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Progimnazijos 40 metų jubiliejaus renginys

Šiaulių miesto meras
A. Visockas teikia gimtadienio
tortą

LR Seimo nariys V.Simulik ir
progimnazijos direktorius
V. Varanavičius

Sveikinimo žodį taria Švietimo
skyriaus vedėja V. Damskienė

LR Seimo narys A. Gumuliauskas,
meras A. Visockas, direktorius V.
Varanavičius
progimnazijos
rekreacinėse zonose

Šį rudenį mūsų mokykla švenčia gražų ir prasmingą jubiliejų – sukanka 40 metų, kai duris atvėrė Šiaulių
15-oji vidurinė mokykla, dabartinė Dainų progimnazija. Spalio 26 dieną surengtas jubiliejinis renginys –
koncertas ,,Čia aš. Čia mes. Čia mūsų namai“. Į iškilmingą vakarą susirinko gausus svečių būrys: L R Seimo
nariai V. Simulik ir A. Gumuliauskas, Šiaulių miesto meras A. Visockas, savivaldybės administracijos bei miesto
tarybos nariai, ,,Romuvos“, Didždvario, Lieporių, Šiaulių universiteto gimnazijos atstovai, buvę mokyklos
mokytojai, mokiniai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas S. Paliūnas, kiti garbingi
svečiai, mokiniai bei jų tėveliai. Sveikinimo kalboje mokyklos direktorius V. Varanavičius kalbėjo apie nueitą
kelią, pabrėždamas, kad šiandieninės mokyklos pasiekimai – tai visos bendruomenės pastangomis, susitelkimu
pasiektas rezultatas. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys gebėjimais, talentu ir sąžiningu darbu yra įrašęs
savo vardą į nepakartojamą mokyklos istoriją. Daug šiltų sveikinimo žodžių išsakė ir kiti kalbėję svečiai. Jie
džiaugėsi mokyklos bendruomenės pasiekimais, branda. Buvę mokiniai A. Lesauskienė, M. Bilius, R.
Stankuvienė, S. Aksomaitis prisiminė mokytojus, suteikusius ne tik žinių, bet ir gyvenimiškos išminties. Buvusių
mokytojų vardu kalbėjo L. Tumosienė bei Z. Klimanskienė.
Moksleiviškas gyvenimas įvairus, kupinas ieškojimų, atradimų, jaunatviško šėlsmo. Tuo nesunku buvo
įsitikinti stebint mokyklos meninių kolektyvų pasirodymus. Scenoje sukosi liaudiško šokio studijos
,,Šermukšnėlė“ šokėjai (vadovė I. Šerpytienė), pasirodė šiuolaikinio šokio studijos kolektyvas „Kosmėja“
(vadovė D. Maciuvienė), dainavo studijos „Limpopo“ ( vadovė I. Šukytė), ,,Gamos garsai“ (vadovė G.
Norvaišienė), „Linksmuoliai“ (vadovė I. Jonavičienė), grojo pučiamųjų instrumentų orkestras brassband
„Dainai“ (vadovas A. Kavaliauskis), originalų pasirodymą parengė audiovizualinio meno studija ,,Naujųjų
medijų mokykla“( mokytoja M. Ruzgytė).
Renginio finale skambėjo buvusio mokinio R. Janušo daina ,,Šiauliai – čia mūsų namai“.
Dainų progimnazija, įžengusi į penktą dešimtmetį, buvo, yra ir bus visų ją baigusių ir dabar besimokančiųjų
namai, nes pagrindinis mokyklos bendruomenės tikslas – rūpintis kiekvienu mokiniu, kurti ir puoselėti šiltus
tarpusavio santykius.
Lietuvių kalbos mokytoja I.Valeikienė

