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Jaunimo kûrybinës iniciatyvos ir saviraiðka

MAÞEIKIØ RAJONO
ÞIDIKØ MARIJOS
PEÈKAUSKAITËS
GIMNAZIJOJE

LAURA ARNOTAITË

Veiklus jaunimas – nauda ne tik
mokyklos bendruomenei
Maþeikiø rajono Þidikø Marijos Peèkauskaitës gimnazijos bendruomenë gali pasigirti itin iniciatyviais
moksleiviais. Iniciatyvumas gimnazijoje skatinamas
jau ne vienà deðimtmetá. Kryptinga veikla ugdo aktyvø, atsakingà, pilietiðkà lyderá. Pagrindinis gimnazijos administracijos uþdavinys – sudaryti sàlygas
mokiniams veikti bei jais pasitikëti. Aktyvus jaunas
þmogus – dovana ne tik mokyklai, ðeimai, vietovei,
kurioje jis gyvena, bet ir pasauliui. Gebëjimas bendradarbiauti, integruotis, lanksèiai prisitaikyti, kûrybiðkumas bei iniciatyvumas – raktai á sëkmæ ir patiems
mokiniams, ir aplinkai, kurioje jie veiks ateityje.

Romualdo Lukoðiaus nuotraukoje – Maþeikiø rajono Þidikø Marijos
Peèkauskaitës gimnazijos pastatas

se. Vis dar dþiûgaujam dël praëjusiais mokslo metais respublikinëje
technologijø olimpiadoje laimëtos II vietos, mokiniø pelnytø II
laipsnio diplomø, pasiekimø rajoninëje olimpiadoje ir kituose konkursuose“, – dalijasi mokiniø sëkmëmis mokytoja Inga.
Turi kuo pasigirti ir fizinio lavinimo mokytojas Andrius Šakinskas. Ðis pedagogas vadovauja net trims neformalaus ugdymo
veikloms: jëgos sportas, sportiniai ir judrieji þaidimai. Bûrelius
lanko beveik ðeðiasdeðimt mokiniø nuo 3 iki IV gimnazijos klasës.
Mokiniai noriai lavina tinklinio, futbolo, krepðinio ágûdþius. Jie
garsina ne tik gimnazijà, bet ir Lietuvà svarsèiø kilnojimo sporto
ðakoje. „Mokiniai yra nuolatiniai ne tik Lietuvos mokyklø þaidyniø
prizininkai ir nugalëtojai, bet ir daugkartiniai Lietuvos svarsèiø
kilnojimo federacijos èempionatø laureatai. Kasmet keli gimnazistai atstovauja Lietuvos rinktinei Baltijos ðaliø, Europos bei Pasaulio èempionatuose ir tampa prizininkais“, – pasidþiaugë treneris.
Jau beveik deðimtmetá mokykloje veikia ir jaunøjø ðauliø bûrelis. Èia beveik trisdeðimt jaunøjø ðauliø. Visi jie yra davæ jaunojo
ðaulio pasiþadëjimà. Ðauliukai pasiþymi iðskirtiniu iniciatyvumu,
aktyvumu, yra empatiðki ir draugiðki. Jie ne tik dalyvauja ávairiuose
ðauliø sàskrydþiuose, þygiuose, pilietinëse iniciatyvose, ðventëse,
bet ir patys jas organizuoja. Gimnazijos jaunøjø ðauliø vadovë
Graþina Mitkuvienë, paklausta, be ko neásivaizduojama bûrio veikla, atsakë, kad be savanorystës. „Viena mûsø gimnazijos jaunøjø

