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Augalų pažinimo galimybės Lietuvoje
Gruodžio 12 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete įvyko mokslinis
renginys, skirtas pirmojo lietuviško Vadovo augalams pažinti išleidimo 80-mečiui
ir žymaus botaniko prof. Povilo Snarskio gimimo 125-osioms metinėms paminėti.
Fakulteto dekanas prof. Osvaldas Rukšėnas pasveikino renginio svečius bei orga
nizatorius, o prof. Jonas Naujalis išsakė viltį, kad tokių mokslinių renginių, kuriuose
kalbama ne tik apie mūsų krašto botanikos praeitį, bet ir apie dabartį bei ateitį kas
met bus vis daugiau. Renginyje buvo pristatyti keturi moksliniai pranešimai. Audronė
Meldžiukienė ir dr. Edita Meškauskaitė apžvelgė pirmojo 1934 m. išleisto Vadovo
Lietuvos augalams pažinti struktūrą (sudarytojai – vėliau žymiais profesoriais tapę,
o tada dar visai jauni Jonas Dagys, Antanas Minkevičius ir karo metais, deja, žuvęs
Jurgis Kuprevičius), įvertino šio darbo svarbą botanikos plėtrai prieškarinėje Lietu
voje. Dr. Jūratė Tupčiauskaitė kalbėjo apie prof. P. Snarskio parengtų dviejų Vadovų
augalams pažinti ypatumus, jų svarbą tiriant mūsų krašto florą XX a. antroje pusė
je. Sigitas Juzėnas pristatė atsirandančias galimybes augalų pažinimui panaudoti
modernius elektroninius raktus. Dr. Valerijus Rašomavičiaus pranešime daugiausia
dėmesio buvo skirta naujo Vadovo augalams pažinti parengimui ir išleidimui.

Siekiantiems geresnės mokinių 
mokymo(si) kokybės................................5
¢

¢

¢

Kuomet „atėjo“ lietuviai............................6
Moksleiviai teisme tapo ir ieškovais, 
ir atsakovais............................................9
Profesoriaus Česlovo Kudabos pasėtos 
gerumo sėklos daigai Ignalinoje............12
Būkime kartu.........................................13
Tarpkultūrinė dėlionė.............................15

VU Gamtos mokslų fakulteto inf.

Pasirašė bendradarbiavimo sutartį
Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje pasirašyta atnaujinta trišalė Krašto ap
saugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos ben
dradarbiavimo sutartis. Sutartį, kuria šalys įsipareigoja bendradarbiauti ugdydamos
vaikų ir jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą ir tautiškumą, pasirašė krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas, švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis ir
Lietuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas.
„Stiprindami bendradarbiavimą su Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos šaulių
sąjunga, siekiame sudaryti sąlygas intensyviau ugdyti jaunų žmonių pilietines, patrio
tines ir tautines nuostatas, skatinti pareigą ir atsakomybę rengtis Tėvynės gynybai“, –
prieš sutarties pasirašymą kalbėjo ministras J. Olekas.
„Pirmą kartą bus sukurta šalies gynybai skirto pasirenkamojo dalyko programa – iki
šiol tokio dalyko bei jam parengtų mokymo priemonių neturėjome“, – sakė švietimo
ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.
„Savo gretose vienydama daugiau nei 3500 jaunuolių, Lietuvos šaulių sąjunga
darys viską, kad jų ugdymas būtų visavertis ir kokybiškas. Tikimės, kad pasirašoma
sutartis padės plėsti ir stiprinti mūsų veiklą ir tautinių bendrijų gretose“, – teigė Lie
tuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas.
Šia sutartimi Krašto apsaugos ministerija įsipareigoja teikti pasiūlymus dėl vaikų ir
jaunimo ugdymo nacionalinio saugumo ir gynybos srityje, rengti švietimo įstaigoms
informacinę medžiagą apie galimybes rinktis kario profesiją, organizuoti kvalifikacinį
mokymą mokytojams, skatinti švietimo ir Krašto apsaugos sistemos institucijų ben
dradarbiavimą vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo veikloje.
Švietimo ir mokslo ministerija, atnaujindama bendrąsias programas, įsipareigoja
konsultuotis nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais, bendradarbiauti su Krašto
apsaugos ministerija rengdama pasirenkamojo dalyko, skirto šalies gynybos temati
kai, programą ir kt. Taip pat informuoti švietimo įstaigas apie galimybes bendradar
biauti su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir Lietuvos šaulių sąjunga.
Pasirašoma sutartimi Lietuvos šaulių sąjunga įsipareigoja skatinti ir informuoti
mokytojus ir mokinius apie galimybes įsitraukti į Lietuvos šaulių sąjungos veiklą, ini
cijuoti ir remti jaunųjų šaulių būrelių veiklą mokyklose, organizuoti bendrą Lietuvos
šaulių sąjungos, vaikų ir jaunimo veiklą.
Bendradarbiavimas tarp Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų ir Lietuvos
šaulių sąjungos vyko ir iki šiol pagal 2008 m. pasirašytą trišalę sutartį. Atnaujinama
sutartis yra konkretesnė, atitinkanti šių dienų iššūkius.
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Konferencijos

Jūsų sprendimai – mūsų ateitis!?
Baigiantis metams Lietuvos Respublikos Seime organi
zuota tarptautinė konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“ sutelkė
itin plačią suinteresuotų asmenų bendruomenę. Konferen
cijos svečiai stebėjosi, kad seniai šioje Seimo salėje nevyko
toks renginys, kuriame pritrūktų vietų... Panašu, jog tema
itin aktuali šių dienų visuomenei.
Būtent tai teigė ir LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė,
sveikindama į konferenciją susirinkusius atsakingų institucijų
ir švietimo atstovus, mokslininkus, medikus bei įvairių sričių
specialistus, dirbančius psichoaktyvių medžiagų vartojimo pre
vencijos srityse, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro narius, atvyku
sius pasidalyti patirtimi bei įžvalgomis. „Lietuvos Respublikos
Seimas 2014 metus paskelbė Vaikų sveikatos metais, taip
skatindamas dar daugiau dėmesio skirti vaikų sveikatos ir jų
ugdymo problemoms spręsti. Vaikai ir jaunuoliai šiandien yra
jautriausia ir pažeidžiamiausia visuomenės dalis. Jų sveikatą
ir bendrą raidos procesą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas
gali paveikti negrįžtamai. Todėl svarbu sutelkti bendras institu
cijų, mokymo įstaigų ir kompetentingų specialistų pastangas
tam, kad vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių, naudingų įpročių
ir sveikatos kultūros vertybių formavimui būtų skirtas kuo di
desnis dėmesys“, – atkreipė dėmesį L. Graužinienė. LR Sei
mo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė
Pitrėnienė pastebėjo: „Kiekvienas žmogus siekia saugumo,
nes saugumo jausmas yra viena didžiausių vertybių. Tačiau
vis dažniau girdime, kad didėja atotrūkis tarp tėvų ir vaikų. Tai
tampa tikru iššūkiu!“
„Mes, įstatymų leidėjai ir vykdytojai, visada esame atsilikę
vienu žingsniu. Tai, ką darome šiandien, reikėjo padaryti va
kar, nes tie žmonės, kurie vartoja įvairias medžiagas, visuo
met būna pirmi. Atkreipkime dėmesį į elektronines cigaretes.
Europoje priimta direktyva, tačiau šalyse narėse ji įsigalios tik
2016 m. gegužę. Problema ta, kad jau visur apstu elektroninių
cigarečių ir pamažėl tai tampa panacėja. Manau, kad reikėtų
labai sugriežtinti bausmes už prekybą narkotikais“, – kalbėjo
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Miku
tienė. Šiam požiūriui pritarė ir LR Sveikatos apsaugos ministrė
Rimantė Šalaševičiūtė, teigdama, kad psichoaktyvių medžia
gų vartojimas reiškia negailestingą savęs naikinimą, galiausiai
paverčiantį žmogų priklausomybės vergu. Šįkart kalbame apie
vaikus ir paauglius, vadinasi, kalbame apie ateitį. Ir ne tik apie
jų, bet kiekvieno iš mūsų. Šią bėdą įveikti nėra lengva: spar
tus gyvenimo tempas, tėvų užimtumas, socialinės problemos,
rizikos grupės šeimos – tai dar ne visi veiksniai, turintys įtakos
vaikų ir paauglių elgsenai.
Pagrindinį konferencijos pranešimą „Psichoaktyviųjų medžia
gų vartojimo prevencija ugdymo įstaigose“ skaičiusi LR švietimo
ir mokslo viceministrė Natalja Istomina minėjo svarbiausius
dokumentus: „Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija
numato maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo
švietimo aprėptį suteikti mokiniams bei studentams palankiau
sias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti
specialiuosius poreikius. Trečiajam strategijos tikslui pasiekti
numatomos veiklos kryptys (uždaviniai): plėsti neformaliojo
švietimo mokyklų spektrą ir visų mokyklų veiklos įvairovę, ypač
kultūrinės saviraiškos, lyderystės, kūrybingumo, verslumo,
profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, paramą savanorystės
iniciatyvoms, kartu organizuojant nuolatinį dialogą dėl plėtros
prioritetų; rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu
ugdymu; mokyklose diegti sisteminius pokyčius, lemiančius
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patyčių, prekybos žmonėmis ir smurto, alkoholio ir tabako varto
jimo mažinimą, kad būtų užtikrinamas mokyklos bendruomenės
psichologinis saugumas.
16-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m.
programos nuostatos: kursime lanksčią ir atvirą, kokybišką
ir kiekvienam prieinamą švietimo sistemą, kuri atitiktų atviros
pilietinės visuomenės asmens ir šalies ūkio poreikius ir suda
rytų galimybę mokytis ir tobulėti visą gyvenimą; vykdysime
vaikų, paauglių ir jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo
prevenciją; telksime įvairius sektorius, stiprinsime jų sąveiką
ŽIV (AIDS), narkomanijos, alkoholizmo kontrolės ir prevencijos
srityse, ypač tarp vaikų ir jaunimo.“
Pasak viceministrės, kalbėdami apie pasekmes ir priežas
tis, turime suvokti, kad pasekmės yra tik ledkalnio viršūnė.
Žinome, jog didžioji ledkalnio dalis visgi būna po vandeniu.
Orientacija turi būti nukreipta į priežastis, o ne į pasekmes.
Būtina pašalinti tas priežastis, kurios skatina išmėginti įvairias
priemones, galinčias sužaloti visam gyvenimui. Gaila, nes vis
dar dėl neatsargių poelgių prarandame perspektyvias asme
nybes. Visi suvokiame, kad žmogus psichoaktyvių medžiagų
griebiasi tuomet, kai emociškai negali patenkinti savo poreikių.
Vienintelė pagalba šeimoje, mokykloje bei visuomenėje –
tai pagarba ir meilė vaikui.
Viceministrė taip pat pasidžiaugė Sveikatos ugdymo bendrą
ja programa (2012): „Jos paskirtis – užtikrinti sėkmingą vaiko
sveikatos kompetencijos ugdymą mokykloje, prisidėti prie vai
ko fizinio, psichinio, socialinio pajėgumo ir gerovės. Sveikatos
kompetencijos ugdymas padeda plėtoti bendrąsias (mokėjimo
mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialines, iniciatyvumo
ir kūrybingumo bei asmenines) kompetencijas. Vaikai ir jauni
mas – mūsų šalies ateitis, todėl turime padaryti viską taip, kad
kuo mažiau vaikų įkliūtų į psichiką veikiančių medžiagų pinkles.
Ne tik turi būti vykdoma prevencija, bet ir Valstybės politika šiuo
klausimu turėtų būti vieninga. Būtina visiškai uždrausti reklamą,
riboti prieinamumą ir skirti ypatingą dėmesį aplinkai ir šeimai.
Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo neformaliam ugdymui. Vaikai
turi turėti tiek jiems patrauklios veiklos, kad jų gyvenimas būtų
pilnavertis ir neliktų vietos pavojams.“
Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vado
vės Ingridos Zurlytės pranešimo tema – „Tabako vartojimas,
kontrolė ir elektroninės cigaretės“: „Pasaulyje 6 mln. žmonių
kasmet miršta dėl tabako poveikio. Trečdalis iš jų – Europos
regione. Tabako vartojimas Europos regione yra didžiausias
tarp suaugusiųjų, pastaraisiais metais kai kuriose šalyse jis
netgi didėja (ypač tarp moterų ir jaunimo).
Rūkyti dažniausiai pabandoma iki 18 metų ir paprastai šio
amžiaus jaunuoliams išsivysto priklausomybė. Reikia daug
trumpesnio laiko ir daug mažiau surūkytų cigarečių, kad jau
nas žmogus priprastų. Tabako vartojimas siejamas su kitomis
neigiamo elgesio pasekmėmis.
Globalios tabako epidemijos akivaizdoje džiugu, kad vals
tybės narės (tarp jų – ir Lietuva) 2003 m. priėmė Tarptautinę
tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Šiuo metu prie jos yra
prisijungę 179 pasaulio šalys – tai sparčiausiai įsigaliojusi
Jungtinių tautų konvencija. Nors šio dokumento ratifikavimo
lygis yra aukštas, tačiau kalbėdami apie realų jo įgyvendinimą
pastebime, kad situacija nėra gera ir nedidelė dalis šalių yra
įgyvendinusi šias priemones. Vienas iš globalių tikslų – 30 proc.
sumažinti tabako vartojimą iki 2025 m. Taigi Europai reikės itin
pasistengti, kad šį tikslą įgyvendintų.
Elektroninės cigaretės yra viena iš aktualiausių šių dienų te
mų. Tai be galo sparčiai augantis verslas. Kartais jis pristatomas
kaip labai teigiamas dalykas, jaunų žmonių eksperimentai su
elektroninėmis cigaretėmis per pastaruosius metus mažiausiai
padvigubėjo. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja
stabdyti elektroninių cigarečių skatinimą bei sumažinti galimą
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sveikatos riziką vartotojams ir netgi nevartojantiems. Būtina
drausti neteisingą reklamą, jog tai yra sveikas ekologiškas dū
mas, nes tai – netiesa. Pasaulio sveikatos organizacijos išvados
rodo, jog tai yra kenksmingas procesas jauniems žmonėms,
nėščiosioms ir nerūkantiems, bet, jeigu kalbėtume kaip apie
priemonę mesti rūkyti, tai tokia galimybė nėra visiškai atmeta
ma, nors nėra ir patvirtinta tyrimais.
Tai gali skambėti kaip utopija, bet, pavyzdžiui, Suomija,
jau šiandien yra numačiusi iki 2040 m. išauginti nerūkančiųjų
kartą.“
VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ vadovė, Lietuvos svei
katos mokslų universiteto atstovė Nijolė Goštautaitė-Midttun
konferencijoje buvo pakviesta kalbėti ne apie prevenciją, bet
apie tai, kaip spręsti jau įsisenėjusias problemas.
Jos nuomone, iš tikrųjų mokykla yra puikiausia aplinka pre
vencijai, tačiau tam turi būti skiriama laiko, lėšų ir personalo.
Ji atkreipė dėmesį, kad pažvelgus į tai, kiek vaikų yra hospita
lizuojama dėl apsinuodijimo alkoholiu, padėtis yra pakankamai
prasta. Tačiau ypatingai bloga ji buvo iki 2007 m. Eksperimen
tuojančių su nelegaliais narkotikais paauglių skaičius didėja,
ir nors tai nereiškia, kad jie vartoja nuolat, tačiau šis skaičius
parodo, jog narkotikai tampa vis labiau prieinami. Alkoholio, ta
bako ir nelegalių medžiagų vartojimas tarp paauglių yra išplitęs.
Šalia to mes turime paslaugų tinklą, t. y. Psichikos centrai, atskiri
psichiatrijos skyriai ligoninėse, regioniniai priklausomybės ligų
centrai ir pan. Pagalbą taip pat teikia nevyriausybinės organi
zacijos. Iš esmės pagalba yra visur, tačiau kartu matome, kad
paslaugų dėl alkoholio vartojimo yra suteikiama labai mažai.
Daugiausiai turime apsinuodijimų bei išblaivinimui atvežamų
vaikų. Turime palyginti nemažą dalį hospitalizacijų dėl vienos
priežasties, tačiau viskas tuo ir pasibaigia, daugiau nesuteikia
ma jokios pagalbos. Turėtų būti sukurta sistema, kad kiekvienas
vaikas, pagautas vartojant psichoaktyvias medžiagas, turėtų
būti nukreiptas kontrolei.
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro at
stovas Rolandas Simonas kalbėjo apie narkotikų vartojimo
prevenciją Europoje. Pasak jo, prevencija turėtų prasidėti nuo
ankstyvo amžiaus. Kalbėti reikia ne apie konkrečius narkotikus,
bet apie įgūdžius, kurie padėtų išvengti su narkotikų vartojimu
susijusių problemų. Ne visada informacija veikia kaip preven
cinė priemonė. Pastebėta, kad kuo daugiau žmonės išgirdo
informacijos apie kanapių vartojimą, tuo labiau tai prisidėjo
prie jų vartojimo padidėjimo. Neveiksmingos yra ir pavienės
žiniasklaidos kampanijos apie tabako ir alkoholio vartojimą.
Reikalingas visapusiškas požiūris bendruomenės lygmeniu
bei įvairių komponentų turinčios, interaktyvios programos. Jos
yra veiksmingos. Taip pat svarbios intervencijos, skirtos mo
kiniams iš nepasiturinčių šeimų. Tyrimai rodo, kad jos veikia
teigiamai. Pozityvi prevencija yra ir lankantis mokinių namuose,
ypač rizikos grupei priklausančiose šeimose. Taip pat svarbi
mokyklos politikos plėtra, galimybė sukurti bendras taisykles,
stiprinti šeimos programas ir pan.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direk
torius Zenius Martinkus pateikė Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento rekomendacijas: įtraukti į bendrojo
ugdymo mokyklų sudaromas dvišales sutartis įsipareigojimus
dėl psichoaktyviųjų medžiagų nevartojimo; bendrojo ugdymo
mokyklose tolygiai skirti dėmesį tiek psichoaktyviųjų medžiagų
kontrolės, tiek psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
priemonių įgyvendinimui; užtikrinant efektyvesnę psichoakty
viųjų medžiagų platinimo ir vartojimo kontrolę siekti, kad kuo
daugiau bendrojo ugdymo mokyklų būtų įrengusios stebėjimo
kameras (jas įsirengę turi mažesnė pusė Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų – 46,44 proc.), aptverti mokyklų teritorijas;
įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
bendrojo ugdymo mokyklose rekomenduojama daugiau dė
mesio skirti aktyviems ugdymo metodams, į prevencinę veiklą
įtraukti ne tik mokinius, bet ir jų tėvus; daugiau dėmesio skirti

mokinių turiningam užimtumui po pamokų. Pranešėjas taip pat
pristatė mokymosi programą – elektroninius vartus tėvams „Ką
veikia vaikai?“. Tai „Mentor Lietuva“ sukurta mokymosi progra
ma internete, adaptuota iš „Mentor International“ programos
„Prevention-Smart Parents“. Dalyvaudami „Ką veikia vaikai?“
tėvai supras, kad prevencija pirmiausia yra vaiko pasitikėjimo
savimi, savęs pažinimo ir atsparumo įgūdžių ugdymas, o ne tik
informavimas apie tabako, alkoholio ir narkotikų žalą; įsitikins,
kad tėvystės įgūdžių galima ir reikia mokytis; supras, kad galima
apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo iš
anksto tam skiriant laiko ir dėmesio; suvoks savo atsakomybę
ir vaidmenį ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius; gaus
reikalingos informacijos, ras būdų ir metodų, kaip apsaugoti
savo vaiką.
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorė, Lietuvos
švietimo tarybos pirmininkė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė
susirinkusiuosius supažindino su naująja karta, jos ypatumais:
„Kiekviena karta atneša ką nors savito ir mums ne visai supran
tamo. Ypač mums nesuprantama dabartinė – skaitmeninė karta
(virtualios aplinkos vaikai, Z karta). Šiai kartai priklauso vaikai,
gimę apie 1995 metus. Gyvenime yra labai daug gražių dalykų,
kai mes džiaugiamės mūsų vaikų, mokytojų, socialinių darbuo
tojų pasiekimais. Tačiau labai dažnai atsiduriame labirintuose,
kuriuos susikuriame patys, todėl gyvenimą matome fragmen
tuotai. Į kiekvieną situaciją turime pažvelgti ir sisteminiu, ir
procesiniu požiūriu. Daug ką darome be pamato, nepastebime
fundamentalių dalykų. Tai yra itin pavojinga. Pasaulis jaunam
žmogui dalijasi į dvi dalis: virtualią ir realią aplinką. Internetas
yra įtraukiantis dalykas. Kai pasaulis pasidalija į dvi dalis, žmo
gus susipainioja, kur realybė, o kur pseudorealybė. Negalime
pamiršti, kad vertybes ir dorinį aspektą formuoja jau ne reali,
o virtuali aplinka. Vis dažniau nuklystame nuo dorybių, o tokie
nuklydimai atskiria nuo vertybių.
Kartos yra skirtingos. Mokyklose ar kitose institucijose veikia
daugybė skirtingų kartų atstovų. Jie privalo išmokti sugyventi.
Dažnai nepažinodami žmogaus jį pastumiame ir paliekame
skęsti, kai iš tiesų turime pasistengti jį suprasti. Daug tyrimų
atlikta apie kitokią kartą, kuri mums yra labai mažai pažini.
Dirbame su susikurtu įvaizdžiu. Daugelis sprendimų yra ste
reotipiniai. Skirtingose šalyse Z karta datuojama skirtingai,
pavyzdžiui, Indijoje dar ir šiandien neaišku, ar ji apskritai yra.
Vadinasi, jeigu Z karta regionuose atsiranda skirtingu metu,
tai ir kiekvienas vaikas yra individualus. Nebūtinai kiekvienas
1995-ųjų jaunuolis turės vien Z kartos bruožų. Vadinasi, galime
kalbėti tik apie tendencijas.
Pažvelkime į artimiausias kartas, pavyzdžiui X ir Y. Y kartai
itin būdingas optimizmas, o Z kartai – realizmas. Z kartai dažnai
priskiriamas vėjavaikiškumas. Jie nėra lojalūs darbdaviui, nori
pažinti aplinką ir save. Kiti nebus tokie, kaip mes, ir nereikia to
iš jų reikalauti. Pavyzdžiui, doktorantai už profesorių turi būti
imlesni, tik taip mes progresuosime. Naujoji karta yra išsilais
vinusi. Jiems mūsų agresija yra nepriimtina. Jeigu Z karta ne
jaus pagarbos, jeigu juos nuolat ugdysime grasinimais, tuomet
sulauksime atitinkamų rezultatų.
Mūsų didaktika yra tokia pat, kaip Prokrusto lova. Susiku
riame teoriją ir visus bandome jai pritaikyti: ką reikia – pa
trumpinam, ką reikia – pailginam. Tačiau iš kur žinome, kad
tai teisinga?
Norėčiau priminti Marką Sandomirskį, kuris išskiria 4 pagrin
dines naujosios kartos vertybių grupes: sveikata (saugumas ir fi
zinė sveikata), šeima, socialinės vertybės (karjera ir materialinė
padėtis) ir dvasinės vertybės (išsilavinimas ir kultūra). Sveikata
kaip vertybė ateityje tik stiprės, deja, šeima, kaip vertybė, pasak
M. Sandomirskio, patirs devalvaciją. Svarbiausia bus statusas
ir pinigai. Z kartai dvasinės vertybės pamažu taps neaktualios.
Kai kuriems dar bus svarbus išsilavinimas.
Tačiau gal mes galime padėti šiai kartai orientuotis tame
virtualiame pasaulyje? Ne draudimu, bet gebėjimu bendrau
ti, patarimu, nes, praradę vertybes ir fundamentinį pagrindą,
prarasime ir šią kartą.“
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VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksi
kologijos centro vadovas Robertas Badaras atkrepė dėmesį į
naujas psichotropines medžiagas, kurios, pranešėjo nuomone,
iš tiesų nėra naujos: „ta pati panelė, tik nauja suknelė“. Anot
jo, net sporto puslapyje reklamuojami papildai, kurie, kaip ten
rašoma, atpalaiduoja, padeda įveikti nuovargį ir pan., yra nau
josios psichotropinės medžiagos. Blogiausia, kad keletą jų iš
gėrus, neaišku kokios pasekmės lauktų ir kvėpavimo sistemos.
Replikuodamas prof. V. Targamadzei, R. Badaras pastebėjo,
kad naujajai kartai labiausiai būdinga tai, kad jie šventai tiki tuo,
kas parašyta internete. Pats baisiausias šių dienų narkotikas,
pranešėjo nuomone, yra metamfetaminas. Blogiausia, kad jis
pradėtas gaminti Lietuvoje, todėl prieinamumas paprastesnis,
o kaina – mažesnė. Pranešėjas pritarė Seimo sprendimui už
drausti energetinius gėrimus jaunuoliams iki 18 m. Juose nėra
jokios energijos, išskyrus didelį kiekį kofeino ir daug cukraus.
R. Badaras ragino net ir vaistus vartoti itin atsakingai ir savo
pranešimą užbaigė Paracelso žodžiais: „Visos medžiagos yra
nuodai. Tiktai dozė skiria vaistą nuo nuodo.“
Verslininkas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis pri
statė Naisių miestelio sėkmės istoriją: „Esu kilęs iš Naisių. Tai
miestelis, kurio mokykloje vaikai nerūko ir nevartoja alkoholio.
Naisių bendruomenė priėmusi sprendimą, kad bendruomenės
nariai, pavartoję alkoholio, negali dalyvauti jokiame miestelio
renginyje. Kai pradėjome tai įgyvendinti, ne visa bendruomenė
tam pritarė, ne visi buvo patenkinti. Dabar mes turime kaimą,
kuris yra blaivybės pavyzdys. Naisių vasaros festivalis yra
vienas iš didžiausių vasaros festivalių (jame šiemet dalyvavo
apie 30 tūkst. žmonių), kuriame nevartojamas ir neparduoda
mas alkoholis. Kalbėdami apie kartą Z, pirmiausia jiems turime
parodyti savo pavyzdį. Visai neseniai su Andriumi Mamontovu

