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Naujus mokslo metus pasitinkant
Jonas Kietavičius

tarptautinis Nordplus Junior moksleivių
mainų projektas. Mūsų partneriai – mokyklos
iš Latvijos ir Danijos. 2017 m. pavasarį mūsų
moksleivai viešės Latvijoje, 2017 m. rudenį –
Danijoje, o 2018 m. pavasarį 30 moksleivių
grupė iš Latvijos ir Danijos savaitę gyvens
mūsų mokyklos mokinių šeimose. Šių vizitų
tikslas – mokytis vieni iš kitų bei padėti vieni
kitiems įsitraukti į vietos bendruomenių
problemų sprendimus, būti aktyviais savo
bendruomenės nariais.

Sveiki sugrįžę į mokyklą!
Šis naujienlaiškis sugrąžins mus visus į
paskutines pavasario ir vasaros akimirkas.
Mokėmės, dirbome, ilsėjomės ir vėl
mokėmės. Smagu kiekvieną kartą stebėtis,
kiek daug visko nuveikta.
Šią vasarą išlydėjome dvi savo, galiu sakyti,
legendines mokytojas į pensiją. Tai ilgus
metus gimnazijoje dirbusi matematikos
mokytoja metodininkė Laimutė Dudėnienė ir
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė
Miškinytė. Labai tikiuosi dar ne kartą sulaukti
šių mokytojų mūsų mokykloje dalinantis savo
patirtimi
su
mokykloje
dirbančiais
mokytojais.
Tikiuosi ir tikiu, kad 2016-2017 m.m. bus ne
mažiau įdomūs savo veiklomis ir pasiekimais.
Naujus mokslo metus pradedame pilni
energijos ir naujų idėjų. Vienas didžiausių ir
atsakingiausių projektų, kuriuos vykdys
mokykla ateinančius du metus yra

Deja, vis dar neturiu tikslios informacijos,
kada mokykla bus pradėta renovuoti, tačiau
gerų žinių laukiame kiekvieną dieną. Taip pat
vis dar negalime pranešti, kad mūsų
mokyklai
yra
skiriamas
mokyklinis
autobusas. Šiemet vėl kreipėmės į Trakų
rajono savivaldybę dėl šios probemos
sprendimo – esame vienintelė rajono
gimnazija, neturinti autobusiuko. Dar kartą
tikimės, kad ši problema bus išspręsta Trakų
rajono savivaldybei skiriant lėšas.

Matematikos mokytoja metodininkė Laimutė
Dudėnienė, direktorius Jonas Kietavičius,
vokiečiių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė
Miškinytė

Tačiau galiu pasidžiaugti tuo, kad mūsų
gimnazijos mokytojams šiemet galime
pasiūlyti didesnius atlyginimus. Tikiuosi, tai
šiek tiek pakels mokytojų nuotaikas ir jų
šypsena praskaidrins kiekvieną mūsų
mokykloje vedamą pamoką.
Linkiu visiems kūrybinio užsidegimo.
Visuomet Jūsų,
Jonas Kietavičius

Nordpjus Junior sutartis pasirašyta. Projekto
rengėjai anglų kalbos mokytoja Neringa
Šakinienė ir direktorius Jonas Kietavičius
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dėmesį, kad galėtum ne vien kurti, bet ir
sukurti dėmesio vertą kūrinį. Šie renginiai –

