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Kovą Kaune duris iškilmin
gai atvėrė Naujausių farma
cijos ir sveikatos technologijų
centras. Šį atviros prieigos
centrą sukūrė Lietuvos svei
katos mokslų universitetas
(LSMU), vykdydamas integ
ruoto mokslo, studijų ir verslo
LSMU nuotr.
centro (slėnio) „Santaka“ pro
gramą. Šią programą taip pat
įgyvendina LSMU partneriai – Kauno technologijos universitetas (KTU) bei Lietuvos
energetikos institutas (LEI).
Bendromis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuoja
mas projektas suteikė unikalią galimybę LSMU po vienu stogu sujungti kompetencijas
ir dirbti įvairioms Lietuvos bei užsienio mokslininkų grupėms. Čia jos vykdys funda
mentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, verslo ir viešojo sektoriaus užsakymus.
Centre, sutelkiant medicinos ir farmacijos mokslinių tyrimų, studijų bei imlaus
žinioms verslo potencialą, įsikūrusiuose padaliniuose vyksta natūralių biologiškai
aktyvių junginių, vaistinių medžiagų taikinių paieška, ląstelių genetikos, vaistinių
medžiagų tiekimo sistemų biofarmaciniai tyrimai ir kt. Centro mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatus bus siekiama panaudoti klinikinėje praktikoje,
diegiant naujus diagnostinius metodus, tobulinant esamus ir panaudojant nau
jus medikamentus. Centre dirbantys mokslininkai jau atlieka ikiklinikinius vaistų,
Alzheimerio ligos, kaulų kremzlių ir kitus tyrimus, kurių rezultatai, tikimasi, bus plačiai
taikomi klinikinėje praktikoje ir sėkmingai komercializuojami.
Iškilmingo atidarymo metu LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pabrėžė pro
jekto reikšmę. „Projektas reikšmingas valstybės mastu ir turime padėkoti visiems,
padėjusiems jam tapti tikrove. Mums labai svarbi studijų, mokslo ir verslo sinergija,
užsienyje investicijos į farmacijos sektorių yra didžiulės. Visi suprantame, kad tokios
investicijos svarbios ne tik Lietuvos aukštajam mokslui, bet ir socialinei aplinkai,
jaunimo pažangai.“
LSMU partnerio KTU rektorius prof. Petras Baršauskas priminė, jog Naujausių far
macijos ir sveikatos technologijų centro atidarymas – tai priešpaskutinis „Santakos“
slėnio statybos žingsnis. „Esu tikras, kad šios investicijos padarys proveržį ne tik
Lietuvos akademiniame pasaulyje, bet ir bendrame Lietuvos ekonomikos kontekste.
Galime būti lyderiais inovacijų bei technologijų plėtros srityje ir konkuruoti tarptauti
nėse rinkose“, – teigė prof. P. Baršauskas.
Centre įsikūrė dešimt padalinių (Farmacijos fakultetas ir kitos atviros prieigos
laboratorijos). Fitofarmacijos, Farmakognozijos, Farmacinių technologijų, Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos, Klinikinės farmacijos, Vaistų chemijos, Analizi
nės ir toksikologinės chemijos, Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų, Vaistų taikinių
histopatologijos, Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabo
lizmo tyrimų padaliniai veikia inovatyviu atviros prieigos principu – tai reiškia, kad
tiek vidaus, tiek išorės vartotojai pagal sutartas sąlygas gali naudoti šiuolaikišką ir
naujausius poreikius atitinkančią įrangą mokslo, verslo, viešojo sektoriaus, studijų
reikmėms tenkinti.
Naujojo pastato plotas yra 11 tūkst. kv. m, projekto biudžetas – 53 mln. litų, iš ku
rių rangai skirta 29,5 mln., mokslinei įrangai – 14,7 mln., baldams – 7 mln. ir kitoms
išlaidoms – 1,8 mln. litų. Pastato projekto autorės – architektės Gražina JanulytėBernotienė ir Guoda Zykuvienė.
Laima ZAKARAITĖ
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų ryšių specialistė
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Sektorinių praktinio mokymo centrų atidarymas –
ilgai laukta šventė

Kiekvieno sektorinio praktinio mokymo centro atidarymui –
savita programa. Duonos kepimo ir konditerijos sektorinio
praktinio mokymo centro atidarymas atspindėjo čia puoselėja
mų tradicijų ir vertybių dvasią. Visus svečius sutikome trankia
kapelos muzika, liaudies dainomis, tautinių šokių kolektyvo
pasveikinimo šokiais. Į susirinkusiuosius donelaitiškai kreipėsi
būsimasis konditeris Stanislovas: „Sveiks, sveteli margs, šven
tes pavasario šventęs!..“ Skambant muzikai ir plojimams, sim
bolinę juostelę perkirpo švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis, Seimo narė Birutė Vėsaitė, Kauno maisto pra
monės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Grevas.
O konditerijos ir mėsos perdirbimo laboratorijose pakilia nuo
taika dirbo profesijos mokytojai ir mokiniai. Daugelį nustebino
malonus kaimiškos duonos kvapas. Įgudusiais judesiais į naujai
sumūrytos senoviškos krosnies pakurą liže duonos kepalus
stūmė mokiniai, prižiūrimi profesijos mokytojos Salomėjos
Česnulevičienės. Už kelių metrų savo darbą susikaupusios
dirbo konditerijos vyr. mokytoja Kristina Česlevičienė su mo
kinėmis: jos sėmė ir varvino ant volo klampią šakočio tešlą,
formavo naują kepinį.
Neatsitiktinai mokymo centro ir kartu sektorinio praktinio
mokymo centro vizija – modernumą, šiuolaikiškumą, inovacijas
derinti su puoselėjamais senaisiais liaudies papročiais ir tradi
cijomis. Net pasirenkamųjų dalykų programose yra „Tradiciniai
pyrago ir duonos kepiniai“ bei „Tradiciniai mėsos gaminiai“.
Šiuos dalykus mokiniai renkasi noriai.
Kai kurie šventėje dalyvavę svečiai ar buvę mokiniai, lan
kęsi prieš trejetą ar daugiau metų, sunkiai beatpažino visiškai
pasikeitusią mokymo centro išorę ir vidaus erdves. Šviesu,
modernu!
Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras
Senamiestyje svečius sutiko taip pat nuotaikingai. Švietimo ir
mokslo ministras prof. D. Pavalkis, Lietuvos virėjų ir restoranų
asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė, Mokymo centro
direktorius A. Grevas, perkirpę simbolinę juostelę, svečius
pirmiausia pakvietė įvertinti statybininkų dvejų metų darbą ir
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naujas praktinio mokymo centro erdves: septynis naujus vieš
bučių kambarius, aptarnaujančio personalo patalpas, mokomąjį
restoraną ir jo virtuvę, konferencijų salę, teorijos mokymo kabi
netus. Visur – moderniausia įranga, šiuolaikiškos medžiagos,
kambarių priežiūros įrankiai. Visur vyrauja subtilios šviesios
spalvos, išlaikytas senojo paveldo pastato erdvių savitumas.
Kaip ir dera viešojo maitinimo įstaigai, profesijos mokytojai
kartu su virėjų, padavėjų ir barmenų mokiniais svečius nuste
bino restorane surengto furšeto patiekalais ir patiekimo sub
tilumu. Ne vienas svečias pareiškė norėsiąs įmonės šventinį
renginį surengti būtent čia arba pakviesti mokinių ir mokytojų
komandą surengti šventę jų įmonėje. Renginyje visus nudžiugi
no Kauno muzikinio teatro artistės Ievos Vaznelytės koncertinis
pasirodymas.
Dauguma svečių buvo pakviesti į konferenciją, kurioje prane
šimus skaitė prof. D. Pavalkis, Kauno maisto pramonės ir preky
bos mokymo centro direktoriaus pavaduotoja, projektų vadovė
Roma Šimukauskienė, keliolika kitų dalyvių. R. Šimukauskienė
pristatė sektorinių praktinio mokymo centrų statybų istoriją nuo
idėjos iki rezultato šiandien, pabrėžė didelę ES paramos fondų
reikšmę. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros progra
ma buvo parengta, siekiant įgyvendinti 2007–2013 m. Žmo
giškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje ir 2007–2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, kurios įgyven
dino Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją, iškeltus prioritetus, tikslus ir
uždavinius. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2007 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu patvirtinta Praktinio
profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Kauno maisto
pramonės ir prekybos mokymo centre įsteigti sektoriniai prak
tinio mokymo centrai, susiję su maisto pramonės ir paslaugų
sektoriais. Konditerijos ir duonos kepimo sektorinio praktinio
mokymo centro vertė – 6,5 mln. litų, rekonstrukcijai ir naujai
statybai skirta 4,5 mln. litų, įrangai ir inventoriui – 2 mln. litų.
Viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo projek
to bendra vertė siekia 5 mln. litų, kapitaliniam remontui skirta
2,7 mln. litų, įrangai ir inventoriui – 2,3 mln. litų.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šimukauskienė taip
pat pasidžiaugė, kad abu sektoriniai praktinio mokymo centrai
jau pradėjo atlikti savo funkcijas: mokiniai praktinių įgūdžių
įgyja moderniose laboratorijose, mokomajame restorane ir
jo virtuvėje, viešbučio kambariuose. Labai svarbu ir tai, kad
vykstant centrų statybai profesijos mokytojai galėjo stažuotis
geriausiose konditerijos, duonos kepimo, mėsos perdirbimo
įmonėse, restoranuose, jų virtuvėse.
Konkrečioje darbo vietoje jie kartu su
gamybininkais dirbo, matė, kokiose

Arūno Rožnio nuotraukos

„Du viename“ – tokia populiaria reklamine fraze galima įvar
dyti vienos profesinio mokymo įstaigos – Kauno maisto pramo
nės ir prekybos mokymo centro – dviejų sektorinių praktinio mo
kymo centrų atidarymo šventę. Vienas jų – Maisto technologijų
ir prekybos skyriuje – tai mėsos, duonos kepimo ir konditerijos,
kitas – Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriuje – viešbučių ir
restoranų. Mes juokaudami sakome, kad mūsų „troba dviejų
galų“: vienas – Kauno miesto pakraštyje, kitas – Senamiestyje.
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aplinkose ir su kokia įranga jų mokiniai atlieka gamybinę prakti
ką. Be abejo, profesijos mokytojams reikėjo iš anksto pasirengti
dirbti su naujausia įranga. Dar prieš sektorinio praktinio mokymo
centro atidarymą konditerijos laboratorijoje vyko nacionalinis
konditerių konkursas. Jame dalyvavo būsimieji šalies profesinio
mokymo įstaigų specialistai.
Sektoriniuose centruose vyksta ir tęstinis profesinis mo
kymas, bedarbių perkvalifik avimas. Teritorinės darbo biržos
drąsiai siunčia bedarbius įgyti populiarių profesijų, nes tam yra
parengtos mažos trukmės tikslinės programos. Čia profesinį
pedagoginį meistriškumą galės kelti progimnazijų, gimnazijų,
vidurinių mokyklų technologijų mokytojai, šiemet čia vyks ir
mūsų mokymo centro abiturientų technologiniai egzaminai.
Po konferencijos vykusioje dalykinėje apskritojo stalo dis
kusijoje įmonių atstovai teigė, kad tokiuose šiuolaikiniuose
praktinio mokymo centruose bus parengti darbuotojai, kurie
galės iš karto imtis darbo, nes turės reikiamų kompetencijų.
Įmonių atstovų nuomone, su ES parama įkurti mokymo cen
trai turi būti naudingi verslui. Diskusijose dalyvavęs švietimo ir
mokslo ministras prof. D. Pavalkis, apibendrindamas mokinių
kompetencijų vertinimo, programų rengimo, profesijos mokytojų
kvalifikacijos kėlimo ir kitas problemas, ragino ieškoti tikslingų
profesinio mokymo įstaigų, kolegijų bei aukštųjų mokyklų ben
dradarbiavimo formų. Taip pat priminė, kad nereikėtų žavėtis
vien milijoninėmis statybomis. Kauno pramonės, prekybos ir
amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pabrėžė, kad
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyksta
tikslingas procesas: vienoje erdvėje rengiami maisto ruošimo,
gamybos, paslaugų ir prekybos specialistai, puikiai išnaudoja

„Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas
gyvenimą daro įdomų.“ Šia Paulo Koelo   
(Paulo Coelho) mintimi tarsi išsakomas pa
grindinis „Karjeros dienos“ tikslas. Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnazijoje „Karjeros die
nos“ metu antrųjų klasių mokiniai galėjo susi
pažinti su savo ateities svajonių profesijomis.

mos tiek teorijos, tiek praktinio mokymo erdvės, orientuojamasi
į kintančius darbo rinkos poreikius.
Baigiamasis praktinio mokymo centrų atidarymo akordas –
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl
UAB „Liuks“ paskyrimo VŠĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centras dalininku.
Atidarymo iškilmėse taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo narė Orinta Leiputė, Švietimo ir mokslo ministerijos
kancleris Dainius Numgaudis, Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Jučas, Lie
tuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentė Elena
Pelekauskienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė
Rasa Bortkevičienė, Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvo
je Norvegijos konsulato Kaune konsulas Vytautas Valaitis bei
du svečiai iš Norvegijos Sandefjordo maistininkų mokyklos, taip
pat daugelio šalies profesinio mokymo įstaigų bei viešbučių
ir restoranų, konditerijos, mėsos pramonės įmonių vadovai.
Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kauno maisto pramonės
ir prekybos mokymo centro padėkos raštais buvo apdovanota
direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šimukauskienė, mums
brangus svečias iš Norvegijos Sandefjordo maistininkų mokyk
los Laurinas Hansenas bei daugelis kitų sąžiningai ir atsakingai
dirbusių žmonių.
Džiaugiamės bendruomenės darna, gausėjančiu mokinių būriu, modernia profesinio mokymo aplinka, gražiai derančia su
puoselėjamomis tautos tradicijomis.
Birutė Sveikatienė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
Gimnazijos skyriaus vedėja

Sužinok,
apsispręsk,
kurk ateitį

„Karjeros diena“ yra vienas iš tradicinių kasmet gimnazijoje
organizuojamų renginių. Mokomųjų dalykų pasirinkimas yra
svarbus sprendimas, nes nuo jo priklauso mokinių ateities kar
jera. Todėl prieš susidarydami individualų vidurinio ugdymosi
planą antrų gimnazijos klasių mokiniai turi nuspręsti, kokios
srities specialybės juos labiausiai domina, apie kokias profesijas
svajoja ir kokį darbą įsivaizduoja dirbsiantys ateityje.
Karjeros dieną pradėjęs gimnazijos direktorius Raimon
das Dambrauskas skatino mokinius atidžiai klausytis, drąsiai
klausti ir kuo geriau susipažinti su dominančia profesija bei
rinkos poreikiais. Direktoriaus pavaduotoja Laima Dyburienė
paaiškino mokiniams individualaus ugdymo plano sudarymo
ypatumus, atsakė į kilusius klausimus ir padrąsino kreiptis in
dividualios pagalbos į gimnazijos ugdymo karjerai specialistes.
Direktoriaus pavaduotoja Danutė Sliosoraitė antrų klasių gim
nazistams priminė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
vykdymo tvarką.
Gimnazistai išklausė ir kviestinių svečių. Mokiniai buvo su
žavėti tiksliu ir žaismingu karjeros konsultanto Ryčio Jurkėno
pranešimu „Kaip pasirinkti specialybę?“ Pasitelkdamas asme
ninę patirtį ir šiuolaikinius pavyzdžius konsultantas padėjo kiek
vienam apmąstyti savo sprendimą dėl profesijos pasirinkimo ir
tokiam sprendimui įtakos galinčius turėti veiksnius. R. Jurkėnas
skatino mokinius nepasiduoti aplinkinių spaudimui, nes „arba
įgyvendini savo svajonę, arba kieno nors kito“. Vilniaus univer
siteto Matematikos ir informatikos fakulteto akademinių reikalų
prodekanas Linas Būtėnas antraklasius supažindino su tiksliųjų
mokslų ateities perspektyvomis.
Antrojoje renginio dalyje mokiniai buvo suskirstyti į grupes,
atsižvelgiant į jų interesus. Iš viso susidarė aštuonios skirtin
gos grupės, kuriose mokiniai galėjo susipažinti su juos domi

nančiomis profesijomis, darbo pobūdžiu ir
gauti individualių konsultacijų. Daugiausia
mokinių rinkosi į medicinos grupę, kurios
vadovai – buvę gimnazijos mokiniai: gydy
tojas Kornelijus Rinkūnas iš Respublikinės
Panevėžio ligoninės bei šiuo metu mediciną
Vilniaus universitete studijuojantis Justinas
Bacevičius. Tikliųjų mokslų grupėje su mo
kiniais bendravo L. Būtėnas. Ekonomikos ir vadybos grupėje
mokiniai savo žinias praktiškai išbandė ir konsultavosi su ISM
Vadybos ir ekonomikos universiteto studentėmis. Būrys Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių politikos mokslų instituto stu
dentų, buvusių gimnazijos mokinių, bendravo su gimnazistais,
kuriuos domina tarptautiniai santykiai.
Gyvenimo ritmui greitėjant, žmogui kartais sudėtinga rasti
laiko sau, taip pat kiekvienas iš mūsų galime susidurti su sun
kumais, kurių vieni negalėsime išspręsti. Todėl psichologinė
pagalba darosi vis reikalingesnė ir vis labiau domina gimnazijos
mokinius. Teorinio ir praktinio užsiėmimo metu gimnazijos psi
chologė Dovilė Juozaitytė mokinius supažindino su konkursinio
balo reikalavimais, stojant į psichologijos studijų programą ir
sudarė sąlygas praktiškai išbandyti keletą grupės formavimo
bei savianalizės metodų.
Kelių grupių mokiniai su dominančiomis profesijomis vyko
susipažinti į naujas edukacines erdves. Menais besidomin
tys antrų klasių mokiniai galėjo susipažinti ir konsultuotis su
Panevėžio dailės galerijos vadove Jolanta Lebednykiene, o
humanitarinių mokslų grupę pasirinkę mokiniai bendravo su
poete ir renginių organizatore Elvyra Pažemeckaite. Robotika ir
informacinių technologijų perspektyvomis susidomėję mokiniai
drauge su gimnazijos direktoriumi vyko į Kauno technologijos
universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetą.
Po visą dieną trukusio renginio mokiniai pildė savirefleksijos
lapus. Apibendrinus atsakymus, galima teigti, kad renginys
buvo naudingas ir informatyvus.
Dovilė JUOZAITYTĖ, Sigita ŠIMONIENĖ
Panevėžio Juozo Balčikonio g-jos ugdymo karjerai koordinatorės
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Mokymosi vertė. Kaip ją didinti?
Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje vyko res
publikinė konferencija-seminaras „Mokymosi vertė. Kaip
didinti?“. Jos tikslas – skatinti partnerystę, siekiant keisti
vertinimo kultūrą mokyklose, ir pasidalyti patirtimi, tai
kant vertinimo, kaip pagalbos mokantis, formas. Renginyje
dalyvavo mokyklų vadovai ir įvairių dalykų mokytojai iš
7 Lietuvos rajonų 20-ies mokyklų.
Kiekvieno mokytojo indėlis diegiant švietimo naujoves yra
labai svarbus, nes vyksta nuolatinė kaita. Apie vertinimo kultū
ros kaitą mokyklose kalbame jau antrą dešimtmetį. Pirmiausia,
žinoma, patys stengiamės suvokti, kaip vertinimą pasitelkti,
keliant mokymosi vertę ir gerinant rezultatus. Todėl ir mūsų
mokykla aktyviai ieško galimybių, kaip taikyti vertinimą, kai nori
padėti vaikui didinti pasiekimus, gebėjimus ir kompetencijas.
Būna, kad tam tikrais klausimais nuomonės vis dar išsiskiria,
tačiau mokytojai mokosi vieni iš kitų, domisi kolegų patirtimis ir
pasiekimais, ieško metodinės medžiagos, o jos turintieji noriai
dalijasi. Visgi mokytojams daugiausia nerimo kelia neapibrėž
tumas: šiandien jau niekas nenurodo, kaip ir kada vertinti, kad
padėtum mokytis, o ne tik pamatuotum išmokimą. Šiuo metu
didžiausias visų rūpestis – kaip atrasti ar sukurti tokias vertinimo
metodikas, kuriomis būtų patenkinti ir mokytojai, ir mokiniai, ir
jų tėvai. Praktika rodo, kad pažymiai skatina lenktyniavimą, o
ne asmeninį tobulėjimą. Labiausiai dėl to nukenčia mokiniai,
kurių pasiekimai žemi: tokie vaikai priverčiami patikėti, kad jiems
trūksta gabumų, kad nesugeba mokytis. O nuolat taikomas
formuojamasis vertinimas ugdymo procese įrodo, kad page
rėja mokinių pasiekimai. Taip ir kilo idėja į vieną būrį sukviesti
bendraminčius ir apsikeisti gerąja patirtimi. Galima teigti, kad
konferencijos-seminaro idėja išsivystė natūraliai, nebuvo dirb
tinai sumanyta. Jau seniai jautėme poreikį dar kartą pasitikrinti,
ar teisingu keliu einame.
Diskusijos variklį užvedė kompetentingi pranešėjai – Ug
dymo plėtotės centro (UPC) Ugdymo turinio įgyvendinimo ir
organizavimo skyriaus vedėja Rasa Šavareikaitė, šio skyriaus
metodininkė Irma Neseckienė ir Marijampolės Jono Totoraičio
progimnazijos mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė. Jau pra
nešimų metu girdėjosi replikos lektorių iš tribūnos išsakomoms
mintims. Tai ir buvo įrodymas, kad pasirinkta konferencijos tema
visiems yra svarbi. Deja, daugelis Lietuvos mokytojų vertinimo
tikslus vis dar supranta gana skirtingai.
Vėliau diskusijos persikėlė į darbo grupes, kuriose buvo

