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Redakcijos skiltis 

 

Mieli „Avilio kronikos“ skaitytojai,  

Jūsų rankose ir ekranuose naujas „Avilio kronikų“ numeris. Džiaugiamės turėdami galimybę 

pasigirti nuveiktais darbais ir pasiekimais. 

Negalime kaip gimnazijos pasigirti ypatingais egzaminų ir mokinių pažangumo rodikliais, bet kasmet 

sulaukiame mokinių padėkų už pastangas suteikti kokybišką išsilavinimą ir galimybę mokiniams žinias 

pritaikyti praktikoje. 

Be pagrindinės veiklos – suaugusių mokinių ugdymo, žinių ir gebėjimų perteikimo, bendradarbiavimo 

pamokų metu, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė aktyviai 

įsitraukia į neformaliąją ir projektinę veiklą.  

Šiame laikraščio numeryje norėtume pristatyti Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų 

mokymo centro bendruomenės 2009-2010 m. m. I pusmečio papildomą neformaliąją ir projektinę veiklą. 
 

 
 

2009 m. Suaugusiųjų švietimo savaitė 
 

2009 m. Lapkričio 23-29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija visus kvietė į jubiliejinę 10-ąją 

suaugusiųjų švietimo savaitę „Septynios kūrybiškumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui“. „Jubiliejinė suaugusiųjų 

švietimo savaitė skiriama kūrybiškumui ir inovacijoms mokymesi ir mokyme, švietimo, meno, kultūros, verslo ir 

socialinio gyvenimo jungtyje, kasdieniniame žmogaus gyvenime.“, - buvo skelbiama kvietime. 

Kaip ir kasmet Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras dalyvavo 

suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose. Informaciją apie renginius buvo galima rasti bendruomenės interneto 

svetainėje bei skelbimų lentoje. Mokinius ir mokytojus traukė atviros pamokos, foto ir vėlimo darbų parodos, 

susitikimas su saugaus eismo pareigūnu ir Vilniaus universiteto dėstytoju. 

 

 
Mokinių darbų paroda 

„Vilna, susivelki“ 

  

 
Foto darbų paroda „Gamta mūsų akimis“ 

Suaugusiųjų švietimo savaitės Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre akimirkos 



 

Suaugusiųjų švietimo savaitės atspindžiai 
 

2009 m. lapkričio 23 d. mokymo centre suaugusiųjų švietimo savaitę atidarė net 5 renginiai: naujojo Vilniaus 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro  naujo dizaino interneto svetainės atidarymas, naujo 

„Avilio kronikos“ numerio pristatymas, foto parodos „Gamta mūsų akimis“ bei mokinių veltų darbų paroda „Vilna, 

susivelki“ atidarymas, atvira chemijos pamoka „Alkoholių sandara ir fizikinės savybės“. Pamoką vedė chemijos 

mokytoja Jolita Gylienė. 

Visa mokymo centro bendruomenė buvo pakviesta dalyvauti foto darbų parodoje „Gamta mūsų akimis“. 

Mokiniai, mokytojai, jų šeimos nariai atnešė nuotraukas su gamtos vaizdais, kurie, jų manymui, atspindi požiūrį į 

gamtą. 

Parodos dalyvė Vilija Narkevičienė teigė, kad fotonuotraukos visada atkreipia žmonių dėmesį į aplinką, 

kurioje gyvename, skatina mokymo centro narius kurti gražią, saugią, sveiką mokymo centro ir savo gyvenamosios 

vietos aplinką, ugdo aplinkos pažinimo ir gražinimo praktinės veiklos įgūdžius.  

Ekspozicijos dalyvių buvo be galo daug, todėl buvo nuspręsta padaryti tęstinę parodą ir keisti nuotraukas 

Parodą visus mokslo metus bus galima aplankyti mokymo centro aktų salėje.  