siūlėme tokią pataisą, kad renginiuose, kuriuose dalyvauja
vaikai, negalėtų būti vartojamas ir pardavinėjamas alkoholis.
Žinoma, šis sprendimas būtų revoliucinis. Kaip pasiekti, kad
vaikai nevartotų alkoholio? Svarbiausia yra gerbti vaikus ir rasti
su jais bendrą kalbą. Geriausias vaistas, norint, kad vaikai ne
vartotų alkoholio, yra etnokultūra. Baltų etnokultūroje yra visa,
ko reikia. Mokykla gali būti kelio pradžia link bendruomenės ir
vaikų požiūrio pasikeitimo.“
Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos di
rektoriaus pavaduotojas ugdymui Egidijus Stonys mokyklą
įvardijo kaip komandą, vedančią jauną žmogų pasirinkti sveiką
gyvenseną, ir atskleidė pagrindines priemones, kurios pade
da visa tai įgyvendinti: mokyklos darbuotojai pertraukų metu
budi mokyklos teritorijoje ir už jos ribų; gimnazijos renginiuose
budi mokytojai, mokinių tėvai ir mažiausiai vienas mokyklos
vadovas; lankomos vietos, kuriose mokiniai gali susiburti ir
vartoti kvaišalus; kvaišalus vartojusių mokinių tėvai informuo
jami; vartoję kvaišalus mokiniai stebimi; vykdomas korekcinis
pokalbis su mokiniu; siūloma pagalba tėvams; sudaromos
sąlygos mokinių grupėms pačioms planuoti, mokytis, veikti,
aptarti, stebėti pokyčius.
Daugelis konferencijos dalyvių pabrėžė, kad nuo valdžios ir
visos bendruomenės sprendimų priklauso jaunosios kartos, o
kartu ir visos visuomenės ateitis. Todėl ne veltui buvo tiek daug
norinčiųjų išgirsti, kokios tendencijos šioje aktualioje ir skaus
mingoje srityje pastebimos bei kokius sprendimus derėtų daryti.
Neabejotina, kad žinių ir gerosios patirties iš konferencijos
„išsinešė“ kiekvienas dalyvis. Dabar telieka tuo pasinaudoti...
Linas Žemaitis

Scientix konferencija Briuselyje
Spalį Briuselyje vyko antroji Scientix konferencija,
kurioje dalyvavo daugiau nei 600 (12 iš Lietuvos)
dalyvių iš 43 pasaulio šalių. Scientix – tai gamta
mokslinio ugdymo bendruomenė Europoje, vieni
janti ATGIM (angl. STEM) – aukštųjų techologijų,
gamtos mokslų, informacinių technologijų ir ma
tematikos – mokytojus ir mokslininkus.
Per tris konferencijos dienas dalyviai galėjo išgirsti
net 70 pranešimų, dalyvauti 14-oje praktinių užsiėmi
mų, 7-iose apskritojo stalo diskusijose, apžiūrėti 25 pa
rodų stendus. Plenarinėse sesijose pranešimus skaitė
žymūs mokslininkai, pramonės ir verslo atstovai.
Didžiausią įspūdį paliko raketų ir erdvėlaivių sistemų
inžinierė Amber S. Gell (JAV). Ji teigė, kad mokyto
jas jokiu būdu negali pateikti jau parengtų sprendimo
būdų, jis turi tik pagelbėti mokiniui, jį paremti ir lydėti
tikslo siekimo kelyje.
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę klausyti pra
nešimų įvairiausiomis temomis: apie ugdymo turinio
naujoves, mokyklinius projektus, integruotas pamo
kas, gabiųjų mokinių ugdymą, tyrimus, pokyčius ir nau
joves ATGIM mokyme. Lektoriai vedė praktinius užsiėmimus.
Parodų stendai kvietė pasidomėti įvairiausiais projektais,
bendradarbiavimo idėjomis, naujausiais metodais. Labiausiai
įsiminė mokytojams skirto gamtamokslinio projektinio ugdymo
(angl. Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated – TEMI)
stendas, kuris leido praktiškai atlikti keletą bandymų. Stendo
rengėjai vaizdžiai pademonstravo, kaip mokinius sudominti per
gamtos mokslų ir matematikos pamokas, pateikiant jiems mitą,
legendą ar paslaptingą istoriją. Mokiniai tampa istorijos daly
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viais ir per tyrimus ir bandymus išsiaiškina gamtos reiškinius.
Puikiai organizuotoje konferencijoje patobulinome bendrą
sias, dalykines, kalbines kompetencijas, dalijomės gerąja pa
tirtimi, bendravome ir bendradarbiavome, pasisėmėme naujų
idėjų savo veiklai.
Kristina Urbonienė
Šiaulių „Saulėtekio“ g-jos anglų k. mokytoja
Danguolė Vaičekauskienė
Biologijos mokytoja
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Siekiantiems geresnės mokinių mokymo(si) kokybės
Šiauliuose rengiama II respublikinė metodinė-praktinė
konferencija „Matematikos/informacinių technologijų
mokytojų patirtis ir galimybės, siekiant mokinių geresnės
mokymo(si) kokybės“.
Kviečiame pagrindinių, vidurinių ir profesinių mokyklų, gim
nazijų, progimnazijų, kolegijų bei universitetų matematikos
ir informacinių technologijų (IT) dėstytojus, mokytojus į kon
ferenciją, kuri vyks 2015 m. vasario 17 d. Šiaulių Didždvario
gimnazijoje. Registracijos anketos formą rasite internete adresu
www.dg.su.lt.
Praktinės patirties apibendrinimui nustatytos
šios probleminės temos:
••pamokos planavimo ir organizavimo būdai, darantys įtaką
mokinių mokymui(si);
••pagalbos mokiniams formos ir metodai, lemiantys geresnius
mokinių mokymosi rezultatus;
••mokytojo inovatyvūs metodai, principai, programos, ge
rinant matematikos bei IT mokinių mokymosi rezultatus;

••gerus pasiekimus PISA tyrime parodžiusių šalių patirties analizė ir galimybė jų patirtį taikyti Lietuvos mokyklose;
••novatoriškų iniciatyvų taikymas ir jų sklaida;
••bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant pro
jektus;
••moderni matematikos ir IT pamoka – ugdymo kokybės
garantas;
••mokytojų parengtų užduočių komplektų, pritaikytų skirtingų
gebėjimų mokinių ugdymui(si), pristatymas;
••mokinių konsultavimo ir lyderiavimo, stebėsenos ir priežiū
ros įtaka, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų;
••tarptautinių programų „International Baccalaureate Diploma
Programme“, „Middle Year Programme“ ir pagrindinio bei
vidurinio ugdymo programų sinergija.
Pasiteirauti galite el. p. konferencijadidzdvaris@gmail.com
Vincas TAMAŠAUSKAS
Šiaulių Didždvario g-jos matematikos mokytojas ekspertas,
švietimo konsultantas

(Atkelta iš spalvotosios dalies 17 psl.)

Įkurtuvės VTDK

Tai did žiaus ia techn olo
Kolegijoje yra keturi fakultetai:
ginės ir meninės pakraipos
Dizaino, Statybos, Petro Vi
kolegija Lietuvoje, neturinti
leišio geležinkelio transporto,
ilgametės patirties, susiforma
Technikos. Solidžią mokslo
Įpusėjus lapkričiui atidaryti modernizuoti
vusi visai neseniai – 2008 m.
materialinę bazę sudaro 50
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) rūmai.
laboratorijų, 5 piešyklos, gra
Viln iaus techn ik os koleg iją
fikos studija su kūrybinėmis
prijungus prie Vilniaus staty
dirbtuvėmis, „Toyota“ techninio mokymo centras.
bos ir dizaino kolegijos. Tačiau jos vardas jau žinomas versle
Kolegija pagal studentų skaičių tarp valstybinių kolegijų Lietu
ir visuomenėje dėl parengtų specialistų, nuolat organizuojamų
voje užima ketvirtą vietą. Beveik pusė visų studentų – vilniečiai,
mokslinių-praktinių konferencijų ir meninių renginių.
likusieji atvyksta iš kitų Lietuvos regionų. Kolegija skiria dėme
Šiuo metu Kolegija siūlo 19 studijų programų (4 Dizaino,
sio studentų apgyvendinimui – visiems to pageidaujantiems
4 Statybos, 5 Petro Vileišio geležinkelio transporto ir 6 Techni
suteikiamas bendrabutis.
kos fakultetuose). Populiariausios studijų programos – auto
Didelis dėmesys skiriamas popaskaitinei veiklai. Kolegija su
mobilių techninis eksploatavimas, interjero dizainas, statyba.
teikia galimybę įgyti ne tik profesinių žinių bei praktinių įgūdžių,
Suteikiamos galimybės studijuoti tiek nuolatine (dienine), tiek
reikalingų sėkmingai profesinei karjerai, bet ir realizuoti įvairius
ištęstine (neakivaizdine arba vakarine) studijų forma.
meninius gebėjimus ir talentus. Kolegijoje veikia ansamblis
Renovuotame pastate įrengta garso įrašų studija, filmavimo
„Sietuva“, yra galimybių aktyviai užsiimti įvairiu sportu, tokiu
paviljonas, 18 laboratorijų, modernizuota ir atnaujinta biblio
kaip krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, futbolas ir kt.
teka, pačių studentų suprojektuotos darbo ir poilsio erdvės.
Atidarymo metu pristatytas pirmasis Lietuvos studentų gami
Bendros investicijos kartu su ES struktūrinių fondų lėšomis –
16,3 mln. litų.
namas formulės tipo lenktyninis automobilis „Formula student“,
su kuriuo ateityje studentai dalyvaus tarptautinėse varžybose.
Aprūpinti pažangiausia technine įranga mokymo rūmai kole
Atidarymo dieną studentai, padedant robotams, programavo
gijos studentams leis patiems kurti ateities robotus, filmus, ani
ultragarsines lazdeles silpnaregiams, imitavo elektros energi
maciją, garso takelius. „Svarbu, kad studentai, praktikuodamiesi
jos perdavimą tinklais, programavo tekinimo procesą ir gamino
dirbti pačia naujausia įranga, įgis sėkmingai profesinei karjerai
detales. Mokymų rūmų svečiai
būtinos praktikos. Moderniau
galėjo stebėti, kaip filmavimo
sia technika aprūpintose labo
paviljone kuriamos virtualios
ratorijose bus paruošti geriausi
realybės scenos, vienoje mo
specialistai, kurių lauks karjera
derniausių garso įrašų studijų
pažangiausiose įmonėse“, –
Liet uv oje įraš in ėjam i gars o
atidarymo iškilmėse kalbėjo
takeliai vaizdo siužetams.
švietimo ir mokslo ministras
Šiais mokslo metais kolegi
prof. Dainius Pavalkis.
joje studijuoja 3328 studentai.
Aukščiausias Kolegijos val
Atnaujintuose VTDK rūmuodym o org an as – Koleg ijos
se rengiami elektronikos, me
taryba, kurią sudaro studen
chanikos, transporto, energe
tų, dėstytojų, administracijos,
tikos bei kitų inžinerinių sričių
Švietimo ir mokslo ministeri
profesionalai, taip pat grafi
jos bei visuomenės atstovai.
kos, multimedijos ir interjero
Taip pat Kolegijoje veikia kitos
sav iv ald os inst it uc ijos, t. y.
dizaineriai, fotografai.
Akademinė taryba, Fakultetų
Renatos Česnavičienės nuotr.
tarybos, Studentų atstovybė.
Mūsų inf.
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Kuomet „atėjo“ lietuviai

Autoriaus nuotraukos

Lapkričiui tik prasidėjus Lietuvos mokslų akademijoje (LMA)
vyko prof. dr. Eugenijaus Jovaišos monografijos „Aisčiai.
Raida“ pristatymas. Tai antroji trilogijos „Aisčiai“ knyga (pirmoji –
„Aisčiai. Kilmė“, 2012 m.). Eugenijus Jovaiša – LMA tikrasis
narys, archeologas, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)
Istorijos fakulteto dekanas. Mokslininkas nagrinėja I–VI a.
(po Kr.) baltų istoriją. Tyrinėdamas baltų kapus, medžiaginį
ir dvasinį paveldą, profesorius nustatė ir pagrindė laidojimo
apeigų pagal Saulę, Mėnulį ir Šiaurinę žvaigždę paprotį, atra
do laidojimo datavimą mėnesio tikslumu, išrado naują palaikų
lyčių nustatymo metodiką. E. Jovaiša yra astroarcheologijos
pradininkas Lietuvoje. Dauglaukyje (Tauragės r.) atliko ar
cheologinius kasinėjimus ir padarė itin įspūdingų atradimų,
reikšmingų Lietuvai ir visai Europai. Tai unikalūs, išskirtiniai
tyrimai Lietuvos archeologijos praktikoje. Pristatant monografiją
dalyvavo ir „Švietimo naujienos“.
Galindiškoji aisčių banga
„Pabandysiu nuvesti jus kai kuriais
šios knygos keliais“, – pažadėjo prof.
E. Jovaiša, pradėdamas monografi
jos pristatymą gausiai susirinkusiems
savo gerbėjams, spaudos ir visuome
nės atstovams. Kartu pabrėžė, kad
per trumpą laiką neįmanoma išsa
miai pristatyti gausios monografijos
medžiagos, pakomentuoti daugybės
žemėlapių, puikių iliustracijų. „Baltų
pasaulis toks pat gyvas reiškinys,
kaip ir germanų ar slavų pasauliai, –
teigė LMA tikrasis narys. – Baltų pasaulis keitėsi. Ne tik pats
kito – baltų pasaulis keitė visą Europą. Tai nėra kokio nors
baltofilo svaičiojimai. Tai monografija, pagrįsta tikra, moksline,
argumentuota tiesa, kurią galima teigti. Antra vertus, nebeuž
tenka grynos archeologo argumentacijos. Kiekvienas žmogus
kaip tyrėjas, kiekvienas mokslininkas turi savo nuojautą, metų
metais gludintą ir pajaustą tiriamo objekto supratimą. Praeities
pasaulis toks pat sudėtingas kaip ir šiandienos, toks pat judrus
ir nepastovus. Mūsų istorija dėliojosi iš europinio masto migra
cijų – išvykimų, sugrįžimų ir pan. Antrosios knygos medžiagos
tyrimai mane tiesiog pribloškė – patyriau begalinį tyrėjo džiaugs
mą. Rašydamas šią monografiją, patikėkite, be matematikų,
spektrinės geometrijos specialistų, istorikų, klasikinių kalbų
žinovų sunkiai būčiau išsivertęs. Gilinantis į mūsų praeities
problemas, siekiant jas nuodugniai pažinti, kyla naujų klausimų,
į kuriuos teks dar ne kartą atsakyti. Mano optimizmas imantis
„Aisčių“ trilogijos subliuško, nes suvokiau, kad trijose knygose
neišsiteksiu. Reikės ketvirtos, o gal ir penktos monografijos.“
Antroji knyga, anot prof. dr. Eugenijaus Jovaišos, daugiausia
paskirta ketvirtajai didžiosios aisčių migracijos bangai, kurią
mokslininkas vadina galindiškąja banga. Kitados kiti mokslinin
kai, kaip teigė istorijos profesorius, labai teisingai remdamiesi
keramikos formomis yra apibrėžę pirmųjų galindų kultūros
elementų migraciją į mūsų Užnemunę. Antrasis arealas api
brėžtas pagal rankogalių, apyrankių paplitimą. Kita labai svarbi
paplitimą iliustruojanti sritis – bendrieji laidojimo paminklai.
Kazim iero Būgos fen om en as
„Knygoje paliestos labai sudėtingos temos, ypač aptariant
lietuvių kilmę, būsimuosius lietuvius VI a. (po Kr.) antrojoje
pusėje, – akcentavo mokslininkas. – Istoriografijoje dažnai
klausiama – iš kur atėjo lietuviai? Kaip jie čia atsirado? Tačiau
vieno atsakymo neturime. Turime Kazimiero Būgos palikimą –
jis ypatingas. Negaliu suvokti, koks genialus turėjo būti šis žmo
gus, galėjęs taip tiksliai apibrėžti VI a. antrąją pusę. Šį periodą
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Kazimieras Būga nurodo kaip lietu
vių atėjimo laiką. Ir dabar negaliu
pasakyti, kuo remdamasis vienas
žymiausių lietuvių kalbos tyrėjų tai
atskleidė. Archeologiniai duomenys
visiškai patvirtina, kad lietuviai šioje
teritorijoje apsigyveno VI a. antrojoje
pusėje. Kaip tai atsitiko? Pirmiausia,
senajame geležies amžiuje, arba

I–IV a., brūkšniuotosios keramikos kultūros teritorijos vakari
nėje dalyje susiformavo galindų-sūduvių ir Vielbarko kultūra.
Ją reikia skirti nuo VI a. lietuvių kultūros, kuri yra kitoniška tiek
laidosenos papročiais, tiek savo materialiuoju paveldu. Kaip tai
įvyko? Tikėtina, kad galindai pajudėjo Neries ir Dniepro aukš
tupiu ir III–IV a. suformavo Moščino kultūrą (pavadinta pagal
tirtą Moščino piliakalnį prie Mosalsko, Kalugos srityje – red.)
vietoje anksčiau ten buvusios barbariškos kultūros. Ankstesnės
kultūros Moščino kultūra neasimiliavo, tiesiog „užklojo“ buvusi
ąją. Moščino kultūrą archeologai, o vėliau ir istorikai, priskiria
Rytų galindams. Mano galva, VI a. antroje pusėje šios kultūros
žmonės reemigravo į Rytų Lietuvą.“
Stebuklingas avarų išradim as
Monografijos „Aisčiai. Raida“ autorius nurodė, kad VI a. vi
duryje Rytuose vyko tautų kraustymasis. Problemos aštrumu
ypač išsiskyrė avarų (Vidurinės Azijos, Vakarų Sibiro, Prieura
lės ir Pavolgio klajoklių genčių sąjunga, kuri VI a. patraukė į
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Vakarus – red.) kraustymasis. Dėl šito spaudimo Moščino kul
tūros žmonės, arba Rytų galindai, galėjo reemigruoti. Autoriui
teko tirti visas žinomas baltų kultūras ir ieškoti, kurie laidojimo
elementai labiausiai atitinka Rytų Lietuvos pilkapių kultūros
elementus. Pasirodė, labiausiai atitinkanti yra Moščino kultū
ra. Detalų tyrimą profesorius atliko norėdamas nustatyti, kada
šioje teritorijoje atsirado balnakilpės. Žinoma, kad pasauliui šį
stebuklingą išradimą padovanojo avarai. VI a. antroje pusėje
balnakilpės atsiduria ir Lietuvoje – tikriausiai kartu su galindais.
Pasak knygos autoriaus, visi esame įpratę manyti, kad apie III a.
vidurį Rytų baltų pasaulį užgožė slavų judėjimas. Tikėta, kad
slavai baltus išvijo iš jų vietų arba juos asimiliavo. Tačiau viskas
buvo kiek kitaip. „Tai tikras siurprizas, – tęsė pasakojimą LMA
tikrasis narys. – Visų nuostabai, turiu pasakyti, kad Rytų baltų
pasaulį pamažu stumia Vakarų baltų pasaulis. Slavai į tautų
kraustymosi procesą įsitraukė tik VIII a. pradžioje. Atsiradę jie
stumia ne Rytų baltus, bet Vakarų baltus. Krėvoje VIII–X a.
gyvavo baltiškoji kultūra, o nuo XI a. pradžios ateina slavai ir
asimiliuodami vietos gyventojus kuriasi vadinamieji krivičiai,
arba kriviai (Rytų slavų genčių grupė – red.). Nuo VI a. antro
sios pusės čia gyveno lietuviai, kurie sudarė būsimos Lietuvos
branduolį. Didžioji aisčių migracija yra viso tautų kraustymosi
proceso viena iš sudedamųjų dalių. Kitaip žiūrėti į šį reiškinį ne
galima. Didžioji aisčių migracija, konkrečiai, ketvirtoji didžiosios
aisčių migracijos banga, arba galindiškoji banga, nustatyta ne
tik archeologijos duomenimis, bet ir pagal kalbininkų atliktus
toponimų (vietovardžių) tyrimus.
Gintaro kel ias
Toponimai susieja mus su Gintaro keliu. Mokslininkas įsi
tikinęs, kad Gintaro kelias – tai tos arterijos, kuriomis judėjo
baltiškasis etnosas į viršų ir į apačią ir natūraliai užsiliko bei
apsigyveno. Kai įvykiai vertinami žvelgiant per Gintaro kelio
prizmę, matomas vaizdas atrodo natūralus, aiškesnis. Autorius
netvirtino, kad viskas tiksliai taip ir buvo, bet remiantis logika ir
mokslo duomenimis galima teigti tokią išvadą. Norint patikimai
kalbėti apie Gintaro traktą, didžiajai aisčių migracijai turėjusį
milžiniškos reikšmės, šį fenomeną, kuris vadinamas Gintaro
keliu ir priskiriamas I–IV a., reikia nuodugniai nagrinėti. Pirmą
kartą mūsų istoriografijoje pateiktas žemėlapis, kuriame išdės
tyti visi Pamaryje – Mozūruose (vakarinių slavų gentis – red.),
Semboje (Mažosios Lietuvos žemė – red.), Lietuvoje, Latvijoje –
kapinynuose surinkti Romos monetų radiniai. Paaiškėjo, kad
daugiausia monetų rasta Lietuvos pajūryje. Mokslininkas teigia,
kad jeigu paimtume ir išdėstytume tas monetas kas dvidešimt
metų, pastebėtume, kad didžiausias Gintaro kelio pakilimas –
151–170 m. Šiaurėje patys svarbiausi Gintaro kelio prekijai
gyveno Mozūrų žemėse, Semboje ir Lietuvoje. Lietuvos pajū
ryje ir kitose Lietuvos teritorijose buvo daug atraminių punktų
(Kulautuva, Vaitiekūnai, Daugupis ir kt.), kurie upių baseinuose
mezgė prekybos ryšius su tolimesnėmis baltų gentimis.
Okean o pakranč ių diplom atai
„Kada susidūrė gotai ir galindai?“ – retoriškai klausė mo
nografijos autorius nuščiuvusios salės. Pasak profesoriaus,
galindai ir gotai susiėjo Teodoriko Didžiojo (lot. Theodoricus)
laikais. Teodorikas Didysis buvo ostgotų (Italija) karalius. Gotai
ir galindai greičiausiai turėjo kokių nors bendrų reikalų. Teodo
riko Didžiojo raštinės dokumentų rinkinyje „Įvairenybės“ yra
paskelbtas aisčiams adresuotas jo laiškas (tarp 523–526 m.).
Mokslininkas pacitavo dr. Dariaus Aleknos išverstą, naujai
interpretuotą, kaip teigė profesorius, tikrintą ir pertikrintą,
laiško aisčiams pirmąjį sakinį: „Iš atvykusių Jūsų pasiuntinių
supratome, kad labai stengiatės su mumis susipažinti, idant
gyvendami Okeano pakrantėse prisidėtumėte prie mūsų su
manymo.“ Aiškus pasakymas, kad siekiame susitarimo, kad
norime turėti kažkokių bendrų siekių, sumanymų. Prelegento
nuomone, šis kontaktas – milžiniškas aisčių laimėjimas, pirmieji
veiksmai mūsų diplomatijos istorijoje. Taigi Teodoriko Didžiojo