Buvęs progimnazijos mokinys
M. Bilius

Buvusi progimnazijos mokinė
R. Stankuvienė

Iškilmingo renginio vedantieji –
progimnazijos mokiniai ir jų tėveliai

Buvusi progimnazijos
mokytoja L. Tumosienė
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Metodinė – praktinė konferencija „Mokinių gamtamokslinio,
matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas“
Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė, aktyviai dalyvaudama STEAM kompetencijų ugdyme,
lapkričio 3 d. buvo organizuota respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Mokinių
gamtamokslinio, matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas“. Konferencijos tikslas –
pasidalinti gerąja patirtimi, kaip mokinių STEAM ugdymas vykdomas Lietuvos mokyklose. Jos metu aptarta
asmens ūgtis ir mokymosi motyvacija STEAM ugdyme, kaip IKT aplinkos ugdo asmenybę, kokios galimos
STEAM projektinės veiklos ir jų galimybių plėtojimas aukštojo mokslo įstaigose, matematikos, IT ir inžinerijos
integravimas, ugdant mokinių gebėjimus ir skatinant mokymosi motyvaciją, kokios socialinės kompetencijos
ugdomos gamtamoksliniame ugdyme, kaip integruojamos matematikos ir biologijos pamokos STEAM
kontekste. Kaip STEAM ugdyme vystomas mokinių kūrybiškumas bei techninė kūryba, buvo galima
susipažinti analizuojant stendinius pranešimus: „Modeliavimas iš gamtinės medžiagos“, „Inžinerinio mąstymo
ugdymas per technologijų pamokas vykdomus projektinius darbus“, „Ekologinio sąmoningumo ir
kūrybiškumo ugdymas“ ir „ Gamtos atradimai mokinių akimis“.
STEAM ugdymas gali būti vykdomas ne tik tradicinėje erdvėje (klasėje), bet ir už jos ribų. Juk
šiuolaikinė mokykla – tai mokykla be sienų. Kaip kuriama tokia šiuolaikinė mokykla mokytojai ir dalijosi savo
patirtimi – tai „Pamokos gamtoje – puiki kelionė po žinių pasaulį“, STEAM iniciatyva „Mano startas“ – virtuali
edukacinė erdvė“. Kaip ugdysime šiuolaikinį jaunimą, priklauso nuo mūsų pačių – nuo noro keistis, matyti
plačiau, daryti geriau.
Fizikos mokytoja G. Kielaitė

Konferencijos akimirkos
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Forumas „Gera pamoka“
Spalio 19 d. Dainų progimnazijoje vyko mokinių ir mokytojų forumas
„Gera pamoka“. Jį organizavo matematikos mokytoja metodininkė A.
Eitutienė. Susiskirstę grupėmis 5-8 klasių mokiniai kartu su dalyvavusiais
mokytojais aptarė geros pamokos kriterijus, diskutavo ir išsakė savo
nuomones. Vienas iš „Geros pamokos“ kriterijų – tiek mokinių, tiek
mokytojų nuomone – kruopštus pasiruošimas pamokai. Įvairūs mokymosi
metodai motyvuoja mokinius, o geras mikroklimatas ir mokymosi aplinka
skatina susikaupti ir patirti mokymosi sėkmę. Džiugu, kad mokiniai noriai
dalijasi mintimis, patirtimi su mokytojais ir kartu ieško geriausių būdų
pamokos kokybei gerinti.
Matematikos mokytoja A. Eitutienė
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Mokinių konferencija
„Saugus, aktyvus ir sveikas“
Lapkričio 8 d. Romuvos progimnazijoje vyko respublikinė
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pažintinė – praktinė konferencija
„Saugus, aktyvus ir sveikas“. Konferencijos tikslas – suteikti mokiniams
fizinio aktyvumo ir sveikatos tausojimo žinių, ugdyti sveikos gyvensenos
įgūdžius ir įpročius, mokyti rinktis sveikus maisto produktus. Dainų
progimnazijos 5a klasės mokinės Lėja Kazlauskaitė ir Aistė Rudytė skaitė
pranešimą „Sveika mityba – kelias į sveiką gyvenseną“.
Mokinės, dirbdamos sekcijose, diskutavo kas sudaro sveiką mitybą,
kokį pasirinkti aliejų, kaip sportas siejasi su sveika mityba, kokios
šiuolaikinės mitybos problemos ir kaip jas galima spręsti.