Netradicinė literatūros
pamoka bibliotekoje
Laura Kasparavičiūtė, IIIb

Šių metų gegužės 3 d. Motiejaus Šimelionio

Paklausta, ką yra nuveikusi gyvenime,

gimnazijos l-lll klasių mokiniai dalyvavo

rašytoja šyptelėjo ir susimąstė – veiklų,

Lentvario

pasirodo, būta ir yra nemažai: skandinavų

miesto

bibliotekoje

vykusioje
–

kalbų studijos Vilniaus universitete, dabar

susitikime su rašytoja Ieva Toleikyte – knygos

literatūros dėstytojos darbas, tekstų iš danų

,,Garstyčių namas“ autore. Miela ir žodžių

kalbos vertimas, kūrybinė veikla muzikos

kišenėje neieškanti mergina papasakojo ne

grupėje bei tranzitu ( ir ne tik) apkeliautas

Ieva Toleikytė ne tik suteikė jaunimui

tik apie savo kūrybos kelią, bet ir išsakė

nemažas skaičius šalių. Beje, visi netgi turėjo

informacijos apie skandinavų kalbos studijų

nuomonę apie tai, jog yra be galo svarbu

galimybę išgirsti porą grupės ,,Elas ir

ypatybes bei perspektyvas, bet ir įkvėpė

nelaukti tinkamo laiko ir kitų žmonių

Spaikis“, kurioje dainuoja Ieva Toleikytė,

jiems pasitikėjimo savimi ir minčių apie tai,

pagalbos, o patiemssusiorganizuoti šventę ir

dainų (tekstus ir muziką daugiausia kuria pati

jog viskas įmanoma, tik reikia neprarasti noro

džiaugtis gyvenimu. Iš pirmo žvilgnio smulki

autorė). Tad popietė, praleista su rašytoja,

ir pačiam ieškoti, būti aktyviam. Taigi,

ir miela panelė vėliau paaiškėjo esanti drąsi ir

tikrai neprailgo ir paliko mokiniams daug

atsisveikindami

savimi

įspūdžių.

merginos kūrinį, kurį atliko akomponuodama

netradicinėje

literatūros

pasitikinti

pamokoje

asmenybė,

nebijanti

išklausėme

nuotykių ir išbandžiusi savo galimybes ne tik

ukulėle

literatūros srityje.

išsiskirstėme

kupini

jėgomis

ir

Dainių dialogai
gimnazijoje

(maža

havajietiška

dar

gitara)

pasitikėjimo
ateities

vieną

ir

savo
vilčių.

Susirinkusiems kūrybiškiems gimnazistams
kamerinėje aplinkoje jie pristatė meninę –
kultūrinę programą. Pasak šio projekto
sumanytojo ir vadovo Juozo Žitkausko,

Gimnazijoje gegužės 5 dieną svečiavosi
kultūrininkas Juozas Žitkauskas su programa
„Dainių dialogai Vilnijos krašte“. Drauge šį
kartą atvyko poetas Vainius Bakas ir bardas
Simonas Makovskis – Makas.

renginiai nėra standartiniai susitikimai, kur
moksleiviai kantriai turi išklausyti atvykusiųjų
svečių

pasakojimų. Tai

–

savotiškos

kūrybiškumo dirbtuvės, kur kalbama apie

dėmesio vertą kūrinį. Šie renginiai – tai kartu

kūrybos ištakas, į ką reikia labiausiai kreipti

ir šiuolaikinės poezijos bei lietuviškosios
bardiškosios kultūros sklaida.
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UNESCO projektas „Mokymasis tiriant – ATRASK“
Antrasis etapas
Vaiva Urbelionienė

Gegužės 4 d. 5b klasės mokiniai, atlikę namų
darbus, ėmėsi įgyvendinti kitą „Mokymasis
tiriant – ATRASK“ projekto etapą. Kartu su
istorijos mokytoja V. Urbelioniene ir klasės
auklėtoja N.Šakiniene vyko į Trakus pas
profesionalią keramikę Jurgitą Radžiūnaitę.
Jurgita užsiima rekonstrukcine keramika,
todėl

galėjo

vaikams

suteikti

daug

nevadovėlinių žinių apie molį, jo savybes,
neolito

ir

geležies

amžiaus

keramiką, lipdymo savitumą, dirbinių degimą
ir t.t. Įdomu buvo klausytis gyvo pasakojimo,
kai profesionalas pasakoja apie savo patirtį ir
atradimus profesinėje veikloje.
Fotografijos su muziejaus eksponatais ir
dirbinių degimo lauže momentais (taip indai
buvo degami ankstyvaisiais viduramžiais)
pagyvino pasakojimą. 23 mokiniai pasiraitoję
rankoves (tiesiogine prasme) kibo į darbą:
per 1,5 val. gimė 23 molio dirbiniai labai
primenantys geležies amžiaus muziejaus
eksponatus ir dekoruoti muziejuje matytais
ornamentais,
supažindino

su

kurių

istorijos

reikšmėmis

mokytoja

V.

Urbelionienė. Dabar liko laukti išdegtų 23
molio indų, viliantis, kad nė vienas degdamas
nesuskils. Numatomi dar 2 projekto etapai.
Projektas tęsiasi...
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grožėdamiesi

Išvyka į Dzūkiją
Jovita Urmulevičienė

Š.m. gegužės 11 dieną „Lietuvių kalbos
savaitės“ nugalėtojai , lydimi lietuvių kalbos
mokytojų J.Urmulevičienės ir
V.Miliauskienės, keliavo po Dzūkiją.
Pirmiausiai vyko į Subartonis, kur apsilankė
V.Krėvės gimtuosiuose namuose įkurtame
muziejuje, išklausė įdomų pasakojimą apie
mūsų klasiko gyvenimą, aplankė senąsias
Subartonių kapines, kuriose iš JAV
perlaidotas V.Krėvė ir jo žmona su dukra.
Po to važiavo į Merkinę, lipo į vieną
aukščiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje,
kurio viršutinė apžvalgos aikštelė įrengta 25
metrų aukštyje. Iš bokšto atsiveria Nemuno
kraštovaizdžio draustinis. Už upės slėnio
tolyn į horizontą vilnijantys miškai primena,
kad čia stūksojo Merkinės didžiagirė, kurioje
medžiojo karaliai ir jų svečiai. Vėliau kopė į
garsųjį

