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Kėdainių rajono savivaldybės atstovų stažuotė Klaipėdos miesto savivaldybėje. 

 

2014 m. sausio 28-30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje stažavosi Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė Audronė 

Stadalnykienė, Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos psichologė, psichologijos ir neformaliojo 

ugdymo mokytoja Ramunė Valmontienė, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Steiblienė. 

Stažuotės tikslas buvo pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybės  patirtį apie neformalų 

moksleivių švietimą bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau stažuotės dalyviai pageidavo apsilankyti ir  

gimnazijoje bei Jaunimo centro Atvirose jaunimo erdvėse. Pagal jų pageidavimus sudarėme 

programą. 

Sausio 28 d. dalyviai lankėsi Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje. Šios gimnazijos administracija 

ir mokytojai dalinosi savo patirtimi šiomis temomis: respublikinių projektų  „Šeimos istorija – 

mano istorija“, „Mokinių balsas“, „Euronect-scola“, „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“, 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Europietiška kelionė per gyvenimo 

pokyčius“ įgyvendinimo patirtis. Pristatė jaunųjų žurnalistų ir gimnazijos laikraščio „Ilgoji 

pertrauka“ veiklą. Būrelio „Poetinio teksto komponavimas ir meninis skaitymas“ veiklą bei parodė 

meninės kompozicijos „Visa tiesa apie vėją“ generalinę repeticiją. Apžvelgė „Varpo“ gimnazijos 

veiklą bei neformalų mokinių švietimą, teatriuko „Jorė“ projektinę veiklą, gimnazijos muziejaus 

veiklą. Pasidalino patirtimi apie Tėvų švietimo klubo ir Nuomonių klubo veiklą.  Pristatė „Varpo“ 

gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblio „Joginta“ veiklą. 

Sausio 29 d. dalyviai turėjo galimybę lankytis Klaipėdos miesto Gedminų pagrindinėje 

mokykloje. Šios mokyklos administracija ir mokytojai dalinosi savo patirtimi. Svečiai susipažino su 

Gedminų pagrindinės mokyklos edukacinėmis erdvėmis, kryptingo meninio ugdymo studija, 

Valdorfo klase. Apibendrino neformalaus švietimo veiklą mokykloje, vykdant tarptautinius 

projektus.  Supažindino su karjeros ugdymo Comenius  Regio partnerystės projektu „Domėkis ir tau 

pasiseks“ bei neformalaus švietimo tęstiniu mokykliniu projektu „Gerumo mokykla“. Supažindino 

su mokyklos gabių/talentingų mokinių ugdymo strategija. Pristatė mokinių Lyderių klubo bei 

Tolerancijos ugdymo centro veiklą mokykloje.  

Sausio 30 dieną dalyviai lankėsi Klaipėdos miesto Jaunimo centro atvirose erdvėse. 

Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo 

kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji specialistė Danguolė Andrijauskienė supažindino su esama 

švietimo politika Klaipėdos savivaldybėje bei pateikė duomenis kaip funkcionuoja pagalbos 

mokyklai ir mokytojui sistema, pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenis apie 

Klaipėdos mokyklų vertinimą. Pasidalino patirtimi kaip mokyklose vykdomas neformalus 

švietimas. 

Vaikų laisvalaikio centro direktorė Jolanta Budrienė pristatė Vaikų laisvalaikio centro ir 

bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo patirtį, įgyvendintus projektus, pasiekimus.  

Klaipėdos jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės vedėja Violeta Jokubynaitė supažindino 

su Atviros jaunimo erdvės patalpomis, atskleidė vykdomos veiklos specifiškumą. 



Klaipėdos jaunimo centro direktorius Aleksas Bagdonavičius pasidalino patirtimi apie 

Klaipėdos jaunimo centro vykdomą veiklą. 

Stažuotės metu buvo susipažinta su mokyklų aplinka ir vykdoma veikla, išklausyti 

pranešimai, buvo išvystytos diskusijos, kurių metu tiek stažuotės dalyviai, tiek pranešėjai gavo 

abipusės naudos, bei informacijos rūpimais klausimais. 

