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Pasaulio švietimo forume apsispręsta
dėl ateities švietimo gairių
Pasaulio švietimo forume, vykusiame Inčone, Pietų Korėjoje, patvirtinta deklara
cija „Švietimas 2030: siekiant įtraukaus, teisingo ir kokybiško švietimo ir mokymosi
visą gyvenimą visiems“. Naujoji deklaracija apibrėžia bendrą pasaulio švietimo
bendruomenės poziciją dėl ateities švietimo gairių, tikslų ir pagrindinių uždavinių
2015–2030 m.
Deklaracijoje įvardijamas pagrindinis švietimo tikslas sutampa su dokumento
pavadinimu. Toks pat tikslas švietimui po 2015 m. formuluojamas ir Jungtinių Tautų
„Darnaus vystymosi tikslų“ programoje.
Pasauliniame švietimo forume patvirtintoje deklaracijoje pabrėžiama universalios,
ambicingos, naujoms iniciatyvoms įkvepiančios ir visas pasaulio šalis – tiek besivys
tančias, tiek išsivysčiusias – įtraukiančios švietimo darbotvarkės poreikis. Kviečiama
užtikrinti lygią ir laisvą švietimo prieigą, naikinti diskriminaciją, puoselėti lyčių lygybę,
siekti didesnės švietimo kokybės, labiau orientuotis į mokymosi proceso ir rezultatų
gerinimą, garantuoti kvalifikuotų ir motyvuotų pedagogų parengimą, darbui ir gy
venimui reikalingų žinių ir įgūdžių įgijimą, raštingumo lygio didinimą. Deklaracijoje
akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą, profesinio ir aukštojo mokslo, mokslinių
tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtra. Dokumente taip pat pabrėžiamas poreikis kurti
atsakingas ir lanksčias švietimo sistemas, kokybiškai atliepiančias vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų švietimo poreikius. Inčono deklaracijoje pažymimas glaudesnio regioni
nio bendradarbiavimo ir partnerysčių poreikis, siekiant pagrindinio tikslo – įtraukaus,
teisingo ir kokybiško švietimo ir mokymosi visą gyvenimą visiems – įgyvendinimo.
Baigiant realizuoti UNESCO programas „Švietimas visiems“ ir „Tūkstantmečio
plėtros tikslai“, UNESCO lygmeniu buvo inicijuota diskusija dėl naujos globalios
švietimo darbotvarkės po 2015 m. UNESCO tikslas – naująją švietimo darbotvarkę
kuo labiau priartinti prie globalios plėtros darbotvarkės, užtikrinant bendrą švietimo
viziją 2015–2030 m. Reikšminga, kad naujoji švietimo darbotvarkė taps sudėtine
2015 m. Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi tikslų“ programos dalimi.
Inčone patvirtintą deklaraciją numatoma realizuoti per „Švietimas 2030“ veiksmų
planą – gaires vyriausybėms, kurias planuojama tvirtinti šių metų pabaigoje.
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Lietuvoje kuriama matematikos,
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos
ir kūrybiškumo ugdymo sistema
Gegužę švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė lankėsi Kauno
technologijos universiteto (KTU) inžinerijos licėjuje – pirmoje ir kol kas vienintelėje
Lietuvoje specializuoto ugdymo krypties kartu su inžineriniu ugdymu mokykloje.
Licėjus duris atvėrė šiais mokslo metais. Planuojama, kad ateityje tokių tiksliųjų,
gamtos mokslų ar technologijų pakraipos mokyklų Lietuvoje atsiras ir daugiau.
Pasak švietimo ir mokslo viceministrės, pastaraisiais metais daug lėšų investuota
į mokslo infrastruktūros gerinimą: mokslo įstaigos aprūpintos modernia įranga, pa
statyti nauji mokslinių tyrimų centrai.
„Tačiau mūsų šalyje šiuo metu per mažai iš mokslo gimusio verslo, mažai mokslo ir
verslo bendradarbiavimo ir naujovių, kurios kurtų pridėtinę vertę. Norėdami pirmauti
inovacijų ir aukštųjų technologijų srityje, turime investuoti į ateinančios kartos protus,
skatinti mokslinį ir technologinį išsilavinimą, pažangų mąstymą“, – teigia viceministrė.
S. Kauzonienė pabrėžia, kad Švietimo ir mokslo ministerija remia mokslo ir verslo
bendradarbiavimą. Panaudojant ES paramą, nauja laboratorine gamtos mokslų kabi
netų įranga ir priemonėmis buvo aprūpinta 400 šalies vidurinių mokyklų ir gimnazijų.
Artimiausiais metais, be minėtų STEAM atviros prieigos centrų sukūrimo, įvairios
mokymosi priemonės pasieks ir pradines, pagrindines mokyklas bei progimnazijas.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010

Ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimas: nauda ir rezultatai
Ilgalaikių pedagogų stažuočių modelio kūrimas
2008–2012 m. LR Vyriausybės programoje buvo numatyta
sukurti ilgalaikių stažuočių modelį – kaip vieną iš mokytojų dar
bo sąlygų gerinimo priemonių. Nuo 2012 m. Ugdymo plėtotės
centras (UPC) įgyvendina projektą „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos plėtra (III etapas)“, kurio tikslas – išbandyti
skirtingas ilgalaikių pedagogų stažuočių formas. Stažuotėse
dalyvavo170 pedagogų, jie rinkosi vieną iš penkių formų: uni
versitetines studijas, metodinių priemonių ir vadovėlių rengimą,
bendradarbiaujančių mokyklų stažuotes, stažavimąsi užsienio
ar Lietuvos švietimo, mokslo kultūros įstaigoje, įmonėje.
UPC užsakymu buvo įvertintas ilgalaikių pedagogų stažuo
čių organizavimo efektyvumas, nauda ir poveikis ugdymosi
procesui. Taip pat nustatytos ilgalaikių pedagogų stažuočių
tęstinumo prielaidos ir pasiūlytos naujos taikymo galimybės
kitoms švietimo problemoms spręsti.
Kaip vyko projekto vertinimas?
Ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimo metu atlikta doku
mentų analizė, parengtas 21 interviu, suorganizuotos penkios
teminės fokus grupės diskusijos bei keturios apklausos. Jose
dalyvavo 521 respondentas. Pirmą kartą tokio pobūdžio ver
tinimuose naudota kontrafaktinė analizė. Tokia metodų aibė
leido palyginti skirtingais būdais gautus duomenis ir padidinti
jų patikimumą. Dalyvavimu grįsti metodai užtikrino, kad ver
tinimo išvados ir rekomendacijos būtų aptartos su visomis
svarbiausiomis suinteresuotomis pusėmis – švietimo politikos
formuotojais, projekto valdybos nariais, UPC darbuotojais bei
stažuočių dalyviais (stažuotojais ir priimančių bei siunčiančių
institucijų atstovais).
Kokie vertinimo rezultatai?
Efektyvumas. Tyrimas parodė, kad stažuotės buvo įgyven
dintos efektyviai. Išlaidos ilgalaikėms metų ir pusmečio truk
mės pedagogų stažuotėms buvo mažesnės nei kitų panašių
programų (trijų mėnesių stažuotės netirtos). Konkurencijos
lygis į metų ir pusmečio trukmės stažuotes buvo vidutiniškas
(1,8 kandidato į vieną vietą), tad UPC užtikrino tinkamiausių
dalyvių įsitraukimą. Stažuotės įgyvendintos sklandžiai, beveik
visi dalyviai patenkinti UPC teikta pagalba, informacija ir koor
dinavimu. Pagrindinis iššūkis – prioritetų bei siekiamo poveikio
apibrėžimas. Nacionaliniai prioritetai buvo išskirti tik bendra
darbiaujančių mokyklų stažuotėms. Be to, daugelis siunčiančių
institucijų parodė žemus gebėjimus apibrėždami stažuočių
prioritetus (ko jie tikisi iš pedagogų po stažuotės).
Nauda. Stažuotės paskatino siunčiančių ir priimančių institu
cijų mokymąsi bei intelektinio kapitalo augimą. Tačiau didesnę
naudą gavo priimančios nei siunčiančios institucijos. Pastebėta,
kad po stažuotės į švietimo įstaigas grįžę darbuotojai perdavė
įgytas žinias bei įdiegė inovacijas tik tais atvejais, kai pati švie
timo įstaiga buvo tam pasiruošusi – kai siunčianti mokykla iš
anksto nustatė stažuotės prioritetus, skatino žinių perdavimo
ir inovacijų diegimo procesą.
Poveikis. Visi stažuotojai teigia įgiję naujų ar patobulinę
turėtas kompetencijas. Įgyta bendrųjų ir bendros kultūros
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kompetencijų, mažiau – profesinių. Tai galėjo lemti gana ben
dro pobūdžio tikslai ir veiklos. Beveik pusė stažuotojų pritaikė
tobulintas kompetencijas. Skirtumai tarp skirtingų stažuočių
formų dalyvių nėra reikšmingi. Taigi, nepaisant skirtingų sta
žuočių formų kaštų, jų pasekmės ugdymo(si) procesui yra
gana panašios. Kontrafaktinės analizės metodu nustatyta,
kad stažuotės nežymiai paveikė ugdymo procesą. Kadangi
tyrimas buvo atliekamas praėjus nedaug laiko po stažuotės,
pakankamai sudėtinga įvertinti rezultatų poveikį ugdymo pro
cesui. Kita vertus, stažuotojai teigia, kad įgijo dalykų, kuriuos
sunku pamatuoti ar įvertinti: sustiprėjo savivertė, išaugo pasi
tikėjimas savimi, atsirado daugiau galimybių ieškoti kūrybinių
sprendimų.
Iššūkiai ir rekomendacijos
Vienas didžiausių iššūkių – apibrėžti tikslus. Taigi ateityje
nustatant stažuočių siekiamus rezultatus ir poveikį rekomen
duojama remtis trijų prioritetų (nacionalinio, švietimo įstaigos
ir stažuotojo) lygmenų derme. Taip pat svarbu stiprinti švietimo
įstaigų gebėjimus diegiant kompetencijų valdymo sistemas.
Rekomenduojama aiškiau susieti stažuočių formas su sie
kiamais rezultatais ir jų poveikiu. Siekiant užtikrinti stažuočių
poveikio tvarumą rekomenduojama, kad pedagogui savo darbe
taikančiam mokymuose įgytas kompetencijas ar diegiančiam
naujas metodikas būtų teikiama parama. Tačiau siekiant atei
tyje apmokėti stažuotes iš valstybės biudžeto lėšų, jas reikėtų
keliasdešimt kartų atpiginti. Skatinama integruoti stažuotes į
kitas švietimo pokyčių iniciatyvas.
Ilgalaikės stažuotės ateityje
Tobulinant švietimo sistemą iškyla vis daugiau sunkumų.
Problemos sudėtingos politiškai, nes apima fundamentalius
klausimus, bei techniškai, nes kitos šalys taip pat nežino, kaip
jas spręsti. Kitose šalyse ieškant sprendimų eksperimentuoja
ma. Diegiant švietimo naujoves, svarbiausia nustatyti, kokios
inovacijos yra veiksmingos. Siekiant geriausio rezultato, būtina
parengti poveikio vertinimo metodiką. Tai svarbu padaryti prieš
imant taikyti naujoves. Duomenis reikia rinkti prieš bandomąjį
inovacijų diegimą ir po jo.
Fokus grupėse buvo išskirtos šios novatoriškos stažuočių
formos: paskyrimas (angl. secondment; būtų apsikeičiama
personalo darbuotojais), mokyklos lyderiai (dalyvautų patys ta
lentingiausi mokytojai, kurie siūlytų savo švietimo inovacijų pro
jektus), laipsnio nesuteikiančios studijos (norint persikvalifikuoti
ir įgyti papildomų žinių), mokyklų dvynių programa (personalu
ir mokytojais keistųsi mokyklos, rodančios geriausius ir pras
čiausius rezultatus), akademinės atostogos (angl. sabbatical;
suteikiama galimybė mokytojams išeiti iki metų neapmokamų
atostogų, o mokykla šiuo atveju dengtų sveikatos ir socialinio
draudimo mokesčius).
Medžiaga parengta pagal „Stažuočių organizavimo efektyvu
mo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimo atlikimo paslaugos“
vertinimo ataskaitos santrauką.
Vilma Venta JANKŪNIENĖ
Projekto vadovė
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Keičiamės mokytojais ir idėjomis
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, aktyviai dalyvaujanti
Ugdymo plėtotės centro (UPC) projekte „Pedagogų kvalifi
kacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, kovą
svetingai atvėrė duris paskutinei lietuvių kalbos mokytojų sta
žuotojų grupei.
Šį kartą pagal stažuočių programas (jas parengė progim
nazijos lituanistai) tobulinasi trys tautinių mažumų mokyklose
dirbantys lituanistai. Mokytojai atvyko iš Vilniaus Juzefo Igna
cijaus Kraševskio, Vilniaus r. Nemenčinės Konstantino Par
čevskio gimnazijų ir Mickūnų vidurinės mokyklos, o Vilniaus
P. Vileišio progimnazija kelis savo stažuotojus išleido į tautinių
mažumų mokyklas.
Mokytojų, dalyvaujančių stažuočių programoje, nuomone,
ilgalaikė stažuotė – tai ne tik puikus būdas patobulinti savo
dalykines kompetencijas, bet ir gera proga užmegzti naudingas
pažintis. Stažuotojai įžvelgia ir dar vieną svarų privalumą – gali

mybę išbandyti savo jėgas kitoje mokykloje. O patys svarbiausi
dalykai, kurių išmoksta stažuotėje dalyvaujantys mokytojai,
yra atvirumas ir bendradarbiavimas. Vienas iš vaisingo ben
dradarbiavimo pavyzdžių – inscenizacijų renginys „Vaidiname
Anderseną“, kurį organizavo P. Vileišio progimnazijos lietuvių
kalbos mokytojai ir stažuotojai. Jame dalyvavo net keturių ben
dradarbiaujančių mokyklų 5–8 klasių mokiniai.
UPC organizuota ilgalaikių stažuočių programa naudinga ir
finansiškai – už dalyvavimą projekte gautos lėšos tikslingai nau
dojamos įsigyjant kabinetams reikalingos technikos: kompiu
terių, televizorių, interaktyviųjų lentų. P. Vileišio progimnazijos
direktorės Danutės Kazakevičienės nuomone, ilgalaikių sta
žuočių nauda akivaizdi – turtėjame ir turtiname savo mokyklą.
Lina MISIUVIENĖ, Albinas LAZAUSKAS
Lietuvių kalbos mokytojai metodininkai

Bendra veikla ir širdies šiluma suartina
Jau antrus metus Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo
centre darbuojasi savanoriai iš Europos. 2013–2014 m. m.
Centras įgyvendino ES programos „Veiklus jaunimas“ Eu
ropos savanorių tarnybos projektą „Atviri pasauliui“. Mūsų
klasėje, kurioje mokosi mokiniai, turintys žymių ir labai žymių
intelekto bei kompleksinių sutrikimų, dirbo savanorė Sandra
iš Austrijos. Sandra padėjo mokiniams apsitarnauti, pavalgyti,
bendravo su jų tėvais per įvairius susitikimus ir išvykas. Me
ninės veiklos pamokose inicijavo projektą „Metų laikai“ – su
mokiniais tapė paveikslus pagal metų laikus: buvo sukurti keturi
gražūs paveikslai, kurie puošia mūsų klasę ir primena Sandrą.
Kiekvieną kartą mokiniai, pasižiūrėję į paveikslus, mato savo
indėlį. Sandros geranoriškumas ir noras dirbti kartu panaikino
visus kalbos barjerus – mokiniai ir savanorė puikiai vieni kitus
suprato.
Šiais mokslo metais mūsų klasėje darbavosi savanorė Laia
iš Katalonijos pagal ES programos Erasmus+ finansuojamą
projektą „Veikime kartu“. Į klasės gyvenimą ji įnešė pietietiško
temperamento, gyvumo ir gebėjimo pasidžiaugti paprastais
dalykais. Laia taip pat inicijavo projektą per meninės veiklos
pamokas. Buvo gaminamos metodinės veiklos priemonės pa
mokoms ir pertraukoms.

Su mokiniais Laia prakalbino akmenėlius ir pagamino priemo
nę „Akmenėlių istorijos“, skirtą individualiam ir bendram mokinių
darbui. Ugdytiniai skatinami prisiminti metų laikų požymius,
juos įvardyti. Mokiniai pratinami dirbti kartu, išgirsti ir padėti
draugui, mokomi bendrauti, diskutuoti, išreikšti savo emocijas
ir išgyvenimus. Lavėja ir smulkioji motorika. Priemonę sudaro
keturi medžiaginiai maišeliai (ruduo, žiema, pavasaris, vasara)
su išmargintais akmenėliais (metų laikų požymiai).
Išmarginę akmenėlius vaikai gamino dėlionę „Metų laikai“,
kurią sudaro keturios dalys. Ant akmenėlių mokiniai piešė metų
laikų požymius, o vėliau turėjo juos visus sujungti į bendrą pie
šinį. Laia padėjo kiekvienam mokiniui nupiešti pasirinktą metų
laikų požymį ar būdingą objektą. Taip klasėje atsirado smagi
savo rankomis pagaminta metodinė priemonė – stalo žaidimas
„Metų laikai“. Džiugu ir tai, kad panaudojome antrines žaliavas,
nes paveikslus piešėme ant nebereikalingų kartoninių dėžių.
Laia pasiūlė pasidaryti dar vieną smagią ir naudingą prie
monę – žaidimą „Spalvoti ledai“. Kalbėjome apie ledų rūšis,
kiekvienas mokinys kūrė savo svajonių ledus. Žaidimas lavina
atmintį – reikia įsiminti visas vienodų ledų poras ir atlikti užduotį
išnaudojant kuo mažiau bandymų.
Vos spėjome pasidžiaugti pačių sukurtais ledais, o Laia jau
mus skatino gaminti kitas priemones – muzikinius perkusinius
instrumentus – lietaus lazdas. Sa
vanorė vaikams papasakojo, kad
senovėje žmonėms lietaus lazda
padėdavo iškviesti lietų. Vieną laz
dos galą leidžiant žemyn, pasigirsta
rami lietų arba jūros bangas prime
nanti melodija. Malonu klausytis šio
magiško garso – tai savotiška te
rapijos forma, meditacija. Gamyba
visiškai nesudėtinga, o rezultatas
labai nudžiugino.
Darbas klasėje su savanoriu – iš
šūkis ne tik mokiniams, bet ir moky
tojams, nes tai puiki proga išmokti
naujų dalyk ų, pat ob ulint i ang lų
kalbos žinias, pasitempti per pamo
kas, kitaip pažvelgti į savo darbą.
Rasa ASIMAVIČIENĖ
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo
centro specialioji pedagogė metodininkė
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Naujos ugdymo idėjos – kelias į kokybę
Klaipėdos regos ugdymo centras nuo 2014 m. rugsėjo pagal
Ersamus+ programą vykdo Asmenų mobilumo mokymosi tiks
lais projektą „Naujos ugdymo idėjos – kelias į kokybę“. Pagrin
dinis šio projekto tikslas – perimti pažangią Olandijos aklųjų ir
silpnaregių ugdymo patirtį. Projekto praktinio taikymo rezultatas
sutelktas į pedagogų, dirbančių su aklaisiais ir silpnaregiais,
profesinės kompetencijos kėlimą ir pažangių ugdymo metodų
taikymą bei švietimo pagalbos kokybės tobulinimą Klaipėdos
regos ugdymo centre.
Projekto partneriai – Olandijos regos centras Royal Dutch
Visio, teikiantis pagalbą įvairaus amžiaus akliesiems ir silpnare
giams. Centro veikla apima daugiau kaip 40 regionų, sukaupta
didžiulė tarptautinė patirtis projektų valdymo, vertinimo, peda
gogų ir reabilitacijos specialistų švietimo srityse.
Dėmesys švietimo pagalbos kokybei
Klaipėdos regos ugdymo centro paskirtis – įgyvendinti iki
mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei vaikų ir suaugusiųjų,
netekusių regėjimo, neformaliojo švietimo programas. Centre
siekiama teikti kokybišką švietimo ir specialiąją pagalbą moki
niui, mokytojui ir mokyklai. Plėtojamas tarpinstitucinis bendra
darbiavimas su kitomis švietimo įstaigomis, kuriose mokosi
mokiniai, turintys regos negalią. Aklieji ir silpnaregiai ruošiami
savarankiškai gyventi, mokytis bei integruotis į visuomenę.
Dalyvavimas Erasmus+ programoje padėjo plėtoti tarp
tautinius profesinius dalykinius ryšius su Royal Dutch Visio
centru. Projektas „Naujos ugdymo idėjos – kelias į kokybę“ –
2012–2014 m. vykdyto projekto „Aitvaras“ (Ankstyvoji inter
vencija vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas
Lietuvoje) tęsinys. Vykdant projektą „Aitvaras“, Lietuvos regos
centrų tiflopedagogams ir vadovams Olandijos specialistai su
teikė daug informacijos apie švietimo pagalbos organizavimą,
ugdymo aplinkos pritaikymą, regos funkcijų vertinimą bei pa
žangius ugdymo metodus dirbant su aklaisiais ir silpnaregiais.
Įvertinę įgytas žinias, Klaipėdos regos ugdymo centro va
dovai ir pedagogai išsikėlė tikslą – tobulinti savo profesines
kompetencijas per praktinius stebėjimus Olandijos regos cen
truose. Todėl Švietimo mainų paramos fondui buvo parengtas
projektas „Naujos ugdymo idėjos – kelias į kokybę“ dotacijai
gauti. Aštuoni šios įstaigos specialistai šį pavasarį lankėsi Ro

yal Dutch Visio centruose: Roterdame, Bredoje, Neimegene ir
Gravėje. Pedagogai ir vadovai stebėjo praktinį darbą su aklais
ir silpnaregiais mokiniais, susipažino su naudojamais ugdymo
metodais, technologijomis ir priemonėmis. Taip pat aptarė, kaip
pritaikoma ugdymo(si) aplinka aklųjų ir silpnaregių poreikiams,
kokios metodikos ir priemonės labiausiai veikia vaikų su regos
negalia aplinkos suvokimą, kokie metodai padeda akliesiems
formuoti aplinkos vaizdinius, kaip sprendžiamos mokinių su
regos negalia hipodinamijos problemos. Pedagogai ir vadovai
susipažino su švietimo pagalbos specialistų darbo organiza
vimu, dokumentacijos tvarkymu, bendradarbiavimo su šeima
būdais, regėjimo funkcijų vertinimo metodikomis ir priemo
nėmis.
Projektas Klaipėdos regos ugdymo centro pedagogams ir
vadovams suteikė reikšmingų specialiųjų ir bendrųjų kompeten
cijų, padėjo dar labiau gilintis į aklųjų ir silpnaregių vaikų ugdy
mo(si) problemas. Dalyviai įgijo daugiau profesinio pasitikėjimo,
o sukaupta patirtis įkvėpė naujiems siekiams ir darbams.
Perspektyvos
Įvertinę visas projekte įgytas patirtis, galime apibendrin
ti, kad vizitas Olandijoje ir praktinio darbo stebėjimai Royal
Dutch Visio centruose praturtino mūsų specialistų profesinę
kompetenciją. Norėdami įdiegti Olandijoje taikomus ugdymo
metodus, planuojame įrengti šviesos kambarį, multisensorinio
lavinimo kabinetą. Sieksime kuo optimaliau pritaikyti ugdymo
erdves aklųjų ir silpnaregių poreikiams – ieškosime spalvinių
ir reljefinių interjero sprendimų. Bandome spręsti ir aklųjų bei
silpnaregių hipodinamijos problemas – parengėme paraišką
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai ir gavome paramą ne
regių stalo tenisui įrengti.
Įgyta praktine patirtimi norime pasidalyti ir su kolegomis iš kitų
Lietuvos miestų. Bus organizuojamas seminaras „Tiflopedago
ginės pagalbos ir ugdymo aplinkos efektyvinimas pasitelkus
Olandijos Royal Dutch Visio patirtį“.
Klaipėdos regos ugdymo centro dalyvavimas Erasmus+
programoje suteikė galimybę tobulėti ir įgyti papildomų kom
petencijų.
Laima BARANAUSKIENĖ
Klaipėdos regos ugdymo centro direktorė, projekto vadovė

„Socialinės atskirties mokinių socialinių įgūdžių ugdymo
patirties lyginamoji tarpkultūrinė analizė“
Kauno taikomosios dailės mokyklos pedagogai laimėjo
Erasmus+ Comenius projektą „Socialinės atskirties mokinių
socialinių įgūdžių ugdymo patirties lyginamoji tarpkultūrinė
analizė“, kurio metu turėjo galimybę aplankyti Maltą ir Ispaniją.
Tai buvo dviejų dalių mokymai: Maltoje vyko kursai „Mokinių,
stokojančių socialinių įgūdžių, paruošimas darbo rinkai“, o
Ispanijoje aptartos mokymo programos.
Ekonominė situacija ir išaugę emigracijos mastai blogina si
tuaciją šeimose, kuriose auga vaikai. Taigi į vidurinį išsilavinimą
teikiančias profesines mokyklas ateina vis daugiau socialinę
atskirtį patiriančių, stigmatizuotų mokinių. Jie dažnai būna
nemotyvuoti, neturi tikslų, aiškios vizijos apie savo ateities
profesiją, o dauguma – net elementarių socialinių įgūdžių.
Mokyklos bendrabutyje tenka mokinius mokyti ir higienos.
Vaiko gerovės komisija siekia, kad mokinys mokyklą paliktų
būdamas lyderis.
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Programa Erasmus+ suteikė puikią galimybę vaiko gerovės
komisijos nariams asmenų mokymosi mobilumo programoje
praturtinti žinias ir įgyti praktinių įgūdžių kitose šalyse. Maltoje
dalyvaudami kursuose dalyviai sužinojo, kaip kurti socialinių
įgūdžių lavinimo programą ir integruoti ją į mokymo procesą,
kaip išmokti valdyti stresą, siekti karjeros. Kursuose dalyviai
buvo supažindinti su įvairiais elgesio sutrikimais, sužinojo, kaip
skatinti mokinius susidraugauti ir neprarasti draugų, susipažino
su veiksmingais perėjimo nuo studijų prie darbo metodais ir t. t.
Visa ši patirtis palengvins darbą kuriant produktą – rengiant
socialinių įgūdžių programą.
Ispanijoje buvo pasiūlyta stebėti, kaip organizuojamas Pirmi
nės profesinės kvalifikacijos programos (PCPI – Programas de
Cualificación Profesional Inicial) darbas. Pagal šią programą
yra dirbama su jaunais žmonėmis (16–21 m.), kurie anksti metė
mokyklas ir priklauso socialinę atskirtį patiriančių žmonių rizikos
grupei. 18 valandų per savaitę jie mokosi pasirinktos profesijos,
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taip pat turi privalomą 5 valandų per sa
vaitę kursą apie piliečių vertybes ir so
cialinį elgesį bei 4 valandas per savaitę
mokosi verslumo. Po kursų jie turi atlikti
1000 valandų praktiką įmonėse. Darbo
stebėjimas pagal šią programą projekto
tikslinei grupei davė daug naudos – ne
tik susipažįstant su naujais metodais,
bet ir įnešant teigiamų pokyčių į savo
organizaciją, dirbant su socialinę at
skirtį patiriančiais mokiniais. Mokytojai
sužinojo, kaip ispanai mokiniams per
teikia socialines kompetencijas, aptarė
naujus mokymo metodus ir priemones,
turėjo galimybę užmegzti ryšius su
partnerių organizacijomis.
Tikimės, kad gautas žinias pritaikysi
me ugdydami mūsų mokyklos mokinių
socialinius įgūdžius. Skleisdami gerąją
patirtį projekto dalyviai skatins grupių
auklėtojus vesti mokiniams motyvaci
jos kėlimo užsiėmimus, kuriems jau
paruošė socialinių įgūdžių ugdymo
programą.
Eglė JASAITIENĖ

Labas, kaimyne!
Tokiais žodžiais prasidėjo Alytaus ir
Kaišiadorių rajonų pedagogų semina
ras. Daugų Vlado Mirono gimnazijos
mokytojai ir rajono švietimo pagalbos
specialistai vykdė tęstinį kūrybiškumo
projektą. Kaišiadoryse vyko kvalifi
kacinė programa „Kalbos ir žodyno
turtinimo galimybės integruotų veiklų
metu“.
Lopš elyje-darž elyje „Spind ulys“
pedagogės kalbėjo apie projektinės
veiklos naudą kalbos turtinimui. Vy
resn. auklėtoja Dalė Pavilionienė ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Susipažinome: „Labas, kaimyne“
met od in ink ė Ald on a Kam insk ien ė
supažindino su gerumo pamokėlėmis
Aš, Daugų Vlado Mirono gimnazijos logopedė Ra
bei vaikų dalyvavimu socialinėje veik
sa Kartanienė, kalbėjau apie įvairių temų, veiklų
loje „Auginu gerumo medį“. Direktorė
integravimą į logopedinių pratybų užsiėmimus
Natalija Raudeliūnienė teigė, kad pe
(„Logopedinės pratybos kitaip ir kitur“). Mokiniai
dagogų kolektyvas dirbo puikiai. Vaikai
turtina savo žodyną, kai integruojamos mokymo
mokė svečius smagaus susipažinimo
temos, kai kalbame su jais apie pamokų ruošą ar
žaidimo „Labas, kaimyne“. Žaidimą
pasisekusias varžybas, kai jie klausosi mamos
kartojome kelis kartus – kad geriau
skaitomų pasakų. Kad žodis nebūtų užmirštas, jį
įsimintume.
reikia dažnai kartoti ir girdėti.
Vaclov o Girž ad o prog imn az ijos
Kaip padeda puoselėti kalbą aplinka, kur vis
pedagogai dalijosi patirtimi apie ben
kas „kaip namie“? Kaišiadorių r. Žąslių darželio
dradarbiavimą su tėvais ir etnokultū
„Žaliasis klevelis“ broliukai ir sesutės lanko tą pa
ros projektinę veiklą. Logopedė Erika
čią grupę. Pedagogės ir direktorė pasakojo apie
Kriščiūnienė ir socialinė pedagogė
turtingą istoriją turinčius darželio pastatus. Juose
Audronė Bilydienė pasidalijo idėjo
išvydome statinę krosnį (patalpos šildomos mal
mis, kokiais žodžiais prabilti, kalbinti,
komis). Direktorė Erlanda Vitkauskienė parodė
kad atsirastų pasitikėjimas. Tai švie
didelėmis pastangomis išsaugotą seną pastato
timo pagalbos specialistų komandos Žąslių darželio siena. Senosios nuotraukos
sieną. Juk istorija taip pat turtinga naujų žodžių.
darbas.
Aptarėme daugelį žodyno turtinimo būdų ir for
Simno specialiosios mokyklos mokytojas, teatro studijos
mų. Kalbinė veikla, kokia bebūtų – daina, teatras, dailė, litera
„Runa“ vadovas Arūnas Narauskas  papasakojo apie mokinių,
tūra – suteikia teigiamų emocijų, nepasimiršta. Ir nesvarbu, ar
turinčių specialiųjų poreikių, dalyvavimą studijos veikloje ir kal
esi mokytojas, ar mokinys. Kuo daugiau žodžių žinos vaikai,
binių įgūdžių lavinimą. Čia mokiniai skatinami išmokti taisyk
tuo turtingesnės bus jų mintys.
lingiau ir išraiškingiau kalbėti, laisviau bendrauti, derinti žodį ir
Rasa KARTANIENĖ
judesį, vaidinti, deklamuoti, interpretuoti, kurti ir pamėgdžioti.
Daugų Vlado Mirono g-jos logopedė metodininkė
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Šalies konferencija Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre
Balandį Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre vyko renginys,
vainikuojantis tęstinio šalies besimokančių suaugusiųjų kūry
binių darbų konkurso „Kuriu, vadinasi, esu“ 2014–2015 m. m.
etapą.
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC) kartu su
partneriais – Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų
asociacija (LSMCVA) ir Mykolo Romerio universiteto Filosofijos
ir humanistikos institutu – nuo 2013–2014 m. m. vykdo tęstinį
šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Ku
riu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių
pažinimą ir jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą
gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį. Konkurse daly
vauja Lietuvos bendrojo lavinimo suaugusiųjų švietimo įstaigų
9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai ir juos konsultuojantys
mokytojai. Mokiniai kuria poeziją, prozą, dramaturgiją. Juos
vertina konkurso organizatorių sudaryta komisija. Konkurso
globėja – Lietuvos Respublikos Seimo narė, poetė Dalia Tei
šerskytė, rėmėjai – leidyklos „Tyto alba“ ir „Šviesa“.
Konkursas vyks trejus metus. Pernai konkurso tema buvo
„O greit slenką laikai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Vilniaus suaugusių
jų mokymo centro 20-mečiui. Šiųmetis konkursas „Atradimai“
skirtas XX a. lietuvių poeto Henriko Radausko 105-osioms
gimimo metinėms.
„Atradimų“ baigiamoji nata – respublikinė konferencija, į ku
rią suvažiavo pulkas svečių iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno,
Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Marijampolės, Plungės. Ji pra
sidėjo įspūdinga literatūrine-muzikine kompozicija, kurią atliko
III–IV gimnazijos klasių mokiniai. Skambant klasikinei muzikai,

jie skaitė H. Radausko eiles, o IV klasės mokinys, tarsi atgijęs
poetas, visus pakerėjo pirmuoju asmeniu įterpdamas H. Ra
dausko apmąstymus.
LSMCVA pirmininkė ir VSMC direktorė Natalja Kimso pa
dėkojo mokiniams už puikų reginį. Seimo narė, poetė D. Tei
šerskytė įvertino visų konkurso dalyvių pastangas, apdovanojo
jai itin patikusių kūrybinių darbų autorius ir skaitė savo eiles.
Mokslų daktarė Ilona Čiužauskaitė parengė pranešimą „Taip
tu palikusiuose posmuose / Ramus ir vienišas stovėsi“ (H. Ra
dausko gyvenimo ir kūrybos tekstai), apžvelgė poeto biografiją
ir kūrybos aspektus.
Vėliau konferencijos dalyviai lankėsi Nacionalinėje dailės
galerijoje. Tęsiant išeivijos kūrybos temą buvo pristatyta puiki
edukacinė programa „XX a. išeivijos dailė“. Susirinkusiųjų laukė
interaktyvūs kūrybiniai užsiėmimai: panaudodami ištraukas iš
lietuvių poetų eilių mokiniai ir mokytojai kūrė eilėraščius, juos
iliustravo koliažais.
Kai atėjo laikas išsiskirti, visi vienbalsiai tvirtino, kad tai buvo
šiltas, nuoširdus, prasmingas ir jaudinantis susitikimas žmonių,
kurie neabejingi poetiniam žodžiui, kurie patys kuria, ieško,
improvizuoja ir atranda.
Tikimės, kad kiekvienas dalyvis iš šios konferencijos išsinešė
bent dalelę radauskiškos aistros menui ir kultūrai.
Birutė KUBILINSKIENĖ
VSMC Neformaliojo švietimo, veiklos stebėsenos
ir pagalbos skyriaus vedėja
Nelda PILKIENĖ
VSMC lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja

Programa eTwinning padeda formuoti įvaizdį
Kiekviena ugdymo įstaiga, siek
dama sėkmingai veikti švietimo
paslaugų rinkoje, turi kurti teigia
mą savo įvaizdį. Įvaizdis suteikia
unikalumo ir padidina konkurencingumą. Pasaulyje atlikti tyri
mai rodo, kad organizacijos įvaizdžio ir reputacijos vertė sudaro
daugiau kaip 40 proc. jos bendros vertės (Fombrun,1996)!
Reiškia, rūpintis įstaigos įvaizdžiu verta ir būtina.
Šiuo straipsniu siekiu informuoti ugdymo įstaigų vadovus,
kaip programa eTwinning padeda kurti teigiamą įstaigos įvaizdį.
(Programa eTwinning yra programos Erasmus+ dalis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.)
Įstaigų vadovai supranta, jog tėvai nori, kad jų atžalas
ugdytų geri pedagogai. O geras pedagogas – tai kūrybiškas,
iniciatyvus, novatoriškas mokytojas. Jis – projekto iniciatorius
bei vykdytojas. Programa eTwinning ne tik padeda atsiskleisti
mokytojo, auklėtojo, dėstytojo kompetencijoms, bet ir sudaro
sąlygas ugdytis komandinio darbo įgūdžiams: prisiimti dalyvio
arba lyderio vaidmenį, atsakomybę už projekto eigą bei rezul
tatus, koordinuoti tarptautinį projektą. Pedagogai, gebantys
dirbti komandoje, efektyviau sprendžia ugdymosi uždavinius,
racionaliau išnaudoja laiką.
„Geras mokytojas yra tas, kurio pamokos įdomios!“ – pasa
kytų ne vienas mokinys. Programa eTwinning lengvai integruo
jama į pamokas, popamokinę, pailgintos darbo dienos grupių,
bibliotekų veiklą. Programos projektinės veiklos padeda spręsti
pamokos uždavinį: atrasti, sužinoti, išmokti, perteikti, palyginti,
atrinkti, išbandyti ir t. t. Projekto metu paprastai siekiama tam
tikro rezultato ir sukuriamas produktas – paroda, knyga, rinki
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nys, lankstinukas, pateiktys, vaizdo medžiaga ir pan. Taigi šie
produktai ugdymo procese padeda kaip mokomoji medžiaga.
Kyla klausimas, ką nauja į ugdymo procesą įneša šios progra
mos projektinės veiklos? Programa suteikia galimybę veikti
„už klasės ribų“. Veiklų neįpareigoja nei laikas (45 min.), nei
vieta. Taigi ugdytiniai gali veikti netradicinėse erdvėse – parke,
kieme, muziejuje, gatvėje – nelygu kokia projekto tema. Antra,
projektas įpareigoja veikti bendradarbiaujant su partneriais. Tai
reiškia, kad sužinoma, mokomasi ir tyrinėjama lyginant įstaigas,
kultūras, aplinkas, kalbas, rezultatus. Kontrastas ir begalinė
įvairovė, ko gero, ir yra motyvacijos pagrindas.
Ugdytojo, kaip puikaus pedagogo, vertę rodo jo pastangos
kelti kvalifikaciją. Programa eTwinning siūlo įvairiapuses
profesinio tobulinimosi galimybes, kuriomis kiekvienais me
tais pasinaudoja beveik 20 tūkst. mokytojų visoje Europoje.
Kvalifikacijos kėlimo renginiai (seminarai) vyksta ir internetu,
ir tiesioginių susitikimų metu, nacionaliniu ar Europos lygiu.
Ypač pedagogus motyvuoja galimybė kvalifikaciją kelti užsie
nyje fondui apmokant visas kelionės, pragyvenimo išlaidas.
Mokytojas ne tik praturtina patirtį naujomis idėjomis, metodais,
bet ir užmezga pažintis su Europos ugdymo įstaigų pedago
gais, kurios vėliau išsirutulioja į kitas Erasmus+ veiklas. Ug
dymo įstaiga, vykdanti tarptautinius projektus, galima sakyti,
išplaukia į tarptautinius vandenis ir tampa Europos pedagogi
nės bendruomenės dalimi. Tai neabejotinai gerina mokyklos
įvaizdį.
Pedagogų nuomone, įvaizdžio kūrimo pastangas pirmiau
sia reikėtų nukreipti į tėvus – įstaiga turi būti patraukli švie
timo paslaugų vartotojams. Tėvai – tikrieji ugdymo įstaigos
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ambasadoriai. Žinia apie įstaigos patrauklumą sklinda iš lūpų
į lūpas tėvams bendraujant tarpusavyje, dalijantis informacija
ir vaizdais socialiniuose tinkluose, pasisakant forumuose. Pro
grama eTwinning suteikia puikią progą gyvai susitikti tėvams,
pedagogams, ugdytiniams projekto įstaigos bendruomenei
pristatymo renginyje. Stebėdami savo vaikų, tapusių dalyviais
arba vedėjais, pasirodymą scenoje, tėvai įsitikina, kaip projektų
eTwinning veiklos padeda ugdyti socialinę kompetenciją: vaikai
pratinasi kalbėti prieš auditoriją, reaguoti į jos klausimus, mo
kosi nugalėti jaudulį. Išbandydami save jie įgyja pasitikėjimo
bei draugų pripažinimą. Dalyvaujant programos veiklose ple
čiasi interesų ir bendraminčių ratas. Kartu veikiant stiprinami
tarpusavio emociniai ryšiai, savitarpio pagalba. Programa
taip pat suteikia progą „pažvelgti į projektą iš vidaus“: prieiga
tėvams leidžia įeiti į projekto erdvę (vadinamą TwinSpace) ir
pasidomėti, kokias veiklas vykdo jų atžalos, ko išmoksta, ką
sukuria, kaip bendrauja. Sumanus pedagogas suras galimybę
tiesiogiai įtraukti tėvus į projektą skirdamas jiems užduotį, kaip
antai surasti receptą arba pagaminti patiekalą pagal partnerės
šalies receptą (tema „Europietiška virtuvė“). Taip tėvai tampa
tikraisiais ugdymo proceso dalyviais, o ne tik stebėtojais.
Stiprėja tėvų ir ugdymo įstaigos tarpusavio sąveika, paremta
pozityviomis emocijomis ir pasitikėjimu, užtikrinama teigiamos
nuomonės apie ugdymo įstaigą formavimasis ir sklaida.
Sklaida, kaip jau buvo minėta, yra viena iš pagrindinių kolo
nų, kuriant ugdymo įstaigos įvaizdį. Operatyviausiai auditoriją
pasiekia žinia internetiniuose puslapiuose. Straipsniai apie
įstaigos aktualijas bei pasiekimus, projektines eTwinning veiklas

skelbiama įstaigos, miesto, respublikos, nacionalinės progra
mos eTwinning interneto puslapiuose. Lengvai, žaismingai
sukurtas tekstas, nuotraukomis iliustruota informacija palieka
skaitytojui malonų įspūdį.
Sklaida, orientuota į pedagogų, švietimo politikos formuotojų
auditoriją, vykdoma konferencijose, seminaruose: čia dažniau
siai dalijamasi konkrečios įstaigos projektinių veiklų patirtimi.
Ypač patraukliai įstaigą pristato miesto renginiai: programos
eTwinning gimtadienio šventė, Europos kalbų dienos, Europos
dienos renginys. Didelis dalyvių skaičius – privalumas. Svarbu
pasirūpinti įdomiomis užduotimis, pramogomis, kad ugdytiniai
patirtų malonių emocijų, aktyviai įsitrauktų į šventines veiklas.
Būdama lanksti programa, eTwinning suteikia progą bendradar
biauti ir organizuoti renginius su partneriais – miesto biblioteka,
„Europe Direct“ informacijos centru, teatro kolektyvais, muzikos
mokyklomis ir kt. Taip plečiasi informacijos skleidėjų ratas ir
ugdymo įstaiga tampa matoma mieste, rajone, respublikoje.
Galima teigti, kad ugdymo įstaigos įvaizdžio kūrimas šiandien
tampa vis svarbesnė sėkmingo jos gyvavimo sąlyga. Programa
padeda kurti švietimo įstaigos įvaizdį, pasiūlydama veiksmingų
saviraiškos ir kvalifikacijos kėlimo būdų pedagogams, skatinda
ma projektinėse veiklose aktyviai dalyvauti tėvus ir užtikrindama
efektyvią tų veiklų sklaidą renginiuose, internete, spaudoje.
Teigiamą įvaizdį turinti ugdymo įstaiga yra patrauklesnė švie
timo paslaugų vartotojams.
Jurgita ARBUTAVIČIENĖ
Programos eTwinning ambasadorė Alytaus ir Marijampolės regione,
Alytaus Panemunės pagr. m-klos vyresn. anglų kalbos mokytoja

eTwinning programos įgyvendinimo privalumai ir galimybės
Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ sėk
mingai įgyvendinome šiuos projektus: „Kurkime
pasakas kartu“, „Sveikas maistas“, „Europos
vaikai susijungia rankomis, mintimis ir širdi
mi“, „Mokykla ir šeima“, „Padėkime rasti taką“
bei „10 eTwinning šypsenų“. Projektų kūrėjų
pateiktus darbo planus integravome į ugdomą
sias veiklas, priešmokyklinio ugdymo ir įstai
gos sudarytą ikimokyklinio ugdymo programą
„Visa, kas geriausia, vaikui“.
Į projektinę veiklą įtraukėme kalendorines,
tradicines ir netradicines šventes. Stengėmės
veiklas įgyvendinti kūrybiškai, adaptuoti pagal
poreikius ir galimybes, atskleidžiant iškeltus
tikslus ir uždavinius.
Dalyvaudami projekte „Kurkime pasakas
kartu“, vaikai klausėsi sekamų pasakų, jas
inscenizavo, kūrė knygeles. Siekėme vaikus
supažindinti su pasauliu, gėrio ir blogio apraiškomis, žmonių
gyvenimais, bendravimo įpročiais, moralinėmis vertybėmis.
Su ugdytiniais, tėveliais inscenizavome pasakas „Katinėlis ir
gaidelis“, „Vilkas ir septyni ožiukai“ ir jas pristatėme projekte
dalyvaujantiems partneriams. Pasakos pakvietė bendrauti ir
suartino projekto dalyvius. Siuntėme laiškus Kroatijos vaikams
ir labai džiaugėmės gavę jų sveikinimus. Už šį projektą mums
suteikti Nacionalinis bei Europos Kokybės ženkleliai. 2014 m.
įstaiga buvo pripažinta Kokybės konkurso laureate už puikiai
įgyvendintą programos eTwinning projekto „Kurkime pasakas
kartu“ viešinimą ir rezultatų sklaidą. Labai didžiavomės šiais
laimėjimais.
Vykdydami projektą „Mokykla ir šeima“ ieškojome galimybių
geriau pažinti, suprasti vieni kitus, siekėme stiprinti ir skatinti
vaikų pastangas aktyviai veikti, tobulėti, norėjome išmokti nau
dingų būdų problemoms šalinti. Klausėme tėvų nuomonės,
priėmėme bendrus sprendimus. Parengėme darbą „Sveikas

maistas – vitaminai“, organizavome rudenėlio
šventes ir kt. Į projektinę veiklą įtraukdami ir
šeimas tikėjomės naudingos partnerystės,
kuri turės teigiamos įtakos sėkmingam vaikų
ugdymui(si).
Tiesioginės vaizdo konferencijos su Graikija
metu vaikai, džiaugsmingai modami savo šalių
vėliavėlėmis, pasveikino vieni kitus, prisistaty
dami ir sudainuodami daineles savo gimtąja
kalba. Grožėjomės Graikijos vaikučių šokamu
sirtakiu. Taip pat pasveikinome projekto part
nerius iš Lenkijos.
Galime pasidžiaugti, kad integruojant projek
tines veiklas į įstaigos programos turinį nebuvo
pamiršti ir ugdytinių tėveliai. Šeimos aktyviai
įsitraukė į organizuojamas veiklas, tokias kaip
kalėdinių, velykinių atvirukų gaminimas, „Tri
jų kartų vakaronė“. Tėvai aktyviai dalyvavo
ugdomojoje veikloje „Švarūs dantys – sveiki dantys“. Visi šie
renginiai, šventės buvo pristatyti projekto „Mokykla ir šeima“
partneriams.
Rengdami projektą „Europos vaikai susijungia rankomis,
mintimis ir širdimi“ turėjome progą susipažinti, suprasti kūry
biškumo bei inovacijų reikšmę mokyme ir mokymesi. Įgyven
dindami projekto kūrėjų parengtą planą, sužinojome apie šalių
partnerių kultūrų panašumus ir skirtumus. Vaizdo konferencijos
metu partneriai iš Graikijos, Slovėnijos, Vokietijos ir Lietuvos
pasveikino vieni kitus dainuodami dainas „We Wish You a Merry
Christmas“ ir „Jingle Bells“. Tokie tiesioginiai tiltai ne kartą bus
organizuojami ir ateityje, nes ugdytiniams ir pedagogams tai
vertinga patirtis, galimybė susipažinti, plėsti akiratį.
Projekto „Padėkite rasti taką“ tikslas: supažindinti Europos
šalių vaikus su nykstančiais ir saugotinais gyvūnais, skatinti
jais domėtis bei globoti, pažinti į Lietuvos raudonąją knygą įra
šytus augalus. Įgyvendindami projekto kūrėjų parengtą darbo
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planą skatinome vaikus saugoti gamtą, pažinti ir tyrinėti aplin
ką, ugdėme atsakomybę, dalijomės įgyta patirtimi, žiniomis.
Stengėmės veiklas organizuoti kūrybiškai, siekėme, kad jos
būtų naudingos, skatintų ugdytinių pasitikėjimą savimi, drą
sintų reikšti mintis, atskleistų kūrybines idėjas. Klausydamiesi
įvairių pasakų, pasakojimų, ugdytiniai praturtino savo žinias
apie gamtą. Aktyviai veikdami, bandėme atrasti būdų, kaip
apsaugoti gyvūnus, augalus ir visiems parodyti, koks nuosta
bus yra mūsų pasaulis. Žaisdami įvairius žaidimus, nukeliavę
į miesto parką, mišką, pabandėme mėgdžioti gyvūnų balsus,
imitavome jų judesius. Taip plėtėme savo žinias apie gyvūnų
ir jų jauniklių gyvenimą.
Vartydami knygeles, aiškinomės ir mėginome suprasti, kuo
panašūs ir kuo skiriasi įvairūs augalai, gyvūnai. Grupėje ant pa
langės daiginome, sėjome įvairias sėklas, jas laistėme, augino
me vazonėliuose. Stebėdami, tyrinėdami augalus sužinojome,
kad jiems reikia drėgmės, šviesos, šilumos. Pačių užaugintus
augalus skyrėme iš lapų, žiedų, spalvos, formos. Džiaugėmės,
kad kūrybiškai apgalvotos veiklos, žaidimai vaikams skiepijo
meilę gamtai, padėjo suprasti, kaip svarbu ją tausoti.
Įstaigos teritorijoje rudenį pasodinome dekoratyvinių auga
lų, jais rūpinomės. Pavasarį apžiūrėjome, kaip atrodo mūsų
pasodintos dekoratyvinės pušelės, atkreipėme dėmesį, kiek
jos paaugo.
Ugdytiniai įvairia technika kūrė dailės darbelius, kuriuose
vaizdavo augalus, gyvūnus. Vaikams didelį įspūdį paliko pačių
sukurtas „takas“. Organizuojamų švenčių, renginių metu ins
cenizavome pasakas, kuriose pavaizdavome įvairius gyvūnus.
Paroda „Mano augintinis“ visiems paliko neišdildomą įspūdį.
Joje pamatėme ugdytinių namuose laikomus gyvūnėlius: pa
pūgėles, žuvytes, vėžliukus ir t. t. Klausėmės pasakojimų apie
juos ir atsakomybę.
Vaizdo konferencijų metu vyko viktorinos apie gyvūnus, kurie
yra įtraukti į Raudonąją knygą. Vaikams iš Kauno Jono Pauliaus
gimnazijos tiesioginio tilto metu deklamavome eilėraščius apie
augalus, gyvūnus, pamokėme juos žaisti pirštukų žaidimus.
Dalydamiesi gerąja patirtimi su Lietuvos, Vokietijos, Ispani
jos ir Azerbaidžano vaikais, pagilinome savo žinias, buvome

aktyvūs, rinkome gamtinę medžiagą, stebėjome gamtos, oro
reiškinius įvairiais metų laikais ir kartu mokėmės saugoti visa,
kas gyva. Mūsų veikla ir kasdienybė pavirto nuostabiu žaidi
mu, padovanojusiu vaikams pažinimo ir atradimo džiaugsmą.
Pavasarį dalyvavome Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Bendradarbiavimas:
šeima, visuomenė, mokykla“ ir pristatėme, kaip sėkmingai
eTwinning tarptautinė projektinė veikla integruojama į įstaigos
programos turinį.
Projekto „10 eTwinning šypsenų“ tikslai: įprasminti eTwinning
10-metį; įsitikinti, kad amžiaus skirtumai netrukdo bendrauti ir
bendradarbiauti (vyresnieji savo pavyzdžiu užkrečia mažes
niuosius). Kartu su ugdytiniais kūrėme sveikinimo atvirukus,
plakatus, „kepėme“ gimtadienio tortus... Paminėdami progra
mos 10-metį, dalyvavome rajoniniame renginyje, dalijomės
mintimis apie vykdomus projektus, atlikome įvairias užduotis
ir žaismingai praleidome laiką su eTwinning bendruomene.
Rasa SIMONAVIČIENĖ
Kėdainių l.-d. „Pasaka“ auklėtoja metodininkė

Mokytoja, atverianti duris
Gegužės 25 d. LR Seimo rūmuose vyko pedagogų asociacijų
vadovų inicijuota konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinat
švietimo strategiją: ugdymo teorijos ir praktika“. Vienintelė mo
kytoja praktikė, šioje konferencijoje skaičiusi pranešimą, buvo
Kauno jėzuitų gimnazijoje dirbanti prancūzų kalbos mokytoja
Vykinta Šaulytė-Bukauskaitė. Mokytoja pristatė sėkmingus
kalbų mokymo būdus: minčių žemėlapius, virtualią klasę,
tinklaraščio panaudojimą mokymuisi ir eTwinning projektus.
Jos nuomone, mokinių susidomėjimas išlaikomas, jei pamoka
susiejama su mokinio gyvenimu, jo patirtimi, teigiamomis emo
cijomis. Prieš metus išgirdusi apie eTwinning projektų galimy
bes, mokytoja spėjo įgyvendinti jų net keletą. Vienas projektas
buvo skirtas Mykolo Kleopo Oginskio metams paminėti, pažinti
Lietuvos dvarus. Projekto partneriai – Lenkijos ir Lietuvos
mokyklos.
Mokytoja Vykinta įžvelgia šiuos programos eTwinning pri
valumus:
Mokiniai mokosi dirbti savarankiškai, o mokytojas yra jų
padėjėjas, skatintojas.
Vyksta bendradarbiavimas tarp įvairių šalių mokyklų.
Integruojami keli dalykai: užsienio kalba, informatika ir bet
kuris kitas ugdymo dalykas.
Susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūros reiš
kinių mainai.
Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė mo
tyvacija mokytis.
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Virtuali draugystė gali tapti asmenine mokinių pažintimi, ga
linčia peraugti į draugystę, skatinančią susitikimus. Pažintis
su Europos šalių bendraamžiais praplečia mokinių akiratį.
Mokytojai gali keistis metodikos naujovėmis, palyginti švie
timo sistemas.
Mokytoja, kartu su mokiniais rengdama projektus, susidūrė
ir su kai kuriais sunkumais: nepavykę virtualūs pokalbiai dėl
interneto trukdžių, dėl mokinių drovumo, ne visi partneriai pui
kiai dirba su projekte naudojamomis kompiuterinėmis progra
momis. Nepaisant šių trūkumų, mokytoja ir jos mokiniai žavisi
eTwinning programos galimybėmis. Pateikiu keletą mokinių
minčių apie vykdytus projektus:
„Norėčiau daugiau. Aš esu praktikas ir man patinka tai, ką
aš galiu praktiškai atlikti.“
„Mano nuomone, projektas eTwinning labiau įtvirtina pran
cūzų kalbos žinias bei bendravimą su užsieniečiais. Be to, tai
yra įdomiau nei įprastas mokymasis.“
„ET projektai – puiki proga praplėsti prancūzų kalbos žody
ną, susipažinti su žmonėmis iš kitų šalių, sužinoti naujų dalykų,
pavyzdžiui, apie švietimo sistemą kitose šalyse. Šie projektai
paįvairina pamokas.“
V. Šaulytė-Bukauskaitė yra mokytoja, kuri atveria duris, bet
pro jas įeiti turi pats mokinys.
Vilija SUŠINSKIENĖ
Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė,
programos eTwinning ambasadorė Alytaus ir Marijampolės regionuose

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2015 m. Nr. 6 (350)

Pirmasis „Learnathon“ renginys
Gegužę Budapešte, Vengrijoje, vyko pirmasis „Learnathon“
renginys, kurį organizavo Vengrijos tarptautinė anglų kalbos
mokytojų asociacija (IATEFL Hungary), bendradarbiaudama
su Centrinės bei Pietryčių Europos regiono anglų kalbos biuru
(RELO).
Renginyje dalyvavo komandos iš 15 Centrinės bei Pietryčių
Europos šalių. Lietuvai atstovavo Ieva Stanelytė – jauna, entu
ziastinga Lietuvos edukologijos universiteto Anglų pedagogikos
studijų trečio kurso studentė, Simonas Saarmanas – daugybę
seminarų, paskaitų ir stovyklų vedęs bei organizavęs Vilniaus
universiteto doktorantas, geologas ir aš, šio straipsnio autorė,
Vaida Šiaučiūnė – Panevėžio r. Velžio gimnazijos anglų kal
bos mokytoja.
Komandos dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose įgijo žinių
apie kalbos mokymąsi pasitelkiant informacines komunikacines
technologijas, socialinę atsakomybę ir verslumą bei išmaniųjų
programėlių (angl. Apps) kūrimo ypatumus. Kartu bendra
darbiaudamos jos kūrė planą naujai išmaniajai programėlei,
skirtai anglų kalbos mokymuisi ir informacijos apie globalines,
socialines ar aplinkosaugines problemas sklaidai. Paskutiniąją
renginio dieną, tiesioginės internetinės transliacijos metu, kiek

vienos šalies komanda kompetentingai komisijai turėjo pateikti
savo išmaniosios programėlės viziją.
Nors savaitė buvo įtempta, itin darbinga, kūrybiška, o ko
mandos konkuravo tarpusavyje, tačiau finalinę dieną visi da
lyviai jautėsi pakylėti ir įkvėpti. Serbų komanda, supažindinusi
su programėle „ReporteRS“, džiaugėsi pergale ir pagrindiniu
prizu – kelione į 2016 m. TESOL Tarptautinės asociacijos suva
žiavimą, kuris vyks Baltimorėje, Merilando valstijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Kaimynų lenkų komanda buvo apdovanota
antrosios vietos prizais – planšetiniais kompiuteriais „iPad“. Kitų
šalių komandos džiaugėsi galėję užmegzti daug naujų naudin
gų kontaktų, įgyta patirtimi ir žiniomis, įspūdžiais bei įkvėpimu
naujiems darbams.
Renginyje dalyvavusi I. Stanelytė teigė: „Džiaugiuosi, kad
dalyvavau šiame projekte. Temos buvo tarpkultūrinės, aktualios
įvairių valstybių atstovams. Mūsų komanda buvo darni, energin
ga, kupina idėjų. Ateityje norėčiau dar kartą dalyvauti panašaus
pobūdžio projekte, kai sukuriamos pažangios programos“.
Vaida ŠIAUČIŪNĖ
Velžio g-jos anglų kalbos mokytoja

Svarbiausias metų įvykis pasaulio anglų kalbos mokytojams
Kiekvienais metais pavasarį vykstanti
Tarptautinės anglų kalbos kaip užsienio
kalbos mokytojų asociacijos (angl. „In
tern at ion al Ass oc iat ion of Tea chers
of English as a Foreign Language“,
IATEFL) konferencija rengiama vie
name iš Jungtinės Karalystės miestų.
Šįkart buvo pasirinktas šalies šiaurėje
esantis Mančesteris. Konferencijoje,
kuri surengta jau 49 kartą, dalyvavo
daugiau kaip 2 500 anglų kalbos spe
cialistų iš beveik 100 pasaulio šalių.
Penkias dienas trukusiame renginyje
buvo galima išklausyti daugiau kaip 500
pranešimų įvairiausiomis temomis. Da
lyviams buvo suteikta išskirtinė proga
susitikti su pačiais žymiausiais kalbi Asociacijos pristatymas
ninkais, rašytojais bei pasidalyti gerąja
patirtimi su anglų kalbos mokymo profesionalais, dirbančiais
ne tik mokyklose, bet ir universitetuose, kalbų mokyklose bei
testavimo centruose. Žymiausios leidyklos, testavimo centrai
siūlė savo metodinę medžiagą, vadovėlius, teikė konsultacijas.
Vykau į Mančesterį atstovauti Lietuvos anglų kalbos mokytojų
asociacijai (LAKMA). Apžvelgiau LAKMA veiklą integruoto kal
bos ir dalyko mokymo srityje, pakviečiau kitų asociacijų narius
į LAKMA organizuojamą tarptautinę konferenciją „Focus on
CLIL – Lithuania 2015“, kuri vyks š. m. spalio 16–17 d. Vilniuje.
Konferencijos programa labai intensyvi, vienu metu pristaty
mai vyko 22 auditorijose. Plenariniai posėdžiai išsiskyrė profe
sionalumu. Didžiausią įspūdį paliko anglų kalbos specialistas
Harry Kuchah, dabar dirbantis Bato universitete. Jis pristatė
labai sėkmingą IATEFL projektą, kurio tikslas – gerinti švietimo
sąlygas Kamerūne. Mąsčiau apie mūsų mokinius, kurie nesu
siduria su problemomis, iškylančiomis Afrikoje gyvenantiems
vaikams. Ten nėra elektros, pamokos vyksta tiesiog lauke,
po medžiais, klasėje – apie 80 mokinių. Visi jie labai nori mo
kytis, nepasidalina vadovėlių (trims mokiniams tenka vienas
vadovėlis), trokšta tobulėti. Jie noriai dalijasi tuo, ko išmoko,
kuria pasakojimus, dainuoja ir vaidina angliškai. Mokytojai,