Merkinės

piliakalnį,

nuo

kurio

atsiveria puikūs vaizdai į Merkio ir Nemuno
santaką,

aplinkui

plytinčius

miškus,

menančius lietuvių kovas su kryžiuočiais.
Iš garsiosios Merkinės patraukė į Liškiavą, kur
gidė papasakojo ne tik apie Liškiavoje veikusį
domininkonų

vienuolyną

ir

bažnyčios

požemiuose palaidotus vienuolius, bet ir apie
tai,

kad

šioje

bažnyčioje

vargonavo

M.K.Čiurlionio tėvas.
Pažintį

su

Druskininkuose.

M.K.Čiurlioniu

pratęsė

M.K.Čiurlionio

muziejuje

klausė pasakojimą apie genijaus gyvenimą,
siekį

kuo

daugiau

sukurti.

Po visų muziejų mokiniai turėjo laisvo laiko,
kurį praleido vaikščiodami po kurortą,

skverų gėlynais.

Druskonio

ežeru,
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Netradicinė gamtos pamoka
Rūta Jurkevičiūtė, 6b

Šių

metų

gegužės

18

dieną

buvo

organizuota netradicinė gamtos pamoka
gamtoje. Svarbiausias pamokos tikslas –
mokytis stebėti gyvąją ir negyvąją gamtą, jos
pokyčius,

susipažinti

su

žydinčiais

augalais.
Pamokos metu mokiniai buvo suskirstyti į
darbo

grupes.

Kiekviena

grupė

atliko

tiriamojo - praktinio darbo užduotis, rinko
žydinčius augalus. Mokytoja supažindino su
medžių,

krūmų,

žolių

ir

žydinčių augalų įvairove. Juk įdomūs augalų
pavadinimai - notrelė, žiognagė, bitkrėslė,
rakteliai?
Įsivertinimo

metu

džiaugėmės,

jog

išmokome daug įvairių augalų pavadinimų.
Smagu, kai teoriją papildo praktika ir
panaudojame savo žinias apie žydinčius
augalus.

Komunikacijos seminarai gimnazijoje
Gegužės 24-25 d. gimnazijoje vyko vidinės

Mokymuose

komunikacijos

skirti

administracija, metodinės tarybos nariai,

tiesiog

mokytojai. Tikimasi, kad mokymai atkreips

darbo

dėmesį į vidinės komunikacijos kokybę

efektyvumą ir rezultatyvumą organizacijoms.

gimnazijoje ir padės siekti geresnių rezultatų.

mokymai,

pertvarkančioms
norinčioms

struktūrą

pagerinti

ar

darbuotojų

Vykdant svarbius organizacinius pokyčius itin
svarbus

yra

informacijos

sėkmingas
perdavimas

planavimas,
bei

veiklos

organizavimas.
Pagrindinis šių mokymų tikslas – tai padėti
dalyviams suprasti, kaip žmonių charakteriai,
įsitikinimai, nuostatos trukdo ar padeda
efektyviai siekti bendrų tikslų ir rezultatų, o
taip

pat

suformuluoti

aiškią

komunikacijos strategiją ir taktiką.