laiškas aisčiams istorijos ir šaltinių prasme – patikimas gotų ir
aisčių santykių liudijimas.
Dar anksčiau, mūsų eros pradžioje, pasak prof. E. Jovaišos,
Antikos pasaulis pamini aisčių gentis. Pirmiausia atsirado Klau
dijo Ptolemajo „Geografija“, įvardijusi dvi baltų gentis, kurios
iš tikrųjų pripažįstamos – tai galindai ir sūdynai. Pradėjus tirti
K. Ptolemajo „Geografiją“ paaiškėjo, kad autorius sūdynus pa
minėjo du kartus ir jo tyrinėjimai vien tuo neužsibaigia. Dažnai
savęs klausiame, kaip identifikuoti K. Ptolemajo paskelbtas ir
aprašytas upes? K. Ptolemajas vadovavosi sferine geometrija,
apskaičiavo žemės spindulį ir pan. Šitaip atsirado galimybė
nustatyti tuos pavadinimus.
K. Ptol em ajo žem ėl apio raktas
Tomas Baranauskas, istorikas, publicistas, vienas iš auto
riaus pagalbininkų rengiant knygą, kalbėdamas apie „Aisčių“
monografiją išskyrė dvi labai svarbias temas. Viena – galindiš
koji lietuvių kilmės teorija, kita – K. Ptolemajo žemėlapio analizė.
Upių ir genčių lokalizavimo nebuvo įmanoma atlikti be vieno
svarbaus parengiamojo darbo – formulės, pagal kurią būtų
galima nustatyti atstumą tarp dviejų K. Ptolemajo taškų jo že
mėlapyje, sukūrimo. Prof. E. Jovaišos iniciatyva buvo pasitelkti
matematikai, sferinės geometrijos specialistai, kurie visi kartu
sukūrė formulę, atrakinusią K. Ptolemajo žemėlapį. Atstumai
teikia daugiau informacijos nei koordinatės. Pritaikius atrastą
atstumų formulę, išsidėstė tikroji Baltijos jūros linija, kurią pa
matavus atsiskleidė visai neblogas rezultatas. Anksčiau žiūrint
į žemėlapį buvo spėliojama – kas, kur, kaip... Upės sugulė į
savo vietas. Laipsnių perskaičiavimas į kilometrus tarsi viską
sustatė ant žemės. Sužymėjus upes paaiškėjo, iki kur siekė
realios K. Ptolemajo pažįstamo pasaulio ribos.
Nepaisant to, kad visi apie aisčius šį bei tą žino, pasak isto
riko ir publicisto, iki šiol faktiškai nebuvo knygų, kuriose šitas
fenomenas, tas laikotarpis, kai gyvavo aisčiai, būtų ištyrinėtas
detaliai ir smulkiai. Ši monografija iš tikrųjų žymi tam tikrą nau
ją mūsų praeities pažinimo etapą. Kiekviename epizode slypi
koks nors netikėtas atradimas.
Archeologas, meno istorikas prof. dr. Adomas Butrimas
teigė, kad knyga yra graži, ją malonu liesti, atsiversti, skaityti.
Visada yra materialusis knygos kūnas. Jeigu pirmosios knygos
materialusis kūnas buvo sudarytas iš kapinynų, kurie yra dau
giausia aprašyti ir tyrinėti, tai antrosios knygos kūnas – Rau
donėnų, Lingailių ir Nausėdų kapinynai. Šioje knygoje – naujos
iliustracijos, naujos interpretacijos. Autorius iš tirtų kapinynų, iš
materialiosios medžiagos teikia daugybę savo hipotezių. Tos
hipotezės pagrįstos archeologijos medžiaga. Vertingiausia
dalis – sugebėjimas matyti baltų migraciją, siejant ją su įvairio
mis gentimis, su sudėtingesne to laikotarpio analize, ir tai yra
didelis šios knygos pranašumas. „Man buvo labai malonu skai
tyti apie Gintaro kelią. Knygoje pateiktas žemėlapis, kuriame
nubraižytas tarsi gyvas kelias, – džiaugėsi archeologas, meno
istorikas. – Matome tas gentis, kurios keliavo, jų gyvenimus, lai
dojimo papročius. To kelio atgaivinimas – socialinio, prekybinio
gyvenimo vaizdas – taip pat didelis knygos laimėjimas. Kitas
dalykas, interpretacijos grindžiamos visiškai nauja medžiaga,
naujais šaltiniais, nauja statistika, nauja etnologine medžiaga.
Labai didelis pranašumas – žemėlapiai, procesų kartografija,
jų naujumas, genčių lokalizavimas, naujas K. Ptolemajo žemė
lapių perskaitymas, atstumų apskaičiavimai. Nieko panašaus
iki šiol neturėjome...“
Monografiją „Aisčiai. Raida“ išleido Lietuvos edukologijos
universiteto leidykla. Lietuvoje susidomėjimas aisčių istorija ir
prof. dr. Eugenijaus Jovaišos tyrinėjimais ir knygomis – didžiu
lis. Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario veikla, leidiniai
paskatino politikus, visuomenės veikėjus labiau domėtis baltų
istorija (susitikimai su autoriumi, paskaitos), mokslininkus – tir
ti „aisčių mįslę“, Vakarų baltų pasaulį, rašyti straipsnius baltų
tema ir rengti knygas.
Juozas ŽINELIS
7

Lietuvos pedagogų stažuotė Italijos prestižinėse mokyklose
Šį rudenį 15 pedagogų iš skirtingų Lietuvos
mokyklų dalyvavo stažuotėje „Šiaurės Italijos
neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su
tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruo
menių santykiais, modeliai“. Stažuotė vyko
ES projekto „T klasė“, vykdomo VšĮ „AJA vie
šieji ryšiai“, iniciatyva. Susipažinta su Italijos
švietimo sistema, aplankytos dvi skirtingas
bendradarbiavimo su tėvais patirtis turinčios
mokyklos Milane ir Venecijoje.
Bendradarbiavimo su tėvais nuostatai yra
griežtai įrašyti vienos Milano prestižinės mo
kyklos – valstybinio licėjaus-gimnazijos, pava
dintos literatūros klasiko Alessandro Manzoni
vardu – įstatuose. Taisyklės numato, kad tėvai
dalyvauja klasės ir mokyklų aktyvų susirinki
muose. Netgi mokyklos tarybos prezidentas yra
vienas iš tėvų. Tai, kad tėvų vaidmuo yra labai reikšmingas,
pasakoja šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja prof. Elena
Benaglia: „Mes turime tris pagrindines problemas – tai vėlavi
mas į pamokas, jų nelankymas ir motyvacijos stoka. Visas jas
padeda spręsti glaudus tėvų ir mokytojų ryšys. Mokytojai su
tėvais bendrauja tiek pasitelkę internetinius tinklus, tiek susi
tikdami asmeniškai. Kiekvienas mokytojas savo darbo plane
yra numatęs po valandą per savaitę, kurią skiria susitikimui su
trimis tėvais. Tam mokykloje yra skirtas specialus kambarys.
Per metus kiekvienas pedagogas, kuris moko vaiką, susitinka
su kiekvieno mokinio tėvu asmeniškai neformalioje aplinkoje.“
Kaip ir Lietuvoje, taip ir Italijoje mokykloms trūksta finansavi
mo. Italijoje šį rūpestį perima tėvai. Pavyzdžiui, remontui pinigų
padeda surinkti tėvų bendruomenė, aktyviai rašydama laiškus
valstybinėms institucijoms. Mokyklos priežiūra (sargavimas) irgi
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Prie Milano mokyklos. Mokiniai atvyksta su dviračiais

patikėta mokyklą lankančių vaikų šeimai, kuri nuolat gyvena jos
patalpose. Alessandro Manzoni mokykla turi paveldėtą didžiulę
biblioteką su ne vieną šimtmetį skaičiuojančiomis vertingomis
knygomis. Ilgą laiką jomis mokiniai negalėjo naudotis, nes
nebuvo numatytas bibliotekininko etatas. Padėtį išsprendė
mamos – namų šeimininkės. Jos be jokio užmokesčio pasi
keisdamos ėmėsi bibliotekininko darbo – kartu rengia literatū
rinius vakarus, kviečia kultūros veikėjus, rašytojus. Susirenka
visa bendruomenė. Kitoje mokykloje – keliautojo Marco Polo
vardu pavadintame valstybiniame licėjuje, įsikūrusiame Vene
cijos centre, didikų rūmuose, irgi vyksta kultūros vakarai. Tai
muzikinės pakraipos mokykla, į kurios ataskaitinius koncertus
ateina ne tik šiandieninių, bet ir būsimųjų mokinių tėvai. Taip
puoselėjami gražūs santykiai su besimokančių vaikų tėvais ir
kartu prisistatomi nauji bendruomenės
nariai.
Italijoje vaikai mokosi šešias dienas
per savaitę. Mokslo metai prasideda
rugsėjo viduryje, kai kiekviena mokyk
la individualiai paskelbia mokslo metų
pradžios datą. Mokslas privalomas iki
18 metų. Lietuvos pedagogus nuste
bino tai, kad Italijos mokyklose, kaip
viena iš pagrindinių papildomų užsienio
kalbų, labai populiari yra lotynų kalba.
Nesvarbu, kad ši kalba nėra vartojama
buityje – italų pedagogai įsitikinę, kad
ji yra labai reikšminga susipažįstant su
ankstyvąja literatūra, šalies istorija, o
gebant skaityti istorinius šaltinius, ga
lima geriau pajausti ne vieną šimtmetį
skaičiuojančios kultūros niuansus.
Pas ak projekt o vad ov ės Jūr at ės
Jadkonytės-Petraitienės, „pedagogų
stažuotė, kaip mokymo forma, yra ne
abejotinai viena veiksmingiausių, nes
pedagogai turi galimybę susipažindinti
su skirtingomis užsienio šalių švietimo
ir kvalifikacijos tobulinimo sistemomis,
formaliojo ir neformaliojo ugdymo ypa
tumais, pasikeisti informacija, o gautą
patirtį panaudoti kuriant savo mokymo
įstaigos bendradarbiavimo su tėvais
modelį“.
Kelionės metu laikas pažinčiai su
Prie Venecijos mokyklos
įvairių šalių patirtimi buvo maksimaliai
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išnaudotas. Kiekvieną laisvesnę akimirką pedagogai dalijosi
buvusių stažuočių patirtimi. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos
direktorius Saulius Brasiūnas papasakojo apie bendradarbia
vimą su gimnazija Norvegijoje ir šios šalies švietimo sistemos
ypatumus, atsakinėjo į kelionės kolegų klausimus. Kartu disku
tavome, kaip privalumus, galimybes pritaikyti savo praktikoje.
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė Vilma
Petrulevičienė paruošė dalykišką ir išsamų pranešimą apie
Suomijos švietimo sistemos gaires, akcentuodama išskirtinį
požiūrį į pradinių klasių (Suomijoje 1–6 klasės) ugdymą, apie
valstybės nuostatas ir požiūrį į švietimo sistemą, pasitikėjimą
mokytoju, apie šios specialybės prestižiškumą, švietimo siste
mos finansavimą, bendruomenės tarpusavio santykius, įtaką
bei pagalbą ugdymo sistemai .
Vilniaus Lietuvių namų direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vil
ma Balčiūnienė pristatė Vokietijos Hiutenfeldo Vasario 16-osios
gimnazijos (vok. Privates Litauisches Gymnasium), vienintelės
lietuviškos mokyklos Vakarų Europoje, bendruomenės veiklą,
pasakojo apie išskirtinį jaunimo ir darbuotojų patriotiškumą, apie
renginius, suburiančius bendruomenę. Jos jausmingoje kalboje

skambėjo įsitikinimas, kad lietuviškos šaknys gajos pasaulyje,
nes kuriamos vis naujos lietuviškos mokyklėlės, o lietuviška
daina, šokis, tradicija ir gimtasis žodis leidžia pasauliui žinoti,
kad yra šalis, Lietuva vadinama, turinti savo švietimo sistemą,
skiepijančią patriotiškumą, žingeidžius mokytojus, besidomin
čius Europos šalių patirtimi, besistengiančius keistis ir keisti.
Pasidžiaugta paskutinėmis suburtomis šeštadieninėmis mo
kyklėlėmis Graikijoje ir Turkijoje.
Manau, ši stažuotė – tai ne tik galimybė susipažinti su kitų
šalių švietimo sistemos ypatumais, bet ir puikus bendradarbia
vimo pavyzdys, šiltų santykių užmezgimas su Italijos ir Lietuvos
mokyklų pedagogais. Kartu tai bendrystės praplėtimas su didele
pedagogų šeima ir patirčių sklaida.
O mes visi dėkojame mus subūrusiai projekto vadovei Jūratei
Jadkonytei-Petraitienei.
Šis tekstas parengtas pagal projekto vadovės J. Jadkony
tės-Petraitienės ir kolegų straipsnius.
Stasė SKURULSKIENĖ
Vilniaus Mikalojaus Daukšos vid. m-klos mokytoja ekspertė

Moksleiviai teisme tapo ir ieškovais, ir atsakovais
Ar mokyklos suole teko susimąstyti,
kaip teisme laimėti bylą? Kaip teismui
pateikt i arg um ent us? Kaip žin ot i,
kuris kodekso straipsnis taikytinas
konkrečiai situacijai? Tokie klausimai
išk il o moksl eiv iams, band ant iems
įsijausti į tikrų advokatų vaidmenį
Vilniaus apygardos teisme vykusio
renginio „Moksleivių teisinio švieti
mo programos“ (MTŠP) finale.
Moksleivių teisinio švietimo progra
ma – kasmetinis, jau keturioliktus metus
vykstantis Europos teisės studentų aso
ciacijos (ELSA Lietuva) organizuojamas
projektas, kuriuo siekiama prisidėti prie
vyresniųjų klasių moksleivių teisinio švietimo. Programos metu
akcentuojamos Lietuvos teisinės sistemos subtilybės, pačių
dalyvių, kaip Lietuvos Respublikos piliečių, teisės ir pareigos
bei mokoma įgytas teisės žinias taikyti praktikoje. Šiais metais
MTŠP mastas pasiekė rekordinį dydį – renginys organizuotas
net penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje. Savo norą dalyvauti
Moksleivių teisinio švietimo programoje išreiškė net 209 moki
niai, iš kurių tik aštuoni patys geriausi pasiekė konkurso finalą.
Teisės paskaitose (jų buvo aštuonios) mokiniai buvo supa
žindinti su konstitucinės, baudžiamosios, civilinės, šeimos,
darbo, Europos Sąjungos teisės pagrindais bei pagrindinėmis
žmogaus teisų ir laisvių doktrinos nuostatomis. Išklausę pa
skaitų ciklą, mokiniai laikė žinių patikrinimo testą. Daugiausia
taškų surinkę dalyviai buvo pakviesti į konkurso pusfinalį.
Mokiniai, patekę į pusfinalį, buvo suskirstyti į komandas po
du ir, išanalizavę prieš savaitę gautą bylos fabulą, dalyvavo
teisminio proceso inscenizacijoje kaip ieškovai ar atsakovai
Vilniaus apygardos teisme. Geriausi teisinės argumentacijos
žinovai susitiko konkurso finale, kuriame komandų pasirodymus
vertino kompetentinga komisija.
Teisės profesionalų sudarytos komisijos lūkesčiai buvo vir
šyti. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad fabulos buvo sudėtingos,
tačiau stropus dalyvių pasiruošimas, atidumas smulkmenoms,
logiškas mąstymas bei etiškas elgesys teismo proceso me
tu maloniai nustebino visus teisėjus; pastebėta, kad kartais
tikrame teismo posėdyje tenka susidurti su žymiai prasčiau

dirbančiais advokatais. Kiekvienai finalininkų komandai teisė
jų kolegija dalijo komplimentus. Komanda „Kaunas justice 2“,
kurią sudarė Ramunė Blankaitė ir Jurgita Budrikaitė, išsiskyrė
puikiais ir motyvuotais argumentais bei sugebėjimu pabrėžti
svarbiausius normų akcentus. Arnas Rutkauskas ir Gabrielė
Blažauskaitė, pasivadinę „Fiat Justitia“, pasižymėjo puikia
dikcija, pasitikėjimu savimi ir gera baigiamąja kalba. Antrąją
vietą užėmė Pijus Vosylius ir Augustė Siutilaitė, pasivadinę
„Dictum – factum“. Tapę atsakovais, jie parodė ne vien tvirtą
teisinę poziciją bei ypatingą pastabumą ieškovų klaidoms, bet
ir žmogiškąją pusę, apgailestaudami dėl nelaimingo incidento,
kuris figūravo užduoties fabuloje.
Konkurso nugalėtoja tapo komanda „M&M“, kurią sudarė
Monika Kerpytė ir Miglė Taresevičiūtė. Jos atskleidė originalų
požiūrį į bylą – atsakovų pozicijai apginti buvo panaudotas ne
vien Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, tačiau bandyta
remtis ir kitais teisės šaltiniais. Nugalėtojos teigė, kad dalyvauti
programoje buvo išties naudinga, nes tai padėjo rimtai apsvars
tyti galimybę ateityje studijuoti teisės mokslus. Merginos džiau
gėsi ne tik naudingomis žiniomis, įgytomis teisės paskaitose,
bet ir rėmėjų suteiktais prizais.
Tarp renginio rėmėjų – Švietimo ir mokslo ministerija, Na
cionalinė teismų administracija, leidykla „Alma littera“, UAB
„Bajarta“, UAB „Bijola“, individuali įmonė „Getija“, VšĮ „Keistuolių
Teatras“, UAB „Tonerta“, UAB „Toronila“, UAB „Upartas“, šaltinio
vanduo „Žalia giria“.
ELSA Lietuva inf.
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Kiekvieno mokinio išmokimo stebėjimo poveikis
individualiai mokymosi pažangai
Žvilgsnis į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis
Pastaraisiais metais daug kalbama apie mokinių mokymosi
pasiekimus, kurie kasmet tendencingai prastėja. Tai parodo
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) pamokų
išorinio vertinimo duomenys (2012) bei Lietuvoje atlikti tarptau
tiniai tyrimai: Tarptautinė moksleivių vertinimo programa (PISA,
2012) ir Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas (PIRLS, 2013).
Pateikti rezultatai yra svarbūs ir kelia didelį susirūpinimą. Minėtų
tyrimų rezultatai tapo nacionaliniu prioritetu, intensyviai ieškoma
būdų, kaip pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus: įvedami
standartizuoti testai, įsitvirtina mokyklų ir mokinių pažangos
matavimas ir kitos priemonės. Vis dėlto šiandien dar sunku
įvertinti šių priemonių tiesioginę įtaką geresniems mokymosi
rezultatams, bet galime matyti, kaip jas naudoja mokytojai.
Šiuo metu jie yra susiskirstę į dvi grupes. Mokytojai, kurie jau
čiasi nepatenkinti dėl didelio darbo krūvio ir per didelio mokinių
skaičiaus, mano, kad visos naujovės yra perteklinės ir tai yra
papildomas darbas, kuris tik padidins krūvį, be to, neaišku,
kada būtų galima tikėtis apčiuopiamos naudos. Kita grupė –
mokytojai, pilni entuziazmo, puikiai vertinantys ir taikantys savo
darbe diegiamas naujoves, gerinančias mokymosi pasiekimus.
Pasikeitęs laikmetis, spartus technologijų tobulėjimas mokant
naujosios, Z kartos, vaikus, kuriems informacija gana anksty
vame amžiuje lengvai ir įvairiomis priemonėmis prieinama iš
įvairių šaltinių, labai apsunkina jų susidomėjimą ir įtraukimą į
tradicinį mokymosi procesą.
Mokytojų darbas mokyklose yra sunkus – puikiai suprantame,
kad jie turi net tik padėti mokiniams mokytis, bet ir valdyti įvairias
sudėtingas emocines ir socialines situacijas. Keičiantis aplinkai,
informacijos šaltiniams, mokiniams, mokymo būdai, kurie iki šiol
buvo sėkmingai taikomi ankstesnėms kartoms, tampa ne tokie
veiksmingi. Įvairūs tyrimai ir NMVA išorės vertinimo rezultatai
atskleidžia, kad norint pasiekti geresnių mokymosi rezultatų
reikia atkreipti dėmesį ne tik į informacijos pateikimą, bet ir į tai,
kas vyksta pamokoje, nes būtent joje svarbus vaidmuo tenka
mokytojui kaip mokinio mokymosi vadovui – palydovui, kuris turi
nuolat stebėti kiekvieną mokinį, žinoti jam kylančius sunkumus,
iškart tinkamai įvertinti ir akcentuoti klaidas, nuosekliai matuoti
kiekvieno mokinio pasiektą mokymosi pažangą. Tai turi būti

procesas, kurį vadiname išmokimo stebėjimu, galinčiu padėti
mokytojui ir mokiniui vertinti mokymąsi ir turėti lemiamą įtaką
mokymosi pažangai.
Išmokimo stebėjimas įsivertinimo rekomendacijose apibrė
žiamas kaip tinkamas patikrinimo, kiek mokiniai suprato ar ką
išmoko, dažnumas; kiekvieno mokinio matymas; grįžimas prie
nesuprastų ar neišmoktų dalykų; klaidų taisymas; išmokimo
tikrinimo formų veiksmingumas ir priimtinumas jų sukeliamos
įtampos požiūriu (Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo re
komendacijos, 2009).
Mokyklos, tobulindamos veiklos kokybės įsivertinimo proce
sus, pastaruosius ketverius metus gana retai atkreipia dėmesį į
subrendusią problemą – kiekvieno mokinio išmokimo stebėjimo
veiklų tobulinimą (40–24 vietos). 1 pav. matyti, kad paskutinius
dvejus metus išmokimo stebėjimo veiklų tobulinimas sulaukia
šiek tiek didesnio mokyklų dėmesio. 2011–2013 m. m. tobulinti
mokinių išmokimo stebėjimą mokyklos rinkosi perpus dažniau
nei prieš trejus–ketverius metus (iš 40 vietos šoktelėjo į 22–24
vietą – iš 67 pasirinkimų).
Išorės vertintojai paskutinius ketverius metus po vertinimų
mokyklose nurodo dažniausią mokyklų problemą – ugdymo
ir mokymosi srities bei pasiekimų tobulinimą. Viena iš pen
kių dažniausiai išorės vertintojų rekomenduojamų tobulintinų
veiklų mokyklose yra mokinio išmokimo stebėjimas (trečia
vieta). 2 pav. matyti, jog išmokimo stebėjimas vertintose mo
kyklose pamažu gerėjo: 2010 m. jį rekomenduota tobulinti
56,3 proc., o 2012 m. – 50,4 proc. mokyklų. Tačiau paskutiniai
siais 2013 m. šis skaičius vėl išaugo (šį aspektą rekomenduota
tobulinti 53,4 proc. vertintų mokyklų).
2012–2013 m. m. įsivertinimo anketų (808) mokyklų analizė
rodo, kad po išorinio vertinimo mokyklos gana retai atkreipia
dėmesį į rekomenduojamų veiklų tobulinimą. 2.3.4. Išmokimo
stebėjimas (12 vieta) nepatenka tarp dažniausių 5 tobulintinų
sričių, nes tik 11 vertintų mokyklų atkreipia dėmesį į šį tobulintiną
aspektą. Jos dažniau renkasi tobulinti 2.5.2. Mokymosi veiklos
diferencijavimas ir 2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas rodiklių veik
las. Mokyklos netgi renkasi tobulinti tas rodiklių veiklas, kurios
nepatenka tarp išorės vertintojų nurodytų tobulintinų veiklų,
pavyzdžiui, mokinių mokymosi motyvaciją.