kurių labai trūksta, gyvena didesniuo
se miestuose, todėl labai sunku surasti
entuziastų, sutinkančių į mokyklas vykti
po keliasdešimt kilometrų. Lektorius pa
sakojo, kaip dirbo su mokytojais, kaip
ieškojo efektyvesnių mokymo būdų.
H. Kuchah, kuris taip pat yra ir švietimo
inspektorius, pažymėjo, kad visur reikia
ieškoti šviesių spalvų, kalbėti apie tai,
kas pasisekė, ir tai taikyti. Juk tikrintojai
taip pat turėtų motyvuoti.
Konferencijoje su kolegomis iš Italijos
ir Austrijos skaičiau pranešimą „Kultū
rinių kompetencijų ugdymas“. Mūsų
bendra tema buvo tarpkultūriškumas,
o pranešimų formatas – forumas, kai
vis iems trims kalb ėt ojams skir iam a
viena valanda. Taigi kiekvienas savo
pranešimams turėjome po 20 minučių, o vėliau galėjome atsa
kyti į dalyvių klausimus, diskutuoti. Šis pranešimas – didžiulė
atsakomybė ir iššūkis. Tikrai nėra lengva, stovint prieš didžiulę
auditoriją, pasakoti apie savo vykdytą tarptautinį projektą, da
lytis mintimis apie tai, kaip XXI a. ugdyti mokinių tarpkultūrinę
kompetenciją.
Tarptautinės anglų kalbos mokytojų asociacijos konferen
cija – tai proga pamatyti ir išgirsti, pasidalyti gerąja patirtimi.
Dalyvavimas tokiame renginyje patvirtino jau žinomą tiesą – visi
esame vienodi. Nesvarbu, kur dirba mokytojas – Afrikoje, Ispa
nijoje ar Lietuvoje – jei jis yra entuziastas, neskaičiuoja savo
darbo valandų ir nereikalauja atlygio už kiekvieną menkiausią
veiklą, jį myli ir gerbia ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai. Supratau,
kad visame pasaulyje yra dvi kategorijos mokytojų – tie, kurie
dirba mokiniams, ir tie, kurie, vos nuskambėjus paskutinės
pamokos skambučiui, užrakina kabineto duris.
Lietuvos mokytojams norisi palinkėti daugiau entuziazmo.
Investuokime į savo tobulėjimą, dirbkime mokiniams, o ne vertintojams, ir tikėkime tuo, ką darome.
Kristina URBONIENĖ
Šiaulių „Saulėtekio“ g-jos mokytoja, LAKMA valdybos ir IATEFL narė
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Kalbinis ugdymas ankstyvajame amžiuje
Gili išmintis slypi teiginiuose: „Investicija į vaiką – inves
ticija į visuomenę“; „Investuoti į ankstyvąjį vaikų ugdymą
tam, kad galėtume tikėtis ekonomikos augimo“. Turbūt ne
daugelis abejoja, kad visuomenės pažangą lemia tai, kiek
dėmesio skiriama vaikų ugdymui ankstyvajame amžiuje.
Kiekviena priemonė, tuo labiau ilgalaikė, skirta ankstyvojo
amžiaus vaikų ugdymui, yra labai reikalinga.
Gegužės pradžioje LR švietimo ir mokslo ministerijoje
(ŠMM) vyko susitikimas-pristatymas „Kiek, kodėl, kaip ge
riau mokytis kalbų ankstyvajame amžiuje?“ Buvo apžvelgti
du leidiniai – „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ ir „Pa
tarimai mokytojui“. Leidiniai skirti ankstyvojo amžiaus vai
kams ir lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems pradinėse
klasėse pagal tautinių mažumų vaikų ugdymo programas.
Knygų sutiktuvės
Renginio vedėja, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio
įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus vadovė Rasa Šavarei
kaitė nubrėžė susitikimo pagrindinę liniją: „Mokome lietuvių
kalbos tuos ankstyvojo amžiaus vaikus, kuriems ji nėra gimtoji.
Parengtos naujos metodinės priemonės, skirtos patiems ma
žiausiems tautinių bendrijų nariams.“
ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Lai
mutė Jankauskienė teigė, kad leidiniai bus įdomūs ir naudingi
visiems, dirbantiems su tautinių mažumų vaikais – nuo gimi
mo iki dvylikos metų (ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis
ugdymas). Taip pat – pedagogams, kurie moko dviejų ar trijų
kalbų nuo pat ankstyvojo amžiaus iki penktos klasės, tėveliams.
Leidiniai yra tęstiniai. Visai neseniai, prieš metus, buvo nupirkti
metodinės medžiagos komplektai: „Frepy“ – žaisminga kalbos
ugdymo priemonė“, skirta priešmokyklinio ugdymo pedago
gams, ugdymo procesą organizuojantiems tautinių mažumų
kalba; pradinių klasių mokiniams parengta priemonė „Kalba
mane augina“. Naudojantis šiais profesionaliais leidiniais pe
dagogams lengviau seksis mokyti antrosios kalbos. Priemones
gaus visos klasės ir grupės, kuriose ugdymas vyksta tautinių
mažumų kalba. Kalbų mokymo(si) ankstinimas – labai ryškus
polinkis visoje Europoje. Lietuvoje pirmosios užsienio kalbos
privalomas mokymasis paankstintas dvejais metais – mokiniai
pradeda jos mokytis nuo antros klasės. 2004 m. LR švietimo
įstatyme įteisinta, kad priešmokyklinėse grupėse lietuvių kalbos
privaloma mokytis keturias valandas per dieną.
Anksčiau yra geriau?
„Šios priemonės labai pravers praktikams, o vaikai kalbos
mokysis smagiai, įdomiai. Kas dirba su mažyliais, žino, kad
vaikai yra labai smalsūs, jiems patinka mėgdžioti. Leidinys
„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ – pirmoji metodinė prie
monė, parengta vadovaujantis nauju „Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų aprašu“ ir atnaujinta „Priešmokyklinio ugdymo
programa“. Ar anksčiau visada yra geriau? Taip, jei ugdymas
kokybiškas“, – įsitikinusi L. Jankauskienė.
ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Egidija Nausėdienė pabrėžė, kad pradinis ug
dymas yra veiksmingas. Bendraujant su mokytojais ryškėja
problema, kad lietuvių kalbos specialistams, dirbantiems su
tautinių mažumų vaikais, reikalinga tęstinė pagalba. ŠMM
specialistės nuomone, pradinėms klasėms parengta nemažai
metodinių priemonių. Vis dėlto tautinių mažumų mokykloms
jų vis dar stinga ir ministerijai ši problema nuolat primenama...
Vadovėlis neišsprendžia visų ugdymo proceso metu kylančių
klausimų. Mokykloms reikia surasti būdų, kaip spręsti vaiko mo
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kymosi pradžios problemas, jeigu jis ateina iš mišrios aplinkos.
Naujuose leidiniuose mokytojams pateikiama daug praktinės
veiklos pavyzdžių ir patarimų, kaip įvairiose situacijose valdyti
ugdymo procesą. E. Nausėdienė mano, kad ministerijos su
manymas pasiteisins ir šios priemonės diegimas bus tęsiamas
dar šiemet. Ministerija taip pat siekia inicijuoti panašaus turinio
priemonių rengimą kitoms klasėms, numatyta ir lėšų.
Kalbinės stimuliacijos reikšmė
Vytauto Didžiojo universiteto
Humanitarinių mokslų fakul
tet o dek an ė prof. dr. Inet a
Dabašinskienė pateikė pla
tų ir išsamų pranešimą „Dvi
kalbos jau nuo pat ankstyvos
vaikystės? Kodėl?“ Mokslinin
kė, universiteto dėstytoja jau
ne vienerius metus su savo
komanda tiria Lietuvos anks
tyvojo amžiaus vaikų kalbos
raidą, domisi dvikalbių vaikų
ir šeimų, kurios emigravusios į
Jungtinę Karalystę, kalbos rei
kalais. Šioje šalyje išvykusiųjų
Autoriaus nuotraukos
pirmoji (gimtoji) kalba yra lietu
vių, antroji – anglų. Tiriama ir
Lietuvos tautinių mažumų vaikų, kurių pirmoji kalba yra rusų,
o antroji – lietuvių, kalbos raida. Profesorė pripažino, kad jos
pranešimas yra teorinio pobūdžio, tačiau pabrėžė, kad puikiai
žino realią situaciją. Humanitarinių mokslų fakulteto dekanės
komanda labiau stebi vyksmą, kaip vaikai mokosi kalbėti, kaip
keičiasi kalba vienu ar kitu raidos etapu.
„Tęsdama atsakymą į intriguojantį klausimą, ar dvi kalbos
ankstyvoje vaikystėje yra problema, pritarčiau nuomonei, kad
anksčiau ne visada gali būti geriau, – kalbėjo I. Dabašinskie
nė. – Priklauso nuo įvairių dalykų – tai liudija ne tik Lietuvos
patirtis, bet ir užsienio kolegų darbai. Sakoma, kad žmogus,
kuris geba bendrauti dviem kalbomis ar daugiau, yra dvikalbis
ar daugiakalbis. Anksčiau buvo manyta, kad dvikalbiai yra tik tie
žmonės, kurie puikiai vartoja dvi kalbas. Šių dienų tyrėjai teigia,
kad dvikalbis ar daugiakalbis žmogus yra tas, kuris kasdienia
me gyvenime vartoja dvi kalbas įvairioms funkcijoms reikšti.
Vieni gali geriau suprasti kalbėtoją, kiti – skaityti, treti – rašyti.
Šiandien, ko gero, retai sutiksime žmogų, kuris teigtų esąs vie
nakalbis. Žmonės, kalbantys tarmiškai ir bendrine kalba, jau
yra dvikalbiai. Diskusijose kyla įvairių klausimų apie dvikalbius
vaikus. Dažniausiai abejojama, ar jie gali pasiekti kalbinę viena
kalbių kompetenciją. Galbūt dvikalbiai lėčiau mokosi vienos ar
kitos kalbos dėl ribotos kalbinės stimuliacijos? Kas ir kaip vyksta
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mokantis dviejų kalbų? Kai šnekame apie vienakalbių vaikų rai
dą, iškyla nemažai klausimų, jei diskutuojame apie dvikalbius
vaikus – jų kyla dar daugiau. Nėra vienos homogeniškos vaikų
grupės. Visi vaikai labai skirtingi nepaisant to, kad jie vienodo
amžiaus – penkerių ar šešerių metų. Skiriasi ir pirminiai įgū
džiai, kuriuos vaikai įgyja šeimoje. Kokios tos šeimos, iš kurių
vaikai ateina į ugdymo įstaigas? Ar jos mišrios? Kelios kalbos
vartojamos šeimoje? Kada vaikas pradėjo mokytis antrosios
kalbos, kiek laiko ją vartoja ir pan.“
Šeima – pirmasis kalbos mokytojas
Mokslininkai tyrė daug dvikalbių šeimų tipų. Šie tipai priklauso
nuo tėvų gimtosios kalbos ar kalbų. Kokias ir kiek jų vartoja?
Kokia tėvų bendravimo vienas su kitu, taip pat – su vaiku,
strategija? Galimybių yra daug ir įvairių. Kai diskutuojama apie
kalbos politiką, anot mokslininkės I. Dabašinskienės, ji gali būti
suvokiama ne tik pačiu aukščiausiu lygmeniu, bet ir kaip tam
tikros institucijos, mokyklos ar universiteto kalbos politika. Pa
našiai galima apibūdinti ir šeimos kalbos politiką. Šeima dažnai
sąmoningai nusprendžia, kokią kalbą vartos namuose, kokia
kalba šnekėsis su vaiku, į kokią ugdymo įstaigą jį leis. Pirmasis
kalbos mokymosi etapas – šeima. Minėti veiksniai nulems, kiek
vaikas mokės kalbų. Nuo gimimo dviejų kalbų mokomasi daž
niausiai tose šeimose, kuriose tėvo ir motinos gimtosios kalbos
yra skirtingos. Nuosekliosios dvikalbystės atveju antrosios kal
bos mokomasi vėliau, susiformavus tam tikrai gimtosios kalbos
sistemai ir įsisavinus jos pagrindus. Valstybinės kalbos vaikai
pradeda mokytis ugdymo įstaigoje. Jeigu jie mokosi lietuvių ir
rusų kalbų, tai lietuvių kalbos žodžių žino mažiau nei lietuviai
vienakalbiai arba, atvirkščiai, rusų kalbos žodžių moka mažiau
nei rusai vienakalbiai. Jeigu abi kalbas sudėtume kartu, tai jų
bendra žodyno apimtis būtų didesnė nei vienakalbių. Vaikai pa
prastai sako, kad suvokia, bet nespėja tuo pačiu metu išmokti
žodžių ir juos vartoti ir viena, ir kita kalba. Dvikalbiams lėčiau
sekasi surasti tinkamą žodį objektui pavadinti, nes reikia pasi
rausti abiejuose žodynuose. Vaikai, kurie mokosi dviejų kalbų
nuo pat vaikystės, ankstyvajame amžiuje neskiria, kad yra dvi
kalbinės struktūros. Jie turi vieną bendrą žodyną, dviejų kalbų
žodžius vartoja pramaišiui. Vėliau vaikai atpažįsta abiejų kalbų
žodžius. Jie pradeda sąmoningai suvokti, kad yra dvi skirtingos
žodyno sistemos. Apie trečiuosius gyvenimo metus vaikai geba
skirti, su kokiu pašnekovu kuria kalba gali kalbėti. Dar vėliau
jie ne tik sąmoningai parenka žodyną, bet ir suvokia skirtingų
kalbų žodžių jungimo būdus, gramatines konstrukcijas. Kal
binė raiška gali šiek tiek vėluoti. Gimtosios kalbos pagrindai
susiformuoja apie trečiuosius–ketvirtuosius gyvenimo metus.
Sakytinės kalbos pirmumas ir... animaciniai filmukai
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) lektorė, priemonės
bendraautorė Nida Burneikaitė pristatė leidinį „Antroji kalba
ankstyvajame amžiuje“. Tai patarimai pedagogams, kurie mo

ko vaikus lietuvių kalbos. Lektorė tikina, kad knygoje pateiktos
žinios bus naudingos visiems, kurie ketina imtis šios veiklos.
Taip pat – ir tėveliams, mielai bendradarbiaujantiems su ugdy
mo įstaigomis. N. Burneikaitė aptarė pagrindines leidinio dalis:
kalbinę vaiko raidą; vaikų kalbinio ugdymo principus, metodus ir
priemones; ugdomųjų veiklų organizavimo pavyzdžius; atsaky
mus į dažnai užduodamus klausimus. Pateikiama vaikų kalbinio
ugdymo metodų ir priemonių pavyzdžių: ši dalis gana nemaža,
pavyzdžių – daug, jie sugrupuoti pagal naudojamą medžiagą,
veiklos pateikiamos su garso ir vaizdo įrašu (animaciniai fil
mukai), įkelta televizijos, radijo laidų, pasakų, jų improvizacijų,
vaidinimų, eilėraštukų ir kt. Yra patarimų, kaip organizuoti įdo
mias ugdomąsias veiklas. Visos veiklos išbandytos. Nuodug
niai aprašoma ugdomosios veiklos eiga. Daugelis skyrių turi
priedus. Dalį jų galima iškart naudoti – spalvinti, lankstyti, kirpti,
klijuoti ir pan. Atsakymų į dažnai tėvų užduodamus klausimus
skyrelyje patraukliai pateikiama mokslinė informacija. Klausimų
apie dvikalbystę, raidos sutrikimus tėvai pateikia daug.
Suteikti postūmį
Trakų r. Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodi
ninkė Zita Bartkevičienė renginio dalyvius pradžiugino leidiniu
„Patarimai mokytojui“. Šio darbo adresatas – pedagogai, kurie
lietuvių kalbos pirmokus ir antrokus moko tautinių mažumų
mokyklose. Leidiniu, kaip teigė pranešėja, siekta apsibrėžti
metodologinius dvikalbio ugdymo pagrindus, strategiją, būdus.
Taip pat pateikta metodinių patarimų, kurie padės ugdant skir
tingą kalbinę patirtį ir nevienodų gebėjimų turinčius mokinius.
Bandyta numatyti ir aptarti tokius keblius atvejus, kai mokinių
kalbinė patirtis, gabumai yra ypač menki. „Kokia šios metodinės
priemonės nauda? – retoriškai klausė Z. Bartkevičienė. – Šis
kruopščiai parengtas kalbos specialistų darbas suteiks progą
mokytojams, ypač pradedantiems pedagoginę karjerą, geriau
perprasti dvikalbio ugdymo ypatumus, nuodugniau pažinti
savo ugdytinius, paskatins drąsiau taikyti pateiktas kalbos
ugdymosi užduotis ir remtis kalbos pavyzdžiais. Manome,
patirtį turintys mokytojai ir jauni specialistai imsis kurti naujas
ugdymosi užduotis ir tokias situacijas, kurios atitiktų mokinių
kalbos mokymosi galimybes ir poreikius. Neturėjome tikslo
suteikti mokytojams paskatos patiems modeliuoti mokiniams
aktualų, įveikiamą kalbos ugdymo(si) turinį. Nesiekėme pateik
ti vieno metodologinio sprendimo, kaip mokyti vaikus lietuvių
kalbos. Manome, kad mokyklose dirba kūrybingi ir iniciatyvūs
pedagogai.“
Susitikimas-pristatymas buvo naudingas, nes atsakyta į daug
keblių klausimų. „Pateikta medžiagos įvairovė turėtų paskatinti
kiekvieną, dirbantį su šiomis metodinėmis priemonėmis, ieškoti
kūrybinių išeičių, padėti greičiau pasirengti pamokai, taupyti
laiką, kūrybingai mokyti(s) lietuvių kalbos“, – apibendrino ren
ginio vedėja.
Juozas ŽINELIS

Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus
kompetencijų ugdymasis
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre gegužę vyko kursai
„Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdyma
sis“ (40 val.). Lietuvoje iki šiol trūksta sistemos, kuri ketinan
tiems tapti švietimo įstaigų vadovais – direktoriais, direktorių
pavaduotojais ugdymui – suteiktų galimybę tobulinti turimas
kompetencijas ir įgyti naujų.
Šių kursų metu būsimieji vadovai atliko daug praktinių už
duočių. Dirbdami grupėmis jie ieškojo atsakymų į užduodamus
klausimus, tobulino įgūdžius įvairiose probleminėse, vaidybinė
se aplinkose. Antrąją kursų dieną svečias iš Nacionalinės mo

kyklų vertinimo agentūros Europos Sąjungos struktūrinių fondų
projektų metodininkas Evaldas Bakonis pristatė „Pretendentų
į švietimo įstaigų vadovus vertinimo tvarką ir jos numatomus
pokyčius“. Ši informacija buvo itin naudinga ir aktuali. Kursų
dalyviai pasirinko namų darbų užduotį, kurią atlikdami ugdė
asmenines lyderio savybes bei tobulino vadybines kompeten
cijas. Birželio 9 d. jie apibendrino patobulintų ir naujai įgytų
kompetencijų svarbą savo darbe.
Vilija BARZDŽIUVIENĖ
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja
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Kalbų mokymosi raktas
Panevėžio r. švietimo centro darbuotojai jau keletą metų
domisi pažangiomis anglų kalbos dėstymo metodikomis. Su
projekto partneriais išleidome „Inovatyvių metodų gidą“, susi
pažinome su „Callan“ metodu, pagrįstu intensyviu klausymu ir
kalbėjimu, ir Algirdo Karaliaus „Kolibrio metodu“, per trumpą
laiką padedančiu įsidėmėti daugybę žodžių. Tačiau kalbos
mokymasis – ilgas procesas ir raktą į šį pasaulį kiekvienas
turi rasti pats.
Švietimo centras dalyvauja projektinėje veikloje, finansuo
jamoje programos Erasmus+, kurią Lietuvos Respublikoje
administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Įgyvendiname
KA1 projektą „Inovatyvaus mokymosi metodai suaugusiųjų
švietime“. Projektas skirtas ugdyti Švietimo centro pedago
ginio personalo kompetencijas. Visi pedagoginiai darbuotojai
tobulino komunikavimo anglų kalba kompetencijas, tačiau
projektinė veikla nėra skirta vien kalbos mokymuisi. Siekiame
ne tik patys mokytis, bet ir parengti profesionalias programas,
susijusias su šiuolaikinių metodų panaudojimu, kurios skirtos
suaugusiųjų švietimui. Liepą vyks pirmi kvalifikacijos tobulini
mo kursai Lisabonoje – domėsimės, kaip į kalbų mokymąsi
sėkmingai integruoti IKT įrankius.
Bendradarbiaujant su Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos
mokytoja Viktorija Paškevičiene ir Velžio gimnazijos anglų
kalbos mokytojomis Rima Stongviliene ir Vaida Šiaučiūne pa
rengtos trys skirtingų lygių programos „Mišrieji anglų kalbos
mokymai“. Mokymuose auditoriniai susitikimai derinami su
darbu virtualioje mokymosi aplinkoje. Šį mokymosi būdą jau iš
bandė ir gerai įvertino besimokantieji Švietimo centre. Daugelis
iš jų rudenį pageidauja mokytis toliau, o programos rengėjos
svarsto, kaip išbandyti kitas virtualias mokymosi aplinkas ir
surasti pačią draugiškiausią vartotojui.
Mėgstantiems tradicinius mokymosi būdus Švietimo centro
administracija taip pat turi ką pasiūlyti. Lektorė Liucija Šiaučiū
nienė, turinti daug andragoginės patirties, jau vedė mokymus
įvairių Panevėžio r. ugdymo įstaigų darbuotojams. Besimokan

Sutartis su Vinycia
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre birželio 2–5 d. lankėsi
Vinycios miesto (Ukraina) švietimo srities atstovų delegacija.
Vinycia tęstinio mokymo akademijoje šalies pedagogai tobulina
kvalifikaciją: organizuojami kursai, seminarai ir kiti renginiai.
Svečiai iš Ukrainos: Švietimo ir mokslo departamento direk
toriaus pavaduotojas Andrei Lysak, Vinycia tęstinio mokymo
akademijos Tarptautinių reikalų prorektorė Olena Gerasimova,
Mokymosi pagalbos prorektorė Galina Ivanica, Ugdymo de
partamento vadovė Olena Lesina, susitiko su Kauno miesto
savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus ve
dėju doc. dr. Antanu Bagdonu. Aptartos Lietuvos ir Ukrainos
švietimo sistemos, diskutuota apie jų kaitą, esminius panašu
mus ir skirtumus.
Delegacija lankėsi Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje,
Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciame centre, Mili
konių vidurinėje mokykloje, Tado Ivanausko progimnazijoje bei
Panemunės lopšelyje-darželyje. Svečiai dalyvavo pamokose,
susipažino su ugdymo procesu bei IT naudojimu jame ir mo
kyklos administravime. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
ir Vinycia tęstinio mokymo akademija aptarė gerosios patirties
perėmimo galimybes, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Ginta AUGUSTAUSKAITĖ
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja
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tieji šmaikštauja, kad ši lektorė kalbėti angliškai gali išmokyti
net krokodilą.
Mokydami kalbų džiaugiamės ir bendradarbiavimu su Pane
vėžio r. savivaldybės viešąja biblioteka. Per paskutinius trejus
metus kartu jau organizavome ispanų, italų ir anglų kalbos
paskaitas, kurias vedė Europos savanorių tarnybos (EST)
savanoriai. Šias metais besimokantieji Švietimo centre turėjo
galimybę lankyti nemokamas Nadjos Huber, atvykusios EST
savanorės iš Vokietijos, paskaitas. Lektorė stebino kūrybišku
mu, gebėjimu planuoti laiką. Kadangi ji nekalba lietuviškai, kai
kurie klausytojai, iš pradžių susidomėję paskaitomis, pabūgo,
kad bus per sunku. Tačiau vėliau prie sumažėjusios grupės
prisijungė Ispanijos EST savanoriai. Taigi Nadjos paskaitos
padėjo ne tik mokytis kalbos, bet ir bendradarbiauti daugia
kultūrėje aplinkoje.
Globaliame pasaulyje atsiveria daugybė įvairių galimybių
mokytis neišvykstant iš namų ar nepaliekant savo darbo vietos.
Gegužę Švietimo centro administracijos atstovai dalyvavo vis
daugiau susidomėjimo sulaukiančiuose Atviruose masiškuo
se kursuose internete (angl. Massive Open Online Course,
MOOC). Kursų dalyviai susipažino su programos Erasmus+ su
teikiamomis galimybėmis jaunimui, paraiškų pildymu, biudžeto
skaičiavimu ir kt. Kursus rengė organizacija „Salto-youth“ su
Belgijos, Prancūzijos, Vengrijos, Islandijos, Airijos, Lenkijos,
Ispanijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos nacionalinėmis
agentūromis. Įdomu tai, kad kartu mokėsi ir tai patvirtinančius
sertifikatus gavo net 3 696 dalyviai iš labai įvairių pasaulio ša
lių (Gvatemalos, Argentinos, Maroko, Pakistano, Egipto ir kt.).
Minėti įvairūs mokymosi būdai, metodai, formos įrodo, kad
Panevėžio r. švietimo centras – visiems rajono gyventojams
atvira įstaiga, besirūpinanti suaugusiųjų švietimu, nuolat ieškan
ti pažangių mokymosi metodų, skatinanti kiekvieną rasti savo
kalbos mokymosi raktą. Tikimės, kad visi keliaudami vasarą
pritaikys Švietimo centre įgytas žinias praktiškai, o rudenį vėl
sugrįš nusiteikę mokytis, bendrauti, tobulėti. Labai laukiame ir
naujų dalyvių iš visų Panevėžio r. seniūnijų (registraciją skelb
sime rugsėjį Švietimo centro svetainėje www.prpsc.lt).
Renata JANKEVIČIENĖ
Panevėžio r. švietimo centro direktorės pavaduotoja

Padidintas dėmesys –
vaikų mokymui plaukti
Penkerius ateinančius metus bus tęsiama ir finansuojama
Vaikų mokymo plaukti bendrojo ugdymo mokyklose programa.
Profesionalūs treneriai mokys vaikus plaukti ir ugdys išgyve
nimo vandenyje ekstremaliomis sąlygomis įgūdžius. Švietimo
ir mokslo ministerija, kuriai pavesta parengti priemonių planą,
stengsis įtraukti daugiau vaikų iš regionų.
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pabrėžia,
kad vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje turi būti
skiriamas ne tik Vyriausybės dėmesys – tuo turi rūpintis ir tėvai
bei visi suaugusieji.
Vyriausybės patvirtinta Vaikų mokymo plaukti bendrojo
lavinimo mokyklose programa įgyvendinama 2008–2015 m.
Programoje dalyvavo 341 mokykla iš 36 savivaldybių. Per tuos
metus išmoko plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 26,5 tūkst.
2–3 klasėse besimokančių mokinių. Sporto mokyklų atstovai
gabius vaikus atrinko į sportines grupes.
Vyriausybės pasitarime rekomenduota plėsti įgyvendinančių
institucijų skaičių ir pasitelkti Krašto apsaugos, Susisiekimo,
Socialinės apsaugos ministerijas, kitus socialinius partnerius.
Parengta pagal ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Socialinių ir humanitarinių mokslų studijos
Vilniaus universiteto Filosofij os fakultete
1579 m. duris atvėręs Vilniaus universite
to Filosofijos fakultetas – pačiame sostinės
centre įsikūrusi socialinių ir humanitarinių
mokslų institucija, kurioje dirba žymiausi sa
vo sričių Lietuvos mokslininkai. Čia atliekami
moksliniai tyrimai, vykdomos filosofijos, edu
kologijos, psichologijos, socialinės politikos,
socialinio darbo ir sociologijos sričių baka
lauro (I pakopos), magistrantūros (II pako
pos) ir doktorantūros (III pakopos) studijos,
suteikiamas plataus spektro universitetinis
išsilavinimas bei profesinė kompetencija,
ugdomi kūrybiški, intelektualiai drąsūs, laisvi
ir atsakingi piliečiai.
Visi fakulteto bakalauro pakopos studentai
gali įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, greta
pagrindinės studijų programos studijuodami
pagal kitą pasirinktą studijų programą. Visų
studijų pakopų studentai, laimėję atranką,
iki 12 mėn. gali studijuoti ir atlikti praktiką
užsienio šalyse, gaudami Europos Sąjungos
skiriamą stipendiją. Kiekvieną semestrą fakul
tete studijuoja būrys studentų iš užsienio part
nerių aukštųjų mokyklų bei paskaitų ciklus skaito
vizituojantys lektoriai, žinomi savo sričių specialistai.
Jau įgijusius bakalauro kvalifikacinį laipsnį kviečiame toliau
lavintis Filosofijos fakulteto magistrantūros pakopoje, studi
juojant pagal pasirinktą studijų programą:
 Filosofija – skirta šiuolaikinės filosofijos tyrinėjimams,
ugdo mokslinio tyrimo, kritinio mąstymo, įžvalgaus apibendri
nimo bei problemų sprendimo įgūdžius. Be nūdienių filosofijos
klausimų išmanymo neįmanomas ne tik visavertis visuomenės
pažinimas, bet ir esminiai proveržiai humanitarinių, socialinių,
fizinių ir net technologijos ar biomedicinos mokslų srityse.
Nuo 2014 m. galimos dvi specializacijos (šakos): šiuolaikinė
filosofija; filosofija ir kognityviniai mokslai.
 Edukologija – skirta parengti kompetentingus eduko
logijos tyrinėtojus, specialistus praktikus įvairaus tipo ugdymo
įstaigoms ir švietimo institucijoms – švietimo kultūros kūrėjus
teorinėje ar praktinėje plotmėje. Numatytos dvi specializacijos:
švietimo politika ir administravimas; švietimo kultūra (nauja).
 Psichologija – skirta psichologijos bakalaurams,
siekiantiems įgyti kompetencijas, reikalingas savarankiškai
psichologo profesinei veiklai. Programoje – dvi specializacijos:
edukacinė psichologija; sveikatos psichologija. Edukacinės
psichologijos šaka suteikia progą išmokti teikti psichologines
paslaugas asmeniui įvairiose švietimo institucijose, spręsti
problemas, susijusias su vaikų ir jaunuolių psichosocialine
raida. Sveikatos psichologijos šaka skirta siekiantiems pritai
kyti psichologijos žinias ligų prevencijai ir gydymui, sveikatos
puoselėjimui bei stiprinimui.
 Klinikinė psichologija – skirta psichologijos baka
laurams, siekiantiems įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių,
apimančių svarbiausias klinikinės psichologijos sritis: vaikų bei
suaugusiųjų elgesio ir emocinių sutrikimų psichologinę diagnos
tiką ir įvertinimą, psichologinį konsultavimą ir psichoterapiją.
 Organizacinė psichologija – skirta psichologijos
bakalaurams, siekiantiems išmokti įvairaus tipo organizacijose
spręsti psichologines problemas darbuotojo, darbo grupės ir
organizacijos lygmenimis.
 Teisės psichologija – tarpdalykinė programa psicho
logijos bakalaurams, jungianti psichologijos studijas su teisės,

sociologijos ir kriminologijos problematika. Ji skirta
siekiantiems išmokti taikyti psichologijos žinias
tiriant nusikaltimus, atliekant teismo psichologinę
ekspertizę, kuriant ir įgyvendinant įvairias nusikaltimų
bei asocialaus elgesio prevencijos programas. Taip
pat – organizuojant ir dirbant resocializacijos darbą, konsul
tuojant nusikaltimų aukas ir teisėtvarkos pareigūnus.
 Socialinė politika – programa, derinanti socialinės
politikos teorines žinias su praktiniu jų pritaikymu šiuolaikinėje
Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje erdvėje. Ji skirta ugdyti
gebėjimus identifikuoti socialines problemas, rengti socialinės
politikos sprendimus, vykdyti socialinės politikos rezultatų ana
lizę, vadovauti socialiniams projektams ir juos realizuojančioms
institucijoms, inicijuoti socialinės plėtros priemones, organizuoti
jų įgyvendinimą bei vykdymą.
 Sociologija – skirta parengti aukštos kvalifikacijos
sociologus, išmanančius sociologijos teoriją, gebančius
savarankiškai projektuoti bei atlikti kokybinius ir kiekybinius
socialinius tyrimus. Taip pat – analizuoti, vertinti ir spręsti so
cialinių struktūrų funkcionavimo ir kaitos problemas, suprasti
jas atsižvelgiant į vietinius tarptautinius ir globalinius procesus.
 Sociologija ir kriminologija – tarpkryptinė progra
ma, suteikianti studentams šiuolaikinės sociologijos teorijos
ir metodologijos, baudžiamosios teisės ir kriminologijos žinių,
suformuojanti kriminologinius analitinius ir praktinius įgūdžius.
 Socialinis darbas – skirtas norintiems įgyti naujų
socialinio darbo srities kompetencijų, pasikeisti patirtimi ir idė
jomis, praplėsti karjeros galimybes. Šią programą tarptautiniai
ekspertai įvertino kaip geriausią socialinio darbo magistrantūros
programą Lietuvoje. Ją vykdo savo srities ekspertai, Lietuvoje
gerai žinomi dėstytojai ir mokslininkai.
 Mokyklos pedagogika – laipsnio nesuteikiančių
studijų programa, skirta įgyti mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Studijų trukmė – vieni metai, studijų forma – nuolatinės, vyk
domos pagal sesijos tvarkaraštį. Pagal šią programą rengiami
aukštos kvalifikacijos, plataus pedagoginio išsilavinimo, turintys
pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialistai, gebė
siantys dirbti dalyko mokytojais bei atlikti su pedagogine veikla
susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pagrindinėse
ir vidurinėse mokyklose.
Daugiau informacijos apie visų pakopų studijų programas,
jų trukmę, paskaitų tvarkaraštį ir kt. – www.vu.lt/kviecia/.
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Šiemet sukanka 240 metų nuo pirmosios mokytojų semina
rijos Vilniuje ir 80 metų nuo Respublikos pedagoginio instituto
Klaipėdoje įsteigimo.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradines mokyklas
steigdavo parapijos, pasamdydamos bakalaurą – žmogų, įgijusį
išsilavinimą kolegijoje. Tokio mokslo cenzo visiškai pakakdavo
tapti mokytoju visoms pradinėms klasėms. Aukštesniųjų apy
gardinių ir poapygardinių mokyklų mokytojai buvo vienuoliai,
išsilavinimą dažniausiai gavę senajame Vilniaus universitete.
Apšvietos laikmečio idėjos XVIII a. viduryje paskatino švie
timo reformas, laužančias viduramžiškus mokymo metodų
rėmus, atveriančias duris gamtos mokslų pasiekimams ir jų
praktiniams taikymams. Ši iniciatyva priklausė vienuolių pijorų
ordinui, pasišventusiam švietimo darbui. Tačiau tik 1773 m.
susidarė sąlygos reformuoti krašto mokyklų sistemą ir mokymo
turinį iš esmės. Tais metais buvo panaikintas Jėzuitų ordinas,
o jo turtai, sukaupti Abiejų Tautų Respublikoje, perduoti įkurtai
Edukacinei komisijai. Ši reforma buvo išskirtinė netgi Europos
kontekste, nes komisija įgaliojimais prilygo būsimų švietimo
ministerijų funkcijoms. Tokios pertvarkos iniciatyva kilo būtent
mūsų krašto šviesuomenei. Jos radikalumą neabejotinai nu
lėmė Lietuvos nepriklausomybės praradimo grėsmė. Švietimo
reforma buvo tikimasi sustiprinti valstybės ekonominę padėtį,
o kartu – ir gynybinį pajėgumą.
Naujajai švietimo koncepcijai įgyvendinti buvo sukurta dviejų
universitetų (Vilniaus ir Krokuvos, tuomet vadinamų Vyriausio
mis mokyklomis), 26 apygardinių, 52 poapygardinių ir 2 500
parapijinių mokyklų piramidės struktūra. Būtinas kitas žingsnis –
parengti mokytojus, gebančius dirbti mokyklose, formuojamose
pagal naujus principus.
1774 m. gruodžio 24 d. Edukacinei komisijai buvo įteiktas
projektas Vilniuje įkurti mokytojų seminariją. Sumanymo au
torius – Edukacinės komisijos pirmininkas, Vilniaus vyskupas
Ignotas Jokūbas Masalskis (1726–1794). Pirmiausia reikėjo
mokytojų pradinėms mokykloms, kurias buvo numatyta steigti
kas trečioje krašto parapijoje. Įdomu tai, kad seminarijoje gre
ta tikybos, rašto, skaičiavimo turėjo būti dėstomi ir būtiniausi
ūkio dalykai: žemės matavimas, agronomijos ir veterinarijos
pradmenys, daržininkystė bei vaistažolininkystė. Projekte taip
pat numatyta įvesti choralinio giedojimo ir grojimo klavikordu
pamokas, kad gavę muzikinį išsilavinimą mokytojai galėtų tapti
ir parapijos vargonininkais. Mokslas pirmojoje mokytojų semina
rijoje truko du metus. Šios įstaigos steigimo sumanymas visai
atitiko Apšvietos epochos ideologiją. Turėjo prasidėti visuotinis
patriarchalinio Lietuvos kaimo raštingumo ugdymas.
Buvo nelengva surasti patalpas būsimai seminarijai. Iš pra
džių norėta ją įkurdinti Vyriausioje Lietuvos mokykloje, bet
šis planas pasirodė nerealus. Tada nutarta patalpų ieškoti
užmiestyje. Juk mokytojai bus rengiami kaimo mokykloms, o
šalia teorinių dalykų numatyti ir praktiniai, kurių įgūdžiams ug
dyti reikės žemės ūkio praktikos. Tinkama vieta buvo surasta
Vingio parke, tuomet vadintame Zakretu, buvusiuose jėzuitų
poilsio rūmuose. Tačiau Edukacinė komisija šį sprendimą pri
ėmė tik kaip laikiną, kol bus pastatytos specialiai seminarijai
skirtos patalpos. Darbai nebuvo atidėliojami. Garsus Vilniaus
architektas Martynas Knakfusas (1740–1821) suprojektavo
trijų aukštų seminarijos rūmus. Pirmame aukšte buvo regenso
butas, seminaristų valgykla, virtuvė, viralinė ir butai tarnauto
jams, antrame – klasės, dvi mokyklos salės, direktorių butai,
trečiame – mokinių miegamieji. Apskaičiuota, kad statyba
kainuos 27 992 auksinus. Darbai prasidėjo dar tais pačiais
1775 m. Iš vyskupo I. Masalskio ataskaitos matyti, kad per
pirmuosius metus medžiagoms ir jų transportavimui išleista
15 tūkst. auksinų. Taip pat buvo įsigyti klavikordai ir vargonų
pozityvai už 2 tūkst. auksinų, o seminaristams išlaikyti skirta
11 766 auksinai ir 27 grašiai.
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Solveigos Černiūtės nuotr.

