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PROJEKTUKO PAVADINIMAS:
I DALIS. KĄ NUVEIKĖME? KOKĮ KELIĄ NUĖJOME NUO IDĖJOS IKI REZULTATŲ?
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas John F. Kennedy yra pasakęs tokius žodžius:
„Neklausk, ką tau gali duoti šalis, bet paklausk, ką tu gali duoti savo šaliai.“ Šie žodžiai puikiai
atspindi pilietiškumo esmę, kurią mes viso projekto metu bandėme atskleisti ir parodyti
aplinkiniams. Pirmiausia mūsų Kuriame Respubliką komanda nemažai laiko ir pastangų skyrė
diskusijoms, kokį projektuką mes galėtume sėkmingai plėtoti, kokios idėjos labiausiai atitiktų mūsų
bendruomenės lūkesčius. Projektuko idėją „Ištiesk pagalbos ranką“ įvairaus amžiaus žmonėms
išgryninome dalyvaudami antrame susitikime. Svarbiausia – pagalbos idėja. Projekto idėją
pristatėme mūsų mokykloje, diskutavome, kokią pagalbą mūsų komandos nariai gali suteikti ir
kokios pagalbos laukiame iš kitų. Paaiškėjo, kad pagalba gali būti įvairi ir teikiama skirtingo
amžiaus žmonėms – nuo mažiausių iki senjorų. Pavyzdžiui, vaikų lopšeliui-darželiui mes galime
padėti organizuoti valstybines šventes, vesti temines pamokėles ir pan. Mokyklos mokiniams
projekto dalyviai galėjo padėti ruošiant namų darbus, rengiantis projektams, mokantis užsienio
kalbų ir pan. Svarstydami mokinių popamokinį užimtumą planavome organizuoti užsiėmimus
norintiems išmokti groti gitara. Vis dėlto mums atrodė, kad didesnio dėmesio nusipelno vyresnio
amžiaus žmonės, kurie dažnai dėl ligų, senatvės ir kitų priežasčių yra labiau užsisklendę, mažiau
bendraujantys, nerodo jokio aktyvumo, nesidalija su jaunąja karta savo patirtimi ir pan. Todėl mūsų
komanda ėmė planuoti išvykas į netoliese esančius senelių namus ir Naujamiesčio palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninę. Planuodami tolimesnę savo veiklą mąstėme apie bendrą renginį,
kuriame aktyviai dalyvautų vaikai, jaunimas ir senjorai. Toks bendras įvairių kartų renginys turi
įvykti Naujamiesčio kultūros centre.
Projektuko pradžioje norėdami geriau suvokti pilietiškumo esmę parengėme Naujamiesčio
vidurinėje mokykloje radijo laidą, skirtą Sausio 13-osios įvykiams atminti. Kitose radijo laidose
kvietėme aktyvesnius mokinius dalyvauti projektuko „Ištiesk pagalbos ranką“ veikloje. Parengę
koncertinę programą aplankėme Gustonių senelių namus. Mūsų komanda aktyviai dalyvavo
rengiant Vasario 16-osios minėjimą visai Naujamiesčio miestelio bendruomenei. Minėjimas įvyko
Naujamiesčio kultūros centre. Komandos indėlis organizuojant renginį buvo labai didelis.
Komandos nariai prisidėjo ir organizuojant Vasario 16-osios minėjimą Naujamiesčio vaikų
lopšelyje-darželyje „Bitutė“. Kuriame Respubliką komanda drauge su mokyklos sveikatos
darbuotoja suplanavo, organizavo ir vedė atvirą pamoką 8 klasių mokiniams „Žalingų įpročių
įtaka jaunam organizmui ir jų prevencija“. Naujamiesčio mokykloje iki mokslo metų pabaigos
organizuotos pamokos-užsiėmimai norintiems išmokti groti gitara. Antrą kartą lankėmės
Gustonių senelių namuose su muzikine bei literatūrine programa. Septintos klasės mokinės
parengė programą priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir juos aplankė Naujamiesčio vaikų
lopšelyje-darželyje. Bendradarbiaudami su mokyklos socialine darbuotoja lankėme senelius ir
ligonius Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Koncertavome, sveikinome su

šv. Velykomis, bendravome. Kuriame Respubliką komanda aktyviai prisidėjo rengiant
Naujamiesčio vidurinės mokyklos 430 metų jubiliejaus renginius.
II DALIS. AR MUMS TAI SVARBU? KODĖL?