bandoma atsakyti į klausimus: „Ar aiškus pamokos uždavinys
veda į sėkmę?“, „Kaip įsivertinimas padeda mokytis?“, „Ar ver
tinimas gali auginti?“, „Diagnostinis vertinimas – prieš ar po?“,
„Grupėse dirbame kartu, atsiskaitome kiekvienas už save?“
Dirbome žaismingai, „Pasaulio kavinės“ metodu, todėl vi
sose grupėse jautėsi malonaus bendravimo ir draugiško pasi
dalijimo, o ne nuomonių susipriešinimo atmosfera. Naudinga
buvo ir tai, kad grupių darbą moderavo labai skirtingi žmonės
iš labai skirtingų mokyklų. Grupių lyderiais tapo mokytojai ir
mokyklos vadovai, visai jauni specialistai ir mokytojai, turintys
solidų stažą, atstovai iš mažų mokyklėlių ir iš prestižinių mo
kyklų, tokių kaip Vilniaus Žirmūnų gimnazija ir Vilniaus licėjus.
Todėl drąsiai galima teigti, kad visų veiklų metu buvo dalijamasi
gerąja patirtimi ir mokomasi. Apie tokią būtinybę teigė ir UPC
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus vedėja
R. Šavareikaitė savo motyvuojančiame pranešime – „Moko
mės, nes mokome“.
Visose darbo grupėse diskusijos netilo kelias valandas. Buvo
smagu girdėti tai, kad nuostata, jog vertinimas yra neatskiriama
mokymosi dalis, o ne tik kontrolė ugdymo proceso pabaigoje,
jau įsišaknijusi. Vieningai sutarėme, kad vertinimo metodai ne
tik gali, bet ir turi būti patogūs bei suprantami ir mokytojams,
ir mokiniams, ir jų tėvams. Todėl vertinimo procesą tikslinga
aptarti ir išdiskutuoti mokyklos bendruomenėje. Vertinimo
procesas – tai nuolatinis grįžtamasis ryšys, o pagrindinis jo
tikslas – padėti mokiniui, skatinti jį tobulėti. Pagrindinė tokio
ugdomojo vertinimo idėja remiasi principu „tobulinti, o ne taisyti“.
Vertinimas turi būti pagrįstas vertinimo kriterijais, tuomet jis
bus aiškus ir teisingas, tačiau vertinimo technikos ir metodai
lankstūs: mokytojai gali juos keisti, siekdami padėti konkrečiai
klasei ar konkrečiam mokiniui. Toks vertinimo metodų (ypač
formuojamojo vertinimo) taikymas ugdymo procese padeda
mokiniams augti ir siekti aukštesnių rezultatų. Vertinimas lei
džia mokiniams apmąstyti mokymąsi, diskutuoti apie tai, ką ir
kaip jis išmoko. Jis taip pat padeda mokiniams suprasti savo
asmeninį mokymosi procesą ir mokymosi poreikius, padeda
įveikti kliūtis mokantis, tad savaime didėja mokinių motyvacija,
atsiranda teigiamas požiūris į mokymąsi ir gerėja rezultatai.
Po renginio niekas neskubėjo skirstytis. Buvo įdomu ben
drauti, išgirsti įvairių praktinių patarimų kaip, taikant įvairias
vertinimo metodikas, padėti mokiniams planuoti savo mo
kymąsi ir pamatyti savo asmeninę pažangą. Išgirdome ir
mokinių nuomonę. Kiekvienoje darbo grupėje dalyvavo po
du vienuoliktos ir dvyliktos klasės mokinius. Jie įvardijo tai,
kas jiems svarbu, kada geriausiai sekasi
mokytis. Juk natūralu, kad patys mokiniai
geriausiai žino, kokios pagalbos jiems
labiausiai reikia mokantis. O tai, kad jie
buvo kartu su mokytojais, dar kartą įrodė,
jog mokytojai stengiasi rasti tikrus būdus ir
metodus, padedančius siekti aukščiausių
rezultatų. Būdami tokiame gausiame ben
draminčių būryje, aiškiai suvokėme, kad
esame reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku.
Jeigu į tokį mažą miestelį, kaip Stakliškės,
aptarti savo problemų atvažiavo švietimo
darbuotojai iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno
ir kaimyninių rajonų mokyklų, akivaizdu,
kad tema yra visiems svarbi. Todėl ir at
sisveikinom e tik simb oliškai, pažad ėję
tęsti prasidėjusią diskusiją, tęsti draugys
tę ir bendradarbiavimą, siekdami tobulinti
ugdymo procesą mokykloje.
Loreta ŠERNIENĖ
Prienų r. Stakliškių vid. m-klos direktorė
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„Pozityvioji vaikų socializacija:
tendencijos, iššūkiai ir galimybės“
Kauno Panemunės lopšelyje-darželyje įvyko respublikinė
mokslinė praktinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencija
„Pozityvioji vaikų socializacija: tendencijos, iššūkiai ir galimy
bės“. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo atskleisti esmi
nes pozityviosios vaikų socializacijos tendencijas, iššūkius
ir galimybes ikimokyklinėse
ugdymo įstaigose, numatant
ugd om os ios veiklos pers pektyvas. Į renginį iš įvairių
Lietuvos miestų susirinko net
127 dalyviai.
Pranešimą „Socialinė part
nerystė: vaiko gerovei“ skaitė
Lietuvos edukologijos univer
siteto socialinių mokslų pro
fesorė, habil. mokslų daktarė
Giedrė Kvieskienė. To paties
universiteto socialinių moks
lų daktar ė, docentė Sig ita
Burvytė aptarė pozityviosios
tėvystės metodikas. Kauno J. Tėvelytė

vaikų darželio „Vaivorykštė“ menų pedagogė, neformalaus
švietimo ugdymo (dailės) mokytoja ekspertė Joana Tėvelytė į
pozityviąją vaikų socializaciją pažvelgė iš meno pusės ir skaitė
pranešimą „Dailės (keramikos) terapijos integravimas, ugdant
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbą ir socialinę
kompetenciją“.
Savo darbo patirtimi pozi
tyviosios socializacijos kon
tekst e dalijos i prakt ik ai iš
Vilniaus, Prienų, Ukmergės,
Birštono, Garliavos ir Kau
no. Iš viso buvo pristatyta
12 žodinių ir eksponuoti 26
stendiniai pranešimai.
Vilija GEČIENĖ
Kauno Panemunės l.-d. direktorė
Ingrida ŠILANSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė BUDRECKAITĖ
Socialinė pedagogė

Diskutavo matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
Šiaulių Didždvario gimnazijoje įvyko tradicinė 11-oji mate
matikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė
metodinė praktinė konferencija „Pagalbos mokiniui teiki
mas mokant(is) matematikos / informatikos: galimybės,
patirtis, perspektyvos“. Kaip ir kasmet, į konferenciją atvyko
gimnazijų, progimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų
matematikos ir informacinių technologijų mokytojai iš dau
gelio Lietuvos miestų ir miestelių.
Konferencijoje mokytojai dalijosi patirtimi apie pagalbos
mokiniams formų ir metodų įtaką mokymosi sėkmei, mokytojo
vaidmenį, gerinant matematikos bei informacinių technologijų
(IT) ugdymo kokybę, pagalbą skirtingų gebėjimų mokiniams
mokantis matematikos bei informacinių ir komunikacinių tech
nologijų pamokose, pasakojo apie ugdomuosius edukacinius
projektus ir ilgalaikius kūrybinius namų darbus. Mokytojai
pristatė parengtas mokymosi priemones, pritaikytas skirtingų
gebėjimų mokiniams ugdyti. Konferencijoje buvo perskaityti
37 pranešimai. Juose pateikta praktinių pavyzdžių, kaip ugdy
ti įvairių gebėjimų mokinius nuo gabiųjų iki turinčių mokymosi
sunkumų, duota netradicinių uždavinių sprendimo pavyzdžių.
Šiuos uždavinius galima skirti mokiniams tiek pamokose, tiek
savarankiškam darbui namuose. Įvairių užduočių skyrimo
tikslas turėtų būti ne tik mechaninių žinių atkartojimas, bet ir
matematinio mąstymo ugdymas, problemų kėlimas. Praneši
muose buvo bandoma atsakyti į klausimą: (itin) gabus vaikas –
iššūkis mokytojui ar našta? Tačiau prie vienintelio ir teisingo
atsakymo nebuvo prieita.
Daug dėmesio konferencijoje buvo skiriama vertinimui bei
įsivertinimui matematikos ir IT pamokose. Vertinimo tikslas yra
padėti mokiniui mokytis, suprasti, ką jis geba ir ko dar turi siekti,
paskatinti įsivertinti ugdymosi rezultatus. Daug diskusijų sukėlė
pranešimai apie namų darbų skyrimą. Teko išgirsti minčių, kad
tik vyresniųjų klasių mokiniai tiesiogiai pradeda pajusti namų
darbų naudą. Žemesnėse klasėse namų darbai skiriami tik to

dėl, kad to nori tėvai. Buvo pritarta nuomonei, kad tikslinga skirti
ilgalaikius namų darbus – projektus, kuriuos įgyvendindamas
kiekvienas mokinys gali atsiskleisti. Drauge yra pagerinamos
akademinės žinios ir įgyjama naujų įgūdžių.
Daug mokytojų teigė, kad atliekami įvairūs projektiniai darbai
skatina mokinių kūrybiškumą. Kartu tokios užduotys skatina
mokinių motyvaciją, nes jas gali atlikti įvairių gebėjimų mokiniai.
Tam labai padeda įvairios kompiuterinės mokymo priemonės
ir informacinių technologijų integravimas su matematika. Su
darius tinkamiausias ugdymo sąlygas mokiniai tampa kūrybin
gesni, dėmesingesni, nebijo klysti, ugdomas savarankiškumas
ir pasitikėjimas savimi.
Didelio susidomėjimo sulaukė Lietuvoje įgyvendinamas lei
dyklos „Šviesa“ projektas „Aktyvioji klasė“. Šis projektas aprėpia
vertinimo idėją, turinį (aktyviąsias pamokas, skaitmeninį turinį
bei mokymosi komplektus) ir technologijas (interaktyvią lentą,
grafinę planšetę, programinę įrangą ir skaitmeninę mokymosi
aplinką „e.sviesa“). Mokytojai, taikantys šį metodą, teigė, kad
„Aktyvioji klasė“ – tai priemonė, leidžianti sudominti mokinį,
mokymą(si) padaryti „uždegančia“ veikla, padedanti sėkmin
gai mokytis įvairių gebėjimų mokiniams, kasdienėje veikloje
patiriant sėkmę ir džiaugsmą.
Apibendrinant mokytojų išsakytas mintis, pasakytina, kad ne
visus mokinius įmanoma išmokyti visko, bet kiekvieną galima
ko nors išmokyti. Reikia tik siekti sužadinti kiekvieno mokinio
norą mokytis, įtraukti jį į mokymosi procesą, paskatinti sava
rankiškai atlikti užduotis. Mokytojai turi stengtis ugdymo turinį
pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus
patirtų sėkmę mokydamasis, pasiektų gerų rezultatų, įgytų
kompetencijų, būtinų toliau mokantis. Matematikos ugdymo
turinys, jo perteikimo būdai ir tuo tikslu taikomi metodai turi
padėti mokiniui susidaryti į mokymosi sėkmę, mokymosi pra
smingumą orientuotas nuostatas.
Rima ERNESTIENĖ
Šiaulių Didždvario g-jos matematikos ir
informacinių technologijų mokytoja metodininkė
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Bendradarbiavimas su baltarusiais sutvirtintas sutartimi
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojai,
Užpalių gimnazijos pedagogė Auksė Žilinskienė
ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė Vida
Kniūraitė kovo 25–27 d. dalyvavo Baltarusijoje, Mo
giliovo srityje, Osipovičiuose, vykusioje tarptautinė
je konferencijoje „Šiuolaikinio pedagogo profesinė
pedagoginė kultūra“. Renginio tikslas – pasidalyti
nuomonėmis apie galimybę kelti profesinę pedago
ginę šiuolaikinio mokytojo kultūrą, gebėjimą skatinti
pedagoginę iniciatyvą, sudaryti pedagogams kuo
geresnes profesinio bendravimo ir bendradarbia
vimo sąlygas. Konferenciją rengė Mogiliovo srities
valstybinis švietimo plėtros institutas, Osipovičių ra
jono švietimo, sporto ir turizmo skyrius, Baltarusijos
psichoanalitinio centro autorinė grupė „Referent“.
Be Rusijos ir Baltarusijos mokytojų, pranešimus
skaitė ir uteniškiai. Adolfo Šapokos gimnazijos di
rektorius Saulius Brasiūnas apžvelgė svarbiausius
švietimo sistemos Lietuvoje aspektus, o direkto
riaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Ambraškienė
papasakojo apie metodinės veiklos organizavimą
gimnazijoje. Mokytoja Birutė Kairienė aptarė bendrus Lietu
vos ir Baltarusijos istorijos sąlyčio taškus pagal „Bendrąsias
ugdymo programas“. Mokytoja Auksė Žilinskienė ir mes – šio
straipsnio autorės – atskleidėme interaktyvių metodų taikymo
galimybes. Lietuvos edukologijos universiteto docentė V. Kniū
raitė palygino vyrų darbo mokykloje rodiklius Lietuvoje, Vakarų
Europoje, Azijoje ir kitur.
Visa konferencijos medžiaga yra išleista kaip solidi knyga.
Konferencija buvo transliuojama internetu. Lietuvos mokytojai
aplankė Osipovičių 2-ąją vidurinę mokyklą. Utenos Adolfo Ša
pokos gimnazijos direktorius S. Brasiūnas su šios mokyklos
direktore Liudmila Šebalina pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Konferencijos dalyviai apžiūrėjo Osipovičių kraštotyros mu
ziejų ir  susipažino su krašto istorija. Ypatingą įspūdį paliko ap
silankymas Daraganovo švietimo pedagoginiame komplekse.

Kūrybiškumas –
iššūkiai ir galimybės
Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje su
rengta respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija
„Kūrybiškumas – iššūkiai ir galimybės“.

Mokytojai iš Utenos padėjo gėlių prie memorialinio paminklo
per Antrąjį pasaulinį karą nužudytiems žydų vaikams atminti,
bendravo su mokymo komplekso direktoriumi Stanislovu Stru
pinskiu, mokytojais, apsilankė mokyklos muziejuje, klausėsi
kaimo etnografinio ansamblio pasirodymo.
Direktorius S. Brasiūnas, dėkodamas konferencijos organi
zatoriams ir jos globėjoms Osipovičių rajono švietimo, sporto
ir turizmo skyriaus vedėjai Natalijai Ševčenko bei Metodinio
skyriaus vedėjai Natalijai Panfilovič, išreiškė viltį, kad pasira
šyta bendradarbiavimo sutartis tarp Utenos Adolfo Šapokos
gimnazijos ir Osipovičių miesto 2-osios vidurinės mokyklos bus
perspektyvi ir padės tobulinti ugdymo procesą.
Daiva Dūdėnienė, Jolita Baltuškienė
Utenos Adolfo Šapokos g-jos mokytojos

Konferenciją rengė Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir
ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kau
no Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla. Renginyje dalyva
vo 240 pradinių klasių mokytojų iš Marijampolės, Kauno, Klai
pėdos, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kėdainių, Alytaus mokyklų.
Buvo skaityta net 80 pranešimų temomis: „IKT panaudojimas,
skatinant vaikų kūrybiškumą“, „Projektinė veikla – galimybė
ugdyti vaikų kūrybiškumą“, „Inovatyvių metodų panaudojimas
pamokose“, „Kūrybiškumo ugdymas neformaliajame ugdyme“
ir „Tiriamoji veikla“ – iššūkiai ir galimybės, skatinant
vaikų kūrybiškumą“.
Mokyklos direktorė Irena Švėgždienė džiaugėsi,
kad konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, kad
mokytojai panoro pasidalyti savo patirtimi ugdant
vaikų kūrybiškumą. Kauno miesto savivaldybės
Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Ona Visockienė savo pranešime pabrėžė, kad
XXI a. mokymo(-si) pagrindas yra kūrybiškumas,
bendradarbiavimas, kritiškas mąstymas ir problemų
sprendimas, todėl mokykla turi būti naši, lanksti ir
pašėlusiai įdomi. Kūrybiško mokymo ir kūrybišku
mo mokymo centras yra kūrybiškas mokytojas.
Nedaugelis iš mūsų esame kūrybiški „aukštojo
kūrybiškumo“ prasme. Tačiau asmeninis atsidavi
mas kūrybiškumui yra būtina sąlyga. Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto lektorė dr. Algė Šuliakaitė pasi
dalijo patirtimi apie pedagoginės veiklos galimybes
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skatinant kūrybingumą. Tėvų forumo lektorė Jolanta Lipkevičie
nė teigė, kad mokytojui visų pirma būtina įveikti susmulkintą,
atsiribojantį savo dalyko supratimą, pasipildyti kultūros istorijos,
dorovės, politinių žinių, ugdyti save, nes tik tada galės padėti
mokiniui įžengti į platų mūsų tautos kultūros vieškelį. „Šviesos“
leidyklos koordinatorė Agnė Krutulienė kalbėjo apie interaktyvią
mokymo(-si) priemonę „Aktyvioji klasė – geresniam mokymui
si“, apžvelgė skaitmeninį mokymosi turinį, mokymosi aplinką,
techninę programinę įrangą, formuojamą vertinimą
Darbo grupėse mokytojai dalijosi savo praktine patirtimi ug
dant mokinių kūrybiškumą, teigė, kad kuo daugiau informacijos,
tuo greičiau sensta žinios. Be to, dalies jų gyvenime visai ne
prireikia. Dėl šios priežasties visuomenei iškilo būtinybė turėti
ne tik išsilavinusius, bet ir kūrybiškus žmones, kurie gebėtų
diskutuoti ir abejoti, kritiškai ir laisvai mąstyti, kurie mokėtų
prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio pasaulio.
Mokytojos pasakojo apie savo pedagoginėje praktikoje
išbandytus ir pasiteisinusius informacinių ir komunikacinių
technologijų, inovatyvius mokymo(-si), vertinimo, įsivertinimo
metodus, kuriuos taiko mokomuosiuose dalykuose, projekti
nėje, tiriamojoje veikloje ir neformaliajame ugdyme. Daugelyje
mokytojų rengtų pranešimų išryškėjo pagrindinės mintys, kad
mokiniai geriausiai suvokia supantį pasaulį remdamiesi savo

gyvenimiška patirtimi, kad netradicinėse vietose vykstanti veikla
naudinga mokinių kūrybinei saviraiškai skatinti ir plėtoti. Įdomios
ir patrauklios pamokos kiekvieną moksleivį įtraukia į aktyvią
veiklą, skatina norą siekti žinių. Inovacijų kūrimo skatinimas
turėtų būti diegiamas jau vaikystėje, kad padėtų sėkmingai
prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Ugdant kūrybiškumą, labai
svarbu sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškai. Mokiniai
turi būti skatinami kurti, nes jie iš prigimties yra smalsūs, mėgs
tantys bandyti. Kūrybiškumo ugdymas paremtas ne tiek žinių
perėmimu, kiek gebėjimu jomis naudotis. Svarbi kūrybiškumo
ugdymo mokykloje sąlyga – mokytojų kūrybiškumas. Tik kūry
biškai dirbantis mokytojas išugdys kūrybišką mokinį.
Po darbo grupėse dalyviai rinkosi į konferencijos apibendrini
mą. Jie pripažino, kad galimybės mokytis iš savo kolegų, dalytis
informacija ir patirtimi ypač svarbu ugdant mokinių kūrybiškumą
ir kartu ugdytis patiems.
Prasmingais žodžiais konferenciją baigė mokyklos lėlių te
atro jaunieji artistai sakydami: „Mielos mokytojos, grįžusios
išdalykite kūrybiškumo kibirkštėles savo mokiniams. Drauge
sukursite nuostabią kūrybiškumo karalystę.“
Parengė Gerda KEMEŽIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Po mokyklos ir muziejaus stogu

