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Panevėžys



Minint 1990 m. sausio mėn. paskelbto LR Švietimo įstatymo projekto,
kuriuo prasidėjo šiuolaikinės Lietuvos švietimo sistemos kūrimas 30-
metį, Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymu Lietuvos Respublikos
Seimas 2019 m. gegužės 30 d. 2020-uosius paskelbė Mokyklų
bendruomenių metais.

Vyriausybė patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą 
Mokyklų bendruomenių metų minėjimo planą.



Mokyklų bendruomenių metų tikslas – skatinti Lietuvos visuomenę
prisidėti prie palankios emocinės aplinkos kūrimo mokyklose, stiprinti
mokyklų bendruomenių savarankiškumą.



Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla šiais metais
ne tik stiprėjo viduje, gerėjo mikroklimatas, bet ir bendradarbiaudama
su suinteresuotomis įstaigomis bei organizacijomis, siekė teigiamų
pokyčių, stiprindama visą kurčiųjų bendruomenę.





Pagrindinis mokyklos tikslas – stiprinti bendruomenę,

įtraukiant mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus

bei kitus mokyklos darbuotojus, užmezgant glaudesnius

tarpusavio ryšius, dalijantis gerąja patirtimi, idėjomis;

įgalinti nuosekliai ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime,

plėtoti demokratijos procesus mokykloje, kurti dialogą tarp

atskirų mokyklos bendruomenės grupių, taip ugdant

bendrąsias kompetencijas, gerinant mokinių pasiekimus,

didinant pasitenkinimą darbu bei užtikrinant saugią ir

pozityvią emocinę aplinką.



Šiam tikslui pasiekti,  mokykloje buvo inicijuojamos įvairios veiklos: 

konferencijos,  sveikatingumo šventės,  diskusijos, talkos ir kt.













Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių projektavimą, 
įrengimą, dekoravimą



Mokykla nuolat skatinama užsiimti vieninga veikla, kuri kurtų
glaudesnę bendruomenę, įtraukiant Panevėžio kurčiųjų
reabilitacijos bei kultūros centrus, Lietuvių gestų kalbos vertimo
centro Panevėžio teritorinį skyrių, Lietuvos kurčiųjų draugiją,
analogiškas įstaigas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje (kuriant
rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo mokiniams, turintiems
klausos sutrikimų), Panevėžio Europos informacinį centrą,
Jaunuolių dienos centrą, Panevėžio švietimo centrą, Panevėžio
kolegiją, Panevėžio Švenčiausios trejybės rektoratą, Trečiąjį
amžiaus universitetą (TAU) Panevėžio filialą, Kėdainių lenkų
draugiją, nevyriausybines organizacijas, LR Seimo narius,
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narius, politikus, jaunimą,
ateitininkus, savanorius.











Veiklomis siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į bendruomenių

problemas, pabrėžti jų svarbą ir skatinti reaguoti srityse, tokiose kaip

moksleivių pasiekimai, sveika gyvensena, senjorų ir jaunimo bendra

veikla ir kt.

Diskutuojama apie problemas, Tarybos funkcionalumą, įtraukiant

visas suinteresuotas grupes, priimant konkrečius sprendimus.



Atstovaudama mokinių interesams, mokyklos bendruomenėje svarbų vaidmenį atliko 

Taryba,  kurios sudėtį  sudaro 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 

bendruomenės atstovas. 



Gerąja patirtimi buvo dalinamasi žiniasklaidoje, mokyklos ir 

socialinių partnerių internetinėse svetainėse:



Dėl COVID-19 karantino ir nuotolinio ugdymo nuo kovo 16 d. gerokai buvo pakoreguota 

visa veikla. Klausos negalią turintiems mokiniams ir visai kurčiųjų bendruomenei tai buvo 

didžiulis iššūkis. Paskelbus karantiną, buvo būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo 

proceso, siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose 

galimai lankėsi daugiau žmonių. Todėl šeimoms teko atsakomybė už savo vaikų ir kitų 

žmonių saugumą,  laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones. 



Tolesnei bendrai veiklai 

planuojami  seminarai, 

bendri renginiai, skirti 

bendruomenių atstovams.