Organizuodami stažuotę turėjome tikslą atskleisti Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų 

bei kitų švietimo institucijų  patirtį, kuri įkvėptų stažuotės dalyvius įgytas žinias, pamatytą patirtį 

perteikti savo rajono švietimo bendruomenei.  

 

Skuodo rajono savivaldybės atstovų stažuotė Klaipėdos miesto savivaldybėje. 

 

2014 m. sausio 9-10 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje stažavosi rusų kalbos 

mokytoja Elena Rimkuvienė iš Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos ir pradinių klasių 

mokytoja Rimanta Daiginienė iš Skuodo raj. Barstyčių vidurinės mokyklos. Stažuotės tikslas buvo 

pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybės patirtį mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo srityje.  

Sausio 9 d. mokytojos lankėsi Klaipėdos Vydūno gimnazijoje ir susipažino su 

gimnazijos netradicinio ugdymo sistema, jos kūrimo ir įgyvendinimo etapais, istorija, netradicinio 

ugdymo sampratos esmine idėja, meninės veiklos privalumais. Didelis dėmesys buvo skirtas 

atskleisti bendradarbiavimo su įvairiais mokyklos partneriais rezultatams.  

Sausio 10 d. mokytojos turėjo galimybę lankytis Klaipėdos miesto pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. Šios įstaigos specialistas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Vidas 

Karvelis, supažindino su šios įstaigos veikla, teikiamų paslaugų spektru bei sukurta aplinka. 

Papasakojo apie Pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų bendradarbiavimo patirtį. 

Atskleidė kokiomis formomis bendrauja su vaikų tėvais, kokį atlieka šviečiamąjį darbą.  

Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Dragašienė pristatė 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtį teikiant pagalbą vaikams. Apsilankusios šioje įstaigoje 

mokytojos įgijo patirties kaip bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingo tipo įstaigomis darbo srityje 

ir socialinėje aplinkoje. 

Tą pačią dieną mokytojos lankėsi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. 

Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo 

kokybės ir kaitos poskyrio vedėja Virginija Kazakauskienė supažindino su esama švietimo politika 

Klaipėdos savivaldybėje bei pateikė duomenis kaip funkcionuoja pagalbos mokyklai ir mokytojui 

sistema, pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenis apie Klaipėdos mokyklų 

vertinimą. 

Klaipėdos miesto Vytauto Didžiojo gimnazijos geografijos mokytoja, geografijos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė Stasė Alenskienė dalinosi patirtimi apie Klaipėdos miesto mokytojų 

metodinių būrelių ir mokytojų asociacijų bendradarbiavimą.  

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorius Alfonsas Zvėrka 

supažindino su Klaipėdos miesto mokyklų ir Pedagogų švietimo ir kultūros centro kūrybiniais 

projektais „Gerumo mokykla“, „Salve, Klaipėda“, „Kuriantys mokytojai“, „Kūrybinga mokykla“ 

Susitikimo metu buvo ne tik išklausyti pranešimai, bet ir išvystyta diskusija, kurios metu mokytojos 

galėjo gauti informaciją joms rūpimais klausimais. 

Organizuodami stažuotę turėjome tikslą atskleisti Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų 

bei kitų švietimo institucijų bendradarbiavimo patirtį, kuri įkvėptų stažuotės dalyvius įgytas žinias, 

pamatytą patirtį perteikti savo rajono švietimo bendruomenei.  

 

 

 
 



Šiaulių miesto savivaldybės atstovų stažuotė Klaipėdos miesto savivaldybėje. 

 

2014 m. sausio 15-17 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje stažavosi Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Minkuvienė, Šiaulių 

Normundo Valterio jaunimo mokyklos direktorė Loreta Tamulaitienė. 

