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Gimnazijos
vardadienis –
išskirtinė
,,Vaivorykštės“
šventė
Kiekvienais metais mūsų gimnazija mini savo
vardines. Šia išskirtine proga mokykloje
organizuojamas netradicinis ugdymas. Šįkart stebina
įvairių veiklų pasiūla. III-IV klasių gimnazistų
komandos ir keletas antrokų dalyvaus metodinėjepraktinėje konferencijoje ,,Raktai į sėkmę“, kur bus
pasidalinta patirtimi apie socialinio emocinio ugdymo
įgyvendinimą.
Kiti mokiniai pagal savo pomėgius renkasi
siūlomas veiklas skirtingose erdvėse. Ištvermingi ir
sportuojantys renkasi sporto salėje arba stadione: jų
lauks tinklinio varžybos bei Lietuvos kariuomenės
vyr. seržanto Andrejaus Fedijaus parengtos estafetės,
bus galima dalyvauti mokytojo G.Žemaičio
organizuojamose orientacinėse varžybose; kūrybingi
laukiami 105 ir 318 kabinetuose; 316 kab. vyks
diskusija apie klaidinančią žiniasklaidą, 319 kab.
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa
Palionienė pakvies į saviugdos praktikumą ,,Rūpinkis
savimi ir kitais“; interneto skaitykloje bus teikiami
teisininko Vaidoto Granicko patarimai, ką reikia žinoti
įsidarbinant nepilnamečiams. Klasių vadovai
organizuoja protų kovas.
Aktų salėje gimnazijos direktorė Irena Pintverytė
įteiks Vaivos statulėles ir padėkos raštus šalies,
regiono, rajono olimpiadose, konkursuose, varžybose
ir kt. renginiuose tapusiems prizininkais mokiniams,
mokinių komandoms bei jų mokytojams .
Vyks respublikinio piešinių konkurso „Mano
gyvenimo
spalvos“
rezultatų
skelbimas
ir
apdovanojimai, Klaipėdos apskrities šokių konkursas
„Šokantys batai-2017“.
,,Pasuolės“ inf.

Pasakyk ačiū, kad moki parašyti „ačiū“!
Vykdomas naujas atsiliepimų ir renginių projektas,
skirtas švietimo sistemai gerinti - svietimogidas.lt. Portalo
vienas iš tikslų yra suteikti žmonėms galimybę
išsakyti savo nuomonę apie ugdymo įstaigas bei
mokytojus. Yra siūloma nauja forma padėkoti
svarbiausiems švietimo mokslo darbuotojams –
mokytojams.
Kam to reikia? Garsių sportininkų treneriai nėra
užmirštami, daug jų net gauna nemažą atlygį už sportininko
pasiekimus. Alma matter, kuri išugdo daug mokslininkų,
irgi nelieka užmiršta, tad kodėl turėtų būti užmirštami
pradinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokytojai? Net
jei netapote profesionaliu sportininku, vis tiek skatinu
pasakyti ačiū kūno kultūros mokytojui už išugdytą įprotį
sportuoti. Arba informatikos mokytojui, nes, nors nesate
kompiuterių genijus, bet galbūt atradote savo pašaukimą
programuoti.
Aš netapau įžymybė, bet mokytojas man tikrai padėjo
atrasti savo kelią. Todėl savo istorijos mokytojai noriu
ištarti „ačiū” ne tik čia, bet ir svietimogidas.lt portale.
Klausydamas bei kalbėdamas per minėtos mokytojos
pamokas būtent ir pajaučiau savo aistrą istorijai, o dabar
mokausi iš geriausių Lietuvos istorijos mokslo meistrų
Vilniaus universitete.
Studijuodamas daug sužinojau apie tokius žmones kaip
Martynas Mažvydas, Vincas Kudirka ar Jonas Biliūnas.
Tada man toptelėjo, kad nežinau nė vienos šių asmenybių,
prisidėjusių prie jų proto ugdymo, mokytojo. Ne visi
mokiniai tampa tokiais talentingais muzikais kaip V.
Kudirka, bet tai tik padaro mokytojo darbą tokį nuoširdų.
Pedagogas skiria vienodai jėgų kiekvienam mokiniui,
neatsižvelgdamas į jo gabumus ar laukdamas iš jo ko nors
ateityje.
svietimogidas.lt kolektyvas kviečia visus Lietuvos
tėvelius bei esamus ar buvusius mokinius pasakyti savo
nuomonę. Juk gero mokytojo kuriamas gėris neįkainojamas,
o Lietuvoje tokių mokytojų gausu.
Portale yra gausu ir kitų funkcijų, naudingų tiek
mokiniams, tiek tėvams: renginių kalendorius, būrelių ir
kursų tėvams sąrašai, įžvalgūs straipsniai tiek apie
auklėjimą, tiek apie edukologiją, galiausiai – istorijų apie
įkvepiančius mokytojus.
Rokas Markauskas

