Patyriminio ugdymo diena „Romuvos“ gimnazijoje
Žmogus nuo pirmos savo gyvenimo dienos ima tyrinėti aplinką. Tai leidžia jam geriau suprasti jį supantį
pasaulį, pažinti jį ir jame adaptuotis. Balandžio 19 diena gimnazijoje buvo skirta patyriminiam ugdymui. Tai
neformaliojo ugdymo dalis, kuri suteikia mokiniams galimybę mokytis veikiant, analizuojant, kuriant. Praktinis
patyrimas, kai gali patikrinti savo žinias veikloje, yra vienas geriausių mokymosi būdų.
Yra sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti, bet dar geriau vieną kartą tai padaryti.
Praktinė veikla lavina įgūdžius, formuoja požiūrį, ugdo asmenybę. Taigi tą saulėtą balandžio dieną gimnazistai
pasinėrė į vairias patyrimines veiklas.
2-ų klasių gimnazistai atliko integruotus socialinių ir gamtos mokslų testus. Jiems teko interaktyvūs klausimai
naudojant NEC parengtas užduotis. Jie ne tik patikrino gamtos ir socialinių mokslų žinias, bet ir dalyvavo
aktyvaus mąstymo pratybose. 1-2 klasių mokiniai dalyvavo užsienio kalbų kūrybinėse dirbtuvėse - ,,Learning
through Teaching“, ,,Rusiška spauda Šiauliuose“, ,,Deutsche produkte und ihre beschreibunsen“. Tai ir
interaktyvūs žaidimai, ir rusiškos spaudos pasiūlos tyrinėjimas viešoje erdvėje, ir spektaklio vokiečių kalba
kūrimas. Vokiečių kalbos veiklą pasirinkusių mokinių komandos turėjo rasti kuo daugiau Vokietijoje,
Austrijoje arba Šveicarijoje gaminamų produktų, padaryti jų nuotraukų. Gimnazistai nustebo, kiek daug
lietuviškuose prekybos centruose parduodama vokiškai kalbančiose šalyse gaminamos produkcijos.
Gimnazistai dalyvavo kūrybinėse meninėse veiklose. Tai muzikos užsiėmimai, instaliacijų
kūrimas, knygų skirtukų gamyba. Dalykinių projektų vadovai sukvietė savo kuruojamus mokinius į
individualius pasitarimus. Dalykų mokytojai organizavo intensyvias mokomųjų dalykų konsultacijas, kuriomis
ypač buvo suinteresuoti 2-okai ir 4-okai, nes šių klasių mokinių laukia rimti išbandymai – PUPP ir brandos
egzaminai. 1-okai ir 3-okai taip pat pagilino atskirų dalykų žinias, mokėsi teoriją taikyti praktikoje. Pirmokai
dalyvavo mini kvadrato varžybose. Geografijos mokytoja J.Mekšriūnienė sukvietė gimnazistus į praktinį
skaitmeninių žemėlapių kūrimo užsiėmimą, kurį vedė geomentorius Valdas Kriščiūnas. Informacinių
technologijų specialistai pirmą kartą gimnazijos istorijoje organizavo eSporto turnyrą. Susidomėjusių šiuo
moderniu sportu tikrai netrūko. Biologijos mokytojai mūsų gimnazijos ir Gegužių, „Sandoros“, „Romuvos“ bei
Rėkyvos progimnazijų klasių komandas pakvietė į pažintinį turnyrą ,,Lietuviško medžio prieglobstyje“. Šio
renginio metu mokiniai, atlikdami testines užduotis, pasitikrino savo žinias apie lietuviškus medžius, o
piešdami plakatus ir puošdami medžių šakas atskleidė savo meninius ir kūrybinius gebėjimus. Pagamintus
plakatus ir papuoštas šakas mokiniai pristatė vieni kitiems.
Lietuvių kalbos mokytoja G.Samalionienė organizavo nuotaikingą renginį ,,Lietuvių kalba linksmai“. Kitos
lietuvių kalbos mokytojos sukvietė mokinius bendram tyrimui ,,Gimtoji kalba viešojoje erdvėje“. Mokiniai
vyko ir į patyriminius vizitus kitose erdvėse. Tikslinės mokinių grupės lankėsi švediško kapitalo įmonėje
,,ROL/Statga“, tardymo izoliatoriuje, dalyvavo išvykoje ,,Ateities inžinierius“ Klaipėdos vakarų laivų uoste,
projekte ,,Draugystės uostas“ Rygos lietuvių mokykloje.
Tą dieną sulaukėme ir ypatingų svečių - VšĮ Arnoldo Jarašiaus projektų akademijos ,,Pentagono“ komandos.
Mokiniai dalyvavo sukarintoje estafetėje, buvo supažindinti su „Pentagono" rengiama pilietiškumo programa
bei buvo išrinkta stipriausia gimnazijos mokinių komanda, kuri jau kitą savaitę sulauks prizų bei apdovanojimų.
Pratybų metu gimnazistai susipažino su ginklų arsenalo įvairove, mokėsi judėti su įvairia amunicija, varžybos
suteikė judėjimo džiaugsmo ir davė daug teigiamų emocijų. Po pratybų visi buvo sukviesti bendrai fotosesijai.
Džiaugėmės matydami aktyvų bei patriotiškai nusiteikusį jaunimą.
Tą dieną mūsų gimnazistai ne tik patys dalyvavo patyriminėje veikloje, bet tam tikra prasme buvome
tyrinėjama ir gimnazija. Sulaukėme svečių – 7-8 klasių mokinių iš Rėkyvos progimnazijos. Jie dalyvavo
įvairiose veiklose: ir bendruose tos dienos gimnazijos renginiuose, ir atliko įdomiuosius biologijos ir chemijos
eksperimentus mūsų gimnazijos moderniose laboratorijose, dalyvavo programavimo pamokoje, susitiko su
gimnazijos administracija, Mokinių seimu, susipažino su gimnazijos erdvėmis.
Jauni žmonės visada turi galimybę įgyti įvairios patirties, kuri yra vertinga pati savaime, bet tampa dar
vertingesnė, kai yra aiškiai įsisąmoninta. O tas tikrasis suvokimas ateina tada, kai savo žinias ir patirtį išbandai
konkrečioje veikloje. Tada supranti, kad domėtis, pažinti, analizuoti ir tyrinėti - verta.