Mokytojo profesijos pradžių pradžia

Pedagoginio personalo komplektavimas buvo nė kiek ne
lengvesnė užduotis nei seminarijos patalpos. 1775 m. sausio
9 d. Edukacinės komisijos sekretoriui Gintautui Drevialtovskiui
I. Masalskis rašė: „Visas sunkumas su mokytojais, bet ir čia
Komisijos „apvaizda“ viską padarė.“ Seminarijos vadovu bu
vo paskirtas Borevičius iš Kurliandijos, pasak vyskupo, geras
administratorius. Jo pavaduotoju tapo Jokūbas Sievrukas,
kapelionu – kunigas Godickis, mokytoju – Poletylė. Muzikai ir
dainavimui dėstyti paskirtas Račinskis. Be šių žmonių semina
rijoje dar darbavosi du direktoriai-korepetitoriai.
Mokytojų seminarija pradėjo veikti 1775 m. balandžio 1 d.
Pradžia buvo kukli, studijuoti susirinko negausus, vos 16 auk
lėtinių, būrelis. Tačiau per mokslo metus šis skaičius augo,
tad pirmoji seminaristų laida – 25 jaunuoliai. 1777 m. liepos
4 d. sąraše, kurį kunigas Tocilovskis įteikė vizitatoriui Juozapui
Vibickiui, įrašyta 30 seminaristų iš įvairių Vilniaus vyskupijos
apskričių. Auklėtinių amžius įvairavo nuo 12 iki 26-erių metų.
Vertindamas šią mokslo įstaigą, vizitatorius gražių žodžių ne
gailėjo: „Iki šiol Lenkija neturėjo tos išganingos ir kraštui laimę
nešančios įstaigos. Didžiai nusipelnė šviesioji Komisija, ją
įsteigdama, o kunigaikštis Vilniaus vyskupas užsitarnavo am
žiną garbę jai vadovaudamas.“ J. Vibickis raporte pažymi, kad
visi seminaristai skaitė labai gerai, rašė labai gražiai, uždavinius
sprendė labai lengvai. Kai kurie mokiniai nustebino vizitatorių
puikiu grojimu klavikordu, o dainuoti bei giedoti gebėjo visi. Dar
vizitatorius seminaristus pagyrė už padarytą pažangą mokantis
geometrijos, piešimo, daržininkystės, medelių skiepijimo. Pa
sidžiaugė ir jų pavyzdingu, kukliu elgesiu.
Nepaisant gero vizitatoriaus atsiliepimo, vertinant pirmuosius
seminarijos žingsnius, 1777 m. vasarą tolesni statybos darbai
sustojo, buvo atidėti vėlesniam laikui. Valstybė neįstengė skirti
ir numatytos 25 tūkst. auksinų sumos seminarijos išlaikymui.
Tačiau bene svarbiausia iškilusių sunkumų priežastis – semina
rijos globėjo vyskupo I. Masalskio nesutarimai su Edukacinės
komisijos vadovybe, reziduojančia Varšuvoje. Jų slaptoji prie
žastis tikriausiai buvo visiškai savarankiška vyskupo laikysena.
1781 m. seminarija buvo priversta nutraukti savo veiklą, per
neilgą gyvavimo laikotarpį paruošusi apie 150 pradinių mokyk
lų mokytojų. Vyskupas ir toliau nenuleido rankų, pasiųsdamas
grupelę jaunuolių rengtis mokytojų profesijai į Krokuvą. 1783 m.
labai reikalingų Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei pedagogų
rengimas buvo pratęstas įsteigus mokytojų seminariją Vyriau
sioje mokykloje Vilniuje. Šių dviejų mokymo įstaigų veikloje ir
glūdi Lietuvos edukologijos universiteto ištakos.
Libertas Klimka
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Mokyklose

Gamtinė kraštotyra ir etninė kultūra
Balandį Šiaulių r. Gilvyčių mokykloje vyko bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių ir mokytojų regioninė tarpdalykinė konferencija
„Žemaitijos regiono gamtinė kraštotyra ir etninė kultūra“. Žinio
mis apie Žemaitijos regiono etninį savitumą dalijosi Kurtuvėnų
regioninio parko vyr. specialistas Darius Ramančionis. Sveikai
gyventi, pažinti augalus ir pritaikyti juos savo poreikiams mokė
provizorė, farmakognostė Jadvyga Balvočiūtė. Daug naujo ir
įdomaus sužinojome apie Papilės miestelį, Telšių r. Viekšnalių

bendruomenės veiklą. Gerąja darbo patirtimi dalijosi Šiaulių r.
mokytojai ir mokiniai. Likome sužavėti D. Ramančionio fotogra
fijos darbų paroda „Baltų pasaulėjauta šiandien“.
Dėkojame visiems už žemaitišką šnektą, gerą nuotaiką, kan
trybę ir žinias. Juk ne veltui sakoma: „Jei žemaitis užsispirs,
tai ir į dangų atsispirs“.
Irena TOLEIKIENĖ
Šiaulių r. Gilvyčių m-klos pradinių klasių mokytoja

Gražūs, linksmi, prasmingi dalykai – nepamirštami
Baland žio pask ut in is penkt a
dienis Alytaus r. Miroslavo gim
nazijoje – šventė. Tądien minime
Gimnazijos dieną. Susirinkusius
mok in ius, mok yt ojus bei kit us
bendruomenės narius pasveikino
gimnazijos direktorius Romualdas
Gelažauskas. Jis įteikė padėkos
raštus bei sertifikatus įvairiuose
konkursuose, varžybose, olimpia
dose dalyvavusiems mokiniams.
Džiugu, kad jų šiemet buvo tiek
daug! Vadinasi, esame aktyvūs bei
žinomi ne tik gimnazijoje, rajone,
bet ir respublikoje.
Kad ang i šie met ai pas kelbt i
Etn og raf in ių reg ion ų met ais (jų
tikslas – telkti visus Lietuvos et
nografinius regionus, atskleisti jų
savitą kultūrą), dienos veiklos buvo
skirtos įvairių etnografinių regionų
savitumui pabrėžti bei pilietiniam
sąmoningumui stiprinti.
„Įsidrąsinkime ir pamėginkime
šiandien tarpusavyje pasikalbėti
sava tarme – dzūkuodami. Juk tar
miška šnekta sukuria jaukumą“, –
po šių direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Sonatos Gražulienės žo
džių mes išskubėjome į klases. Ten
visų laukė bendra veikla: žiūrėjome
trijų dalių filmą „Keliaujantiems lėtai
su Martynu Starkumi“. Tai trumpi
siužetai apie Aukštaitijos, Žemaiti
jos ir Dzūkijos nacionalinius parkus
bei jų įdomybes.
Vėliau pradinių klasių mokiniai ir
penktokai dalyvavo žvakių liejimo
edukacinėje programoje, kurią ve
dė Alytaus kraštotyros muziejaus
darbuotojos. Mes, gimnazistai, 5–7
klasių mokiniams organizavome
viktoriną „Klaustukėlis: etnografija“. Per pertraukas buvo galima
užsukti į Parodų kampą pasigrožėti pradinukų ir priešmokyklinio
ugdymo grupės vaikų piešinių paroda „O karalienė – Dzūkija“.
Mokiniai iliustravo lietuvių liaudies dainą „Dzūkija“.
Ir tai dar ne viskas. Gimnazijos kiemą įvairiaspalviais pieši
niais kreidelėmis papuošė mūsų mažiausieji – ikimokyklinukai.

Dalyvavome tradicinėje šventės dalyje – vyko eisena
miestelio gatvėmis. Mus lydėjo policija, mojo miestelio
gyventojai, garsiu signalu sveikino ugniagesių automobilis.
Šiemet laukė ir svetingas netikėtumas – plačiai at
verti Miroslavo bažnyčios kiemo vartai bei šventovės
durys. Mus pasitiko ir palaimino naujasis klebonas
Miroslavas Dovda. Įvairiaspalves gėles (tiesa, kol kas
tik popierines), kuriomis mojavome eidami, parsinešė
me ne visas – kai kurie mokiniai savąsias padovanojo
miestelio gyventojams: taip patvirtinome svarbų ryšį
tarp žmonių širdžių...
Gimnazijos kieme mus pasitiko šaltokas, bet pa
vasariškas oras. Čia susirinkome klausytis koncerto.
Įspūdingiausiai pasirodė pradinių klasių mokiniai bei
penktokai. Jie savo programas parengė dzūkiškai, mat
yra dalyvavę ir garsinę gimnaziją ne viename renginyje,
skirtame Etnografinių regionų metams.
Visada įdomu, kokias nominacijas parengs mokiniai
mokytojams, o mokytojai – mokiniams. Ši šventės dalis
irgi tradicinė. Gaila, bet tenka pripažinti faktą, kad daug kas gy
venime nesikartoja: man ši gimnazijos šventė jau paskutinė, nes
esu abiturientė. Tačiau žinau, kad gražūs, linksmi, prasmingi
dalykai – nepamirštami...
Paulina ŽUKLIJŪTĖ
IV g-jos klasės mokinė
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Tautinio paveldo puoselėjimas
minint Etnografinių regionų metus
Daugumoje šeimų gyvo
sios etninės kultūros tradicijų
tąsa yra nutrūkusi ir jos palai
kymas reikalauja pastangų.
Ne veltui Lietuvos Respubli
kos Seimas 2015-uosius pa
skelbė Etnografinių regionų
metais.
Šiaulių 1-osios muz ik os
mokyklos mokytojai sugal
vojo, kaip savo mokiniams
perteikti regionų tarmes, gy
vensenos, elgsenos įpročius.
Noras grįžti prie savo ištakų,
domėtis protėvių kultūrinio
paveldo pažinimu subūrė vi
są mokyklos bendruomenę.
Mokykloje vyko popietė,
skirta Lietuvos etnografinių
regionų metams. Mokytoja
Eglė Janušauskienė supažindino su Aukštaitijos, Žemaitijos,
Dzūkijos, Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos regionais. Aukš
taičių dvejinę sutartinę atliko mergaičių vokalinis ansamblis
„Vaivorykštė“ (vadovė Ginta Palujanskienė). Puikia žemaitiška
tarme mįsles dalyviams ir žiūrovams minė mokytojas Riman
tas Narkus. Popietėje skambėjo suvalkiečių, dzūkų, Mažosios
Lietuvos krašto dainos, jas atliko mokiniai su savo mokytojais,
dainininkams kanklėmis pritarė mokytojos Jurgita Varkalienė ir
Elena Ralienė. Susirinkusieji išgirdo tarmiškai sekamą pasaką
„Apie žmogų ir mešką“, įvairių patarlių, o dzūkų šnektą teko
versti į bendrinę kalbą, kad visi suprastų. Popietės nuotaiką

kėlė skudutininkų ansamblis (vadovė J. Varkalienė), smuiko
bei akordeono specialybės mokiniai.
Šiaulių 1-oji muzikos mokykla siekia ne tik ugdyti jaunuosius
muzikus, bet ir per kultūrinio paveldo pažinimą vykdyti vaikų
saviraiškos, savirealizacijos poreikių tenkinimą. Tokie renginiai
padeda puoselėti tautinį tapatumą, etnokultūrinį raštingumą, pa
žinti ir vertinti savo tautos tradicijų kultūrą, suvokti save kaip tos
kultūros puoselėtoją, skatina didžiuotis savo kraštu ir jį gerbti.
Kristina VEDECKIENĖ
Šiaulių 1-osios muzikos m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
„Mizanscenų pilis“

(Atkelta iš spalvotosios dalies 17 p.)

Iš festivalių istorijos
Prisiminimais apie du pirmuosius teatro festivalius dalijosi
Alfonsas Kairys – buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento Rytų Lietuvos programos poskyrio vedėjas. „Trakų
rajono Lentvario pradinės mokyklos direktorės Onos Rama
nauskienės ir teatro studijos režisierės Angelės Šakalienės
ilgai brandinta tarptautinio festivalio idėja 2007 m. – Vaikų
kultūros metais – įgyvendinta Trakų kultūros rūmuose. Pirma
sis festivalis „Mizanscenų pilis“ tęsėsi dvi dienas. Savo talentu
žavėjo 14 vaikų ir jaunimo teatrų kolektyvų iš Lietuvos ir 3 ko
lektyvai iš užsienio (Latvijos, Lenkijos ir Kaliningrado srities).
2009-aisiais – Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo me
tais – kovo 27-ąją – Teatro dieną – surengtas II tarptautinis
vaikų ir jaunimo mokyklinių teatrų festivalis. Malonu tai, kad
šiame tęstiniame projekte aktyviai dalyvavo mokyklų dramos
kolektyvai iš 10-ies Lietuvos savivaldybių. Džiugino Lenkijos
Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos dramos studi
ja „Klumpiukai“ bei Seinų vidurinės mokyklos dramos studijos
„Šakar makar“ talentai“, – kalbėjo A. Kairys.
Šių metų „Mizanscenų pilyje“
Džiugu, kad festivalis ir šiais – Etnografinių regionų me
tais – sutelkė Lietuvos ir užsienio lietuviškas ugdymo įstaigas,
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besidominčias teatrinės kūrybos puoselėjimu, suteikė galimybę
dalytis tarpusavyje sukaupta patirtimi bei ugdyti mokinių teat
rinę ir estetinę kompetenciją, sudarė sąlygas savarankiškai ir
kūrybingai reikštis socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, o svar
biausia – puoselėjo skambų lietuvišką žodį.
Festivalio globėja Jadvyga Lisevičiūtė teigė: „Jeigu festiva
lis įvyksta tris kartus, jis tampa tradicinis.“ Manau, šią tradiciją
mokyklos bendruomenė puoselės ir tęs.
Globėjai ir komisija stebėjo visus pasirodymus, nes turėjo
užduotį – įvertinti kolektyvų darbą ir paskirstyti nominacijas
(komisijos pirmininkas – aktorius Jonas Vaitiekaitis).
Pirmieji, kaip ir dera šeimininkams, vaidino Lentvario pra
dinės mokyklos vaikai. Teatro studija „Fėja“ parodė spektaklį
pagal Juditos Vaičiūnaitės „Skerstgatvio pasaką“ (režisierė
Angelė Šakalienė, dailininkas Augenis Kasputis). Žiūrovams
paliko įspūdį dalyvių spalvinga ir tvarkinga apranga, išraiškin
gas judesys, muzika, dainos, nuoširdi vaidyba bei dekoraci
jos. Šis kolektyvas buvo apdovanotas už muzikinį spektaklio
sprendimą, skambų balsą bei aktorinius gebėjimus ir režisūrinį
sumanymą.
Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus vaikų ir jaunimo
teatro studija džiugino žiūrovus Oktavo Pankaus-Jašio pasaka
„Miško siuvėjai“ (režisierė Loreta Juškėnienė, dailininkė Lina
Paukštienė). Trumpas siužetas: miško proskynoje įsikūrusi žvė
relių siuvykla, tačiau vieno žmogaus keisto užsakymo siuvėjai
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įvykdyti negali. Jaunieji artistai gavo nominaciją už nuotaikingą
vaidybą ir aktorinius gebėjimus.
Po jų savo kūrybinius gebėjimus parodė Panevėžio „Saulė
tekio“ progimnazijos teatro studijos „Saulutė“ aktoriai. Matėme
Vytauto V. Landsbergio inscenizaciją „Arklio Dominyko meilė“
(režisierė Rasa Plėtienė, dailininkė Živilė Raščiuvienė). Tai buvo
žaismingas spektaklis apie labai gerą laukinį arklį Dominyką ir
jo keistą, bet labai kilnią ir įdomią kelionę į Afriką. Jiems įteikta
nominacija už išraiškingą idėjos atskleidimą ir kūrybiškumą.
Festivalį papuošė jaunieji aktoriai iš Lenkijos. Punsko lietuvių
kultūros namų vaikų teatras „Kregždutė“ vaidino Aldonos Lioby
tės pasaką „Devyniabrolė“ (režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, kompozitorius Arnoldas Vaznelis). Spektaklis skirtas
dramaturgės Aldonos Liobytės 100-osioms gimimo metinėms
paminėti. Perpildyta žiūrovų salė džiaugėsi režisiere ir aktoriais
iš kaimyninės šalies, kurie sukūrė įsimintinus personažus. Ko
lektyvas gavo nominaciją už režisūrinį spektaklio sprendimą bei
indėlį puoselėjant kūrybines iniciatyvas lietuvių kalba.
Festivalį tęsė Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro
studija „Polėkis“. Žiūrovus užbūrė Genovaitės Gustytės pjesė
„Juodažvaigždis arkliukas“, pastatyta pagal Jono Avyžiaus pa
saką (režisierė Genovaitė Gustytė-Šaučiūnienė, kompozitorius
Vidmantas Valantiejus). Spektaklis – apie tai, kiek reikia daug
visko patirti, kiek užsispyrimo ir atkaklumo turėti, kad pasiektum
savo svajonę. Už režisūrinį sprendimą ir paskatinimą svajoti
jiems įteiktas apdovanojimas.

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio teatro studija „Dre
vinukas“ paliko neišdildomą įspūdį. Jie pradžiugino Kosto Ku
bilinsko pasaka „Bebenčiukas“ (režisieriai: Ieva Ivanauskienė
ir Jonas Gaižauskas, dailininkė Gintarė Markevičienė, kompo
zitorius J. Gaižauskas). Lentvariečiai ir svečiai turėjo progos
pasidžiaugti šių aktorių drabužiais, dekoracijomis, emocinga ir
ekspresyvia vaidyba, taisyklinga lietuvių kalba. Šiam kolektyvui
įteikta nominacija už aukštą meninį lygį, išradingumą, įdomių
personažų sukūrimą.
Šventėje kalbėjo festivalio globėjai, dalyvavo Trakų r. savi
valdybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzi
gienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rasa Dikevičienė.
Nuotaikingas melodijas atliko Elektrėnų savivaldybės Vievio
meno mokyklos akordeonistų duetas (vadovė Sigutė Gervienė).
Organizatoriai dėkingi rėmėjams ir partneriams. Šis festivalis
kaip šviesos ir šilumos spindulys praskaidrino lentvariečių
gyvenimą. Tikimės, kad jis padėjo mokiniams, mylintiems te
atro meną, išreikšti savo sugebėjimus aukščiausia gaida, nes
Mokyklos teatras yra puikus mūsų tautos kultūros, istorijos ir
vertybių įvadas. Mes turime skatinti kultūringą ir turiningą vaikų
laisvalaikį, užimtumą, ugdyti meilę gimtajai kalbai. Tikimės po
dvejų metų vėl išvysti projekto tęsinį.
Ona RAMANAUSKIENĖ
Lentvario prad. m-klos direktorė

Chorų sąskrydis Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje

Balandį savo mokykloje pirmą kartą surengėme rajono cho
rų ir vokalinių ansamblių sąskrydį „Mano vardas – Lietuva“. Į
renginį atvyko 180 dalyvių iš rajono mokymo įstaigų: Švenčio
nių vaikų lopšelio-darželio „Gandriukas“ dainorėliai (vadovė
Irena Kerulienė), Švenčionėlių vaikų lopšelio-darželio choras
„Vyturėliai“ (vadovė Tatjana Šapokienė), Švenčionių pradinės
mokyklos choro studija „Saulės natos“ (vadovė Daiva Bečelytė),
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos folkloro ansamblis „At
gaja“ (vadovė Jūratė Vitkauskienė), Švenčionėlių progimnazijos
choras „Smuiko styga“ (vadovė Agnė Šalnienė), Švenčionių
vidurinės mokyklos vokalinis ansamblis (vadovė Jolita BudrytėAbromavičienė), Švenčionėlių meno mokyklos jaunučių choras
(vadovas Gytis Šalna) ir, žinoma, mūsų Švenčionių Juliaus
Siniaus meno mokyklos jaunučių ir jaunių chorai (vadovė – šio
laiško autorė Ilona Vinikaitė).

Renginį pradėjo skambi Algirdo Klovos kompozicija pagal
lietuvių liaudies dainą „Sveiki gyvi, sveteliai“. Ją atliko visi
dalyviai. Paskui vyko atskirų kolektyvų pasirodymai, kai kurie
rajono kolektyvai dainavo draugiškai susijungę į vieną chorą.
Sąskrydyje buvo galima išgirsti įvairios muzikos: folkloro, kla
sikos ir ypač daug lietuvių kompozitorių kūrinių.
Renginyje vyravo džiugi, draugiška atmosfera. Dainininkų
akys spindėjo nuoširdumu ir dideliu noru dainuoti. Pabaigoje
jungtinio choro atlikta Laimio Vilkončiaus daina „Mano vardas –
Lietuva“ įrodė, kad Lietuva dainuoja ir dainuos. Mūsų kultūrą
ir papročius perima jaunoji karta! Labai norime ir tikimės tęsti
šią chorų sąskrydžio tradiciją.
Ilona VINIKAITĖ
Renginio organizatorė, Švenčionių Juliaus Siniaus meno m-klos mokytoja
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Alternatyvusis ugdymas – kitoks kelias į vaiko sėkmę
Balandį Riešės gimnazijoje vyko konferencija-seminaras
„Alternatyvusis ugdymas – kitoks kelias į vaiko sėkmę“. Ši kon
ferencija buvo skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai pavaldžių ikimokyklinio ugdymo įstaigų bei bendrojo
lavinimo mokyklų ir Vilniaus rajono ugdymo įstaigų pagalbos
mokiniui specialistams bei Vaiko gerovės komisijos nariams.
Konferenciją organizavo Riešės gimnazija drauge su Trakų
švietimo pagalbos tarnyba.
Šia tema rengti konferenciją paskatino Specialiosios pedago
gikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto „Pagalbos
mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ mokymai,
vykę Riešės gimnazijoje. Pedagogai, dalyvavę užsiėmimuo
se, dar kartą įsitikino, kad mokiniams (taip pat ir turintiems
specialiųjų ugdymo(si) poreikių) tradicinės ugdymo formos jau
nėra priimtinos. Konferencijos-seminaro tikslas – pedagogi
nių ir metodinių naujovių sklaida ieškant netradicinių metodų,
užtikrinančių ugdymo(si) kokybę, ir atskleidžiant iškylančių
problemų sprendimus.
Lektoriai atkreipė dėmesį į tai, kad šiuolaikiniai vaikai yra
kitokie: jie trokšta būti išskirtiniai, nepripažįsta taisyklių ir apri
bojimų, dažnai nejaučia ribų tarp realaus ir virtualaus pasaulio,
jiems sunku susikaupti ir pan. Todėl pedagogams vis sunkiau
su jais užmegzti dialogą. Taip iškyla svarbus uždavinys – su
dominti jaunąjį žmogų, parodyti, kad ugdymo(si) procesas gali
būti prasmingas.
Aš, viena iš šio laiško autorių, Riešės gimnazijos specialioji
pedagogė metodininkė Ramunė Civinskienė, kartu su priešmo
kyklinį ir ikimokyklinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja
Virginija Balčiuviene paruošiau pranešimą tema „Alternatyviojo
ugdymo būdai ir metodai – pagalba tradicinei švietimo siste
mai“. Pranešime apžvelgiau alternatyviojo ugdymo sampratą,
netradicinius ugdymo būdus ir metodus, naudojamus praktikoje.
Alternatyvusis ugdymas – tai mokymas(sis) kitokioje aplinkoje ir
kitokiu stiliumi. Kiekvienas vaikas gali būti sėkmingai ugdomas,
tik reikia atsižvelgti į jo interesus ir savybes. Kai vaikui mokymo
programa nėra tinkama, jam pritrūksta motyvacijos mokytis.
Vasarį kartu su pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus ve
dėja Agne Pujanauskiene (taip pat viena iš šio laiško autorių)
Riešės gimnazijoje atlikome apklausą, kurioje dalyvavo 105
mokiniai ir 52 mokytojai. Apklausoje mokytojai išreiškė savo
nuomonę apie naujos Z kartos mokinių savybes, nurodė, kokius
darbo metodus taiko savo pamokose, atskleidė šiuolaikiniams
mokiniams būdingus bruožus. Mokiniai išsakė savo lūkesčius
apie pamokas, kokios jiems būtų (ar yra) įdomios ir naudingos,
koks mokytojas yra tobulas ir kokios pedagogų savybės nėra
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priimtinos. Pranešime „Efektyviausi Z kartos vaikų ugdymo(si)
ir mokymo(si) metodai“ apžvelgiau žmonių kartų skirtumus ir
aptariau bruožus, būdingus Z kartos vaikams. Šiuolaikinės
technologijos iš esmės keičia Z kartos gyvenimo būdą, bendra
vimą ir, žinoma, mokymąsi. Konferencijos dalyviams pateikiau
išsamią anketavimo analizę.
Trakų švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė,
logopedė metodininkė Irena Kubickienė pranešime „Alterna
tyviojo ugdymo metodai ir būdai mokytojo darbe“ siūlė pagal
bą, taikytiną ugdytiniams, neįgijusiems akademinių žinių arba
neatitinkantiems mokymosi standartų. Ji teigė, kad mokytojas
mokiniui turėtų būti įdomi ir sektina asmenybė, bendradarbis ir
tik tada – mokytojas. Lektorė nurodė konkrečius būdus ir me
todus darbui su mokiniais. „Svarbiausia – stengtis, kad vaikas
jaustųsi ypatingas, klausti, kokių jis turi problemų, taikyti skatini
mo priemones“, – akcentavo specialistė, kalbėdama apie darbo
su mokiniais, turinčiais elgesio ir dėmesio sutrikimų, metodus.
Ji taip pat pasiūlė keletą būdų, kaip suvaldyti klasę, pasidalijo
patarimais apie ugdymo procesą, kai klasėje yra labai skirtingų
gebėjimų turinčių mokinių, kaip elgtis, kai vaikas visai nedirba
pamokoje ir kt. Visus susirinkusiuosius sudomino užduotys,
skiriamos likus 5 minutėms iki veiklos ar pamokos pabaigos,
ir susipažinimo-pažinimo žaidimai, kuriuos seminaro dalyviai
išbandė dirbdami grupėmis.
Pranešimą „Darbas su vaikais, turinčiais aktyvumo, dėmesio
ir emocijų sutrikimų“ skaitė Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio
gimnazijos psichologas Modestas Kazlauskas. „Į mokyklas
kasdien susirenka vis įvairesnių mokinių, todėl pagalbos ir pa
slaugų poreikis gali iškilti daugeliui iš jų: mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, kitokios socialinės ar kitos gyve
nimo patirties, vaikams, augantiems psichosocialinės įtampos
sąlygomis, ar vaikams iš dvikalbės aplinkos, nepilnų šeimų,
praradusiems mokymosi motyvaciją ir panašiai“, – įvardijo lekto
rius. Pranešime buvo apibūdinti aktyvumo ir dėmesio sunkumai
bei gretutiniai sutrikimai (t. y. skaitymo, rašymo, skaičiavimo ar
kiti specifiniai mokymosi sutrikimai, depresija, nerimas ir t. t.); jų
turinčių mokinių ugdymas ir jo strategijos bei pagalba. Psicho
logas atkreipė dėmesį į svarbą valdyti aktyvumą ir ugdyti savi
kontrolę. Jis nurodė problemos sprendimo žingsnius (mokymo
aplinkos keitimas, mokymo užduočių pateikimas, atlikimas).
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Regina Skaržinskienė pasidalijo savo
gimnazijos pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų atrastais
darbo metodais, kurie padėjo mokiniams, turėjusiems labai di
delių aktyvumo, dėmesio ir emocijų sutrikimų, įveikti sunkumus.
Pavaduotoja konferencijos dalyviams pasiūlė išanalizuoti vieno
mokinio, turinčio specialiųjų
ugdymosi poreikių, atvejį.
Trakų pradinės mokyklos,
Trakų švietimo pagalbos tar
nybos specialioji pedagogė
metodininkė Asta Cijūnaitie
nė pranešime „Multisensori
nis raidžių, skaitmenų, figū
rų mokymo būdas“ parodė
mokinių, turinčių girdimojo
suvokimo ir lingvistinių proce
sų sutrikimų, dėmesingumo,
aktyvumo ir savarankiškumo
vertinimo lenteles. Taip pat
supažindino su daugiajutik
liniu metodu (matau, girdžiu,
veikiu, tariu), kurį sėkmingai
naudoja savo darbe. Tai –
net rad ic in is met od as, pa
dedantis susidaryti ryšiams
tarp visų pojūčių (regimųjų,