Mokiniai respublikinėje konferencijoje

Fizikos mokytoja G. Kielaitė
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Idėjų mugė „TAPK“

2017 metų lapkričio 14 d. Dainų progimnazijos mokiniai pasikvietė Šiaulių Jovaro, „Ragainės“, Gytarių
progimnazijų bei Normundo Valterio mokyklos 5-8 klasių mokinius į idėjų mugę „TAPK“. Dalyviai, pratęsdami
Šiaulių miesto idėją – modernūs Šiauliai – nutarė pažvelgti į ateitį ir sukurti miestą, kuris būtų modernus,
ekologiškas, saugus, inovatyvus, patogus. Jame pastatė mokyklą, pramogų centrą, medicininių paslaugų centrą,
rekreacinę (poilsio) zoną, numatė transporto tinklą ir paslaugų centrą. Komandos pristatė savo projektus ir visi
kartu sukūrė ateities Šiaulius. Dėkojame visiems susirinkusiems ir pasidalinusiems originaliomis idėjomis.
Renginį organizavo matematikos mokytoja Albina Eitutienė ir biologijos mokytoja Vilma Jasevičienė.
Matematikos mokytoja A. Eitutienė
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Žaidynėse iškovota III vieta

Didžiuojamės progimnazijos 5-6 klasių mergaičių kvadrato komanda, kuri Lietuvos mokyklų žaidynių II
etape (Šiaulių miesto) iškovojo III vietą. Mūsų šaunioji komanda: 5c klasės mokinė Ugnė Gočelkytė, 6a kl.
mokinė Ieva Lauraitytė, 6b kl. mokinės: Miglė Buožiūtė, Kamilė Pikelytė, Deimena Milvydaitė, Gabija
Kačiušytė, 6c kl. mokinės: Austėja Petrauskaitė, Gabija Balinskaitė, Rugilė Zdanavičiūtė.
Kūno kultūros mokytoja G.Mickuvienė.
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Samariečių veikla
Šiaulių Dainų progimnazijos 5 - 8
klasių samariečiai lapkričio 8 dieną lankėsi
Šiaulių miesto senosiose kapinėse.
Viktorija Tamošaitytė, Kornelija Pieželytė,
Eimilė Tautkutė, Kamilė Bilotaitė, Ugnius
Januškis, Rūta Lukauskaitė, Nedas
Perminas, Gustė Gruzdaitė, Domantė
Žalytė, Ieva Pašiškevičiūtė, Severina
Daudaravičiūtė, Gabija Vitkauskaitė, Toma
Dabriegaitė tvarkė kapus, pasimeldė ir
uždegė žvakeles ant nelankomų kapų.
Vėliau mokiniai nuvyko į Šiaulių
vyskupijos Pastoracinį centrą, kur juos
pasitiko Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis bei aprodė pastoracinio centro
patalpas.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė
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Tarptautinės tolerancijos diena
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau
šešioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje.
Paminėjimo simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi ir geri, ir blogi darbai.
Rankos sukuria, rankos ir sugriauna...
Dainų progimnazija prisidėjo prie šios iniciatyvos ir lapkričio 13-17 dienomis minėjo Tarptautinę
tolerancijos dieną. Visą savaitę progimnazijos bibliotekoje buvo eksponuojami leidiniai tolerancijos tema.
Socialinių paslaugų centre lapkričio 15 d. 2 b kl. mokinė V. Paplauskaitė dalyvavo renginyje, skirtame
Tolerancijos dienai. Lapkričio 16 d. PUG ir 1-8 klasių mokiniai kūrė plakatus ir koliažus įvairiomis socialinėmis
temomis. Kūrybinius darbus PUG ir 1-4 klasių mokiniai atliko drauge su 7-8 klasių mokiniais. O 2e klasėje prie
komandos prisijungė ir tėveliai.
PUG dalyvavo diskusijoje „Būk mano draugas“, o 1-2 klasių – „Kas yra tolerancija?“. 7-8 klasių mokiniai
pristatė vaizdo ir žodinius pranešimus: “Religinė tolerancija LDK”, ” Didžiausia tolerancija – pagarba”, “Būti
tolerantiškam – kiekvieno žmogaus pareiga”, „Draugystė“ ir kt. 5-6 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su žydų
bendruomenės nariu A. Rostovskiu. Svečias papasakojo apie žydų istoriją Lietuvoje ir Šiauliuose, tradicijas,
simbolius, atsakinėjo į mokinių užduotus klausimus. 3 – 8 klasių mokiniai kino teatre „Forum Cinemas
Akropolis“ žiūrėjo festivalinius filmus „Pusė bilieto” ir “Kalnų stebuklas”. Lapkričio 17 d. 5 – 7 klasių mokiniai
susitiko su Šiaulių universitete studijuojančiais užsienio studentais iš Pietų Korėjos, Indijos, Turkijos ir Taivano.
Demonstruodami vaizdo įrašus, studentai pristatė savo kraštą, kultūrą, papasakojo, kodėl studijuoti nusprendė
Lietuvoje.
Kurkime savo rankomis pagarbą, pakantumą, gerus darbus. Priimkime kitokius ir būkime jiems draugiškais.
Socialinė pedagogė G. Kurapkienė

