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„Naktinio krepšinio“ turnyro idėjos populiarinimas tarp profesinių mokyklų 

 
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla (autorius Diana Balužytė; Jūratė Ažubalytė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Mokymo metodai ir priemonės; Bendradarbiavimas su kitomis profesinio mokymo įstaigomis  

Priemonės tikslas 

Kuo daugiau mokyklos mokinių įtraukti į neformalųjį ugdymą, kovoti su mokinių žalingais įpročiais, 

bendradarbiauti su kitomis profesinėmis įstaigomis, įsitraukti kartu su visa Lietuva į pasiruošimą Europos 

krepšinio čempionatui. 

Priemonės įgyvendinimas 

Kasmet Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vyksta „Naktinio krepšinio“ turnyras. Siekiame užimti 

mokinius, kovojame su jų žalingais įpročiais. Ypač populiarus žaidimas krepšinis sutraukia daug dalyvių ir 

žiūrovų, todėl prieš Europos krepšinio čempionatą norėjome suorganizuoti krepšinio turnyrą tarp profesinių 

mokyklų. Pakvietėme 6 mokyklas, tačiau dėl lėšų trūkumo ne visos atvyko. Dalyvavo 5 mokyklos, iš jų  - 3 

profesinės mokyklos: Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Anykščių technologijos mokykla, Joniškėlio 

Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla. Organizuodami turnyrą bendradarbiavome ir su Kupiškio rajono 

policijos komisariatu, jie ne tik padėjo palaikyti drausmę, bet ir dalyvavo su savo krepšinio komanda. 

Sunkiausia buvo rasti finansinių lėšų prizams įsteigti, su finansinėmis problemomis susidūrė ir kitos 

mokyklos, nes trūko lėšų kelionėms. Dėl tos priežasties neatvyko į Kupiškį Biržų technologijų ir verslo 

mokymo centro Vabalninko skyrius. 

Pasiekti rezultatai  

Džiaugiamės pasiektais rezultatais: dalyvavo 3 merginų, 20 vaikinų komandų bei mokytojų ir policijos 

darbuotojų komandos. Turnyras užtruko iki paryčių. Buvo apie 100 sirgalių. Netrūko geros nuotaikos, azarto, 

teigiamų emocijų.  

Pirmą kartą „Naktinio krepšinio“ turnyre dalyvavo ir profesinio mokymo įstaigos: Anykščių technologijos 

mokykla, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Dabar mokiniai turi galimybę bendrauti su bendraamžiais sportuodami, daugiau mokinių įsitraukė į 

neformalųjį ugdymą, krepšinio būrelis šiemet pats paklausiausias tarp mokinių iš visų būrelių, mokiniai 

sportuodami atsisako žalingų įpročių, turiningiau leidžia laisvalaikį, po įvykusio turnyro nuolat vyksta 

krepšinio ir kitos varžybos tarp profesinių mokyklų, užsimezgė glaudesni ryšiai su kolegomis iš kitų profesinių 

mokyklų, dalinamasi patirtimi. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Vyksta bendradarbiavimas tarp profesinių mokyklų, visapusiška sportinė veikla skatina mokinių mokymosi 

motyvaciją,  propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, mokiniai skatinami atsisakyti žalingų įpročių. „Naktinio 

krepšinio“ turnyro idėja kilo mums, tačiau mūsų pavyzdžiu pasekė ir Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir 

paslaugų mokykla. Į jų organizuotą „Naktinio krepšinio“ turnyrą buvome pakviesti ir mes. Per sportą ugdomas 

patriotiškumas, pilietiškumas.     


