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Vokiečių kalba – mūsų krašto širdžių kalba 

 
Šilutės ţemės ūkio mokykla (autorius Vilma Grigonienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Uţsienio kalbų mokymas  

Priemonės tikslas 

Skatinti jaunų ţmonių vokiečių kalbos mokymosi motyvaciją, domėjimąsi iškilių Vokietijos ţmonių gyvenimu ir 

kūryba, puoselėti Klaipėdos krašto tradicijas ir istorinį atminimą, skleisti kultūrą ir apjungti bendrai veiklai 

visas Šilutės miesto bei rajono mokyklas. 

Priemonės įgyvendinimas 

Pastaruoju metu Šilutės krašte pastebimas vis didesnis anglų kalbos dominavimas. Vis dėlto šis kraštas 

istoriškai laikomas vokiško palikimo ir tradicijų kraštu, todėl mokykloje stengiamasi itin puoselėti vokiečių 

kalbą ir skatinti jaunus ţmones jos mokytis. 

Kasmet Šilutę aplanko vis daugiau vokiškai kalbančių turistų. Mokykla, rengdama specialistus verslo kūrimui 

ir paslaugų teikimo darbo rinkai, siekia maksimaliai prisitaikyti prie regiono specifikos. Propaguoti vokiečių 

kalbą stengiamasi kuo patrauklesniais metodais, kartu pakreipiant juos kultūros skleidimo ir akiračio plėtimo 

linkme. Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lionė Noreikienė nuo pat savo darbo šioje mokykloje pradţios 

jau 20 metų labai daug dėmesio skiria vokiečių kalbos būrelio veiklai. Kiekvienais metais šis būrelis 

organizuoja didelį renginį, skirtą ţmonėms, padovanojusiems savo talentą, kūrybą ar išradimus: muzikams, 

menininkams, mokslininkams. Mokytojos iniciatyva minėti renginiai peraugo į didelius projektus, įtraukusius į 

aktyvų dalyvavimą juose kasmet vis daugiau ir daugiau rajono mokyklų, kuriose mokoma vokiečių kalbos. Be 

to, projektų plotmėje vyko mokomųjų dalykų: istorijos, etikos, dailės, muzikos, fizikos, matematikos, 

informacinių technologijų integracija, tokiu būdu į projektus buvo įtraukti net ir vokiečių kalbos nesimokantys 

mokiniai. Galiausiai Šilutės ţemės ūkio mokykloje vykstantys vokiečių kalbą propaguojantys renginiai tapo 

rajoniniais renginiais, kurių rėmėjais tapo Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius. 

Pasiekti rezultatai  

Šilutės ŢŪM bei kitų rajono ugdymo įstaigų jaunimas per paţintį su iškiliais Vokietijos ţmonėmis 

supaţindintas su vokiečių kalba ir paskatintas jos mokytis; 

Bendrai veiklai – populiarinti vokiečių kalbą – apjungti visi rajono ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai; 

Turiningai ir motyvuotai organizuotas jaunimo laisvalaikis ir popamokinis uţimtumas; 

Rajono visuomenė per ţiniasklaidos priemones informuota apie mokykloje vykstančius renginius; 

Šilutės ŢŪM vokiečių kalbos būrelis 2006-aisiais metais nominuotas Įsimintiniausių rajono kultūros renginių ir 

įvykių rinkimuose Šauniausio jaunimo projekto nominacijai uţ suburtas mokyklas kompozitoriaus L. van 

Bethoveno jubiliejaus šventei; 

Padidintas Šilutės ŢŪM patrauklumas ir pakeltas profesinio mokymo prestiţas apskritai; 

Dalyvauta rajoninėse metodinių darbų parodose ir metodinėje veikloje, vykdyta metodinės veiklos sklaida 

rajone; 

Dalyvauta rajoninėse vokiečių kalbos olimpiadose; 
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Išplėtotas bendradarbiavimas su Lietuvos Raudonojo Kryţiaus draugijos Šilutės komitetu ir Verdeno miesto 

darbo grupe „Pagalba Lietuvai“ per bendravimą vokiečių kalba ugdant bendraţmogiškąsias jaunimo 

vertybes; 

