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1 d. Susitikimas ir susipažinimas, bendra 
vakarienė Namsoje



„Tęsk“ projekto stažuotė Norvegijoje



Kelionė

 1. Dalyvavimas projekte „Tęsk“ kaip mentorės;

 2. Atranka stažuotei į Norvegiją;

 3. Kelionė Vilnius-Oslas-Tronheimas-Namsos;

 4. 12 mentorių, Tęsk projekto koordinatorės pirma 
pažintis turkų restorane;

 5. Mini apžvalga po Namsos pakrantę.



2 d. Sovang barnehage



Geriausias darželis Namsos miestelyje

 78 vaikai lanko (lankymosi dieną13 mokytojų ir asistentų, 
vaikų 51; 1-3 m. 3 vaikai vienai mokytojai; 3-6 m. 6 vaikai 
vienai mokytojai.

 Darželis uždaromas 2 sav. kartą per metus. Mokytojai turi 
30 d. atostogas, 5 d. per metus skiria planavimui. 

 Vaikai daug laiko praleidžia lauke. Planuojamos 
kalendorinės šventės ( Kalėdos, Velykos, 
Nepriklausomybės diena...).





 1-3 m. vaikai miega vežimukuose, atskiroje „šaltoje“ 
patalpoje. Nuo 3 m. vaikams miegoti neprivaloma, jei kas 
nori, yra atskiras kambariukas su patiestu ant žemės 
čiužiniu, ten ir pasnaudžia ar tik paguli.

 Šiame darželyje prioritetas skiriamas pasakoms. Jie 
metams pasiima vieną pasaką ir įvairias veiklas 
organizuoja remdamiesi ta pasaka.

 Vaikai mokomi savarankiškumo, ugdymas nespaudžiamas. 
Nevertinamas kiekvienas vaikas atskirai. Vertinama 
bendrai grupė, kiek pažengė, ko išmoko.

 Darželis išvalomas po darbo valandų, dirba viena valytoja. 
Dieną tik „apsirenka“ žaislus ir viskas.





 Grupės suskirstytos į mažas atskiras erdves. Yra virtuvėlė –
kaip salelė. Negaminamas maistas darželyje. Vaikai 
atsineša maisto dėžutes, kiekvienas skirtingai ir valgo iš 
savo dėžučių. Maistui skiriamas mažas dėmesys, 
nesureikšminama, kad visą dieną vaikai nevalgo šilto 
maisto.

 Didelė dalis vaikų guldomi 19 val., kad pailsėtų. Dieną jie 
aktyviai leidžia laiką darželyje..





Gamtos privatus darželis





 Privačiame darželyje 23 vaikai, 4 mokytojos ir 
virėja;

 Maistas gaminamas ir lauko virtuvėje;
 Paprasti įrenginiai kieme, išnaudojamos lauko 

erdvės;
 Vaikai rūpinasi augintiniais: vištomis ir triušiais;













Susitikimas su švietimo skyriaus atstovu 
KNIUT










 Namsoje yra 21 darželis: 11 valstybinių ir 10 privačių;
 60 proc. vaikų eina į valstybinius, 40 proc. į privačius 

darželius;
 Tėvams abiejų darželių mokestis toks pat – 400 eurų; 
 Privatūs darželiai turi atskirą kryptį: gamtos, muzikos, 

kalbų...
 Visiems vaikams yra sudaromos sąlygos lankyti darželį, 

nelanko 3 proc., bet jie gali eiti iškart į priešmokyklinę 
grupę;

 Pradinė mokykla nuo 6 iki 13 metų; kiekvienas vaikas iki 7-
os klasės turi planšetę, o vyresni nešiojamus kompiuterius;

 Mokytojai dėsto 5-6 mokomuosius dalykus; stažuotojų ir 
mentorių programų oficialių nėra; pradedantieji mokytojai 
turi 2 pamokom mažiau, nei kiti – tokia jiems lengvata, 
kaip pradedantiesiems;



3 d. NORD Univerity Levangeryje





 Universitete 2500 studentų, 250 darbuotojų, valstybinis universitetas, 
priklauso Arkties universitetui;

 3 proc. vaikų lanko privačias mokyklas;

 Mokiniams yra papildomos grupės iš ryto ir po pamokų, jos mokamos-
200 eurų;

 Darželiuose ir mokyklose nėra specialistų komandų, jei kyla rūpesčių su 
spec. poreikių vaikais, tai kviečiama pagalba iš specialių įstaigų;

 Einant į pirmą klasę atliekami testai, testai valstybiniu lygmeniu yra 
nuo 5-os klasės, pagal testų rezultatus reitinguojamos mokyklos;

 16-19 m. mokiniams yra bendrinis mokymas arba profesinis. 78 proc. 
mokinių nebaigia vidurinės mokyklos; vieną kartą gali keisti pasirinktą 
profesinę programą;

 Aukštasis išsilavinimas visiems nemokamas;

 Mokytojus sunku pritraukti į mokykla; pradedantiesiems mokytojams 
būna kaip gidas, patirties turintis mokytojas, kuris padeda pereiti nuo 
teorijos prie praktikos, pagalba suteikiama dvejus metus.