vidinės

dalyvavo

gimnazijos
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Forumo teatras
gimnazijoje
Birželio 1 d. mūsų gimnazijoje įvyko
baigiamasis įgyvendinamo projekto „Augu
pats - auginu kitą“ renginys. Gausiai
susirinkus mokyklos bendruomenei buvo
pristatyti vaidybiniai etiudai. Forumo
spektaklio – diskusijos metu žiūrovai aktyviai
įsitraukė į kūrėjų pasiūlytas temas. Jaunų
žmonių asmeninių, socialinių ir kultūrinių
kompetencijų
ugdymas,
naudojant
novatoriškus
interaktyvius
metodus.
Projekto
įgyvendinimo
metu
gimnazijojebuvo atlikta tokia veikla:
1. Parengtas ir pristatytas anketinis tyrimas
2. Dveji mokymai – kūrybinės dirbtuvės
jaunimo lyderiams
3. Baigiamasis Forumo teatro spektaklis –
diskusija
4. Parengtas grįžtamojo ryšio aprašymas
5. Geroji projekto patirtis
6. Dalyviams įteikti kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimai
7. Dalyviams išdalintos metodinės knygos ir
dvd metodika
8. Mokykla ir projektas viešinti intern.
portaluose
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Sakmės apie Lentvarį
Gyvename tokiu metu, kai pasaulis nuo mūsų
neturi jokių paslapčių, viskas yra logiška ir
racionalu. Net neįdomu, kai žinai, kad
nebesutiksi fėjos ar laumės, kad su tavimi
nebepasisveikins šlubčiojantis elegantiškas
vokietukas, kuris, pasirodo, esąs nelabasis…
Bet viskas nėra taip aišku ir protu pagrįsta.
Tai įrodyti pabandė Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijos 6b klasės mokiniai,
paskatinti miesto bibliotekos darbuotojų bei
vadovaujami

lietuvių

kalbos

mokytojos

A.Markauskienės. Vaikai į savo miestą
pažiūrėjo per stebuklingus akinius ir pamatė
paslaptingų būtybių, kurios veikė senovėje
(ir, ko gera, kišasi

į mūsų dabartinį

gyvenimą), o jų veikla atsispindi įvairiuose
miesto objektuose. Tas istorijas šeštokai (ir
penktokė

Gabija)

užrašė

ir

pavadino

„Sakmėmis apie Lentvarį“.
Sakmes

iliustruoti

ir

perrašyti

padėjo

devintokės Marija, Dajana, Beatričė, Jelena,
Urtė, Greta, vienuoliktokė Laura. Miesto
bibliotekoje

per

vasarą

sakmės

bus

ekspozicijoje ir skaitytojai galės išrinkti
labiausiai patikusią sakmę apie Lentvarį.
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Jaunųjų miško bičiulių sąskrydis
Birželio 1d. Trakų miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai pasitiko vasarą. Nuo pat ryto „Pelėdos" poilsiavietėje aidėjo vaikų juokas ir
linksma muzika. Čia, kartu su vadovais ir globėjais, susirinko beveik 100 jaunųjų miško bičiulių iš įvairių Trakų rajono mokyklų. Mūsų gimnazijos
jaunųjų miškininkų būrelis ,,Ateitis” (vad. Lilija Sabolevskienė) taip pat dalyvavo sąskrydyje. Gero oro ir geros nuotaikos lydimi, moksleiviai varžėsi
JMB estafetėje, bendravo, dalinosi patirtimi ir aptarinėjo per metus nuveiktus darbus.

8
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Mokytojai keliavo po Lietuvą
Besibaigiant mokslo metams gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius organizavo išvažiuojamąjį posėdį. Mokytojai keliavo po Anykščių apylinkes.
Kelionės metu buvo aptarti organizaciniai bei darbiniai klausimai, o atvykus į Anykščių rajoną grožėtasi nuostabia gamta, apylinkėmis, miesto
sutvarkymu bei lankytinais objektais.
Pirmiausia gimnazijos kolektyvas apsilankė Anykščių rajono Kavarsko miestelyje, kur trykšta Šv. Jono Krikštytojo šaltinis. Kadangi tikima, jog šaltinio
vanduo turi gydomųjų galių, mokytojai vežė šio stebuklingo vandens išvykoje negalėjusiems dalyvauti kolegoms ir artimiesiems. Antras objektas, kurį
apžiūrėjo ir išbandė mokytojai bei kiti gimnazijos darbuotojai – senasis Anykščių siaurukas, juo važiavome iki Rubikių. Kiekvieną dieną sustojantiems
prie pervažos lentvariečiams buvo keista, jog Anykščiuose sankryžoje sustodavo ne mašinos, o siaurukas praleisdavo jas. Aplankę Šv.Mato bažnyčią,
kuri yra išskirtinė savo aukščiu Lietuvoje, mokytojai, vadovaujami direktoriaus, lipo į bažnyčios apžvalgos aikštelę, iš kurios puikiai matėsi visi
Anykščiai. Vėliau po apylinkes bei Anykščių šilelį buvo galima pasižvalgyti vaikštinėjant po Medžių lajų taką bei užlipus į 34 m. aukštyje esančią
apžvalgos aikštelę.
Keliaudami gimnazijos darbuotojai turėjo progą pamatyti gražiausias Anykščių krašto vietas, pabendrauti ir su puikia nuotaika baigti šiuos mokslo
metus.
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,,Mano gimtinė ir aš” skatino geriau pažinti
gimtąjį miestą
Giedrė Širinskienė