Neformalaus ugdymo veiklø ávairovë
Þidikø Marijos Peèkauskaitës gimnazijoje siûloma net septyniolika skirtingø neformalaus ugdymo veiklø. Ávairovës nestinga, nes
mokiniø poreikiai labai skirtingi. Yra vaikø, kurie dalyvauja net 5–7
skirtingose veiklose. Labiausiai populiarûs technologijø, dailës,
muzikos, sporto uþsiëmimai ir jaunøjø ðauliø veikla.
Dailës ir technologijø mokytoja Inga Ðilinskaitë sako, kad jos
papildomo ugdymo „Svajok ir kurk“ veiklas lanko beveik trisdeðimt mokiniø. Svarbiausias ðiø uþsiëmimø uþdavinys – tobulinti
vizualinës raiðkos gebëjimus, komunikacijos, pastabumo ágûdþius.
Mokytoja dþiaugiasi, kad kasmet atsiranda iniciatyviø mokiniø, kurie noriai ateina á jos siûlomus uþsiëmimus. „Sukurti kûrybiniai darbai dalyvauja dailës, technologijø rajoniniuose, respublikiniuose
konkursuose, parodose „St. Riauba Þemaitijos Andersenas“, „Sidabro vainikëlis“, dailës ir technologijø olimpiadose, konferencijo-

Mokyklos erdves puoðia mokiniø darbai. IV klasës gimnazistës Violetos
Liegytës nuotrauka
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ðauliø veiklø – „Gerumo akcija“. Dar rugsëjo mënesá pradedame
rinkti rudens gërybes Þemaièiø Kalvarijos ir Plinkðiø globos namams.
Prie ðios mokiniø iniciatyvos prisijungia ne tik visa mokyklos
bendruomenë, bet ir aplinkiniø gyvenvieèiø þmonës. Kiekvienà
rudená tvarkome Bugeniø kapinaites, priþiûrime Lietuvos savanorio
Adolfo Aleksandravièiaus ir Þidikø bûrio ðaulës Elenos Ramanauskienës kapus.“ Dalyvaudami jaunøjø ðauliø veikloje gimnazistai mokosi drausmës, atsakomybës, yra skatinami padëti,
uþjausti kitus, ugdosi jø meilës Tëvynei jausmas.

Aktyvi mokiniø taryba
Gausios, turiningos popamokinës veiklos, neformalaus ugdymo
ávairovës siekia ir gimnazijos mokiniø taryba. Jos nariø tikslas –
dalyvauti gimnazijos valdyme, mokytis dialogo kultûros ir darbo
komandoje. Mokiniø savivaldos veikloje svarbi vieta tenka ir
iniciatyvumo skatinimui. Tar yba siekia moksleiviams siûlyti
veiklas, kurios bûtø prasmingos, aktualios ir ádomios.
Nuo ðiø mokslo metø gimnazijos mokiniø tarybai vadovauja I g.
klasës gimnazistë Rugilë Stirbavièiûtë. Mokinë savo asmeniniu
pavyzdþiu demonstruoja, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau ir spëji.
Mokiniø tarybos prezidentë yra viena aktyviausiø jaunøjø ðauliø
organizacijos nariø, lanko mergaièiø dainavimo ansamblá „Akcentas“, mokosi fotografijos meno, domisi þurnalistine veikla, raðo
tekstus gimnazijos internetinei svetainei, rajono laikraðèiui. Rugilë
teigia suprantanti, kokia svarbi jaunam þmogui yra uþimta dienotvarkë
ir kaip svarbu anksti iðmokti planuoti savo dienos darbus. Paklausta, dël ko ji tiek savo asmeninio laiko skiria savanorystei, prezidentë nesikuklina ir atsako nuoðirdþiai: „Pirmiausiai, þinoma, dël
savæs, savo ateities, dël tikslø, kuriuos turiu iðsikëlusi ir, kas be ko,