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2015 m. Nr. 6 (350)

girdimųjų, kinestezinių, taktilinių) bei suvokti raidės ir ja žy
mimo garso priklausomybę. Lektorė pasiūlė kelias mokymosi
priemones: lankstinį metodą, nes vaiko gabumai slypi pirštų
galiukuose, šviesos stalą – naują mokymo erdvę, leidžiančią su
mažinti baimę suklysti, lietimo metodą (vaikui nereikia spėlioti,
klysti, nusivilti) ir kt. Pasak lektorės, mokinys, turintis specialiųjų
ugdymo(si) poreikių, yra praradęs mokymosi motyvaciją, per
dažnai nusiviliantis, bijantis nuvilti kitus, todėl ugdymo procese
labai svarbų vaidmenį atlieka pasiekimų vertinimas.
Trakų švietimo pagalbos tarnybos socialinės pedagogės
Andželikos Jachimovič teigimu, vaikai, turintys specialiųjų ug
dymo(si) poreikių, skiriasi tarpusavyje, kaip ir kiti vaikai, ir juos
vienija vienas noras – būti suprastiems ir priimtiems. Skaity
dama pranešimą „Alternatyviųjų metodų taikymas, dirbant su
mokiniais, turinčiais vidutinius ir didelius specialiuosius ugdy
mos(si) poreikius“, lektorė pasidalijo savo darbo patirtimi. Ji
priminė, su kuo gali būti susiję mokymo(si) sunkumai ir elgesio
problemos, pabrėždama, kad tik aktyvi veikla daro ugdymo(si)
procesą patrauklesnį. A. Jachimovič parengė įvairių netradicinių
darbo metodų bei formų: didaktinių žaidimų (domino, dėlionės,
galvosūkiai), piešimą pirštais, kuris turi ne tik terapinių savybių,
bet ir diagnostinę vertę. Lektorė vedė diskusijas apie smegenų
šturmą, dramą, modeliavimą, laiko juostą, sprendimų medį. Taip
pat proto gimnastiką pagal Paulą E. ir Gail E. Dennisonus, kuri
naudojama siekiant sukurti sėkmingą vaikų / mokinių raidą ir
mokymąsi. Pedagogė supažindino su aktyviai ir produktyviai
gyventi mokančiu judėjimo raidos metodu pagal Veronicą
Sherborne. Apibendrindama A. Jachimovič pasidžiaugė, kad
mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, taikant alter
natyviuosius metodus tampa iniciatyvūs, ugdo savo geriausias
puses, aktyviai dalyvauja pamokose ir t. t.
Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos specialioji peda
gogė metodininkė Alina Jasovičienė supažindino su mokymo
metodais, skatinančiais mokymosi motyvaciją, pristatė projekti
nes veiklas, vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centru (išleistos trys liečiamosios knygutės,

Išsaugokime mūsų dainas
Kėdainių specialiosios mokyklos komanda gegužę dalyvavo
Turkijoje Ispartos mieste vykusiame baigiamajame Comenius
projekto „Išsaugokime mūsų dainas“ susitikime.
Pirmąją dieną lankėmės Ispartos specialiojoje mokykloje,
kurioje buvome labai šiltai priimti. Projekto dalyvius iš Lietuvos,
Didžiosios Britanijos, Graikijos, Bulgarijos ir Suomijos svei

skirtos akliesiems ir silpnaregiams vaikams). Lektorė pranešime
„Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas, mokyklos specia
listų komandai kūrybiškai bendradarbiaujant su įvairių dalykų
pedagogais“ pasidžiaugė, kad komandinis darbas (pagalbos
mokiniui specialistų su dalykų mokytojais) buvo sėkmingas.
Specialistė apžvelgė naujus leidinius, kurie specialistams ir
pedagogams padės ugdyti vaikų kūrybiškumą.
Riešės gimnazijos vyresn. socialinė pedagogė Aistė Štra
penskienė pranešime „Mokinių konferencija kaip alternatyviojo
ugdymo metodas“ pristatė dar vieną alternatyviojo ugdymo
metodą – mokinių konferenciją. Konferenciją kaip ugdymo
metodą galima taikyti siekiant lavinti akademinius, socialinius,
psichologinius įgūdžius ir gebėjimus.
Žemynos progimnazijos vaikų psichologė Indrė Pajarskaitė
pranešime „Konstruktyvių santykių svarba“, remdamasi savo
darbo patirtimi, pabrėžė, kad vaikai, patyrę sėkmę ir jausdami
nuoširdų aplinkinių žmonių pasitikėjimą, gali atskleisti savo
gebėjimus bei sukurti pozityvius santykius su bendraamžiais ir
pedagogais. Lektorė linkėjo, kad pedagogas būtų vaiko atramos
taškas. Konferencijos dalyviai analizavo metodinę medžiagą,
naujausią literatūrą, skirtą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymo(si) poreikių.
Darbo grupėmis dalyviai pasiūlė konferencijos tąsą – praktinę
konferenciją. Pagalbos mokiniui specialistai rekomendavo pa
našų seminarą surengti pradinių klasių ir dalykų mokytojams.
Taigi, kuo dažniau bursimės draugėn kalbėti, diskutuoti, da
lytis gerąja darbo patirtimi, tuo mažiau kils problemų ugdymo
procese. Taip vaikai, jų tėvai, pedagogai ir pagalbos mokiniui
specialistai bus laimingesni.
Lina MILIUVIENĖ
Riešės g-jos direktorė
Agnė PUJANAUSKIENĖ
Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja
Ramunė CIVINSKIENĖ
Specialioji pedagogė metodininkė

kino visa mokyklos bendruomenė. Likome sužavėti mokinių
koncertu, kuriame jie pristatė turkų liaudies dainas, šokius,
trumpus vaidinimus. Svetingi šeimininkai vaišino nacionaliniais
patiekalais, turkiška kava bei arbata. Mokyklos administracija
organizavo pažintinę ekskursiją po mokyklą, pasakojo apie
Turkijos švietimo sistemą.
Viešėdami Egirdiro mieste, pamatėme kalnais apsuptą įspū
dingo dydžio ir nuostabaus grožio ežerą, grožėjomės Kursunlu
kriokliais, aplankėme į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
įtrauktą objektą – Pamukalę.
Paskutinę projekto dieną kiekvienos šalies koordinatoriai
aptarė vykdytas veiklas. Projekte daly
vav ę mok in iai sav o rank om is gam in o
muzikos instrumentus iš buitinių atliekų,
kūrė žodžius ir įdainavo dainas pagal kitos
šalies pasiūlytą melodiją. Kiekviena šalis
atskleidė savo savitumą per vaidinimą, dai
ną, šokį. Technologijų ir dailės pamokose
mokiniai kūrė įsivaizduodami save muzikos
instrumentu. Muzikos mokytoja Virgilija
sukūrė dainą apie draugus, o mokiniai,
padedami mokytojos Loretos, pagal dai
nos žodžius iliustravo knygą. Kiekvienas
projekto partneris džiaugėsi gavęs dovanų
vaikų rankomis pagamintą knygą.
Likome patenkinti sėkmingai įgyvendintu
projektu. Mes tapome ne tik partneriais, bet
ir draugais. Atsisveikinome pilni naujų idė
jų ir įsitikinę, kad tikrai susitiksime kitame
bendrame Erasmus+ programos projekte.
Kėdainių specialiosios mokyklos inf.
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Jau ketvirtus metus tęsiasi gražus Kretingos r. Kūlupėnų
Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos bendruomenės
bendravimas ir bendradarbiavimas su skulptoriumi Gediminu
Radzevičiumi. Trečius metus vykdomas Švietimo ir mokslo
ministerijos (ŠMM) finansuojamas edukacinis projektas, skirtas
vyskupo M. Valančiaus atminimo įamžinimui. Kūlupėnų mo
kyklos gausi delegacija šiemet ir vėl turėjo progos dvi dienas
skleisti žemaitišką dvasią Rytų Lietuvoje, susipažinti su šio
krašto kultūros, istorijos ir gamtos paminklais. Mokiniai ne tik
dalyvavo Dieveniškių bažnyčioje vykusiuose M. Valančiaus
skaitymuose „M. Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“,
bet ir džiaugėsi turiningomis edukacinėmis programomis bei
ekskursijomis. Mokiniai aplankė Dieveniškių istorinio regioninio
parko objektus, apžiūrėjo Vilniaus senamiesčio įžymybes, pabu
vojo Trakų pilyje bei ragavo garsiųjų karaimų kibinų. Lankytasi ir
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinėje mokykloje – užpernai
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp šios lietuviš
kos ugdymo įstaigos ir Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės
mokyklos. Prisijungti prie šio projekto kūlupėniškiai šiemet
pakvietė ir ilgamečius savo draugus iš Varnių M. Valančiaus
gimnazijos.
Iš kelionės visi grįžo kupini kuo geriausių įspūdžių ir dėkin
gi ŠMM bei skulptoriui G. Radzevičiui už suteiktą galimybę
prisidėti prie vyskupo M. Valančiaus kultūrinio ir literatūrinio
palikimo puoselėjimo ir tarpregioninio jaunimo bendravimo bei
bendradarbiavimo. Prieš ketverius metus pradėtas tiesti tiltas
tarp Dieveniškių ir Kūlupėnų šiemet jau pakankamai tvirtas. Šias
vietoves sujungusi vyskupo M. Valančiaus dvasia, šios iškilios
asmenybės įamžinimas – pati geriausia pilietiškumo ir etninių
vertybių mokykla. To, ką keliaudami mokiniai pamatė ir pajuto,
negalėtų atstoti net daugybė istorijos ar geografijos vadovėlių.
Tai buvo susitikimas su žmonėmis, neabejingais savo kraštui,
su menininkais, aukštinančiais Lietuvą, su senais Baltarusijos
pasienio gyventojais, puoselėjančiais lietuvybę.
Įgyvendinant šį edukacinį projektą bendradarbiauta su Lie
tuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo
skyriaus vedėja Jovita Petrauskaite bei metodininke Aušra
Žemaityte. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos di
rektorius Vidas Kelpša pasidžiaugė šių specialisčių nuoširdžiu
darbu organizuojant renginius bei edukacines programas. Kū
lupėniškiai tvirtino esantys be galo laimingi galėdami parodyti,
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Autorės nuotr.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimas –
tiltas tarp Žemaitijos ir Vilniaus krašto

kuo patys gyvena, pasisemti patirties iš jau tikrais draugais
tapusių Vilniaus krašto ir ypač Dieveniškių „Ryto“ vidurinės
mokyklos mokinių.
Šiemet jau į 22-ąją M. Valančiaus raštų skaitymo šventę
Nasrėnuose vėl rinkosi ištikimiausi vyskupo raštų ir žemaičių
tarmės puoselėtojai. Sulaukta skaitovų iš Kretingos, Skuodo,
Klaipėdos, Vilniaus krašto. Mokiniai, prisilietę prie M. Valan
čiaus kūrybos, lieka jai ištikimi ilgai. Ir tai akivaizdu, nes daly
vaudamas skaitymo šventėse matai, kaip vaikai, skaitydami
vyskupo kūrinius, kartu su jais auga.
Reikia žemai nulenkti galvą prieš šios šventės sumanytojus
ir jos tęsėjus, organizatorius bei rėmėjus. Tik išlaikę savitumą
būsime svarbūs ir vertinami. Žodžiais neapsakysi jausmo,
apimančio klausant sodrios žemaitiškos šnektos, kuri sklinda
iš jaunosios kartos lūpų. Norisi uždainuoti kartu su jaunimu,
traukiančiu liaudies dainas, o stebint trankius lietuviškus šokius,
kojos nejučia pačios ima judėti. M. Valančiaus raštų skaitymo
šventės – neįkainojamos tautiškumo pamokos visiems.
Kraštietė Marija Meilė Kudarauskaitė, Klaipėdos jaunimo
centro direktorius Aleksas Bagdonavičius, Klaipėdos „Rotary“
klubo narys ir vyskupo ainis Valdemaras Vaičekauskas, Klai
pėdos dramos teatro aktorius Aleksandras Šimanskis, poetas
Juozas Maksvytis – visi vienbalsiai tvirtino, kad M. Valančiaus
žodis yra gyvas mokinių lūpose. Jis mums visiems byloja, kokia
svarbi gimtoji tarmė, krašto istorija, moralinės vertybės ir tėvynė.
Šventės dalyvius linksmino Skuodo kultūros centro Mosė
džio skyriaus jaunimo tautinių šokių ansamblis, etnokultūrinę
programą dovanojo Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo
skyriaus folkloro ansamblis „Keilelė“. Gardžia koše rūpinosi
Kūlupėnų M. Valančiaus mokykla, o ją išvirė Skuodo 7-osios
šaulių kuopos vadas Robertas Šakalys.
Šventės organizatoriai – vyskupo gimtinės muziejaus direk
torius Algirdas Čėsna ir Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės
mokyklos direktorius Vidas Kelpša – pasidžiaugė, kad per
daugiau kaip du dešimtmečius neišblėso dalyvių entuziazmas,
kad vyskupo skleistos idėjos vis dar randa atgarsį mokinių ir
mokytojų širdyse.
Vitalija VALANČIUTĖ
Kūlupėnų M. Valančiaus pagr. m-klos mokytoja,
M. Valančiaus raštų skaitymo šventės Nasrėnuose organizatorė
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Ekskursijos įspūdžių kraitelė
Baigiantis mokslo metams Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės
mokyklos 3–4 klasių pradinukams surengėme gyvąją patriotinio
ugdymo pamoką – išvyką į Vilnių. Lankėmės Tuskulėnų rimties
parke, Signatarų namuose ir Lietuvos Respublikos Preziden
tūroje. Mokinius lydėjo veiklios pradinukų mokytojos – Jūratė
Valatavičienė, Alma Murzinė bei Violeta Mickevičienė, nuolat
besirūpinančios ne tik dalykinių žinių sklaida, bet ir mokinių
dvasiniu augimu.
Tuskulėnai – tai sovietinių okupantų žiaurumo liudijimo vieta.
Šioje teritorijoje buvo užkasti 1944–1947 m. čekistų nužudyti
žmonės. Jau atkurtos nepriklausomos Lietuvos archeologai,
tyrinėję Tuskulėnų dvaro teritoriją, rado 45 duobes su 724
nužudytų žmonių palaikais. Kaip nustatyta, tarp nužudytųjų
buvo 249 partizaninio karo ir neginkluoto antisovietinio pasi
priešinimo dalyviai. Čia rasti nužudytų mūsų tautos iškiliųjų
dvasininkų – didelę dvasinę stiprybę turėjusio vyskupo Vincento
Borisevičiaus ir kunigo Prano Gustaičio, keturių Marijampolės
gimnazistų – antisovietinio būrelio narių Jurgio Bekampio, Al
fonso Žukausko, Algimanto Gustaičio ir Vinco Barono, Žemaičių
legiono vado partizano Jono Semaškos-Liepos bei kitų Lietuvos
patriotų palaikai. Kaip rodo statistika, iki 1956 m. sovietiniuose
lageriuose, kalėjimuose buvo kalinta, kankinta ir nužudyta apie
90 tūkst. Lietuvos gyventojų. Sovietinis okupantas tikėjosi fiziš
kai sunaikinti mūsų tautą. Tai rodo kasmetiniai trėmimai, rusų
kolonistų atsikraustymas į ištremtųjų vietą, vadinamos „tautų
draugystės“ priedanga vykdoma atvira asimiliacija.
Tuskulėnuose mus sutiko vyresnioji edukologė Aistė Bajoriū
naitė. Ji, naudodamasi vaizdines priemones, mokinius supa
žindino su Tuskulėnų istorija. Dvaro teritorija nuo XVI a. buvo
žinoma kaip karališkojo dvaro žemė, aptarnavusi Vilniaus pilį.
Pagal architekto Karolio Podčašinskio projektą 1825 m. pasta
tyti dvaro rūmai ilgai buvo Vilniaus kultūros židinys. Sovietiniais
metais valdžia, slėpdama savo žvėriškus nusikaltimus, ypač
akylai saugojo šią teritoriją nuo pašaliečių akių. Kaip pasako
jama, vidaus patvoriais nuolat vaikščiodavęs šautuvu apsigin
klavęs sargas. Dvaro rūmuose kurį laiką vasarodavęs NKVD
vadas Juozas Bartašiūnas (žinomas kaip Josifas Bartašiūnas),
kuris uoliai prisidėjo prie mūsų tautos naikinimo proceso. Žmo
nės šią mirties teritoriją vadinę „Bartašiūno vila“...
2002 m. Lietuvos Vyriausybės nutarimu čia įkurtas Tuskulėnų
rimties parko memorialinis kompleksas. Mokiniams buvo pateik
tos edukacinės užduotys, kurias daugelis sėkmingai išsprendė.
Vėliau apsilankėme muziejuje ir koplyčioje-kolumbariume, kurio
pilkapio formos išorinę dalį suprojektavo architektai Vytautas

Čekanauskas ir Algirdas Umbrasas. Jos vidų juosia įrengtų
kriptų galerija. Kriptose sudėti nužudytų žmonių palaikų karstai.
Šiek tiek pasivaikščioję Vilniaus senamiesčio gatvėmis, pasu
kome į Signatarų namus, kuriuose 1918 m. vasario 16 d. buvo
pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas.
Signatarų namuose mokinius lydėjusios gidės supažindino
su pastato paskirtimi ir jame esančia ekspozicija, su istorinį
Aktą pasirašiusių žmonių gyvenimu, veikla, dailininko Rim
gaudo Žebenkos nutapytais jų portretais. Viename kambaryje
mokiniai pastebėjo Lietuvių konferencijos dalyvių skiriamąjį
ženklą – projektuotos dvispalvės (žalios ir raudonos) tautinės
vėliavos juostą – ir prisiminė jų pačių pintas trispalves juoste
les, rengiantis minėti Kovo 11-osios šventę. Mokiniams į akis
krito ir dr. Jono Basanavičiaus relikviniai daiktai: skrybėlė, laz
da, kelioninės skrynios, jo įsigytas pirmasis pasaulyje garso
įrašymo prietaisas – Tomo Edisono fonografas, skulptūrėlės,
paveikslai, JAV lietuvių angliakasių dovanotas suvenyras. Tarsi
gyvai susitikta su pačiu tautos patriarchu, kurio veikla, atkuriant
mūsų valstybę ir žadinant žmonių tautinę sąmonę, yra nepa
prastai svarbi. J. Basanavičiaus gyvybingos dvasios tęsinys
buvo jaučiamas ir kambaryje, kuriame, jam pirmininkaujant,
pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, nulėmęs tolesnį
mūsų Tėvynės likimą. 122 šio Akto žodžiai tapo dokumentiniu
pamatu 1990 m. kovo 11 d. atkuriant Lietuvos nepriklausomybę.
Atvykę į Prezidentūrą pasipuošėme melsvomis šlepetėmis
ir įžengėme į ilgą, jaukiai nušviestą koridorių. Mokinukai vis
klausinėjo, ar pamatys Prezidentę. Tačiau su Prezidente Dalia
Grybauskaite galbūt susitiksime kada nors vėliau, o šį kartą
bendravome su mus visur lydėjusiu gidu. Lietuvos Prezidento
instituciją 1919 m. įkūrė Valstybės Taryba ir tų pačių metų balan
džio 4 d. Antaną Smetoną išrinko pirmuoju Lietuvos Prezidentu.
1920 m. birželį paskelbtoje Laikinoje Konstitucijoje buvo įtvir
tinta nuostata, kad Lietuvos Prezidentą renka Seimas (dabar
Prezidentą renka visi Lietuvos piliečiai). Pirmuoju konstituciniu
Prezidentu buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis, valstybės
vadovu išbuvęs iki 1926 m. birželio. Trečiasis Seimas tų pačių
metų birželio 7 d. Prezidentu išrinko Kazį Grinių.
Ketv irt uoju kons tit uc in iu Liet uv os Prez id ent u Liet uv os
Respublikos Seimas 2009 m. kovo 12 d. priimta Deklaracija
pripažino su okupacija kovojusios Lietuvos vadovą Joną Že
maitį-Vytautą. Prezidentūros posėdžių salėje kabo Lietuvos
Prezidentų portretai, Prezidento Jono Žemaičio portreto nėra.
Kai gido paklausiame, kodėl taip yra, jis atsako: „Čia kabo tik
išrinkti Lietuvos prezidentai...“
Priėmimų reprezentacinėje salėje buvo leista fotografuoti.
Fotografavomės prie skulpto
riaus Juozo Zikaro skulptūros
„Laisvė“. Žiūrėdami į dailininko
Jono Mackevičiaus sukurtus iš
raiškingus ir įtaigius paveikslus
„Vytautas Didysis prie Juodųjų
jūrų“ ir „Lucko suvažiavimas“,
mokiniai tarsi pakartojo kai ku
rias mokykloje įgytas Lietuvos
istorijos žinias.
Diena prabėgo greitai. Į na
mus mokiniai grįžo su didele
įspūdžių kraitele. Žiniomis vai
kai žadėjo pasidalyti ir su savo
tėveliais, kad dar kartą drauge
pas klaid yt ų Liet uv os ist or ijos
puslapius.

Tuskulėnų dvaro teritorijoje rasti nužudytų iškilių dvasininkų palaikai. Tarp jų ir Vincento Borisevičiaus

Zigmas TAMAKAUSKAS
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus
Švietimo komiteto pirmininkas
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Lietuvių kalbą puoselėjantys renginiai
Klaipėdos r. Gargždų „Vaivo
rykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojai vis ieško būdų, kaip
padėti visiems, o ypač jauniems
žmonėms, kuo taisyklingiau kal
bėti lietuviškai. Viena iš skatinan
čių veiklų – lietuvių kalbos savaitė.
Tai tradicinis gimnazijos renginys,
skirtas spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienai.
Norėdami, kad kalba būtų ap
galvota ir puoselėjama, gimnazi
jos lietuvių kalbos mokytojai mo
kiniams pasiūlė dažniausiai da
romas kalbos klaidas pavaizduoti
popieriaus lape. Piešinių paroda
prie aktų salės visada sulaukia
daug žiūrovų, kurie stebisi klaido
mis: „užsidėti kojines“, „bandymai
ant arklių“, „eiti ant parko“ ir kt.
Šįkart 29-iems I–II gimnazijos
klasių mokiniams, nutarusiems
dalyvauti dailyraščio konkurse,
buvo pateikta lietuvių kalbos gy
nėjo Mikalojaus Daukšos „Prakalbos į malonųjį skaitytoją“
ištrauka. Išrinkti Dailyraščio karalius ir Dailyraščio karalienė.
Pasirodo, nėra paprasta ne tik taisyklingai kalbėti, bet ir tinkamai
rašyti.
Kalbos puoselėtojai subūrė jaunuosius kūrėjus į popietę „Aš
kūrėjas“. Lituanistai paskatino savo mokinius nesidrovėti ir pa
sidalyti kūrybiniais bandymais. Dalis gimnazistų skaitė savo
kūrybą. Ji buvo labai įvairi: apie vienatvę, gamtą, draugystę
ir kt. Mokiniai deklamavo lietuvių poeziją, muzikavo. Lietuvių

kalbos savaitėje dalyvavo ir žino
mi žmonės. Gimnazistai susitiko
su drąsia, mokančia įtaigiai ben
drauti žurnaliste, rašytoja Audro
ne Urbonaite. Viešnia pasakojo
ne tik apie kalbos svarbą, knygų
rašymą (kaip gimsta temos, kas
lemia kūrinių pavadinimų ar vir
šelių iliustracijų atsiradimą), bet
ir apie tikrąją, kryptingąją žurna
listiką. Poetas Antanas Šimkus
skait ė sav o poe ziją. Mok in iai
stebėjosi, kad dabar jau žinomo
poeto jaunystės kūryba panaši į
jų, nes kalbama apie svajones,
nelaimingą meilę.
Klaipėdos krašto mokinių me
ninio skaitymo ir dainuojamosios
poezijos konkursas „Lietuviško
žod žio švies oje“ – dar vien as
graž us, kalb in ink us vien ijant is
renginys, kuriame „Vaivorykštės“
gimnazijos mokiniai visada noriai
dalyvauja. Renginį organizuoja
dienraštis „Vakarų ekspresas“, Klaipėdos universitetas (KU),
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka,
UAB „Promo Plius“, Klaipėdos miesto savivaldybės administra
cijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius. Išskir
tinę nuotaiką kūrė renginio vedėja – aktorė, režisierė, KU Humanitarinių mokslų fakulteto docentė Virginija Kochanskytė.
Zofija VAITKUVIENĖ
Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ g-jos lietuvių kalbos mokytoja

Atvira integruota pamoka
„Pasivaikščiojimas po mikroorganizmų sodą“
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinėje mokyk
loje nuolat ieškoma kuo įvairesnių ir naudingesnių mokytojų
bendradarbiavimo formų, o pagrindinis uždavinys visada išlie
ka toks pat – padėti mokiniui nepasiklysti ugdymo programų
labirintuose.
Atvirą integruotą dailės ir gamtos ir žmogaus pamoką „Pa
sivaikščiojimas po mikroorganizmų sodą“ 6 klasės mokiniams
vedžiau aš, šio laiško autorė, Virginija Armanavičienė, ir
biologijos mokytoja Lina Klimavičienė. Pamokos tikslas – ne
tradicine forma perteikti minėtų dalykų žinias, jas pagilinti ir
įtvirtinti. Pamokos uždavinys – ištyrinėjus bakterijas bei virusus,
paprastomis dailės technikomis (monotipija ir erdvinė raiška
netradicinėmis medžiagomis) iliustruoti gamtos ir žmogaus
dalyko žinias, įvardyti savo įspūdžius.
Pamoka sudaryta iš keturių etapų. Pirmame (parodos) eta
pe mokiniai tarpusavyje aptarė, vertino ir įsivertino akvareles,
ankstesnėje pamokoje sukurtas bakterijų ir virusų tema. Kal
bėjomės apie meninės išraiškos priemones, kūrinių atlikimo
kultūrą, estetiką, pateikimą ir apie parodą kaip kultūrinį veiksmą
apskritai. Taip pat dalijomės gamtos ir žmogaus dalyko žiniomis,
prisiminėme faktus apie bakterijas ir virusus, ieškojome sąsa
jų tarp gyvosios gamtos ir akvarele nulietų abstrakčių formų.
Antrame pamokos etape (laboratorijose) mokiniai savarankiš
kai atliko tyrimą „Kur bakterijų gyvena daugiausiai?“ Į paruoštą
mitybos terpę vaikai sodino bakterijas iš oro ir burnos, nuo delnų
ir batų, pro mikroskopus stebėjo anksčiau užaugintas bakteri
22

jas, atvirai reiškė nuostabas ir pasigėrėjimą, vardijo asociacijas
(lyginimas su kosmoso, vandenyno vaizdu). Vėliau, dirbdami
grupėmis, aptarė patirtą įspūdį, regėtas formas ir linijas.
Trečias pamokos etapas – Kino salė. Joje mokiniai pažiū
rėjo du filmukus. Pirmas – trumpas ir įtaigus „Įvadas į bakte
rijų pasaulį“ (angl. „Introduction to Bacteria“, 2013). Po filmo
vaikai diskutavo, atliko užduotis, užpildė pateiktą lentelę apie
mikroorganizmų naudą ir daromą žalą. Pažiūrėję spalvingą
ir nuotaikingą antrąjį filmą „Juan Miro Sodas“ (angl. „An ani
mated painting. The Garden by Joan Miró“, 2011), mokiniai

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2015 m. Nr. 6 (350)

apibūdino jame panaudotas spalvas,
koloritą, formas, kompoziciją ir kūrinio
nuotaiką, įvardijo dailininką, ieškojo są
sajų tarp savo ankstesnėje pamokoje
atspaustų monotipijų ir dailininko Juano
Miro kūrinio.
Paskutiniame etape (kūrybinės dirb
tuvės) mokiniai susiskirstė poromis ir
vertino savo monotipijas. Jiems reikėjo
pastebėti penkias–aštuonias augalines
formas, geliniu rašikliu ar flomasteriu
jas apvedžioti kintančio storio linijomis,
pavadinti kūrinį ir, užrašius metriką,
savarankiškai eksponuoti parodoje. Pristatydami monotipijas,
mokiniai komentavo, kokius augalus ar augalų žiedlapius pa
vaizdavo. Šio darbo tikslas buvo įrodyti virusų gebėjimą kurti
ir suteikti augalų žiedams įvairių spalvų. Todėl juos – puikius
architektus – vaikai tarytum užkonservavo savo monotipijose.
Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai prisiminė ir aptarė bakte
riofago (pavienis virusas, pažeidžiantis bakterijas) svarbą, jo
sandarą ir, naudodami netradicines medžiagas, kūrė skulptū
rą. Darbo tikslas – įsidėmėti viruso formą, jo pagrindines dalis
(galvutę, uodegėlę ir jos siūlus) ir viską kūrybiškai perteikti

„Aplink Talkšą“

erdvine kompozicija. Skulptūros buvo
eksponuotos ir aptartos parodoje. Pa
baigoje mokiniai įsivertino mokymą(si),
grupėmis dirbusiems nariams išdalijo
„tortą“ (įsivertinimo metodas), komen
tav o sav uos ius įvert in im us, įvard ijo
sėkmes ir nesėkmes. Mokytojos api
bendrino pamokos veiklas, pasidžiaugė
įgyvendintu uždaviniu – menine raiška
įtvirtinti ir iliustruoti gamtos žinias. Mo
kiniams įteikta po „Gerąją bakteriją“.
Ši integruota pamoka patvirtino tai,
kad gili dviejų atskirų mokomųjų dalykų
skvarba mokiniams suteikia daug teorinių ir praktinių žinių, ska
tina ypatingą jų susidomėjimą, ugdo darbštumą, atsakingumą,
pasitikėjimą savimi ir padeda jungti teorines žinias į visumą,
taikyti jas praktikoje. Svarbiausia – tai, kad po šios pamokos
visi jautėsi puikiai, o pamoką stebėję ir vertinę specialistai su
mokyklos vadovais džiaugėsi sklandžiu ir profesionaliu darbu.
Virginija ARMANAVIČIENĖ
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko pagr. m-klos
dailės mokytoja ekspertė
Gegužę penktąjį kartą organizavome tradicinį
Šiaulių m. tarpmokyklinį renginį „Aplink Talkšą“,
kuriame dalyvavo Šiaulių „Juventos“, Zoknių,
„Rasos“, Salduvės progimnazijų, Sauliaus Son
deckio menų gimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Susirinkome ne varžytis, o mokytis kitaip. Pa
grindinis kriterijus – tikrasis bendradarbiavimas.
Į kiekvienos progimnazijos komandą paskyrėme
po vieną S. Sondeckio menų gimnazijos mokinį,
turintį daugiau patirties. Komandos ne tik atliko
aplinkotyros, ekologines užduotis, bet ir kūrė
meninius darbus, pasitelkdami aplink esančias
gamtines medžiagas. Saulė ir nuostabus oras
leido turimas žinias patikrinti praktiškai, papuošti
aplinką ir susirasti naujų draugų.
Renginio organizatoriai:
Asta VAIČIŪNIENĖ
Biologijos mokytoja
Artūras GEDMINAS
Geografijos mokytojas

Skirtukų paroda
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje buvo atidaryta
tautodailininkės Julijos Stankevičienės skirtukų paroda. Prieš
tai mokykloje vyko projektas „Sukurk skirtuką perskaitytai kny
gai“, kurio dalyviai – devintokai – įvairiomis technikomis darė
knygų skirtukus. Juos mokiniai padovanojo gimnazijos skaityk
lai. Mokykloje apsilankė
neįprasti svečiai – Ute
nos specialiosios mo
kyklos-daug iaf unkc io
centro auklėtiniai, kurie
parodė šokio spektaklį.
Juo siekta perteikti Af
rikos dvasią, prisiliesti
prie afrikietiškų ritualų
ir ritmų. Smagus, gyvy
bingas pasirodymas vi
siems pakėlė nuotaiką.
Prad inių klasių mo
kytoja J. Stankevičienė

skirtukus, turinčius savo atsiradimo istoriją, ko
lekcionuoja ne vienerius metus. Atkeliavę iš įvairių
pasaulio šalių, daryti rankomis ar parsivežti iš Vil
niaus „Knygų mugės“ – visi kolekcininkei svarbūs
ir vertingi. Gimnazistams ji pasakojo apie savo
veiklą, atsakė į rūpimus klausimus.
Karolina BIELIAUSKAITĖ
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Kultūriniai ryšiai: Plokščiai – Suomija
(Atkelta iš spalvotosios dalies 15 p.)