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje birželio 1-10 d. kaip
ir kasmet buvo organizuota dieninė vasaros poilsio stovykla ,,Mano
gimtinė ir aš”, kurios metu vyko pažintinė, kūrybinė bei pramoginė
veikla, skirta socialiai remtiniems mokiniams. Šiemet stovyklautojai
buvo skatinami geriau pažinti savo gimtąjį miestą. Stovyklos atidarymo
dieną gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius kalbėjo mokiniams apie
būtinybę geriau pažinti savo šalį, savo miestą : ,,Dairomės į užsienio
šalis, planuojame keliones, bet kartais gerai nežinome, kokios puikios
lankytinos vietos yra visai šalia mūsų. Linkiu gerai praleisti dienas
stovykloje ir kuo daugiau įdomių dalykų sužinoti apie savo miestą”.
Vaikų socializacijos programa „Mano gimtinė ir aš“ – tai tęstinė
programa, vykdoma jau nuo 2010 metų. Vykdant programos veiklas
buvo akcentuojama gimtojo krašto ir gimnazijos istorijos svarba. Šių
metų programos potemė – „Mano gimtasis miestas“. Vaikų
socializacijos programa „Mano gimtinė ir aš“ sprendžia aktualią šių
dienų problemą – skatina jaunimo pilietiškumo ugdymą bei pagarbą
gimtajam kraštui. Įgyvendinant šią programą siekiama suteikti
galimybę socialiai remtiniems vaikams geriau pažinti savo gimtinę,
plėsti akiratį, kūrybingai praleisti laisvalaikį. Savo krašto pažinimas
ugdo pilietiškumą ir skatina mylėti bei gerbti gimtinę.
Stovyklautojai keliavo po Lentvario apylinkes, domėjosi šių vietovių
istorija bei savybėmis. Ne viena sustabdyta akimirka išliko ne tik
fotografijose, bet ir kiekvieno programos dalyvio atmintyje. Saviraiškos
valandėlių metu vaikai prisiminė matytas vietas, aptarė savo įspūdžius,
vieni juos piešė, kiti pasakojo įspūdžius. Lentvario miesto biblioteka,
kuri buvo programos partnerė, mielai sutiko padėti organizuoti ir
įgyvendinti stovyklos programos veiklas.
Lentvario miesto bibliotekos vedėja Kristina Mečkovska su
bibliotekininke Rūta Minkevičiene organizavo mokiniams interaktyvią
kelionę po gražiausias Lietuvos vietas, pakvietė dalyvauti
respublikiniame projekte „Vasara su knyga“ bei organizavo įdomią
kūrybinę popietę „Padavimų skaitymai“. Stovyklautojai taip pat
aktyviai paminėjo pasaulinę aplinkos apsaugos dieną dalyvaudami
renginyje „Saugokime savo žemę“. Bibliotekos darbuotojos drauge su
mokytojomis organizavo piešinių konkursą „Vasaros pavojai“, kurio
metu buvo atkreiptas vaikų dėmesys į saugumo būtinybę
atostogaujant, ypač esant prie vandens, maudantis.
Nuoširdžią padėką norėtųsi pareikšti gimnazijos mokytojams,
dirbusiems stovyklos dienos vadovais, už jų kūrybingumą bei puikų
darbą stovyklaujant kartu su vaikais. Mokytojų iniciatyva buvo
organizuojami dienos žygiai, sporto varžybos, piešinių konkursai.
Istorijos mokytoja Jūratė Baltrūnienė susitarusi su miesto kunigu

Gintaru Petroniu organizavo stovyklautojams ekskursiją į Lentvario
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią „Bažnyčios
praeitis ir dabartis“. Dieninės stovyklos vaikai geriau pažino savo
gimtąjį miestą, jo istoriją, miestelio gyventojų kūrybą.
Pasibaigus dieninei vasaros stovyklai, įspūdžių užteks ilgam. Linksmai
prasidėjusi vasara nuteikė stovyklautojus toliau domėtis savo
gyvenamąja aplinka, ieškoti, keliauti ir semtis žinių ne tik mokantis
mokykloje.
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Mokslo metai baigėsi, o mokiniai su mokytojais
keliauja
Šių metų metų birželio 15-16 dienomis mūsų gimnazijos 8 klasių ir I-III
klasių mokiniai vyko 2-jų dienų žygį baidarėmis Verknės upe Prienų
rajone. Kartu su mokiniais jau penktus metus keliauja soc. pedagogė
Natalija Jastrebova. Taip pat šiemet kartu į žygį vyko tikybos mokytojas
Zbignevas Butkevič.
Tai puiki galimybė mokiniams pažinti save, išbandyti savo jėgas,
mokytis komunikuoti, bendradarbiauti, dirbti komandoje įvairiomis oro
sąlygomis.