Gimnazijos ðaulës. I g. klasës gimnazistës Rugilës Stirbavièiûtës nuotrauka
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dël savo draugø bei mokyklos, kuri man yra labai svarbi.“ Rugilë
dþiaugiasi, kad turi stiprià komandà, nes supranta, kad vienai viskà
padaryti bûtø neámanoma, o ir neádomu. Paskutinë prezidentës ir jos
komandos iniciatyva – dalyvavimas „Kieèiausios klasës rinkimuose“ ir iðkovotas kelialapis á M.A.M.A. muzikinius apdovanojimus.
Gimnazijos mokiniø tarybos kasmetiniai planai iðsiskiria iniciatyvø gausa. Dalis jø jau tapo tradicinëmis. Kasmet minimos
Tarptautinës tolerancijos, draugo, gyvûnø ir kitos dienos. Labiausiai mokiniai laukia „Nakties mokykloje“. Uþsiëmimus ðiai
veiklai sugalvoja, organizuoja ir veda aktyviausi gimnazistai. Mokytojai bûna tik bendros tvarkos priþiûrëtojai ir padràsintojai. Neabejingi Þidikø moksleiviai ir filmø vakarams, savaitës „Kitaip“
renginiams, valstybinëms ðventëms. Svarbià vietà mokiniø tarybos veikloje uþima ir socialinës iniciatyvos: dienos be smur to,
apsikabinimø, pasauliniø dauno, autizmo, nerûkymo dienø minëjimai. Mokiniai siekia, kad negalià ar kitø problemø turintys jø draugai
gimnazijoje jaustøsi saugûs, bûtø suprasti, pastebëti ir vertinami.
Šiais metais gimnazijos mokiniø taryba paragino ikimokyklinës,
prieðmokyklinës, 1–8 bei I–IV klasiø mokinius prisijungti prie
Maþeikiø rajono savivaldybës organizuojamos Judrumo savaitës
bei Dienos be automobilio veiklø. Mokykla tapo viena originaliausiø
ir gausiausiai ðiuose renginiuose dalyvavusiø rajono ugdymo
ástaigø, laimëjo dviraèiø stovà.
(Nukelta á 30 p.)

Gimnazijos sportininkai. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið gimnazijos
archyvo
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Ekspedicijos á Irkutsko kraðtà akimirka.
Gintauto Aleknos nuotrauka

(Atkelta ið 29 p.)
Mokiniø taryba noriai padeda ágyvendinti ir mokytojø iniciatyvas, papildo jas savo
áþvalgomis, patarimais. „Tapome lyg ir iniciatyvø „Ðiaurës ðaliø bibliotekos savaitë“,
„Metø knygos rinkimai“, mokyklos vardo
gràþinimo dienø veiklø bendraautoriais. Ir
patys dalyvaujame, ir draugus raginame dalyvauti ávairiuose konkursuose“, – sako mokiniø tarybos prezidentës pavaduotoja Kotryna Drabavièiûtë. Ši mokinë – pirmûnë, ji ir
Nacionalinës teisiniø þiniø olimpiados
2021 m. geriausiøjø deðimtuko sàraðe,
geografijos þiniø konkurso „Paþink Lietuvà
ir Pasaulá“ treèiosios vietos laimëtoja, rajo-

niniø biologijos, istorijos olimpiadø prizininkë, respublikinio Taikos vëliavos komiteto inicijuoto raðiniø bei esë konkurso, skirto Pasaulinei kultûros dienai paminëti, laureatë. Jos dëka mokykla dþiaugiasi Taikos
vëliava.
Gimnazijoje veikia „Ðimtukininkø klubas“.
Á já patenka mokiniai, surinkæ ðimtà ir daugiau deðimtukø. Kotryna yra viena pirmøjø,
kuri savo dienyne suskaièiuoja reikiamà
kieká puikiø ávertinimø. „Visada vadovaujuosi nuostata, kad savanoriauju, mokausi tik dël savæs – ne dël tëvø, ne dël mokytojø. Esu komunikabili, mëgstu bûti apsupta þmoniø, todël bûti aktyvia ir dalyvauti
gimnazijos popamokinëje veikloje, prisidëti prie iniciatyvø – mano pomëgis. Kai kurie
mano bendraamþiai sako, kad gausi mokiniø tarybos veikla atima daug laiko, kurá
galima skirti mokymuisi. Að taip nemanau.“
Jauna mergina suvokia, kad darbas komandoje, dialogo mokymasis niekada netrukdo
siekti puikiø akademiniø rezultatø, o tik prisideda prie sëkmës.