Taikiai ir šviesiai vaikystei skirtoje šventėje daly
vavo mokyklos vaikų ir suaugusiųjų meno kolekty
vai: šoko mažieji liaudies kolektyvų šokėjai, moterų
liaudies šokių kolektyvas, dainavo etnografinis
ansamblis „Vaiguva“, mažųjų ir vyresniųjų klasių
moksleivių ansambliai, pasirodė gitaristų klubo da
lyviai bei merginų šiuolaikinių šokių grupė.
Vėliau rajono savivaldybės meras Juozas Ber
tašius ir mero pavaduotojas Edgaras Pilypaitis
drauge su svečiais iš
Suomijos ir mokyklos
vad ov ais apt ar ė to
lim esn io bend rad ar
biavimo idėjas. Šventė
Plokščiuose buvo tarsi
gražaus susitikimo Vil
niuje tęsinys. Gegu
žės 21 d. Liet uv oje
viešėjo kadenciją bai
gusi Suomijos prezi
dentė Tarja Halonen,
kur drauge su Lietu
vos prezidente Dalia
Grybauskaite, Vilniaus
meru Remigijumi Ši
mašiumi ir Suomijos ambasadoriumi Harri Mäki Reinikka daly
vavo atidengiant įspūdingą dešimties metrų aukščio skulptūrą
„Suomis“ (skulptorius Tadas Gutauskas). Atvyko ir Šakių r.
meras Juozas Bertašius, Plokščių mokyklos-daugiafunkcio
centro direktorė Nijolė Bitinienė bei grupė plokštiečių. Suomi

jos ambasadoje prezidentė Tarja
Halonen direktorei įteikė aukštą
Suomijos valstybės apdovano
jimą – Suomijos garbės ordiną.
Dekretą dėl apdovanojimo pasi
rašė Suomijos prezidentas Sauli
Niinisto, įvertinęs daugiau kaip 20
metų Plokščiuose puoselėjamus
Dariaus Pavalkio nuotraukos
Lietuvos ir Suomijos kultūrinius
ryšius. Suomijos valstybės apdovanojimas įteiktas ir Suomijos
ambasadoriui Lietuvoje Hari Mäki Reinikkui.
Neringa MOTIEJAITYTĖ
Direktorės pavaduotoja kultūrai ir švietimui

Padėkos diena gimnazijoje
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje yra graži tradicija – be
sibaigiant mokslo metams padėkoti mokiniams ir mokytojams.
Gali pasirodyti keista, kad mokytojai dėkoja mokiniams, tačiau
gerai pagalvojus galima suvokti, koks tai svarbus auklėjamasis
momentas: mokytojas taria „ačiū“ mokiniui, kuris visus mokslo
metus gerai mokėsi, dalyvavo visuomeninėje veikloje, kantriai ir
stropiai ruošėsi olimpiadoms, konkursams, mokomosioms išvy
koms, dažnai atsisakydamas ko nors lengvesnio, malonesnio,
patrauklesnio. Kiekvieną padėką lydėjo dovanos – daugiausia
knygos.
Aktų salę papuošė šventės šūkis: „Ypatingą žmogų sunku
surasti, sunku prarasti ir neįmanoma pamiršti. Tie ypatingi
žmonės esate Jūs.“
Pirmiausia buvo padėkota Martynai Skomskytei, pavadintai
Lietuvos istorijos žinove, nes Lietuvos istorijos žinių konkurse ji
surinko daugiausia taškų, Svajūnui Dindai, Europos egzamine
laimėjusiam I vietą, Gediminui Kazokui už nuoširdžiai užrašytus
prisiminimus apie 1991 m. sausio įvykius, Kamilei Bernotaitei,
sukūrusiai įdomų ženkliuką, o Agnei Jasaitytei už kryžiažodį,
skirtus paminėti A. Šapokos gimtadienį.
Istorikės nepamiršo ir gimnazijos renginių ogranizotoriaus,
poeto, pedagoginės tematikos kūrinių autoriaus Stepo Eit
minavičiaus. Padėkota Jonui Jarmalavičiui, tremties vaikui,
neištrynusiam iš atminties Sibiro platybėse patirtų išgyvenimų
ir pasakojančiam apie tai mokiniams, Andželikai Laužikienei,
padėjusiai atgaivinti prisiminimus apie Baltijos kelią, Rimvydui
Vaitkui – už puikias pilietiškumo pamokas. Seseriai Dominykai
buvo skirti labai gražūs žodžiai: „Gal tu iš pasakos esi? O gal
iš tolimų žvaigždynų?“
Mokiniai neliko skolingi. Apie gimnazijos direktorių Saulių
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Brasiūną jie kalbėjo: „Senovės mitologijoje jis, Dzeusas, yra
dievų ir žmonių tėvas, apibūdinamas kaip valdovų valdovas,
laimingiausias tarp laimingiausiųjų ir tobuliausias tarp tobuliau
siųjų, palaimintasis Dzeusas, o mūsų aplinkoje jis – direktorius
S. Brasiūnas.“ Direktoriaus pavaduotojai Alvydai Ambraškienei
tarti tokie žodžiai: „Senovės mitologijoje Dzeuso duktė Miner
va-Atropė – nepalenkiamoji arba nepermaldaujamoji, išminties,
amatų, meno ir mokslų deivė, poetų ir mokytojų globėja, tūks
tančio darbų deivė, o mūsų aplinkoje tai Alvyda Ambraškienė.
Direktoriaus pavaduotoja Nijolė Šulgienė buvo prisiminta taip:
„Graikų ir romėnų mitologijoje tai Apolonas – saulės šviesos die
vas, muzikos, poezijos globėjas, mūzų choro vadovas, lietuvių
mitologijoje tai deivė Nijolė, o mūsų aplinkoje – direktoriaus pa
vaduotoja N. Šulgienė, iškalbinga, kūrybinga, lydima sėkmės.“
Gimnazistai entuziastingai sutiko apdovanojimus ir mokytojų
pareikštą pagarbą geriausiems mokiniams. Tai pats tikriau
sias įrodymas, kad mokiniams ne mažiau kaip mokytojams
yra svarbus geras mokymasis, aktyvus visuomeninis gyveni
mas ir džiaugsmas, kurį patiria kiekvienas, teisingai atsakęs
į pamokoje pateiktą klausimą, gerai padainavęs gimnazijos
scenoje, laimėjęs olimpiadoje, sportinėse varžybose. Abipusis
džiaugsmas yra atpildas tiems, kurie nepailsdami dirba sunkų
mokytojo darbą.
Šventinės pamokos organizatorės yra mokytojos eksper
tės – Birutė Kairienė, Daiva Dūdienienė ir Jolita Bartuškienė.
Jos nuoširdžiai dalijosi savo pedagogine patirtimi su kolegomis.
Tikėtina, kad tai būtų įdomi patirtis ir šalies mokytojams.
Dr. Vida KNIŪRAITĖ
Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros docentė
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Gegužės 8 d. pavakarę į Vilniaus jėzuitų gimnaziją rinkosi
šių metų vokiečių kalbos olimpiadų Baltijos šalyse – Estijoje,
Latvijoje, Lietuvoje – nugalėtojai, mokytojai, ambasadoriai ir
kiti garbūs svečiai. Olimpiadą atidarė Lietuvos vokiečių kalbos
mokytojų ir dėstytojų draugijos pirmininko pavaduotoja Rasa
Kazlauskienė (Vilniaus Gabijos gimnazija). Ji pasidžiaugė, kad
Lietuvos mokiniai turi įvairių galimybių atskleisti savo gebėjimus,
parodyti savo pasiekimus ne tik šalies, bet ir tarptautinėse, pa
saulinėse olimpiadose ir pelnyti aukščiausius įvertinimus. Visi
mokiniai, kurie pasiekę vokiečių kaip II užsienio kalbos A2 lygį
ir vokiečių kaip I užsienio kalbos B2 mokėjimo lygį, gali rungtis
dėl aukščiausio vokiečių kalbos mokėjimo ar net meistriškumo
įvertinimo šalies ir tarptautinėse vokiečių kalbos olimpiadose.
Pirmoji olimpiados daly
vius pasveikino Vokietijos
Federacinės Respublikos
ambasadorė Jutta Schmitz.
Ji pakvietė prisiminti šiuo
laikinės olimpiados įkūrėją
Pierre de Coubertiną, nau
jai įprasm in us į ant ik in ių
olimpinių žaidynių tikslą –
įveikt i nac ion alin į užd a
rumą, kartu kovojant dėl
geriausio rezultato ir tarpu
savio supratimu prisidedant
prie taikos stiprinimo pa
saulyje. Ambasadorė pa
brėžė, jog gilesnis tarpusa
vio supratimas yra svarbus
daug iak ult ūr ės Eur op os
Sąjungos klestėjimui. Bal
tijos šalių vokiečių kalbos
olimpiadoje bendravimo ir
bendradarbiavimo patirtis
nea ts kir iam a olimp iad os
turinio dalis, nes pusė užduočių yra parengtos taip, kad olimpia
dos dalyviai įvairiose grupelėse bendrautų ir bendradarbiautų
tarpusavyje, o bendradarbiavimo rezultatas – vertinamos vo
kiečių kalbos olimpiečių kompetencijos.
Apie užduotis
Pirmoji užduotis – skaitymo, o antroje buvo vertinamos da
lyvių vokiečių kalbos komunikacinė, kultūrinė ir sociokultūrinė
kompetencijos. Ši užduotis pateikta klausimų–atsakymų forma,
taip norima įvertinti olimpiados dalyvių individualų (individualus
vertinimas) ir komandų (komandinis vertinimas) tarpkultūrinį,
istorinį, etnografinį ir socialinį vokiškai kalbančių šalių pažinimą.
Dalyviams pateikti klausimai vokiečių kalba iš minėtų sričių, o
atsakymai vertintojams teikti raštu. Vieni atsakymai vertinami
pagal atliktą laiką, kiti – pagal atsakymo išsamumą, tikslumą.
Klausimų mūšio pabaigoje buvo įvertinas kiekvienas olimpiados
dalyvis, komanda ir naudingiausias jos asmuo.
Mokinių komunikacinė vokiečių kalbos mokėjimo kompe
tencija buvo vertinama iš jų bendravimo ir bendradarbiavimo
ruošiant projektinį darbą. Pirmiausia olimpiados dalyviai buvo
suskirstyti į laikinas komandas ir jiems išdalinti Vilniaus sena
miesčio žemėlapiai (dalyviai tuo metu buvo Vilniaus senamies
čio pakraštyje). Žemėliapiuose buvo pažymėtas kelias, kuriuo
turi keliauti ir atrasti tai, kas jiems pasirodys svarbu, įdomu ar
jautru. Projektinės užduoties tema – Vilniaus esamo momento
vaizdas, pareikalavo iš komandų ne tik glaudaus bendradarbia
vimo, ieškant bendro užduoties sprendimo plano, bet ir atvirumo
kultūriniams mainams, keičiantis asmenine, kultūrine įvairove,
o šios įvairovės dėka – pamatyti Vilnių naujomis spalvomis. Ko
mandos užduočiai turėjo tris valandas, o rezultatas – pateiktis

Maksimo Mirošnikovo nuotraukos

Po Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiados

paskelbta tema, kuri pareikalavo ne tik puikaus susikalbėjimo
vokiečių kalba, bet ir kūrybiškumo, meninių gebėjimų, socialinių
kompetencijų. Kiekvieno komandos nario įtraukimas į pristaty
mą buvo ne tik iššūkis dalyviams, bet ir dovana, suteikusi progą
prisidėti prie olimpiados turinio kūrimo.
Laimėtojai
Už įnašą į olimpiadą, pavyzdžiui, už „Gražiausią miesto
piešinį“ arba „Geriausiam Vilniaus gidui“, kiekvienas dalyvis
gavo apdovanojimą, kurį įteikė Baltijos šalių vokiečių kalbos
olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė Rima Razmienė
(Švenčionėlių Mindaugo gimnazija). Aukščiausi olimpiados
apdovanojimai: I vieta atiteko Katarinai Viktorijai Braathen iš
Rygos 10-osios vidurinės mokyklos, II vietą pasidalino Han
na-Lisett Lubi (Tartu, Estija) ir Vitalijus Dobrovolskis (Hermano
Zudermano gimnazija, Lietuva), III vietą pasidalino Laura Laks
(Estija) ir Adomas Jankauskis (Kauno jėzuitų gimnazija). Vo
kietijos ambasada Lietuvoje įsteigė garbingą apdovanojimą
už turtingiausią rašinio kalbą, kuris atiteko pirmosios vietos
laimėtojai Katarinai Viktorijai Braaten iš Latvijos.
Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiados dalyvių atsiliepimai
dar kartą patvirtino olimpinių žaidynių šūkį: „Svarbiausia ne
laimėti, bet dalyvauti“. „Ko aš tikėjausi iš olimpiados? Žinoma,
smagiai praleisti laiką ir užmegzti naujas pažintis. Tiek pergalė,
tiek pralaimėjimas yra antraeiliai dalykai, nes tai praeina, bet
naujos patirtys ir įspūdžiai lieka ilgam“, – mintimis dalijosi III
vietos laimėtoja Laura Laks iš Estijos Vinn-Pajusti gimnazijos
ŠMM inf.
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Lopšeliuose-darželiuose
Džiaugiamės vis didėjančiu laiškų srautu iš Jūsų mokyk
lų ir lopšelių-darželių. Tačiau ne viskas, kas parašyta, gali
būti išspausdinta – ir dėl gaunamų straipsnių gausos, ir dėl
tuo metu jau neaktualių temų (juk neįdomu prieš Velykas
skaityti apie Kalėdas), ir dėl to, kad rašinyje maža informa
cijos, kuri būtų įdomi ne tik pačiam laiško autoriui. Negana
parašyti, kas ir kada įvyko. Dar svarbu atsakyti į klausimus,
kodėl ir kas iš to. Kas iš to mokiniui, mokytojui, tėvams?
Mūsų ugdymo įstaigose, taip sprendžia atsitiktinis „Švieti
mo naujienų“ skaitytojas, visos dienos atrodo kaip šventė,
kurias aprašome vienodais sakiniais. Ir tai nebūtų blogai, jei
kitą kartą parašytume apie tai, kaip gyvename, kai šventė
praeina, kokia kasdienybė lopšelyje-darželyje, pagrindinėje
periferijos mokykloje, žinomoje Kauno gimnazijoje. Kodėl
nesame linkę dalytis tuo, kas yra brandžioji ugdymo įstaigos
patirtis? Šiais metais labai lauktume tokių rašinių.
Norime priminti, kad neperspausdiname straipsnių, jau
publikuotų regioninėje spaudoje ar skelbtų interneto svetai
nėse. Jeigu taip atsitiko, prašome nurodyti svetainės adresą,
kurį paskelbsime kartu su straipsnio ištrauka. Dėkojame
už supratingumą. Besimokydami galėtume augti drauge.
Zina RIMGAILIENĖ
„Švietimo naujienų“ vyriausioji redaktorė

Malonu skaityti laiškus, kurie parašyti aiškia ir taisyklinga
kalba. Svarbu nepamiršti ir lietuviškų kabučių (jas galima
surinkti klaviatūra: Atl + 0132 ir Atl + 0147), taip pat nepainioti
ilgojo brūkšnio ir brūkšnelio pasirinkimo atvejų (ilgąjį brūkš
nį galima surinkti klaviatūra Atl + 0150). Siunčiami laiškai
turi būti pasirašyti, po kiekvienu tekstu nurodant jo autorių.
Tikriausiai pastebėjote, jog bent kartą tekste rašome
pilnus minimų žmonių vardus. Tekstus, kuriuose prie pavar
džių nenurodyti vardai, o tik santrumpos, siunčiame atgal
ir tikimės gauti pataisytus. Nelietuviškus asmenvardžius
prašome rašyti originalo kalba – taip išvengsime klaidingų
interpretacijų.
Inesa ČIŽIŪNAITĖ
„Švietimo naujienų“ kalbos redaktorė

Pažink mane kitokią...
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų pedagogų projektas „Pa
žink mane kitokią“ startavo 2006 m. Šiemet – dešimtasis ren
ginys. Popietės tema – „Legendos ir padavimai“. Ikimokyklinių
įstaigų pedagogės noriai atsiliepė į kvietimą. Ir tai nestebina,
nes žinome, kokios jos darbščios, aktyvios, kūrybingos. Smagu
buvo klausytis legendų ir padavimų. Skaityti ne tik visiems jau
žinomi, populiarūs, bet ir močiučių skryniose atrasti kūriniai,
būdingi tik vienai ar kitai vietovei. Skaitovės buvo apsirengusios
tautiniais ar specialiai šiai popietei sukurtais drabužiais.
Renginį tarmiškai vedė
Aušr a Drėgv ien ė (l.-d.
„Giraitė“), o popietę pa
įv air in o Viln iaus lopš e
lių-darž elių „Aitv ar as“,
„Bitutė“, „Molinukas“ dai
nininkės. Projekto koor
dinatorė Vilniaus miesto
savivaldybės administra
cijos Šviet im o skyr iaus
Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo poskyrio vyriau
sioji specialistė Ona Vai
cekauskienė visiems da
lyviams palinkėjo sėkmės.
Toje pačioje mokytojų
namų salėje (dėkojame
Mokytojų namų direktorei
Zitai Želpnickienei, kuri
maloniai priglaudžia mūsų
renginius) vyko ikimokyk
linių įstaigų ugdytinių ir jų
pedagogų darbų paroda
„Kuriu knygą apie savo
miestą Vilnių“. Parodoje
steb in o įvair ių techn ik ų
panaudojimas, knygų tu
rinys ir jų skleidžiama ši
luma, gebėjimas perteikti

Iliustracija – nuotrauka, piešinys – yra vadinama teksto
akimis. Ji be galo svarbi, nes tinkamai parinkta patvirtina ir
papildo tekste minimus faktus, sudomina, patraukia dėme
sį, gali apibendrinti informaciją ir papuošti leidinio puslapį.
Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio dalyviai, nėra
informatyvi.
Negalėsime panaudoti nuotraukų, jeigu jos:
įkeltos į tekstą (reikia pridėti laiške);
įterptos laiško fone;
sumažintos (tokios tinka tik internetui);
pateiktos kaip koliažas.
Taip pat nesiųskite nuotraukų nuorodų, 10-ies ar daugiau
nuotraukų, iliustruojančių vieną temą – reikėtų atrinkti tai,
kas, Jūsų manymu, yra svarbiausia.
Taip pat parašykite, kas nuotraukose vaizduojama.
Eglė LESNIAUSKIENĖ
„Švietimo naujienų“ maketuotoja
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vaikišką mąstymą, fantazijas. Šiais metais renginyje dalyvavo
skaitovai iš 22 lopšelių-darželių, 47 lopšeliai-darželiai pristatė
vaikų ir pedagogų sukurtas knygas.
Vilija LOGINOVIENĖ
L.-d. „Aitvaras“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Aušra RIMŠIENĖ
L.-d. „Krivulė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
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Nemenčinės vaikai skatinami skaityti
„Knygose lobių gerokai daugiau už visus visų piratų visose
salose paslėptus lobius ir turtus.“ Voltas Disnėjus
Knygų skaitymas padeda bendrauti, sužinoti, išmokti,
lavinti vaizduotę. Deja, šiandien internetas, televizija dažnai
išstumia iš mūsų gyvenimo knygas, atima skaitymo teikiamas
malonumo akimirkas, įspūdžius. Suvokdami šias grėsmes ir
paskatinti nacionalinio projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“,
nutarėme mūsų darželyje įgyvendinti projektą „Knygose slypi
turtai ir burtai“.
Pirmiausia apklausėme pedagogus ir tėvus apie skaitymo
skatinimo svarbą ikimokykliniame amžiuje. Paaiškėjo, kad ir
tėvai, ir pedagogai supranta skaitymo reikšmę. Pedagogai
daugiau dėmesio skiria knygoms ir naudojasi jų teikiamomis
galimybėmis ugdyti įvairius gebėjimus. Užsibrėžėme projekto
tikslą – skatinti darželio vaikus skaityti, ugdyti kūrybinio skai
tymo įgūdžius, siekti, kad skaitymo svarba būtų suprasta ir
šeimose, ir ugdymo įstaigose.

Projektą įgyvendinti pradėjome Hanso Kristiano Anderseno
pasakos „Sniego karalienė“ inscenizacija – vaidino pedagogai
ir vaikai. Gražios, įspūdingos dekoracijos, kruopščiai parinkti
kostiumai, vaizdo ir garso efektai sukūrė magišką pasaulį,
visiems suteikė daug nepamirštamų akimirkų.
Surengėme akciją „Skaitome vaikams“ – pasakos mus ap
lankydavo kasdien. Vaikams skaitė visi – nuo direktorės pava
duotojos ugdymui iki studentų. Savo vaikystės mėgstamiausias
pasakas sekė ir Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos
direktoriaus pavaduotojas, mokytojos ir mokiniai. Galimybė
išgirsti kito skaitovo balsą, pajusti jo skaitymo manierą leido
vaikams atrasti dar daugiau klausomo kūrinio spalvų.
Į projekto veiklą įsitraukė ir vaikų tėveliai. Jie mielai skaitė
savo vaikystės mėgstamiausias pasakas. Esame dėkingi
tėvams, padėjusiems surengti nuotraukų parodą „Aš ir tu pa
skaitykime kartu“. Nuotraukose įamžintos pačios šilčiausios,
jaukiausios skaitymo akimirkos.
Norėdamos labiau sudominti vaikus, knygeles apgyvendi
nome senutėliame girgždančiame lagamine, kuris keliavo per
visas darželio grupes. Jame buvo galima rasti daug įvairių
spalvingų knygų, pasakų personažų, atributų, kaukių. Vaikus
supažindinome su knygų atsiradimo istorija. Jie patys bandė
rašyti plunksna, piešė ir rašė ant molinių lentelių. Mažiesiems

tai buvo stebuklinga naujovė. Taip pat vaikai
patys kūrė ir gamino knygas.
Šiuolaikinis, modernus ir geras ugdymo(si)
būdas neįsivaizduojamas be informacinių
komunikacinių technologijų (IKT) naudo
jimo. Toks ugdymo procesas vaikams yra
priimtinas ir patrauklus. Pasitelkę interakty
viąją lentą, parengėme edukacinę priemonę.
Siekėme skatinti skaitymo, kalbinių įgūdžių
ugdymą, informacijos paiešką.
Vaikams buvo surengta paroda „Neįpras
tos knygos“. Jie galėjo išbandyti garsines,
figūrines, žaislines, elektronines muzikines
knygas, knygas-širmeles, knygas su staigmenomis: atveriamais langeliais, lipdukais.
Rengiant projektą kilo mintis suburti lėlių
teatrą. Kurdami personažus panaudojame
medinius šaukštus. Idėją įgyvendinti padėjo
visa darželio bendruomenė, ypač džiaugė
mės tėvelių iniciatyva, naujais, originaliais
sumanymais.
Darželio ugdytiniai kartu su pedagogėmis
parengė pasakų „Vilkas ir septyni ožiukai“ ir
„Bjaurusis ančiukas“ inscenizacijas. Vaidini
mai suteikė vaikams džiaugsmo. Skaitėme knygas netradici
nėse vietose: prie eglutės, ant sūpynių, pievelėje. Pakvietėme
darželinukus į poezijos šventę, joje vaikai išraiškingai dekla
mavo savo mėgstamiausius eilėraštukus.
Ugdytiniams surengėme išvykas į knygyną, Nemenčinės
miesto ir Konstanto Parčevskio gimnazijos bibliotekas. Biblio
tekininkės vaikams papasakojo, kaip elgtis bibliotekoje ir kaip
tapti gerais skaitytojais. Sumanę darželyje įrengti bibliotekėlę,
paskelbėme akciją „Padovanok darželiui knygą“.
Pasaulinę knygos ir autorinių teisių dieną organizavome
baigiamąjį projekto renginį, į kurį atvyko svečiai iš rajono
ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Buvo apžvelgtos gražiausios
ir aktualiausios projekto akimirkos, o vėliau vaikai vaidino
projekto metu sukurtą inscenizaciją „Pasiklydusios pasakos“.
Tai pasakojimas apie pasakų drugelius, kurie, pastebėję, kad
žmonės retai skaito, supainioja istorijas. Tam, kad herojai galėtų
grįžti atgal į savo pasakas, žmonės turi dažniau skaityti, gerbti
ir mėgti knygas. Renginyje vaikai aptarė įvairių šalių pasakas
ir net vaidino skirtingomis kalbomis, ragindami visus skaityti ir
pajusti skaitymo malonumą.
Jolanta ŠAMATOVIČIENĖ,
Tatjana PAKETUR, Ana TRUSULEVIČ
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės
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Misija „Želmenėlis“ baigta
Kauno lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ nuvilnijo
nauja ekologijos banga – surengta respublikinė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
konferencija „Misija: „Želmenėlis“.
Tai sudėtinė projekto „Misija: „Želmenėlis“ da
lis, finansuota Kauno m. savivaldybės Aplinkos
apsaugos skyriaus laimėto konkurso lėšomis.
Darželinukai iš Anykščių, Druskininkų, Kėdainių,
Šiaulių susirinko į „Želmenėlio“ tiriamąją laboratori
ją, kurioje mokėsi pažinti, tyrinėti ir stebėti. Vaikus
pasitiko personažai – pelės mokytojos, kurios ve
džiojo po Pelių mokyklos užkulisius. Pedagogai ir
vaikus atlydėję tėvai galėjo džiaugtis įstabiomis
akimirkomis, iš organizatorių pasisemti idėjų.
Vaik ams tek o atlaik yt i protm ūš į
ekologine tematika, dalyvauti pelių
šokyje ir sukurti ekologišką gaublį,
sudedant atspindinčias daleles su
gyvūnais ir augalais ten, kur jie gy
vena ar tarpsta. Vaikų akys bylojo,
kad veiklos jiems tikrai labai įdomios.
Tiriamojoje laboratorijoje priešmo
kyklinio ugdymo pedagogė Inga Ker
nagytė mokė vaikus eksperimentuoti
mineralinio vandens butelyje palei
džiant medūzą. Iš plastikinio maišelio,
maistinių dažų ir butelio buvo sukurta
jūros iliuzija.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Stasė Čivienė sutelkė dalyvius stebė
ti, kaip išsiveržia ugnikalnis, nors šio reiškinio magijai sukurti
naudojami tik miltai, actas, vanduo ir sandarus butelis. Kai
mišinys išsiveržė iš butelio, vaikai suprato ugnikalnio veikimo
principą ir suvokė neužterštos žemės svarbą. Kaip naudotis
mikroskopu ir pro jį stebėti vabalus, konferencijos dalyvius mokė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vyresnioji
biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė. Mokytoja vaikams pa
rodė, kaip atpažinti užterštą vandenį ir papasakojo, kiek daug
bakterijų yra Kauno mariose.
Kitoje erdvėje auklėtoja Kristina Romeikienė mokė guašu
piešti ant medžio kamieno ričių ir iš darbelių kurti ekologinę

tvorelę. Vaikų darbai eksponuojami
„Želmenėlio“ teritorijoje.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Gražina Hofšteterytė kartu su kon
ferencijos dalyviais sukūrė atliekų
skruzdėlyną. Vaikai iš plastilino lipdė
skruzdes ir dėjo jas ant šakų. Vaikiš
kos emocijos liejosi per kraštus, nes
mažieji išbandė naujų veiklų, kurioms
nereikėjo ruoštis iš anksto, o pedago
gai tiesiog viską stebėjo, neturėdami
jokių edukacinių įpareigojimų.
Konferencijos dalyviai sulaukė do
vanos – juos į svečius nemokamai
apžiūrėti gyvūnų pasikvietė Lietuvos
zoologijos sodas. Esame dėkingi ir renginio rėmėjams. Tikimės,
kad svečiai išsivežė džiugių akimirkų ir daug idėjų.
Šventės dalyvius linksmino „Rūtelės“ grupės vaikai, sušokę
modernų sulėktuvių šokį. Padėkų sulaukė „Želmenėlio“ direk
torė Lina Bagdanavičienė ir projektų vadovė Saulė Šerėnie
nė. Sutarėme su visais projekto dalyviais susitikti dar nesyk:
draugauti, sugalvoti bendrų veiklų. Konferencijos metu vyko
vaikų ekologiškų knygelių paroda „Sveikas ir laimingas savo
daržely 2015“.
Lina VOROBJOVIENĖ
Muzikos pedagogė

Seminaras Kauno lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas“
Kauno lopšelyjedarželyje „Kodėlčiu
kas“ baland į vyko
seminaras „Sveikos
gyvensenos darže
lių pedagogų ben
druom en ių darb o
patirtis: „Sveikatos
ugdymo kompeten
cijos įgyvendinimas
darželyje“. Renginį,
skirtą pedagogams,
organizavo šio laiš
ko autorės.
Seminare buvo rodomos atviros veiklos su vaikais,
skaitomi pranešimai, vyko praktikumas su pedagogais
„Pedagogo vaidmuo ir praktiniai aspektai ikimokyklinuko
ir priešmokyklinuko sveikatinimo stiprinimo klausimais“.
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Pranešimą skaitė VšĮ judesio studijos „Strakaliukas“
veiklos koordinatorė Agnė Pocienė. Ji papasakojo apie
„Strakaliuko“ ir „Kodėlčiuko“ bendradarbiavimą. Veiklo
se su vaikais buvo taikomi įvairūs ugdymo metodai, į
jas integruotos kitos ugdymo sritys, atitinkančios vaikų
amžiaus kriterijus.
Priešm ok yklin ės „Peliuk ų“ grup ės ped ag og ės
vyr. auklėtojos Virginija Kulvietienė ir Sigita Žitinevi
čienė parengė integruotą veiklą
„Vandenėlis atgaivina“, anksty
vojo amžiaus „Varpelio“ grupės
vyr. auklėtojos Jolanta Ravins
kienė ir Jūratė Petravičienė pa
kvietė stebėti „Žuvytės kelionę
į jūrą“, kūno kultūros mokytoja
Aurika Celiešienė rodė „Pirštukų
ir kojyč ių fėjos mankšt ą“, ku
rioje dalyvavo „Peliukų“ grupės
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ugdytiniai, ikimokyk
linio ugdymo „Kišku
čių“ grupės auklėtoja
met od in ink ė Rom a
Kazakevičiūtė paruo
šė veiklą „Vit am in ų
vaišės“ apie vaisių ir
daržovių naudą žmo
gaus organizmui.
Manome, kad se
minaras pateisino lū
kesč ius. Ugd yt in iai
įgavo drąsos, o peda

gogės – neįkainojamos patirties. Jos galėjo stebėti
kolegių darbą ir pasidalyti gerąja patirtimi.
„Seminaras buvo puikiai organizuotas. Gražus
pedagogių ir ugdytinių bendravimas, nesuvaržyti, ak
tyvūs ir linksmi vaikai, gera nuotaika. Veiklos rezulta
tai – puikūs ir atitinka amžiaus kriterijus“, – džiaugėsi
respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų aso
ciacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Danutė
Jakučiūnienė.
Rasa Kazimiera TAMULAITIENĖ
Kauno l.-d. „Kodėlčiukas“ direktorė
Ilona KAIRIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Džiaugsmo kupinos akimirkos
Gegužė – šeimos mėnuo.
Šia prog a mūs ų maž ieji
auklėtiniai pakvietė savo tė
velius kartu praleisti smagią
popietę, pabūti ne tik žiūro
vais, bet ir dalyviais. Mes,
Rudaminos lopšelio-darže
lio „Boružėlių“ ir „Bitučių“
grupės pedagogės, sugal
vojome neįprastą šventės
stilių – pasirinkome repą.
Kiekv ien as vaik as galėjo
ypatingai pasipuošti.
Šventės pradžioje mūsų
mažiausieji auklėtiniai paro

dė, kaip išmoko šokti pagal repo muziką. „Bitučių“ grupės
auklėtiniams pasiruošti padėjo darželio choreografė. Buvo
sugalvota nemažai smagių žaidimų ir estafečių. Vaikai ga
lėjo kartu su tėveliais parungtyniauti, kurie greičiau pastatys
aukščiausią bokštą, vikriau pašoks surištomis kojomis.
Mamytės parodė, kaip greitai moka skusti bulves, tėveliai
varžėsi traukdami virvę.
Vaikai džiaugėsi ledinukais, tėveliai gavo atminimo at
virukus su nuoširdžiais sveikinimais. Šventės pabaigoje
skambėjo visų kartu atliekama daina apie šeimą.
Vineta RUDOL-MACUTKEVIČ
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Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Traukinukas“ pučia nauji vėjai
Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ suskaičiavo dau
giau kaip 65-erius savo gyvavimo metus. Mūsų įstaigą lankė
įvairių tautybių vaikai. Šiuo metu po vienu stogu laiką leidžia
lietuviai, rusai, ukrainiečiai, armėnai, žydai, moldavai, baltaru
siai, gruzinai... Nuo ankstyvojo amžiaus vaikai ugdomi dviem
kalbomis – lietuvių ir rusų. Darželio auklėtiniai dalyvauja ben
druose renginiuose, projektuose. Priešmokyklinėje rusų grupėje
lietuvių kalbos mokoma keturias valandas per savaitę.
Įkvėpti didžiojo humanisto Šalvos Amonašvilio paskaitų,
pasikvietėme anglų kalbos studentę iš tolimosios Turkijos,
šiuo metu studijuojančią Klaipėdos universitete. Ji vedė an
glų kalbos užsiėmimus jaunesniojo, viduriniojo bei vyresniojo
amžiaus grupėse. Pamokėlės vyko žaismingai. Studentė, kal
banti tik angliškai ir turkiškai, mokė vaikus pagrindinių spalvų
pavadinimų. Kartu su jais spalvino vaivorykštę, mokėsi dainelę
„Rainbow“, kad vaikai, skambant muzikai, geriau įsimintų spal
vas. Pabaigoje viešnia pasiūlė žaidimą – ugdytiniai, šokinėdami
nuo vienos spalvos ant kitos, turėjo kartoti: red, green, yellow,
orange, blue ir t. t. Šie netradiciniai užsiėmimai suteikė vaikams
džiugų emocijų ir anglų kalbos žinių.
Pasikalbėjus su tėveliais paaiškėjo, jog jie norėtų, kad jų
ikimokyklinio amžiaus vaikai būtų mokomi anglų kalbos. Taigi
nuo kito rudens mūsų įstaigoje skambės dar viena kalba –

anglų. Liaudies patarlė sako: „Žinai žodį – rasi kelią“. O kai žodis
skamba keliomis kalbomis, tai ir kelią rasti lengviau.
Jolanta KANIŠAUSKIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Traukinukas“ direktorė