Netradicinės meno terapijos metodo taikymas
ugdymo kokybės gerinimui
Birželio 21-23 dienomis Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

Konsultacijoms partneriai iš Norvegijos paruošė metodikos rengėjams

vyko projekto, kurį įgyvendina viešoji įstaiga "Raidos kryptys" bei kuris

nemažai staigmenų: jiems teko patiems išbandyti kelias meno terapijos

yra finansuojamas iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir

ir medijų taikymo technikas.

Norvegijos finansinių mechanizmų, partnerių iš Fusa Vidaregaande
Skule (Norvegija) mokyklos konsultacijos meno terapijos metodų ir
medijos taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo
elgesio prevencijos srityse metodikos rengėjams. Mūsų gimnazija
šiame projekte sutiko būti projekto partneriais savanoriškais
pagrindais. Ateityje numatoma apmokyti mūsų gimnazijos mokytojus,
spec. ir socialinius pedagogus, kaip taikyti meno terapijos ir medijos
priemones metodus vaikų ir jaunimo ugdyme bei jų netinkamo elgesio
ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencijos srityse.
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Gimnazijos abiturientams įteikti
brandos atestatai
Liepos 15d. iškilmingoje šventėję gimnazijos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai.
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Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos
abiturientei vienintelei Trakų rajone įteiktas
brandos atestatas su pagyrimu
Liepos 15 d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko iškilminga brandos atestatų įteikimo
ceremonija. Šiemet šią gimnaziją baigė 52 – osios laidos abiturientai. Brandos atestatų įteikimas – tai
kupina šventinio jaudulio akimirka abiturientams, jų tėveliams, artimiesiems ir mokytojams. Šių metų
šventė buvo ypatinga abiturientei Viktorijai Mackevičiūtei, nes jai vienintelei Trakų rajone įteiktas atestatas
su pagyrimu. Ši gimnazistė puikiai baigė mokslo metus ir labai gerai išlaikė brandos egzaminus: anglų k.
egzaminas įvertintas 100 taškų, o kiti ne mažiau kaip 90. Iš visų Trakų rajono gimnazistų tokių rezultatų
Viktorijai pavyko pasiekti vienintelei. Paprašyta pasidalinti patirtimi, kaip jai pavyko pasiruošti
egzaminams, abiturientė nurodė vieną pagrindinę priežastį: „Reikia labai gera įsivertinti, žinoti savo
gabumus ir tuomet ruoštis egzaminams nebus sunku“. Viktoriją maloniai nustebino lietuvių kalbos ir
literatūros egzamino rezultatas, o štai matematikos ir informacinių technologijų įvertinimo tikėjosi
geresnio. Nepaisant to, abiturientė labai džiaugiasi savo brandos egzaminų rezultatais, nes nėra abejonių,
kad įstosi ten, kur nori – ruošiasi sieti savo gyvenimą su informacinėmis technologijomis, nori programuoti.
Sveikiname Viktoriją ir linkime, kad jos visi norai išsipildytų. Didžiuojamės, kad Viktorija tokių puikių
rezultatų pasiekė būtent mūsų gimnazijoje !

Šimelioniečiai atstovavo Lietuvai Baltijos šalių
tolerancijos stovykloje
Neringa Šakinienė

