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PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0059 „AŠTUNTŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS KELMĖS RAJONO PARTNERINĖSE
MOKYKLOSE“
Projekto pristatymas:
Projekto pristatymas bendruomenei ir partnerinėms mokykloms:
Mokykloje
„Aštuntų

pristatytas

projektas

klasių

mokinių

matematikos pasiekimų gerinimas
Kelmės

rajono

partnerinėse

mokyklose“. Projekto trukmė dveji
metai. Dalyvauja Kelmės „Aukuro“
pagrindinė mokykla ir mokyklos
partnerės – Kelmės rajono Šaukėnų
Vlado

Pūtvio–Putvinskio,

Žygimanto

Kražių

Liauksmino

ir

Pakražančio gimnazijos. Šio projekto
tikslas

–

matematikos

pagerinti
pasiekimus

aštuntokų
diegiant

Valdorfo pedagogikos metodų ir
modelio elementus aštuntos klasės matematikos pamokose. Apie projekto svarbą kalbėjo projekto
vadovė, mokyklos direktorė Asta Zavadskienė, savo įžvalgomis pasidalino projekto mokyklų
konsultantas
Ališauskas,

Algirdas
Kelmės

rajono

savivaldybės administracijos
direktorė

Irena

Sirusienė,

Kelmės

rajono

Švietimo,

kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Stasys Jokubauskas.
Projekto uždavinius ir veiklas
apžvelgė

projekto

administratorė, matematikos ir
informatikos mokytoja Irina
Kasparienė, veiklų kalendorių aptarė projekto koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja Ieva Siliūnė.
Apie bendradarbiavimo svarbą mokant aštuntokus matematikos kalbėjo mokyklų partnerių atstovai.

Projekto pristatymas spaudoje:

Susitikimas su Nomeda Marčėnaitė 2018-02-06.
2018 m. vasario mėnesį atvira švietėjiška savaitė tėvams, mokiniams ir mokytojams „Man rūpi“
pradėta susitikimu su menininke, televizijos laidų vedėja, visuomenės veikėja Nomeda Marčėnaite
tema „Pozityvios provokacijos ugdant kūrybišką, laimingą ir atsakingą ateities asmenybę“. Pokalbio
pradžioje pateikta provokuojančių klausimų auditorijai apie kūrybiškumo apraiškas kasdieniniame
gyvenime.

Menininkė prisipažino, kad augina vaikus klysdama, stengdamasi klaidas taisyti, suprasdama, kad
tobulėjimui reikia pastangų, kartais tenka peržengti per visas negatyvias patirtis, kad pasiektum
norimą rezultatą. Kai vaikas gauna pakankamai dėmesio, tada ugdomas jo kūrybiškumas.
Kūrybingumo ugdyti nereikės, jei jo niekas nežlugdys. Anot Nomedos Marčėnaitės, daug

kūrybiškumo matematikoje. Šiai minčiai pritarė ir projekto „Aštuntų klasių mokinių matematikos
pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“ dalyviai, atvykę iš Kelmės rajono
Šaukėnų Vlado Pūtvio–Putvinskio, Kražių Žygimanto Liauksmino ir Pakražančio gimnazijų.

Susitikimas su Austėja Landsbergiene 2018-02-13.
Vasario 13 dieną mokykloje švietėjiškos savaitės
tėvams, mokiniams ir mokytojams metu lankėsi
edukologė, socialinių mokslų daktarė, keturių
vaikų mama Austėja Landsbergienė. Ji aptarė dvi
temas: kodėl stereotipinis ugdymas kenkia
vaikams, kaip atskleisti tikrąjį potencialą ir
apžvelgė pagrindinius XXI amžiaus tėvystės
principus. Pranešėja pastebėjo, kad gyvenimo
tempas bei aplinkos lūkesčiai tėvams ir
mokytojams yra didžiuliai, patarė, ką daryti, kad
vaikas augtų laimingas, kad mes, suaugusieji,
neprarastumėme sveiko proto. Edukologė rėmėsi
moksliniais tyrimais ir konkrečiais pavyzdžiais
įrodė, kaip mokytojai ir tėvai šiuos tyrimus gali
taikyti realybėje.

Susitikimas su Linu Slušniu 2019-02-11.