„Purienos“ vaikai baigė projektą „Pasakyk labas pasauliui“

Kėdainių miesto mokykla-darželis „Puriena“ 2014 m. spalį
pradėjo vykdyti projektą „Pasakyk labas pasauliui“. Projekte
dalyvavo „Žvirbliukų“ ir „Viščiukų“ grupių ugdytiniai. Pasaulis
tampa be sienų, todėl vaikus nuo mažens reikia supažindinti
su kitų kultūrų tradicijomis ir papročiais. Siekėme, kad vaikai
patirtų teigiamų emocijų, skatinome juos būti draugiškus. Mū
sų tikslas – padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas,
skatinti pagarbą kitoms tautoms, kultūroms ir jų tradicijoms,
toleruoti skirtumus. Dėkojame šio projekto sumanytojoms už
galimybę ir pagalbą pasinaudojus informacinėmis technologi
jomis susipažinti su Slovėnijos darželio „Vaivorykštė“ vaikais,
pedagogais ir dirbančiu personalu.
Mūsų mokyklos-darželio ugdytiniai slovėnų vaikams prisistatė
angliškai, rodė nupieštus savo portretus ir žaidė žaidimą „Jei esi
draugų būrely“. Artėjant Kalėdoms, mažieji su šeimomis kūrė
atvirukus, įklijavo savo nuotraukas ir nupiešė šeimos narius.
Šias dovanėles visi sudėjo į auklėtojų suruoštą siuntinį į Slovė
niją. Buvo džiugu dovanotus daiktus išvysti jau anapus ekrano.
Pasidžiaugę drauge suvaidinome pasaką „Raudonkepuraitė“,
padeklamavome eilėraštį apie šeimą ir pašokome ratelį „Graži
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mūsų šeimynėlė“. Kartu su draugais slovėnais padainavome
anglišką dainelę apie pirštukų šeimynėlę.
Ruošdamiesi dar vienai temai vaikai vaikščiojo po darželį ir fo
tografavo gražiausias bei įdomiausias patalpas. Nuotraukas nusiuntėme į Slovėniją. Šis susitikimas buvo neįprastas, nes viską
darėme kartu su draugais iš „Vaivorykštės“. Himnu pristatėme
savo šalį, paaiškinome herbo reikšmę, pasidžiaugėme vėliavos
spalvomis. Pademonstravę tautinius drabužius drauge keliavo
me po savo miestą Kėdainius ir visą šalį. Aprodėme Kėdainių
dizainerio Žano Maslausko ir jo žmonos Jurgitos „Batų namų“
įmonę, taip pat padainavome mūsų regiono dainelę ir pašoko
me šokį. Mūsų draugai iš Slovėnijos sužinojo apie upę Nevėžį.
Dalyvaudami projekte vaikai išmoko daug angliškų žodžių.
Angliškai dainavome dainelę ir žaidėme žaidimą „Veidrodis“.
Veikla buvo maloni ir įdomi.
Ačiū Vaidai ir Inai už galimybę susikalbėti su draugais, esan
čiais kitoje ekrano pusėje.
Rita VIGELIENĖ ir Marytė MOCKIENĖ
Vyresn. auklėtojos
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„Ar jau galiu
į mokyklą?“
Pagrindinis priešmokyklinio ugdymo
tikslas – padėti vaikui pasirengti mokyklai. Kauno r. Babtų lopšelyje-darželyje
buvo ugdoma 18 priešmokyklinio am
žiaus vaikų. Pedagogai ieškojo įvairių
metodų, padedančių vaikams įsivertinti
savo pasiekimus, pastebėti pažangą.
Priešmokyklinėje grupėje surengta
viktorina „Ar jau galiu eiti į mokyklą?“
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dai
va Garbaliauskienė parengė vaikams
užduočių. Prieš viktoriną mažieji buvo
supažindinti su taisyklėmis ir vertinimo
komisija.
Kiekviena komanda turėjo išsirinkti
kapitoną. Pastebėjome, kad lyderiu
nori būti kiekvienas, tačiau visos ko
mandos pasitikėjimą pelno nedaugelis.
Parengtos užduotys reikalavo dėmesio,
sukaupimo, įsiklausymo, bendravimo
ir bendradarbiavimo įgūdžių. Būsimieji
mokiniai turėjo eilės tvarka susirašyti
savo vardus, nuspalvinti atitinkamas
geometrines figūras, atrasti ir apvedžioti
raides, sudėti skaičių sekas, piešti nu
rodytus objektus orientuojantis erdvėje
ir kt. Atskira užduotis buvo skirta ir ko
mandų kapitonams. Jie turėjo užrištomis
akimis paragauti ir įvardyti produktų
skonį. Komisija, kurią sudarė pradinių
klasių mokytoja, įstaigos logopedė,
auklėtoja metodininkė ir direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, stebėjo vaikų
pastangas ir jas vertino. Būsimieji
pirmaklasiai patys sprendė, kurios komandos darbas atliktas
teisingai, o kur pastebėta klaidų.
Pralaimėjusiųjų nebuvo, nes visi vaikai stengėsi, džiaugėsi
pirmi atlikę užduotį, taisė draugų padarytas klaidas, padėjo
vieni kitiems. Viktorinos dalyviai ne tik patyrė atsakomybės už

komandą jausmą, bet ir galėjo
įsivertinti savo gebėjimus,
pasidžiaugti laimėjimais – dė
lionėmis. Ne vieną pasiūlymą,
kaip praleisti vasarą, ko tikėtis
mokykloje, pateikė komisijos
nariai. Vieni pastebėjo, kad
ne visi vaikai taisyklingai laiko
pieštuką, kiti pabrėžė, jog jie
skuba atlikti užduotis neiš
klausę iki galo, treti siūlė dar
pasimokyti bendradarbiavimo
ir draugiškos veiklos koman
doje. Pasibaigus viktorinai pa
darėme išvadą, kad kiekvienas
ugdytinis pagal savo raidą, in
dividualius gebėjimus ir ugdymo įstaigoje įgytas kompetencijas
yra pasirengęs mokyklai. Beliko laukti, kada skambutis pakvies
mažuosius į Babtų gimnaziją.
Rasa SASNAUSKIENĖ
Babtų l.-d. direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus m. lopšelio-darželio „Delfinukas“ „Varpelio“ grupė
penktadieniais pakvimpa pyragu. Pyrago kepimas – svarbi
savaitės ritmo veikla. Pasiruošimas, produktų seikėjimas,
maišymas, laukimas ir pasimėgavimas rezultatu leidžia vaikui
išgyventi gamybos procesą nuo pradžios iki pabaigos.
Auklėtojos pakvietė darželinukus į parduotuvę, kurioje iš
daugybės prekių jie
tur ėjo išsirinkti tik
tai, kas reikalinga
pyrago gaminimui.
Nors ir labai viliojo
lent yn oje gulint ys
saldainiai, kiti ska
nėstai, mažieji at
rinko tinkamus pro
duktus ir įrankius.
Grįžę į darželį vaikai
nus ip lov ė rank as,
užsirišo prijuostes

Autorės nuotraukos

Kepam kepam pyragus

ir sėdo maišyti tešlą. Pačių iškeptas pyragas – skaniausias!
Mūsų obuolių ir bananų pyragui reikia: 3 kiaušinių, stiklinės
cukraus, stiklinės miltų, 3 obuolių, 3 bananų.
Skanaus!
Gintarė PETERSONIENĖ
Auklėtoja
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„Naujos kartos darželis – ikimokyklinis ugdymas XXI amžiuje“
2014 m. pradžioje Ostravos (Če
kija) kalbų mokykla „Hello“ ir Kel
mės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
pasirašė bendradarbiavimo sutartį
dėl Europos Sąjungos finansuojamo
projekto „Naujos kartos darželis –
ikimokyklinis ugdymas XXI amžiuje“
įgyvendinimo ir Čekijos ikimokyklinio
ir pradinio ugdymo įstaigų vadovų ir
mokytojų darbo mūsų darželyje ste
bėjimo. 2014–2015 m. m. „Kūlvers
tuko“ lopšelyje-darželyje apsilankė
dvi ikim ok yklin ių ugd ym o įstaig ų
vadovių delegacijos. Viešnios do
mėjosi ne tik administracinio darbo
ypatumais Lietuvos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigose,
bet ir ugdymo procese naudojamais
metodais, priemonėmis, naujovėmis
ir projektine veikla. Kolegės iš Čeki
jos apsilankė Užvenčio ir Tytuvėnų lopšeliuose-darželiuose,
taigi galėjo palyginti švietimo sistemų panašumus ir skirtumus,
privalumus ir trūkumus. Tytuvėnų lopšelyje-darželyje viešnios
stebėjo auklėtojos metodininkės Laimutės Barčauskienės ir
vyresn. auklėtojos Indros Šarlauskytės veiklą „Žvalūs pirštu
kai – spalvoti darbai“ bei dalyvavo vyresn. auklėtojos Rimos
Šivickienės vedamo projekto „Futboliukas“ veikloje.
Aptardamos „Kūlverstuko“ ir Tytuvėnų lopšeliuose-darže
liuose stebėtas veiklas, Čekijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų
vadovės džiaugėsi pedagogių kūrybiškumu ir iniciatyvumu,
gebėjimu sudominti. Jos pastebėjo, kad užsiėmimuose naudo

Muzikinį užsiėmimą veda neformaliojo ugdymo pedagogė Daiva Pocevičienė

jamos šiuolaikiškos ugdymo priemonės ir taikomi nauji metodai.
Viešnias maloniai nustebino ugdytiniai, kurie aktyviai dalyvavo
veiklose. Čekų pedagogės pasidžiaugė gražia ir estetiška mūsų
darželio aplinka, ugdymo priemonėmis aprūpintomis grupėmis,
plačiai įstaigoje vystoma projektine veikla.
Projekto dalyvės aplankė Užvenčio dvaro malūną, Užvenčio
kraštotyros muziejų, Tytuvėnų regioninio parko lankytojų cen
trą, apžiūrėjo Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną, Kryžių kalną,
Šiluvos įžymybes.
Irina PARADNIKAITĖ-ABROMAVIČIENĖ
„Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė

„Mes rūšiuojam“ dalyvavusioms švietimo įstaigoms –
30 tūkst. eurų
2014–2015 m. aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“ da
lyvavusios mokyklos už surinktą elektroniką ir senas baterijas
gaus prizų už beveik 30 tūkst. eurų. Pagal surinktų atliekų kiekį
skiriami taškai, kuriuos įstaigos gali iškeisti į projekto partnerių
įsteigtus prizus.
Šį pavasarį geriausiai pasirodžiusioms įstaigoms skirti ir
papildomi prizai. Daugiau kaip 7,4 tonos elektronikos ir bui
tinės technikos atliekų surinkusi Kupiškio r. Alizavos pagrin
dinė mokykla gaus projekto partnerio „Elektromarkt“ įsteigtą
prizą – 300 eurų čekį. Daugiausia elektronikos (skaičiuojant
vienam mokiniui) surinko Raseinių rajono Nemakščių darželis –
beveik 93 kg, ir už tai bus apdovanoti 200 eurų vertės prizu,
šiek tiek mažiau surinko Rokiškio r. Panemunėlio universalus
daugiafunkcis centras – 80 kg, už tai jiems skiriamas 100 eurų
vertės čekis.
Daugiausia senų baterijų surinko Tauragės „Aušros“ pagrin
dinės mokyklos moksleiviai (299 kg), už tai – 300 eurų vertės
čekis. Alytaus r. Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras surinko
daugiausia baterijų skaičiuojant vienam mokiniui (beveik po
2 kg) ir Pakruojo r. Klovainių vaikų lopšelis-darželis (1,3 kg).
Šios įstaigos taip pat bus paskatintos 200 ir 100 eurų vertės
čekiais.  
Per mokslo metus mokyklose, ugdymo ir mokslo įstaigose
projekto „Mes rūšiuojam“ metu buvo surinkta beveik 260 to
nų elektronikos ir buitinės technikos atliekų. Surinkta 11 tonų
senų baterijų, kurios kelia ypač didelį pavojų gamtai. Visus
šio sezono „Mes rūšiuojam“ rezultatus galima rasti internete –
www.mesrusiuojam.lt/rezultatai/mokyklos/.
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Aplinkosaugos projektą organizuojančios Gamintojų ir Im
portuotojų Asociacijos vadovas Alfredas Skinulis tikisi, kad
jų projektai prisideda prie aplinkosauginių įpročių formavimo.
„Matome ne tik skaičius, kiek surinkta vienokių ar kitokių atliekų,
matome vaikų, jaunuolių norą bei pastangas gyventi švariau ir
sveikiau“, – džiaugėsi A. Skinulis.
Projektas „Mes rūšiuojam“ per keletą gyvavimo metų smarkiai
išsiplėtė. Prasidėjęs švietimo, mokslo įstaigose, vėliau persi
kėlė į įmones ir organizacijas. Projekto organizatoriai kartu su
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asocia
cija (ENTPTA) rūpinasi tinkamu senų automobilių išardymu ir
atliekų sutvarkymu, tam organizuojama akcija „Mes rūšiuojam.
Daugiau erdvės kiemuose“. Šiemet prisijungė ir projektas „Mes
rūšiuojam SKM“ – tai Sostinės krepšinio mokyklos ir projekto
„Mes rūšiuojam“ organizatorių sumanymas, skatinantis Sos
tinės krepšinio mokyklos komandas rinkti elektroninę įrangą,
nešiojamųjų baterijų bei akumuliatorių atliekas ir jas pristatyti
įmonei „Atliekų tvarkymo centras“. Siekiant skatinti bendruo
meniškumą bei atsakingumą, šiemet pirmą kartą rengiamas
projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“, kuriam ieškomi aktyvūs ir
energingi bendruomenių atstovai, tapsiantys projekto ambasa
doriais ir kartu su savo bendruomenėmis rinksiantys elektroni
kos bei baterijų atliekas.
Visi projektai vykdomi laikantis teisės aktų, kurių įgyven
dinimą prižiūri Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos.
Daugiau informacijos galima rasti internete – www.mesru
siuojam.lt/.
Ineta STRAVINSKAITĖ-JANAVIČIENĖ
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Fizinis aktyvumas – puikus būdas
siekti sveikatinimo veiklos tikslų
Panevėžio gamtos mokykla įgyvendina projektą „Mokausi
sveikai gyventi“, finansuojamą Panevėžio m. savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšo
mis. Aktyvus vaikų įtraukimas ir jų dalyvavimas sveikatingumo
veikloje yra svarbūs veiksniai asmens vystymuisi ir jo sveikatai.
Mokyklos pedagogai mano, kad išvengti sveikatai rizikingos elg
senos padeda nuo mažų dienų diegiami reikalingi gyvenimo įgū
džiai. Įvairaus amžiaus ugdytiniams organizuojamos skirtingos
veiklos atitinka vaikų saviraiškos poreikius ir padeda formuoti
sampratą apie sveikatą kaip asmens ir visuomenės vertybę.
Paminint Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną, būre
liuose visą savaitę vyko judrieji užsiėmimai, buvo rengiami
konkursai, estafetės. Baigiamasis savaitės fizinio aktyvumo
renginys sutelkė daugiau kaip 60 vaikų iš penkių miesto iki
mokyklinio ugdymo įstaigų. Jie visi lanko Gamtos mokyklos
būrelius. Gamtos mokyklos parke vaikai rungėsi linksmose
varžybose, džiaugsmingai atliko „medžių mankštą“ apkabinda
mi ąžuolą, stiebdamiesi link liepos viršūnės, atkartodami beržo

šakų lankstumą. Tokia veikla teikė vaikams džiaugsmo, žadino
žvalią nuotaiką. Žaisdami mažieji pasitikrino ir žinias, kurias
įsisavino ankstesniuose užsiėmimuose: atpažino artimosios
aplinkos medžius, rūšiavo atliekas, aptarė pavasario požymius.
Linksmi zumbos ritmai nepaliko nė vieno abejingo. O visų kartu
skanduojamas renginio šūkis „Aš ir Tu – mes visi kartu“ leido
pajusti bendrystę ir saugumą. Judėjimas tapo saviraiškos, sa
virealizacijos ir supančio pasaulio pažinimo priemone.
Projekto „Mokausi sveikai gyventi“ siekis yra formuoti tei
giamą vaikų požiūrį į sveikatos stiprinimą judant, populiarinant
sveiko gyvenimo būdą. Išskirtinė gamtinė mokyklos aplinka
(pradėtas kurti sveikatingumo parkas su treniruokliais, žaidimų
takai, laužavietė ir kt.) bei pedagogų kolektyvo kompetentin
gumas lemia sėkmingą sveikatos žinių įsisavinimą, sveikos
gyvensenos įgūdžių bei įpročių ugdymą.
Virginija KUZMIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Edukacinis užsiėmimas
„Septynių kalvų miesto paslaptys. Rask lobį“
Gimtojo miesto pažinimas, domėjimasis kultū
ros paveldo vertybėmis ugdo vaikų pilietiškumą,
skatina mylėti ir gerbti gimtinę.
Telšių l.-d. „Mastis“ priešmokyklinės „Žvirbliukų“
grupės vaikai ir auklėtoja Vilija Kergienė vykdo
projektą „Mano gimtasis miestas – Telšiai“. Vaikai
dalyvavo VšĮ „Vaikystės delnuose“ organizuotame
edukaciniame užsiėmime „Septynių kalvų miesto
paslaptys. Rask lobį“. Mažuosius suintrigavo
ekskursijos vadovės Živilės Zazerskytės pasiūlyta
lobio ir keturiasdešimties meškučių paieška.
Žaidimą vaikai pradėjo užkopę į Insulos kalvą
ir pasiklausę padavimų apie Telšių miesto atsi
radimą. Paskui, pasigrožėję Telšių Šv. Antano
Paduviečio katedros reljefinėmis durimis, žengė
pro Katedros Garbės vartus, sustojo prie fonta
no, aplankė pirmąją Telšių mokyklą. Apžiūrėję
maketą akliesiems, ženklus miesto grindinyje,
visi sugužėjo prie „Žemaitijos legendos“ – meš
kutės – skulptūros. Patrynę jos stebuklingą nosį,
vaikai nubėgo prie Didžiosios žemaičių sienos.
Žvalgydamiesi keliautojai užsuko į stebuklingą
skersgatvį pasiklausyti grojančios namo plytos.
Turgaus aikštėje, apžiūrėdami skulptūras „Če
vaikystė keimas nuklegiej“, darželinukai ieškojo lobio, pažaidė
žaidimą „Pažink Žemaitijos sostinę“, numalšino troškulį prie
Rotušės šulinio. Įdėję ranką į „Meškos pėdą“ vaikai buvo tikri,
kad taps tvirti ir stiprūs lyg meškinai. Pastatų sienose jie surado
išsislapsčiusius „žydukus“, kurie neša laimę, pinigus, išmintį.
Ant Masčio ežero tiltelių juos pasitiko pokštaujančios mešku
tės. Baigiant skaičiuoti meškutes, ant paskutiniojo tiltelio įvyko

stebuklas – vaikai surado ilgai ieškotą lobį – dėžutę „auksinių“
pinigėlių. Šis žaismingas edukacinis užsiėmimas praturtino
vaikų akiratį. Tikimės, kad įgytos istorinės žinios, patyrimas su
brandins artimesnį ryšį su savo miestu, jo praeitimi ir dabartimi.
Vilija KERGIENĖ
Telšių l.-d. „Mastis“ auklėtoja metodininkė

Ar skaitote kolegų rašinius apie šventes ir pramogas jų darželiuose? Ar esate kada pasinaudoję jų patirtimi?
Norėtume, kad atsirastų auklėtoja, kuri imtųsi aprašyti vieną eilinę savo darbo dieną ugdymo įstaigoje. Ne šventę.
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Profesinio mokymo institucijose
Tautinės kultūros paveldas –
svarbi šiuolaikinio jaunimo ugdymo dalis
Šiandien turbūt nė vienas neabejojame, kad dvasinio kultū
rinio paveldo pažinimas – tai mūsų ateities garantas.
Norint išlikti savimi, skleidžiant tautinį identitetą, svarbu
pažinti, saugoti ir gerbti savo istorines ištakas. Viena svar
biausių tautinio identiteto išraiškų yra etninė (tautinė) kultūra.
Ji priklauso nuo mūsų pačių: galime ją puoselėti kaip dvasinę
vertybę, bet galime ir numarinti kaip šiuolaikinio kosmopolitinio
pasaulio atgyveną. Nepaisyti savosios etninės kultūros, vadi
nasi, prarasti tautinį tapatumą. Žinoma, su tuo negali taikstytis
nė vienas save gerbiantis lietuvis. Tai puikiai suvokia ir Kauno
maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokytojai, kovo
19-ąją surengę kvalifikacijos kėlimo seminarą „Etninės kultū
ros ugdymas pamokose ir neformaliojo ugdymo veiklose,
įgyvendinant etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ug
dymo bendrąsias programas“.
Šio mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas pri
tarė tokiai iniciatyvai ir džiaugėsi, kad tądien į mūsų mokymo
centrą susirinko daugiau kaip trisdešimt mokytojų iš kitų Kauno
miesto bei rajono mokyklų. Seminare dalyvaujantys pagrindi
nių, vidurinių bei profesinių mokyklų mokytojai galėjo pamatyti,
kad mūsų mokymo centre yra gerbiama ir puoselėjama tautinė
kultūra, suvokiama jos svarba ugdant jauną žmogų.
Gausiai susirinkusius svečius mokyklos aktų salėje pasveiki
no šio renginio sumanytoja ir koordinatorė, gimnazijos skyriaus
vedėja Birutė Sveikatienė.
Jau prieš 15 metų mūsų ugdymo įstaigoje suvokta tautinės
kultūros puoselėjimo svarba. Mokytojų bendruomenė negailė
dama vežė iš savo gimtųjų kaimo sodybų apdulkėjusius buities
rakandus, motinų austas lovatieses, siuvinėtas staltieses, kitus
brangius daiktus. Taip buvo pradėtas kurti jaukus etnokultū
ros kampelis, o jo eksponatai ėmė keliauti į įvairias mokyklos
erdves, bet dažniausiai – į aktų salę, kurioje vyksta renginiai,
tautinės šventės, mokinių vaidinimai. Dar ir dabar prisimenamos
prieš dešimtmetį buvusioje Kauno maisto pramonės mokykloje
su mokiniais surengtos visas tradicijas išlaikiusios senoviškos
vestuvės – nuo jaunųjų pažinties kaimo subatvakaryje iki piršlio
korimo. Etnokultūros kampelyje saugomos šių vestuvių svečių
dovanos jauniesiems.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė B. Sveikatienė semina
ro dalyvius supažindino su kiekvieno senovinio daikto istorija,
jo kilme ir panaudojimu edukacinėse veiklose.
Ir šįkart daug etnokultūros kampelio eksponatų buvo panau
dota atviroje netradicinėje literatūros pamokoje „Kartų sankirta
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Romualdo Granausko novelėje „Duonos valgytojai“. Pamoką
vedžiau aš, šio straipsnio autorė, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja metodininkė Genovaitė Narkevičiūtė.
Rašytojas R. Granauskas dar sovietmečiu suvokė etninės
kultūros reikšmę ir savo kūryboje atskleidė tradicijų bei papročių
perdavimo iš kartos į kartą būtinybę. Ruošdamiesi pamokai,
mokiniai turėjo atlikti daugybę užduočių: pirmoji grupė studi
javo kritiką (R. Granausko kūrybos esminiai bruožai) ir rengė
pateiktis, kurias pristatė pasitelkę naująsias technologijas;
antroji buvo įtraukta į novelės „Duonos valgytojai“ ištraukos
inscenizacijos kūrimą; trečioji atliko tiriamąjį žurnalistinį darbą:
ar kepama naminė duona šiandien? Žinoma, atviros netradici
nės literatūros pamokos esmė buvo kūrinio inscenizacija. Jai
ruoštasi ypač kruopščiai: reikėjo atskleisti ne tik įvairių veikėjų
charakterius, bet ir apgalvoti drabužių stilistiką, sukurti laiko
dvasią atitinkantį scenovaizdį. Pasitelkti etnokultūros kampe
lio eksponatai: ližė, duonkubilis, senoviniai stalai, duonkepė,
bidonėlis, kailiniai, lovos ir kita svarbi butaforija.
Taikyti teatro meno elementus nagrinėjant literatūros kūrinius
nėra lengva ar paprasta, bet įdomu. Tai savotiškas iššūkis ne
tik mokytojai, bet ir mokiniams. Todėl mokiniai atsakingai mo
kėsi tekstus ir persikūnijo į veikėjus: senį Rimkų puikiai vaidino
mokinys Povilas Šimkus, senąją Rimkienę – Sandra Burčikaitė,
Marytę – Erika Grinevičiūtė, žentą – Deividas Svirskis, Mineikį –
Adomas Jasukaitis, Vandą – Kristina Reinikytė, bevardį alkoho
liką – Mindaugas Bendinskas. Su autorių vaidmenimis puikiai
susidorojo mokinės Viktorija Kibeikytė ir Kamilė Borotkinaitė.
Kartų priešprieša novelėje „Duonos valgytojai“ buvo parodyta
vizualiai. Mokiniai suprato pagrindinę kūrinio mintį – tautinės
kultūros ignoravimas skatina jaunosios kartos moralinę degra
daciją. Patirtis rodo, kad, pasitelkiant teatro meno elementus,
mokiniams lengviau suprasti kūrinio problematiką, veikėjų
vertybines nuostatas, laikotarpio situaciją.
Kita seminaro dalis buvo praktinė: dalyviai apsilankė mo
kyklos duonos kepyklėlėje. Čia juos pasitiko mūsų šauniosios
šeimininkės – vyresn. profesijos mokytojos Salomėja Česnu
levičienė ir Janina Narbutienė. Esame maistininkų mokykla,
todėl mums ypač aktualios senosios duonos kepimo tradicijos.
Didžiulį įspūdį svečiams paliko renovavus mokyklą pastatyta
senovinė duonos kepimo krosnis. Kiekvienas seminaro daly
vis galėjo pats suformuoti savo duonelę ir čia pat ją pašauti į
krosnį. Mokytojos S. Česnulevičienė ir J. Narbutienė pasakojo
apie galimybes natūraliu būdu ruošti padinę duoną su plikiniais
ir raugais, nenaudojant mielių ir įvairių tešlos puriklių. Vaizdas
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priminė senųjų laikų lietuvių namų aplinką: viename kubile
pukši raugas, kitame malonų aromatą skleidžia rūgstanti tešla,
o ant stalo pūpso suformuoti pusgaminiai, netrukus virsiantys
skania duonele.
Vėliau seminaro dalyviai buvo pakviesti į konditerijos labora
toriją, kurioje išmonės sėmėsi iš konditerijos mokytojų: profesi
jos mokytojos ekspertės Rasos Venterienės, vyresn. profesijos
mokytojos Kristinos Krikštolaitienės, profesijos mokytojos
Giedrės Polikevičienės ir skyriaus vedėjos Irenos Žiužnienės.
Daugelį maloniai stebino velykiniai konditerijos gaminiai ir jų
puošimo menas. Svečiai, ragaudami pavasariu dvelkiančių
skanėstų, domėjosi ir jų receptūra. Tad šauniosios konditerės
vos spėjo atsakinėti į klausimus.
Po praktinių užduočių dalyviai buvo pakviesti į konferencijų
salę pasiklausyti etikos mokytojos ekspertės Egidijos Kontri
mienės pranešimo „Etninės kultūros bendrųjų programų tikslai
ir uždaviniai, jų įgyvendinimo galimybės ir būdai pamokose“.
Pranešėja kalbėjo apie etninę kultūrą ugdymo procese, apie
mūsų mokymo centro patirtį integruojant etninę kultūrą į įvairius
bendrojo ugdymo dalykus, profesinio ciklo modulius – „Kulina
rijos paveldas“, „Kultūrinis turizmas“ – ir į neformalųjį ugdymą.
Mokytoja E. Kontrimienė pasidalijo patirtimi apie dalyvavimą
respublikinėje etnokultūros konferencijoje, kurioje skaitė pra

nešimą „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo
turinys nacionalinei vienybei puoselėti“ ir parengė įdomią meto
dinę medžiagą. Pranešėja pasidalijo informacija apie renginius,
skirtus Etnografinių regionų metams.
Džiugu ir tai, kad mūsų mokymo įstaiga yra pasirašiusi sutar
tį su Kauno tautinės kultūros centru, teikiančiu profesionalias
metodines konsultacijas etnokultūros temomis. Gimnazijos
skyriaus vedėja seminaro dalyviams parodė nufilmuotas įvairias
mūsų mokymo centro bendruomenės šventes: Kaziuko mugę,
Užgavėnes, Kristijono Donelaičio jubiliejui parengtą mokinių
vaidinimą, Atvelykį ir kt.
Greitai prabėgo pusdienis ne tik mums, mokymo centro
mokytojams, bet ir svečiams iš kitų mokymo įstaigų. Mokyklos
kavinėje prie kavos puodelio ragavome pačių iškeptą duonelę,
vaišinomės konditerijos skanėstais ir kalbėjomės apie ugdymo
problemas bei tautinės kultūros svarbą kiekvienam tautiečiui.
Svečiai džiaugėsi dalyvavę mūsų mokyklos surengtame semi
nare, nes daug pamatė ir sužinojo. Visi suvokėme neginčijamą
tiesą – tokia sklaida su daugybe praktinių veiklų yra naudinga
ir reikalinga kiekvienam, o ypač tam, kuris dirba su jaunimu.
Genovaitė NARKEVIČIŪTĖ
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Kiekviena kalba suprantama, jei ją tari lūpomis ir širdimi
Moki žodį – žinai kelią. Visur gerai – namie geriausia. Tokias
patarles Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centre galėjome iš
girsti anglų, rusų, vokiečių ir net ispanų kalbomis. Jau antrus
metus čia organizuojamas Kauno regiono profesinio mokymo
įstaigų užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) konkursas. Kauno
regiono profesinio mokymo įstaigų užsienio kalbų metodinė gru
pė susibūrė prieš ketverius metus. Idėja sutelkti ne tik užsienio
kalbų, bet ir regiono informacinių technologijų mokytojus kilo
Centro direktoriui Alvydui Pranui Grevui.
Šiemet vykusiame konkurse, kurį vedžiau aš, šio straipsnio
autorė, Daina Lasienė, svečiavosi didžiulis būrys mokytojų
ir mokinių net iš dešimties Kauno regiono profesinių moky
mo įstaigų. Dalyvauti buvo kviečiami 11–12 klasių mokiniai
ir jų užsienio kalbų mokytojai. Po oficialiosios dalies svečius
šventiškai sutiko mokymo centro neformaliojo ugdymo būrelio
vadovas Voldemars Petersons. Skambant gitaros garsams jo
atliekamos dainos lietuvių ir kitomis kalbomis buvo šiltai priim
tos ir dainuojamos kartu.