4 d. VESTBYEN SCOLE, valstybinė mokykla 



 245 mokiniai, 45 darbuotojai; kiekvienas mokytojas pabūna įvairiose pozicijose, kad geriau 
suprastų kitų žmonių pareigas;

 Namų darbus vaikai gauna kasdien. Savaitgaliui ir atostogoms neužduodami. Tėvai įtraukiami į 
ugdymo procesą, skatinami padėti vaikams, kad būtų formuojami geri darbo įgūdžiai. 
Pažangos nefiksuoja, pasitiki mokymusi;

 Mentorystė. Lankymosi metu studentės turėjo praktiką, jas prižiūrėjo dėstytoja iš 
universiteto. Praktika būna po 3 sav. Prieš Kalėdas ir pavasarį. Pirmus metus, kai dirba dar 
nėra kvalifikuoti, jie baigę, bet dar du metus atlieka praktiką ir turi mentorius, dar nedirba 
savarankiškai, gauna kaip stipendiją.  3 metus mokosi, du metus turi mentorių ir tik po tų 5 
metų būna savarankiškas mokytojas.  Visi mokiniai mokykloje integruojami, kam labai reikia 
pagalbos, su jais dirba asistentai. Mokytojai turi savo kabinetukus, mokykla suskirstyta į 
zonas, pvz raudonoji zona, tokios spalvos ir kambariukai, to koncentro mokytojai tariasi, 
diskutuoja.  Pamokos 90 min, po to 30 min pertrauka, per dieną dvi pertraukos po 30 min, 
vaikai tuo metu būna lauke. Vieną pertrauką prižiūri kokie 7 mokytojai, kitą pertrauką kiti.  
Pilnas mokytojo etatas 26 pamokos per savaitę, 10-11 val. papildomiems darbams. 

 Vaikai neturi uniformų, bet patys įvardina, kad jei būtų uniformos nebūtų patyčių. Klasėje, 
kur yra klausos sutrikimų turinčių vaikų, yra specialūs mikrofonai, kurie padeda ir viešo 
kalbėjimo mokintis, ne tik pagelbėti neprigirdintiems. Kai kuriose klasėse yra kitataučių, net 
7 skirtingų šalių vaikų.  Kiekvienos klasės zonoje yra bibliotekos ir tylos kambariukai. Anksčiau 
buvo atviros erdvės, dabar daug mažų atskirtų uždarų erdvių, kad išvengtų elgesio problemų, 
hiperaktyvaus elgesio, nepagarbos.  Turi vaikai savaitės planus, tėvai mato, ką mokysis jų 
vaikas. Užduodamas skaitymas namuose, kai perskaito, tėvai turi pasirašyti. 

 Įgyvendina programą sveikata ir sveikas maistas, kartą per savaitę šeštokai gamina maistą. 

















Olav Dunn videregaende skole



5 d. JOA UGDUMSSKOLE



 Mokykloje 46 mokiniai, nes saloje apie 400 gyventojų.

 Vaikai nuo 6 metų iki 10 klasės. Sala prisijungė prie Namsos savivaldybės.

 Muzikos pakraipa. Muzikos kabinetu, instrumentais vaikai gali naudotis per pertraukas.
Klasė 8-10, 12 vaikų. Dirba 8 mokytojai pilnu etatu. Su asistentais dirba 14 darbuotojų.
5-7 kl. 14 vaikų. Visose klasėse yra išmanioji lenta. Visose klasėje yra antras 
kabinetukas, pasiskirstymui. 

 Turi futbolo būrelį, bet yra tik 7 vaikai. Mažai vaikų, komandinių sportų turi mažiau. 
Todėl turi daug muzikos. Namsos futbolas yra populiariausias.

 Saloj slidinėti nėra kur, nes trūksta sniego. Organizuoja slidinėjimo dieną, Anksčiau nei 
7 dienos neorganizuoja, neplanuoja, nes sniego gali nebebūti. 