Liepos 11-17 dienomis Lietuvos, Latvijos ir Estijos – trijų Baltijos valstybių –
mokiniai kartu su savo anglų kalbos mokytojomis mokėsi tolerancijos ir
pagarbos vienas kitam JAV Ambasados Lietuvoje finansuojamoje tolerancijos
stovykloje „Tolerancijos mokymasis per anglų kalbą“, kurią padėjo surengti
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA). Stovyklos tikslas –
skatinti tolerancijos, įvairovės, žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės plėtrą
mūsų bendruomenėse.
Šioje stovykloje Lietuvai atstovavo dvi mokyklos – Rokiškio Senamiesčio
progimnazija ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija. Stovykloje dalyvavo
mūsų 5-6 klasių mokiniai Rūta Jurkevičiūtė, Ieva Abramovič, Vitalija
Ališauskaitė, Eimantas Prochorenko ir Robertas Aksomaitis bei jų anglų kalbos
mokytoja Neringa Šakinienė.
Septynios dienos Dvarčėnų dvare prabėgo lyg viena diena, bet per tą laiką buvo nuveikta be galo daug. Nuo pat pirmos dienos kūrėme gražias
tradicijas ir mokėmės būti kartu. Apsigyvenę mišriose komandose – mokiniai gyveno kambariuose bent po vieną lietuvį, latvį ir estą -, o mokytojai po
du iš skirtingų šalių, pradėjome kurti savo kasdienius ritualus. Mūsų rytai prasidėdavo nuo klausimų medžio – spėliojome, ką sužinosime tą dieną, o
vakare atsakytų klausimų lapai krisdavo žemyn ir medis pradėdavo žydėti nuo gautų atsakymų ar dienos įspūdžių, kūrėme naujai sužinotų ar išmoktų
žodžių ir frazių kalbos juostą, rašėme laiškus savo slaptiems draugams.
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Kiekvieną dieną tris kartus po dvi valandas mokėmės. Kiekviena diena
turėjo savo temą: antradienį mokėmės apie įvairias pasaulio šalis ir
kalbas, trečiadienį – kalbėjomės apie tokias mūsų bendruomenės
vertybes kaip tolerancija, draugystė ir pagarba, ketvirtadienį lyginome
savo teises ir pareigas, penktadienis buvo skirtas pažinti įvairias
pasaulines organizacijas ir jų indėlį taikos palaikymui pasaulyje,
šeštadienį kalbėjomės globaliomis temomis ir tarėmės, kaip galime
išgelbėti planetą.

Beveik kiekvieną dieną sulaukdavome svečių, kuriais pasirūpindavo
JAV ambasada. Antradienį mus aplankė atstovas iš JAV ambasados
Justin Tomczyk ir papasakojo apie gyvenimą Čikagoje – čia gyvenančias
skirtingas tautas ir tai, kas jas visas vienija. Liepos 13 d., trečiadienį,
stovykloje lankėsi Jelena Grigorjeva, JAV vyriausybės programos
absolventė, kuri mums papasakojo apie savo patirtį Montanos mokykloje
bei mokinius savanorius, kurie padeda neįgaliems žmonėms Meksikoje gamindami vežimėlius neįgaliesiems. Kartu diskutavome, kodėl svarbi
savanorystė. Ketvirtadienį stovykloje lankėsi dar viena JAV vyriausybės programos absolventė, Danguolė Straižytė, VU Užsienio kalbų instituto
dėstytoja. Kartu su Danguole kalbėjomės apie kultūrinius panašumus ir skirtumus, kultūrinius įsitikinimus, kūno kalbą.
Penktadienį mus aplankė ypatinga viešnia – JAV ambasados diplomatė Althea Cawley-Murphy. Kalbėjomės apie tai, ką reiškia būti diplomatu bei tai,
kaip svarbu bendradarbiauti skirtingoms tautoms. Althea papasakojo mokiniams apie Amerikos didvyrę Hariet Tubman ir priminė, kiek svarbūs
žmonijai teisingumas, atjauta ir laisvė.
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokiniai buvo vieni iš aktyviausių stovyklos dalyvių – visose veiklos
jie buvo lyderiais, kurie pirmi įsitraukdavo į diskusijas, generuodavo idėjas, kūrybiškai spręsdavo pateiktas užduotis ir problemas. Paskutinę dieną visi
mokiniai buvo apdovanoti už savo indėlį stovyklos veikloje, o mūsų mokiniai pripažinti vienais aktyviausių. Vitalija Ališauskaitė iš Lentvario kartu su
Martyna iš Rokiškio pripažintos draugiškiausiomis stovyklos dalyvėmis, tolerantiškiausiais pripažinti Goda iš Rokiškio bei Robertas Aksomaitis iš
Lentvario, pagarbiausiais pripažinti Rūta Jurkevičiūtė iš Lentvario ir Marco iš Estijos. Eimantas Prochorenko iš Lentvario pripažintas vienu
optimistiškiausiu stovyklos dalyviu, o Ieva Abramovič (Lentvaris) kartu su Rūta ir Vitalija bei dar 7 mokiniais iš kitų šalių buvo pripažintos
entuziastiškiausiomis savanorėmis.
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Stovykla pakeitė ne vieno mūsų požiūrį į aplinką, paskatino keistis ir tapti
aktyviais visuomenės nariais, kovojančiais už toleranciją, pagarbą ir
draugystę. Te šie mūsų mokinių žodžiai skamba lyg pažadas ateičiai, kad šis
pasaulis gali būti geresnis.
Rūta: „Šioje stovykloje sužinojau, kas iš tiesų yra yra draugiškumas ir
tolerancija. Gal vieną dieną tapsiu mokytoja – padėsiu kitiems ir būtinai
paskatinsiu kitus vaikus dalyvauti tokiose stovyklose. Tai pakeičia tave iš
esmės.“
Vitalija: „Aš be galo noriu padėti nuskriaustiems vaikams. Rudenį pakviesiu
visus mūsų mokyklos dailininkus surengti savo darbų aukcioną ir gautus
pinigus paaukoti mūsų miesto vaikų, kurie yra palikti likimo valiai, užimtumui
didinti“.
Robertas: „Šioje stovykloje pasikeitė mano charakteris – tapau geresnis,
draugiškesnis, tolerantiškesnis. Norėčiau, kad pasikeistų ir mano kasdieninis
gyvenimas – gerbsiu kitus ir tikėsiuos pagarbos“.
Ieva: „Man labiausiai įsiminė diena, kuomet kalbėjomės apie pasaulines
organizacijas, kurios padeda žmonėms. Ypač įsidėmėjau „Raudonojo Kryžiaus“
organizaciją. Ši organizacija padeda skurstantiems žmonėms, kurie neturi nei
vaistų, nei maisto… Ateityje aš irgi norėčiau padėti skurstantiems Lietuvoje.
Manau, kad galėčiau rengti žaidimų vakarus vaikams, parodas, kad galėčiau
surinkti pinigų skurstančioms šeimoms.“
Eimantas: „Daugiau mokysiuos anglų kalbos – tai padeda pažinti kitas tautas.
Tikiuosi, kad ir kiti vaikai galės dalyvauti tokiose stovyklose“.
O aš kaip mokytoja galiu pažadėti, kad darysiu viską, kas yra mano galioje, kad
ta atmosfera, kurią sukūrėme stovykloje, persikeltų į mokyklos klases. Norisi
matyti vaikus kartu besijuokiančius ir kartu dirbančius ateities labui. Didžiausia
mūsų padėka JAV vyriausybei už šios stovyklos egzistavimą. Tikiu, kad vaikai,
pabuvę šioje stovykloje, sukurs kitokią ateitį nei matome pasaulyje dabar.