Kai kuriems mokiniams šis dviejų dalių konkursas buvo tikras
šnekamosios ir rašytinės užsienio kalbos žinių išbandymas.
Kiekviena komanda, sudaryta iš anglų, rusų ir vokiečių kalbas
besimokančių moksleivių, turėjo pristatyti paruoštas temas, o
vėliau atlikti užsienio kalbų testus.
Kol mokiniai suko galvas atlikdami užduotis, vyko užsienio
kalbų metodinės grupės posėdis. Mokytojai išklausė kolegų pa
ruoštus pranešimus, pasidalino gerąja darbo patirtimi, diskutavo
apie kalbų mokymosi ir mokėjimo svarbą kasdieniame gyve
nime, projektinėse veiklose bei svečiuojantis užsienio šalyse.
Susirinkusiesiems buvo įdomu stebėti visų mokymo įstaigų
komandų išradingus, informatyvius pasirodymus.
I komandinę vietą užėmė Kauno Karaliaus Mindaugo profesi
nio mokymo centras, II – Kauno statybininkų rengimo centras,
III – Kėdainių profesinio rengimo centras.
Mūsų mokymo centrui atstovaujanti jungtinė viešbučių ir
viešojo maitinimo skyriaus bei maisto technologijų ir prekybos
skyriaus mokinių komanda pasirodė puikiai. Mokinius konkursui
ruošė užsienio kalbų mokytojos metodininkės: Viktorija Marke
vičienė, Danutė Matulevičienė, Lilija Uknevičienė.
Visą konkursą mokinius ir mokytojus lydėjo gera nuotaika.
Kol buvo skaičiuojami galutiniai rezultatai, dalyviai galėjo apžiū
rėti viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centro
ugdymui skirtas erdves: mokomąjį restoraną ir šalia esančią
virtuvę, viešbučių kambarius, dalyvauti meninio rankšluosčių
lankstymo pamokėlėje.
Visų Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų užsienio kalbų
mokytojai vieningai nusprendė, kad rengti metodinius renginius,
taigi ir mokinių konkursus, kitais mokslo metais vėl patikima
mūsų Centrui. Juk turime geros patirties, nesibaidome darbų.
Daina LASIENĖ
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro anglų kalbos
mokytoja metodininkė, Regiono profesinio mokymo įstaigų
užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Kviečiame rašyti apie savo mokyklų profesijos mokytojus arba parašykite redakcijai, apie kurį pedagogą
mes turėtume papasakoti. Svarbiausia, kad tai būtų profesijos mokytojas, gebantis mokyti.
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Trumpai
Joniškis
Joniškio „Aušros“ gimnazijoje penkioliktą kartą surengta kar
jeros diena – organizuotas projektas „Į gyvenimą“. Šią dieną
gimnazijos vienuoliktokai supažindinami su Joniškyje veikian
čiomis įmonėmis, jų darbo specifika, reikalingomis profesijomis
bei reikalavimais dirbantiesiems. Šiemet projekte dalyvavo net
122 gimnazistai. Projekto partneriais sutiko būti Joniškio r. po
licijos komisariatas, Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Verslo ir
turizmo centras, vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Henriko Mi
kalkėno IĮ „Žilvinas“, UAB „Joniškio duona“, ŽŪB „Delikatesas“,
Joniškio teismo rūmai, VšĮ Joniškio ligoninė ir kt.

Apdovanoti ir mokslo pirmūnai bei puikiai mokyklą lankan
tys mokiniai. Kaip ir kasmet, daugiausia apdovanojimų teko
mokyklos sportininkams, Lietuvos olimpinio festivalio varžybų
laimėtojams.
Susirinkusieji nuoširdžiai plojo 5a klasės mokinei Gintarei
Miknevičiūtei, rajono meninio skaitymo konkurse užėmusiai
II vietą. Mergaitė pasekė pasaką „Gyvuliai kalba“. Penktokė
Viktorija Mickūnaitė padainavo dainą „Jeigu būtų kitaip“, o
tarptautinių konkursų laimėtojas šeštokas Povilas Neliupšis
akordeonu atliko sambą. Džiaugiamės, kad Povilo, kaip vieno
talentingiausių šalies vaikų, biografiją galime rasti autobiogra
finių apybraižų žinyne „Kas bus kas? Lietuvos ateitis“.
Apdovanojimų sulaukė ir mokytojai. Už nuoširdų bendra
darbiavimą padėkota aktyviausiai mokyklos mamai Eglei
Petraitienei. Garbės dieną vainikavo grupės „16 Hz tribute“
koncertas – juk pripažinimas ir gera nuotaika visada šalia.
Apie tai redakcijai parašė mokytoja metodininkė Irena Ado
mavičiūtė.
Tauragė

Mokinius lydėję mokytojai irgi turėjo užduotį – anketuoti savo
grupių mokinius. Projekto koordinatorės, neformaliojo švietimo
ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjos Vilijos Bartašienės nuo
mone, grįžtamasis ryšys labai svarbu. Tik išanalizavus mokinių
lūkesčius ir pastebėjimus, galima kitais metais veiklas tobulinti
ir siekti geresnių rezultatų.
Už šią žinią dėkojame Joniškio „Aušros“ gimnazijos profesijos
patarėjai Stasei Stulginskienei.

Penki Batakių vidurinės mokyklos mokiniai ir keturi mokytojai
visą savaitę praleido Portugalijos sostinėje Lisabonoje (Batakių
vidurinė dalyvauja programos Erasmus+ tarptautiniame projek
te „Mokykimės pažinti pasaulį per gamtos mokslus ir meną“).
Projekto partnerės – Estijos, Graikijos ir Portugalijos mokyklos.
Keliautojus sužavėjo Lisabonos grožis, įspūdingi architek
tūros paminklai, Beleno bokštai, jau 500 metų stovintys prie
Težo upės žiočių, gotikinio stiliaus Šv. Jeronimo vienuolyno
ansamblis ir visa kita.

Kėdainiai
„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje vyko
tradicinė Garbės diena. Šia proga buvęs „Aušros“ mokinys, o
dabar savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiu
lis įteikė specialų prizą 8c klasės mokinei Valerijai Kanapkaitei
už puikius mokslo ir sporto pasiekimus. UAB „Daumantai LT“
reklamos ir ryšių su visuomene specialistė Jorūnė Liutkienė
generalinio direktoriaus vardu apdovanojo mokytoją Eriką
Lavrukėnienę už iniciatyvumą ir kūrybingumą.
Šventėje pasidžiaugta, kad šiais metais mokyklos garbę
Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotose olimpiadose bei
konkursuose gynė nemažas būrys mokinių, tapusių laimėtojais.
Jiems buvo įteikti mokyklos garbės raštai ir pelėdos – išminties
simbolio – statulėlės.
Antonio Arroio vidurinė menų mokykla specializuojasi taiko
mosios dailės srityje. Joje mokiniai mokosi dailės litografijos,
dekoratyvinio dažymo, skulptūros, keramikos, drožybos ir
meninės baldininkystės. „Pasigėrėjome jų darbais, o kitą dieną
žinių paviljone Ciencia Viva galėjome atlikti fizikinius bandymus,
susijusius su Interaktyvaus mokslo ir technologijų muziejaus
ekspozicija. Kino muziejuje Cinemateca Junior pamatėme
pirmuosius kino bandymus, žiūrėjome filmą su nebyliojo kino
legenda Čarliu Čaplinu. Sužinojome, kad vienas svarbiausių
dekoratyvinių elementų Portugalijoje yra keraminės apdailos
plytelės. Gražiausios – mėlynai baltos. Nacionaliniame Azulejo
plytelių muziejuje pamatėme įvairiausių spalvų ir stilių dekora
tyvinių puošmenų, sužinojome, kad jas prieš 500 metų pradėjo
gaminti maurai. Galėjome ir patys dekoruoti plyteles“, – savo
laiške rašo mokiniai iš Batakių vidurinės mokyklos.
Lisabonos technikos universitete jie klausėsi paskaitos apie
žemės drebėjimų inžineriją ir dalyvavo konkurse. Reikėjo iš le
go kaladėlių pastatyti kuo aukštesnį pastatą, kuris vėliau buvo
bandomas imituojant žemės drebėjimą.
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Vieno užsiėmimo metu šalių dalyvių komandos pristatė namų
darbus. Tai buvo du filmukai. Visiems labai patiko batakiškių
„Drugelis“. Vaikai vieni iš kitų mokėsi, kaip tokias priemones
pasigaminti ir apipavidalinti.
„Iš Portugalijos parsivežėme patirties, malonių įspūdžių,
naujų pažinčių. Esame dėkingi Portugalijos mokiniams, kurie
buvo mums labai draugiški“, – teigia Kamilė, Rasa, Karolis,
Julius ir Renoldas.
Šiauliai
Šiaulių universiteto gimnazijoje trečią kartą surengtas Šiaulių
miesto raiškiojo skaitymo konkursas prancūzų kalba. Jame da
lyvavo mokiniai iš šešių Šiaulių miesto gimnazijų, trijų progim
nazijų ir svečiai iš Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos. Skambėjo
prancūzų poetų Viktoro Hugo, Polio Verleno, Žako Prevero,
Polio Eliuaro eilės. Vertinimo komisija stebėjo, kaip atsklei
džiama tema, kreipė dėmesį į tartį, intonaciją, meniškumą. 6–8
klasių grupėje geriausiai sekėsi Edgarui Svisčiovui (I) ir Miglei
Poškutei (II) iš Medelyno progimnazijos. 9–12 klasių grupėje
pirmąsias vietas laimėjo Vaiva Stankutė iš Šiaulių universiteto
ir Airidas Banevičius iš Juliaus Janonio gimnazijų.
Už šią žinutę dėkojame Šiaulių m. prancūzų kalbos mokytojų
metodinio ratelio pirmininkei Daliai Šarkūnaitei.
Klaipėda
Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šilutės r. Inkaklių
mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojos pasi
rašė bendradarbiavimo sutartį. Mūsų centro mišraus amžiaus
grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai svečiavosi Inkaklių
mokykloje. Ten vyko raiškiojo skaitymo konkursas „Spalvingoje
eilėraščių pievelėje 2015“. Skirtingo amžiaus grupėse mūsų
mokiniai užėmė dvi pirmąsias ir tris antrąsias vietas. Sulau
kėme atsakomojo vizito: mūsų bičiuliai atvyko žaisti žaidimo
„Aš žinau“. Žaidime susirungė trys komandos. Minėme mįsles,
atsakinėjome į klausimus apie Lietuvą ir jos istoriją, draugams
teikėme pirmąją pagalbą, piešėme, šokome... Smagiai praleidę
laiką, patyrę daug džiugių emocijų, apsikeitę atminimo dovanė
lėmis, susitarėme, kad tai ne paskutinis susitikimas.
„Manome, kad šis bendradarbiavimas bus naudingas tiek
mokiniams, tiek mokytojams“, – „Švietimo naujienoms“ parašė
Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja Loreta
Toleikienė.
Panevėžys
Eruditų konkursai 5–8 klasių mokiniams tapo gražia Alfonso
Lipniūno progimnazijos tradicija. Septintokų konkursas šiemet
buvo tarpmokyklinis, nes progimnazijoje svečiavosi šaunūs
Kazimiero Paltaroko gimnazijos septintokai ir jų klasės vado
vė. Septyni progimnazijos septintokai ir septyni svečiai rungėsi
šešiuose žinių konkurso etapuose. Po įtemptos, tačiau sma
gios kovos paaiškėjo konkurso nugalėtoja. Ja tapo Kazimiero
Paltaroko gimnazijos septintokė Goda Raščiūtė. III vietą už
ėmė mūsų progimnazijos 7b klasės mokinė Viktorija Milinytė,
II vieta atiteko taip pat mūsų progimnazijos 7b klasės mokiniui
Mindaugui Laskovui.
„Smagu, kad būti daug žinančiam tampa madinga“.
Dėkojame informacijos autorei, vokiečių kalbos mokytojai
Dainora Raudienei.
Vilnius, Kaunas
„...2015 m. gegužės 14 d. nedrąsiai praveriame sunkias
Kauno karininkų ramovės rūmų duris. Netrukus čia, Koncertų
salėje, prasidės muzikinis festivalis „Po angelo sparnu“, skirtas
šeimos, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti.
Į renginį mus pakvietė Kauno m. ikimokyklinių įstaigų muzikos
mokytojų draugijos pirmininkė, Kauno menų darželio „Etiudas“
muzikos mokytoja ekspertė Jurgita Urnižienė. Kopiame laiptais

į nepaprastai gražią salę ir viena mokinė susižavėjusi šūkteli:
„Oho – čia tai tikri rūmai, turbūt juose karaliai gyvena!“
Galbūt karaliai čia ir negyvena, tačiau kokia nuostabi šventė
pabūti tokioje didingoje aplinkoje, prisiliesti prie čia stovinčio
„Steinway & Sons“ fortepijono, išreikšti save muzikos gar
sais, – „Švietimo naujienoms“ rašo Vilniaus Algirdo muzikos
mokyklos mokytoja metodininkė Violeta Česaitienė. – Fes
tivalio pradžia – nepaprastai įspūdinga. Į sceną suguža apie
200 mažųjų dainininkų. Tai jungtinis Kauno ikimokyklinių įstaigų
vaikų choras. Pirmasis kūrinys – Jolantos Valickienės daina
„Angelo sparnas“. Ypatingą efektą sukuria ritmiškai bei plastiš
kai judančios vaikų rankelės, padabintos šviečiančiais žiedais.
Viso festivalio metu žavi vaikų ir jiems diriguojančių vadovių
(J. Urnižienės, Astos Ambrazevičienės, Giedrės Motiejūnienės,
Renatos Koncevičienės) sugebėjimai. Mielai nuteikia ir vokali
niai ansambliai bei solistai. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos
šeimyniniai instrumentiniai ansambliukai paįvairina renginį
naujomis spalvomis.
Fest iv alis baig ias i Aušr os Send žik ien ės dain a „Eis im e
mes...“, kurią atlieka scenoje esantys vaikai bei jų vadovai.
Koncerto režisierei, choro meno vadovei Jurgitai Urniežienei
paraginus, prisijungia ir salėje sėdintys žiūrovai.“
Radviliškis
Gegužę Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro
Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus žirgyne vyko
tradicinis pramoginis renginys „Diena su žirgu“. Renginio tiks
las – centro žirgyno ir jame teikiamų paslaugų bei žirgininkystės
verslo darbuotojo specialybės populiarinimas. Į žirgyną atvyko
rajono gimnazijų bei pagrindinių mokyklų mokinių komandos ir
jų sirgaliai bei Šeduvos lopšelio-darželio auklėtiniai. Šventėje
Centro direktorius Jonas Pravilonis kalbėjo, kad susidomėjimas
žirginiu sportu auga.
Šventė prasidėjo žirgų šokiu. Vėliau mintos mįslės, prisi
mintos patarlės ir dainos apie žirgus. Komandos varžėsi, kuri
gražiau supins žirgui karčius. Žirgininkystės verslo darbuotojo
specialybės mokiniai dalyvavo įvairiose rungtyse. Visi norintieji
galėjo pajodinėti, pasigrožėti žemaitukų veislės arkliais ir po
niais, kuriuos rodė ir leido apžiūrėti ūkininkas Vytautas Čepai
tis, žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės ŽR12 grupės
mokinė Laura Buivytė bei ūkininkė Ieva Šiurnė.
Renginyje šuolio galingumą demonstravo Diana Snarskytė
su žirgu Alita, Šarūnė Juknevičiūtė su žirgu Vitražu, Greta Bol
naitė su žirgu Asa de Casandra bei Ignas Šiurna su žirgu
Ažyte. Gimnastiką ant žirgo (voltižiruotę) atliko Deividas Gai
lius ir Ignas Šiurna su žirgu Gina. Dailųjį jojimą rodė Šeduvos
technologijų ir verslo mokymo skyriaus žirgyno trenerė Inga
Gailiuvienė su žirgu Primavera GT ir I. Šiurna su žirgu Ažyte.
Šventėje surengta Žirgininkystės verslo darbuotojo specia
lybės mokinių Šarūnės Juknevičiūtės piešinių ir Kristinos Pri
kockaitės bei Viktorijos Liagaitės fotografijų paroda, eksponuoti
mokinių sukurti plakatai. Patys mažiausi renginio dalyviai – dar
želio auklėtiniai – piešė savo svajonių žirgą.
Šventės pabaigoje paskelbtos nominacijos: Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija tapo lyriškiausia komanda, Šeduvos gimna
zijos pirmoji komanda buvo kūrybiškiausia, Šeduvos gimnazijos
antroji komanda pasirodė dainingiausia, Sidabravo gimnazijos
komanda pelnė Žirgų žinovų nominaciją, o Radviliškio techno
logijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo
mokymo skyriaus komanda pripažinta meniškiausia.
Radviliškio r. savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras
Augulis pasidžiaugė, kad tokios šventės skatina ne tik dar labiau
pamilti žirgus, bet ir geriau pajusti šalia esantį žmogų, nes tie,
kurie myli gyvūnus, turi jautresnę sielą. Pažinti žirgų pasaulį –
dovana, kurią gali gauti kiekvienas šventės dalyvis. Draugystė
su žirgais ne tik įdomi, bet ir naudinga: užsiimama aktyvia fizine
veikla, patiriama daug teigiamų emocijų ir įspūdžių.
Už šią žinią dėkojame žirgyno vedėjai Editai Matišiūtei.
Redakcija
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Paminėta Juozo Šliavo gimimo sukaktis
Pakruojo r. Žeimelio gimnazijoje visa savaitė buvo skirta kraš
totyrininko Juozo Šliavo 85-osioms gimimo metinėms paminėti.
Baigiamąjį renginį „Sekminių ragelis“ skyrėme ir Etnografinių
regionų metams.
Juozas Šliavas gimė Pakruojo r. Rimkūnų kaime 1930 m.
vasario 8 d. Pedagogas 30 gražiausių ir brandžiausių savo
gyvenimo metų atidavė Žeimelio vidurinei mokyklai ir Žiemga
los krašto tyrinėjimams. Žeimelyje jis įkūrė „Žiemgalos“ mu
ziejų, surinko apie 4 tūkst. eksponatų, parašė 18 tomų mokslo
darbų. Įdėjo daug pastangų, kad būtų restauruotos Žeimelio
karčemos, prisidėjo prie kultūros paminklų išsaugojimo. Į sa
vo veiklą jis sugebėjo įtraukti ne tik mokinius, bet visus mūsų
apylinkių gyventojus.
Buvę mokiniai šiandien tęsia jo darbus, o gimnazijos admi
nistracija, mokytojai ir jaunieji kraštotyrininkai stengiasi, kad
Žiemgalos krašto šviesuolio vardas nepasimirštų. J. Šliavo

jubiliejinės gimimo sukaktys mokykloje pažymimos įvairiomis
renginių formomis. Šiais metais nutarėme surengti Sekminių
šventę pagal Šiaurės Lietuvos senovines tradicijas.
Darbo grupei vadovavo direktorės pavaduotoja Raimonda
Gasperavičienė. Etnografine programos dalimi rūpinosi šventės
iniciatorė, muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė. Mokytojo
šviesuolio atminimui skyrėme visą savaitę. Kraštotyrininkai
atnaujino mokykloje esantį stendą, bibliotekoje parengė kny
gų ir moksleivių kraštotyros darbų parodą, moksleiviams buvo
priminta J. Šliavo biografija. Aplankėme kraštotyrininko kapą.
Baigiamąją dieną „Sėkminių ragelis“ sukvietė visus į šventiš
kai papuoštą mokyklos kiemelį. Susirinkusiuosius pasveikino
LR Seimo narys Vitalijus Gailius. Jis pasidžiaugė, kad Žeimelio
gimnazija turi savo tradicijas, prisimena žymius žmones, o ir
mokslo srityje siekia vis geresnių rezultatų. Gimnazijos direk
torė Vilma Kaminskienė su vaišėmis pasitiko būrį piemenėlių,

Išrinktos gražiausios žaliosios palangės
Gegužės 23 d. į nuostabiai žydintį Vilniaus
universiteto Botanikos sodą rinkosi ekologinio
konkurso „Mano žalioji palangė“ dalyviai.
Šiais metais konkursui sukurta net 780 origi
nalių, netradicinių, labai gražių žaliųjų palan
gių, iš kurių buvo išrinkta 30 pačių geriausių.
Žaliąs ias palanges kūrė ikimokyklinukai ir
įvairių klasių mokiniai iš šalies ugdymo įstaigų.
Ir patys mažiausieji, ir vyresnieji, padedami
auklėtojų ir mokytojų, patys gamino dekoracijas,
daigino ir sodino gėles, prieskonines žoleles bei
kitus augalus.

Mažasis „Spindulėlių“ gamtos pasaulis (Utenos vaikų l.-d. „Šaltinėlis“ „Spindulėlių“ gr.)

Mano mažo mažas daržas (Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ „Voveriukų“ gr.)

Pirmiausia buvo vertinama idėja, originalumas, išsamus ap
rašymas ir palangės pritaikymas ugdymo procese, o tik tuomet
žiūrima į nuotrauką, atspindinčią idėjos įgyvendinimą. Darbus
vertino VU Botanikos sodo, UAB „Sėkluva“ ir žurnalo „Sodo
spalvos“ atstovų komisija, o gražiausią metų palangę rinko
visi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC)
Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus socialinio tinklalapio
„Facebook“ vartotojai.
Metų žaliosios palangės sertifikatas įteiktas socialinio tin
klalapio „Facebook“ vartotojų favoritui – Utenos vaikų lopše
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liui-darželiui „Saulutė“. Šeimų kategorijoje nominuota Daukštų
šeima už sukurtą prieskonių daržą.
Konkurso nugalėtojai džiaugėsi ne tik diplomais ir prizais,
bet ir edukacine ekskursija po VU Botanikos sodą, Biologinės
įvairovės dienos renginiais, galimybe susipažinti su į sodą
atkeliavusiais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
augintiniais: avimis, ožkomis, asilu Valentinu, triušiais, paukš
čiais, įvairių rūšių graužikais, driežais ir vabzdžiais.
Tikimės, kad dalyvavimas konkurse jauniesiems žaliųjų
palangių kūrėjams padėjo pamatyti augalo gyvenimą – nuo
gležno daigelio iki žiedo – ir suprasti, kiek reikia žinių, rūpesčio
ir meilės jam užauginti.
Konkursą „Mano žalioji palangė“ organizavo LMNŠC ir VU
Botanikos sodas.
Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus grupėse apdovanotųjų
sąrašą rasite šiuo adresu – www.lmnsc.lt/lt/naujienos/1623.
Viktorija KALAIMAITĖ
LMNŠC komunikacijos specialistė
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atvedusių vainikuoti ožkytę. Kiekviena moksleivių
klasė ir mokytojai prisiminė senuosius amatus:
pynė juostas, Sekminių vainikėlius, gamino žilvičių
švilpynes, rišo vantas. Šventės viešnia Modesta
Plačakienė mokė pinti pintines, kvepėjo Janinos
Vareikienės naminė duona, pyragai, gruzdeliai. Ilga
metis mokyklos darbuotojas Vytautas Pakalnis grojo
lūpine armonikėle. Skambėjo nuotaikingos liaudiš
kos dainos, šventės dalyviai buvo kviečiami šokti ir
žaisti. Visus linksmino Žeimelio daugiafunkcio cen
tro kaimo kapela, vadovaujama Stanislovo Zuoko.
Šventėje dalyvavo LR Seimo nario V. Gailiaus
patarėjas Gintaras Šurna, Pakruojo savivaldybės
švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė, Žeime
lio seniūnė Vitalija Dobravolskienė, būrys Žeimelio
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių, mokyklos
bendruomenė, moksleivių tėveliai, mūsų krašto
amatininkai.
Regina NOREIKIENĖ
Žeimelio g-jos kraštotyros būrelio vadovė

Eglės Saudargaitės nuotr.

Paroda „Aš – atsakingas vartotojas“
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina visuo
menės aplinkosauginio švietimo projektą „Atsakingų vartotojų
ugdymas Kauno švietimo įstaigose“. Šiuo projektu siekiama
ugdyti palankų Kauno m. visuomenės požiūrį į tausojantį
vartojimą. Centre nuo gegužės 20 d. iki birželio 30 d. vyksta
projekto paroda „Aš – atsakingas vartotojas“. Ši mokinių darbų

paroda atspindi mokytojų (projekto dalyvių) projekto „Atsakingų
vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“ seminaruose
įgytų žinių perdavimą mokiniams, gerąją atsakingo vartojimo
įgūdžių ugdymo patirtį.
Ginta AUGUSTAUSKAITĖ
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja

Kviečiame apsilankyti Kalendorių svetainėje
Šiaulių moksleivių na
mų vaikų klube „Aitvaras“
duris atvėrė Kalendorių
svetainė, kurią įkūrė mai
roniečių būrelio mokytoja
Aldona Margienė.
Mok yt oja įvair ius ka
lendorius rinko ne vienus
metus. Šiuo metu jų su
kaupta apie 2 tūkst. Yra
suvenyrinių, reklaminių,
sveikatos, žemaičių, poli
tinių, sieninių, darbo ir t. t.
Jie sur inkt i iš Ang lijos,
Vokietijos, Rusijos, Latvi
jos, Kazachstano, Kinijos.
Sen iaus ias – 1959 m.
sieninis, originaliausias –
2002–2051 m., o didžiau
sias – Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės Valdovų
rūmų radinių 2005 m. kalendorius.
Vyko kalendorių lapelių apipavidalinimo konkursas – piešė
jau į pirmus edukacinius užsiėmimus atvykę Juventos progim
nazijos pradinukai. Svečius muzikiniais kūriniais sveikino vaikų
muzikos studija „En-den-du“ ir elektroninių muzikos instrumentų
ansamblis. Susirinkusieji diskutavo, kad padėti gausinti svetai
nę gali kiekvienas, tik reikia atrasti kuo senesnį ir originalesnį

kalendorių. Moksleivių namų pavaduotoja Danguolė Masiulienė
pasveikino visus, prisidėjusius prie šios iniciatyvos. Mokiniai
džiaugėsi, kad jaukioje svetainėje galės susirinkti ne tik su bū
relio nariais, bet ir pasikviesti savo klasės draugus ar mokytoją.
Evaldas DRAZDAUSKAS
Jaunasis žurnalistas
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Almanachas – Trečiojo amžiaus universiteto 20-mečiui
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 p.)

Ingridos Ambrazevičienės nuotr.

„Diemedžio“ leidykla „miestui ir pasauliui“ pateikė nuostabią
knygą „Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui – 20 me
tų“. Jos skaitytojai turėtų žemai nusilenkti leidinio sudarytojoms
Jadvygai Miniotaitei, Vidai Rogalskienei, Danutei Kurmilavičiū
tei, recenzentams Aldonai Rėksnienei ir Kęstučiui Rogalskiui

bei redaktorei Danguolei Vanagaitei. Dėl jų pasiaukojančio
darbo įvyko tikras stebuklas – parašyta išsami dar palyginti
jaunos organizacijos istorija. [...] Niekas negalėtų atkurti tikro
viškos istorijos taip, kaip tie, kurie dirbo, naktimis nemiegojo,
galvodami, kaip geriau.
Ypač reikia įvertinti Istorijos fakulteto dekano K. Rogalskio
pasakojimą apie Istorijos fakultetą. Sunku patikėti, kad ger
biamas dekanas neturi istoriko išsilavinimo: dažnas istorikas
galėtų pasimokyti, kaip nuosekliai ir aiškiai išdėstyti kokios nors
struktūros istoriją.
Visiems Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto isto
rijos kūrėjams ir šios nuostabios knygos skaitytojams būtina
palinkėti toliau energingai veikti, kad kitam jubiliejui taip pat būtų
galima parašyti knygą apie dar labiau išaugusį Universitetą,
sėkmingai gyvuojantį po svetingu LEU stogu.
Dr. Vida KNIŪRAITĖ
LEU Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros docentė,
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto kuratorė

Daugiau informacijos – https://leu.lt/lt/leu_naujienos/universiteto-naujienos/almanachas-medardo-universitetas.html.

Į Stokholmą
Adolfo Šapokos
keliu

Balandį Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai ir moky
tojai, vadovaujami mokytojos metodininkės Aldonos Leipuvie
nės, keliavo į Stokholmą, savo garsiojo žemiečio A. Šapokos
studijų miestą.
Lietingą vakarą Rygoje sėdę į prabangų laivą „Izabelė“, kurio
dydis ir grožis dar uoste sudrebino ne vieną jaunojo keliautojo
širdį, uteniškiai patraukė per jūras marias į tolimą, kitoje mū
sų Baltijos pusėje esančią Švediją, žinomą iš vikingų žygių ir
Vazų dinastijos, palikusios ryškų pėdsaką Abiejų Tautų Res
publikos istorijoje, veiklos aprašymų vadovėliuose. Greitai rūke
paskendo Latvijos krantas, pūtė žvarbus vėjas. Vienuoliktame
„Izabelės“ aukšte esančioje aikštelėje nebebuvo ką veikti, taigi
keliautojai susispietė valgyklos salėje, kur keletą valandų tęsėsi
latvių liaudies dainų ir šokių vakaras.
Rytas prie Švedijos krantų pasirodė labai svetingas: skaisčiai
švietė saulė, aiškiai matėsi didesnės ar mažesnės salos. Ne
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vienas keliautojas pareiškė,
kad norėtų tokioje saloje gy
venti ir rašyti knygas. Išlipę
iš laivo, uteniškiai pirmiausia
nuskubėjo pažiūrėti stebuk
lo – 1628 m. pastatyto ir grei
tai paskendusio, o 1960 m.
iškelto iš jūros gelmių Vazų
laivo. Įspūdžio, kurį paliko
spec ialiai laiv ui stat yt am e
pastate įrengtas muziejus,
aps ak yt i neįman om a – tai
reikia pamatyti patiems.
Nacionalinis muziejus taip
pat pranoko keliautojų lūkes
čius. Apž iūr ėję Stokh olm o
senamiestį, pasigėrėję sar
gybos keitimosi ceremonija,
art ėjant vak ar ui uten išk iai
vėl atsidūrė „Izabelėje“. Už
virė darbas: puikiai įrengtoje
Konferencijų salėje vyko eks
kursijos vadovės mokytojos
metodininkės A. Leipuvienės
vedamas seminaras. Moky
toja ekspertė Birutė Kairienė
išsamiai papasakojo tragišką
ir didingą „Vazų“ laivo istoriją.
Buvo išklausytas paskaitų ciklas: „Švedija iki 1523 m.“, „Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Švedijos santykiai XVI a.“,
„Abiejų Tautų Respublika ir Švedija Šiaurės karo metais“. Mo
kytoja ekspertė Daiva Dudėnienė surengė protų mūšį – pateikė
20 klausimų švedų kultūros tematika.
Gaila, kad trys turiningos mokymosi dienos, skirtos A. Šapo
kos biografijos studijavimui, praėjo labai greitai. Pavargę, bet
gerai nusiteikę uteniškiai grįžo į gimtąjį miestą, kaip kadaise
iš Stokholmo grįždavo A. Šapoka. Miestas atrodė pasikeitęs:
gatvės tiesiog sužydėjo, termometras rodė daugiau kaip 20
laipsnių šilumos. Tai buvo įrodymas, kad, nors ir vėluodamas,
pavasaris ateina ne tik į žmonių širdis, bet ir į Lietuvos miestus
bei kaimus. Uteniškiai džiaugėsi pabuvoję ten, kur vaikščiojo
garsusis jų žemietis.
Doc. dr. Vida KNIŪRAITĖ
Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedra

