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Svarbiausia žinia!
2013 m. kovo 25 d. prasidėjo Dainų progimnazijos pastato rekonstrukcija. Mūsų mokykla bus dar gražesnė, šiltesnė, jaukesnė!
*************************************************************************************************************

MOKYKLINIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Atvyko Nordplus Junior projekto „Išgelbėkime Baltijos jūrą“ partneriai iš Helsinkio, Lautassaari gimnazijos
Kovo 4 d. į mūsų progimnaziją atvyko dvišalio Šiaurės šalių Nordplus Junior projekto partneriai – 15 mokinių ir du mokytojai iš
Lautassaari gimnazijos, Helsinkio. Pirmąją projekto dieną mokiniai buvo pakviesti į mūsų mokyklą, susipažino su mūsų
progimnazijos mokiniais, dalyvavo Kaziuko mugėje. Mokinius pasveikino mokyklos direktorius V.Varanavičius, kuris trumpai
pristatė mokyklos istoriją, pasidžiaugė vykdomu projektu bei bendradarbiavimu ir palinkėjo sėkmės. Mokytojams ir mokiniams
buvo įteiktos atminimo dovanėlės ir mokiniai išvyko į šeimas. Kovo 5 dieną projekto dalyviai išvyko į Lietuvos pajūrį. Čia jų
laukė daug veiklos, susijusios su projektu. Kovo 6 ir 7 dienomis projekto dalyviai dirbo mokykloje – redagavo nuotraukas, aptarė
projekto veiklą bei numatė tolimesnę projekto vystymo veiklą. Kovo 8 dieną svečiai dalyvavo mokykloje rengiamame
šventiniame Kovo 11 – osios koncerte. Mokytojai ir mokiniai liko sužavėti Dainų progimnazijos mokinių paruošta šventine
programa, ypatingai jiems patiko „Kosmėjos” šokių programa. Po koncerto visi dalyviai išvyko į Rygą. Pakeliui aplankė Kryžių
kalną, kur Suomijos moksleiviai paliko savo padarytus kryželius ir vylėsi čia dar sugrįžti. Rygoje mokiniai aplankė šiuolaikinio
meno galeriją, pasivaikščiojo po Rygos senamiestį ir vėlai vakare išvyko į oro uostą, kur jų laukė skrydis namo, į Helsinkį. 2013
m. gegužės 13 – 17 dienomis mūsų progimnazijos mokiniai viešės projekto partnerių mokykloje Helsinkyje bei toliau plėtos
projektinę veiklą. Mūsų laukia nauji darbai ir įspūdžiai. Projekto koordinatorės – anglų kalbos vyresnioji mokytoja Kristina
Bliūdžiuvienė ir dailės mokytoja metodininkė Marytė Ruzgytė.

***********************************
Šventinės akimirkos iš Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos - koncerto „Aš maža Tavo dalelė“,
vykusio Dainų progimnazijoje
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********************************
Mūsų mokyklos mokiniai – Lietuvos patriotai
Mūsų mokyklos mokiniai – Lietuvos patriotai. Dainiečiai aktyviai dalyvavo valstybinėse šventėse. Vasario 16 dieną mūsų
progimnazijos 5a, 7c, 8c klasių mokiniai ir jų auklėtojos (A. Eitutienė, I. Valeikienė, V. Matuzevičienė) dalyvavo Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos minėjime „Diena atrištom akim“. Moksleivių akcija prasidėjo eisena nuo Didždvario gimnazijos iki
Prisikėlimo aikštės, kurioje iškilmingai šalies Trispalvę iškėlė Šiaulių universiteto istorikas profesorius Arūnas Gumuliauskas.
Susirinkusius šiauliečius sveikino Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, vyskupas Eugenijus Bartulis, Krašto apsaugos
ministerijos bei KOP Aviacijos bazės atstovai. Iškart po iškilmingo minėjimo mokiniai suformavo „gyvą širdį“ iš moksleivių,
parodydami Lietuvai Šiaulių moksleivių vieningumą, pilietiškumą ir primindami, kokia svarbi ši diena kiekvienam lietuviui.
Kovo 11- ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja R. Jarulienė ir 6a, 6c,
7b klasių mokiniai bei jų auklėtojos (V. Tolvaišienė, A. Pigulevičienė, A. Valaikienė) dalyvavo šventiniuose Šiaulių miesto
renginiuose: 1853 m. sukilimo 150-ųjų metinių minėjime (prie Sukilėlių kalnelio), Lietuvos Trispalvės žygyje „Lietuva mūsų
širdyse“, iškilmingoje Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje (Prisikėlimo aikštėje). Mokiniai, klausydamiesi
istorinių faktų apie sunkų lietuvių tautos laisvės kelią, suvokė, kaip turi branginti ir puoselėti savo gimtąjį kraštą. Nepaisydami
šalčio dainiečiai nuotaikingai žygiavo, dainavo patriotines dainas ir didžiavosi savo Tėvyne.

*************************************
Comenius daugiašalės partnerystės projektas „Mano mokykla – mano tvirtovė“
2010 -2012 metais Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai bei mokytojai dalyvavo Comenius daugiašalės partnerystės projekte
„Mano mokykla – mano tvirtovė“. Projekto tikslas buvo skatinti mokinius aktyviau dalyvauti neformalioje veikloje, skatinti jų
saviraišką kultūriniuose, sporto bei meno užsiėmimuose. Prie projekto prisijungė ir penkios mokyklos iš Lenkijos, Turkijos,
Bulgarijos, Rumunijos bei Lampedūzos salos Italijoje. Projekto metu mokiniai kūrė projekto logotipą, talismaną, plakatus apie
projekte dalyvaujančias valstybes. Viso projekto metu mokiniai ir mokytojai nuolat bendravo su projekto draugais anglų kalba,
keitėsi nuotraukomis. Taip pat buvo aplankytos visos partnerinės mokyklos, susipažinta su tos šalies kultūra, švietimo sistema,
mokytojai užmezgė ryšius su užsienio šalių kolegomis. Žinoma, visas bendravimas vyko anglų kalba.
Projekto pabaigoje buvo sukurta daina „My school – my castle“, prie kurios prisidėjo visi projekte dalyvavę mokiniai.
Projektą mokykloje inicijavo bei koordinavo anglų kalbos mokytoja Vilma Matuzevičienė.

*************************************
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Miesto progimnazijų konkursas „Šokdynių virtuozės“
Kovo 7 d. Dainų progimnazijoje vyko miesto mokyklų konkursas „Šokdynių virtuozės“, kuriame dalyvavo 5-8 klasių mergaičių
komandos iš Dainų, „Romuvos“, Salduvės, Gegužių, „Rasos“ progimnazijų. Šokdynių konkursą organizavo Dainų progimnazijos
kūno kultūros mokytojos: G. Mickuvienė ir E. Gapšienė. Konkursas prasidėjo šokių grupės „Kosmėja“ pasirodymu. Po įnirtingos
kovos I vietą laimėjo Dainų progimnazijos komandos narės: K. Gazbeinaitė (5a), A. Mickūnaitė (7a), M. Ignatavičiūtė (7a), E.
Balčiūnaitė (7d), II vietą užėmė Gegužių progimnazija, III vietą – „Rasos“ progimnazija. Nugalėtojas apdovanojo Dainų
progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jarulienė, įteikdama padėkos raštus ir statulėles. Visi dalyviai apdovanoti
Dainų progimnazijos technologijų mokytojų kurtais darbais iš molio ir vilnos. Džiugu, kad Šiaulių miesto mokyklose yra tiek
daug aktyvių ir šoklių merginų.
******************************************
Praktinis seminaras „EQ ir lyderystė“ aštuntokams
Kovo 12 dieną mokyklos aštuntokai dalyvavo I dalies seminare “EQ ir lyderystė” , kurį vedė mūsų mokyklos karjeros
konsultantė Elmyra Damonskienė. Lektorė akcentavo, jog tikras lyderis pats sau išsikelia tikslą, kryptinga savidrausme jo
siekia, turėdamas aukštą emocinį intelektą, efektingai išklauso kitus ir pildo jų lūkesčius. Tai toks žmogus, kuris pats valdo savo
asmeninę karjerą ir padeda kitiems siekti karjeros aukštumų. Konsultantė vaizdžiai atskleidė emocinio intelekto esminius
rodiklius, gebėjimą:







atpažinti, suprasti ir valdyti kitų emocijas;
dėl rezultato atidėti pasitenkinimą vėlesniam laikui;
tinkamai reikšti savo emocijas;
tikslingai panaudoti kitų žmonių emocijas;
būti jautriu kitų žmonių rūpesčiams, poreikiams;
matyti pasaulį kito žmogaus akimis.

Seminaro “EQ ir lyderystė” II dalyje karjeros konsultantė Elmyra Damonskienė pateiks efektyvių metodikų EQ stiprinimui
ir savųjų emocijų valdymui (arba atskleis paslaptį, kaip efektingai valdyti savo emocijas ir pasiekti puikių rezultatų).
****************************************
Dainų progimnazijoje – susitikimas su Šiaulių dramos teatro aktorėmis
Artėjant kovo 27-ajai – Tarptautinei teatro dienai – Dainų progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos 5-8 klasių mokinius
pakvietė į susitikimą su Šiaulių dramos teatro aktorėmis Nomeda Bėčiūte ir Danguole Petraityte. Mokyklos skaitykloje vykusioje
popietėje lietuvių kalbos mokytoja A. Pigulevičienė glaustai pristatė informacinę medžiagą apie Šiaulių dramos teatrą, viešnios
dalinosi prisiminimais apie studijų laikus, įdomiai pasakojo apie aktoriaus profesijos ypatumus. Dalyviams buvo malonu
pasiklausyti raiškiai skaitomų ir lietuvių literatūros klasikų, ir šiuolaikinių autorių tekstų. Aktorės atskleidė, kad, norint įtaigiai
deklamuoti, būtina įsigilinti į žodžių prasmę, kuo detaliau išanalizuoti kūrinį, stengtis jį pajausti.
Visus popietės dalyvius sužavėjo aktorių paprastas ir nuoširdus bendravimas. Ir mokiniai, ir mokytojos tikisi, kad tokie
malonūs susitikimai su aktoriais taps gražia tradicija.
*******************************************
Jaunieji samariečiai Šiaulių senelių globos namuose
Kovo mėnesį Dainų progimnazijos jaunieji samariečiai kartu su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene lankėsi Šiaulių senelių
globos namuose. Šaunieji mūsų mokyklos mokiniai seneliams dovanojo pačių gamintas atvirutes su palinkėjimais ir saldžias
dovanėles. Lankydami senelius mokiniai išmoksta dovanoti gerumą, rūpintis vieni kitais. Jaunieji samariečiai niekada nebūna
abejingi silpniems ir vienišiems, visuomet išklauso kitą žmogų ir su džiaugsmu padėkoja tiems, kurie nepalieka nelaimėje, yra
ištikimi ir išlaiko duotą žodį.

*****************************************
Diskusija „Aš esu aš – nesityčiok“
Kovo 28 d. „Gelbėkit vaikus“ projekto „Vaikų grupės prieš smurtą“ nariai dalyvavo diskusijoje „Aš esu aš – nesityčiok“, kuri
vyko V. Kudirkos progimnazijoje. Mokiniai stebėjo filmuotas situacijas ir jas aptarė, taip pat linkėjo kiekvienam būti draugiškam.
Diskusiją vedė socialinė pedagogė B. Jokubaitienė ir direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui D. Kunickaitė. Dainų
progimnazijos grupės „Gelbėkit vaikus“ vadovė – socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė, narės – 6c klasės mokinės: Deimena
Povilaitytė, Austėja Kirnaitė, Aistė Bungaitė, Estera Puklevičiūtė, Giedrė Stankūnaitė, Ema Sakalauskaitė.
*******************************************

INTERVIU
Kalbiname 6b klasės mokinį Matą Samulionį
6b klasės mokinys Matas Samulionis, Lietuvos Respublikos Jaunių šachmatų čempionate užėmęs I vietą, toliau stebina savo
pasiekimais. Mokinys dalyvavo šachmatų varžybose „Lietuvos Respublikos Seimo Taurė – 2013“, skirtose Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir laimėjo II vietą. Matas apdovanotas savaitės kelione į Strasbūrą. Nepriklausomybės
atstatymo akto signatarės, Europos Parlamento narės dr. Laimos Liucijos Andrikienės kvietimu Matas lankysis Europos
Parlamente. Kiti Mato pasiekimai 2013 metais: žaibo turnyre „Šiaurės Lietuva 2013“ užėmė III vietą (iš 96 dalyvių); šachmatų
fiestoje „Šiaurės Lietuva 2013“ jaunių (iki 15 metų) turnyre užėmė I vietą.
Sveikiname Matą ir užduodame jam keletą klausimų.
1. Matai, kiek Tau buvo metų, kai susidomėjai žaidimu šachmatais?
Metų buvo nedaug - šešeri.
2. Kada ir kur pradėjai lankyti šachmatininkų būrelį?
Mokykloje. 2006 metų lapkritį padariau pirmuosius ėjimus prie šachmatų lentos. Labiausiai patiko rikis.
3. Išvardink savo didžiąsias pergales Lietuvos ir užsienio čempionatuose, konkursuose.
Penkis kartus Šiaurės Lietuvos čempionas, Lietuvos Seimo taurė 2012 m. ir 2013 m. - II vietos laimėtojas (prizas - kelionė į
Strasbūrą), Lietuvos čempionas iki 12 metų (2012 m.).
4. Kuris čempionatas labiausiai įsiminė ir kodėl?
Pasaulio jaunių klasikinių šachmatų čempionatas Slovėnijoje (Maribore), nes tai buvo pirmas Pasaulio čempionatas.Varžovai
tikrai įspūdingi: norvegas, moldavas, du amerikiečiai, trys vokiečiai, afrikietis, uzbekas ir kaimynas latvis.
5. Ką veiki laisvalaikiu, kokių turi pomėgių?
Domiuosi futbolu, krepšiniu, pradėjau žaisti lauko tenisą. Patinka humoro laidos ir veiksmo filmai.
Dėkojame už interviu ir linkime didžiausios sėkmės!
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