 Tradicijos. Išeina į kavines ar išvykas prieš Kalėdas ir vasaros atostogoms. Kol sala 
nebuvo prijungta prie Namsos, mokytojai turėjo daugiau lėšų ir išvykdavo toliau. 

 Neturėjo nei vieno covido atvejo. Nepaisant to, visi buvo nuotoliniam. Rado kaip apeiti 
įstatymą ir vis tiek apie 75 proc. vaikų lankė mokyklą.

 Vaikai lanko tik vietiniai, niekur neišvažiuoja, kažkas net atsikėlė į salą ir Namsos pas 
senelius, kad galėtų lankyti mokyklą.
Visi vaikai vakcinuoti nuo 12 metų.
Artėja link 90 proc. vakcinuotų. 









JOA barnehage
 Darželis valstybinis. 20 vaikų nuo metų iki 6.

 Paskirsto nuo 1-3 metų, 4-6 metų. Dirba 4 auklėtojai. Virtuvėje ruošia pusryčius ir 
pietus pirmadieniais ir penktadieniais. Kitomis dienomis neša tėvai. Pačios 
auklėtojos verda, tėvai moka papildomai už produktus.

 Darbuotojai nusprendžia ką valgys vaikai: kepa duoną, sūris, dešra, kiaušiniai, 
pietums: mėsa, žuvis. Dirba nuo 7 iki 15.30 val. Maitina 3 kartus. Pusryčiai, pietūs ir 
užkandžiai apie 14 val.

 Auklėtojos turi 4 val. per savaitę ne kontaktui, dirba atskiram kabinete. Turi metinį 
planą ir mėnesio planą. Plane yra tema, pvz. miškas, kitą mėn. Kalėdos ir t.t.
Plius du kartus per mėnesį daro aptarimus su personalu, aptaria pasiekimus, 
vertina, planuoja.

 Vertinimo sistemos nėra. 5 dienas per metus darželis vaikams uždarytas. 
Nuo 3 metų pietų nemiega. Kasdien išeina už darželio tvoros. Viską atletika darželio 
auklėtojas. Kartą per mėnesį su tėvais daro kavos vakarus. Auklėtojos dirba 37,5 
val. per savaitę. 

 Didžiausias vadovo iššūkis - finansai. Renovacija, įranga, priemonės. 









Bendruomenės namai



Bendruomenės namai

 Vaidinami švyturiu, lauke yra švyturys.

 Baseinas 2017 pastatytas. Vaikams trečdalis kūno kultūros 
pamokų yra plaukimas. Plaukia visi. Norvegijoje yra problema 
su baseinais, nes toli važiuoti, todėl jie turi savo. Gylis nuo 30 
iki 160 cm. Baseinas bendruomenei, ateina šeimos maudytis. 
Darželis, mokykla. Mokestis nedidelis, valymo. Užšaldo apačioje 
ledą ir naudoja kaip čiuožyklą. Geoterminis šildymas, nes pigiau 
išlaikyti. Kai atsidarė, buvo moderniausias pastatas. 

 Sporto salė yra privati, nuomoja patalpą. Yra elektroninė 
šaudykla. Biblioteka. 











HOKNES BARNESKOLE.

 Didžiausia Namsos mokykla, 365 mokiniai, 59 darbuotojai. 

 Emigrantų vaikus moko norvegų kalbos. 

 Į mokyklą specialistai tik ateina, savo specialistų neturi. 

 Mokytojai dėsto po kelis dalykus, 1-4 kl. Mokytojai dėsto 
visus dalykus vienas.  

 Kuo aukštesnė klasė, tuo daugiau anglų kalbos pamokų. 

 Vaikų skaičius klasėse: Pvz. antrokų klasėje 18, max
skaičius gali būti 28. Jei dvi klasės po 28, skiriama į tris 
klases. 







Hoknes barnehage

 Erdvė didelė, paskirstyta į smulkesnes, daug emigrantų ne 
tik vaikų, bet ir darbuotojų. 

 Šis darželis pasirinkęs kalbų, fizinio aktyvumo kryptį, daug 
kitataučių, daug kalbų, tad koncentruojamasi į tai. 

 Veiklas planuoja metams, rašo ir mėnesio planus. Turi 
augimo-progreso planą, kiekvienam amžiaus tarpsniui. 

 Kas mėnesį rašo tėvams laišką, jis bendras visos klasės –
grupės tėvams, kaip sekėsi vaikams išmokti vienokių ar 
kitokių dalykų.  

 Du kartus per sav. darželyje tiekiamas šiltas maistas, 
kitomis dienomis šaltas. Maitinimas jei organizuojamas, tai 
kaip papildoma paslauga. 







ĮDOMU
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