Mokyklų dalis (proc.), kuri pasirinko tobulinti išmokimo stebėjimo
veiklas, įsivertinusi veiklą

Mokyklų dalis (proc.), kurioje fiksuotas išmokimo stebėjimas kaip
tobulintinas veiklos aspektas (-5) išorinio vertinimo metu

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.)
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1 pav.

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.)

2 pav.
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Nepakankamos mokinių mokymosi motyvacijos priežasčių
dažniausiai reikia ieškoti giliau. Pastebėta, kad lankomumo,
namų darbų atlikimo ir kt. tvarkų griežtinimas mokykloje pro
blemos nesprendžia, nes daugelio autorių nuomone mokymosi
motyvacijos trūkumas įvardijamas kaip kitų mokykloje užsiliku
sių tūnančių problemų pasekmė. Jelizavetos Tumlovskajos ir
Rasos Ginčaitės-Nenartovičienės 2013 m. straipsnyje minima,
kad „mokyklos, tobulindamos savo veiklą, mokinių mokymosi
lūkesčiams skiria dar nepakankamai dėmesio, tačiau pastebima
tendencija, kad pradinės mokyklos suvokia asmeninės pažan
gos stebėjimo ir grįžimo prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų
svarbą ir dažniau negu kitų tipų mokyklos dirba ta linkme“.
Jungtinės Karalystės pasiekimų vertinimo grupė (Assessment
Reform Group, 2002) teigia, kad mokinių mokymosi motyva
ciją stiprina mokytojo profesionalus, jautrus ir konstruktyvus
stebėjimas, kaip mokiniai mokosi pamokoje. Tik mokymasis iš
taisomų klaidų akcentuojant pažangą ir pasiekimus, o ne ne
sėkmes, kuria mokinių pasitikėjimą savimi. Suteikiant mokiniui
galimybę kartu su mokytoju pačiam įsitraukti į mokymosi pla
navimą, stiprinama asmeninė atsakomybė ir vidinė mokymosi
motyvacija.
Išmokimo stebėjimas nepatenka tarp mokyklų įsivertinimo
metu dažniausiai 10-ies pasirinktų tobulintinų veiklų, nors yra
vienas iš dažniausiai (3 vieta) išorinio vertinimo metu nustatytų
tobulintinų aspektų. Suprantama, kodėl mokyklos, neturėjusios
išorinio vertinimo, labai retai atkreipia dėmesį į rodiklius, kuriuos
rekomenduoja tobulinti išorės vertintojai. Gali būti, kad jos nesi
tiki, jog šios problemos glūdi ir jų mokyklose. Tačiau kiekvienais
metais išorės vertintojams pasibeldus į vis kitų mokyklų duris,
nurodomos pasikartojančios vis tos pačios 5 tobulintinos sritys.
2012–2013 m. m. iš 520 mokyklų, neturėjusių išorinio vertinimo
ir atsiuntusių įsivertinimo anketas, 2.3.4. Išmokimo stebėjimo
veiklas pasirenka tobulinti netgi kas 58-ta mokykla (32 vieta,
iš 520 mokyklų rinkosi devynios).
Tai nestebina, nes išorinio vertinimo duomenimis atlikta
2013 m. vertintų mokyklų kokybinė ataskaitų analizė tėvų pe
dagoginio švietimo tema. Pasirodo, tėvai net ne visada žino,
ką jų vaikas per mokslo metus turi išmokti (S. Vaičekauskienė,
K. Kardelytė, 2014). Kaip dažnai mokytojai turi pateikti duome
nis apie mokinių mokymąsi? Dauguma mokyklų renka duome
nis apie mokinių mokymosi rezultatus pusmečiais / trimestrais,
pasitelkdami apibendrinamąjį vertinimą. Tėvai turi teisę žinoti
pagrindinius dalykus, kaip mokiniai yra mokomi, ką moka, kiek
turinio požiūriu jau yra išmokę, kokia padaryta mokymosi pa
žanga. Peršasi išvada, jei daugelyje mokyklų vangiai vyksta
kiekvieno mokinio išmokimo stebėjimas, tai ne veltui, pasak
Snieguolės Vaičekauskienės ir Kristinos Kardelytės (2014),
daugelyje vertintų mokyklų tėvai apie vykstančias mokykloje
veiklas yra tik bendrai informuojami, o individualių susirinkimų
metu dažniausiai aptariamas vaiko netinkamas elgesys ir pa
žeidimai. Pasak tyrėjos Joyce L. Epstein (2010), efektyvi ko
munikacija su tėvais, t. y. pokalbiai apie mokyklos programas,
ugdymo plano įgyvendinimą ir individualios mokinių pažangos
aptarimas, jų pasiekimų aplankai ir komentarai, gali turėti trejo
pą poveikį. Pirma, tai gali paskatinti tėvų įsitraukimą, partnerys
tę, vaiko mokymosi pažangos supratimą. Antra, gali motyvuoti
pačius mokinius, nes tuomet jie patys įsitraukia į mokymosi
planavimą. Trečia, mokytojai, siekdami įtraukti tėvus, panau
dotų daugiau galimybių bei užtikrintų bendravimo aiškumą ir
paprastumą. Tai sustiprina ir Stanley L. Deno (2003) mokymosi
stebėjimo tyrinėjimai, kad sistemingas išmokimo stebėjimas yra
galingas įrankis, padedantis mokiniui pasiekti aukštų rezultatų,
stiprinti asmeninę atsakomybę, pasitikėjimą savimi, mokymosi
motyvaciją, o tuo pačiu – ir mokyklos pažangą.
TOBULINTŲ VEIKLŲ PAS IEKTA PAŽANGA
Kiekvienais metais NMVA, remdamasi nacionaliniais švietimo
dokumentais, kreipiasi į bendrojo ugdymo mokyklas, prašyda
ma užpildyti įsivertinimo anketas. Jau nuo 2009–2010 m. m.
įsivertinimo anketos mokyklas orientavo į veiklų tobulinimo po

veikio pamatavimą. Tik 2012–2013 m. m. atlikta 1119 mokyklų
kokybinė turinio analizė parodė, kad mokyklos susiduria su
sunkumais – jose vykstančias veiklas gali nurodyti 99,3 proc.,
o šių tobulintų veiklų sukeltus pokyčius sugeba įvardinti tik
21 proc. mokyklų. Pastebima, kad mokyklose vyksta daug įvai
rių veiklų, o pamatuoti tobulinimo veiklų poveikį – sudėtinga.
Be to, Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija mokykloms
iškelia uždavinį: „tobulinti švietimo reguliavimą <...> suteikti
daugiau teisių ir atsakomybės <...> pačioms mokykloms. <...>
numatyti metinės pažangos, kurios centre būtų ugdomųjų
pasiekimai, skelbimą. <...>“. Remiantis šia strategija, vienas
iš svarbiausių veiksnių, galinčių užtikrinti švietimo kokybę
ir mokyklos sėkmę – mokyklos veiklos kaip organizacijos
įsivertinimas ir kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas ir
skelbimas.
Mokyklos skatinamos ne tik matuoti savo pažangą, bet taip
pat ją skelbti viešai (numatoma, kad 2017 m. apie padarytą
pažangą paskelbs 50 proc. mokyklų, 2022 m. – 100 proc.).
2012–2013 m. NMVA įsivertinimo duomenimis, apie padarytą
pažangą sutinka paskelbti 36,1 proc. Lietuvos mokyklų. Mo
kykloms vis dar sunkiai sekasi ne tik identifikuoti, pamatuoti,
bet ir sutikti skelbti apie jų padarytą pažangą.
Mok yklų paž ang os rez ult at ų kok yb in ė analiz ė 2012–
2013 m. m. (199 mokyklos, turėjusios išorinį vertinimą 2010–
2013 m. m.) parodė, kad išmokimo stebėjimas patenka ne tik
tarp rečiausiai pasirinktų tobulintų veiklų, bet ir tarp rečiausiai
pasiektos pažangos.
Deja, tik 3 proc. mokyklų iš 199, turėjusių išorinį vertinimą,
nurodė pasiektą pažangą – apie išmokimo stebėjimą kaip tinka
mą patikrinimo, kiek mokiniai suprato ar ką išmoko, dažnumą;
2,5 proc. mokyklų – apie išmokimo stebėjimą kaip grįžimą prie
nesuprastų ar neišmoktų dalykų bei išmokimo tikrinimo formų
veiksmingumą ir priimtinumą. Ir tik po 1 proc. nurodė apie pa
siektą pažangą – iš rodiklio išmokimo stebėjimas – kiekvieno
mokinio matymas ir klaidų taisymas. Visi apie 6 proc. išorės
vertintų mokyklų ir įsivertinimo metu skyrė tolimesnį dėmesį
išmokimo stebėjimui įvairiais aspektais.
Pagal mokyklos tipą – gimnazijos, pagrindinės ir progim
nazijos žymiai rečiau pasiekė pažangą išmokimo stebėjimo
tobulintose veiklose. Tik vidurinės mokyklos nesirinko tobulin
ti išmokimo stebėjimo rodiklio veiklų ir atsiųstoje įsivertinimo
informacijoje nebuvo nurodyta šioje srityje pasiekta pažanga.
Džiugina tai, kad kelios pradinės mokyklos (iš 199 tikslinės
imties mokyklų) nurodė pasiektą pažangą išmokimo stebėjimo
srityje, pasirinkus tobulinti kitų rodiklių veiklas. Mokyklos, pla
nuodamos veiklas, skirtas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus
ir kiekvieno mokinio pažangą, turėtų ryžtingiau ir nuosekliau
atkreipti dėmesį į išmokimo stebėjimo, vertinimo aspektus ir
šiuos rodiklius tobulinti.
SIST EMINGAS MOKYMOSI PAŽANGOS STEBĖJIMAS
Šiandieninėje švietimo aplinkoje apie mokyklos sėkmę
galime kalbėti tada, kai kiekvienam mokiniui užtikrinama
mokymosi pažanga. Jau daugiau nei 10 metų užsienyje atlie
kami tyrimai parodė, kad mokytojų, kurie įvertindami mokinio
pažangą naudoja nuolatinį ir sistemingą jo mokymosi stebėji
mą, mokiniai mokosi geriau, mokytojų sprendimų priėmimas
pagerėja, o mokiniai labiau suvokia savo veiklos rezultatus.
Mokinių išmokimo stebėjimas atspindi mokytojo mokymo
efektyvumą, kai mokytojas kartu su mokiniu mokslo metams
nustato mokymosi pasiekimų tikslus ir kas savaitę ar mėnesį
reguliariai stebi mokymosi pažangą ir išugdytus gebėjimus.
Taip mokytojai, naudodami sisteminį išmokimo stebėjimą, gali
laiku atpažinti mokinius, kuriems reikia papildomų mokymosi
formų, individualaus konsultavimo. Mokslininkas S. L. Deno
(2003) pabrėžia, kad kiekvieno mokinio mokymosi pažangos
stebėjimas mokytoją įpareigoja kurti sudėtingesnes ugdymo
programas – tuomet mokiniai galėtų siekti geresnių rezulta
tų. Tai daryti mokytojus įpareigoja ir Bendrosios programos
(2008), kurios nurodo stebėti kiekvieno mokinio mokymosi
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pažangą pagal jų skirtingus poreikius ir gebėjimus, laiku sutei
kiant konkrečią, individualizuotą grįžtamąją informaciją apie jų
pasiekimus, parodant sėkmę ir spragas. Tokių iniciatyvų, kaip
pažangos ir pasiekimų knygelių atsiradimas, sustiprina asme
ninį vaiko mokymosi pažangos stebėjimo efektyvumą. Mokiniai,
nuosekliai ir reguliariai peržiūrėdami ir įrašydami nusistatytus
asmeninius trumpalaikius tikslus, gali matyti, kur yra daroma
pažanga, siekiant ilgalaikių tikslų. Vaikai, patirdami nesėkmę,
žino, kad tai nėra pasaulio pabaiga, kad galima rasti strategijų
ir būdų spręsti ir įveikti problemas. Netgi nesėkmės atveju sa
vęs vertinimas išlieka stiprus, nes grįžtamojo ryšio pokalbiais
kurstoma motyvacija ištaisyti, patobulinti ar įvaldyti užduotį.
Vaikams matyti savo mokymosi padarytą pažangą yra labai
svarbu, nes tai padeda ugdyti kritinį mąstymą ir supratimą,
kas yra pasiekimas. Taip mokiniai išmoksta atpažinti skirtingus
sėkmės kriterijus, priklausomus nuo gebėjimų. Jungtinės Kara
lystės, Australijos ir JAV tyrimais nustatyta, kad mokiniai, kurie
išsikelia savo asmeninius mokymosi tikslus, kartu su mokytoju
numato jų pasiekimo strategijas, ne tik turi stipresnę mokymosi
motyvaciją, išugdytus kritinio mąstymo įgūdžius, bet ir yra linkę
siekti mokymosi tikslų efektyviau nei mokiniai, dirbantys pagal
mokytojo numatytą ugdymo turinį.
Lietuvoje mokyklos, kurios ypač kryptingai ir atkakliai moko
kiekvieną mokinį, siekdamos jo asmeninės pažangos, stebė
damos vaiko mokymąsi, teikdamos savalaikę mokymosi pa
galbą, veiksmingiau pasiekia mokyklos pažangos rezultatus.
Vis daugiau mokyklų Lietuvoje ne tik stebi individualią mokinių
mokymosi pažangą, bet ir kaupia jų pasiekimų aplankus –
knygeles.
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Parengė Rasa GINČAITĖ-NENARTOVIČIENĖ
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros
Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus specialistė

Profesoriaus Česlovo Kudabos pasėtos
gerumo sėklos daigai Ignalinoje
Daugiau nei prieš 20 metų
did žiaus iai Ign alin os rajon o
mokyklai, Ignalinos 1-ajai vi
dur in ei, sut eikt as garb aus
kraštiečio geografo Česlovo
Kudabos vardas. Nuo 2013 m.
gegužės mėnesio mokykla ta
po Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazija.
Mokyklos bendruomenė siekia vertybių ir nuostatų, ku
riomis gyvenime ir mokslinėje
veikloje vadovavosi profeso
rius Česlov as Kud ab a. Čia
įrengtas Česlovo Kudabos var
du pavadintas geografijos ka
binetas, kurio įkūrimą parėmė
Ignalinos rajono savivaldybė
ir tuometinis Seimo pirmininko
pavaduotojas Česlovas Jur
šėnas. Klasėje įkurta atskira
erdvė, kurioje eksponuojamas
nuotraukų ciklas apie profe
Stendas „Sėkmingų darbų keliu“
sorių, jo rankraščiai, leidiniai.
Č. Kudabos žodžiai stende „Svarbiausia – gyvenime darbas.
Kol šito nesuprasite, tol nesuvoksite gyvenimo prasmės“ – mus
įpareigoja kiekvieną dieną atkakliu darbu siekti geresnių rezul
tatų. Garbingiausioje lentynos vietoje – knyga apie Č. Kudabą,
kurioje pasirašė jo vaikai Eglė ir Gintaras. Šiame kabinete
vyksta geografų seminarai, lankosi svečiai. Tokio kabineto
įrengimas yra reikšmingas profesoriaus Č. Kudabos atminimas
mūsų krašto tradicijoms, intelektualiniam tęstinumui.
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Prog imn az ijos muz iejuje,
Česlov ui Kud ab ai skirt am e
kampelyje – nuotraukos, kurio
se įamžintos žymaus geografo
gyvenimo akimirkos, jo ir apie
jį išleistos knygos, originalūs
rankraščiai. Bene pats vertin
giausias eksponatas – laiko
išblukinta kuprinė. Ją mokyklai
padovanojo Č. Kudabos vai
kai. Išėję į kiemą pamatysite
ąžuolinį koplytstulpį, kuriame
išskaptuoti prasmingi Česlovo
Kudabos žodžiai „Mano žemė
gerumo pilna“.
Anot Č. Kudabos, žmogiš
kum as – ne vien poz it yv us
darbas ir kūryba, tai nuolatinis
savęs atsižadėjimas. Todėl ir
kudabietis turėtų būti darbštus,
atsakingas, nebijantis sunku
mų, gerbiantis kito žmogaus
darbą, neabejingas aplinkai,
mylintis gamtą, kitaip sakant,
gražus, koks ir buvo Česlovas Kudaba.Todėl mokslo metų
pradžios ir uždarymo švenčių ar kitų renginių metu į direkto
rės klausimą „Kaip gyvenat, kudabiečiai?“ – visada garsiai ir
vieningai nuskamba: „Gražiai!“. Baigiantis mokslo metams or
ganizuojamas konkursas „Šauniausias kudabietis“. Tuomet iš
gausaus kandidatų būrio išrenkama dešimt per mokslo metus
įvairiose veiklose pasižymėjusių mokinių, kurie pagerbiami ir
apdovanojami Rugsėjo 1-osios šventėje.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2014 m. Nr. 11 (344)

2014 m. progimnazija šventė profesoriaus Česlovo Kuda
bos 80-ąsias gimimo metines. Sudaryta programa, kuri įtraukė
bendruomenę į paminėjimo renginius. Ir jaunieji kudabiečiai,
ir mokytojai atliko daug įvairių darbų. Istorijos mokytoja Jūratė
Bružaitė-Rackevičienė organizavo 6-tų klasių mokinių viktoriną
„Česlovas Kudaba – tas, kuris mokė Lietuvą mylėti“. Viktorinos
metu šeštokai sužinojo apie Č. Kudabos vaikystę, asmenines
savybes, nuveiktus darbus, išgirdo išmintingų pamokymų.
Profesorius, kaip kraštotyrininkas, mėgo bendrauti su pa
prastais kaimo žmonėmis, jam rūpėjo liaudies išmintis. Todėl
mokiniams labai patiko kalbėti ir dainuoti tarmiškai. Renginio
pabaigoje viktorinos dalyviai stebėjo vaizdo medžiagą, kurioje
mūsų kraštiečiai, asmeniškai pažinoję Č. Kudabą, dalijosi savo
prisiminimais. Viktoriną vainikavo „medžio“ pristatymas. Ant jo
šaknų mokiniai užrašė tas savybes, kurias turėtų ugdyti savyje
kiekvienas kudabietis.
Birželio 5 d. Ignalinos krašto muziejuje surengta paroda
„Mano žemė gerumo pilna“. Atidarymo metu progimnazijos
direktorė Danutė Jatulė pristatė ekspoziciją, kurioje galima
pamatyti Česlovo Kudabos gyvenimo akimirkas įamžinusias
nuotraukas, jo rankraščius, knygas, kuprinę, su kuria išvaikščioti
Lietuvos kalneliai ir keliauta po pasaulio kalnynus, Ignalinos
rajono mokymo įstaigų mokinių piešinius – šiltus ir spalvingus.
Savo gimtąją žemę taip mylėjusiam profesoriui Progimnazijos
mokiniai parengė meninę programą, skaitė eiles, dainavo ir
kalbėjo apie tai, koks turėtų būti tikras kudabietis – savo krašto
patriotas, mylintis mokyklą, saugantis gamtą, besidomintis Lie
tuvos istorija, dalyvaujantis visuomeniniame gyvenime... Jiems
pritarė parodos pristatyme dalyvavęs ir prisiminimais dalijęsis
Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas,
Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis, Česlovo Kudabos
sekretore dirbusi Nijolė Nagurnaitė. Pasak jos, profesorius buvo
pats gražiausias žmogus iš visų sutiktų gyvenime. Jį pažinti ir
su juo bendrauti buvo Dievo dovana. Moteris prisiminė, koks
Č. Kudaba būdavo dėmesingas, užjaučiantis, įsigilinantis į kiek
vieną problemą. Kadangi tuomet buvo sudėtinga gauti kuro,
Aukščiausios tarybos deputatas į Ignaliną atvažiuodavo trau
kiniu. Didžiausią pagarbą ir meilę jis jautė paprastam žmogui

ir vertino vidinį grožį. Mėgdavo sakyti: „Pažiūrėk, koks gražus
šitas žmogus...“ Tikriausiai smagu būtų profesoriui girdėti tokius
žodžius, matyti jo atminimui skirtus piešinius...
Kadangi Č. Kudaba iš lėktuvo galėjo atpažinti ne tik kiekvieną
šalies miestelį, bet net kaimus, nes visą kraštą jis buvo apkelia
vęs pėsčiomis, nešinas vien fotoaparatu ir būtiniausiomis tyri
nėjimo priemonėmis, tad mokslo metų pabaigoje organizuotas
pėsčiųjų žygis. Aktyviausi geografai, kelionių mėgėjai keliavo į
Palūšę, į Aukštaitijos nacionalinį parką, prie kurio įkūrimo labiau
siai prisidėjo profesorius Česlovas Kudaba. Eidami į Palūšę,
jie atidžiai stebėjo kraštovaizdžius, nagrinėjo augalijos pobū
dį, vertino žmonių poveikį gamtai. Aukštaitijos nacionaliniame
parke išklausė gidės pasakojimų apie Aukštaitijos nacionalinio
parko gyvūnus, augalus, kaimų išsidėstymus. Aplankė Palūšės
bažnyčią, pilkapio maketą. Vėliau tvarkė botanikos taką. Kitos
dienos rytą apėjo dalį Lūšių ežero pakrantės. Diskutavo, bandė
modeliuoti situacijas, kaip ledynas sustūmė kalvas, suformavo
ežerų dubenis. Tai buvo gera proga pritaikyti per geografijos
pamokas įgytas žinias.
Be minėtųjų renginių, progimnazijos mokiniai aktyviai daly
vavo meninėje, sportinėje, mokslinėje bei visuomeninėje veik
loje rajone bei visoje respublikoje. Už laimėjimus olimpiadose,
konkursuose, parodose, projektuose, sportinėse varžybose
bei pirmenybėse jie buvo apdovanoti sertifikatais, diplomais,
padėkos raštais. 80 svariausių bei ypatingiausių laimėjimų
buvo atrinkta į stendą „Sėkmingų darbų keliu“, skirtą Česlovo
Kudabos jubiliejui paminėti.
Ne tik šiais Č. Kudabos jubiliejiniais metais, bet ir kasmet
profesoriaus vardas progimnazijoje įprasminamas tradicine
veikla. Džiugu, kad Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos
moksleiviai ir mokytojai didžiuojasi esą kudabiečiai, stengia
si įprasminti profesoriaus atminimą ir auginti šiame krašte
profesoriaus pasėtus gėrio bei grožio daigus.
Roma ŠAKALIENĖ
Geografijos mokytoja metodininkė