 Stažuotės tikslas buvo pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybės įvairių partnerių 

bendradarbiavimo  patirtį, kuri turi įtakos mokinių mokymuisi. Sausio 15 d. dalyvės lankėsi 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje ir susipažino su progimnazijos veikla bei sukurta jos 

aplinka. Dalyviams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti šiuose užsiėmimuose mokyklos netradicinėse 

erdvėse: „Sveika, biblioteka“ (užsiėmimas 1a kl. mokiniams, kuris vyko bibliotekos skaitykloje), 

integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Duona ant mūsų stalo“( pamoka vyko 

mokyklos Etnografiniame muziejuje). Buvo pristatyti šie projektai: „Saugi mokykla – kelias į 

sėkmę“, „Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“. Buvo pasidalinta patirtimi šiomis temomis: 

mokinių emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas,  socialinė 

veikla ir karjeros ugdymas mokykloje, mokytojo ir mokinio partnerystė. Visos mokykloje 

vykdomos veiklos nukreiptos didinti mokinių motyvaciją mokytis. Mokykla pristatė savo unikalią 

patirtį kaip veikia vienintelėje Klaipėdos mokykloje įdiegta elektroninio mokinio pažymėjimo 

funkcija.  

Sausio 16 d. dalyviai turėjo galimybę lankytis Klaipėdos miesto „Aukuro“ gimnazijoje. Šios 

gimnazijos administracija ir mokytojai dalinosi savo patirtimi. Pristatyti šie tarptautiniai projektai: 

„EMILE klasė Lietuvoje“, „@WASSERLEBEN-@WASTUN“. Aptartas bendradarbiavimas su 

Kaliningrado J. Gagarino gimnazija. Buvo pasidalinta mokyklos patirtimi šiomis temomis: 

lyderystės ugdymas bendradarbiaujant, profesinis mokinių veiklinimas, mokinių verslumas, 

socialinio pedagogo veikla bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis, mokinių kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo kompetencijų ugdymas bendradarbiaujant. 

Sausio 17 dieną dalyvės lankėsi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. 

Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo 

kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji specialistė Danguolė Andrijauskienė supažindino su esama 

švietimo politika Klaipėdos savivaldybėje bei pateikė duomenis kaip funkcionuoja pagalbos 

mokyklai ir mokytojui sistema, pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenis apie 

Klaipėdos mokyklų vertinimą. 

Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Kristina Paulikė dalinosi patirtimi kaip jie vysto 

savo veiklą, kaip klostosi bendradarbiavimas tarp mokyklų. Pagrindinė jų misija yra telkti ir 

aktyvinti tėvų bendruomenes Vakarų Lietuvos regione, siekiant užauginti laimingus vaikus. Su 

įvairiais partneriais organizuoja konferencijas, paskaitas mokyklų bendruomenėms, dalyvauja 

Vaiko gerovės komisijos veikloje ir t.t. 

Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“ ugdymo karjerai vyr. konsultantė Ulijana Petraitienė supažindino su 

karjeros paslaugų organizavimu Klaipėdos miesto mokyklose. Projekto „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ karjeros 

konsultantė Edita Mačiulskė skaitė pranešimą „Ugdymas karjerai bendrojo lavinimo mokyklose“. 

Papasakojo kaip veikia nauja karjeros paslaugų sistema mokykloje, supažindino kokia yra karjeros 

paslaugų įstatyminė bazė. Motyvavo kokią naudą turi vaikai, kai gauna karjeros koordinatoriaus 

pagalbą. 

Stažuotės metu buvo susipažinta su mokyklų aplinka ir vykdoma veikla, išklausyti 

pranešimai, buvo išvystytos diskusijos, kurių metu tiek stažuotės dalyviai, tiek pranešėjai gavo 

abipusės naudos,  bei informacijos rūpimais klausimais. 



Organizuodami stažuotę turėjome tikslą atskleisti Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų 

bei kitų švietimo institucijų  bendradarbiavimo patirtį, kuri įkvėptų stažuotės dalyvius įgytas žinias, 

pamatytą patirtį perteikti savo rajono švietimo bendruomenei. 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės atstovų stažuotė Klaipėdos miesto savivaldybėje. 

 

2014 m. sausio 21-23 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje stažavosi Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida 

Krikštaponienė, Vidiškių pagrindinės mokyklos direktorė Laimutė Strielčiūnienė, Želvos vidurinės 

mokyklos direktorius Vidas Tavoras, Dukstynos pagrindinės mokyklos direktorė Daiva 

Liumparienė, Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius Valentinas Gendvilis, Antano Smetonos 

gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūna, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos gimnazijos 

skyriaus vedėja Jolanta Balčiūnaitė. 