Mokslo metus mokytojai pradeda mokydamiesi
2016-2017 mokslo metai keturiasdešimt penkiems Trakų r. Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijos mokytojams prasidėjo neįprastai. 2016 metų rugpjūčio 16
– 27 dienomis Trasalyje, Trakai Resort&Spa konferencijų centre, jie dalyvavo UAB
„MK ekspertų grupė“ organizuotuose mokymuose, kuriuose buvo supažindinti su
meno terapijos metodų suteikti pagalbą delinkventinio elgesio jaunimui,
projektas „Netradicinės meno terapijos metodo taikymas ugdymo kokybei
gerinti“ siūlė dvi menų terapijos metodikas – „Meno (dailės) terapija“ ir
„Audiovizualiniai menai“.
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Mokymų dalyviai terapijų metodikas išbandė patys. Tai buvo smagiausia ir sunkiausia
užsiėmimų dalis, tačiau tai, ką išbandai „savo kailiu“, yra vertingiausia. Mokydamiesi
dailės terapijos, konsultuojami vienos iš metodikos autorių Jolantos Stūronaitės,
mokytojai pirmą kartą po daugelio metų paėmė į rankas pieštuką, teptuką, išbandė
naujas ir daugeliui neįprastas dailės priemones. O audiovizualinių menų konsultantė
Violeta Jadzgevičienė mokė kurti filmą, aiškino kino meno subtilybes. Po tokių
mokymų savo darbe mokytojai lengviau gebės pasirinkti patį tinkamiausią metodą
dirbdami ne tik su netinkamo elgesio vaikais. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo įvairių
dalykų mokytojai ir kiekvienas iš jų rado sau tinkamus metodus.
Mokymų dalyviai menų terapijos ir medijų taikymo metodiką išbandė kurdami
integruotas programas per lektorės Oksanos Kietavičienės paskaitą. Mokytojai,
integruodami šias metodikas įvairiose ugdymo aplinkose bei kontekstuose, galės
kūrybiškiau pažvelgti į ugdymo procesą bei padėti delinkventinio elgesio jaunimui
integruotis į bendrą veiklą su įprastą elgesį turinčiais mokiniais.
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Ikimokyklinukų naujienos
2016 m. Gegužės 31d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinukų išleistuvės.
Šventės akimirkos.
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Vaikystės šventė
Vaikystės šalis, čia viskas įmanoma..!
Šiandien Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darželinukai labai smagiai šventė „Vaikystės šventę”. Dėkojame auklėtojams, vaikams, tėvams, o
ypatingai Igno mamytei Jovitai Batėnaitei už smagią šventę!