Būkime kartu
Telš ių r. Eig ird žių pag rind in ė
mokykla ir Šalčininkų r. Turgelių
Povilo Ksavero Bžostovskio vidu
rinė mokykla (dabar jau gimna
zija) lapkričio 30 d. baigė vykdyti
respublikinio lygio šalies mokymo
įstaigų bendrų edukacinių veiklų
projektus „Išskleiskim draugystei
sparnus“ ir „Būkime kartu“. Projektų
konkursą organizavo Lietuvos mo
kinių neformaliojo švietimo centro
Turizmo ir etnokultūros ugdymo
skyrius. Projektų tikslai – skatinti
Vilnijos krašto ir Žemaitijos regio
no skirt ing om is mok om os iom is
kalbomis besimokančių mokyklų
bendradarbiavimą, supažindinant
su kitų tautų, gyvenančių Lietuvoje,
papročiais, tradicijomis, skatinant pagarbą ir toleranciją kita
taučiams, ugdant saviraišką ir kūrybingumą ir kt. Šalčininkų r.
Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinė mokykla (lenkų
mokomoji kalba) taip pat prisidėjo rengiant projektą „Būkime
kartu“. Mokyklų projektų vadovės – Šalčininkų r. Turgelių Po
vilo Ksavero Bžostovskio vidurinės mokyklos vyresnioji lietuvių
kalbos mokytoja Jurgita Tarasevičienė ir aš, šio straipsnio au

torė, Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė
Juškienė. Abiems mokykloms laimėjus projektų konkursą buvo
skirtas finansavimas: Telšių r. Eigirdžių pagrindinei mokyklai –
4 tūkst. Lt, Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vi
durinei mokyklai, dabar jau akredituotai gimnazijai – 3 tūkst. Lt.
Į projekto veiklas įsitraukė abiejų mokyklų bendruomenės: mo
kiniai, mokytojai, tėveliai ir net socialiniai partneriai.
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Rengiantis pirmam susitikimui, rugsėjį abiejose mokyklose
vyko intensyvus darbas. Eigirdžių pagrindinės mokyklos pro
jekto vykdymo komanda, mokytojai ir mokiniai rengė meninę
programą, mokėsi žemaičių, lietuvių ir lenkų liaudies dainų,
šokių, planavo kelionę į Vilnijos kraštą. Adelė Žitaveckienė
bibliotekoje parengė parodą, skirtą lenkų ir lietuvių kultūros
sąsajoms. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Keinienė
kartu su dailės mokytoja Audrone Bagužiene rūpinosi stendinių
pranešimų, mokyklos erdvių papuošimu, kitų projekto veiklų
įgyvendinimu.
Rugsėjo pabaigoje keliavome po Vilnijos kraštą. Aplankytos
žymiausios Vilniaus vietos: Arkikatedra Bazilika, Gedimino pilis,
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai. Mokiniams
buvo įdomu susipažinti su Lietuvos ir Lenkijos istorija, apžiūrėti
muziejaus eksponatus. Užsukome į Vilniaus universitetą, uni
versiteto biblioteką, aplankėme Šv. Jonų, Šv. Onos bažnyčias,
stabtelėjome prie lietuvių ir lenkų poeto Adomo Mickevičiaus
paminklo.
Kelionę tęsėme po Šalčininkų rajoną. Turgelių Povilo Ksavero
Bžostovskio vidurinės mokyklos aktų salėje žiūrėjome mokinių
spektaklį „Paulavos istorija“, klausėmės eilių lietuvių ir lenkų
kalbomis, džiaugėmės elegantiškais lenkaičių šokiais. Taip pat
buvome supažindinti su mokyklos globėjo P. K. Bžostovskio
veikla ir nuopelnais Vilnijos kraštui. Mūsų mokyklos mokiniai
savo pasirodymą pradėjo liaudies šokiu „Pana Uona“, padai
navo lenkų liaudies dainą „Miala babka koguta“ („Turėjo bobutė
gaidelį“) ir kelias žemaitiškas dainas. Sveikinimą mokyklos
vadovams, mokytojams ir mokiniams perskaičiau žemaitiškai
ir lenkiškai, padovanojau mokyklai leidinių apie Telšius, kny
gelių apie mokyklą. Vėliau abiejų mokyklų mokiniai pasivaišino
draugystės pyragu, kurį iškepė Eigirdžių pagrindinės mokyklos
valgyklos darbuotojos.
Pasibaigus šventiniam susitikimui abiejų mokyklų mokiniai,
persirengę sportine apranga, sugužėjo į sporto salę. Vyko drau
giškos abiejų mokyklų mokinių futbolo varžybos. Po to, lydimi
Turgelių P. K. Bžostovskio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos
mokytojų Jurgitos Tarasevičienės ir Dianos Jelmakaitės, ap
lankėme Turgelių miestelyje ir jo apylinkėse esančias įžymias
vietas: Turgelių piliakalnį, bažnyčią, kapinių koplyčią, Paulavos
dvaro griuvėsius. Jau kone sutemus grįžome į mokyklą, kurios
fojė užrašyta garsiausia P. K. Bžostovskio frazė: „Tik švietimas
veda į tikrą laisvę ir laimę“.
Kitos dienos rytą susitikome su Mikniškių stačiatikių ben
druomenės vyresniąja vienuole seserimi Nina, aplankėme
garsios liaudies menininkės Anos Krepštul muziejų Tabariškių
kaime. Pakeliui į Medininkus užkopėme į aukščiausias Lietuvos
Juozapinės ir Aukštojo kalvas, kurias savo kelionių užrašuose
„Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ aprašė garsus Lietuvos lenkų
poetas Vladislovas Sirokomlė. Tad nenuostabu, kad aplankius
Medininkų pilį tolesnis kelionės maršrutas vedė į Vilniaus r. Ba
reikiškių kaime įsikūrusį V. Sirokomlės muziejų-dvarelį, kuriame
1853–1861 m. gyveno pats poetas.
Mokiniams ir mokytojams neišdildomą įspūdį paliko valdant
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Gediminui pastatyta Medi
ninkų pilis. Pilis buvo rekonstruota, įrengta ekspozicija ir prieš
dvejus metus pakvietė pirmuosius lankytojus. Atstatyti Medinin
kų pilį padėjo ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų
sąjunga), Amerikos ir Australijos lietuviai savo lėšomis prisidėjo
rengiant ekspozicijos sales. Pilyje buvome pakviesti į unikalų
renginį – Medininkų pilies rėmėjų atminimo lentos atidengimą.
Viešnagė Telšiuose

Eigirdžių mokyklą stabtelėjome prie Rainių koplyčios, apie kurią
mokiniams papasakojo Viešvėnų parapijos klebonas. Mūsų
mokykloje svečiai buvo pasveikinti mokyklos himnu, linksma
daina, menine kompozicija „Kap čė graže Žemaitijuo“, lietuvių
ir lenkų kalbomis mokiniai deklamavo ištrauką iš poeto Adomo
Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“. Svečiai iš Šalčininkų r.
mums deklamavo bei dainavo lenkiškai ir lietuviškai. Kalbėjo
Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinės
mokyklos lietuvių k. mokytoja, projekto vadovė Jurgita Tara
sevičienė, buvusi Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokinė. Ji
džiaugėsi sėkmingu projektu ir idėja suartinti dvi nutolusias
mokyklų bendruomenes, viešnage po Žemaitiją ir galimybe
pabūti savo buvusioje mokykloje. Ji padovanojo knygą apie
Povilą Ksaverą Bžostovskį, perdavė mokyklos direktorės Liu
cijos Jurgelevič sveikinimus.
Pasibaigus renginiui svečiams buvo suorganizuota ekskursija
po Telšių miestą. Ekskursija prasidėjo nuo Katedros vartų. Aikš
tėje buvo trumpai apžvelgta Telšių miesto istorija ir palengva,
pastebint ne tik didesnius architektūros paminklus, bet smul
kiosios architektūros detales, ekskursantai, lydimi mūsų pa
grindinės mokyklos mokytojų Juliaus Tamošausko ir Neringos
Gurliauskaitės, leidosi žemyn prie Didžiosios Žemaičių sienos,
atidarytos 2010 m. rugsėjo 30 d., plokščių, kuriose įamžintos
svarbios Žemaitijai datos ir įvykiai: 1219 m. – Žemaitijos rašyti
niuose šaltiniuose paminėjimo data, Durbės mūšio pergalė ir t. t.
Mūsų svečiams patiko Insulos kalvos maketas akliesiems,
skulptūros „Žemaitijos legendos“, „Meškos pėda“, „Žemaitijos
gaublys“ ir kitos. Visi mokiniai, sugalvoję norą, trynė meškiuko
nosį. Turgaus aikštėje norintieji pasisakė ant dėžės, simboli
zuojančios žodžio sklaidos svarbą bei atsakomybę už pasakytą
žodį. Svečiams priminta, kad Telšiuose nuo seno gyveno įvairių
tautų žmonės, didelė kitataučių dalis – žydų tautybės. Žydų
kultūros pėdsakai gana ryškūs. Jiems pagerbti Telšiuose yra
įrengta nemažai didžiosios ir mažosios architektūros paminklų.
Nuo Telšių Mažosios bažnytėlės kalno svečių akis patraukė
atsivėrę miesto ir Masčio ežero vaizdai, sužavėjo sutvarkyta
pakrantė, amfiteatras, kuriame pirmosios dienos ekskursija
po Telšių senamiestį ir baigėsi. Svečiai grįžo atgal į mokyklą.
Sporto salėje kūno kultūros mokytojas Bronislovas Šiaudku
lis mažuosius pakvietė susirungti linksmosiose estafetėse, o
vyresnieji žaidė futbolą. Po varžybų ir vakarienės Eigirdžių
bendruomenės salėje vyko vakaronė „Pabūkime kartu“. Va
karonėje dalyvavo ir tėvelių aktyvas, mokyklos tarybos pirmi
ninkė Jolanta Rekašienė. Renginį vedė Telšių rajono Degaičių
seniūnijos kultūrinės veiklos vadybininkė Virginija Keršienė,
muzikantas ir meno vadovas Bronislovas Gaižauskas. Mokiniai
kartu su mokytojais šoko, žaidė, dainavo. Kitą dieną kėlėmės
anksti ir skubėjome toliau pažindintis su Telšių bei Žemaitijos
kraštu. Pasakojau apie Džiuginėnų dvarą, dvarininkus Gors
kius, meninką Juzefą Perkovskį, rašytoją Žemaitę, pakviečiau
svečius užkopti į Džiugo piliakalnį, pasiklausyti legendos. Toliau
keliavome į Telšius, Šv. Antano Paduviečio katedrą. Visų dė
mesį patraukė Katedros durys, kuriose tarsi atverstoje knygoje
galime perskaityti visą Žemaitijos istoriją. Lydėjome svečius į
„Alkos“ muziejų ir didžiausią įspūdį jiems palikusį Žemaitijos
kaimo muziejų. Čia mokinių laukė pažintis su Žemaitijos krašto
etnografija ir edukaciniai užsiėmimai. Mokiniams patiko žaisti
senovinius žemaitiškus žaidimus, paskanauti sodo obuolių, o
labiausiai – jais vaišinti arkliukus. Apžiūrėję valstiečių trobesius,
pasidžiaugę nuoširdžiu „Alkos“ ir Žemaitijos kaimo muziejų gi
džių pasakojimu, turėjome išlydėti svečius. Jų laukė ilga kelionė
autobusu per visą Lietuvą namo.

Spalio pabaigoje sulaukėme svečių iš Turgelių. Jie smalsiai
klausėsi žemaičių kalbos, jiems buvo įdomu susipažinti su
Žemaitija, lietuvių ir lenkų istorijos ir kultūros sąsajomis, že
maičių papročiais, tradicijomis. Pažintį pradėjome Varniuose –
svarbiame Žemaitijos kultūros centre. Svečius pasitiko Telšių
vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis. Pabuvę
vyskupystės muziejuje, bažnyčioje, susipažinę su Varnių isto
rija, aplankę vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklą, pakeliui į

Projekto idėjos įgyvendintos – tarp abiejų mokyklų mokinių ir
mokytojų užsimezgė draugystė. Abiejų mokyklų mokinių nuo
monė apie projekto metu įgyvendintas veiklas labai gera, visi
patenkinti susitikimais, išvykomis. Smagu, kad mokiniai patyrė
pažinimo ir draugystės džiaugsmą. Tikimės, kad šį projektą
tęsime ir kitais metais.
Danutė JUŠKIENĖ
Telšių r. Eigirdžių pagr. m-klos direktorė, projekto vadovė
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Tarpkultūrinė dėlionė

Inscenizacija „Gražina“ Trakų pilies kieme

Siekiant skatinti mokymo įstaigų su
skirt ing om is mok om os iom is kalb o
mis mokinių tarpusavio bendravimą,
2014 m. pavasarį buvo organizuotas
šalies mokymo įstaigų bendrų eduka
cinių veiklų projektų konkursas „Būki
me kartu“. Konkursu siekiama ugdyti
toleranciją bei tarpusavio supratimą,
bendravimo ir bendradarbiavimo ge
bėjimus, sudaryti galimybes mokiniams
susipažinti su kitų tautų papročiais,
tradicijomis bei atskleisti savo tau
tos savitumą, unikalumą. Ne mažiau
svarbus projektų konkurso dalyviams
keliamas uždavinys – plėtoti mokinių
saviraiškos poreikių tenkinimą per pa
sirinktas veiklas.
Valdo Astrausko nuotraukos
Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės
mokyklos projekto „Tarpkultūrinė dė
lionė“ idėja remiasi dviejų pasaulinio garso menininkų ryšiais
su Lietuva, Vilniumi. Adomas Mickevičius studijavo Vilniaus
universitete, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Varšuvos mu
zikos institute ir Varšuvos dailės mokykloje. Įdomiausia tai, kad
A. Mickevičius identifikavo save su lenkų kultūra, o Čiurlionis –
su lietuvių. Tačiau abu menininkai yra gyvenę ir kūrę Vilniuje.
Taigi buvo nuspręsta, kad trijų mokyklų mokiniai Trakų pilies
kieme suvaidins pačių sukurtą inscenizaciją pagal istorinę
A. Mickevičiaus poemą „Gražina“, pritaikę M. K. Čiurlionio
muziką, be to, aplankys Vilniuje vietas, kur gyveno ir kūrė šie
menininkai. Ši idėja konkurso projektų vertintojams pasirodė
vertinga ir LR Švietimo ir mokslo ministerija projektą finansavo.
Kęstučio mokykla pakvietė projekte dalyvauti ir Trakų viduri
nę mokyklą, kurioje ugdymas vyksta lenkų kalba, ir Širvintų r.
Bartkuškio pagrindinę mokyklą.
Jau spalio 22 d. visų trijų mokyklų projekto dalyviai susirinko
į edukacines pamokas Trakų pilies muziejuje. Čia edukato
rius Pavelas Dubickij vedė dvi pamokas „Viduramžių karyba“
ir „Nuo Saulės iki Oršos – karinių pergalių paslaptis“. Vėliau
Trakų vidurinėje mokykloje įvyko skaitovų konkursas, kurio
metu mokiniai išklausė, kaip jų draugai deklamuoja pasirink
tas poemos „Gražina“ ištraukas ir mokytojų padedami išrinko
būsimos inscenizacijos pagrindinius veikėjus. Gražiną buvo

patikėta vaidinti Brigitai Jankauskaitei, Kniprodę – Dariui Bliu
jui (abu iš Trakų vidurinės mokyklos), Liutaurą – Gediminui
Vinckevičiui, Rimvydą – Vitalijui Pilvinskij (abu iš Bartkuškio
pagrindinės mokyklos), o pasakotoją – Monikai Dikevič (Senų
jų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla). Skaitovų buvo įdomu
klausytis dar ir todėl, kad Trakų vidurinės mokyklos mokiniai
poemos ištraukas skaitė originalo kalba – taip, kaip jas užrašė
pats A. Mickevičius.
Per rudens atostogas Trakuose kasdien nuo pat ryto 30 mo
kinių, pasidaliję į dvi kariaunas – kryžiuočius ir lietuvius – Trakų
vidurinėje mokykloje kūrė karių aprangas, gamino skydus.
Mokytojas Vidas Lukša kartu su keliais berniukais iš faneros
gamino kardus. Pagrindinių vaidmenų atlikėjai kartu su moky
tojomis vis tobulino inscenizacijos siužetą, dialogus, visi kartu
repetavo. Trakų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vincenta Diugevič ir socialinė pedagogė Ilona Balku
vienė nuoširdžiai rūpinosi, kad darbai vyktų sklandžiai.
Spalio 29 d. Trakų pilies kieme įvyko inscenizacijos premjera.
Visas pasirodymas buvo filmuojamas. Sumontuotas filmas apie
A. Mickevičių ir M. K. Čiurlionį literatūros, muzikos pamokose
padės lengviau ir įdomiau įsisavinti žinias.
Zita Norkienė
Projekto koordinatorė, socialinė pedagogė
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Projektinė veikla – galimybė bendrauti ir bendradarbiauti
Spalio mėnesį „Aitvaro“ gimnazijos mokiniai, kuriems vado
vavo lietuvių kalbos mokytojos Aldona Malolkinienė ir aš, šio
straipsnio autorė, Daiva Markevičienė bei direktorės pavaduo
toja Jelena Diačenkienė, kartu su Ignalinos gimnazija dalyvavo
šalies edukacinių veiklų projekte „Būkime kartu“. Džiugu, kad Ig
nalinos gimnazija pakvietė dalyvauti šiame projekte. Gimnazijų
bendradarbiavimas jau siekia dešimtmetį. Šio projekto tikslas –
skatinti šalies mokymo įstaigų su skirtingomis mokomosiomis
kalbomis mokinių tarpusavio bendravimą, sudaryti galimybes
mokiniams susipažinti su skirtingų regionų papročiais, tradici
jomis bei atskleisti savo tautos savitumą.
Ignalinoje mokinių laukė dvi nuostabios dienos. Pirmąją
dieną klaipėdiečiai susipažino su Ignalinos krašto kultūra bei
aukštaičių papročiais. Diena prasidėjo ekskursija po ežeringąją
Ignaliną. Mokiniai ir mokytojai kartu su gidu aplankė Aukštaitijos
nacionalinį parką, kur matė senuosius pilkapius, rekonstruotą
akmens amžiaus lietuvių būstą, senąjį malūną. O ekskursijos
pabaigą karūnavo Ginučių Ladakalnis, nuo kurio atsiveria nuo
stabi panorama – nuo kalno galima pamatyti 6 ežerus (visame
Ignalinos rajone telkšo net 209 ežerai). Vakare laukė linksma
vakaronė, kurioje dalyvavo ir Ignalinos rajono kultūros centro
folkloro ansamblis „Čiulbutė“. Buvo šokami tautiniai šokiai,
dainuojamos sutartinės. Mokiniai turėjo progą palyginti Klaipė
dos krašto tautinius drabužius su aukštaitiškais, pasiklausyti
nuostabios ignaliniškių tarmės, paragauti aukštaitiškų valgių,
pajusti jų svetingumą, nuoširdumą. Vakaronės metu aitvariečiai

ne tik su pasididžiavimu pristatė savo programą, bet ir pamokė
aukštaičius Klaipėdos krašto šokių.
Antroji viešnagės diena buvo ne mažiau įspūdinga, nes tą
dieną Ignalinos gimnazija šventė savo dvyliktąjį gimtadienį. Die
na prasidėjo edukacine pamokėle „Šakočio kelias“ Strigailiškio
šakočių kepykloje. Išgirdome ne tik įdomų pasakojimą, bet ir
patys padėjome kepti šakotį, kurį mokiniai nusprendė parvežti
dovanų mokytojams. Grįžusius į gimnaziją mus pasitiko gim
tadienio pyragų kvapai bei laukė ekskursija po mokyklą, kurią,
kaip tikras šeimininkas, pravedė gimnazijos prezidentas. Jis su
pasididžiavimu aprodė jaukiai sutvarkytas gimnazijos erdves,
šiuolaikiškai įrengtus kabinetus, papasakojo apie savivaldą,
dalijosi darbo patirtimi. Po pietų Ignalinos kultūros ir sporto
centro salėje laukė puikus šventinis renginys. Aitvariečiai buvo
parengę visą dovanų puokštę – net šešis numerius, kurie buvo
palydėti gausių aplodismentų.
Ilgas ir vingiuotas, tačiau labai linksmas, lydimas dainų buvo
kelias į svetingąją Ignaliną. Nuoširdūs Ignalinos gimnazijos mo
kiniai bei mokytojai, gardūs jų kepti pyragai, melodingos dainos
ir užburiantys šokiai nepaliko nė vieno abejingo. Džiaugiamės
turėję galimybę dalyvauti šiame projekte. Laukiame naujų
projektų, nes dalyvavimas juose ugdo mokinių pilietiškumą,
pagarbą gimtajam kraštui, toleranciją bei tarpusavio supratimą,
plėtoja mokinių saviraišką.
Daiva MARKEVIČIENĖ
Klaipėdos „Aitvaro“ g-jos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Išvyka į Merkinės miestelį
ir jo apylinkes

Grupė Rūdiškių gimnazijos
(Trakų r.) 1–4 klasės mokinių
su savo mokytojais keliavo į
Pietvakarių Lietuvą, tiksliau –
Merkinės, istorinės Dainavos
krašto sostinės, link. Merkio ir
Nemuno santakos pakrantėse apsigyvenę pirmieji gyventojai
padėjo pagrindus tolesnei istorijos raidai šiame krašte. (Tai
buvo iš anksto suplanuota edukacinė išvyka.)
Prisilietėme prie šio miestelio ir jo apylinkių savitos istorijos,
gamtos grožio, aplankėme Dzūkijos nacionalinio parko ir Čep
kelių valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centrą, kuriame
sužinojome įdomių dalykų apie vietinių gyventojų buitį, verslus,
amatus, gyvenamąją aplinką. Taip pat susipažinome su gam
tinėmis aplinkybėmis, lėmusiomis šių apylinkių kraštovaizdžio

ypatumus. Dar daugiau įdomių
praeities detalių sužinojome
Merkinės kraštotyros muzie
juje bei stabtelėję prie namo,
kuriame 1648 m. mirė Lenkijos
ir Lietuvos valdovas Vladis
lovas Vaza. Vėliau keliavome prie Merkinės kryžių kalnelio,
kur sovietų valdžios pareigūnai žudė ir laidojo sovietų režimui
nepritariusius žmones, daugiausia partizanus. Išvykai įpusėjus,
patraukėme link vieno iš vaizdingiausių Lietuvos piliakalnių,
nuo kurio apžvalgos aikštelės atsiveria nuostabus per tūkstan
čius metų formuotas gamtinis kraštovaizdis.
Marius ZEMENSKAS
Istorijos mokytojas