Mokinių kūryba
Greta Litvinaitė, Ie kl.
APIE
,,Vaivorykštė“, nors ir jauna,
Bet nuostabi mus mokykla!
Žmonių čia šypsena veide
Sušildo širdis net anksti ryte.
Nors mokytis čia ir sunku,
Nestinga mums ir pramogų.
Pasitaiko renginių –
Nepamirštam paskaitų.
Nors ir bendraujam neilgai,
Bet prisirišti spėjome labai.
Nepaisant klasių, sienų ir lubų,
Džiaugiuosi aš ir dėl draugų!
Išvardinus čia tiek gerų,
Mokykloj esančių daiktų,
Na kaipgi čia nepaminėjus
Mokytojų mus puikių!
Taigi, tokia ta mus vieta,
Vadinama dar mokykla.
Na ,žinoma, ji turi vardą –
,,Vaivorykšte“ pavadinta kartą.

Jogilė Kurpeikytė, Ie kl.

,,Vaivorykštė‘‘ šauniausia,
Neabejotinai geriausia,
Turim norą eiti į mokyklą,
Nes mokomės mes ne bet kur,
O šioj puikioj mokykloj!

Samanta Norvaišaitė If kl.
Vaivorykštė spalvota
,,Vaivorykštės“
gimnazija Tai mūsų
mokykla.
Tikra mūsų
šviesa Dorybė ir tiesa.
Tikrųjų daug
draugų
Čia rasi su
kaupu,
Jei nori, būk ir tu
Geru mano draugu.
Mes einam į mokyklą
Pasimokyti kartu,
Juk norim gauti dešimt
Iš daugelio pamokų.
Ir pabūti su draugais
Mes galime juk čia,
Ir atšvęst šventes
Visi labai smagiai.

Šauniausia mokykla
Mokosi čia daug vaikų,
Šaunių ir nuostabių,
Kūrybingų, aktyvių,
Laurus skina dideliu tempu!
Čia mus moko gerbt vieniems kitus,
Saugot ir mylėti artimus.
Žodžio kišenėje neieškom,
Rėžiam kalbą, darom tvarką.
Dėl naujų žinių, praktikumų
Darom daug namų darbų!
O kad juos pabaigtumėm greičiau –
Sprendžiam, kuriam kuo sparčiau.
Mokytojai čia geri,
Atsakingi ir linksmi,
Truputėlį kiek griežtoki,
Bet mums, paaugliams, tai tik geriau!

,,Vaivorykšte“ miela,
Su vardadieniu tave,
Su šia gražia švente
Visi sveikina Tave!
Ignas Grinevičius, Ie kl.
***
Miela mokykla, su vardadieniu
Noriu pasveikint tave linksmai.
Tau palinkėsiu audroms ir vėjams siaučiant
Išlikti jaunai, stipriai.
Tau palinkėsiu puoštis, gražėti ir
Išgarsėti gerais darbais.
Jaunas ar senas, liūdnas ar linksmas
Tegu peržengia slenkstį dažnai...
Tu gi sutiksi visus svetingai,
Plačiai atvėrus mokslo duris...
Vieni išeina, kiti ateina... Jaunystės Tau,
Mylima mano ,,Vaivorykšte“!

Abiturientams
10 dalykų, kuriuos privalu žinoti šiemet stojantiesiems į
aukštąsias mokyklas
Štai keletas reikalavimų, atsiradusių naujovių, ekspertų
patarimų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį planuojantiems
studijuoti aukštojoje mokykloje: 1. Stojimą į aukštąsias mokyklas
vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiemet bendrasis
priėmimas vyks į 19 Lietuvos universitetų – 14 valstybinių ir 5
privačius – bei į 22 kolegijas: 12 valstybinių ir 10 privačių.
Bendrasis priėmimas startuoja birželio 1 dieną, prašymų teikimas
nutraukiamas liepos 19 dieną. Prašymai stoti į universitetą ar
kolegiją priimami tik internetu www.lamabpo.lt. Čia taip pat
galima rasti detalią informaciją, kada ir kokiais etapais vyksta
priėmimas į aukštąsias mokyklas, kokius dokumentus reikia
pateikti, konkursinio balo skaičiuoklė, stojimo terminai bei kita
svarbi informacija. 2. Švietimo ir mokslo ministrė pirmą kartą
nustatė mažiausią konkursinį stojamąjį balą į valstybės
finansuojamas vietas: • universitetuose – nemažiau nei 3, •
kolegijose – 1,6. 3. Norint gauti valstybės finansuojamą vietą
neužtenka atitikti minimalų konkursinį balą, bet privaloma būti
išlaikius bent 3 brandos egzaminus: • lietuvių kalbos ir literatūros:
valstybinį – jeigu stojama į universitetus, valstybinį arba
mokyklinį – jeigu stojama į kolegijas; • užsienio kalbos: anglų,
vokiečių ar prancūzų; • matematikos (išskyrus stojančiuosius į
menų studijas). Jei stojama į meno programas, reikia laikyti
stojamąjį egzaminą. Jei stojama į švietimo ir ugdymo programas,
yra vertinama stojančiojo motyvacija. Gali tekti atlikti ir
specialius testus, kurių reikalaujama siekiant tapti, pavyzdžiui,
pilotais, žurnalistais ir pan.
Stojantys į valstybės nefinansuojamas vietas universitetuose ir
kolegijose, gali būti ir neišlaikę 3 valstybinių brandos egzaminų,
bet privalo atitikti mažiausią stojamąjį balą. 4. Švietimo ir mokslo
viceministro Giedriaus Viliūno teigimu, kasmet stojančiųjų į
aukštąsias mokyklas mažėja, o šiemet padidinus ir stojimo
kartelę, studentų, stojančių į valstybės finansuojamas vietas gali
dar labiau sumažėti. Tačiau valstybės finansavimas studijoms
išlieka toks pat kaip ir 2016 metais. Tai reiškia, kad daugiau
studentų galės studijuoti nemokamai. „Planuojame, kad tik 30
proc. būsimų studentų turės mokėti už mokslą, nes yra tokių
studijų programų, kaip medicina ar aviacija, kurios yra labai
brangios ir valstybė jų negali finansuoti. Daugelyje studijų
krypčių, sričių, studijos praktiškai visiems bus nemokamos, nes
yra tikrai daug valstybės finansuojamų vietų“ , – G. Viliūnas. 5.
Nuo šiol studijų kainos mokantiems už mokslą kompensavimas
bus vykdomas kas metus, o ne kas dvejus, kaip vyko iki šiol.
Kompensacijas gausiančiųjų skaičius padidės iki 10 procentų nuo
visų studentų, ne tik nuo valstybės finansuojamų studentų
skaičius. Studijų kainos kompensaciją galės gauti ne tik bakalauro
pakopos studentai, bet ir magistrantai. 6. Norima griežčiau ir
kokybiškiau rengti mokytojus, pertvarkyti mokytojų rengimo
sistemą, tad šiemet priėmimas į mokytojų rengimo programas bus
mažesnis nei pernai. Prioritetas pagal savivaldybių deklaruotą
poreikį bus teikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo,
pradinio ugdymo, pagalbos mokiniui specialistų rengimo
studijoms, o į kai kurias programas stojimas net nebus
organizuojamas. Stojantieji į ugdymo mokslų studijų krypčių
grupės programas, kurias baigus suteikiama pedagogo
kvalifikacija, turės laikyti motyvacijos įvertinimą. Už teigiamą
įvertinimą bus pridedami 1 arba 2 balai. 7. Įstosi į universitetą A –