 Stažuotės tikslas buvo pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybės įvairių partnerių 

bendradarbiavimo  patirtį, kuri turi įtakos mokinių mokymuisi. Sausio 21 d. dalyviai lankėsi 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje ir susipažino su progimnazijos veikla bei sukurta jos 

aplinka. Dalyviams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti šiuose užsiėmimuose mokyklos netradicinėse 

erdvėse: „Sveika, biblioteka“ (užsiėmimas 1a kl. mokiniams, kuris vyko bibliotekos skaitykloje), 

integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Duona ant mūsų stalo“( pamoka vyko 

mokyklos Etnografiniame muziejuje). Buvo pristatyti šie projektai: „Saugi mokykla – kelias į 

sėkmę“, „Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“. Buvo pasidalinta patirtimi šiomis temomis: 

mokinių emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, socialinė 

veikla ir karjeros ugdymas mokykloje, mokytojo ir mokinio partnerystė. Visos mokykloje 

vykdomos veiklos nukreiptos didinti mokinių motyvaciją mokytis. Mokykla pristatė savo unikalią 

patirtį kaip veikia vienintelėje Klaipėdos mokykloje įdiegta elektroninio mokinio pažymėjimo 

funkcija.  

Sausio 22 d. dalyviai turėjo galimybę lankytis Klaipėdos miesto „Santarvės“ pagrindinėje 

mokykloje. Šios mokyklos administracija ir mokytojai dalinosi savo patirtimi šiomis temomis: 

mokyklos įvaizdžio kūrimas, ugdymo kokybės tęstinumo užtikrinimas, mokinių saviraiška ir 

lyderystė, veiklos planavimo sėkmė – komandinis darbas, tiksliųjų mokslų metodinė veikla, gabių 

mokinių rengimas konkursams, olimpiadoms, klasių kolektyvų pažintinių ugdomųjų renginių 

organizavimas, mokinių saviraiškos plėtra, pilietinės, tautinės, socialinės savimonės formavimas, 

tautinio identiteto ugdymas gimtosios kalbos pamokose, dvikalbio metodo taikymas, edukacinių 

aplinkų kūrimas, video-komunikatyvių technologijų taikymas įvairių mokomųjų dalykų mokytojų 

darbe, saugi socialinė aplinka. 

Sausio 23 dieną dalyviai lankėsi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. 

Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo 

kokybės ir kaitos poskyrio vedėja Virginija Kazakauskienė supažindino su esama švietimo politika 

Klaipėdos savivaldybėje bei pateikė duomenis kaip funkcionuoja pagalbos mokyklai ir mokytojui 

sistema, pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenis apie Klaipėdos mokyklų 

vertinimą. 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorius Alfonsas Zvėrka 

supažindino su Klaipėdos miesto mokyklų ir Pedagogų švietimo ir kultūros centro 

bendradarbiavimo galimybėmis teikiant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, organizuojant 

metodinę veiklą bei įgyvendinant kūrybinius projekus „Gerumo mokykla“, „Salve, Klaipėda“, 

„Kuriantys mokytojai“, „Kūrybinga mokykla“ . 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų sąjungos pirmininkė Nijolė Bartašiūnienė pristatė Lietuvos lietuvių kalbos ir literatūros 



mokytojų sąjungos veiklą. Su stažuotės dalyviais diskutavo dėl lietuvių kalbos egzaminų tvarkos, 

dėl vaikų mokymosi rezultatų gerinimo. 

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų 

suvienijimo pirmininkė Laima Juknienė apibendrino Klaipėdos švietimo darbuotojų profesinės 

sąjungos veiklą Klaipėdos mieste.  

Stažuotės metu buvo susipažinta su mokyklų aplinka ir vykdoma veikla, išklausyti 

pranešimai, buvo išvystytos diskusijos, kurių metu tiek stažuotės dalyviai, tiek pranešėjai gavo 

abipusės naudos, bei informacijos rūpimais klausimais. 

Organizuodami stažuotę turėjome tikslą atskleisti Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų 

bei kitų švietimo institucijų bendradarbiavimo patirtį, kuri įkvėptų stažuotės dalyvius įgytas žinias, 

pamatytą patirtį perteikti savo rajono švietimo bendruomenei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