Edukacinė pamoka-išvyka

Kauno r. Garliavos Juozo
Lukš os gimn azijos užsien io
kalbų mokytojai aktyviai ieško
naujų darbo formų: dalyvauja
tarptautiniuose projektuose, veda integruotas atviras pamokas,
dalijasi gerąja patirtimi skaitydami pranešimus konferencijose.
Keičiasi ir mokytojo, ir mokinio vaidmuo, nes mokytojas jau
ne tik perteikia žinias, bet ir pataria, kur ieškoti medžiagos, kon
sultuoja, kaip ją įdomiai pateikti. Taip dirbti mokiniams patinka,
nes jie sužino daug naujo, diskutuoja, dirba individualiai ar
grupėmis.
Įsitikinome, kad sėkmingą ir įdomią pamoką galime moki
niams pravesti ne tik mokykloje, bet ir būdami kitoje aplinkoje,
suorganizavę jiems edukacinę išvyką. Būtina iš anksto numatyti
išvykos tikslus ir uždavinius, tinkamai paskirstyti užduotis bei
kartu su mokiniais aptarti vertinimą už atliktą darbą.
Kadangi nuolat taikome integracijos metodą, kartu su lietu
vių kalbų mokytojomis Vida Blažiene, Danute Juknevičiene bei
pirmų ir antrų gimnazinių klasių mokiniais neseniai vykome į
literatūrinį Aleksandro Puškino muziejų Vilniuje.
Pakeliui į Vilnių mokiniai išgirdo rusų kalbos mokytojos pa
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sakojimą apie žymaus rusų
poeto A. S. Puškino vaikus,
deklamavo ir skaitė jo poeziją.
Muz iejuje mok in iai tur ėjo
galimybę autentiška rusų kalba stebėti du filmus apie Puškino
jaunystės metus, praleistus licėjuje, ir apie jo vaikus, kuriuos
jis mėgo vadinti mažybiniais vardais Maška, Saška, Gryška,
Nataška. Apžiūrint ekspoziciją, mūsų gimnazijos mokiniai pui
kiai atsakė į gidės pateiktus klausimus apie Puškino asmenybę,
jo kūrybą, žūtį.
Mokiniai sužinojo, kokie lietuvių poetai vertė Puškino lyriką,
poemas bei pasakas. Įdomu buvo išgirsti ir tai, kad rusų poetas
artimai bendravo su poetu Adomu Mickevičiumi. Abu poetai
susitikę Maskvoje svajojo apie ateities laikus, Puškinas išver
tė keletą A. Mickevičiaus eilėraščių į rusų kalbą, o Mickevičius
paskyrė Puškinui eilėraštį „Jis tarp mūsų gyveno“.
Manome, kad edukacinė pamoka-išvyka buvo sėkminga:
mokiniai praturtėjo dvasiškai, turėjo galimybę arčiau pažinti
rusų tautos kultūrą, meną ir religiją.
Jūratė Burinskienė
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos g-jos rusų kalbos mokytoja metodininkė
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Skaitmeninių mokymo priemonių svarba
ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją
Darbas šiuolaikinėje mokykloje neįsivaizduojamas be in
formacinių kompiuterinių technologijų. Valstybinėje švietimo
2013–2022 m. strategijoje akcentuojama, kad ugdymo proce
se būtina tikslingai naudoti šiuolaikines technologijas, kurios
padarytų ugdymo procesą patrauklų, o mokinį – motyvuotą.
Dirbdama su pradinių klasių mokiniais, naudoju įvairias skait
menines technologijas ir priemones metodinei medžiagai kurti
bei pritaikau jas pamokose. Tai skatina tobulinti savo profesinės
kompetencijos įgūdžius, patraukliau bei efektyviau organizuoti
ugdymo procesą ir padeda pasiekti geresnių mokinių ugdy
mo(si) rezultatų.
Mokinių rašymo, skaitymo, skaičiavimo įgūdžiams formuo
ti sukūriau ir naudoju metodines priemones – „PowerPoint“
pateiktis. Skaidrėse vaizdžiai parodoma, kaip atlikti užduotis.
Mokiniai, jas atlikę, gali pasitikrinti. Metodinės priemonės –
pateiktys su animacija („Mokausi sudaryti sakinius“, „Kuriu
miniatiūras“) padeda vaizdžiau ir įdomiau pateikti mokomąją
medžiagą, integruoti formalųjį bei neformalųjį švietimą.
Mokinių kūrybinius darbus išsaugoti, jais dalytis bei džiaugtis
padeda suskaitmeninta projektų medžiaga. Sumaketavau ir
išleidau 1–4 klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių
elektroninę eilėraščių knygą „Metų ratas“. Ji skirta Kristijono Do
nelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai – linksmų
ir nuotaikingų eilėraščių rinkinys apie metų laikus. Elektroninę
knygą sudaro keturios dalys: „Žiema“, „Pavasaris“, „Vasara“,
„Ruduo“. Šią knygą susidomėję skaito mokinių tėvai, nes taip

turi galimybę geriau susipažinti su savo vaikų ugdymo mokyk
loje rezultatais.
Žingsnis po žingsnio tobulindama kompiuterinio raštingumo
įgūdžius, puikiai įvaldžiau programos „PowerPoint“ galimybes.
Tačiau tai nėra vienintelė prezentacijų kūrimo priemonė. Da
lyvavimas su mokyklos komanda projekto „Samsung mokykla
ateičiai“ mokymuose įkvėpė išbandyti, ieškoti, kurti, tobulėti
ir išmokti naudotis įvairiais prezentacijų rengimo įrankiais:
prezi.com; infogr.am; pictochart.com; powtoon.com. Moky
mų metu įgytas žinias galima pritaikyti praktiškai. Sukūriau
savo klasės tinklaraštį „Mokinukas“. Tai dar viena priemonė,
padedanti efektyviau organizuoti ugdomąją veiklą, ruoštis pa
mokoms, dalytis informacija. Mokinių individualios pažangos
įvertinimui naudoju infografikos kūrimo programą infogr.am. Tai
informacijos kaupimo ir fiksavimo būdas, kuris padeda stebėti
kiekvieno mokinio individualią pažangą, lyginant dabartinius
jo pasiekimus su ankstesniaisiais. Kaupiamajam vertinimui ir
gero elgesio skatinimui naudoju www.classdojo.com pragramą.
Kiekvieno mokinio pažanga fiksuojama klasėje, skiriant balus
už atliktas arba neatliktas užduotis.
Manau, kad skaitmeninės galimybės – tai patrauklus moky
mo(si) įrankis. Tinkamai jas įvaldžius ir tikslingai naudojant, su
daromos sąlygos kiekvieno mokinio pasauliui skleistis pagal in
dividualius poreikius, skatinama mokymosi motyvacija, ugdoma
mokėjimo mokytis kompetencija.
Diana Bernotienė
Kuršėnų Stasio Anglickio m-klos pradinių klasių mokytoja

Kuriu savo vaikams arba „kas man iš to...“
Dirbu pedagoginį darbą, noriu būti reikalinga, noriu veikti,
mąstyti, kurti. Neretai girdime: „kūrybiškas požiūris į darbą“,
„perdegimo sindromas“... Suprantu – grėsmė. Kiekviena pir
mokėlių karta ateina su savo gebėjimais, norais, energija. Visa
tai norisi išsaugoti, transformuoti kūrybiškai, sujungti, realizuoti
scenoje. Taigi pradėjome.
Bendradarbiaudami su specialybių, dailės, choro ir solfedžio
mokytojais turime galimybę realizuoti ir vystyti įvairius vaikų
gebėjimus. Sujungti deklamavimą, plastiką, dailę, muzikinius
gebėjimus į kompleksinę veiklą. Atrasti vaikuose kūrėją –
tai įvairiapusiško komunikavimo rezultatas, visapusiškos meni
nės asmenybės formavimas, ugdymas. Negalima slopinti ener

gijos, smalsumo. Būtina tobulinti vaikų komunikavimo raišką.
Pedagogo kūryba savo vaikams – ypatinga veikla. Kiekvie
nas link to eina vienas, bet jį stebi daug akių. Man tai ypatingas
įkvėpimo šaltinis.
Taigi kuriu savo vaikams ir – „kas man iš to“? O ar įverti
name vaikų žvilgsnį, šypseną, jų tėvų dėkingumą? Tai štai –
sumaterialėjome, bet tai taip „nelietuviška“.
Pedagogų kūryba – įdomiai skamba. Patikėkite, kuriančių
yra – ir nemažai. Kilo idėja, kurią nuoširdžiai palaikė gimnazijos
direktorius Raimundas Simanavičius, organizuoti pedagogų
kūrybos festivalį „Kuriu savo vaikams“. Festivalyje skambėjo
„Svirnelio“, „Atžalėlės“, „Žingsnelio“, „Giliuko“, „Kodėlčiuko“,
„Gandriuko“, „Klevelio“, „Ežiuko“,
„Vaikystės lobių“ ikimokyklinių įstai
gų, muzikos studijos „Saulutė“ ir
Juozo Naujalio muzikos gimnazijos
pedagogų kūrybos kūriniai.
Audringa vaikų reakcija ir mokyto
jų šypsenos patvirtino – renginys pa
vyko. Gimnazijos atnaujintoje kon
certų salėje, kurioje telpa daugiau
kaip 110 žiūrovų, ši renginį stebėjo
230 ikimokyklinių įstaigų auklėtinių.
Antroje renginio dalyje buvo pa
gerbti ir apdovanoti dailės darbų
parodos dalyviai, kuriems diplomus
paruošė ir įteikė gimnazijos dailės
mokytoja Aurelija Inokaitienė (viena
iš renginio organizatorių).
Ramunė JAROCKA
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IQES online Lietuva – įrankiai kasdieniam vadybos darbui
mokykloje ir klasėje
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (daugiau apie ją –
www.nmva.smm.lt) vykdo Europos socialinio fondo ir Lietuvos
vyriausybės remiamą projektą „Kokybės vadybos stiprinimas
bendrojo lavinimo mokykloje (modelių sukūrimas)“, kuris prasi
dėjo 2011 m. lapkričio mėn. ir yra pratęstas iki 2015 m. balan
džio. Viena iš projekto veiklų yra siekis nuosekliai pereiti nuo
dvinario (planavimas, įgyvendinimas) kokybės valdymo ciklo
prie daugianario (mokyklos į(si)vertinimo-problemų identifika
vimo-planavimo-įgyvendinimo-stebėsenos ir vertinimo) koky
bės siekimo ciklo. Kokybės vadybos stiprinimo veiklos apima
visus švietimo valdymo lygmenis: nacionalinį, savivaldybės
ir mokyklos: stiprinami švietimo srities specialistų gebėjimai,
teikiama konsultacinė parama, sudaromos sąlygos naudotis
sukurtomis priemonėmis. Mokyklos gauna įsivertinimo įrankių
paketą, yra paruošiamos juo naudotis. Pretendentų į mokyklų
vadovus atranka pagrindžiama vertinant jų kompetencijas.
Savivaldybių administracijų švietimo specialistai įgauna ge
bėjimų tiksliau identifikuoti mokyklos stipriąsias ir silpnąsias
puses, planuoti joms pagalbos priemones. Apmokyti konsul
tantai padeda mokykloms įsisavinti projekto produktus. Taip pat
yra kuriama kokybiškai dirbančių mokyklų skatinimo sistema.
Projekto struktūrinė schema atspindi šias veiklas:

Apie kokybės vadybos stiprinimo įrankius – pritaikytą
Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms ir jau pakankamai
efektyviai veikiančią bei nuolat atnaujinamą tiesioginę
internetinę (online) įsivertinimo ir tobulinimo sistemą
IQES – Elvyra Kučinskaitė kalbasi su ES SF projekto „Ko
kybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose
(modelių sukūrimas)“, kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001,
veiklos kuratore, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentū
ros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja
Laima Gudait e.
Gerb. Laima, ką reiškia šis lietuvio ausiai ne visai įpras
tas sistemos pavadinimas?
Taip, šis raidžių ir jas lydinčių žodžių darinys nėra įprastas
lietuvio liežuviui, todėl mokyklos, norėdamos supaprastinti šios
internetinės sistemos pavadinimą, jį artikuliuoja įvairiai. Supran
tama, nes sistemos kūrėjai yra vokiškai kalbantys šveicarai.
NMVA, vykdydama minėtą projektą, įsigijo licenciją ir prekės
ženklą ja naudotis, todėl pavadinimo keisti negalėjome. Origi
naliai jis skamba taip: Instrumente für die Qualitätsentwicklung
und Evaluation inSchulen (IQES) (Instrumentai mokyklos veik
los kokybei įsivertinti ir tobulinti).
Kokį turinį slepia šios sąvokos?
Sistemoje IQES online yra patalpinti instrumentai, skirti įsi
vertinti ir tobulinti mokyklos veiklos kokybę. Tai ne tik Lietuvos
mokykloms žinomos įprastos anke
tos ar stebėjimo lapai – priemonių
ir būdų čia rasite kur kas įvaires
nių. Be to, o tai ypač svarbu, čia
sudėtos ir konkrečios metodikos,
strategijos, padėsiančios tobulinti
kokybę įsivertinimo rezultatų nu
lemta kryptimi. Įsivertinimas, ne
lydimas tobulinimo, neturi beveik
jokios pagrindžiamosios reikšmės,
nesukuria adekvataus apčiuopia
mo rezultato, o veikiau patenkina
žinojimo, smalsumo, susidomėjimo
poreikį. Kita vertus, tobulinimas yra
labai svarbus, bet kaip jo siekti, ne
ištyrus konkrečios situacijos? Taigi ši sistema siūlo ir pateikia
abi – įsivertinimo ir tobulinimo – dalis bei instrumentus tai atlikti.
Sistemoje IQES online yra sukurtas vertinimo centras, kuriuo
gali naudotis visos bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos,
kurios teikia bendrąjį ugdymą. Apie tai, kaip šiuo centru nau
dotis, 2013 m. vasario–kovo mėnesiais savivaldybių švietimo
centruose vyko seminarai Lietuvos mokyklų deleguotiems
atstovams, kurie savosiose mokyklose ir tapo sistemos IQES
online administratoriais. Tai buvo daugiausia su mokyklos veik
los įsivertinimu ir mokyklos vadyba susiję žmonės: įsivertinimo
grupių vadovai, direktorių pavaduotojai. 2013 m. mokėme mo
kyklas, kaip naudotis tik įsivertinimo instrumentais, t. y., kaip
vykdyti plačias tėvų, mokinių, mokytojų apklausas tiesiogiai
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dėmesio centre yra pamoka. IQES online pateikia,
kaip mokykloje reikėtų diegti ir tik vėliau organizuoti
(vykdyti) kolegialųjį grįžtamąjį ryšį, kad mokytojai,
išvengdami ne visiems malonaus viešo svarstymo
mokyklos bendruomenėje, galėtų vienas kitam padė
ti. Pagalba remiasi kolegialiu pamokų stebėjimu, va
dovaujantis tam tikrais susitarimais, labai paprastais
sistemoje pateikiamais pamokų stebėjimo įrankiais,
taip vadinamais stebėjimo protokolais. Šis metodas
yra ir įsivertinimo, ir tobulinimo instrumentas, nes
po pamokos stebėjimo kartu aptariama jos kokybė,
taigi, gaunami duomenys apie tai, kas galėtų būti
tobulinama. Sistemoje IQES online yra parengta
konkreti pagalba, aiškinanti, kaip atlikti kiekvieną
kolegialaus grįžtamojo ryšio žingsnį. Pavyzdžiui,
kyla klausimas, kaip kalbėti su kolega, stebėjusiu
jūsų pamoką? Moderavimo metodų portfelyje pa
sirenkate metodą, kuris padės jums tai padaryti.
Nežinote, kur dėti stebėtų pamokų apibendrinimus?
Sistemoje surasite atsakymą, kad vertinimo protoko
las atitenka asmeniškai mokytojui, o apibendrinimai
pateikiami vertinimo atlikimo grupei, kad ji galėtų
Su įsivertinimo instrumentų internetine sistema IQES online susipažinti galite www.iqesonline.lt
tuo pasinaudoti kaip vienu iš informacijos šaltinių,
internetu ir iš karto gauti apdorotus ir sugeneruotus atsaky
įsivertinant mokyklos veiklą.
mus su įvairiais duomenų, kuriuos pasirinko mokykla, pjūviais.
Norėdami gauti kolegialųjį grįžtamąjį ryšį, dirbame poromis,
grupėmis po tris arba (dažniausiai) ugdymo komandose. Kodėl
Konsultacijos, apmokymai yra gana svarbi projekto
jos taip vadinamos? Tarkim, mokytojai iškelia kokią nors kla
veikla?
sėje egzistuojančią problemą – pavyzdžiui, tam tikra mokinių
Taip, viena iš projekto veiklų – parengti konsultantus, kurie
dalis, atlikdami savarankiškus darbus, pamokoje būna labai
apmokys mokyklas, kaip reikia efektyviai naudotis IQES, t. y.,
nesusikaupę ir tai patvirtina gimtosios kalbos, matematikos,
ne tik pasinaudoti įsivertinimo instrumentais, prisijungimo ga
biologijos ir dar kitų dalykų mokytojai. Tie keli mokytojai (jų
limybėmis, bet ir ten esančiomis metodinėmis priemonėmis
turėtų būti ne daugiau kaip 5–6) susijungia į ugdymo koman
pamokai ir veiklai tobulinti. Kaip minėjau, 2013 m. beveik vi
dą, klasėse stebi vieni kitų pamokas ir aiškinasi, kokios galėtų
suose Lietuvos švietimo centruose įvyko 61 seminaras. Verta
būti priežastys ir ką reikėtų daryti, kad situacija keistųsi. Tada
padėkoti švietimo centrų darbuotojų asociacijai (prezidentė
bando tobulinti procesą, vėl stebi, vėl daro išvadas. Žinoma,
Vitalija Bujanauskienė) už labai produktyvų, supratingą ir
toks darbo tobulinimo būdas mūsų mokyklose nėra įprastas,
spartų 2013 m. seminarų organizavimą bendradarbiaujant su
dažniau naudojamės kažkada mūsų universitetuose išmoktais
NMVA. Seminarų skaičius buvo adekvačiai paskirstytas mokyk
metodais, o bendradarbiavimo kultūra dėl įvairių priežasčių ap
lų skaičiui – mažesni rajonai, pavyzdžiui, Pagėgiai, Rietavas
skritai gana sunkiai įsisavinama. Viena iš priežasčių – esą toks
ir kt., buvo sujungti su arčiau esančiais švietimo centrais ir jų
procesas pernelyg ilgai trunka. Tačiau tai, kas vyksta greitai,
mokyklų atstovai apmokyti kartu, o didmiesčiuose vyko net po
dažnai neduoda patikimų rezultatų. Tam, kad mokytojai ugdytų
keletą mokymų. Seminarų metu buvo aiškinama, kaip prisi
ne tik mokinius, bet ir patys mokytųsi, reikia nemenko užsispy
jungti prie IQES online vertinimo centro, kaip atlikti apklausas
rimo, kantrybės ir nuoseklumo, įgyvendinant pradėtas veiklas.
ir naudotis visomis sistemos teikiamomis galimybėmis. Beje,
Kita vertus, mokytojų mokymosi procesas turi ne tik tiesioginę
ši informacija labai aiškiai pademonstruota pačioje sistemoje,
naudą – šis metodas ugdo mokytojų profesinį solidarumą,
tereikia atsidaryti aplanką „Pagalba“. Jame galima rasti įgarsintą
kompetenciją, bendruomeniškumą, kolektyvinę atsakomybę už
filmuką, kuriame nurodoma, ką turi daryti įsivertinimo ar koky
mokymo proceso tobulinimą ir pan. Apie kolegialaus grįžtamojo
bės grupė, vadovaujama administracijos narių – pavaduotojų,
ryšio diegimą ir organizavimą šiomis dienomis (lapkričio 18 d.–
metodinių grupių pirmininkų, vertinimo grupių vadovų – kad jie
gruodžio 18 d.) švietimo centruose vėlgi vyksta seminarai,
patys galėtų naudotis sistema. Jei tokios pagalbos nepakanka,
vedami projekte parengtų konsultantų. Tikiuosi, kad beveik
pagrindiniame puslapyje atsidarius langą „Kontaktai“ galima pa
visos mokyklos į seminarą delegavo po vieną asmenį, atsakin
teikti klausimus, į kuriuos atsakoma maždaug per kelias dienas.
gą už metodinę veiklą, už mokytojų kvalifikaciją, už mokyklos
tobulinimą.
Konsultantai apmoko, kaip naudotis sistema techniškai.
Beje, kitais metais norime kolegialų grįžtamąjį ryšį įdiegti
Ar jie padeda įsisavinti ir metodus bei strategijas?
keliasdešimtyje mokyklų savanorių. Tai bus organizuojama
Taip. 2014 kovo–balandžio mėnesiais konsultantai vėl vyko
kaip NMVA veikla. Siekdami veiklą suaktyvinti, žadame orga
į seminarus ir mokė mokyklų atstovus tam tikrų mokymosi įgū
nizuoti projektą, kurį vykdydami subursime šį metodą norinčias
džių, konkrečiai – mokymosi bendradarbiaujant strategijų. Jie
įsisavinti mokyklas. Vėliau apibendrinsime jų patirtį, išleisime
ne tik skleidė žinią apie IQES, bet ir padėjo sistemą aktyviai,
leidinėlį, skleisime jų pasiekimus per sistemą IQES online, kad
realiai taikyti praktikoje – seminarų metu buvo pateikta nemažai
kiti galėtų naudotis šia gerąja patirtimi.
aktyviųjų mokymosi metodų, aiškintasi apie mokymosi mokytis
reikšmę ir prasmę šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Panašu, kad
Šiai praktikai kai kuriais požiūriais artimas ir dar vienas
šių metodų sklaida turėjo atgarsį, nes matome, kad daugelis mometodas, esantis sistemoje IQES online – mokytojo as
kyklų juos jau parsisiuntė, taigi, tikėkimės, naudoja praktikoje.
meniškai iš mokinių gaunamas grįžtamasis ryšys. Kaip
jis veikia?
Vienas iš sistemoje randamų įrankių yra kolegialaus
Gana paprastai. Kai pasibaigia pamoka, mokinių klausiama,
grįžtamojo ryšio metodas, padedantis mokytojams siekti
kaip, jų manymu, mokytojui pavyko ją pravesti. Sistemoje IQES
pamokos kokybės, bendradarbiaujant mažose grupėse.
yra parengti tam tikri instrumentai, leidžiantys apklausą atlikti
Pakomentuokite jo teikiamas galimybes plačiau.
anonimiškai. Parsisiuntę programos excel variantą, po pamo
Kolegialus grįžtamasis ryšys – tai mokytojų pagalba vieni
kos per 5–7 minutes mokiniai atsako į tam tikrus klausimus,
kitiems ir mokymasis iš kolegų. Kolegialaus grįžtamojo ryšio
iškart sugeneruojamas atsakymas – ir mokytojas turi greitai ir
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objektyviai perduotą grįžtamąjį ryšį. Mažiesiems, kad klausimai
būtų geriau suvokiami, iš IQES online galima parsisiųsti ir at
sispausdinti įvairių pamoką apibendrinančių žaidybinių instru
mentų – pvz., taikinį, temperatūros matuoklį ir kt. Pasikartosiu –
mokytojas informaciją gauna asmeniškai, ji daugiau niekam
nėra pasiekiama. Mokytojas gali ja dalintis, jei mano, kad rei
kalinga pagalba, ir gali nesidalinti, jei nori į tai reaguoti tik pats.
Net ir nesidalindamas duomenimis, sistemoje IQES online jis
gali rasti pagalbą įvairiausiais klausimais – pvz., ką jam reikėtų
padaryti, kad vaikai geriau suprastų aiškinamą pamoką, arba
kad jiems būtų įdomiau, arba kad turėtų daugiau veiklos... Tar
kim, mokytojui atlikus pjūvį „mergaitės-berniukai“ išaiškėja, kad
mergaitės pamokoje labiau ignoruojamos. Sistemoje jis galės
rasti metodą, kurį naudodamas stengsis pagerinti mergaičių
mokymą. Žinoma, naudojantis tokiu grįžtamuoju ryšiu labai
svarbu tinkamai į jį reaguoti – neimti pykti, suvedinėti sąskaitų ar
pan. Tai tiesiog būdas išsiaiškinti padėtį ir tobulinti savo darbą.
Tam, kad mokytojas teisingai ir iki galo suprastų mokinių atsa
kymus, IQES online siūlo su respondentais atlikti taip vadinamą
„komunikacinę validaciją“, kai mokytojas, gavęs grįžtamąjį ryšį,
su vaikais aptaria gautus duomenis, t. y. komunikuodamas,
bendraudamas su respondentais, šiuo atveju – savo mokiniais,
pasitikrina (validuoja), ar teisingai suprato mokinių atsakymus –
ar iš tiesų yra taip, kaip rodo apklausa, ką vaikai turėjo min
tyse, sakydami viena ar kita. Suprantama, validacijos metu
draudžiama klausinėti, kuris vaikas ką pasakė, nes tai būtų
labai grubus metodo pažeidimas. Taigi, komunikacinė validacija
suteikia galimybę dar kartą patikslinti gautą informaciją, kuria
naudojamasi vėliau, tobulinant pamoką. Šio dialogo metu tarp
mokytojo ir mokinio užmezgamas ir auginamas pasitikėjimo,
bendradarbiavimo ryšys.
Dar viena sistemoje IQES online esanti ir Lietuvai aktuali
mokymosi strategija – skaitymo kompetencijų ugdymas...
Tarptautiniai tyrimai rodo, kad Lietuvos moksleivių skaitymo
įgūdžiai nėra labai geri, o su tuo susiję visi kiti mokymosi pažan
gos rodikliai. IQES online leidžia mokytojams ir visai mokyklai
pagal pasiūlytą strategiją rinktis metodus, kaip ne tik lietuvių
kalbos, bet įvairiems mokomiesiems dalykams taikyti skaity
mo kompetencijas, skaitymo strategijų korteles, t. y., tam tikrą
medžiagą metodui paremti (spalvingos 24 kortelės, kurias mo
kytojai su mokiniais gali atsispausdinti ir išsikirpti). Beje, kartu
su Švietimo ministerija bei Ugdymo plėtotės centru svarstome,
kad projektą tolimesnei skaitymų kompetencijų ugdymo veiklai
skatinti vertėtų organizuoti nacionaliniu lygmeniu.
Grįžkime prie sistemos įsisavinimo dinamikos. Ar tam,
kad mokyklose ji veiktų efektyviai, pakanka jūsų minimų
pristatymų bei konsultacijų?
Vien prisijungti prie sistemos IQES online, žinia, nepakanka –
norint, kad šie instrumentai teiktų realią ir konkrečią pagalbą ir
apčiuopiamą naudą mokytojų ir mokyklos bendruomenei, rei
kia nuolat lavinti įgūdžius. Mums buvo svarbu paskatinti tuos
90 proc. prisijungusiųjų bendrojo ugdymo mokyklų sistema
naudotis veiksmingiau. Mokyklose keičiasi įvairios situacijos,
aplinkybės – pasitraukia įsivertinimo grupių pirmininkai, kinta
grupių sudėtis, kas nors primiršta savo prisijungimo duome
nis, kažkas pasitenkina pirminės informacijos, gaunamos per
seminarus, apimtimis, o realus įsisavinimas atidedamas arba
tiesiog apleidžiamas. Todėl šiemet, pasiremdami kai kuriomis
Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ bei Valstybinės
švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis, pateikėme
mokykloms klausimus apie jų kultūrinę situaciją. Viena iš minėtų
nuostatų kalba apie visuomenės solidarumą, kuris mokykloje
yra matuojamas būtent santykiais. Taigi, pasinaudodami siste
ma IQES online, parengėme klausimynus mokiniams ir tėvams.
Kadangi pati sistema iškart sugeneruoja penkias aukščiausias
ir penkias žemiausias reikšmes, jas ir paprašėme atsiųsti (atsa
kymai anonimiški). Gauta informacija patvirtintų, kad strategija
„Lietuva 2030“ bei tam tikri vyriausybės rodikliai, pavyzdžiui,
patyčių mastas, kurį pastaruoju metu siekiama mažinti, gali
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būti matuojami ir pasitelkus IQES online klausimynus. Anketa
nesikeis trejus metus ir mes per nemokamai veikiančią siste
mą IQES gausime nacionalinio lygmens duomenis apie vaikų
tarpusavio santykius ir tėvų vertinimą. Jei regioniniai švietimo
skyriai, švietimo centrai pasinaudos galimybe palyginti savo
duomenis su nacionaliniais duomenimis, jie tikrai turės naudos.
Pabrėžiu, kad duomenys bus apibendrinti, juose neatsispindės
konkrečios mokyklos faktinė informacija.
Tai, ką sakote, tarsi peržengia numatytas projekto ribas.
Ar papildomų veiklų, kurias būtų inspiravęs projektas,
esama ir daugiau?
Prieš atsakydama į šį klausimą norėčiau priminti, kad įsiver
tinimas, kaip privalomas vadybos elementas, Lietuvos mokyk
lose pradėtas naudoti dar 2004 m., mokykloms tai nėra jokia
naujiena, juolab kad dar iki minimos datos būta įvairių teorijų
ir praktikų, nesusijusių su europiniais projektais. Taigi turime
sukūrę beveik 14 metų įsivertinimo kultūrą – nešamą „iš viršaus“
ir diegiamą „iš apačios“. Tačiau vykdant ESF projektą mums
atsirado galimybė praplėsti veiklas, kurios papildė pagrindinę
idėją. Pavyzdžiui, projekte buvo numatyta, kad bus sukurtas
gerai dirbančių mokyklų vertinimo modelis. Tačiau kad tą modelį
sukurtume, reikėjo išsiaiškinti, kas yra ta „gera mokykla“. Taip
gimė ir šiuo projektu buvo įkūnyta Geros mokyklos koncepcija,
kurią sėkmingai pristatėme įvairioms švietimo bendruomenės
grupėms ir daugeliui savivaldybių.
Šiuo metu vykdome dar vieną papildomą veiklą, pavadintą
„Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo rodiklių atnaujinimas
ir naudojimo jais metodikos (rekomendacijų) sukūrimas“. Šis
procesas vyksta labai sparčiai ir iš esmės remiasi „Geros mo
kyklos“ samprata bei IQES online pasiūlytais klausimynais.
Šiuo metu jau yra kuriamos rekomendacijos, kaip tais rodikliais
naudotis, kaip sulieti vertinimo ir tobulinimo ciklus, kad mokyklų
įsivertinimas vyktų „iš apačios“, panaudojant iš mokytojų gau
namą apibendrintą mokinių grįžtamąjį ryšį ir kolegialų grįžtamąjį
ryšį, taip išsiaiškinant ir mokinių ir mokytojų mokymosi pažan
gą bei vertinant visą mokyklos veiklą. Gavę šiuos duomenis ir
mokytojai, ir mokykla turės aiškesnį vaizdą, kuri mokyklos ar
pamokos vadybos sritis yra tobulintina.
Šis kokybės ir vertinimo ratas gali suktis tiek į vieną, tiek į
kitą pusę. Mokykla intuityviai gali nuspręsti kažką tobulinti, ta
čiau turės numatyti tobulinimo sėkmės ženklus arba kriterijus
ir juos įsivertinti, kad galėtų konstatuoti, ar patobulino norimą
sritį, ar ne. Sistemoje IQES online viskas paruošta ir tokios
krypties veiklai.
Pokalbio pabaigai priminkite, kokiomis sąlygomis mo
kyklos gali naudotis IQES online. Ar sistemos įdiegimas
yra mokama paslauga?
Lietuvos mokykloms sistema IQES online bus prieinama
nemokamai dar dvejus metus, iki 2016 m. lapkričio mėnesio.
Licencija yra pasirūpinta. Tai reiškia, kad mokytojams bus pasie
kiama visa medžiaga, kokia tik yra šioje sistemoje. Po 2016 m.,
tikėtina, licenciją galėsime pratęsti sutartinėmis lėšomis – arba
pačios mokyklos pirksis abonementą, arba juo bus pasirūpinta
nacionaliniu lygmeniu. Nereiktų nuogąstauti, kad sistema iki
to laiko pasens – IQES online nuolat
atnaujina ir jo kūrėjai, ir mūsų agen
tūra, dėdama lietuvišką medžiagą.
Priminsiu, kad sistemos bibliotekoje
yra daug įvairių straipsnių ir knygų.
Taip pat, vykdydami šį projektą, esame
lietuvių kalba išleidę ir kiekvienai mo
kyklai paskyrę IQES online pagrindėjų
knygas: „Pamokos kokybė ir mokytojo
profesionalumas: diagnostika, vertini
mas, tobulinimas“ (Andreas Helmke)
ir „Mat om as mok ym as is. Mok yt ojo
vadovas“ (Johnas Hattie).
Dėkoju už pokalbį.
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Sveikai
aplink
pasaulį
Lapkričio 7 d. Šiaulių
Sald uv ės prog imn a
zijoje org an iz av om e
biologijos ir geografijos
žinių konkursą „Sveikai aplink pasaulį“. Ruošdamiesi renginiui
atsisakėme įprasto viktorinos modelio, ieškojome netradicinių
sprendimų. Norėjome, kad vaikams būtų smagu ir įdomu.
Biologijos ir geografijos žinių mokiniai sėmėsi žaisdami lavina
muosius stalo žaidimus. Dalyvaudami projekte „Mes rūšiuojam“
rinkome pavojingas atliekas ir „užsidirbome“ puikius žaidimus:

Vaikų sveikatos metams
„Ką kiekvienas turi žinoti apie...“; „Uppsala“;
„Pasaulio vėliavos“; „1000 vietų, kurias privalai
pamatyti“. Renginyje dalyvavo po tris 5–7 klasių
mokinius, kuriuos suskirstėme į mišrias koman
das. Kiekvienoje komandoje buvo po ekspertą –
8 klasės mokinį, modeliavusį grupės veiklas.
Renginio dalyviai ne tik keliavo aplink pasaulį,
bet ir mokėsi suteikti pirmąją pagalbą atsitikus
nelaimei. Po renginio mokiniai apmąstė, kad
daug sužinojo, jiems patiko žaisti su kitų klasių
mokiniais, buvo įdomu bendradarbiauti ir varžy
tis. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ar
vardinėmis padėkomis.
Planuojame mokykloje įrengti stalo žaidimų „salą“, kurią ap
lankyti galės visi norintys...
Asta Vaičiūnienė
Biologijos mokytoja
Artūras Gedminas
Geografijos mokytojas

Sveika mityba – kelias, kuriuo einama nuo vaikystės
Lapkritį Panevėžio gamtos mokykloje į neformaliojo vaikų
ugdymo renginį rinkosi bendrojo lavinimo mokyklų 5–12 klasių
mokiniai ir jų mokytojai iš Vilniaus, Joniškio, Pasvalio, Pane
vėžio miestų, Biržų ir Panevėžio rajonų. Konferenciją-parodą
„Kelionė į sveikos mitybos šalį“ organizavo Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras, o jiems talkino partneriai – Pa
nevėžio gamtos mokykla.
Mokinių ir jų mokytojų parengti lankstukai, teminiai patie
kalų aprašymai, gamtos gėrybių užpilai, arbatos, jų receptai,
kūrybiniai darbai, pristatyti žodiniai bei stendiniai pranešimai
puikiai atspindėjo konferencijos temą – „Mitybos problemos
jūsų bendruomenėje, pasirinkti sprendimo būdai, geroji patir
tis“ bei renginio tikslą – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius,
vertybines nuostatas, iškelti šiandienines jaunimo sveikatinimo
problemas. Buvo akcentuojama visavertės mitybos svarba, re
miamasi savo išgyvenimais, stebėjimais, atliekamais tyrimais,
apklausomis. Visiems buvo įdomu ir naudinga dalytis sveikatos
ugdymo patirtimi su kitomis mokyklomis.
Konferencijos dalyvių laukė staigmena: kol autoritetinga verti
nimo komisija aptarė jų darbus, mokiniai ir jų mokytojai aplankė
UAB „Glasremis“ meninio stiklo studijos ekspoziciją, stebėjo,
kaip gimsta nuostabūs stiklo dirbiniai, o įmonėje „Unikalus
vaizdas“ susipažino su rankų darbo keramikos dirbinių gimimu.
Už kūrybiškai, originaliai pristatytus pranešimus konferenci
joje-parodoje „Kelionė į sveikos mitybos šalį“ Lietuvos mokinių

neformaliojo švietimo centro pagyrimo raštais ir dovanomis
apdovanotos Panevėžio 5-osios gimnazijos, Panevėžio rajono
Dembavos progimnazijos, Vilniaus Antakalnio progimnazijos,
Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos komandos. Mo
kiniai dalijosi patirtimi apie atliktus tyrimus nustatant mokinių
sveikos mitybos žinias ir jų poreikį, sveiko gyvenimo sklaidą
bendruomenėse.
Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos bei Panevėžio „Sau
lėtekio“ progimnazijos komandos apdovanotos už aktualius,
originalius, kūrybiškai atliktus darbus. Jie pristatė tradicinius
raguvietiškus patiekalus, sveikus gėrimus, estetiškai juos pa
teikdami ir tam pasitelkę vėjarodes, bei skanių ir sveikų patie
kalų receptų vaikų stalui knygelę.
Už kūrybinę sveikatinimo žinių sklaidą rengiant mokinius
konferencijai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
padėkos raštais ir dovanomis apdovanotos mokytojos Dalia
Karaliūnienė (Panevėžio r. Raguvos gimnazija), Neringa Simo
navičienė ir Vitalija Pociūnienė (Biržų r. Medeikių pagrindinė
mokykla).
Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo padėkos
raštais ir atminimo dovanomis už originalų vaistažolių, uogų už
pilų, arbatų pristatymą apdovanoti Panevėžio rajono Dembavos
progimnazijos gamtininkų būrelio vadovė Aldona Klebonaitė,
muziejaus vadovė Greta Kalvienė ir 5 klasės mokinys Nojus
Paknys. Konferencijos dalyvius sužavėjo gyvas temos apie
vaistinguosius augalus atskleidimas atliekant
liaudies dainas, šokant ratelius. Visi skanavo
kvapnių vaistažolių arbatų, saldainukų iš cukrinių
runkelių, saldžių uogų užpilų.
Už anksti pradėtus mokslinius tyrimus Žemės
ūkio ministerijos padėkos dovanos įteiktos „Vy
turio“ progimnazijos 6 klasės mokiniams Medai
Navickaitei ir Matui Kazlauskui, kurie pateikė
ilgalaikių savo klasės stebėjimų rezultatų tyrimus
apie sveikos mitybos svarbą.
Konferencijoje pristatyti darbai demonstravo
pavyzdžius, kaip konkrečiomis nesudėtingomis
veiklomis galima skatinti vaikų sveikos mitybos
įpročius, stiprinti sveikatą. Tikėtina, kad vaikų
ugdymo įstaigose suteikiamos žinios, formuoja
mos nuostatos ir lavinami įgūdžiai gali pozityviai
paveikti vaikų elgsenos tipą.
Virginija KUZMIENĖ
Panevėžio gamtos m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Sveikesnio pasirinkimo link

Lapkričio 8 d. minima Europos sveikos mitybos diena. Kė
dainių r. Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ vyko projektas,
skirtas šiai dienai paminėti.
Bendradarbiaudami su lopšelio-darželio „Vyturėlis“ kūrybine
sveikatos grupe siekėme įgyvendinti išsikeltą tikslą – kad mū
sų vaikai panorėtų augti sveiki ir mėgautųsi natūraliu vitaminų
šaltiniu – obuoliu.
„Vyturėlio“ komanda pakvietė „Obelėlės“ ugdytinius į susiti

kimą su Obuolių šeimynėle. Įspūdingi persona
žai prikaustė vaikų dėmesį ir visus įtikino, kad
nepaklausius tėvelių ir susižavėjus pavojingais
dalykais galima labai skaudžiai nukentėti. Po
spektakliuko dienos projektas tęsėsi „Drugelių“
grupėje. Priešmokyklinukai dainavo daineles,
deklamavo eilėraštukus, sudėliojo sveikos mity
bos piramidę ir aptarė, kokius maisto produktus
ir kaip dažnai vartoti, kad mityba būtų tinkama
ir sveika. Pavargę vaikai stiprybės sėmėsi ra
gaudami obuolius. Nelengva buvo apsispręsti,
kokie – kepti, virti, džiovinti, natūralūs – ska
nesni, o gal gardžiau sultys, obuolių tyrelė ar
sūris? Priešmokyklinės grupės auklėtoja meto
dininkė Audronė Jonavičienė pasiūlė vaikams
atlikti tyrimą. Paaiškėjo, kad mėgstamiausi yra
natūralūs obuoliai.
Žmogui reikalingi paprasti, bet neprasti daly
kai. „Sveikata yra tokia svarbi, kad jos negalima
patikėti vien mokslui, bet taip pat negalima nemokšiškai į ją
žiūrėti“ (Edwardas Tobias). Obuolys – ne tik gerumo, dosnu
mo simbolis. Tai sveikos gyvensenos, sveikos sielos dalis.
Jis ir yra tas pirmasis žingsnelis sveikesnio pasirinkimo link.
Džiugu, kad obuolys yra ir mėgstamiausias „Obelėlės“ prieš
mokyklinukų vaisius.
Rima LUČINSKIENĖ
Vilainių m.-d. „Obelėlė“ auklėtoja

Lengva mąstyti žaliai
Kaip gera su džiaugsmu nustebti ir kaskart
tvirtai įsitikinti – esame turtingi. Turime vieną
turtingiausių ir natūraliausių šaltinių vaikų ugdy
mui – gamtą. Čia nereikia šurmulio, skubėjimo,
galime „iš tikrųjų“ (šitaip vaikai mėgsta sakyti
žaisdami) patirti, pasidžiaugti, atrasti, nusteb
ti, sukurti, išmokti, pabūti, pailsėti, auginti ir
augti, smagiai pavargti sugrėbus spalvotų
lapų šūsnį... Taip paprastai ir prasmingai nuo
mažens ugdomės norą prisiimti atsakomybę
už savo veiksmus, puoselėti aplinką, kurioje
jauku ir saugu gyventi, prisidėti prie atsakingo
ateities kūrimo.
Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio
„Nykštukas“ vaikai gyvena gamtoje. Visa ben
druomenė darniai rieda „Žaliuoju rateliu į sveiką
vaikystę“. Tai yra jau vienuoliktus metus vykdo
ma įstaigos vaikų sveikos gyvensenos ugdymo
programa. Programos tikslas – puoselėti vaikų
sveikatą tausojančią aplinką, diskutuoti apie
vaikų sveikos gyvensenos problemas, kartu su tėvais ieškoti
inovatyvių ir kūrybiškų jų sprendimo būdų, dalytis patirtimi,
organizuoti paskaitas, edukacinius užsiėmimus projekto daly
viams. Skatiname vaikus, šeimas, bendruomenę dėmesingai
ugdytis visus sveikos gyvensenos, kaip kasdienio gyvenimo
būdo, veiksnius: visavertę mitybą, fizinį aktyvumą, prasmingą
poilsį, asmens higieną, psichoemocinį stabilumą, saugios ap
linkos kūrimą, žalingų įpročių atsisakymą.
„Žaliasis ratelis“ dalyvavo Klaipėdos r. savivaldybės visuo
menės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių
įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkursuose ir gavo
dalinį finansavimą 2007 m., 2010 m., 2013 m., 2014 m. Progra
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„Eko kartos“ kūrybinės dirbtuvėlės

ma padeda pasiekti gerų rezultatų. Esame sukaupę patirties,
o svarbiausia – suradę daug bendraminčių. „Žaliuoju rateliu
į sveiką vaikystę“ kartu su mumis praėjusiais metais riedėjo
Klaipėdos specialiosios mokyklos-darželio „Versmė“, Klaipėdos
lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Palangos lopšelio-darželio „Pa
saka“ bendruomenės, bendradarbiavome su LR visuomenine
sveikos gyvensenos organizacija „Nauja pradžia“.
Riedėti žaliuoju rateliu padeda draugystė su bendraminčiais
iš VšĮ „Rūpi“. Jų vykdomas ekologinio jaunimo švietimo projek
tas „Eko karta“ buria savanorius, organizuoja aplinkosaugines
edukacines veiklas. Šio projekto iniciatyva „Žalia stotelė“ jungia
apie 40 skirtingų ugdymo įstaigų visoje Lietuvoje (mokyklų,
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darželių, vaikų globos namų), kuriose skatinamas augalų
auginimas bei šio užsiėmimo įtraukimas į ugdymo procesą.
UAB agrofirma „Sėklos“ aprūpina mus sėklomis ir kitomis prie
monėmis. Tai praturtina ir padeda plėtoti vaikų veiklą. Sėjame,
daiginame, auginame gėles, vaistažoles, daržoves šiltnamyje
ir darže. Derliumi ir patyrimais dalijamės su visa bendruomene
kartu ragaudami, kurdami. Šiais metais gerai užderėjo moliūgai,
todėl kilo mintis pakviesti vaikus ir tėvelius sukurti kompoziciją
iš šių rudens gražuolių.
Mūsų bendramintė ir bičiulė iš „Eko kartos“ Agnė kasmet iš
Vilniaus atvyksta į darželį ir kviečia vaikus į kūrybines dirbtu
vėles. Vaikai kuria įvairius darbelius iš gamtinės medžiagos.
Šiais metais kartu su mamomis, broliais, sesėmis kūrėme
šiltas dekoracijas artėjančioms didžiausioms metų šventėms.
Pasidžiaugėme vieni kitų darbais, gavome naudingų floristės

Agnės patarimų. Smagu, kai kūrinėliuose randa vietą ir beržo
šakelė, samanos, kvapus citrinos griežinėlis – viskas iš gamtos.
Viešnia iš Vilniaus atvežė vaikams dovanų – žalių apyrankių,
simbolizuojančių mūsų bendros veiklos tikslą „mąstau žaliai“.
Paprasta. Džiaugsminga. Jauku. Tokius jausmus sukėlė spal
vingus lapus numetęs ruduo, kartu kuriant patirta bendrystė,
„prakalbinti“ moliūgai. Apie spalvotus jausmus padeda kalbėtis
kitas mūsų bendramintis – VšĮ „Būties jaukuma“. Šiais metais
riedėdami „Žaliuoju rateliu į sveiką vaikystę“ siekiame kalbėtis
apie jausmus. Ypač su vaikais.
Lengva darniai riedėti „Žaliuoju rateliu į sveiką vaikystę“, mąs
tyti žaliai, kai esame tokie turtingi: gamtoje su bendraminčiais.
Andželika Jasienė
Klaipėdos r. Agluonėnų l.-d. „Nykštukas“ direktorė

Pedagogai ieško naujų ekologinių ugdymo veiklos formų
Gyvename modernėjančiame pasaulyje, matome, kaip kei
čiasi aplinka. Taigi pedagogai kasmet ieško naujų, neįprastų
veiklų. Mes, Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio
ugdymo grupė „Gudručiai“, dirbanti ekologine kryptimi, nutarė
me suorganizuoti protų mūšį „Mes – gamtos draugai“. Išbandyti
savo žinias ir gebėjimus pakvietėme lopšelio-darželio „Žilvitis“
priešmokyklinio ugdymo grupę „Žiniukai“. Renginio tikslas buvo
ne tik mokslumo ugdymas, bet ir socialinių įgūdžių lavinimas,
draugiškų santykių palaikymas.
Užduotys buvo suformuluotos ir pateiktos dviem koman-
doms. Ugdytiniai, dirbdami grupėmis, mokėsi suprasti draugą,
tartis dėl atsakymų, sėkmingai spręsti iškilusius nesutarimus.
Išklausant draugų atsakymų, teko laikytis susitarimų, kontro
liuoti savo elgesį. Nemažas iššūkis laukė tų ugdytinių, kurie
pristatė grupės darbus. Nepaisant jaudulio, vaikai jautė pasiti
kėjimą savimi ir savo gebėjimais, kalbėjo drąsiai ir užtikrintai.
Bendraudami tarpusavyje, jie turėjo galimybę pademonst
ruoti kalbos, bendravimo kultūrą, galėjo išsakyti savo mintis ir
įspūdžius, lavinti kūno ir žodinę kalbą, kalbinę raišką sieti su
judesiu. Buvo įvertintos pastangos kalbėti aiškiai ir taisyklingai,
mandagiai ir pagarbiai.
Atlikdami kiekio supratimo ir skaičiavimo užduotis, ugdytiniai
gebėjo panaudoti skaičius kiekiui nusakyti. Jie atpažino ir pava
dino spalvas, formas, sprendė praktinius sudėties uždavinius.
Rūšiuodami atliekas, gerino ekologijos pradmenis, įgijo žinių
apie gamtos ir aplinkos išsaugojimą. Jau seniai pastebėjome,
kad gražioje ir tvarkingoje aplinkoje esame darbštesni, geresni.
Informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) panaudojimas

