Pastaruoju metu daug diskutuojama apie būtinybę reformuoti švietimo sistemą, ugdymo procesą
padaryti patrauklesnį ir efektyvesnį, kad mokytojų perduodamos žinios pasiektų ne tik mokinių
ausis, bet ir užsiliktų galvoje, būtų pritaikomos praktiškai. Kad iš mokyklos išeitų mąstančios
asmenybės.
Neįgalių vaikų ugdymo procesas yra dar sudėtingesnis, keliantis dar daugiau iššūkių. Artimesnė
pažintis su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla mums buvo atradimas
kitokios, netipiškos mokyklos. Ne todėl , kad ją lanko vaikai su klausos negalia, o dalis jų turi dar ir
kitų negalių.
Mus maloniai nustebino, kad Jūsų vadovaujama mokykla orientuojasi ne vien į mokymosi
rezultatus, bet ir į vaikų kūrybiškumą, atvirų, laisvų asmenybių ugdymą.
Jau įėjus pro mokyklos vartus, supranti, kad patekai į erdvę, kurioje matematikos uždaviniai
sprendžiami ne tik lentoje ar sąsiuviniuose, biologijos ar chemijos mokomasi ne tik iš vadovėlių, o
aplinkai čia skiriamas ypatingas dėmesys.
Preciziškai apželdinta teritorija rodo, kiek daug dėmesio skiriate vaikų estetikos pojūčio ugdymui.
Nuo mažens matantys gražią aplinką, padedantys ją prižiūrėti vaikai užaugę irgi ją tausos.
Mokyklos lauko edukacinės erdvės – Sraigių sodas, Vitaminų parkas, Lauko klasė, Žaliasis kalnas,
žaidimų ir sporto aikštelės yra puikiausia vieta netradicinėms pamokoms. Už praėjusią vasarą Jūs
suteikiate galimybę visuomenei stebėti netradicinius užsiėmimus mokyklos edukacinėse erdvėse.
Visi buvo nustebę, koks gali būti paveikus lavinimas po atviru dangumi, jeigu jį organizuoja
kūrybiški pedagogai, gebantys mokyti per žaidimus, emocinius ir fizinius pojūčius.
Edukacinėse erdvėse – Vaikų, Kūrybos, Vilties, Sporto ir žaidimų, Sveikatingumo, Pojūčių,
Laisvalaikio, Kalbos lavinimo ir kitose įkurdintose klasėse vaikus mokėte skaičiuoti linksmai, kurti iš
to, ką mums dovanoja gamta, pažinti pasaulį per savo pojūčius, apie vaisių, daržovių naudą
sužinoti iš Vitaminų sodo augalų. Ne vienam suaugusiajam buvo atradimas, kad žinias įsisavinti
galima ir judant.
Džiaugiamės, kad Jūsų kolektyvo ilgametis triūsas kuriant edukacines erdves buvo įvertintas
respublikoje – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla 2018 metais tapo viena iš šalies
Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja.
Sutrikusios klausos vaikams mokykloje įgyti gebėjimai kūrybiškai mokytis naujų dalykų, pažinti
pasaulį, bendrauti su kitais, spręsti problemas, neabejojame, padės jiems lengviau integruotis į
visuomenę.
Žinome, kad Jūsų vadovaujama mokykla sulaukia daug pagyrimų ir įvertinimų. Žinome, kad pas jus
viena paroda keičia kitą, vienas kultūrinis renginys veją kitą, kad mokiniai yra nuolat įtraukti į
kūrybą.
Smagu, kad neužmigote ant laurų, nuolat ieškote naujų šiuolaikiško mokymo formų. Sėkmės
visam Jūsų kolektyvui.
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