Veiklos pradinio ugdymo klasėse

Susitikime su svečiais

Pradinio ugdymo mokinių darbai

ŠU studijuojantis užsienietis

Lapkričio 16 d. Dainų progimnazijos aštuntokai dalyvavo Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo
popietėje Šiaulių universitete. Mokiniai klausėsi viešosios komunikacijos tyrėjo dr. Modesto Grigaliūno
pranešimo „Tolerancija socialinėse reklamose“, stebėjo ir aptarė keletą socialinių reklamų, kuriose buvo kalbama
apie skirtingą žmonių požiūrį į lygybę. Reklamų pavyzdžiai padėjo suprasti, jog socialinė reklama siekia parduoti
idėją ir spręsti visuomenės problemas. Antroji renginio dalis buvo praktinė. Mokiniai turėjo sukurti ir pristatyti
socialinę reklamą. Mūsų progimnazijos aštuntokai šią užduotį atliko puikiai. Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu
ir tolerantiškumu!
Etikos mokytoja I. Žemaitienė

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo popietėje Šiaulių universitete
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Lietuvos kariuomenės diena
Lapkričio 20 d. Dainų progimnazijos bendruomenė minėjo Lietuvos kariuomenės dieną. Ankstyvas rytas
prasidėjo progimnazijos bendruomenės pasveikinimu su Lietuvos Kariuomenės švente bei informacijos sklaida
apie ją. Šios gražios šventės proga į Dainų progimnaziją buvo pakviesti Šiaulių 6-osios rinktinės savanoriai. “Kad
ir kas nutiktų, viską kantrybe ir valia nugalėsime,”– tokiu šūkiu save pristatė Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė. 7-8 klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos kariuomenės istorijos paskaitoje,
kurioje buvo supažindinti ne tik su istoriniais faktais, tačiau ir su Kariuomenės struktūra bei misija. 1b klasėje
lankęsi kariai mokiniams demonstravo karinę uniformą, šalmus, kuprines bei supažindino su kario kasdienybe.
Visa progimnazijos bendruomenė turėjo galimybę iš arti pamatyti, palaikyti, nusifotografuoti su įvairiais ginklais.
Mokiniai buvo labai žingeidūs ir domėjosi karine ginkluote.
Geografijos mokytoja A. Kavanauskaitė-Lukšė

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės kariais
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Dainų progimnazijos muziejaus vedėja Irena Kazymirkienė, jaunųjų žurnalistų būrelis