Dalyvauta Gėtės instituto renginiuose; jų metu pristatyta vokiečių kalbos būrelio projektinė veikla, skatinanti 

mokytis kalbėti vokiškai; 

Vykdytas tarptautinis ES Socrates/Comenius projektas „Laisvumas Europoje. Realybė ar utopija?“, kurio 

metu buvo plėtojamas bendravimas ir bendradarbiavimas su profesinio rengimo įstaigų partneriais 

Vokietijoje, perimant jų patirtį; 

Dalyvauta Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose „Mokymo patalpų apipavidalinimas 

bendradarbiaujant vokiečių ir lietuvių apdailininkų specialybės jaunuoliams“ ir „Statybos apdailininko 

profesinių įgūdţių tobulinimas siekiant sėkmingos neįgalių asmenų integracijos į darbo rinką“, integruojant ir 

įtraukiant į vokiečių kalbos mokymąsi neįgalius jaunuolius bei maţinant jų socialinę atskirtį; 

Dalyvauta Europos kalbų dienos renginiuose (fotografijų konkurse „Ţodţiai tarp ţmonių“, atvirose kalbų 

pamokose ir kt.); 

Dalyvauta Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo ţvilgsnis“ ir diplomu labai 

gerai įvertintas mokinės S. Vaitkutės vertimas; 

Pravesti švietėjiški vokiečių kalbą populiarinantys renginiai „Šventos Kalėdos vokiškai“, „Volfgangas 

Amadėjus Mocartas“, „Francas Šubertas – dainų karalius“, „Mes mokomės vokiškai“ ir kt. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mokykla tapo atvira inovacijoms, bendravimui ir bendradarbiavimui su kitomis rajono, regiono, respublikos ir 

uţsienio šalių ugdymo įstaigomis; 

Jaunimas vis daţniau renkasi vokiečių kalbą kaip antrąją uţsienio kalbą bei mokosi vokiečių kalbos kaip 

profesinės uţsienio kalbos, nes sieja su ja savo profesinę ateitį; 

Išplėtotas mokymo metodų ir galimybių spektras apimant kuo daugiau įvairių veikų ir institucijų, integruojant 

vis daugiau mokomųjų dalykų; 

Padidėjo mokinių uţimtumas popamokiniu laiku; 

Padidėjo vokiečių kalbos mokymosi motyvacija; 

Paruošta daug metodinės ir mokomosios medţiagos, naudojamos mokant ir mokantis vokiečių kalbos; 

Mokykla tapo savotišku kultūros centru ir traukos objektu jaunimui ir kaimo bendruomenei; 

Daugelis renginių tapo tradiciniais mokyklos renginiais, pritraukiančiais vis daugiau ir daugiau jais 

besidominčių ţmonių. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Tai pavyzdys, iš kurio galima pasisemti idėjų kiekvieno mokomojo dalyko mokymosi motyvacijai skatinti. 

Pavyzdys, kaip galima sudominti ir paskatinti jaunimą siekti ţinių, kaip kūrybingai dirbti pedagogams, norint 

pasiekti puikių rezultatų: jaunimo domėjimosi mokomuoju dalyku, prasmingo ir naudingo laisvalaikio leidimo, 

uţimtumo, bendravimo ir bendradarbiavimo tarp mokyklų, mokymo įstaigos prestiţo kėlimo, mokyklos 

įvaizdţio formavimo galimybių, dalykų integracijos. 

Mokykla skatina vokiečių kalbos mokytojos metodininkės Lionės Noreikienės darbo metodus naudoti kaip 

modelį kiekvienam dirbančiam pedagogui, nepriklausomai nuo jo dėstomo dalyko. Manome, kad L. 

Noreikienės darbo patirtimi galėtų pasinaudoti ir kitų respublikos mokyklų mokytojai.     

 