Reng in į gaub ė taut iš
kerus skleidė Rasa, Lidija
kumo ir pilietiškumo aura:
ir Kamilė: apsirengusios
meninės programos daly
raganaitėmis jos pakerėjo
viai, pasipuošę tautiniais
tarmišku pasakojimu apie
drabužiais, šoko, dainavo,
Šatrijos kalną, jo apylinkes
Per mokinių atostogas Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio
skambėjo kanklių muzika,
(Telšių rajono Luokės vidu
mokykloje praūžė respublikinė pradinių klasių mokinių ir mo
o sveč iai kalb ėjo sav o
rinė mokykla, mokytojos
kytojų praktinė pažintinė konferencija „Po tėviškės dangum“.
gimtąja tarme. Tolimiausi
Snieguolė Šilanskienė ir
Kelių šimtų dalyvių būrys susirinko Žemaitijos miestelyje dalytis
ir ypatingi svečiai – iš Du
Ing rid a Kasm ausk ien ė),
gimtojo krašto paveldo vertybėmis ir atskleisti mokinių kūrybi
setų, Klaipėdos ir Vilniaus.
o konferencijos organiza
nę saviraišką.
Vilniškės mokytojos Vilija
torėms padovanojo savo
Starošienė ir Agila Čapo
surinktų vaistažolių.
nienė iš Nacionalinės Mi
Kalbėta ne tik apie vieto
kalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atsiuntė į gimtąjį
ves, paminklus, prisimintos ir įžymios asmenybės: Balys Bura
miestelį mokinių piešinius, kad jie įsilietų į bendrą mokinių dai
čas, Laurynas Ivinskis, Stasys Anglickis. Šie žmonės – Kuršėnų
lės parodą. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos ketvirtokai su
pasididžiavimas. Svečiai sužinojo, kad po Stasio Anglickio
mokytoja Dale Jurkiene interneto pokalbių programa „Skype“
mokyklos stogu yra ir rašytojui skirtas muziejus. Aplankė jį
nutiesė vaizdo tiltą – skaitė pranešimą „Lietuviais esame mes
antroje, praktinėje, konferencijos dalyje, klausinėjo muziejaus
gimę“. O Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos
vadovių Birutės Juknienės ir Birutės Šufinskienės apie ekspo
mokiniai atskleidė nuostabų Aukštaitijos grožį (mokytoja Ilona
natus tol, kol įsitikino, kad mokykloje yra saugomas poeto ir
Pužienė). Šio regiono kraštovaizdį lipdė ir didžiųjų Lietuvos
lietuvių kalbos mokytojo atminimas, kad mokiniai didžiuojasi
miestų – Vilniaus, Kauno, Šiaulių – žymios vietos: Kauno ir
savo mokykla ir ją garsina Lietuvoje.
Gedimino pilys, geležinė lapė, saulės laikrodis.
Į namus išsivežtos ne tik dvasinės dovanos, bet ir bendra
konferencijos dalyvių nuotrauka, draugystės juostelės, kurias
Žemaitijos pranešimų panorama buvo gerokai platesnė. Nuo
pynėsi patys mokinukai, o juos mokė Šiaulių rajono savivaldy
Pamario krašto, Gintaro muziejaus (Aukštelkės mokyklos pra
bės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė
nešimas), Telšių žemaičių muziejaus keliauta Kamanų rezerva
Poškienė.
tu (Mažeikių Senamiesčio
Mokinių praktinės veik
mokyklos mokiniai ir mo
los metu mokytojai daly
kytoja Dalytė Liaučienė),
vavo seminare „Mokyklos
Varnių ir Kurtuvėnų regio
vaidmuo puoselėjant et
ninias parkais. Aplankytas
nok ult ūr in es trad ic ijas“,
Gruzdžių dvaras, unikalus
dalijosi sukaupta patirtimi.
Dargaičių kaimas (Šiaulių
Konf er enc ijos dalyv iai
rajono Gruzdžių gimnazi
nutiesė draugystės tiltus,
jos mokiniai) ir kt. Radvi
pakvietė vieni kitus į sve
liškio rajono Šiaulėnų Mar
čius. Lieka tikėti, kad per
celin o Šikšn io vid ur in ės
netradicines dienas mo
mokyklos pirmokai ir Dirvo
kinukai vaikščios Kamanų
nėnų mokyklos ketvirtokai
rezervatu ar kops į Šatriją
pasakojo apie lankytinas
pasigrožėti Žemaitijos pa
savo krašto vietas, dova
norama.
nojo lankstinuką-žemėla
pį „Dirvonėnų lankytinos
Rima NAVICKIENĖ,
vietos“. Žavius raganiškus
Miglė PETRAUSKIENĖ
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Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės plečia akiratį ir skatina tobulėti
Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“
(II etapas) įgyvendina trumpąsias pedagogų stažuotes, ku
rios vyksta 50 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. Stažuočių
tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi plėtojant mokinių kūrybines
galias, suteikti praktinių žinių ir įgūdžių, padedančių ugdyti
mokinių kūrybiškumą, estetinius jausmus ir socialinius gebėji
mus. Pirmosios stažuotės sėkmingai vyko Kauno suaugusiųjų
mokymo centre, Rumšiškių Antano Baranausko, Mažeikių
Merkelio Račkausko, Trakų Vytauto Didžiojo, Kėdainių „Atža
lyno“ gimnazijose.
Vykdant šį projektą taip pat rengiamos stažuotės kitose

Europos šalyse. Dvylika pedagogų iš Lietuvos kovo mėnesį
stažavosi Barselonoje. Stažuotės tikslas – susipažinti su Is
panijos dvikalbio ugdymo gerąja patirtimi. Tam buvo surengta
12 skirtingų veiklų (vizitų, susitikimų, paskaitų, diskusijų),
suteikiančių progą iš arčiau pažvelgti į Ispanijos švietimo sis
temą.
Vokietijoje, Hofo mieste, vykusioje stažuotėje dalyvavo
dešimt mokytojų, atstovaujančių įvairioms Lietuvos mokytojų
asociacijoms. Jie susipažino su vienos iš Vokietijos žemių –
Bavarijos – švietimo sistema, Vokietijos mokytojų asociacijų
veikla, jų misija, kvalifikacijos tobulinimo sistema ir ypatumais.
Stažuočių dalyviai pasidalijo savo įspūdžiais.

Įvaizdžio įtaka mokyklos sėkmei
Mokyklos įvaizdį lakoniškai galima apibūdinti patarlės žo
džiais: „Pagal rūbą sutinka, pagal protą palydi.“ Šiaulių universi
teto lektorė Žydrė Petrylaitė („Mokyklos įvaizdžio formavimas“,
2006) mokyklos įvaizdį skirsto į vidinį ir išorinį. Vidinį įvaizdį kuria
kiekvieno mokyklos bendruomenės nario – mokinio, mokytojo,
aptarnaujančio personalo, administracijos – išvaizda, verbalinis
ir neverbalinis bendravimas, elgesys. Taip pat svarbi ir švietimo
paslaugų įvairovė, kokybė, mokytojų kvalifikacija, mokyklos
pasiekimai. Kalbant apie mokyklos įvaizdį, svarbu ir jos inter
jeras, eksterjeras, simbolika. O išoriniam įvaizdžiui priskiriama
švietimo paslaugų vartotojų (mokinių ir jų tėvų), konkurentų bei
kitų visuomenės grupių nuomonė apie švietimo įstaigą.
Savaitė, praleista Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijo
je, bendraujant su direktore Asta Žukauskiene, pavaduotojais
ir gausiu būriu puikių mokytojų bei motyvuotų mokinių, paliko
pačius gražiausius prisiminimus. Didžiausią įspūdį padarė nuo
širdus visų mokyklos bendruomenės narių tarpusavio bendra
vimas. Sužavėjo mokytojų atsidavimas savo darbui. Maloniai
nustebino gimnazistų sąmoningumas, motyvacija, orumas,
pagarba ne tik vienas kitam, bet ir gimnazijai, kurioje mokosi.
Bet Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija sužavėjo ne tik
gražiu fasadu, atnaujintais jaukiais kabinetais. Teko garbė susi
pažinti su biologijos mokytoja eksperte Eugenija Janina Žemgu
liene, kuri yra išleidusi ne vieną mokymo priemonę („Biologijos
testai ir užduotys“ (2001), „Zoologijos testai ir užduotys“ (2001),
„Žmogaus anatomijos, fiziologijos testai ir užduotys“ (2002)
ir kt.). Literatūros pamokoje „Romantizmo atvertys“, kurią vedė
2011 m. Lietuvos metų mokytoja ekspertė Laima Skabickienė,
atsiskleidė mokytojos talentas sudominti mokinius literatūra,
skaityti, turtinti sielą. Vaikščiodama po mokyklą, stebėdama
pamokas jaukiuose kabinetuose, negalėjau neatkreipti dėmesio
į sienas puošiančius paveikslus. Pasirodo, tai mokytojo meto
dininko Raimondo Milėškos (raimondasmileska.blogspot.com/)
ir jo mokinių darbai. Ne vieną puikų menininką išugdė ir mokyto
ja metodininkė Asta Milėškienė, kuri negailėdama nei laiko, nei
pastangų moko moksleivius meno istorijos, grafik os, skulptūros,
tapybos, piešimo. Ne viena mokykla galėtų pavydėti Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijai Menų fakulteto, kuriame dirba
novatoriški, idėjiniai mokytojai ir mokosi talentingi mokiniai. Ne
galiu nepaminėti ir energingos, besišypsančių akių esperanto
kalbos mokytojos Gražinos Opulskienės, kurios dėka moks
leiviai galėjo esperanto kalba bendrauti lankydamiesi Italijoje,
Vokietijoje, Bulgarijoje, taip pat muzikos mokytojo metodininko
ir direktorės pavaduotojo ugdymui Laimono Terasiaus, kurio
kabineto durys retai kada užsidaro, nes į jį plūste plūsta moki
niai, norintys muzikuoti ar tiesiog pasikalbėti.
Gimnazijos vardą garsina L. Terasiaus vadovaujamas vaikinų
vokalinis ansamblis „Brazers“, tapęs konkurso „Dainų dainelė“
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laureatu, Natalijos Dapšienės vadovaujamas merginų vokali
nis ansamblis „Incanto“, Jurgitos Juodpusytės vadovaujama
šokių grupė „Allegro“, pelniusi pirmąją vietą šokių festivalyje
„Rudens miražai 2013“, Sigridos Norvaišienės vadovaujamas
piligrimų būrelis, laimėjęs pirmąją vietą rajono moksleivių kū
rybinių kompozicijų konkurso „Tikėjimas – šeimos gyvastis“,
skirto 2014-iesiems, Šeimos metams ir Žemaičių krikšto 600
metų jubiliejui paminėti. Gimnazijoje vyko respublikinė mokslinė
praktinė konferencija „Kristijonas Donelaitis po 300 metų...“,
respublikinė jaunųjų filologų konferencija, respublikinė raiškaus
skaitymo mugė, respublikinis jaunimo vokalinių ansamblių festi
valis-konkursas „Atsiliepk dainoj“, aukštųjų mokyklų mugė, me
todinės dienos, skirtos mokytojams pasidalyti gerąja patirtimi,
aptarti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, ir
kiti ne mažiau reikšmingi renginiai.
Šios gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais sėmėsi žinių
ir patirties projekte „Profesijų įvairovė – iššūkius paverskime
svajonių išsipildymu“, kurio metu lankėsi Vokietijoje; su ekolo
gija susijusiame „Comenius“ daugiašalių partnerysčių projekte
„Pažvelk į vandens lašą ir jame pamatysi visą pasaulį“. Taip pat
dalyvavo mainų ir verslumo projekte „Nordplus Junior“, kurio
metu lankėsi Švedijoje ir mokėsi apie nuoseklių bei inovatyvių
verslumo įgūdžių formavimą. Aktyviai dalyvavo ESF, OLWEUS,
T-klasė ir panašiuose projektuose. Gimnazistai stebina ne tik
aktyviu dalyvavimu įvairiuose renginiuose, projektuose, bet ir
savo mokslo pasiekimais. Mokyklos internetinėje svetainėje pui
kuojasi ilgas sveikinimų sąrašas. Moksleiviai garsina gimnazijos
vardą puikiais rezultatais respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose, olimpiadose, projektuose. Galima pasidžiaugti
ir puikiais abiturientų brandos egzaminų įvertinimais.
„Įvaizdžio svarba karjeros sėkmei“ – tokia buvo netradicinės
Ib klasės valandėlės tema. Mokiniai kartu su klasės kuratore,
socialine pedagoge metodininke, ugdymo karjerai specialiste
Gitana Svirskiene nagrinėjo įvairių profesijų atstovų įvaizdį.
Mokinių nuomone, gimnazistas turėtų būti protingas, atsakin
gas, komunikabilus. Viena iš užduočių buvo palinkėjimai klasės
draugams, tėvams. Klasės draugams buvo linkima atsakomy
bės, puikių pažymių, laimėti olimpiadose, nenusirašinėti, ramiau
elgtis per pamokas, gerbti mokytojus, gerai sutarti, energijos
darant namų darbus, gerbti aplinkinius, mokytis ir pan. Linkė
jimai tėvams – būti supratingiems, nepykti dėl blogų pažymių,
nelyginti su kitais mokiniais, skatinti dalyvauti užklasinėje veiklo
je, domėtis pasiekimais mokykloje, dalyvauti mokyklos veikloje,
būti jaunatviškiems ir kt. Tokios pat užduotys buvo pateiktos ir
šių mokinių tėveliams per tėvų susirinkimą. Išvada buvo tokia:
paauglių maištingas elgesys dar nereiškia, kad jie nenori, jog
tėvai kištųsi į jų gyvenimą. Moksleiviams tėvų palaikymas yra
svarbus. Tokius pat rezultatus atskleidė bendras moksleivių ir
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jų tėvų projektas „T-klasė“, kurio metu buvo ugdomas bendruo
meniškumas, tarpusavio supratingumas, tėvai aktyviai įsitraukė
į popamokinę veiklą.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – moderni, novato
riška mokykla, žengianti koja kojon su naujovėmis, pasisakanti
ne už konkurenciją, o už bendradarbiavimą, už visapusišką as
menybės mokymą ir ugdymą. Čia svarbus kiekvienas mokinys,
tėvas, mokytojas. Bendravimas tarp gimnazijos bendruomenės
narių yra grįstas pasitikėjimu, gerumu ir nuoširdumu. Čia įsiklau
soma į mokinių žodį: vyksta mokinių ir mokytojų forumai, džiau
giamasi vienas kito sėkme, laimėjimais, sprendžiamos iškilusios
problemos. Mokykla gali pasigirti turtinga istorija (ačiū mokytojui
metodininkui, muziejininkui, kraštotyrininkui ir fotografui Algir
dui Vilkui už skirtą laiką ir įdomų pasakojimą) ir senomis fizinių
mokslų, menų tradicijomis, taip pat ir vėl leidžiamu gimnazijos
žurnalistų būrelio laikraščiu „Atošvaistė“. Šiuo metu mokykla,
reaguodama į bendrą respublikos tiksliųjų mokslų lygio kritimą
ir galimą visuotinį privalomą matematikos egzaminą, šešias
gimnazistų klases padalijo į septynias, kad darbas pamokose
būtų veiksmingesnis ir tikslingesnis. Mokyklos administracija
nesibodi į ugdymo procesą įtraukti ir aktyvių tėvų. Kartu yra
nagrinėjamas mokinių lankomumas, pažangumas. Daug dė
mesio skiriama kasmet gimnaziją užplūstantiems pirmokams
gimnazistams ir jų tėveliams. Vyresnieji naujokams rengia įvai
rias užduotis, skirtas susipažinti su pačia mokykla, mokytojais,
administracija ir mokyklos vidaus tvarka. Gimnazijoje unifor
ma – prestižo reikalas, ja puošiamasi Rugsėjo 1-osios proga,
vykstant į olimpiadas, įvairius renginius. Nepaisant pralaimėtos
kovos dėl visuotinio kasdienės uniformos dėvėjimo, gimnazi
jos mokiniai visuomet atrodo pasipuošę, tvarkingi, pasitempę.
Turbūt todėl atėjus į mokyklą čia jaučiamas akademiškumas.

Na, o penktadieniais leidžiama visiems šiek tiek atsipalaiduoti
ir gimnazijoje yra skelbiama visuotinė džinsų diena.
Savaitė, praleista Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje,
man buvo per trumpa, o žinios netilpo į atsivežtą lagaminą. Čia
išmokau ne tik japonų dovanų pakavimo meno „furošiki“ (ačiū
mokytojai ekspertei Almai Valtienei ir esperanto kalbos moky
tojai G. Opulskienei), baltų meno paslapčių dirbant su žalvariu,
įvairių mokymo metodų, mokyklos įvaizdžio kūrimo subtilybių,
bet ir nuoširdaus bendravimo, bendradarbiavimo. Kažkas yra
pasakęs, kad nėra gražesnio nesaikingumo, kaip besaikis dė
kingumas. Norėčiau dar ir dar kartą padėkoti visiems, su kuriais
man teko garbė susipažinti.
Erika GLAZAČIOVAITĖ
Vilniaus Antakalnio g-jos mokytoja

Pažintis su Vokietija

Švietimo sistema. Švietimo
pirm os ios trys arb a ket ur ios
sistema Bavarijoje – labai sudė
pamokos vyksta integruojant
tinga. Dar būdamas ketvirtokas
įvair ių por eik ių mok in ius, jie
vaikas patiria didžiulį spaudimą
mokosi kartu su visa klase, o
ir stresą dėl savo ateities. Vaiko
pask ui sus kirst om i į grup es
Lankėmės penkiose įvairių tipų ir pakopų Hofo miesto
pasiekimai (ypač vokiečių kal
pagal poreikius ir dirba atskirai.
mokyklose: Schiller gimnazijoje, Sophien pradinėje mo
bos ir matematikos įvertinimai)
Su gabiaisiais mokiniais dirba
kykloje, Miunsterio vidurinėje mokykloje, profesinėje
lemia, kur jis toliau mokysis –
iš gimnazijos ateinantis moky
socialinių ir specialiųjų pedagogų rengimo akademijoje,
gimnazijoje, realinėje ar vidu
tojas, o tiems, kam reikalingas
Jaunimo kūrybinėse dirbtuvėse bei Jaunimo centre „Q“.
rinėje mokykloje. Mokinių ži
ypatingas dėmesys ir psicho
nių vertinimo sistema – nuo 1
loginė pagalba, padeda socia
(geriausias įvertinimas) iki 6 (blogiausias įvertinimas) balų. Šie
linis pedagogas. Esminis mokyklos tikslas – visų pirma vaiką
įvertinimai yra labai svarbūs baigus pradinę ar vidurinę mokyk
išugdyti kaip asmenybę, tobulinti jo socialines kompetencijas,
lą. Pagal balus mokiniai griežtai paskirstomi ir tęsia mokslus
o tik tuomet mokyti. Taip pasiekiamas geriausias rezultatas.
aukštesnės pakopos mokyklose.
Taikant naujus mokymo metodus labai pagerėjo santykiai tarp
Ypatingas dėmesys Bavarijoje skiriamas įvairių skirtingų po
mokinių ir mokytojų, nes mokytojas – ne tik tas, kuris moko, bet
reikių mokinių ugdymui (vadinamosios inkliuzinės mokyklos).
ir partneris, pagalbininkas. Hofo mokyklose (ypač tose, kuriose
Kadangi Hofo mieste gausu emigrantų, kyla daug socialinių
mokosi specialiųjų mokymosi poreikių turintys mokiniai) išplė
problemų, todėl įvairiais būdais stengiamasi vaikus integruoti,
totas bendradarbiavimas su mokinių tėvais, jiems teikiamos
specialistų konsultacijos, tariamasi, kaip būtų galima pagerinti
teikti jiems visokeriopą specialiąją, socialinę ir psichologinę
vaiko mokymosi rezultatus.
pagalbą. Tokie darbo metodai davė gerų rezultatų. Pradinė
Sophien mokykla yra stoties rajone ir 70 proc. visų besimo
Mokytojų rengimas Bavarijoje. Norėdamas tapti mokytoju
kančių mokinių – imigrantai, o net 30 proc. jų turi specialiųjų
(valstybės tarnautoju) jaunas žmogus ketverius metus studijuo
ja universitete ir dar porą atlieka praktiką. Praktikantai pirmąjį
mokymosi poreikių. Prieš dešimtį metų padėtis šioje mokykloje
pusmetį stebi pamokas arba veda jas su prižiūrinčiu moky
buvo visiškai prasta. Tačiau pradėjus įgyvendinti inkliuzinės mo
kyklos modelį ir mokyti įvairių poreikių mokinius vienoje klasėje,
toju, o tuomet siunčiami į bet kurią mokyklą tobulintis. Patys
sumažinus mokinių skaičių joje iki 18–19, taip pat pailginus
savarankiškai gali vesti pamokas tik po metų. Praktikantams
pietų pertrauką, pradėjus įtraukti mokinius į aktyvią sportinę
padeda mentoriai, atliekantys patarėjo ir padėjėjo vaidmenį. Tai
veiklą, vaidybinius žaidimus ir taikant nuolatinę motyvacijos
aukštesnės kvalifikacijos mokytojai. Tik baigęs praktiką jauna
skatinimo sistemą, blogo elgesio per pamokas ir pertraukas
sis mokytojas priimamas bandomajam 2–3 metų laikotarpiui, o
atvejų gerokai sumažėjo.
po jo įgyja nuolatinio tarnautojo statusą. Valstybės tarnautojai
Mokyklos direktorius Henrikas Šodelis (Henrik Shodel) –
Bavarijoje streikuoti negali. Mokytojai Bavarijoje dirba pagal
tikras savo darbo entuziastas, puikiai išmano darbo specifiką,
etatinio darbo apmokėjimo modelį. Mažiausias krūvis – 23
žino kiekvienos mokymo priemonės panaudojimo tikslus. Jis
savaitinės pamokos, tačiau esama mokyklų, kuriose mokytojų
yra ir regioninės mokytojų asociacijos pirmininkas. Priimda
krūvis siekia 28 pamokas. Dauguma Vokietijos mokytojų turi dvi
mas atitinkamus sprendimus, susijusius su mokinių mokymu,
specialybes (dėsto du mokomuosius dalykus). Išimtis – dailės
metodikomis, jis remiasi išsamiais mokslininkų tyrimais. Todėl
ir muzikos mokytojai, turintys tik vieną specialybę. Mokyklų
9
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direktorių krūvis – labai didelis. Jie dirba administracinį darbą
ir dar veda nuo 14 iki 22 pamokų per savaitę (pagal tai, kokio
dydžio yra mokykla ir koks direktoriaus amžius, darbo krūvis
gali kisti).
Kvalifikacijos tobulinimas. Bavarijoje įkurta Dilingeno
akademija, rengianti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus.
Mokytojams Bavarijoje privaloma tobulinti kvalifikaciją 25 val.
per trejus metus. Kursus jie gali rinktis pagal poreikį ir nuspręsti,
ar vykti į akademiją, ar lankyti trumpalaikius kursus, Vokietijos
mokytojų asociacijos rengiamus regione. Mokyklose veikia
darbo grupės, jos dirbdamos ir diskutuodamos iškelia opiau
sią mokyklos problemą, numato sritį, kurioje reikėtų tobulintis
mokyklos mokytojams, norint siekti bendrų mokyklos tikslų.
Tuomet pedagogas kreipiasi į direktorių ir, gavęs leidimą, da
lyvauja kursuose. Kiekvienais metais sudaromas kvalifikacijos
tobulinimo planas. Kvalifikacijos tobulinimo kursus apmoka
valstybė. Į pensiją mokytojai (ir vyrai, ir moterys) išeina su
laukę 65 metų.
Mokytojų asociacijų veikla. Lankydamiesi mokyklose susi
pažinome ne tik su švietimo sistema, kvalifikacijos tobulinimo
sąlygomis, bet ir išklausėme išsamų pranešimą apie Vokietijos
mokytojų asociacijas, jų struktūrą, veiklą, patirtį, asociacijų
vaidmenį švietimo sistemoje ir bendradarbiavimą su kitomis
institucijomis. Vokietijoje veikia nemažai tarpusavyje konkuruo
jančių asociacijų – pradinių klasių mokytojų, mokytojų filologų,
realinių mokyklų mokytojų, informatikos mokytojų draugija ir kt.
Regioninės (Bavarijos) mokytojų asociacijos pirmininkas H. Šo
delis pristatė šios asociacijos valdymo struktūrą, veiklas. Tai yra
nepartinė, nekonfesinė ir nesusijusi su mokyklų rūšimis ar ug
dymo pakopomis pedagogų asociacija, vienijanti apie 55 tūkst.
narių. Asociacija veikia nuo 1861 m. ir remiasi principu, kad

