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Ypatingi ligoniai
nusiplėšdavo kaukes

Vieta: Laisvės aikštė
Laikas: nuo 12 iki 13 val.
(kasdien)
Prašome prisijungti,
veikime išvien!
Slava Ukraini!
Pasipuoškime Lietuvos
ir Ukrainos nacionaline
atributika.

Vienybė išgelbės pasaulį!

Mėnesinis autobuso bilietas –
akivaizdi klastotė
Darius KRASAUSKAS

Išaiškėjo, kad Panevėžyje klastojami maršrutinių autobusų mėnesiniai bilietai.
Buvo sučiupta tokiu bilietu pasinaudojusi 31 metų moteris.
Bilieto klastotė buvo prasta – jo
dizainas skyrėsi nuo dabar esančių
apyvartoje.
Kaip patikino Panevėžio autobusų parko vadovas Arnoldas
Gražys, kiekvieną mėnesį išleidžiami skirtingo dizaino ir spalvos
nuolatiniai bilietai, kad lengviau
būtų atskirti tikrintojams.
Mėnesinio bilieto kaina Panevėžyje yra beveik 28 eurai.
Prekybą maršrutinių autobu-

sų bilietais ir kontrolę atliekančios
įmonės „Panevėžio keleivinis transportas“ direktorius Giedrius Šileika
sakė, kad iki šiol nepasitaikė nė vieno
atvejo, kad būtų bandyta pasinaudoti
suklastotu mėnesiniu bilietu.
Maždaug prieš metus buvo sučiuptas padirbtu vienkartiniu bilietu važiuojantis keleivis.

Į Rokiškio psichiatrijos ligoninę įsisukęs virusas griebė net 30 pacientų ir 2 darbuotojus.
Laimis KAVOLIŪNAS

Didelis koronaviruso židinys vėl
įsiplieskė Rokiškio psichiatrijos
ligoninėje. Kovidu susirgo net 30
vieno skyriaus pacientų ir 2 vakcinuoti personalo darbuotojai.
Įstaigos vadovas Algimantas
Liausėdas užvakar sakė, kad iš pradžių koronavirusas nustatytas darbuotojams, o tik paskui ligoniams.
Pacientai greičiausiai ir užsikrėtė
nuo darbuotojų, nes, pasak direktoriaus, daugiau nėra nuo ko užsikrėsti, nes lankytojai neįleidžiami.
Ligoniai čia ypatingi – nepakaltinami nusikaltėliai. Jie užsispyrę
– jų neįmanoma priversti dėvėti
apsauginių veido kaukių ar laikytis
saugaus atstumo.
„Išdaliname kaukes visuose
skyriuose, ligoniai iš pradžių jas

užsideda, bet nuėję už kampo nusiima ir vaikšto įsidėję į kišenes“, –
kalbėjo direktorius.
A.Liausėdas sakė, kad abu jo
pavaldiniai ir dauguma pacientų
nejaučia jokių ligos simptomų, tik
kai kurie pakosti ir pačiaudo.
Pastarąjį kartą koronaviruso
protrūkis Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, tik kitame skyriuje, buvo
sausio viduryje, tada kovidu sirgo
24 pacientai ir apie 10 darbuotojų.
Infekcijos protrūkis plečiasi Kupiškio ligoninėje: užvakar kovidu
sirgo 27 vakcinuoti darbuotojai
(daugiausia medikai) ir 27 pacientai, iš jų 7 gulėjo kovidiniame
skyriuje, 1 – reanimacijoje.
Įstaigos vadovas Julius Panka
nepasakė, ar reanimacijoje gydomas pacientas yra paskiepytas nuo
koronaviruso, tik nurodė, kad į re-

A.Švelnos nuotr.

animaciją jis pateko dėl kitos ligos.
Sunkiai kovidu susirgę kupiškėnai,
kuriems reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, vežami į Panevėžį.
Savaitgalį viena kovidu sirgusi
pacientė ligoninėje mirė. J.Panka
sakė, kad moteris į ligoninę buvo
atvežta sunkios būklės ir užgeso
dar nepradėjus gydymo.
Virusas skaudžiai smogė Pasvalio ligoninės Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui: kovidu susirgo 6 vakcinuoti medikai ir
18 iš 23 čia gydomų pacientų.
Įstaigos vadovas Rolandas Rastauskas vakar sakė, kad tik vienas
karščiuojantis pacientas išvežtas į
Pasvalio ligoninės kovidinį skyrių,
kiti net nejaučia ligos simptomų.
Direktorius spėja, kad virusą į
ligoninę greičiausiai užnešė kažkuris iš medikų.