Projektinë veikla
Nuo 2020 m. Þidikø Marijos Peèkauskaitës gimnazija kartu su ðalimis partnerëmis (Graikija, Italija, Rumunija, Turkija) dalyvauja ERASMUS + strateginiø partnerysèiø
2020–2023 m. projekte „Let’s say stop to violence together“. Vykdant jo veiklas anali-

zuojamos patyèiø, smur to apraiðkos bei
smurtavimo prieþastys, ieðkoma bûdø, kaip
pagerinti mokyklø mikroklimatà ir kur ti
jaukià, saugià aplinkà. Artimiausiu metu aktyviausiø mokiniø laukia iðvykos á minëtas
Europos ðalis.
Viena unikaliausiø gimnazijos projektiniø
iniciatyvø – „Istorija gyvai“. Gimnazijos direktorës pavaduotojos ugdymui Laimos Bartkuvienës iniciatyva 2013 m. parengta paraiðka
gavo finansavimà. Taip susidarë galimybë
mokiniø ir mokytojø grupei iðvykti á Permës
kraðtà. „Tai buvo pirmoji ekspedicija, kurioje
mokiniai patyrë gyvas istorijos pamokas,
tvarkydami tremtiniø kapus, susitikdami su
tenykðèiais lietuviø kilmës þmonëmis“, –
dalijasi prisiminimais L. Bartkuvienë. Pirmoji
iðvyka á tremties vietas paliko gilø pëdsakà
ir neiðdildomà pamokà, todël 2015 m. gimnazistai vël mokësi istorijos gyvai, tik jau ne
Permës kraðte, bet Irkutsko.
2017 m. rengiant paraiðkà buvo iðsiaiðkinta, kad daugiausiai ðio Þemaitijos
kraðto (Maþeikiø, Skuodo, Akmenës) gyventojø buvo iðtremta á Krasnojarsko kraðtà,
todël, gavus projektui finansavimà, grupë
mokytojø ir mokiniø aplankë bei sutvarkë
tautieèiø kapus tolimojoje taigoje. 2018 m.
dël politiniø sprendimø ir susidariusios nepalankios Lietuvai situacijos su Rusija teko
pakeisti planus ir ekspedicijà organizuoti
Kazachstane. L. Bartkuvienë prisimena: „Ði
ekspedicija turëjo plaèiausià geografijà –
nuo Astanos iki Balchaðo. Patirtis neákainojama: tremtiniø ir politiniø kaliniø istorijos,
skausmu alsuojantys lageriø griuvësiai kiekvienam ið jos dalyviø paliko slogø, skausmu
persmelktà jausmà.“ Po kiekvienos minëtos ekspedicijos gimnazijoje vykdavo konferencijos, parodos. Jose dalyvaudavo ir
savo patirtimi dalindavosi ekspedicijø dalyviai, rajono valdþios, tremtiniø atstovai,
kolegos ið kitø mokyklø.
Gimnazija kasmet vykdo daug projektø,
tarp jø ir „Gamtos mokslø ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir
virtualias aplinkas“, „Kokybës krepðelis“,
„Olweus patyèiø prevencijos“, „Ðvieèiamosios gyvulininkystës“ ir kt. Pasirinkimas
didelis, tad kiekvienas mokinys turi galimybæ ásijungti á jam ádomià veiklà ir pademonstruoti stipriàsias savo kompetencijas arba sustiprinti þinias ir ágûdþius toje
srityje, kurioje, jo supratimu, reikia paKairëje – pradinukø darbai. Mokytojos Sonatos
Kazlauskienës nuotrauka
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Raðytoja Marija Peèkauskaitë-Ðatrijos Ragana. Fotografas neþinomas.
Nuotrauka ið RKIC archyvo