Į 15-kos metų mokymo centro jubiliejų atvykę svečiai noriai apsilankė skaitykloje ir apžiūrėjo veltinių 

parodą. Ja žavėjosi visi matantys, kiek daug grožybių galima padaryti iš nedidelio vilnos gabalėlio. Besimokantys 

vaikinai noriai darė papuošalus savo mamoms ar draugėms. 

Lapkričio 25 d. į profesinio orientavimo valandą „Studijos Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete“ 

pakvietė mokymo centro psichologė Kristina Martinavičiūtė. Dėstytojas Jonas Martinavičius iš Ekonomikos 

fakulteto papasakojo mokiniams apie stojimo į universitetą galimybes, aukštojo mokslo prestižą. 

Matematikos mokytoja metodininkė Olga Ruducha vedė atvirą pamoką „Reiškinys f(x)=ax+b. Uždavinių 

sprendimas“. 

Lapkričio 26 d. vyko 3 renginiai: prevencinis renginys „Apsaugok save ir savo artimą, renginys 

bendruomenei „Literatūros ir istorijos apyaušriuose plaka galinga maža žmogaus širdis, bei atvira fizikos pamoka 

„Elektros srovės darbas ir galia. Laidininkų jungimo būdai“. 

Suaugusiųjų švietimo savaitės metu mokymo centre vyko prevencinis renginys bendruomenei „Apsaugok 

save ir savo artimą“, kurio metu komisaras Vaidas Giršvildas labai vaizdžiai supažindino dalyvius su kasdienėmis 

gyvenimiškomis situacijomis keliuose. „Ypatingai didelį poveikį padarė filmuoti vaizdai apie saugos diržų svarbą ir 

komisaro vaizdingi pasakojimai apie realiai įvykusius nelaimingus atsitikimus. Manau, kiekvienam eismo dalyviui, 

tiek vairuotojui, tiek pėsčiajam, girdėjusiam komisaro kalbą, nebekyla minčių, kad galima vairuoti automobilį 

neprisisegus saugos diržo, ar bėgti per gatvę neleistinoje vietoje. Aišku tik vieną, kad nuo kiekvieno mūsų 

atsakingumo ir atsargumo priklauso mūsų ir mūsų artimųjų gyvybė. Sėkmė kelyje“, - įspūdžiais pasidalino 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Jagelavičiūtė. 

Po šio renginio istorijos ir lietuvių kalbos mokytojos pakvietė paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį - 

„Literatūros ir istorijos apyaušriuose plaka galinga maža žmogaus širdis“. Vėliau vyko atvira fizikos pamoka 

„Elektros srovės darbas ir galia. Laidininkų jungimo būdai“, kurią vedė fizikos mokytojas Mindaugas Geryba. 

Iš viso Mokymo centre vyko 10 renginių,  skirtų suaugusiųjų švietimo savaitei. 

 

15-mečio akimirkos 
 

Lapkričio 24 dieną, antradienį, įvyko Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro 

15-os metų jubiliejaus minėjimas. 

 

Mokymo centro bendruomenė parengė šventinį koncertą. 



Mokymo centrą sveikino atvykę svečiai: Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo įstaigų atstovai, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Vilniaus m. 

savivaldybės Švietimo departamento atstovai J. Skestenis ir V. 

Šapalas, Žirmūnų seniūnė Ona Suncovienė, BOD grupės 

atstovai, mokinių atstovai Centro taryboje. 

Koncertavo mokymo centro bendruomenės nariai: 

dainavo mokymo centro popchoras, mokiniai, mokytojai. 

 

 
Mokinių atstovai Centro taryboje sveikina 

mokymo centrą 

 
Nuotraukose - šventinio koncerto akimirkos: 

 
Mokymo centro mokiniai atlieka savo 

kūrybos dainą 

 
Mokymo centro popchoro dainos 

 
         Dainuoja Erikas Saliuta 

 

 
Popchoro merginų daina 

 
Šoka Viktor Topol 

 

 
Mokymo centro bendruomenė atlieka 

paskutinę dainą 

 

Tarpmokyklinis konkursas 
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro iniciatyva pradėtas 

tarpmokyklinis projektas - suaugusiųjų mokyklų ir mokymo centrų konkursas, kuriame gali dalyvauti suaugusiųjų 

švietimo įstaigų bendruomenių narių saviveiklos kolektyvai. Pirmajame konkurse dalyvavo Vilniaus Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės augusiųjų mokymo centro, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų mokyklos ir Vilniaus „Židinio“ 

suaugusiųjų mokyklos kolektyvai. Programą sudarė 10-ies minučių pasirodymai. 