protų mūšyje atnešė lauktų rezultatų. Tai tikrai šiuolaikiškas,
vaikams patrauklus ugdymo(si) būdas. Pastebėjome, kad pasi
telkę IKT vaikai atranda vis įvairesnių savęs, socialinės aplinkos
ir gamtos pažinimo būdų. Pasaulio pažinimo kompetencijai
ugdytis pasitarnavo žaismingai judančios skaidrės apie miško
gyventojus, medžius. Tai ugdytiniams padėjo lengviau suvokti,
kad jie – gamtos dalis, taip pat perprasti žmogaus ir gamtos
ryšį, pajusti pagarbą Gyvybei ir Žemei.
Protų mūšyje dalyvavęs Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių
girininkijos girininkas Rimantas Aleksandravičius pasidžiaugė
vaikų žiniomis ir gebėjimais. Po renginio grupės vaikai vaišino
si rudens gėrybėmis, dalijosi mintimis apie renginį bei aptarė
įspūdžius.
Akvilė: „Man labai patiko viktorina, mes kalbėjome apie gam
tą, gyvūnus, grybus, rūšiavome atliekas, skaičiavome vaisius
ir daržoves.“
Mantas: „Man patiko dėlioti ir lipdyti snaiges ant žiemos me
džio. Mes atpažinome ąžuolą ir klevą, įvairius grybus.“
Rokas: „Man patiko užminti žemaitišką mįslę. Susipažinau
su Laisvydu, pasišnekėjome.“
Mantas: „Užduočių buvo daug, jos buvo įdomios. Dar visi
šokome, buvo linksma.“
Rima SKRINSKIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
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Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas
neformalaus ugdymo veiklose“ multiplikatorių
patirties sklaidos renginiai
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras kviečia į projekto įgyvendinimo metu parengtų kritinio mąstymo
multiplikatorių patirties sklaidos informacinius renginius.
2013–2015 metais VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras įgy
vendina projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas
neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neforma
liam ugdymui)“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017). Jį vykdo 7 part
neriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Mažeikių „Žiburėlio“
pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija,
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio“
pradinė mokykla ir Lietuvos skautija.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis ir vykdomas pagal 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslau
gų plėtra“.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu buvo parengti kritinio
mąstymo multiplikatoriai, turintys pakankamai žinių ir įgūdžių,
sudarančių prielaidas sėkmingai taikyti kritinio mąstymo ugdy
mo strategijas dirbant su suaugusiaisiais – kolegomis mokyto
jais, mokyklų administracijos atstovais, tėvais bei su jaunimo
organizacijų lyderiais, atsakingais už organizacijų vystymą.
Multiplikatorių-mokytojų patirties sklaida buvo vykdoma
organizuojant mokymus projekto partnerių mokyklose Mažei
kiuose, Molėtuose, Šilutėje ir Vilniuje. Mokymai vyko 2014 m.
gegužės–spalio mėn., juose iš viso dalyvavo 180 neformaliojo
ugdymo specialistų ir klasių auklėtojų. 2014 m. spalio 30–31 d.
Kaune, Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje multiplika
toriai – jaunimo organizacijų nariai – vedė mokymus kitiems
jaunimo organizacijų nariams (21 dalyvis).
Visų šių mokymų metu multiplikatoriai dalijosi savo žiniomis
apie kritinį mąstymą ir jo taikymą neformaliojo ugdymo veiklose,
organizavo aktyvias praktines užduotis, iliustruojančias galimas
veiklas, skatino dalyvius pradėti savo kasdienėje neformaliojo
ugdymo veikloje taikyti kritinio mąstymo strategijas ir metodus.
Dabartinis projekto etapas – multiplikatorių patirties sklaida
10-yje didžiausių Lietuvos miestų informacinių renginių metu.
Pirmasis jų įvyko 2014 m. lapkričio 26 d. Vilniuje. Šiuose 4 va
landų trukmės renginiuose pristatomi projekto įgyvendinimo
metu sukurti produktai: kritinio mąstymo ugdymo metodinė
medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklė
tojams, mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų
nariams, rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio
mąstymo ugdymą. Renginyje savo patirtimi dalijasi ekspertai,
dalyvavę kuriant šiuos produktus ir mokytojai bei jaunimo or
ganizacijų atstovai, juos išbandę praktiškai vesdami mokymus
kolegoms.
Renginiuose kviečiame dalyvauti švietimo įstaigų
specialistus ir asmenis, besidominčius kritinio mąstymo
ugdymo taikymu savo darbe. Bus platinama sukurta
audiovizualinė mokomoji medžiaga, skirta iliustruoti
kritinio mąstymo neformaliajame ugdyme galimybes.
2014 m. gruodžio–2015 m. vasario mėnesiais
informaciniai renginiai vyks Alytuje, Kaune,
Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje,
Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.
Renginiai yra nemokami. Norinčius dalyvauti kviečia
me registruotis el. paštu asta.matonyte@sdcentras.lt.
Daugiau apie projektą ir informacinius renginius:
http://sdcentras.lt/proj_kmkompetencijos.htm.
Asta MATONYTĖ
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Vaikų darželyje „Vaivorykštė“ – tolerancijos savaitė!
Tarptautinė tolerancijos diena mini
ma kiekvienais metais, lapkričio 16-ąją.
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ ir
Paramos ir pagalbos kitakalbiam vaikui
ir šeimai edukacinio centro darbo grupė
kartu su tėvų bendruomene paskelbė lap
kričio pirmąją savaitę tolerancijos savaite!
Organizuodami tolerancijos savaitės
renginius skatinome visą vaikų, tėvų ir
pedagogų bendruomenę atkreipti dėmesį
į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių
žmonių toleranciją, ugdyti pakantumą,
gebėjimą suprasti kitus.
Įstaigoje vyko kitakalbių vaikų šeimų
prisistatymai: grupėje „Žvaigždelė“ į sve
čius ikimokyklinukai pakvietė draugus iš
priešmokyklinės grupės. Gabrielos mama
Jūratė ir tėtis Rodrigo pristatė vaikams
ispanų kultūros tradicijas. Vaikai mokėsi
ispaniškai dainuoti, skaičiuoti, žaidė ispa
niškus žaidimus. Visi kartu atliko įvairias
užduotėles.
Tolerancijos dieną „Žvaigždelės“ vaikai sveikinosi keliomis
kalbomis: „Hola! Buenos dias! Labas rytas!“ Darželinukai mo
kėsi eilėraštį apie viščiukus ispaniškai, klausė dainelių ir ispa
niškos muzikos. Vaikai visi iš eilės skaičiavo lietuviškai, o tada

skaičiuoti mokėsi ispaniškai ir angliškai.
Dainavo anglišką dainelę apie skaičius
„The Numbers song“, lietuviškas lopšines
ir meksikietišką lopšinę apie paršiukus.
Atsisveikindami su Gabrielos mama Jū
rate ir tėčiu Rodrigo vaikai linksmai jiems
dėkojo ispaniškai: „Gracias ir Adios!“
(Ačiū ir viso gero!).
Grupės „Mėnesėlis“ auklėtinio Iljaso
tėtis graikas Nikolaosas Tsichliasas pri
statė graikų kultūrą, o grupę „Vėjūnė“
lankančios Mardžon mama, afganista
nietė Vachida Kamahwal, supažindino
vaikus ir grupės tėvus su Afganistano
kultūra, pristatė tautinius drabužius, ant
vaikų rankų chna dažais piešė pagal af
ganų tradicijas...
Į tolerancijos renginius pakvietėme
„Paparčio“ pradinės mokyklos 1b klasės
vaikus, tarp kurių yra nemažai ir mūsų
buvusių ugdytinių. Visi diskutavo apie
toleranciją, kartu dainavo ir šoko. Tikime,
kad ši savaitė nepaliko abejingo nė vieno bendruomenės nario.
Rasa RATKEVIČIENĖ
Vaikų darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Smulkiais žingsneliais siekiame pakantumo
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre tarptautinė
tolerancijos diena tradiciškai minima visą savaitę. Taip skati
namas draugiškumas, supratingumas, aktyvi pagalba vienas
kitam kiekvieną dieną. Šiais metais savaitės veiklos buvo
inicijuotos ne tik centre, bet ir prisijungta prie bendro renginio
mieste.
Lapkričio 11 d. Panevėžio specialiojo ugdymo centras gy
veno „džinsinėmis nuotaikomis“. Taip centro bendruomenė
išreiškė savo tolerantišką požiūrį į kitus žmones. Kaip džinsinis
audinys gali būti įvairiausių tekstūrų, atspalvių ir modelių, taip
ir kiekvienas žmogus turi savo būdo ir charakterio bruožus bei

asmenines ypatybes. Vienas svarbiausių mūsų bendruomenę
jungiančių dalykų yra mūsų ugdymo centras – čia kasdien su
sitinkame, mokomės, augame, draugaujame. Todėl minint tole
rancijos dieną nusprendėme savo centrą apkabinti, o džinsinė
apranga dar labiau suvienijo mokytojus ir mokinius.
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras bendradarbiauja su
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja
biblioteka. Tolerancijos dienai skirtų veiklų metu centre lankė
si bibliotekos atstovė Brigita, vyko nuotaikingų istorijų garsinis
skaitymas ir aptarimas pagal Jonathano Collinso knygą „Malio ir
Kilos nuotykiai: knyga vaikams apie dorybes“. Vaikai diskutavo
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ir nusprendė, kad jie būna tolerantiški beveik kiekvieną dieną:
tiek padėdami bendraklasiui, kuriam yra sunkiau judėti, apsi
rengti, pavalgyti, tiek praleisdami vyresnio amžiaus žmones,
palaukdami jų, tiek pakviesdami prie žaidimo prisijungti jaunesnį
ar silpnesnį mokinį.
Grupė mokinių lapkričio 14 d. vyko į bibliotekos vaikų ir jau
nimo literatūros centrą, kuriame stebėjo spektakliuką „Daržovių
ginčas“, kurį pristatė Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos
trečiokai. Specialiojo ugdymo centro mokiniai aktyviai dalyvavo
spektakliuko aptarime, kartu su gimnazistais dainavo ir šoko,
dalijosi gražiomis mintimis apie toleranciją. Taigi ne tik centro
mokiniai galėjo bendradarbiauti su kitos mokyklos vaikais, bet
ir jauniesiems gimnazistams buvo sudaryta galimybė pažinti
ypatingų poreikių turinčius vaikus ir su jais praleisti popietę.

Tolerancijos savaitę baigėme dalyvaudami renginyje „Tole
rancijos knyga“, kuris vyko Laisvės aikštėje. Atstovai iš dvylikos
Panevėžio miesto mokyklų pristatė dainas, šokius, žaidimus,
piešinius, eilėraščius, skirtus tolerancijos temai. Centro popgru
pė „Muzikos vaikai“ atliko jautrią, lyrinę dainą, aktualią visiems
susirinkusiems, nes jos pagrindinė tema – meilė. Skirtingų
miesto ugdymo įstaigų mokiniai bendru pasirodymu siekė at
kreipti miestiečių dėmesį ir skatinti jų aktyvumą kasdien padėti,
užjausti, suprasti, įsiklausyti į kiekvieną žmogų.
Dovilė JUOZAITYTĖ
Psichologė
Ingrida ANTANAITIENĖ
Socialinė pedagogė

Tolerancijos dieną mokiniai minėjo konkursu
Vilniaus apskrit ies vyriaus iojo pol ic ij os kom isariato
Migracijos valdybos (toliau – Migracijos valdyba) mokslų
metų pradžioje pradėtas konkursas mokiniams „Lietuvos
Respublikos pilietis“ pasiekė finalą. Tolerancijos dienai mi
nėti skirtame renginyje buvo paskatinti visi jo dalyviai ir
pasveikinti laimėtojai.
Į Tolerancijos centre vykusį renginį pakviesta per du šimtus
Vilniaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Tai
gražiausius meno kūrinius sukūrę pradinukai, į daugiausia
viktorinos klausimų atsakę penktokai–aštuntokai, geriausiai
pilietiškumo testą išsprendę vyriausieji mokiniai. Šventinis
renginys – tai proga prisiminti džiugias trijų konkurso etapų
akimirkas, dar kartą pasitikrinti istorijos, pasaulio pažinimo, li
teratūros žinias, susipažinti ir pasižadėti kitais metais pasirodyti
geriau už šiųmečius laimėtojus.
Konkurse „Lietuvos Respublikos pilietis“ dalyvavo Vilniaus
apskrities bendrojo ugdymo mokyklos ir Jonavos Senamiesčio
gimnazija, daugumos jų mokiniai varžėsi keliose konkurso da
lyse, o kai kurie – visų amžiaus grupių konkursuose. Lapkričio
13-ąją apdovanoti keturi viktorinos laimėtojai: Šalčininkų rajono
Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinės mokyklos moks
leivis Tomašas Zaborovskis, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos
mokinys Jonas Barkauskas, Širvintų rajono Zibalų pagrindinės

mokyklos mokinys Vilius Baranauskas ir Švenčionių vidurinės
mokyklos mokinys Aurimas Gaidys. Jie savo pergale atnešė
sėkmę ir mokykloms – joms suteikta proga scenoje pristatyti
meninį pasirodymą. 25 geriausiai testą išsprendę jaunuoliai
įgijo teisę susirungti finaliniame renginyje – protų mūšyje,
o penki šauniausiai pasirodę mažieji menininkai – Vilniaus
„Žiburio“ pradinės mokyklos pirmokė Radvilė Baranovskytė,
Širvintų pradinės mokyklos ketvirtokas Tomas Pilka, Vilniaus
Antakalnio progimnazijos ketvirtokė Audinga Songailaitė, Vil
niaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos pirmokė Mila
Mikštaitė ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos pirmokė
Alina Baranovskaja – pristatyti savo darbus gausiai publikai.
Kūrybinio konkurso laimėtojais pripažinti Švenčionėlių progim
nazijos pradinukų ir Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos
Ožeškovos vidurinės mokyklos pirmokų kolektyvai. Jų darbai
sulaukė leidėjų dėmesio ir virto pilietiškumą skatinančiu pla
katu bei aplankais.

Konkurso laureatų apdovanojimo
šventė rengta kartu su Lenkijos Res
publikos ambasada Vilniuje ir Lenkijos
institutu, įsteigusiais prizus konkurso
geriausiems ir pakvietusiais į parodos
apie lenkų profesorių ir diplomatą Janą
Karskį atidarymą bei instrumentinės
grupės koncertą.
Šiais metais Migracijos valdybos su
rengtas konkursas mokiniams buvo di
desnis nei vykęs prieš pusantrų metų.
Loreta TUMALAVIČIENĖ
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Migracijos valdybos specialistė
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Konkursai

„Mano vieta šiandienos pasaulyje“
Šeštą kartą Lietuvoje organizuojamas
tarptautinis Barbaros Petchenik vaikų
žemėlapio konkursas.
Vaikai iki 16 metų kviečiami piešti, tapyti
ar kitokiomis priemonėmis kurti žemėlapius
tema „Mano vieta šiandienos pasaulyje“.
Geriausi darbai bus apdovanoti ir ekspo
nuojami parodoje Vilniuje. Atrinkti – siun
čiami į tarptautinį konkursą ir rungsis dėl
geriausio pasaulio vaikų žemėlapio titulo
savo amžiaus grupėse.

Darbus konkursui iki 2015 m. vasario 18 d. siųskite adresu:
Vaikų žemėlapio konkursui
Lietuvos kartografų draugija
M. K. Čiurlionio g. 21, 03101 Vilnius
Kiekvieno darbo kitoje pusėje turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, am
žius, mokyklos adresas ir šalis, taip pat pavadinimas anglų ir lietuvių kalbomis.
Konkurso taisyklės www.geoportal.lt/wps/poc?uri=page:RUBRIC.396.
Daugiau informacijos suteiks nacionalinio konkurso koordinatorė Aliona Buiko:
tel. 8 647 37 807, el. p. aliona.b@gmail.com.
Organizatoriai

Žirgininkystės profesinio meistriškumo konkursas
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo
centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo
skyriuje pirmą kartą surengtas Nacionalinis
žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės
profesinio meistriškumo konkursas.
Į konkursą atvyko Karaliaus Mindaugo pro
fesinio mokymo centro, Alantos technologijos
ir verslo mokyklos ir šeimininkų – Šeduvos
technologijų ir verslo mokymo skyriaus –
komandos, sudarytos iš keturių narių, va
dovaujamos profesijos mokytojų – Gerdos
Švabienės, Gedvilės Vinslauskaitės ir Ingos
Gailiuvienės.
Pirmoje konkurso dalyje dalyviai atliko te
orinių žinių testą, kuriame geriausiai pasirodė
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo cen
tro atstovė Gabrielė Stankevičiūtė ir Viktorija
Liagaitė iš Šeduvos technologijų ir verslo Jojimo trenerė I. Gailiuvienė, Šeduvos skyriaus vedėjas Arūnas Vaičiulis, centro direktorius Jonas Pravilionis ir Praktinio
mokymo vadovas A. Slavinskas
mokymo skyriaus.
dymo įgūdžius. „Maniežinio jojimo“ užduotyje nepralenkiama
Praktinių įgūdžių vertinimas vyko žirgyno jojimo manieže. Visi
tapo Rūta Nemanytė iš Alantos, Gerda Štarolytė iš Šeduvos
komandų nariai turėjo atlikti po vieną praktinę užduotį. Pirmojo
mokymo skyriaus geriausiai įveikė „Konkūrinio jojimo“ marš
je – „Žirgo paruošimas jojimui“ – geriausiai pasirodė Šeduvos
rutą. Visi atskirų užduočių nugalėtojai apdovanoti Radviliškio
atstovė Jolanta Penikaitė, kurios žirgo „kasytės“ sužavėjo ne
technologijų ir verslo mokymo centro padėkomis.
tik komisijos narius, bet ir žiūrovus. Karaliaus Mindaugo pro
Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad pirmąją vietą užėmė
fesinio mokymo centro atstovei Dovilei Kelpšaitei geriausiai
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos
pavyko „Inventoriaus surinkimo ir balnojimo“ užduotis. Kitose
technologijų ir verslo mokymo skyriaus komanda, antrąją –
užduotyse dalyviams teko pademonstruoti jojimo ir žirgo val
Karaliaus Mindaugo profesinio
mok ym o cent ro, treč ią ją –
Alantos technologijos ir verslo
mokyklos komandos.
Komandoms įteikti diplomai,
taurės ir atminimo medaliai,
o jų vad ov ams – pad ėk os.
Po apd ov an ojim ų mok yklų
atstovai susėdo prie apskri
tojo stalo disk us ijai, apt ar ė
konkurso rezultatus, negailėjo
komplimentų organizatoriams
ir sutarė toliau bendradarbiauti
pop uliar in ant žirg in ink yst ės
sportą bei žirgininkystės verslo
specialistų ruošimą. Žiūrovai,
pavaišinti karšta arbata ir ka
reiviška koše, išsiskirstė kupini
įspūdžių ir geros nuotaikos.
Alvidas SLAVINSKAS
Praktinio mokymo vadovas
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Vilniaus lietuvių namuose skambėjo įvairiaspalvis Donelaitis
Vilniaus lietuvių namuose penktadienio popietę vyko kas
metinis tradicinis užsienio lietuviškų mokyklų raiškiojo skaity
mo konkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“. Šiemetinis
konkursas skirtas Kristijonui Donelaičiui – poetui ir klasikinės
lietuvių literatūros pradininkui, vienam originaliausių Europos
švietimo epochos rašytojų. Praėjo 300 metų nuo Kristijono
Donelaičio gimimo, bet jo padovanoti „Metai“ nesensta, įgyda
mi naują prasmę, nagrinėjami mokinių ir garbių literatūrologų
darbuose.
Tarptautinis raiškiojo skaitymo konkursas nebuvo nuobodus.
Skambėjo įvairiausi kūriniai: nuo vaikiškų eilėraštukų iki gilių
tekstų, poemų.
Scenoje pasirodė 87 skaitovai: iš Baltarusijos Astravo ra
jono Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba,
Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo etninės kultūros bendrojo
lavinimo mokyklos, Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mo
komąja kalba, Londono lituanistinės mokyklos „Švyturiukas“,
Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos ir, žinoma, iš
Vilniaus lietuvių namų. Dėl apdovanojimų buvo varžomasi 1–4
klasių, 5–8 klasių, 9–12 klasių ir poetinių kompozicijų grupėse.
Vertinimo komisija stebėjo skaitovų gebėjimą perteikti kūrinio
nuotaiką, teksto įtaigą, asmeninį santykį su kūriniu. Jaunesnių
klasių mokiniai visus klausytojus pavergė savo nuoširdumu,
pasirinktų kūrinių aiškumu, paprastumu. Šioje grupėje nuga
lėjo Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąją kalba
Baltarusijoje mokinė Monika Petrik (mokytoja Angelė Valienė),
II vietą pelnė Londono lituanistinės mokyklos „Švyturiukas“
mokinė Kamilė Liubytė (mokytoja Nijolė Jankauskienė), o Vil
niaus lietuvių namų mokinys Maksas Ažubalis užėmė III vietą
(mokytoja Stasė Rožienė). 5–8 klasių skaitovų grupėje nu
stebino Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba
Baltarusijoje mokiniai – Vytautas Matiulevičius (I vieta) ir Tatjana
Gryšan (III vieta). Jų mokytoja – Vilma Kvedaravičienė. I vietą
šioje grupėje užėmė Vilniaus lietuvių namų mokinė Justina
Pošiūnaitė (mokytoja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė). Vertinimo
komisijai teko sunki užduotis – atrinkti geriausius iš geriausių
9–12 klasių grupėje. Pretenduojančių į apdovanojimus skaito
vų buvo dvi dešimtys. Visi mokiniai atrodė verti prizinių vietų,
bet vis tik I–III vietos pasiskirstė taip: I vietą iškovojo Vilniaus
rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokinys Bernardas
Želichovskis (mokytoja Laura Juškauskienė), II vietą – Maskvos
Jurgio Baltrušaičio vardo etninės kultūros bendrojo lavinimo
mokyklos Rusijoje mokinė Marija Lysak (mokytoja Deimantė
Rutkauskaitė), o III vieta skirta Vilniaus lietuvių namų mokinei
Martynai Krasauskaitei (mokytoja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė).

Rimdžiūnų vidurinės mokyklos mokinės Valentina Kuloit ir Saulė Lukša –
poetinės kompozicijos akimirka

Poetinių kompozicijų grupėje I vieta teko Vilniaus rajono Ne
menčinės Gedimino gimnazijos mokiniams su kompozicija
„Donelaičio patarimai šių laikų žmogui“, II vieta – Vilniaus lie
tuvių namų mokinių parengtai kompozicijai „Susitikimai“ pagal
Kristijoną Donelaitį ir Jurgą Ivanauskaitę, III vieta – Rimdžiūnų
vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba Baltarusijoje mo
kinėms – už kompoziciją pagal Liutaurą Degėsį „Gėlių šalis“.
Tai, ką išgirdo į šį skaitovų konkursą susirinkę žiūrovai, ste
bino ir džiugino. Juk dauguma skaitovų buvo užsienio lietuviai,
vieni gimę, kiti užaugę kitų šalių kultūroje ar dvikalbėje aplinkoje.
Džiugino brandžiai parinkti kūriniai. Skaitovai stengėsi įtaigiu
balsu ar kūno plastika išreikšti kūrinių nuotaiką, intonaciją,
savo bei autoriaus išgyvenimus. Tokie konkursai parodo, kad
užsienio lietuvaičiai neatitolsta nuo lietuvių kultūros, poezijos,
literatūros. Jiems artima tiek lietuvių klasika, tautosaka, tiek
šiuolaikiniai kūrėjai. Konkursas palieka gerus įspūdžius žiūrint
į skaitovus rengusius mokytojus – kiek nusiteikimo, jaudulio ir
rūpesčio jie įdeda į mokinių širdis!
Konkurso pavadinimas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“ –
lyg vėjo perpučiamas, nerealus, bet kai jis vyksta, tai būna ne
sapnas, o tikras gyvenimas.
Dėkojame Švietimo ir mokslo ministerijai už konkurso fi
nansavimą.
Irina Mickutė
Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyr. metodininkė

„Žiburėlio“ vaikai šventė „Spalvotojo rudens“ šventę
Už lango šelmiškai žaidžiant vis dar šildantiems saulės
spindulėliams, pučiant šiltam vėjeliui, medžiams numetus pas
kutiniuosius savo lapus, Šalčininkų Eišiškių lopšelio-darželio
„Žiburėlis“ vaikučiai kartu su Rudens Karaliene ir Dailininku iš
spalvų šalies, kuris pametė visas savo spalvas, šventė „Spal
votojo rudens“ šventę.
Rudens karalienė, padėdama dailininkui susigrąžinti į savo
paletę spalvas, šventės dalyvius pakvietė į burtų, dainų, žai
dimų, eilėraščių, šokių ir geros nuotaikos kelionę. Kiekviena
grupė, kuriai iš anksto buvo paskirta atitinkama spalva, pasitel
kusi savo vaizduotę, kuo įvairiau pristatė savo spalvą: geltoni
ančiukai, rožiniai oro balionėliai, žydri smurfai, baltas lietutis,
raudoni obuoliukai dovanojo šventės dalyviams puikią nuotaiką.
Nustebino ir patys mažiausieji šventės dalyviai – lopšelio gru
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pė – savo kantrybe ir artistiškumu. Priešmokyklinukai dovanojo
linksmą „Rudą dainą“. Kiekviena grupė pristatė savo spalvos
patiekalą – tai buvo įdomiausia šventės dalis. Smalsaudami
vaikai ragavo žydrus keksus, oranžinius ledinukus, raudonus
obuolius iš drebučių, rudą šokoladinį pyragą, baltą sūrį, juokin
gus rožinius sumuštinius ir t. t. Didžiuliai muilo balionai, kuriuos
vaikams „pripūtė“ Dailininkas, sukėlė daug juoko ir nuostabos.
Į šventę taip pat buvo pakviesti ugdymo įstaigos draugai –
pedagogės iš Varėnos lopšelio-darželio „Pasaka“.
Džiugu, kad pasitelkę vaizduotę, įdėję lašą kantrybės ir daug
meilės, galime mūsų gyvenimo spalvoms – VAIKAMS – dova
noti šypsenas.
Valentina Kosman
Šalčininkų r. Eišiškių l.-d. „Žiburėlis“ pavaduotoja ugdymui