Marijos Peèkauskaitës idealo siekianti mergaitë Ugnë Gontaitë. IV klasës
gimnazistës Violetos Liegytës nuotrauka

sitempti. Asmeninis tobulëjimas, saviraiðka, kûrybiðkumas, tolerancijos skatinimas, dalykiniø kompetencijø stiprinimas, pilietiðkumo
ugdymas – visa tai aprëpia gimnazijoje vykdomø projektø ávairovë.

veikiantá Raðytojos Marijos Peèkauskaitës-Ðatrijos Raganos memorialiná muziejø, skaito tekstus prie kûrëjos kapo. Mokykloje organizuojamos konferencijos, viktorinos, raðiniø, dailyraðèio konkursai, reþisuojamos teatrinës miniatiûros, vykdomos kitos veiklos.
Neformali, popamokinë, projektinë veikla gimnazijoje yra integruojama á formaløjá ugdymà. Mokiniams yra bûtina saviraiðka,
galimybë realizuoti savo kûrybiná potencialà, todël siekiama, kad
kiekvienas vaikas rastø sau artimà, mielà, ádomø uþsiëmimà.
Pasitikëdami savimi, veikdami mokiniai patiria pilnaver tiðkumo jausmà, o Þidikams, Lietuvai, Pasauliui reikalingas atviras,
kûrybiðkas, tolerantiðkas, pilietiðkas jaunasis lyderis.

Ákvëpëja „kilti ir kelti“ – raðytoja Marija
Peèkauskaitë
Daugelis gimnazijos bendruomenës iniciatyvø yra susijusios su
Þidikuose gyvenusia ir kûrusia raðytoja, labdare, pedagoge Marija
Peèkauskaite (Šatrijos Ragana). Þidikø jaunimui vis dar geriausias veiklumo, iniciatyvumo, atjautos, kûrybiðkumo pavyzdys yra
M. Peèkauskaitë. Jie ðiuo pavyzdþiu seka ir tai darydami formuoja savo gyvenimo vertybiø pamatus.
Jau daugiau nei dvideðimt metø gimnazijos direktorës Rimos
Ðirvinskienës iniciatyva mokykloje renkama Marijos Peèkauskaitës
idealø siekianti mergaitë. „Tai mergaitë, kuri atsakingai þiûri á
mokymàsi, savo pavyzdþiu demonstruoja, kad gerumas ir ðviesa
gali pakeisti pasaulá, domisi menu, yra aktyvi ir mandagi“, – teigia
gimnazijos vadovë. Mergaitæ, ið I–III g. klasiø ugdytiniø atsakingai
renka patys moksleiviai, o juosta ir atminimo dovanos, gëlës jai
áteikiamos kovo 8-àjà – Marijos Peèkauskaitës gimimo dienà.
Ðatrijos Raganos premijos laureatës, gimnazijos direktorës
R. Ðirvinskinës inciatyva daugiau nei dvideðimt metø organizuojamos vaikø ir jaunimo meno studijos „Atgaja“ veikla. Vasaros laikotarpiu veikianèiose stovyklose mokiniai tobulina savo meninius
ágûdþius: muzikuoja, tapo, siuva, raðo, vaidina ir kt. Uþsiëmimus
remia Ðvedijos Kristianstado lietuviø bendruomenë. Direktorë, paklausta apie ðià iniciatyvà, teigia, kad ásijungiant á jà „norëta sudaryti
sàlygas þidikiðkiams laisvai ir prasmingai reikðtis, lavinti meninius gebëjimus, padëti paþinti save, atrasti naujø galimybiø
gyvenime ir plësti akiratá; juk to siekë ir Marija Peèkauskaitë.“
Raðytojos atminimas ðioje mokykloje gyvas ne tik dël minëtø
iniciatyvø. Kasmet kiekvienos klasës mokiniai aplanko Þidikuose

Prie raðytojos Marijos Peèkauskaitës-Ðatrijos Raganos kapo. Mokytojos
Jurgito Paulauskaitës nuotrauka
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