Pirmąją vietą laimėjo Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės popchoras ir šokių grupė. Konkurso metu 

buvo pristatyta bendruomenės meno kolektyvų pristatė dainų ir šokių programa.  

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų mokyklos folkloro kolektyvas pristatė liaudies dainą ir pakvietė 

sušokti polką visiems kartu. Mokykla užėmė antrąją vietą. 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų mokyklos mokinių dainų kolektyvas atliko kelias estradines dainas. 

Merginos rankose laikė savo pagamintus balandžius, kuriuos įteikė mokyklų vadovams bei komisijos nariams. 

Merginų kolektyvas užėmė trečiąją vietą. 

Konkurso metu buvo prasitarta, kad konkursas turėtų tapti tradiciniu, o Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų 

mokykla pakvietė visus dalyvius Velykų atostogų metu atvykti į antrąjį suaugusiųjų mokymo įstaigų meno kolektyvų 

konkursą. 



 
Šoka mokymo centro bendruomenės nariai 

 
Apdovanoti visi projekto dalyviai 

 

Paroda, skirta tarptautinei neįgalių žmonių dienai 
paminėti 

 

Š. m. gruodžio 1-7 dienomis buvo paruošta paroda, skirta tarptautinei neįgalių žmonių dienai paminėti. 

Užsienio šalys bei tarptautinės organizacijos jau senokai atkreipė dėmesį į neįgaliųjų problemas, jų bei visuomenės 

tarpusavio kontaktus. Pripažįstama, kad negalia yra konflikto su gyvenimu priežastis: žmogus praranda 

savarankiškumą, fizinę jėgą, galimybę judėti, orientaciją, netenka draugų, negali dirbti mėgiamo darbo. Kitaip 

tariant, negalia atima iš jo galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime. Todėl pastaraisiais metais pasauliniu mastu 

imtos vykdyti socialinės integracijos programos neįgaliųjų asmenų integracijai įgyvendinti.  

Pasak bibliotekos vedėjos Tamaros Pempienės, negalios žmonės yra vieni iš tų, kuriems reikalinga pagalba 

arba ypatinga priežiūra. Neįgalumas yra ne tik asmens, bet ir jo integravimo į visuomenę problema. Deja, daugelis 

žmonių mano, kad, negalios žmonės yra beviltiški ir gailesčio verti žmonės, kuriems vos ne vienintelė pagalba – 

pensijos skyrimas ar patalpinimas į globos įstaigą. Tačiau vis labiau kelią skina nuostata, kad neįgaliesiems turi būti 

užtikrintos lygios teisės ir galimybės su sveikaisiais visuomenės nariais. Norint tai padaryti, reikia pritaikyti aplinką, 

kurioje gyvena neįgalus žmogus bei stengtis jam padėti kuo geriau adaptuotis šioje aplinkoje. Ekspozicija 

demonstruota skaitykloje ir stende mokymo centro fojė.  
 

Tradicinis kalėdinis renginys 
 

Kasmet tarp Kalėdų ir Naujųjų metų Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės –Bitės suaugusiųjų mokymo 

centre vyksta kalėdinis renginys. Šiemet šio renginio metu „Kalėdos pasaulyje“ buvo pristatyti įvairių pasaulio kraštų 

Kalėdų ir Naujųjų metų papročiai ir tradicijos“. Vyko kalėdinių patiekalų konkursas. 

   
Nuotraukose: Kalėdinių patiekalų konkurso akimirkos 
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