mokyklos turi veikti  vadovaudamosi pedagoginiais principais, o
dirbantiems pedagogams turi būti sudaromos geriausios darbo
sąlygos. Visoje Bavarijoje asociacija turi apie 25 konsultantus,
padedančius nariams mokytojams, auklėtojams, docentams ir
pedagogikos studentams iškilus metodiniams, teisiniams ir kt.
klausimams. Be to, asociacija rengia aukštos kokybės semina
rus ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, administruoja Pedagogų
sveikatos institutą, skirtą gerinti mokytojų sveikatą ir konsultuoti
juos susirgus ar jaučiant stresą. Asociacijai priklausantys peda
gogai moka 300 eurų nario mokestį, kurį asociacija panaudoja
moksliniams tyrimams, konsultantų atlyginimams ir kt. Asocia
cija didžiuojasi savo pasiekimais – savaitinių pamokų skaičiaus
(nuo 30 iki 28), mokinių skaičiaus klasėse sumažinimu (dabar
yra 22 mokiniai) ir „kalėdinių pinigų“, arba tryliktojo atlyginimo,
mokėjimu Bavarijos žemės mokytojams.
Stažuotėje mokytojai pakėlė tarpkultūrinę, kalbinę, organi
zacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo, bendravimo ir bendra
darbiavimo kompetencijas. Buvo naudinga ir įdomu susipažinti
su Bavarijos švietimo sistema. Tikiuosi iš stažuotės parsivežtas
asociacijų veiklos idėjas apie mokytojų atstovavimo galimybes  
pritaikyti savo gimnazijos bei asociacijos, kuriai priklausau, dar
be. Džiaugiuosi suteikta proga dalyvauti stažuotėje, nes ne tik
patobulinau kompetencijas, bet ir susipažinau su iniciatyviais
ir energingais Lietuvos mokytojais, galėjau pasidalyti gerąja
patirtimi. Juk mokytojo darbas tuo ir ypatingas – kuo daugiau
dvasiškai ir emociškai praturtėji pats, tuo labiau praturtini ir
savo mokinius.
Kristina URBONIENĖ
Šiaulių „Saulėtekio“ g-jos anglų k. mokytoja,
Lietuvos anglų k. mokytojų asociacijos valdybos narė

Dvikalbio ugdymo patirtis

Ispanijai priklausanti Ka
talonija – didelį savarankiš
kumą išsikovojęs regionas,
turintis savo vėliavą, herbą,
parlamentą ir gimtąją kalbą. Tai puikus dvikalbio (ispanų ir ka
talonų kalbų) ugdymo pavyzdys šiame regione. Nuo 1983 m.
Katalonijos mokyklose, įvedus dvikalbio ugdymo programas,
pasiekta, kad abi kalbas mokiniai mokėtų vienodai. Ispanijai
įstojus į ES ir vykdant švietimo reformą, 1996 m. Ispanijoje
pradėta nekalbinius dalykus (istoriją ir gamtos mokslus) mokyti
angliškai. Šia drąsia iniciatyva siekiama sustiprinti užsienio kal
bų mokymąsi ir dvikalbių regionų mokyklas paversti trikalbėmis.
Ispanijos švietimo sistemą
išsamiai pristatęs Katalonijos
švietimo departamento atsto
vas Jaume Pratas (Jaume
Prat) pasirūpino, kad stažuo
tės dalyviai galėtų pamatyti
kuo įvair esn es mok yklas,
perprasti šalies švietimo sis
temą. Turėjome progą ne tik
apžiūrėti mokyklų patalpas,
bet ir pad isk ut uot i su ad
min istr ac ijos ats tov ais. Jie
noriai dalijosi savo patirtimi –
papasakojo apie mokyklose
vykdomą politiką, taikomas
dvikalbio ugdymo priemones,
iškylančius sunkumus įgyven
dinant švietimo reformą.
Lankantis pradinėse mo
kyklose (Fort Pienc ir Dras
sanes) į akis krito jaukios,
saugios mokinių poreikiams
prit aik yt os nes tand art in ės
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erdvės ir patalpos. Čia nuo
pat pirmų dienų ugdomi vai
kų mąstymo įgūdžiai: vyksta
tiriamasis, projektinis, anali
tinis darbas, kuriamos koncepcijos, skatinamas komandinis
mokinių, mokytojų ir šeimų darbas. Daug dėmesio skiriama
kalbiniam vystymuisi: verčiama iš kitų kalbų, mokoma sklan
džiai dėstyti mintis, išlaikyti dėmesį, ugdoma atmintis. Įdomu,
kad mokyklose mokiniai po 2 val. per savaitę skiria knygoms
skait yt i, imd am i pav yzd į iš aplink os – skait ym o proc es e
dalyvauja visa mokyklos bendruomenė nuo mokytojos iki
valytojos.
Ypatingas dėmesys Ispa
nijoje skiriamas profesiniam
mok ym ui. Tuo įsit ik in om e
aps ilank ę bend rojo lav in i
mo aukštesniojoje vidurinėje
mok ykloje (Mois es Brog
gi Institute) bei profesinėje
aukšt esn iojoje mok ykloje
(Institut Escola del Treball).
Lanksč iai suk urt os ir dės
tom os spec if in ės ugd ym o
programos rengia mokinius
gyvenimui. „Bendradarbiau
jant su kaimyninėmis įstaigo
mis ir organizacijomis (tyrimų,
medicinos centrais, labora
torijomis), pavyko motyvuoti
mokinius, sumažinti metusių
mok yklą mok in ių skaič ių,
įgyti pasitikėjimą mokykla“, –
džiaug ės i aukšt esn ios ios
vidurinės mokyklos direkto
rius. Didžiausios Barselonos
profesinės mokyklos prana
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šumas ir pasididžiavimas – siūlomų mokymo programų (20)
įvairovė, kompiuterinės laboratorijos (25) ir daugybė kitų specia
lia įranga aprūpintų auditorijų, užtikrinančių kokybišką profesinį
mokymą.
Stažuotėje buvo įdomu sužinoti apie mokytojų rengimą,
kvalifik acijos tobulinimą, mokytojų darbo sąlygas ir motyvacinę
sistemą. Svetingai buvome priimti Barselonos autonominio uni
versiteto Švietimo mokslų instituto administracijos. Susidarėme
nuomonę, kad tai europietiško modelio universitetas, rengiantis
įvairių dalykų mokytojus bei švietimo specialistus, turintis daug
fakultetų, tyrimo centrų ir partnerių visame pasaulyje.
Ispanijoje įprasta mokytojų kvalifikaciją tobulinti pasibaigus
mokslo metams, dalyvaujant vasaros kursuose, mainų pro
gramose, stažuotėse. Ne mažiau populiaru mokytis nuotoliniu
būdu – internetiniame mokytojų rengimo serveryje siūloma įvairi
mokomoji medžiaga, kursai ir savaiminio mokymosi medžiaga.
Ispanai noriai renkasi mokytojo profesiją. Šis darbas yra paklau
sus, gerbiamas, gerai apmokamas, siūlomos galimybės tobu

lėti, mokytis visą gyvenimą. Skirtingai nei pas mus, pradinėse
mokyklose dirba apie ketvirtadalis vyrų, o vidurinėse mokyklose
dirbančių vyrų ir moterų skaičius pasiskirsto beveik po lygiai.
Savaitę gyvenome Barselonos centre, nuo viešbučio pės
čiomis nesunku buvo pasiekti garsiąją La Ramblos gatvę,
vaikštinėti siauromis gatvelėmis, gėrėtis modernia architektūra,
nueiti iki jūros ar vietinio turgaus. Kataloniečiai yra darbštūs,
nuoširdūs, svetingi. Tačiau, skirtingai nei mes, jie neskubantys,
dažniau besišypsantys. Vieną vakarą praleidome ispaniškoje
tavernoje stebėdami flamenko pasirodymą. Sužavėjo lankyti
objektai: Antonio Gaudi Guelio parkas, Šventosios Šeimos
bažn yč ia, Triumf o ark a, Bars elon os kat edr a. Aplank ėm e
įspūdingų formų Montserato kalną ir seniausią benediktinų
vienuolyną Ispanijoje, dailininko Salvadoro Dali muziejų Fige
reso provincijoje.
Stažuotės dalyvių vardu Vaida KAIKARIENĖ
Palangos prad. m-klos direktorė, pradinio ugdymo
anglų kalbos mokytoja metodininkė

Mielas mokytojau,

pailsėti sveikatos centre „Energetikas“ gali nors ir šiandien.
Tavęs laukia puikus maitinimas, įvairios sveikatinimo procedūros, pramogos.
Grįši pailsėjęs, patyręs naujų įspūdžių, pabendravęs su žmonėmis iš Airijos,
Amerikos, Anglijos, Baltarusijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Norvegijos ir kitų šalių.
Registruojama tel. 8 640 19 690 arba el. p. energetikas@energetikas.lt.

Pamokos tema – atsinaujinanti energetik a
(Atkelta iš spalvotosios dalies 18 psl.)

kaip Vokietijoje ar Danijoje, tačiau
Pakeliaukime po ekspoziją epiPenki „Švietimo naujienų“ klausimai viešosios
zodiškai stabtelėdami. Ką čia sunet šios, modernios ir brangios rū
įstaigos „Energijos taupymo priemonės“ direk
žino vaikai?
šies energetika plinta mūsų šalyje.
torei Daliai JUOČERYTEI.
Proporcingai sumažintose bio
Gal tik hidroenergetikai su liūdesiu
kuro ar biodujų jėgainėse galima
gali lyginti vandens jėgainių skai
pamatyti visą ekologišką energijos gavybos procesą. Sukasi
čių prieš karą ir dabar – kaltas mūsų lėkštas kraštovaizdis ir
senovinis vandens malūno ratas – ir viską sužinai apie hidro
nešvelnūs gamtosaugos reikalavimai. Ne taip, kaip Švedijoje,
energetiką pasaulyje. Saulės baterijos puošia saulės medį, o
bet jau išnaudojama ir geoterminė energija, leidžianti namą
šalia sukaupta saulės energija suka ventiliatorių. Vėjo jėgainės
apšildyti ekonomiškai ir ekologiškai.
sparnai perkelia į Lietuvos pajūrį arba į Skandinaviją, ten, kur tų
besisukančių sparnų daugybė. Pagaliau – kaip viena energijos
Kaip žmonės priima šią informaciją?
rūšis virsta kita, kokie fizikos dėsniai veikia, su kokiomis geog
Daugiausia atsinaujinančios energetikos potencialu abejoja
rafinėmis platumomis susijusi vienos ar kitos rūšies energija.
pagyvenę žmonės, jiems Lietuvoje ir saulės, ir vėjo energijai
Šie klausimai dažnai kyla mūsų visuomenėje, ypač girdint, kad
gaminti nepakanka. O vaikai ir jaunuomenė kur kas tolerantiš
Lietuva – tai ne ta vieta, kurioje išsiversi be atvežtinių naftos
kiau ir netgi entuziastingai žiūri į neišsenkančių gamtos šaltinių
produktų.
panaudojimą energijai gaminti. Jei danai ar vokiečiai naudoja ir
džiaugiasi, kodėl nenaudojame mes? – visai natūraliai skamba
Prieš dešimt metų ši ekspozicija pirmą kartą pakvietė
klausimas.
visuomenę susipažinti su pirmaisiais atsinaujinančios
energetikos žingsniais Lietuvoje. Ką tada rodėte?
Betgi čia nori nenori reikia remtis kitų šalių pavyzdžiais.
Plakatuose esanti informacija bylojo – saulės energetika
O mūsų žmonės juk nepatiklūs. Ar priekaištų nesulaukiate?
įdomi tik pakelėse stovinčių kelio ženklų apšvietėjams, vėjo
Saulės energija, veikdama Žemės organines medžiagas,
jėgaines siūlėme apžiūrėti Vakarų Europos šalyse, biokuro
kūrė milijonus metų, o žmonija jas grobikiškai išnaudoja per
katilinės puikavosi tik keliuose Lietuvos miesteliuose. Dvi bio
paskutinį šimtmetį. Kita vertus, degindami iškastinį kurą, žmo
dujų jėgainės, kelių turtingų sodybų įsirengti šilumos siurbliai.
nės užteršia orą šiltnamio poveikį sukeliančiomis dujomis. Kad
Pasakojimai apie vandenilinį kurą ir apie elektromobilius atrodė
ir kokie būtų įtaigūs kvietimai „atgal į gamtą“, į pirmykštę pirkią
vienodai nerealūs.
žmogus nebegrįš, tad vienas iš realiausių būdų patenkinti sa
vo poreikius ir vartoti energiją, kartu tausojant gamtą, – rinktis
Kas pasikeitė?
atsinaujinančią energetiką. Ar natūralios gamtos jėgos gali
Vakarų Lietuvoje sukasi nemaži vėjo jėgainių parkai, jų paga
sukurti žmogui reikalingą elektros ir šiluminės energijos kiekį?
minama energija perkama rinkos kaina, ir tai yra daug pigesnė
Kas aktualu Lietuvai, kokie yra pagrindiniai trukdžiai ir kas ska
elektros energija nei pagaminta Elektrėnuose ar bet kurioje
tina šią energetiką? Atsakymų į šiuos klausimus reikia ieškoti
dujomis kūrenamoje elektrinėje. Biokuro katilinės, gyventojų
visiems drauge ir kiekvienam atskirai.
džiaugsmui, baigia išstumti dujines, ir tik didieji miestai – Vilnius
ir Kaunas – niekaip negali pereiti prie biokuro – medienos atlie
Dėkojame už mums skirtą laiką ir smalsaujame, kaip į
kų. Nors Lietuvoje nėra tiek saulės jėgainėmis papuoštų stogų
tris paskutiniuosius klausimus atsakytų mūsų mokytojai.
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Mokyklos rodys pavyzdį, kaip gyventi ekologiškai
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos
turės neeilinę progą pasitikrinti, kokią
įtaką jų veikla daro mus supančiai ap
linkai. Austrijos specialistų parengtas
ekologinio pėdsako tyrimas – vienas iš
svarbiausių žingsnių, įvertinant mokyk
los pasirengimą supažindinti jaunąją
kartą su ekologišku gyvenimo būdu.
Siekdamas skatinti moksleivių ir pedagogų sąmoningu
mą, taip pat atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas,
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) kartu su partneriais
inicijuoja iki metų pabaigos truksiančią socialinę edukacinę
programą „Darni mokykla“. Pirmasis programos žingsnis – uni
kalus ekologinio pėdsako tyrimas, kurį nuotoliniu būdu galėjo
atlikti bet kuri ugdymo įstaiga, pateikusi duomenis apie elektros
ir šildymo sąnaudas, suvartojamo maisto ir mokymuisi reika
lingų medžiagų kiekį ir pan. Tai buvo raginimas mokykloms
pasitikrinti, kiek atsakinga ir ekologiška jų veikla, ar mokykla
negyvena ateinančių kartų sąskaita. Programos iniciatorė, LVJC
Neformaliojo švietimo projektų skyriaus vadovė Vilma Sma
liukienė sako, kad mokyklų ekologinis pėdsakas dar niekada
nebuvo vertintas, o juk jos turėtų tapti pagrindine vieta, kurioje
ugdomi jaunosios kartos sveiko gyvenimo įpročiai, atsakingas
požiūris į ekologiją. Paaiškėjus rezultatams, mokykloms į pa
galbą ateis specialistai. Pavyzdžiui, jeigu mokykla nerūšiuoja
šiukšlių, jai nemokamai gali būti atvežti rūšiavimo konteineriai,
jeigu sunaudoja pernelyg daug elektros energijos, jai gali būti
pakeistos elektros lemputės ar pasiūlytas kitas taupymo būdas.

Tuo pasirūpins programos iniciatoriai
ir partneriai. Pasak projekto vadovės,
tikimasi, kad iniciatyvūs pedagogai į šio
tyrimo vykdymą įtrauks ir savo ugdyti
nius. „Būtų šaunu, jei ugdymo įstaigose
įgytą patirtį moksleiviai parneštų į savo
šeimas. Juk visų tėvų svajonė – elektrą
ir vandenį taupantys, šviesą išjungiantys
ir vandens čiaupus užsukantys vaikai.
„Darni mokykla“ – socialinis projektas, kuriuo siekiama ugdyti
tinkamus ir prasmingus moksleivių gyvenimo įgūdžius, be to,
tikimasi, kad mokyklos taps ekologiško gyvenimo būdo pavyz
džiu visai miestelio ar didmiesčio bendruomenei“, – pažymi
V. Smaliukienė.
Ekologinio pėdsako tyrimas – pirmoji projekto „Darni mo
kykla“ dalis. Vėliau visų programoje dalyvausiančių mokyklų
vadovai bus pakviesti į forumą, kuriame bus nagrinėjami ne
tik ekologiniai reikalai, bet ir socialiniai santykiai ugdymo įstai
gose, pateikiamos specialistų rekomendacijos. Programos
dalyvių lauks ir mokymai įvairiomis darnaus mokyklos gyve
nimo temomis.
Platesnę informaciją apie tyrimą ir visą projektą „Darni
mokykla“ galite rasti interneto svetainėje www.lvjc.lt.
Daugiau informacijos:
Jolanta Markevičienė, el. p. jolanta@lvjc.lt;
Jūratė Janavičienė, el. p. jurate.j@lvjc.lt.
LVJC inf.

Aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam“
lėšos – į kiekvieną savivaldybę
Aplinkos apsaugos projekto „Mes rūšiuojam“
organizatoriai į elektronikos ir baterijų atliekų
surinkimo sistemos plėtrą šiemet papildomai
investuos 0,5 mln. litų, kad ši paslauga būtų
kiek įmanoma patogesnė bet kurio regiono
gyventojui. Šią vasarą projekto organizatoriai
rinkdami atliekas lankysis kiekvienoje seniūni
joje, apdovanos geriausiai renkančiuosius at
liekas, o vietos bendruomenes kvies pasižiūrėti
lietuviško kino.
Tokia informacija buvo pateikta visų Lietuvos
savivaldybių atstovams, dalyvavusiems Gamin
tojų ir importuotojų asociacijos kartu su part
neriais rengiamose konferencijose „Efektyvus
gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas
tvarkant gaminių ir kitas atliekas“. Šios konfe
rencijos vyko Molėtuose, Birštone, Pakruojyje ir Palangoje.
Konferencijose dalyvavo ekologai, aplinkosaugininkai, regio
ninių atliekų tvarkymo centrų ir komunalinių atliekų tvarkymo
įmonių atstovai, taip pat buvo kviečiami ir kultūros skyrių ar
centrų darbuotojai. Aptarti komunalinių atliekų tvarkytojams
nustatyti aplinkosauginiai reikalavimai, apžvelgtos regioninių
atliekų tvarkymo centrų, atliekų tvarkytojų bendradarbiavimo ir
finansavimo galimybės. Konferencijos dalyviams taip pat buvo
pristatytas unikalus aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“,
į kurį kasmet įsitraukia vis daugiau dalyvių švietimo įstaigose,
įvairiose įmonėse.
„Šiemet radome partnerius, su kuriais kartu ne tik skatinsime
žmones rūšiuoti, bet ir suteiksime progą kiekvienai savivaldybei
prisiliesti prie lietuviškos kultūros“, – teigia Gamintojų ir impor
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tuotojų asociacijos vadovas Alfredas Skinulis.
Projekto renginiai atkeliaus į visas Lietuvos
savivaldybes.
Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“
Lietuvos ugdymo, švietimo ir mokslo įstaigose
vyksta jau antrus metus. Per praėjusius projekto
etapus surinkta apie 300 tonų elektronikos atlie
kų bei 10 tonų senų baterijų. Projekto dalyviai
išsidalijo prizų už 100 tūkst. litų. Nuo šių mokslo
metų pradžios prasidėjo dar vienas etapas, kurio
dalyviai gali rūšiuoti ir organizatoriams už atitin
kamus prizus pateikti ne tik elektronikos atliekas
ar senas baterijas, bet ir senas pakuotes, stiklą,
popierių. Projektą vykdo Gamintojų ir importuo
tojų asociacija kartu su Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija bei Atliekų tvarkymo centru.
Kaip žinoma, elektronikos atliekų negalima mesti į buitinių
šiukšlių konteinerius, nes patekusios į sąvartynus tokios atlie
kos dėl jose esančių pavojingų medžiagų gali pridaryti žalos
gamtai. Panaudotos baterijos, kartu su buities atliekomis pa
tekusios į sąvartynus, daro dvigubą žalą: gruntas užteršiamas
pavojingomis atliekomis, o baterijose esančios medžiagos
nepanaudojamos kaip antrinės žaliavos. Įvairios pakuotės turi
būti surenkamos, perdirbamos, o perdirbus gautos medžia
gos panaudojamos gamyboje. Daugiau informacijos galima
rasti www.mesrusiuojam.lt arba socialinio tinklo „Facebook“
profilyje „Mes rūšiuojam“.
Ineta STRAVINSKAITĖ-JANAVIČIENĖ
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„Saulėtekio“ bendruomenė paminėjo Knygnešio dieną
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

Mokyklinis suolas pakvietė ir gimnazistus, ir jų artimuosius:
tėvelius, senelius, seseris ir brolius, draugus. Diktantą rašė ir
mokytojai. Šis konkursas ne tik
leido išbandyti jėgas parodant
lietuvių kalbos žinias, bet ir su
teikė daug teigiamų emocijų. Dar
ilgai visi nesiskirstėme namo,
dalijomės įspūdžiais.
Anželika Linkuvienė, jau šeštą
kartą dalyvaujanti konkurse, ne
slėpė savo emocijų – viena duk
ra baigusi mūsų gimnaziją prieš
keletą metų, kita – abiturientė,
tačiau tradicijos mama nepa
miršianti. Juk turi būti pavyzdys
ir dukroms, ir būsimiems anūkams – lietuvių kalbą būtina puo

selėti. Trečiokės mama Rasa Songailienė, antrąsyk dalyvaujanti
konkurse, džiaugėsi smagiai praleista diena su dukra – buvo
įdomu ne tik pačiai dalyvauti, bet
ir pažiūrėti, kaip rašo mergaitė.
Smagu ir įdomu buvo ir Ilonai
Kazlauskienei – kadangi sūnus
abit ur ient as, mam a sus kub o
pasinaudoti paskutine proga ir
apgailestavo, kad nedalyvavo iki
šiol. Bet „Saulėtekis“ visų lauks
ir po metų!
„Džiaugiasi širdis“, – taip trum
pai apibūdino renginį „Saulėte
kio“ gimnazijos lituanistai.
Loreta ANDRIUŠKEVIČIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja

Pilietiškumo ugdymas kultūrinėse miesto erdvėse
Mąstant apie augančią kartą,
jos pilietinę poziciją, kurią lemia
emigracija, sparčiai plintantis
globalizacijos procesas, nere
tai kyla klausimas, ar ugdymo
įstaig os yra link us ios priimt i
joms keliamą kitokio pilietiškumo
ugdymo iššūkį. Akivaizdu, kad
keičiantis gyvenimo sąlygoms,
kartu ir vertybėms, įprastų, tra
dicinių formų, kai per valstybines
šventes kviečiama į minėjimus,
giedamas himnas ar degamos
žvak ut ės, jau neb ep ak ank a. Aktyvios veiklos Šiaulių dailės galerijoje
Jaunoji karta kitaip suvokia pilie
tiškumą, todėl reikalingi ir kitokie,
netradiciniai ugdymo būdai.
Šiuos mokslo metus Šiaulių
Salduvės progimnazija pradėjo
unikaliu 1–8 klasių pilietiškumo
ugd ym o projekt u „Mes – pi
liečiai!“, kurio tikslas – ugdyti
mokinių ir mokytojų pilietišku
mą, bendrąsias kompetencijas
aktualizuojant keturias temas:
„Mano miestas – Šiauliai“, „Mano
mokykla – mano namai“, „Mano
tėvynė – Lietuva“, „Mano gyve Pažintis su Šiaulių universiteto biblioteka
namoji aplinka“. Netradicinėms
mokinių veikloms pasirinktos Šiaulių miesto kultūrinės erdvės:
Šiaulių dailės, „Laiptų“ galerija, Šiaulių apskrities Petro Višins
kio viešoji biblioteka, Šiaulių universiteto biblioteka, Chaimo
Frenkelio vila. Šiose erdvėse keturis kartus per mokslo metus
(rugsėjo, spalio, vasario ir gegužės mėn.), įprasminant progim
nazijos bendruomenei svarbias datas – Šiaulių miesto 777-ąjį,
Salduvės progimnazijos 55-ąjį gimtadienį, Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną bei tradicija tapusią mikrorajono bendruomenės
šventę – veiklos vykdomos klasių koncentrais. Mokiniai atlieka
iš anksto mokytojų paruoštas įvairių dalykų užduotis, susijusias
su dienos tema. Mokydamiesi vaikai bendradarbiauja ne tik su
savo klasės, bet ir su kitais to paties koncentro mokiniais, mo
kosi išsakyti savo nuomonę, išgirsti ir išklausyti kitaip mąstančių
mintis, ugdosi lyderystei reikalingus gebėjimus.

Projekto prioritetas – aktyvūs
mok ym os i met od ai, lem ian
tys kitokį, praktinį žinių kūrimą
mokantis vieniems iš kitų. Šie
met od ai pad ed a ats is kleist i
mokinių bei mokytojų kūrybiš
kum ui, kurt i atv ir ą mok in io ir
mokytojo ryšį, skatina mokytojus
bendradarbiauti, dalytis patirtimi
rengiant netradicines užduotis,
plan uojant veiklas. Sald uv ės
prog imn az ijos mok in iams tai
gera proga susipažinti su kul
tūrinėmis miesto erdvėmis, jų
veiklos ypatumais, pabendrauti
su ten dirbančiais žmonėmis,
suv okt i šių kult ūr os objekt ų
reikšmę Šiaulių miestui ir visai
Lietuvai.
Aktyvi mokinių veikla miesto
erdvėse apibendrinama įsiver
tin ant. Tai grįžt am as is ryš ys,
leidžiantis atsakyti į mokantis
svarbius klausimus: „Ką naujo
sužinojau?“, „Kas pasisekė?“,
„Ką galėč iau atlikt i ger iau?“,
„Koks man o ind ėlis į grup ės
darbą?“, „Kaip vertinu dienos
veiklą?“ ir pan. Kartu tai puiki
proga kiekvienam pajusti sėk-
mę, drauge pasidžiaugti pasiektais rezultatais.
Pilietiškumo ugdymas – visą gyvenimą trunkantis, visa
apimantis procesas, kurio siekiamybė – atsakingas žmogus,
turintis tvirtą pilietinę poziciją, paremtą moralinėmis vertybė
mis ir nuostatomis. Mūsų, šalies pedagogų, užduotis – ugdyti
pozityvias pilietines nuostatas mokiniams patrauklesnėmis,
aktualesnėmis formomis, būti arčiau vaiko, leisti atrasti, supras
ti, išsiaiškinti, pajausti, kitaip tariant, sudaryti sąlygas mokytis
pačiam. Tokiu būdu žinios ir pilietinės nuostatos kuriamos ben
dradarbiaujant vieniems su kitais, mokantis vieniems iš kitų,
atpažįstant tai, kas tobulintina, o svarbiausia – patiriant sėkmę.
Birutė KLIMAŠAUSKIENĖ
Šiaulių Salduvės prog-jos vyresn. lietuvių kalbos mokytoja
13

Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultūros kontekste
Šiuolaikiniame pokyčių pasaulyje tobulėjant, keičiantis
žmogui, visuomenei, mokytojui keliami platesni, aukš
tesni įvairių gebėjimų reikalavimai. Ne išimtis – nūdienos
švietimo erdvėje besireiškiantis muzikos pedagogas,
kurio veiklos tikslai grindžiami individualių ugdytinio
meninių interesų įgyvendinimu, saviraiškos galimybe,
teigiamų kultūrinių nuostatų ugdymu ir siekiu išugdyti
pilietį, aktyviai dalyvaujantį kuriant pozityvius šalies kul
tūrinius reiškinius. Įvairialypių muzikos mokytojo atlikėjo
interpretatoriaus, tyrėjo, pedagogo ir kitų kompetencijų
poreikis būsimus pedagogus skatina šiai profesijai ruoš
tis labai rimtai ir atsakingai: kryptingai gilinantis į teorinius
muzikos pedagogikos aspektus, aktyviai įsitraukiant į
pedagoginę praktiką, bendradarbiaujant su būsimaisiais
kolegomis – patyrusiais, ilgametę pedagoginę patirtį
sukaupusiais muzikos pedagogais.
Metodinis projektas „Muzikos mokytojas šiuolaikinės
kultūros kontekste“, skirtas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklos 35-mečiui ir Lietuvos muzikos ir teatro akade

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojai ir
LMTA pedagogikos katedros dėstytojai

Solfedžio pamoką veda III k. studentė Raminta Naujanytė

mijos 80-mečiui (vykęs Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos
mokykloje kovo mėn.) – renginys, atspindėjęs visą
pluoštą mokymo ir mokymosi, kūrybinių ir profesinių
bei bendradarbiavimo idėjų. Kaip teigė renginio
sumanytojos ir organizatorės, „Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui Liudmila Ikonikova, projektu
siekta ne tik sustiprinti mokyklų socialinę partnerystę,
bet ir praktiškai prisidėti prie šiuolaikinio muzikos
pedagogo rengimo. Svarbiausi projekto uždaviniai
pirmiausia buvo skirti paskatinti būsimo muzikos
mokytojo motyvaciją dirbti pedagoginį darbą, taigi,
susieti su profesine praktika, pasitelkiant studento
magistranto atviros pamokos vedimo bei mokslinio
pranešimo pristatymo formą.

Projekto baigiamajame renginyje – daugiau kaip 650 dalyvių
Vaikui augant plėtojama tėvy
nės samprata: plečiamas vaiz
dinių akiratis, konkretizuojama
simbolikos reikšmė, jos atsiradi
mas, gilinamasi į tautos istoriją,
kuri yra geriausia mokytoja.
Įgyvendinant menų projektą
„Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“,
jau ket ur iolikt ą kart ą Kaun o
Juoz o Naujalio muz ik os gim
naz ijos erdv es pap uoš ė 273
ikim ok yklin uk ų dailės darb ai.
Šiemet projekte gausiai dalyvavo
Kauno miesto ir rajono ikimokyk
linių įstaigų atstovai. Baigiamojo
renginio pirmoji dalis vyko Juozo
Naujalio muzikos gimnazijos di
džiojoje salėje, kurioje dalyvavo
gimnazijos pradinių klasių moki
14
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Pirmoji metodinio projekto diena – Atvirų pamokų festi
valis, per kurį „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salėje buvo
parodytos septynios fortepijono, smuiko, fleitos, dainavimo,
choro, solfedžio bei muzikos istorijos pamokos. Pamokose
dalyvavo šioje mokykloje besimokantys mokiniai (juos pa
rengė mokytojai prof. Vytautas Miškinis, Regina Miškinienė,
Edita Narmontienė ir kt.), taip pat Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos studentai bei pedagogikos katedros magistrantai
(jiems talkino pedagoginės praktikos vadovai doc. dr. Lolita
Navickienė, lekt. dr. Eglė Korienė, lekt. Esta Urbanavičienė
ir kt.). Atvirose pamokose būsimieji pedagogai ne tik pasidalijo
savo metodinėmis idėjomis, bet ir galėjo pasitikrinti bendravimo
su mokiniu bei auditorija gebėjimus ir išbandyti savo pedagoginį
artistiškumą.
Antroji projekto diena buvo skirta studentų ir magistrantų
konferencijai, kurioje buvo pristatyti būsimųjų pedagogų
ir tyrėjų moksliniai pranešimai. Dešimtyje pranešimų gvil
dentos įvairios aktualios temos: ypatingų vaikų muzikinis
ugdymas, multisensorinio metodo taikymo pedagoginėje
praktikoje galimybės, skaitymo „iš lapo“ problema ir kt. (pra
nešimus parengti padėjo magistrantų mokslo darbų vadovai
prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, prof. dr. Ramunė Kryžaus
kienė, doc. Giedrė Gabnytė ir kt.).
Metodinio projekto „Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultū
ros kontekste“ atomazga – apskritojo stalo diskusija, kurioje
gvildenti šiuolaikiniam pedagogui aktualūs klausimai, šiandien
jau tampantys iššūkiais, reikalaujančiais ne tik profesinių žinių,
patirties, bet ir pedagoginės nuojautos, naujo požiūrio į muzikinį
ugdymą. Diskusijoje pasisakė „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos
pedagogai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA)
pedagogikos katedros dėstytojai, aktyviai rūpimais klausimais
diskutavo ir studentai.
Pasak LMTA Pedagogikos katedros profesorės R. Kryžaus
kienės, „renginys atspindėjo jaunojo pedagogo pasirengimo
savarankiškai veiklai prasmę, suartino trijų kartų menininkus –
moksleivius, studentus ir jų pedagogus“. Šių kartų bendradar
biavimas – pasidalijimas įgyta patirtimi ir nūdienos inspiruotų
pedagoginės veiklos idėjų sklaida – svarus indėlis į būsimo
pedagogo žinias, erudiciją, kuriomis bus grindžiamas ateities
muzikinis ugdymas.
Giedrė Gabnytė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė

Laiko
ratu

Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos orkestr ui – 20 metų

Jubiliejinis koncertas surengtas Vilniaus rotušėje. Pagrindinė
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos liaudies instrumentų or
kestro vadovų koncerto scenarijaus mintis – laiko rato simbolis.
Taigi laiko ratas pradeda suktis nuo Vilniaus Karoliniškių mu
zikos mokyklos folklorinio ansamblio (vad. Aušra Kavalnienė,
Rima Švėgždaitė, Vytautas Kiminius). Mažučiukų vaikų lūpose
skambanti liaudies daina, susipynusi su miela instrumentų
muzika, kelia nuostabą, džiaugsmą ir teikia viltį... „Pabuvę
mažučiukais“, jie įsilieja į orkestro gretas, tęsdami laiko rato
kelią susipažįsta su tautiniu šokiu, chorine muzika bei autorine
kūryba, o kartu auga ir tobulėja.
Dalyvauti koncerto programoje vadovai pakvietė Vilniaus
Sausio 16-osios mokyklos šokių studiją „Lazdynėlis“ (vad. Ri
mutė Zaleckaitė) ir Vilniaus Karoliniškių jaunių chorą „Cantica“
(vad. Diana Mikienė, chormeisterė Gražina Gumuliauskienė).
Mokytojo Eugenijaus Čiplio autoriniai kūriniai ir aranžuotės
labiausiai mėgstami, visada nuoširdžiai atliekami. Šie kūriniai
suteikia kolektyvui originalią spalvą. Originali kūryba kolektyvui
yra itin brangi – ji plečia liaudies instrumentinio žanro erdvę,
įpareigoja ir padeda žengti profesionalumo link.
Virginija ALENSKIENĖ
Visą tekstą skaitykite mokyklos interneto svetainėje
www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt/renginiai.html#Liaudininku_20_metis.

niai ir Kauno lopšelių darželių „Klevelis“, „Atžalėlė“ ir „Raudon
kepuraitė“ auklėtiniai.
Baigiamasis projekto renginys, į kurį susirinko net 650 iki
mokyklinukų, vyko Kauno valstybinėje filharmonijoje. Mažieji
projekto dalyviai galėjo stebėti muzikinę pasaką „Dieviškoji
garsų skrynia“. Ją sekė aktorius Remigijus Endriukaitis ir
Kauno fortepijoninis trio: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė
Čepinskienė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė). Spek
taklyje dalyvavo Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 1a ir 2a
klasių mokiniai.
Projekto sėkmę, populiarumą ir ilgaamžiškumą lemia ne
tik naujų formų, galimybių ieškojimas. Tai užtikrina darnus
komandinis darbas. Projekto organizatorės: Dalia Kiškie
nė – fortepijono vyresnioji mokytoja, Aurelija Inokaitienė –
dailės mokytoja metodininkė, Ramunė Jarocka – pradinių
klasių vyresnioji mokytoja, Jurgita Momotiukaitė-Ačienė –
projekto koncertų koncertmeisterė. Devintus metus projektą
kuruoja Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktoriaus pava
duotoja ugdymui Marija Rusnė Voverienė.
Ramunė JAROCKA
Kauno Juozo Naujalio muzikos g-jos vyresn. mokytoja,
viena iš renginių organizatorių
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Kultūros viceministras Darius Mažintas:

„Lietuviški klasikinės muzikos konkursai – tai vartai į didžiąją sceną“
Balandžio 10–16 d. Vilniuje vyko Nacionalinis Balio Dva
riono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas. Pianistų ka
tegorijos vertinimo komisijos narys ir kultūros viceministras
Darius Mažintas teigia, kad šis konkursas yra bene vienin
telis tokio pobūdžio renginys, atveriantis naujas muzikines
karjeros galimybes jauniesiems atlikėjams. Apie lietuviškus
klasikinės muzikos konkursus – interviu su kultūros vicemi
nistru Dariumi MAŽINTU.

Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų kon
kursas – vienintelis Lietuvoje, skirtas jauniesiems atlikė
jams. Kaip dalyvavimas konkurse skatina vaikų, moksleivių kūrybiškumą ir leidžia tobulėti jaunajai muzikų kartai?
Šis konkursas iš tiesų yra vienintelis Lietuvoje skirtas mo
kyklinio amžiaus atlikėjams. Taip suteikiama puiki galimybė
pasirodyti ne tik klasės vakaruose ar egzaminuose, bet ir
pristatyti save plačiajai visuomenei. Manau, kad kiekvieno
pianisto ar stygininko muzikinio kelio pradžia tampa Balio
Dvariono konkursas.
Kiekvienas konkurso dalyvis privalomai atliko pasirinktą
B. Dvariono pjesę. Ar tai skatina jaunuosius muzikantus
bei klausytojus suprasti ir pamilti lietuvišką klasikinę
muziką?
Lietuva turi didžius ir reikšmingus klasikinės muzikos kūrėjus.
Jų reprezentacija ir puoselėjimas – mūsų, piliečių, pareiga. Na,
o tarptautiniuose lietuviškuose konkursuose su mūsų kompozi
torių kūryba susipažįsta ir užsienio šalių atlikėjai, taip skatinama
lietuviškos muzikos sklaida visame pasaulyje.