baigsi universitetą Z. Švietimo ir mokslo ministerija imasi
aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos, bet kiek universitetų išliks,
kiek bus sujungtų, konkrečiai dar nėra nuspręsta. Daugelis
studentų nerimauja, kaip bus jei įstojus į universitetą, jis staiga
bus uždarytas arba sujungtas su kitu. Švietimo ir mokslo ministro
teigimu, tiek būsimiems studentams, tiek jau studijuojantiems,
tikrai nereikia nerimauti dėl būsimo aukštųjų mokyklų tinklo
pertvarkymo. Stojantieji dar iki stojimo sužinos, kokios
aukštosios mokyklos išliks, kokios bus sujungtos. Studijuojantieji
ir toliau galės tęsti savo studijas, tik galbūt jas teks mokytis jau
kitame universitete. „Nė vienam, kuris įstos į aukštąsias
mokyklas, sąlygos nepablogės ir nepažeis jų interesų. Visos
studijų programos, į kurias bus paskelbtas priėmimas, vyks ir bus
garantuotas jų tęstinumas. Gali įvykti taip, kad jūs įstosite į
universitetą A, bet baigsite universitetą Z, nes tuo metu jis bus
sujungtas. Bet nė viena aukštoji mokykla nebus tiesiog
mechaniškai uždaryta. Tikrai nebus taip, kad staiga atsidursite
akligatvyje. Drąsiai stokit į visus universitetus ir kolegijas“, –
sakė G. Viliūnas. 8. „Jei įstosite į valstybės nefinansuojamą vietą,
nėra didžiulė problema. Per Valstybinį studijų fondą yra
teikiamos valstybės remiamos paskolos, kurių teikimo sąlygos yra
tikrai geros. Galite gauti paskolą be jokio užstato ir visoms
studijoms, o ją grąžinti pradėsite tik pabaigę studijas. Paskolą
galima grąžinti per penkiolika metų“, – pasakojo Valstybinio
studijų fondo direktorius Ernestas Jasaitis. Tai ne vienintelė
parama, kurią teikia Valstybinis studijų fondas. Šis fondas teikia
ir studijų stipendijas, socialines stipendijas, organizuoja studijų
kainų kompensavimą, tikslinę išmoką neįgaliems studentams.
Apie valstybės remiamas paskolas ir kitas studijų stipendijas
daugiau galima sužinoti čia: www.vsf.lrv.lt
9. Pasak Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorės
Noros Skaburskienės, būsimi studentai turėtų klausytis ir
atsižvelgti ne tik į studijuojančiųjų ir jau studijas baigusių
nuomonę apie tam tikras studijų programas, aukštųjų mokyklų
kokybę, bet ir pasirinkus konkrečias programas, pasižiūrėti jų
vertinimo išvadas. Studijų kokybės vertinimo centro internetinėje
svetainėje www.skvc.lt yra daugelio studijų programų vertinimai.
„Jūs galite palyginti kaip ekspertai toje pačioje kryptyje vertino
skirtingų aukštųjų mokyklų programas ir pagal tai rinktis, o
rinkdamiesi studijas užsienyje būkite dar atidesni. Švietimo
sistemos užsienyje be galo skiriasi. Turėtumėte pažiūrėti, ar jūsų
pasirinkta aukštoji mokykla tikrai turi teisę vykdyti studijas ir
teikiamą laipsnį, ar tikrai baigus bakalauro studijas, jūs galėsite
toliau tęsti studijas toje šalyje“, – patarė N. Skaburskienė.
10. Sprendimą priimkite savarankiškai. „Aukštųjų mokyklų
skaičius mažės, bet jūsų svarbiausia užduotis, mokiniai, yra
išsirinkti studijų kryptį, pasirinkti savo kelią ir, kiek įmanoma, per
likusį laiką kuo geriau pasiruošti egzaminams ir puikiai juos
išlaikyti. Nepamirškite mąstyti savarankiškai. Kartais būna, kad
jaunuoliai tėvams atiduoda visus savo LAMA BPO prisijungimus,
tėvai viską užpildo ir patys išrenka studijų programą. Taip daryti
nederėtų. Žinoma, tarkitės su tėvais, su draugais, mokytojais,
vyresniais broliais, seserimis, bet sprendimą priimkite patys“, –
patarė LAMA BPO prezidentas.
Rūta LATVĖNAITĖ
Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-irsvietimas/11-dalyku-kuriuos-privalu-zinoti-siemet-stojantiesiemsi-aukstasias-mokyklas/238178

Gimnazistai žino, kodėl mokosi
Net nepajutome, kaip mokslo metai persirito į antrą pusę ir jau
baigiasi, tad įdomu pasikalbėti su ,,Vaivorykštės“
gimnazistais, kaip jie jaučiasi, ar praturtėjo
prabėgus didžiajai daliai mokymosi laiko? Šį kartą
apie mėgstamas pamokas, mokslo naudą ir apie
norimas profesijas kalbėjausi tik su pirmokais ir
antrokais.
,,Dauguma pasakytų, jog be mokslo ir gero
išsilavinimo žmogaus nelaukia gera ateitis, tačiau,
manau, visiškai kitaip. Iš mokslo nauda yra tik
tuomet, kai jo sieki dėl savęs, kai niekas
nespaudžia,“ – atviravo antrokas Vytautas Valaitis.
,,Mokslas man suteiks naudos norint realizuoti save
tam tikroje profesijoje, o įgytos žinios padeda
formuoti asmenybę, ir taip pat žinau, kad kuriu sau
gerą ateitį“,- tvirtais žodžiais pareiškė gimnazistė
Gintautė Bitkerytė. Dauguma gimnazistų sakė, jog
jie mokosi dėl to, jog nori susikurti gerą ateitį,
mokosi savo naudai. Bet yra nemažai pamokų, į kurias eina
jausdami kančią ir dėl to pyksta ant švietimo sistemos. Tačiau,
jeigu jau nieko negalima pakeisti, gimnazistai teigia, jog reikia
surasti kažką teigiamo, nes kiekviena pamoka gali būti naudinga.
Na, o paklausus mokinių, ar jie mokosi priverstinai ar noriai,
beveik visi kalbintieji atsakė, jog mokosi norėdami, turėdami
aiškų supratimą (kurį dažnai kartoja mokytojai), jog mokosi dėl
savęs! Pasibaigęs pirmas pusmetis jau leidžia daryti išvadas
remiantis rezultatais, kuriuos susistemino gimnazijos direktorės
pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė. I-II klasių mokinių
dalykų vidurkiai yra nuo 6,1 iki 7,8. Iš 386 I-II klasių mokinių
puikiai, labai gerai (9-10 balų) mokosi 20 gimnazistų. Gaila, bet
yra ir būrys tokių, kurie pirmą pusmetį nepasiekė kai kurių
dalykų mokymosi minimalaus lygmens – jie turi neigiamus
įvertinimus.
Viena gimnazistė davė patarimą, jog daugiausia darbo reikia
įdėti į tas pamokas, kurios jus domina, ir sau kartoti, jog tu esi
vertas daugiau ir kad pažymiai ne visada parodo tavo
sugebėjimus, nes tai, anot mokinės, tik skaičiai, o skaičiai gali ir
neparodyti, ko tu iš tiesų esi vertas. Tačiau stengtis verta, dirbti
būtina, nes pirmiausia pats lemi rezultatą, o tik paskui gali laukti
ar prašyti pagalbos.
Žinoma, kaipgi nepaklausi apie mėgstamas pamokas ir kokį kelią
pasirinks toliau... Taigi, mūsų gimnazijoje auga būsimieji
odontologai, psichologai, medikai, renginių organizatoriai,
žurnalistai ir, žinoma, svarbūs Lietuvos piliečiai – patriotai, kurie
norėtų eiti savanoriškai tarnauti kariuomenėje.
Kiekvienas pašnekovas išskirtinis, todėl vieniems
patinka mokytis kalbų, antriems – gamtos mokslai, tretiems –
socialinių. Sulaukiau vienos merginos išskirtinio atsakymo: jos
mėgstamiausia pamoka – etika. ,,Gal tai atrodys banalu, tačiau
būtent šioje pamokoje išmokstu etiketo ir dar turiu galimybę
pritaikyti daug įdomių dalykų sau, esu skatinama pagalvoti apie
save“.
Galiu teigti, jog ,,Vaivorykštės“ gimnazijos I-II klasėse mokosi
daug labai rimtų mokinių, kurie turi tikslų, siekių ir nežada
pasiduoti nesėkmėms.
Danielius Einikis, Id kl.

,,Vaivorykštės“ gimnazistai – aktyvūs konferencijų
dalyviai
,,Vaivorykštės“ gimnazistai
dalyvavo Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojų, gimnazijos bibliotekos ir Lituanistikos
centro organizuotoje respublikinėje
konferencijoje ,,Milžino paunksmė“. Mokinius
konsultavo lietuvių kalbos mokytojai Rasa
Rusteikienė, Daiva Toliušienė ir Vidas Vaitkus.
Regioninę konferenciją
,,Matematika už lango“ organizavo
,,Vaivorykštės“ gimnazijos matematikos
mokytojos Dalia Bendikienė ir Aldona
Matulaitienė.
Regioninei projektinių darbų
konferencijAI ,,Pr. Žadeikio vardas mus įkvepia"
mokiniams pasiruošti padėjo fizikos mokytojas metodininkas
Romanas Rimkevičius, biologijos mokytojos metodininkės
Raimonda Mankevičienė ir Jolita Višinskienė.
Respublikinėje mokinių konferencijoje,,Sveikas ir
saugus vaikas - laiminga ateitis" Klaipėdoje dalyvavo etikos
mokytojos metodininkės Ilmos Agajan ir biologijos mokytojos
metodininkės Raimondos Mankevičienės konsultuoti mokiniai.
Konferencijoje „Tolerantiška mokykla – saugi
visuomenė“ Klaipėdos universitete dalyvavo etikos mokytojos
metodininkės Ilmos Agajan mokinės.

Kviečiame aktyviai dalyvauti Lietuvių kalbos savaitės
renginiuose :










Gegužės 2 d. po dviejų pamokų – bokšto, skirto Lietuvių
kalbos kultūros metams, kūrimas (I aukšto fojė);
Gegužės 2-8 d. stendas ,,Savitas būdas įsiminti sudėtingą
rašybą“ (II aukšto fojė);
Gegužės 3 d. 12 val. šventė ,,Aš – kūrėjas“. Mūsų lauks ir
aktorė D.Kanclerytė, saksofonininkas S.Stalmokas (aktų salė);
Gegužės 4 d. 11 val. ir gegužės 11 d. 12 val. dalyvavimas
Vakarų Lietuvos bei Klaipėdos krašto gimnazijų bei mokyklų
moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos
konkurse LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVIESOJE (Klaipėdos
universiteto Mažojoje Auloje; Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešosios bibliotekos Renginių salėje);
Gegužės 5 d. 14 val. dalyvavimas renginyje, skirtame Lietuvių
kalbos kultūros metams ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai, bus apdovanojami gimnazistai, dalyvavę rašinių
konkurse ,,Mano gimtasis kraštas“ (Klaipėdos rajono
savivaldybės J.Lankučio viešoji biblioteka);
Gegužės 2-14 d. aplankykime parodą, skirtą lietuvių kalbos
kultūrai (skaitykloje);
Gegužės 5-10 d. dalyvaukime akcijoje ,,Knygų mainai“ (prie
bibliotekos, II aukštas).
Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Laikraštį leido ,,Informacijos sklaidos klubas“