Progimnazijos laboratorijoje – pažinimo džiaugsmas

Viščiukai, sraigės, įvairių rūšių augalai –
visa tai kai kurių Lietuvos progimnazijų
mokiniai jau augina gamtos klasėse, Panevėžio Beržų progimnazijoje – taip pat.
Mokiniai gamtos mokslų laboratorijoje
maitina sraiges, stebi jų elgseną. Jie turi
galimybę pamatyti, kaip inkubatoriuje iš
kiaušinių išsirita viščiukai, po to juos lesina,
sveria, matuoja ūgį ir viską žymi specialiuose žurnaluose.
Kompiuterizuotuose šiltnamiuose vaikai vertina augalų gyvybinius procesus:
reguliuoja oro drėgmės kiekį, temperatūrą,
vertina trąšų poveikį augalams.
Visa tai yra ugdymo proceso dalis, ji
mokiniams suteikia pažinimo džiaugsmą.
Būtent „Kokybės krepšelio“ projektas, kurį
įgyvendindama Beržų progimnazija modernia įranga aprūpino gamtos mokslų laboratoriją, padėjo pakeisti vaikų požiūrį į mokslą.
Pasak Beržų progimnazijos direktoriaus
pavaduotojos Rasos Macės, įgyvendindama
projektą progimnazija gavo 90 tūkst. eurų
finansinę pagalbą. Naudodamasi projekto
„Kokybės krepšelis“ lėšomis, mokykla įsigijo
ugdymui reikalingą įrangą bei priemonių.
„Norėdami, kad mokiniai patirtų mokymosi džiaugsmą, naudotųsi moderniomis
mokymosi priemonėmis progimnazijoje,
sukūrėme virtualią aplinką – įrengėme išmaniąją klasę, koridoriuje paklojome interaktyvias grindis. Dabar jau galime padaryti
išvadą, kad tai padarė teigiamą įtaką mokinių asmeninei pažangai“, – sakė R. Macė.
Vis dėlto pirmiausia, prieš pradedant
projektą, Beržų progimnazijoje buvo suburtos pedagogų komandos, kurios analizavo
mokinių pasiekimų duomenis. O tada imta
galvoti, kokius pasitelkti būdus vaikų mo-

kymosi rezultatams pagerinti.
„Progimnazijos bendruomenė sutarė,
kad reikia taip organizuoti ugdymą, kad,
mokant tam tikrų dalykų, kuo daugiau dėmesio būtų skiriama patirčiai įgyti. Tikėjome tuo, kad eksperimentuodami, stebėdami
gyvąją gamtą vaikai susidomės ugdymo
procesu, kuris jiems teiks džiaugsmą. Mums
pavyko“, – kalbėjo R. Macė.
Pasak jos, bendruomenės pastangos
padarė teigiamą įtaką vaikų mokymosi
rezultatams. Progimnazijoje 6 proc. padaugėjo mokinių, besimokančių aukštesniuoju
ir pagrindiniu lygiu, o gamtamokslinio
ugdymo srities pasiekimai paaugo 8 proc.
Viliamasi, kad tie eksperimentai, kuriuos
gamtos mokslų laboratorijoje atlieka mokiniai, padarys įtaką jiems renkantis profesiją,
o ateityje galbūt paskatins sukurti savo verslą.
Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
skyriaus patarėjos Audronės Šuminienės,
labai svarbu yra tai, kad mokiniai, stebėdami viščiukų, sraigių ar kitokių gyvūnų
vystymosi ciklą, neprasilenktų su bioetika.
Tad darbas gamtos mokslų laboratorijose
jiems tampa pažintimi su dar viena taikomosios etikos atšaka.
Anot A. Šuminienės, Beržų progimnazijoje organizuojamas „mokymasis veikiant“
įtraukia mokinius į studijas to jiems net
nejaučiant.

Mokiniai gamtos mokslų laboratorijoje
maitina sraiges, stebi jų elgseną.
„Tai suteikia prasmės, nes stebėdami gyvūnų vystymąsi mokiniai mokosi iš proceso,
įgyja realios, gyvenimiškos patirties, nes jie
gali tyrinėti, pasitikrinti savo hipotezes. Taip
jie kaupia žinias besidarbuodami autentiškose erdvėse“, – paaiškino A. Šuminienė.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Minolė Petronytė-Kairienė sakė, kad
pirmajame projekto „Kokybės krepšelis“
etape nuo 2019 metų dalyvauja 4 miesto
mokyklos. Joms skirta per 570 tūkst. eurų.
Dvi mokyklos – „Vyturio“ ir Rožyno
progimnazijos – projektą įgyvendinti baigė
2021-ųjų gruodį ir šiuo metu su kolegomis

iš kitų mokyklų dalijasi įgyta patirtimi.
Kitos dvi – Mykolo Karkos pagrindinė
mokykla ir Beržų progimnazija – projektus
baigs šiemet.
„Mokyklų bendruomenės atsakingai ir
kruopščiai rengia tobulinimo planus, dalijasi patirtimi su kolegomis iš kitų mokyklų.
Svarbu ir tai, kad „Kokybės krepšelio“ projektai padeda pasiekti kiekvieno mokinio
asmeninės pažangos“, – sakė M.PetronytėKairienė.
Pasak jos, dėmesys gamtamoksliniam
patyriminiam ugdymui yra itin aktualus
Panevėžio mieste, kur norima modernizuoti
gamtos ir technologijų mokymą. Šio miesto
mokyklose įkurtos šiuolaikiškos laboratorijos
yra aprūpintos skaitmeninėmis priemonėmis,
o modernizuotos mokymosi erdvės skatina
mokinius modeliuoti, spręsti realaus pasaulio
problemas ir domėtis gamtos mokslais.
Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamas projektas „Kokybės krepšelis“
finansuojamas Europos socialinio fondo
lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių
ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius
savivaldybėse ir mokyklose. Projektas aprėpia
270 bendrojo ugdymo įstaigų. Bendra šio projekto vertė siekia 30,32 mln. eurų. Mokykloms
skiriamos tikslinės lėšos veiklos tobulinimo
planui įgyvendinti per dvejus mokslo metus.
Projekto trukmė – 2019–2023 metai.
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