Kokia lietuviškų klasikinės muzikos konkursų reikšmė
Lietuvos kultūrai, jos puoselėjimui bei sklaidai?
Klasikinės muzikos konkursai rengiami jau daugiau nei
šimtmetį. Vienas pirmųjų pianistų konkursų pasaulyje buvo
1927 m. vykęs Frederiko Šopeno (Frederic Chopin) konkursas
ir Lenkijoje. Jo nugalėtoju tapo pianistas ir pedagogas Levas
Oborinas (Lev Oborin). Tuo metu tai buvo vienintelė galimybė
pradėti muzikos atlikėjo karjerą, nes koncertų organizatoriai
pastebėdavo naujai įsižiebusias scenos žvaigždes ir kvies
davo koncertuoti. Laikui bėgant konkursų atsirado daugiau,
ne vienas ir Lietuvoje. Svarbu tai, kad mūsų šalyje vykstantys
klasikinės muzikos konkursai pritraukia atlikėjų tiek iš Lietuvos,
tiek iš užsienio. Be to, apie vykstančius konkursus visuomenę
informuoja žiniasklaidos priemonės, kurios kviečia ne tik daly
vius, bet ir klausytojus. Žinoma, jaunam atlikėjui pasirodymas
scenoje prieš vertinimo komisiją bei klausytojus – tikra paspirtis
ir motyvacija tobulėti. Kai dar mokiausi mokykloje, konkursai
būdavo mano finalinis darbo etapas. Ruošiantis konkursui dar
bas tampa produktyvesnis, norisi kuo geriau pasirodyti ir prieš
patį save, ir prieš visuomenę.
Kuo ypatingi keturi pagrindiniai lietuviški – Balio Dvario
no jaunųjų pianistų ir stygininkų, Stasio Vainiūnio pianistų
ir kamerinių ansamblių, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų bei Jašos Heifeco (Jascha Heifetz)
smuikininkų – konkursai?
Svarbiausia, kad jie vyksta Lietuvoje. Visi šie konkursai turi
savo tradicijas ir istoriją. Be to, tai vieninteliai dideli ir ryškūs
lietuviški konkursai, žinomi visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Itali
joje, kone kiekviename didesniame ar mažesniame miestelyje
yra po keletą įvairaus pobūdžio ir reikšmės klasikinės muzikos
festivalių ar konkursų. Tačiau Lietuvoje minėti konkursai yra
labai svarbūs ir turi savo paskirtį. Balio Dvariono konkursas –
moksleiviams ir jaunimui, Stasio Vainiūno – studentiškas, Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio – suaugusiems ir subrendusiems
atlikėjams, na, o Jašos Heifeco skirtas vien tik smuikininkams.
Visi jie ypač svarbūs, reikšmingi Lietuvos kultūros raidai, tad
Kultūros ministerija juos finansuos ir visuomet padės gyvuoti.
16

Kaip konkursuose atsiveria atlikėjo karjeros galimybės?
Juk Nacionaliniame Balio Dvariono konkurse suteikiama
ne tik galimybė pasirodyti scenoje, bet ir proga susitikti su
įtakingais, žinomais kultūros bei meno žmonėmis?
Neretai nutinka taip, kad tie atlikėjai, kurie susipažįsta kon
kurso metu, ateityje turi daug bendrų kultūrinių projektų ar
koncertų. Galima sakyti, kad įvyksta tam tikri mainai. Be to,
konkurse pasirodančius atlikėjus vertina kompetentinga ir
kvalifikuota komisija, tad užmezgus pažintis su šiais žmonėmis
atsiveria galimybė tęsti mokslus ar studijas pas naujus peda
gogus, dalyvauti meistriškumo kursuose ar sulaukti pasiūlymų
koncertuoti. Tai tarsi vartai į didžiąją sceną.
Kas labiausiai skatina atlikėjus dalyvauti lietuviškuose
konkursuose?
Pats svarbiausias – pasirengimo etapas. Žinoma, piniginis
prizas neturėtų būti reikšmingiausia dalyvio motyvacija. Juk nė
vienas menininkų niekada to nedarė dėl pinigų. Jų pašaukimas
visuomet buvo tobulybės siekimas, nes jei menininko tikslas –
pinigai, tuomet geriau keisti profesiją. Štai, pavyzdžiui, visai
neseniai mano namuose tris savaites gyveno pasaulinio garso
pianistas Ivo Pogorelichius (Ivo Pogorelich). Jis teigė, kad čia,
Lietuvoje, Vilniuje, yra fantastiškai gera atmosfera, kuri, kaip
niekur kitur, leidžia dirbti labai produktyviai. Vadinasi, tuo mes
ir turime didžiuotis – unikalia atmosfera, kuri padeda pritraukti
konkursų dalyvius ir atlikėjus iš viso pasaulio. Manau ir tikiu,
kad ateityje lietuviški klasikinės muzikos konkursai bus plačiai
žinomi ir vertinami visame pasaulyje.
Ką vaikams duoda pergalės skonis ir pralaimėjimo kart ėlis? Kaip tokiais atvejais turėtų reaguoti tėvai ir peda
gogai?
Tiek tėvai, tiek pedagogai konkurso dalyvį turėtų gerai
paruošti psichologiškai. Juk konkursą laimėjęs žmogus gali
užmigti ant laurų ir nebetobulėti, o pralaimėjęs – palūžti ar net
pakeisti profesiją. Laimėjusiajam konkursą būtina suprasti, kad
tai tik pradžia ir jo dar laukia labai ilgas gyvenimo ir muzikinės
karjeros kelias. Lygiai tą patį reikia sakyti ir tiems, kuriems
nepasisekė. Subtiliai paaiškinti, kokių jie padarė klaidų, padėti
nubrėžti ateities viziją ir paminėti pavyzdžių, kaip net ir nesėk
mingai pradėję karjerą žymūs atlikėjai vėliau tapo pasaulinio
garso žvaigždėmis.
Visas interviu skelbiamas www.balsas.lt/naujiena ir kitur.
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Nacionaliniam Balio Dvariono konkursui
Stasio Šimkaus konservatorijoje įvy
ko XVIII nacionalinio Balio Dvariono
pianistų konkurso Klaipėdos regiono
zoninis etapas. Jį rengė Stasio Šimkaus
konservatorijos pianistai, vadovaujami
fortepijono metodinės komisijos pirmi
ninkės Virginijos Ruzgienės. Vertinimo
komisijai pirmininkavo Balio Dvariono
vaikaitis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moky
tojas, pianistas Justas Dvarionas. Pa
klaustas, ką jam reiškia jau visą 40-metį
gyvuojantis Balio Dvariono konkursas,

J. Dvarionas pasidžiaugė, jog vaikai
per muziką netiesiogiai bendrauja su
kompozitoriumi, per jo muziką atsiveria
talentai. Komisijos pirmininkas pagyrė
puikiai organizuotą atranką ir įvertino
ją kaip atskirą renginį, savarankišką
konkursą. „Džiugu, kad nebeliko atskir
ties tarp Klaipėdos muzikos mokyklų ir
atvykusių iš kitų miestų jaunųjų muzikan
tų“, – teigė jis.
Audronė SABŪNIENĖ
Visas tekstas konservatorijos interneto svetainėje simkus.ku.lt/naujienos_renginiai.htm.

Muzikuojančių ir
muziką kuriančių šalies
mokinių šventė
Klaipėdos universiteto Menų fakultete kovo 15 d.
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija kartu su
Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) surengė
III Lietuvos mokinių muzikos olimpiadą. Joje daly
vavo 48 šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai iš 7 Lietuvos
miestų ir 23 rajonų, tiek pat jiems pasirengti padėjusių mokytojų,
daugiau nei pusė šimto olimpiados dalyviams akompanuojančių
mokinių ir mokytojų.
Renginio pradžioje mokiniai, mokytojai, akompaniatoriai,
vertinimo komisijos nariai, organizatoriai  sugiedojo olimpiados
himną „Cantemus ad unum omnes“, olimpiečius pasveikino ir
sėkmės palinkėjo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto deka
nas, vertinimo komisijos pirmininkas prof. Vytautas Tetenskas.
Olimpiados užduotys buvo skirtos mokinių kūrybinėms ga
lioms atskleisti. Jie atliko žinių tikrinimo testą, iš lapo skaitė
muzikos raštą. Dainavimo ir kompozicijos užduotys vyko kaip
atviri koncertai. Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro universi
teto rūmuose skambėjo įvairių žanrų muzika, vyravo kūrybos
ir nuoširdaus visų dalyvių bendravimo atmosfera.
Mokytojai dalyvavo seminare „Muzikinio ugdymo aktualijos

Lietuvos ir Europos kontekste“, kartu su mokiniais pasitikrino
žinias edukaciniame projekte „Muzikos istorija“.
Talentingiausiems mokiniams buvo įteikti medaliai, Švietimo
ir mokslo ministerijos diplomai, pagyrimo raštai, rėmėjų dova
nos. Keturi mokiniai, surinkę daugiausia vertinimo balų, atsto
vaus Lietuvai balandžio 30–gegužės 3 d. Rygoje vyksiančioje
Tarptautinėje mokinių muzikos olimpiadoje. Linkime Gintarei
Valionytei (Klaipėdos Vydūno gimnazija), Pauliui Prasauskui
(Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija), Jonui Šopai (Mažeikių
Sodų vidurinė mokykla), Gretai Šepliakovaitei (Zarasų „Ąžuo
lo“ gimnazija) sėkmės, įkvėpimo, palankių vertinimų, o visiems
kitiems olimpiados dalyviams – muzikuoti, kurti, interpretuoti
savo ir kitų džiaugsmui.
Olimpiados vertinimo komisijos posėdžio protokolas
skelbiamas internete www.lmnsc.lt.
LMNŠC inf.

„Švieskime vaikus“

Lietuvos Respublikos Seime parla
mentarės Rimos Baškienės surengtoje
spaudos konferencijoje buvo pristatyta
labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ veikla.
Lietuvos kultūros mecenato Ramūno Karbauskio ir dainų
autoriaus, atlikėjo Andriaus Mamontovo įsteigtas labdaros ir
paramos fondas „Švieskime vaikus“ parengė projektą, kurio
tikslas – reikšmingiausiais lietuvių vaikų literatūros kūriniais
atnaujinti visų tipų vaikų bibliotekų fondus; remti vaikų litera
tūros bibliotekėlių atsiradimą darželiuose, vaikų ligoninėse,
bendruomenėse; aktyvinti ir skatinti jaunesniojo amžiaus vaikų
domėjimąsi literatūra, norą skaityti; skatinti rašytojus, poetus,
dailininkus kurti knygas vaikams.
A. Mamontovas spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį
į tai, kad vaikų kultūra ir švietimas prasideda nuo pirmosios
knygos. Svarbu, kad pirmoji knyga atsirastų dar prieš prisėdant
prie kompiuterio.

R. Karbauskis spaudos konferenci
joje kalbėjo: „Planuojama išleisti visų
nacionalinio vaikų literatūros konkurso
laureatų knygas 10 tūkst. egzempliorių tiražu ir jas dovanoti
mokykloms, darželiams, vaikų ligoninėms ir kt. Kultūros mece
natas informavo ir apie kitą idėją, kurios pagrindu bus skatinama
skaityti vaikų rašytojo Prano Mašioto knygas ir pagal jas statyti
spektaklius. Visi vaikai, kurie dalyvaus šių spektaklių kūrimo
procese, gaus po penkias naujai išleistas P. Mašioto knygeles.
40 tūkst. egzempliorių šių knygelių jau išvydo dienos šviesą.
Seimo narė R. Baškienė pasidžiaugė, kad Lietuvoje yra žmo
nių, kurie savo iniciatyvomis prisideda prie skatinimo skaityti
knygas ir padeda toms knygoms atsirasti. „Investicija į vaikus
yra svarbiausias mūsų tautos ir valstybės išlikimo garantas“, –
pabrėžė ji.
Daugiau informacijos – LR Seimo narė Rima Baškienė,
el. p. Rima.Baskiene@lrs.lt
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„Lai vėtrungė mums
rodo kelią“

Nuvilnijo, nušurmuliavo mažųjų klaipėdiečių šventinis ren
ginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir
Vėtrungių metams paminėti „Lai vėtrungė mums rodo kelią“.
Kovo 6 dieną klegančių vaikų srautas iš 27 ikimokyklinio
ugdymo įstaigų pripildė Klaipėdos žvejų rūmus. Mažoji salė
sunkiai talpino dalyvius ir žiūrovus. O žiūrėti tikrai buvo į ką:
tradiciniu tapęs renginys prasidėjo įspūdinga vėtrungių chore
ografine kompozicija ir jungtinio darželinukų choro atliekama
daina „Dainuoja pajūrio vaikai“. Chorui dirigavo dainos autorė
Onutė Pučinskienė. Po skambios dainos scenoje pasirodė

linksmai nusiteikę šokėjai, o jungtinė kapela at
liko „Pamario klumpakojį“ ir „Polką linksmuolę“.
Džiugu, kad programos repertuaro dalį sudarė
autoriniai Klaipėdos meninio ugdymo mokytojų
Reginos Bočkienės, Onutės Pučinskienės, Jū
ratės Zbarauskienės, Nijolės Pocienės, Nijolės
Pranevičienės kūriniai, kuriuos jau pamėgo
ugdytiniai. Tai buvo proga pasirodyti scenoje
mažiesiems atlikėjams, o jų mokytojoms at
skleisti savo kūrybiškumą.
Renginį vedė Klaipėdos vaikų laisvalaikio
neformaliojo švietimo teatro mokytoja Vaida
Keserauskytė ir jos vadovaujamos studijos ma
žosios aktorės. Šventė baigėsi finaline daina
„Gintarinis mano miestas“ (muzika ir žodžiai
N. Pranevičienės), skanduojant Klaipėdos vardą.
Renginyje „Lai vėtrungė mums rodo kelią“
daina ir šokiu dalyviai išreiškė savo meilę mies
tui, pamario kraštui, šalies istorijai. Vaikai išgyveno chorinio
dainavimo savitumo, bendruomeniškumo, sceninės saviraiškos
ir drąsos jausmą, žiūrovų ir klausytojų širdyse sužadino pilie
tiškumą ir patriotizmą.
Renginio organizatoriai išreiškė viltį, kad vėtrungė visada
parodys jiems kelią ten, kur gimtas kraštas ir tėvų namai.
Nijolė PRANEVIČIENĖ
Klaipėdos miesto ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė

Kurkime savo vėtrungę
Klaipėdoje paskelbti Vėtrungių metai paskatino įprasminti šią idėją
Regos ugdymo centre – surengti vaikų mažąjį plenerą, kurio metu su
kurtose vėtrungėse, kaip mažuose stebukluose, galėtų gyventi ir katinas
ar pelėdžiukas, skraidyti žuvėdra, augti žolynėliai. Kas gali būti gražiau
ir įdomiau? Ši puiki idėja kilo direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolitai
Skirpstaitienei.
Užvirė darbas, kuriuo ėmė rūpintis mokytojų komanda. Sukosi mintys,
dėliojosi scenarijus ir štai pakviesti mažieji bei jų meninio ugdymo mo
kytojos iš „Žuvėdros“, „Liepaitės“, „Čiauškutės“, „Želmenėlio“ lopšeliųdarželių. Baltas svajonių laivas su Klaipėdos miesto vėtrunge įplaukė į
salę. Plenero dalyvius su šauniu orkestrėliu
pasitiko šeimininkai – „Pelėdžiukų“ grupės
vaikučiai. Lopšelio-darželio „Čiauškutė“
meninio ugdymo mokytoja Sonata pasekė
sakmę apie vėtrungę. Vaikai karpė, spalvi
no, dėliojo vėtrunges, jiems pagelbėjo ne
formaliojo ugdymo dailės mokytoja Jūratė.
Baltasis laivas kaipmat pasipuošė dar nie
kur nematytomis gražuolėmis vėtrungėmis.
Baigę darbus vaikai dainavo dainas apie
jūrą, Klaipėdą, suko draugystės ratelius.
Ilgai negalėjome atsidžiaugti plenero da
lyvių sukurtomis vėtrungėmis.
Skrisk, svajone! Plazdėk vėtrungėje ir
tegul vėjas tau būna palankus!
Loreta AUKŠTUOLIENĖ
Regos ugdymo centro meninio ugdymo mokytoja
Daiva ŠILINSKIENĖ
Lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoja
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Prasidėjo praktinės „Kūrybinių partnerysčių“ projekto veiklos
Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje jau treti
metai sėkmingai įgyvendinamas ES projektas „Kūrybinės
partnerystės. Pokyčių mokykla“.
Sausį mokyklos bendruomenė susipažino su „Kūrybinių
partnerysčių“ projekto kūrėjais praktikais: aktoriumi Mantu Ce
gelsku, aplinkosaugininke Jolanta Uktveryte ir tapytoju Adomu
Danusevičiumi. Kūrėjai bendravo, drauge dėliojo ateities pla
nus, vedė diskusijas, organizavo žaidimus, leidžiančius suvokti
įvairių juslių reikšmę, lavinančius atmintį, reakciją, atskleidžian
čius asmenybės ypatumus. Mokytojai tarėsi apie galimybes
integruoti projekto veiklas į įvairius ugdymo dalykus, susikūrė
bendravimo taisykles ir kt. Po ilgų diskusijų buvo susitarta, kad
6a klasės mokiniai, mokytojai ir aktorius M. Cegelskas vykdys
projektą „Lašelio kelionė per gyvąją žemę“ (rezultatas – garsų
spektaklis); 6b klasės mokiniai su mokytojais ir aplinkosauginin
ke J. Uktveryte įgyvendins projektą „Mes kūrėjai – ne teršėjai!“
(rezultatas – mokyklos sodas); 6c klasės mokiniai, mokytojai
ir tapytojas A. Danusevičius imsis projekto „Simbolių jūra“ (re
zultatas – freska). Iki šių matomų, apčiuopiamų rezultatų dar
laukia daugybė įvairiausių, įdomiausių, skirtingiausių veiklų,
integruojančių visus mokomuosius formaliojo ugdymo dalykus.
Vasarį sėkmingai prasidėjo praktinės veiklos. 6b klasės mo
kiniams vyko netradicinės užsienio kalbų pamokos – tiesioginis
pokalbis per „Skype“ programą su Ispanijos aplinkosaugininku,
pasaulinės organizacijos „Amigos de la Tierra“ (Žemės draugai)
nariu Aleksandru. Mokiniai kruopščiai rengėsi diskusijai, apgal
vojo klausimus, anglų kalba diskutavo su užsienio specialistu
apie pasaulio aplinkosaugos problemas, paskui reflektavo.
6c klasės mokiniams vyko netradicinės dailės ir istorijos pamo
kos Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, čia jie dalyvavo edukaci

Edukacinis žaidimas

nėje programoje „Rytų drakonas“, susipažino su įvairiausiais
simboliais, žaidė atmintį, dėmesį bei pastabumą lavinančius
žaidimus ir kt. M. Cegelskas vedė mokytojams seminarą „Karas
ir taika – konfliktų sprendimo būdai“. Seminare buvo svarstoma
apie ryšio su auditorija užmezgimą ir palaikymą, bendravimo
įgūdžių panaudojimą siekiant tikslų, apie problemų ir konflik
tų vadybą bei praktinius užsiėmimus „Mokytojas – aktorius“.
Visos kūrybinių partnerysčių projekto veiklos yra ne tik nau
jos, įdomios, bet ir naudingos, nes skatina tiek mokytojų, tiek
mokinių kūrybišką požiūrį į kasdienį ugdymo procesą ir daro jį
patrauklesnį bei kokybiškesnį.
Auksė PETRUŠEVIČIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
„Kūrybinių partnerysčių“ projekto kuratorė

Graikija per pojūčius ir medžiagas:
iššūkiai, sėkmės ir nesėkmės
Projektas „Kūr ybinės partner ystės“ Širvintų rajono „Atžalyno“ progimnazijoje
Kaip teigia Michaelis Vimeris (Michael Wimmer), dėl skirtingų
istorinių aplinkybių nuo XIX a. keitėsi meno vaidmuo ugdyme.
Todėl svarbu suvokti, kaip susiję kultūros, meno, kūrybiškumo
sampratos pokyčiai. Atslūgus praėjusio amžiaus ideologinėms
įtampoms, šiuolaikinės diskusijos apie meno svarbą ugdyme

Kūrybos agentas Mindaugas Šulskus ir kurianti praktikė, pojūčių teatro režisierė Karolina
Žernytė bei Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 7a klasės mokiniai

remiasi tikėjimu kiekvieno žmogaus įgimtais kūrybiniais gebėji
mais ir siekiu įgyvendinti kiekvieno teisę bei saviraiškos laisvę.
Kai į Širvintų rajono „Atžalyno“ progimnaziją atvyko kūrybos
praktikė Karolina Žernytė, prasidėjo novatoriškas, kūrybiškas
mokymasis: buvo sudarytos keturios mokinių grupės, pamokos
ėmė trukti tiek, kiek kam reikia (tai reiškia, kad pertraukos bū
davo per pamokas, o pamokos ir per pertraukas). Bandymas
Graikiją pristatyti per pojūčius ir medžiagas parodė, kad pa
mokų, deja, pritrūko. Svarbi kiekvieno dalyvaujančio mokytojo
motyvacija, noras ir gebėjimas susieti savo dalyką su gyvenimo
praktika, pozityvus mąstymas ir gebėjimas dirbti komandoje su
kuriančiu praktiku.
Netradicinė pamoka nenutolo nuo planuotų programinių
dalykų. Biologijos mokytoja Jadvyga Apavičienė pojūčius pri
statė klausimų ir atsakymų forma, grupės įvardijo su pojūčiais
susijusius anatominius organus, pateikė vaizdinę medžiagą,
iliustruojančią kvapą, skonį, klausą, regą, lytėjimą. Įdomu tai,
kad, pasiūlius atsisakyti vieno iš minėtų pojūčių, užvirė dis
kusija. Norinčių ir galinčių gyventi be vieno iš minėtų pojūčių
neatsirado. Tik turėdamas visus pojūčius žmogus gali jaustis
visavertis.
Vėliau mokiniai tyrinėjo medžiagas užrištomis akimis. Dauge
lis šių medžiagų buvo susijusios su Graikija, jos ūkiu, kultūra...
19

Vaikams buvo pateikta daugiau nei 20 rūšių skirtingų medžiagų
(vilna, drobė, žuvis, aliejus, alyvuogės, vynuogės, miltai, oda,
vaškuota lentelė, cukrus ir kt.). Grupės turėjo surašyti atpažintus
objektus, įvertinti asmeninius pojūčius, apibūdinančius medžia
gas, jų savybes, kurių nepastebėtum vien tik regėdamas. Taip
pat užrašyti jausmus, kuriuos jiems sukėlė medžiagos – kažką
priminė ar išgąsdino, buvo nemalonu liesti ar skleidė nemalonų
garsą. Mokiniai pildė lentelę įvardydami medžiagas, apibūdin
dami, ką jautė liesdami, uostydami, klausydami medžiagos
skleidžiamo garso, ragaudami... Svarbu šias medžiagas susieti
su Graikija nenukrypstant nuo istorijos temų ir dalyko konteksto.
Apibendrindama pamoką, mokytoja sakė, kad ypač džiugina
tai, jog visi vaikai ne tik turėjo progą išsakyti savo patyrimus,
bet ir apibūdinti juos. O tai tradicinėse pamokose būna itin re
tai. Apgailestavo, kad su klase tradicinėje pamokoje dirba tik
vienas mokytojas, nes kai dirba du, trys ir daugiau, atsiveria

platesnės galimybės. Itin svarbu, kokias emocijas ir patyrimus
mokiniai išgyveno. Jie teigia: „Man patiko plakato ruošimas, nes
galėjome apibendrinti viską, ką jautėme. Nepatiko šurmulys,
nes labai blaškė dėmesį“, „Buvo labai įdomu ir smagu. Buvo
daiktų, kurių nesitikėjau ten apčiuopti, todėl man ir patiko“, „Man
labiausiai patiko netikrumo pojūtis, kai nežinojau, kas bus“ ir t. t.
Anot Antano Maceinos, laisvės esmę sudaro asmens galia
lemti save. Laisvas asmuo nusprendžia, kaip jam būti, kokie jo
tikslai ir kokie tų tikslų siekimo būdai. Vadinasi, jei vaikas ren
kasi vieną iš aštuonių Abrahamo Maslovo (Abraham Maslow)
nurodytų savirealizacijos būdų – augimą, tai demokratinėje
visuomenėje jis turi turėti sąlygas tą augimo laisvę išreikšti.
Tam turi būti pakankamai lanksti švietimo sistema, turinti kuo
įvairiausių ugdymo būdų, lanksčių ir norinčių keistis mokytojų.
Gražina GUDONIENĖ
Projektą „Kūrybinės partnerystės“ kuruojanti mokytoja

Pirmasis neakivaizdinės jaunųjų dailininkų mokyklos pavasaris
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

Pirmą sesijos dieną vyko pa
skait a „Pag rind in iai karjer os
žingsniai“. Ugdymo karjerai sky
riaus metodininkės Gėliūnė Ado
maitytė ir Dalia Gecevičiūtė su
pažindino su profesinio mokymo
ir aukštojo mokslo programomis,
mok ym o įstaig om is, priė mim o
tvarka ir profesijomis, atsakė į
mokinių klausimus.
Po paskaitos buvo aptarti mo
kinių darbai. Mokinius konsultavo
mok yt ojas eksp ert as Arv yd as
Baltrūnas. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
menų mokyklos mokytojas ekspertas Giedrius Plechavičius
papasakojo apie skulptūros kursą, apžvelgė skulptūros rūšis,
žanrus, epochas ir stilius. Dalyvės lipdė įvarius objektus, buvo
aptariami užsiėmimo rezultatai.
Antrą sesijos dieną buvo gilinamasi į grafinio ir erdvinio
dizaino pagrindus, užduotys aptariamos su Nacionalinės Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoju
Tomu Dumbrausku.
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Neakivaizdinės jaunųjų dailininkų mokyklos ne
aplenkė ir menininkai Jūratė Leikaitė-Aškinienė
bei Valentas Aškinis. Jie susitiko ir bendravo su
mokiniais per seminarą „Animacijos magija“.
J. Leikaitė-Aškinienė, animacinių filmų režisierė,
dailininkė, 2008 m. už animacinį filmą „Margučių
rytas“ pelniusi „Sidabrinę gervę“, o 2011 m. už filmą
„Taip Laima lėmė“ gavusi dvi „Sidabrines gerves“,
mokiniams parengė parodą, kurioje atskleidžiamas
sudėtingas animacinio filmo gimimo kelias. Paro
doje buvo eksponuojamos kadruotės, piešiniai,
eskizai, akrilu ir aliejumi ant drobės atlikti darbai,
filmų dekoracijos.
Mokiniai žiūrėjo autorės sukurtus animacinius filmus „Taip
Laima lėmė“, „Užgavėnės“, „Margučių rytas“ ir kitus, dalyva
vusius daugelio pasaulio festivalių konkursinėse programose.
Po peržiūrų vyko diskusijos.
Kūrybinėse dirbtuvėse buvo galima atgaivinti savo sukurtą
personažą, nupieštą popierinėje juostelėje. Pasukus senovinio
„praksinoskopo“ aparatą, piešiniai ėmė šokti. Kadangi animaci
nės kūrybinės dirbtuvės vyko prieš Užgavėnes, dalyviams buvo
pasiūlyta sukurti bendrą filmą „Užgavėnių procesija“.
Mokinius savo dirbtuvėje priėmė žymus dai
lininkas, Vilniaus dailės akademijos profesorius
Giedrius Kazimierėnas. Tai buvo neeilinė proga
pamatyti įspūdingo dydžio menininko sukurtus
paveikslus Lietuvos istorijos tematika.
Mokiniai apie šį renginį išsakė daug gerų at
siliepimų. „Labai džiaugiuosi, kad nusprendžiau
mokytis šioje neakivaizdinėje mokykloje, sužinojau
ne vieną naują dalyką, patiko praktinės užduotys,
didelį įspūdį paliko animacijos paskaita ir susitiki
mas su tapytoju profesoriumi G. Kazimierėnu. Pui
ku, kad tokia mokykla pagaliau susikūrė“, – teigė
Akvilė. „Pasiteisino visi lūkesčiai. Netgi pamačiau,
išmokau ir įgijau dar daugiau žinių, nei tikėjausi. Į
namus parsivežiau didžiulį įkvėpimą kurti, begaly
bę naujų idėjų, tad laukiu kitos sesijos“, – kalbėjo
Viktorija.
Už prasmingą paramą įrengiant šią mokyklą
norėtume nuoširdžiai padėkoti UAB „Jurasta“,
„Elmera“, „Mažoji Ragainė“, „Vystyk“, Valstybiniam
jaunimo teatrui bei „Norfos“ labdaros ir paramos
fondui.
Audronė URBELIONIENĖ
Mokyklos vadovė
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Metamorfozės 3. Mes
Kauno menų darželis „Etiudas“ mini dvidešimties metų
sukaktį ir Lietuvos švietimo istorijos muziejuje pristato
trečiąją projekto „Metamorfozės“ parodą
„Metamorfozės 3. Mes“.

Pirmojoje parodoje 2003 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos
centre eksponuoti dideli skulptūriniai objektai. 2008 m. ten
pat vykusioje antrojoje parodoje „Metamorfozės 2. Portretai“
demonstruoti asambliažai. Šioje ekspozicijoje pristatomos 45
vaikų, pedagogų ir kitų „Etiudo“ darbuotojų kurtos struktūrinės
erdvinės kompozicijos. Visų trijų parodų eksponatai buvo sukurti
tik iš nereikalingų daiktų, buities atliekų. Taip ne tik ugdomės
ekologinį sąmoningumą, savitą kūrybiškumo aspektą, erdvinį
mąstymą, bet ir demonstruojame meno iš atliekų estetiškumą,
kurio labai trūksta panašaus pobūdžio ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigų parodose.
Projekto dalyviams pasiūliau iš vielos sukurti po mažą žmo
gaus figūrą, suteikti jai savitą judesį, apipavidalinti pasirinktomis
medžiagomis ir „aprengti“ mėgstamomis spalvomis. Su vaikais
apsvarstėme kasdienėje veikloje atliekamus įvairiausius ju
desius ir pradėjome darbą. Mažieji figūrėles iš vielos lankstė
intuityviai ir energingai. Judesys vaikams – linksmas žaidimas,
sportas, šokis, vaikščiojimas, bėgiojimas lauke su draugais ar
netgi batų raištelių rišimo procesas – toks sudėtingas ir svar
bus ikimokyklinukui. Suaugusieji pasižymi racionaliu mąstymu,
todėl daugelis vaizduojamą judesį sugalvojo iš anksto ir dar
pasitikslindavo: „Ar sėdėjimas ir gulėjimas yra judesys? Ar ga
lėčiau judesiu išreikšti savo vietą tarp vaikų ir tėvų? Norėčiau
pavaizduoti švelnumą.“ Taigi dauguma suaugusiųjų judesį
išreiškė kaip vidinės būsenos atspindį. Tai patvirtina jų darbų
komentarai. „Dabar aš tokia esu, bet vakar buvau kitokia. Aš
visada noriu būti pirma ir visada balsuoju „už“. Mano poza kaip
jogo, bet kodėl aš čia tokia dygliuota? Čia ne aš, o mano vyras
Petras. Jis panašus į skorpioną. Kai buvau jauna, labai mėgau
šokti. Jei mano mokytojas būtų buvęs toks, kaip garsusis XIX a.
baletmeisteris Marius Petipa, dabar aš būčiau garsi balerina.“
Objektus apipavidalinančios medžiagos atspindi išorinę for
mos specifiką. Suaugusieji, naudodami tam tikrus vienos rūšies
elementus, ieškojo savitų plastinių formų. Vaikai ant figūrėlių
klijavo įvairias skirtingas medžiagas. Jiems buvo smagu žaisti
ir improvizuoti su gausybe įdomių elementų. Sukurtas žmonių
ir pasakų herojų figūras jungėme į vientisas struktūras, vado
vaudamiesi darbuose naudotų medžiagų panašumu ir spalvų
gama. Gimė įdomios ir netikėtos struktūrinės kompozicijos,
primenančios fantastinius augalus, paukščius, namus.
Rengimasis šiai parodai mūsų bendruomenei buvo ne tik
įdomus kūrybinis procesas, bet ir apmąstymų kupinas laikas.
Kokie buvome prieš 20 metų ir kokios mūsų metamorfozės
dabar? Aišku viena: kad ir kokie esame individualūs, nepa
kartojami, mes susieti vieni su kitais. Tai – mūsų kasdieniniai
ryšiai. Kartais galbūt sudėtingi, bet labai svarbūs.
Lina STATKEVIČIENĖ
Parodos kuratorė, menų darželio „Etiudas“ dailės pedagogė

Pedagogo vaidmuo vaikų
kūrybiniuose žaidimuose
Pagrindinė sąlyga, lemianti tinkamą kūrybinių žaidimų plėto
tę, yra teigiamas pedagogo požiūris į žaidimus, vaiko ugdymo
ypatumų, kiekvieno amžiaus tarpsnio žaidimo raidos dėsnin
gumų išmanymas, meistriškumas ir taktas. Kūrybinio žaidimo
plėtotei įtakos taip pat turi materialinė (fizinė) žaidybinė ap
linka, vaikų žinių ir socialinės aplinkos turtinimas, žaidybiniai
gebėjimai, žaidybinė patirtis ir kt. Taigi svarbiausia pedagogų
užduotis – sudaryti tinkamas pedagogines sąlygas, užtikri
nančias savarankiškumo, iniciatyvaus kūrybinio žaidimo raidą.
Pedagogas turi pasirūpinti materialia (fizine) žaidybine ap
linka. Tai įvairūs žaislai – lėlės, gyvūnėliai, namų apyvokos
daiktai, transporto priemonės, statybinė medžiaga, didelės
kaladėlės ir kita pagalbinė medžiaga žaislams daryti, smulkūs
daiktai – žaislų pakaitalai (popierius, įvairių medžiagų atraižos,
siūlai, kaspinai, virvutės, lazdelės, lentelės), gamtinė medžia
ga (gilės, kaštonai, kankorėžiai, akmenukai, kriauklės ir kt.),
atributai (chalatai, skarelės, prijuostės, karūnėlės, emblemos
ir kt.) bei tam tikra žaidimui skirta vieta. Materiali žaidybinė ap
linka turi skatinti vaiką kūrybiškai vaizduoti gyvenimo tikrovę,
žadinti iniciatyvą ir pažintinius interesus. Neturėtų būti jokių
nuolatinių žaidimo kampelių, žaislų nereikėtų laikyti dėžėse,
krepšiuose pagal žaidimo tematiką. Juos pravartu išdėlioti
matomose, lengvai bet kurio amžiaus vaikams pasiekiamose
vietose (ant sekcijų lentynų, stalų, kilimo ir kt.), tuomet vaikui
nebus nurodoma žaidimų tematika. Jis pats sumanys žaidimą,
pasirinks arba pasidarys norimus žaislus. Vaikui geriau tinka
žaislas, neturintis griežtai apibrėžtų funkcijų. Tokį žaislą gali
ma panaudoti ne vienam, bet įvairiems objektams vaizduoti.
Liaudies žaislų bruožas – jų paprastumas.
Formuojantis vaiko pasaulėjautai, stiprėja poreikis abstrak
tiems daiktams, kuriais jis galėtų išreikšti savo požiūrį į įvairios
aplinkos tikrovės sritis, žaisdamas ugdytis emocijas. Vaikas,
aktyviai bendraudamas su suaugusiuoju, greitai apsipranta
naujo pobūdžio netradicinėje žaidybinėje aplinkoje. Jis kaskart
geba sugalvoti vis naujesnių žaidimų. Savarankiškai panaudo
jęs modulines kalades parengia materialinę aplinką žaidimams
„Šeima“, „Lėlių teatras“, „Parduotuvė“ ir pan. Išmokus žaisti su
kaladėlėmis sukuriama gana sudėtinga ir įvairi materiali aplinka.
Iš kubelių, kėdučių vaikai taip pat sudėlioja įvairius statinius:
laivą, lėktuvą, traukinį, automobilį ir kt. Žaislai – materialus
vaiko vaizduotės minties pagrindas. Kalba padeda formuotis
mintims, įtvirtina savęs ir pasaulio pažinimą, stiprina išgyve
nimus. Pedagogas turi pasirūpinti erdviomis patalpomis arba
sustatyti baldus taip, kad vaikams būtų pakankamai erdvės
žaisti. Vaikas turi pajusti erdvės polėkį savo vidiniam „aš“. Jis
turi būti nevaržomas nei fiziškai, nei dvasiškai, tik tuomet pajus
tikrą kūrybos ir judėjimo džiaugsmą. Vienu metu su kaladėlėmis
gali žaisti ne daugiau kaip 5–8 vaikai, nes kai vaikų daugiau,
ilgainiui pritrūksta kaladėlių, kyla neigiamos emocijos.
Reikėtų sukurti ir įrengti vaikams uždarų žaidybinių plotų (na
melių, palapinių, širmų ir kt.), nes kartais vaikui norisi vienam
ar su keliais draugais atsiriboti nuo didelės grupės šurmulio,
pailsėti, apsiraminti. Juk lengviau bendrauti, šnekėtis, kai
niekas neblaško dėmesio. Tyla ir privatumas uždarame plote
asocijuojasi su namų aplinka, kurioje vaikas jaučiasi saugus.
Žinoma, tokie žaidybiniai plotai turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, jeigu
į uždarą žaidybinį plotą sueis daugiau vaikų, tokia grūstis juos
veiks socialiai neigiamai. Kita vertus, uždari plotai smarkiai
sumažina bendrą erdvės plotą, todėl vaikai negali bėgioti, o
tai neigiamai veikia jų fizinį lavinimąsi.
Vaikų kūrybiniams vaidmeniniams žaidimams tiek tradicinėje,
tiek netradicinėje žaidybinėje aplinkoje pedagogas turėtų parū
pinti realių siužetinių žaislų. Žaislas – vaiko kūrybinės vaizduo
tės ugdymo pagrindas. Ikimokyklinukams su juo asocijuojasi
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
tam tikri vaizdiniai, atmintyje atgimsta ryškūs įspūdžiai, atsiran
da galimybė kūrybingai pritaikyti gyvenimo patirtį. Siužetiniai
žaidimai ne tik skatina vaiką žaisti įvairaus turinio žaidimus,
bet ir padeda įsijausti į vaidmenį, sukurti įdomų personažą,
įgyvendinti sumanymą. Pavyzdžiui, jaunesniojo ikimokyklinio
amžiaus mergaitei pasijusti mama padeda lėlė, berniukui vai
ruotoju – automobilis ir pan.
Labai svarbu, kaip pedagogas pateiks naują žaislą. Pirma pa
žintis su žaislu turi sukelti vaikui džiaugsmingą nuostabą, norą
jį apžiūrėti, paliesti, žaisti. Pavyzdžiui, meškinas atneša gražiai
įpakuotą dovanų dėžę. Pats pasisveikina su visais vaikais, pa
duodamas savo letenėlę, o tada pasiūlo atspėti, kas yra dėžėje.
Žinoma, vaikai beveik niekada neatspėja, todėl meškinas tuoj
pat išpakuoja dėžę, rodo vaikams naujus žaislus, klausinėja,
kaip vadinami dėžėje esantys žaislai, kokia jų paskirtis, kur
galima panaudoti ir kt. Vaikai susižavėję apžiūrinėja, kilnoja,
varto, pasakoja apie juos viską, ką žino, fantazuoja.
Kita ne mažiau svarbi pedagoginė kūrybinių žaidimų sąlyga –
vaikų žinių ir socialinės patirties turtinimas įvairioje veikloje
(stebėjimas, ekskursijos, grožinės literatūros kūriniai, anima
ciniai filmai, iliustracijos, paveikslėliai, konstravimas, rankų
darbai, didaktiniai žaidimai ir kt.). Pedagogas padeda vaikams
sužinoti apie įvairių profesijų žmonių darbą mieste ir kaime,
darbo veiksmus, nuoseklumą, rezultatus. Gilinamos žinios
apie suaugusiųjų tarpusavio santykius, asmenines savybes,
reikalingas vienam ar kitam darbui. Plečiamas vaiko suvoki
mas apie pasaulio įvykius ir reiškinius, daiktų savybes, koky
bę, paskirtį. Žinios turi būti perteikiamos artimai bendraujant
su vaiku. Pastebėjus, kad vaikai dėl žinių trūkumo nesugeba
plėtoti pačių sugalvoto žaidimo turinio, pedagogas artimiausiu
metu per aktyviąją veiklą turi pasistengti praplėsti vaikų akiratį.
Organizuodamas ekskursijas į biblioteką, parduotuvę, kir
pyklą, vaistinę, pedagogas turėtų atkreipti vaikų dėmesį į
žmonių bendravimą ir tarpusavio santykius. Po ekskursijų
galima pasikalbėti su vaikais (žinioms įtvirtinti), užduodant
jiems, pavyzdžiui, tokius klausimus: Kokiose parduotuvėse
mūsų mieste esate buvę? Ką daro pardavėjos, kasininkės,
parduotuvės vedėja, vairuotojas, krovikai? Kuo naudingas jų
darbas kitiems žmonėms? Kad galėtų vaidinti tam tikras parei
gas atliekantį žmogų, vaikas turi suvokti būdingus tos veiklos
ir elgesio bruožus ir juos apibendrinti: turi žinoti, ką apskritai
veikia ir kaip elgiasi mokytojas, gydytojas, vairuotojas, o ne
kuris vienas jo pažįstamas tos profesijos asmuo. Taip plečiasi
vaiko socialinių santykių pažinimas, kartu emocijos, kurios tokių
santykių metu išgyvenamos.
Pedagogas turėtų supažindinti ikimokyklinukus su visuome
ninio gyvenimo įvykiais, pavyzdžiui, prisiminus ryškius švenčių
akcentus (išpuoštas gatves, iliuminacijas, saliutus ir pan.), su
įvairiais gyvūnais ir jų elgsena, žmonėmis, kurie jais rūpinasi,
su augalija, kelių eismo taisyklėmis, metų laikų ypatumais ir kt.
Tai, ką sužinojo, vaikas netiesiogiai perkelia į žaidimą, tai yra
nekopijuoja to, ką matė, sužinojo, bet derina, savaip perdaro,
pritaiko įvairiuose žaidimuose. Kita vertus, kai kurie įvykiai
gali nesudominti mažylio, todėl ir nežaidžia žaidimų šia tema.
Knygų ir paveikslų įtaka žaidimo personažams išryškėja vai
ką užvaldžius mintims būti panašiam į kurį nors herojų. Ypač
vertingos iliustruotos knygos. Vaikai, žiūrėdami iliustracijas,
lengvai atkuria knygos turinį, o tekstas padeda geriau suprasti
piešinėlius. Todėl skaitydamas kūrinėlius pedagogas turi pa
sistengti kuo emocionaliau perteikti darbo prasmę, santykius,
bendravimą. Ypač reikėtų išryškinti savybes, būdingas vienai
ar kitai profesijai (gaisrininkas – drąsus, ryžtingas). Svarbu
patikslinti žinias ir apie darbo turinį (gaisrininkai, policininkai,
medicinos darbuotojai ir kt. dirba ne tik dienomis, jie budi ir
naktimis, saugo žmonių turtą, sveikatą, poilsį).
Vaikų kūrybiniams vaidmeniniams žaidimams įtakos taip pat
turi dailininkų paveikslai, reprodukcijos ar, dar geriau, origina
lai. Svarbu, kad pedagogai apgalvotai juos parinktų ir tinkamai
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pateiktų. Paveikslai turi būti įdomūs mažyliams, suprantami ir
spalvingi, pavyzdžiui, vaikams gerai žinomų pasakų ar apsaky
mų motyvais tapyti paveikslai. Supažindindamas su paveikslo
turiniu, pedagogas pirmiausia turi pasakyti savo nuomonę, o tik
paskui užduoti vaikams klausimus, aptarti nupieštus veikėjus:
aprangą, judesius, veido išraišką ir kt. Ikimokyklinukai stengiasi
įsivaizduoti, kokiomis savybėmis veikėjas gali pasižymėti, ir iš
karto priskiria jas sau.
Dar vienas svarbus veiksnys vaiko kūrybiniams žaidimams
grupėje skatinti yra muzika. Ji visuomet buvo pasitelkiama
vaikams nuraminti, paguosti, pralinksminti, praplėsti akiratį.
Muzika skatina vaiko raidą, nes veikia emocinį jo vystymąsi.
Grupėje reikėtų įrengti savos gamybos bei nesudėtingų, ne
brangių instrumentų (lumzdelių, švilpynių, skudučių, barškučių
ir kt.) kampelį. Taip pat turėtų būti magnetofonas, kad vaikai,
klausydamiesi muzikos įrašų, kurtų šokį. Šokdami vaikai pa
žįsta kūną, jo galimybes, mokosi pajusti erdvę. Muzika ir šokis
glaudžiai siejasi ir ugdo vaikų socialinius bei komunikacinius
gebėjimus, turtina jų emocinę patirtį, lavina intelektą. Šokis
apima ne tik tradicinį šokį, bet ir laisvą, spontanišką judesio
improvizaciją, pantomimos, vaidybos ir muzikavimo elementus.
Dainuodami dainas ir grodami žaisliniais muzikos instrumen
tais, žaisdami muzikinius žaidimus ir spontaniškai improvizuo
dami, klausydamiesi gamtos ir muzikos garsų, vaikai turtina
savo jutimines galias.
Žiūrėdami kovinius, fantastinius, siaubo filmus, vaikai patiria
stiprių išgyvenimų, nes juose daug smurto scenų. Visus įspū
džius, informaciją vaikas sugeria kaip kempinė. Todėl nenuos
tabu, kad šiuolaikinių vaikų žaidimuose apstu smurto. Tai, ką
matė filmuose, vaikai kūrybiškai perkelia į žaidimus. Žinoma,
gerai, jeigu žaidimuose vaizduojamos teigiamos herojų savy
bės, tačiau pasitaiko, kad vaiką užvaldo neigiamos emocijos.
Kilus grėsmei, kad žaidimas virs rimtomis muštynėmis, peda
gogas turi įsikišti ir pasiūlyti kitą, ne mažiau įdomų herojaus
vaidmenį arba pakreipti žaidimą kita linkme.
Vedant ekskursijas, skaitant knygas, žiūrint iliustracijas, pa
veikslus, animacinius filmus, vaikams reikia ne tik suteikti žinių,
bet ir ugdyti jų jausmus, padėti įsisąmoninti jų esmę ir reikšmę
to, su kuo yra supažindinami, formuoti savo požiūrį, mokyti
reikšti savo nuomonę, lavinti kūrybinę vaizduotę.
Kaip matote, vaiko mokyti žaisti kūrybinius žaidimus nebe
reikia (gali būti tik plėtojami žaidybiniai gebėjimai). Tačiau labai
blogai, jeigu pedagogas žaidimams neskiria dėmesio. Reikia
stebėti žaidžiančius vaikus ir įsiterpti, pavyzdžiui, jeigu žaidimas
blėsta arba kyla konfliktų. Kartais, vaikams sutikus, pedagogas
gali įsitraukti į žaidimą kaip pagrindinis arba šalutinis veikėjas.
Būdamas lygiateisis žaidimo partneris, pedagogas turi steng
tis neužgniaužti vaikų iniciatyvos, gerbti jų sumanumą, norą
savaip, kartais neįprastai spręsti žaidybines užduotis. Tačiau
drauge jis nepastebimai gali pakoreguoti realius ir žaidybinius
tarpusavio santykius, pavyzdžiui, kai mažyliai nepasidalija žais
lais, nesutaria dėl žaidimo eigos arba kai pamato, kad šiurkščiai
elgiamasi su žaidimo partneriais.
Ikimokyklinio amžiaus vaiko atminties lavėjimas labai susi
jęs su jo veikla. Atlikdamas konkrečius veiksmus su daiktais,
stengdamasis ką nors padaryti ar nuveikti, vaikas turi sutelkti,
įsiminti medžiagą ir atskirus veiklos etapus. Reikšmės turi ir
bendravimas su suaugusiuoju, padedančiu organizuoti veiklą.
Stipriai atmintyje įstrigę įgūdžiai ilgiau išlieka ir gali būti atkurti
žaidžiant. Iš čia dar kartą aiškėja svarbi žaidimų reikšmė lavi
nant dėmesį ir valingumą.
Žaidimas – sudėtingas psichikos procesas. Pedagogas turi
perprasti vaikiškos veiklos žaidime prasmę. Svarbu, kad savo
įsikišimu jis netrikdytų žaidimo, o ugdytų vaikų savarankiškumą,
kūrybingumą, iniciatyvumą, žaidybinius gebėjimus ir skatintų
vertingų dvasinių savybių formavimąsi.
Angelina ZELIONKIENĖ
Vilniaus vaikų l.-d. „Voveraitė“ vyresn. auklėtoja
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Pasitikėk savimi
Nuolatinis dėmesys vaikui, pagarba, pagalba ir parama
bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais – svarbi
sėkmingo ugdymo(si) sąlyga. Telšių lopšelis-darželis „Sau
lutė“ buvo pakviestas dalyvauti Europos struktūrinių fondų
finansuojamame projekte „Pasitikėk savimi“, kurį vykdo Telšių
darbo birža ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (LRKD)
Telšių skyrius.
Šiuo projektu siekiama padėti jaunimui integruotis į darbo
rinką ar sugrįžti į švietimo sistemą, pasitelkiant neformalaus
ugdymo, nevyriausybinių organizacijų ir švietimo įstaigų patirtį.
Į lopšelį-darželį „Saulutė“ rinkosi jaunimas nuo 16 iki 22 metų
su juos lydinčia LRKD Telšių skyriaus sekretore Vale Beržiene.
Lopšelio-darželio direktorė Regina Rondomanskienė supažin
dino programos vykdytojus su įstaiga, pavaduotoja ugdymui
Laimutė Papartienė papasakojo, kas nuveikta ir ką dar reikia
nuveikti sveikatinimo srityje, kaip įgyvendinamas tarptautinis
projektas „Tegul šypsena būna tavo skėtis“. „Smalsučių“ ir
„Kodėlčiukų“ grupių vaikus pagal projekto „Pasitikėk savimi“
programą aplankė Telšių rajono kelių saugaus eismo skyriaus
inžinierius Vygandas Mikūta. Jis priminė vaikams apie elge
sį gatvėje, rodė įvairius animacinius filmukus, atsakė į vaikų
klausimus.
Renginys tęsėsi „Pirmosios pagalbos ABC“ valandėle. Jauni
mas supažindino mažuosius su pirmosios pagalbos krepšeliu,
mokė ir patys mokėsi tvarstyti, patarė, ką daryti nusiplikius,
nudegus, susižalojus ar įvykus kitai traumai. Vaikai praktiš
kai pabandė suteikti pirmąją pagalbą. Darželinukai jau žinojo
telefono numerį, kuriuo kreiptis ištikus nelaimei.
Vaik o ugd ym as prog ram oje pab rėž iam as kaip akt yv us
socialinis, emocinis procesas. Jei vaikas yra suprastas, jei