Rajono mokyklos mokiniams jaustis bendruomenės dalimi, mūsų manymu, yra labai svarbu.
Todėl šio projektuko – „Ištiesk pagalbos ranką“ – metu mūsų komanda užmezgė glaudesnius ryšius
su institucijomis: Naujamiesčio vaikų lopšeliu darželiu, Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir
slaugos ligonine, Gustonių senelių namais, Naujamiesčio seniūnija. Bendravimas,
bendradarbiavimas, bendra koordinuota veikla, mūsų manymu, yra svarbiausios vertybės
puoselėjant pilietiškumą. Mes supratome, kad priešingybė pilietiškumui yra abejingumas,
neveiklumas, nesugebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Siekiant pozityvių rezultatų labai svarbus
yra komandinis darbas, veiklų pasiskirstymas ir jų įgyvendinimas. Veikdami kartu mokėmės
pasitikėti vienas kitu, jausti atsakomybę. Dalyvaudami projekte susipažinome su kitų Panevėžio r.
mokyklų komandomis ir jų projektais. Buvo įdomu dalintis savo idėjomis ir nuveiktais darbais, taip
pat išgirsti apie kitų Panevėžio rajono mokyklų nuveiktus darbus. Dalyvaudami šiame projekte
norėjome parodyti ir sau, ir kitiems, kad geranoriški, draugiški, pasitikėjimu paremti santykiai
leidžia suteikti pagalbą ir ją priimti. Padarėme išvadą, kad pilietiškai nusiteikęs žmogus turi mokėti
reikiamu metu suteikti pagalbą ir taip pat mokėti ją priimti iš kitų.
III DALIS. KĄ VEIKSIME TOLIAU?
Didžiąją savo projektuko dalį realizavome sėkmingai. Dėl laiko trūkumo ir didelio
užimtumo liko neįgyvendinta paskutinė ir viena svarbiausių projektuko dalių. Buvome suplanavę
sukviesti į Naujamiesčio kultūros centrą-dailės galeriją mokinius, pagyvenusius žmones,
ikimokyklinukus. Šis renginys – koncertas ir pokalbiai – turėtų suartinti mūsų miestelio žmones. Be
to, vyresnioji karta turėtų puikią galimybę perteikti jaunajai kartai savo patirtį. Manytume, kad
jaunimui, kuriam svarbios būsimos studijos, profesijos pasirinkimas, tokie pokalbiai gali padėti
lengviau apsispręsti. Taip senjorai būtų įtraukiami į bendrą veiklą, jie turėtų puikią galimybę padėti
jaunajai kartai ir atskleisti save.
Projektuką pristatysime rugsėjo mėn. Panevėžio rajono savivaldybėje.
MŪSŲ PROJEKTUKO RECEPTAS
Mokiniai, kurdami, įgyvendindami projektuką „Ištiesk pagalbos ranką“, galėjo įsitikinti, kad
teikiant bet kokią pagalbą ir ją priimant demonstruojamas pilietinis sąmoningumas. Ryšių
užmezgimas su įvairiomis institucijomis, bendradarbiavimas su jomis lėmė sėkmingą projektuko
įgyvendinimą. Kuriame Respubliką komanda supažindino mokyklos bendruomenę su vykdomu
projektuku. Mokykloje skleidėme idėją apie pagalbą klasės draugui, mokytojams, mokyklos
bendruomenei, miestelio žmonėms. Įgyvendinat projektuką išryškėjo du svarbūs momentai: visų
pirma, svarbi ir kiekvieno mokinio, mokytojo veikla bei jo atsakomybė už atliekamą darbą, antra,
itin svarbus darnus ir gerai organizuotas komandinis darbas. Kuo daugiau žmonių įsijungia į bendrą
veiklą, tuo didesnis efektas gaunamas.
Projekto dalyviai – mokiniai ir mokytojai, Naujamiesčio seniūnija, Naujamiesčio vaikų
lopšelis-darželis, Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Naujamiesčio piliečių
draugija, Gustonių senelių namai. Dalyvaudami projektinėje veikloje išmokome tartis, palaikyti
tarpusavio ryšius, bendradarbiauti, ieškoti bendrų problemos sprendimo būdų. Manome, kad nauji
ryšiai labiau suartino žmones bendriems uždaviniams spręsti. Komanda suprato, kad nemažai
galima pasiekti ir savo pastangomis. Projektukas dar nėra iki galo baigtas. Rezultatus planuojame
aptarti ir įvertinti rugsėjo mėnesį.