jaučia teigiamą poveikį, grįžtamąjį ryšį, tuomet jis įgyja drąsos
tolesnei veiklai. Kiekvienas žinome tą laimės ir pasididžiavi
mo jausmą, kai pavyksta atlikti kažką svarbaus ir reikšmingo.
Ugdymas neatsiejamas nuo laimės ir džiaugsmo pojūčio. To
dėl lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenėje daug dėmesio
skiriama tarpusavio santykių, dvasinės ir emocinės sveikatos
palaikymui ir plėtojimui. Projekto „Pasitikėk savimi“ programa
padėjo vaikams įgyti teigiamų emocijų, naujų potyrių. Jaunosios
kartos ugdymas gerais pavyzdžiais yra veiksminga ugdymo(si)
priemonė.
Gitana SNIEGIENĖ
Auklėtoja, atsakinga už judesių lavinimą

Rūpinamės mažo žmogaus sveikata
Mažeikių lopšelyje-darželyje „Delfinas“ siekiama ugdyti
vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Didelį vaid
menį tinkamai vaiko raidai turi tėvų įtaka, todėl tėvai šiais,
Vaikų sveikatos ir Šeimos metais turi kuo artimiau bendra
darbiauti su ugdytojais, vieni kitiems padėti.
Susitikome su Pavasario pagrindinės mokyklos ekologų bū
relio (mokytoja Vida Juodeikienė) mokinėmis. Priešmokyklinio
ugdymo grupių vaikams buvo surengta edukacinė valandėlė

Smagiai žaidžiame „Mišrainės puodą“

„Būk sveikas!“ Visiems patiko susipažinimo žaidimai. Pralinks
mino mankšta ir judrieji žaidimai, kurie padėjo atpalaiduoti
raumenis ir sukaupti mintis. Po smagios mankštos mažiesiems
draugams buvo pateiktos vaizdinės užduotys apie daržo ir sodo
gėrybes. Ugdytiniai mokėsi jas atpažinti, pavadinti ir papasa
koti, kaip jos vartojamos maistui. Pabaigti užduotis ir daugiau
sužinoti apie daržovių naudą organizmui pasiūlyta vaikams
kartu su šeimos nariais. Daug teigiamų emocijų sukėlė didak
tinis žaidimas „Mišrainės puodas“. Pasak vaikų, tokią gardžią,
kvapnią ir sveikuolišką mišrainę geba pagaminti tik močiutės.
Darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės
parengė viktoriną „Būk sveikas ir protingas“.
Klausimyne buvo pateiktos skirtingos užduotys
priešmokyklinukams ir mokiniams. Reikėjo gerai
pasukti galveles, atsiminti, ką žino apie sveiko
maisto ruošimą, daržoves, vaisius, uogas.
Vieni žaidimai ir užduotys skatino konkuruo
ti, varžytis, mokė siekti tikslo, aiškiai ir drąsiai
reikšti mintis ar ramiai susitaikyti su pralai
mėjimu. Kiti – mokė bendradarbiauti ir veikti,
vadovaujant mokinių komandai, ugdė gebė
jimą laikytis žaidimo taisyklių, savikontrolės.
Pasidžiaugėme, kad jaunosios ekologės turi
bendravimo įgūdžių, geba nuosekliai, pedago
giškai vadovauti.
Pabaigoje pasikeitėme sveikuoliškomis dova
nėlėmis ir numatėme bendradarbiaudami siekti,
kad sveika gyvensena taptų gyvenimo norma.
Ieva RIMKIENĖ
Mažeikių l.-d. „Delfinas“ direktorės pavaduotoja ugdymui
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Vaikai – mūsų mokytojai
Vykdydamos tęstinį kūrybiškumo „Mes ėjome paskui vaiką ir jis mums pasufleravo, kaip nėra atskirų stalų, prie bendro stalo
projektą, Alytaus rajono pradinio,
visi valgo, dirba, bendrauja. Nejučia
organizuoti ir sukurti mokyklą, kiek vaikų turėtų
ikimokyklinio ugdymo pedagogės ir
prisimename, ką reiškia sėdėti prie
būti vienoje grupėje.“ (Marija Montesori)
švietimo pagalbos specialistės kovo
bendro stalo su šeima, draugais kaip
19 d. lankėsi Kauno darželyje-moky
tai svarbu. Iki septynerių metų vaikas
kloje „Žiburėlis“ bei darželyje „Šaltinėlis“. Domino alternatyvusis
nuolat viską mėgdžioja. Darželyje vaikai stebi auklėtoją, dirba
ugdymas – M. Montesori ir Valdorfo pedagogika.
kartu su ja, siuva, lipdo. Pavyzdys – geriausias mokytojas.
Mums tai gerai žinoma tiesa. Tik reikia, kad blogų pavyzdžių
M. Montesori darželyje pamatėme skirtingų amžiaus grupių
nebūtų. Grupėse nėra tradicinių žaislų, pieštukų, spalvinimo
kasdieninę veiklą, bendravome su kolegėmis. Žymi mokslininkė
knygelių – tai riboja vaikų kūrybiškumą. Visi žaislai – iš natūralių
surado savitą darbo su kiekvienu vaiku būdą. Juo domimasi
medžiagų: medžio, vilnos, audinių. Yra girnos, kuriomis vaikai
ir pagal jį dirbama daugiau nei aštuoniasdešimtyje pasaulio
kartu su tėvais susimala grūdus ir kepa darželyje pyragą. Yra
šalių. M. Montessori pataria ne mokyti, o išsaugoti įgimtą vaiko
„metų stalas“, atspindintis tradicines lietuvių liaudies šventes ir
motyvaciją pažinti supantį pasaulį.
gamtos pokyčius. Vaikai mėgsta dainuoti, šokti, vaidinti, piešti.
Lankydamos grupes ir ketvirtokų pamoką, negirdėjome
Žinoma, pedagogas taip pat turi tai mėgti. Kai vaikas jaučia
triukšmo ir skambučių. Vaikai dirbo tai, kas tuo metu jiems buvo
poreikį tai daryti, jam sukuriamos sąlygos. Patalpos, kuriose
įdomu. Laisvas vaikų darbas, ar tai būtų gimtoji kalba, matema
lankėmės, kuklios, tvarkingos. Daug svarbiau buvo jaukumas,
tika, geometrija arba piešimas ir muzika. Toks yra mokymasis.
savo darbo išmanymas ir tikėjimas tuo, ką darai.
Prisimename, kiek daug mes kalbame apie motyvaciją, kaip
Uždavėme daug klausimų darželių vadovėms. Pabendra
tai svarbu mokykloje. Įdomi žymiosios pedagogės mintis apie
vusios, pamačiusios susidėliojome paprastą gražią mozaiką,
laisvę. Dažnai sąvoka „laisvė“ vaikų atžvilgiu suvokiama pri
kurios dalis jungia motyvuotas mokymasis ir etnokultūros tra
mityviai. Bet minėtoje pedagogikoje tai reiškia „daryti tai, ką
dicijų puoselėjimas bei laisvo, kūrybiško žmogaus auginimas.
nusprendei, o ne tai, ko staiga užsimanei“. Būti laisvam reiškia
Grįždamos namo planavome, kaip naujas idėjas pritaikysime
mokėti save kontroliuoti. Vaikas gali rinktis, su kokia medžiaga
savo praktikoje. Tikriausiai išvada galėtų būti paprasta: vaikas
dirbs, bet jis negali nieko trukdyti dirbantiems draugams. Tėvai
renkasi ne mokyklą, darželį, bet mokytoją ir auklėtoją. Laisvą –
gali nuspręsti, kokį maistą valgys, vaikas gali rinktis, bet negali
be melagingos atsakomybės krovinio ir numanomos baimės.
nevalgyti. Tai labai panašu į būdus, kurie rekomenduojami
Tai mūsų siekiamybė.
dirbant su vaikais, turinčiais elgesio problemų.
Rasa Kartanienė
Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ matėme kitokią aplinką. Čia
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono g-ja

Projekto dalyviai susitiko Zagrebe
„Ugdymo tęstinumas ikimokyklinės
įstaigos išorės erdvėse“ – tai jau ketvir
tas Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-dar
želio „Buratinas“ tarptautinis „Come
nius“ projektas, kurio tikslas – tobulinti
vaikų ugdomąją veiklą, tęsiamą lauke.
Šį projektą įgyvendina Italijos, Švedijos,
Turkijos, Kroatijos ir Lietuvos mokytojai.
Kroatijos sostinėje Zagrebe vykusiame
antrajame partnerių susitikime dalyvavo
lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė
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Violeta Kumžienė (projekto koordinatorė)
ir mokytojos Orinta Dambrauskaitė bei Jū
ratė Vileikienė.
Pirmąją susitikimo dieną projekto partne
riai svečiavosi Zagrebo reprezentaciniuose
Dverce rūmuose. Čia juos pasveikino ir su
miesto istorija supažindino meras Milanas
Bandičius, vaikų darželio „Medveščak“ di
rektorė Mira Kunstek. Vėliau projekto part
neriai svečius supažindino su vaikų, tėvų
ir mokytojų požiūriu į darželinukų veiklas
lauke, pasidalijo pastebėjimais, išvadomis.
„Medvaščak“ vaikų darželis turi keturis iki
mokyklinio ugdymo skyrius, esančius skir
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tingose miesto vietose. Tik įėję į darželį, hole išvydome šalių
partnerių vaikų pieštas vėliavas su užrašais, o šalia puikavosi
iš medinių kaladėlių pastatytas Zagrebo miestas. Darželis iš
siskiria visa ko gausa – susimąstėme, ar čia nauja, o gal visa
tai pamiršta sena? Grupės erdvė suskirstyta zonomis (virtuvė,
kirpykla, medžio darbų kampelis... Čia daugybė įvairių daiktų:
dėžučių, puodų, keptuvių, nenaudojamų elektros prietaisų, iš
kartono dėžių, plastikinių butelių pagamintų priemonių, net
įvairių sodinukų.
Kitomis dienomis toliau vyko komandinis darbas, vieni pro
jekto dalyviai dalijosi savo darbo patirtimi, ieškojo sprendimų,
siekdami gerinti ugdomosios veiklos tęstinumą lauke. Kiti tuo
metu lankėsi „Medveščak“ darželio skyriuose, tarp kurių vienas
pastatas skirtas ankstyvojo amžiaus vaikams. Po vizitų įstai
gose ir pokalbių su auklėtojomis pastebėjome, kad čia daug
dėmesio skiriama gamtai, augalijai, tikslingam antrinių žaliavų
panaudojimui, ugdytinių smulkiosios motorikos lavinimui bei an
glų kalbos mokymui. Čia veikia grupės, kuriose vaikai mokomi
antrosios kalbos: vienoje jų vaikai kalba tik angliškai, kitoje –
ir angliškai, ir kroatiškai. „Medveščak“ darželiai didžiuojasi

ten dirbančiais vyrais – auklėtojais, puikiai organizuojančiais
ugdomąją veiklą.
Paskutinę viešnagės dieną apsilankėme gamtos darželyje,
įsikūrusiame kalno papėdėje, medžių apsuptyje. Priešmo
kyklinukai (apie 20 vaikų) su dviem auklėtojomis čia atvyksta
penkioms dienoms. Šiame darželyje dauguma užsiėmimų
vyksta lauke, kur vaikai gali tyrinėti, eksperimentuoti. Lauko
veikla tęsiama ir darželio viduje, vaikai toliau tyrinėja, daro
įvairius darbelius iš gamtinės medžiagos, perteikia patirtus
įspūdžius, mokosi staliaus darbų. Mums, lietuviams, tai nauja,
įdomi ugdymo forma.
Išvykoje domėjomės ne tik Kroatijos švietimo sistema, są
lygomis ikimokyklinėse įstaigose, bet ir kultūriniu gyvenimu.
Trečiasis projekto „Ugdymo tęstinumas ikimokyklinės įstaigos
išorės erdvėse“ partnerių susitikimas vyks Lietuvoje gegužės
mėnesį.
Orinta DAMBRAUSKAITĖ
Vyresn. auklėtoja
Jūratė VILEIKIENĖ
Auklėtoja metodininkė

Švari aplinka – sveikas žmogus
Pasitinkant pavasarį Palangos lopše
lyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko teminė
savaitė „Švari aplinka – sveikas žmo
gus“. Darželis yra pasirinkęs gamtosau
ginę, ekologinę kryptį, todėl siekiama,
kad vaikai išmoktų gerbti, saugoti ir
tausoti supančią aplinką.
Antri metai darželyje vykdomas projek
tas „Mes rūšiuojam“, akcijos, kurių metu
renkama makulatūra, naudota buitinė
technika, senos baterijos. Esame išvežę
daugiau kaip 200 kg buitinių atliekų ir
228 kg makulatūros. Kiekvienoje grupėje
turime konteineriukus atliekoms rūšiuoti.
Vaikai jau žino, kaip tai daroma, kas yra
antrinės žaliavos. Pasitelkdami žaidimus,
skaičiuotes, patarles aiškinomės, kas tai
yra ekologija. Skatinome vaikus pajusti
švaros vertę. Darželyje vyko vaikų, tėve
lių ir pedagogų kūrybinių darbų iš antrinių
žaliavų paroda. Kūrėme įvairiausius fan
tastinius paukščius. Rengėme išvykas į gamtą, skatinome vaikų
norą tyrinėti ir pažinti aplinkinį pasaulį, ugdyti pagarbą gyvybei.
Darželyje taip pat surengta viktorina „Aš mokausi mylėti
tave, Žeme“, skirta Žemės dienai paminėti. Viktorinoje daly
vavo priešmokyklinės „Sraigelių“ grupės, vyresniosios „Bitu
čių“ grupės ir svečių iš Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“
„Švelnukų“ grupės komandos. Šventę vedė auklėtojos Rita
Nazarovienė ir Aušra Pališaitienė.
Komandoms pateiktos įvairios loginio mąstymo užduotys
ekologijos tematika. Vaikai dėliojo dėlionės, įspūdingai atliko
įvairias užduotis, iš lego kaladėlių statė konteineriukus šiukš
lėms rūšiuoti. Viktorinos dalyviai entuziastingai priėmė priesaiką
saugoti, globoti žemę, neteršti aplinkos.
Mažesnieji ugdytiniai sugužėjo į pavasariškai išpuoštą sa
lę, kurioje vyko nuotaikinga pavasario šventė „Sveiki sugrįžę
į gimtinę“. Vaikai išgirdo pasakojimą apie ilgą gandro kelionę
iš pietų į gimtinę, apie tai, kad nuo seno Lietuvoje gandras yra
mylimiausias paukštis, todėl tikima, kad sodyboje apsigyvenęs
jis namams neša laimę. Kovo 25-oji vadinama Gandrinėmis,
šių paukščių sugrįžimo į gimtinę diena.
Vaikai su gandru šoko ratelį „Garnys, garnys“, klausėsi se

kamos pasakos „Gandras siuvėjas“, žaidė žaidimą „Varlės
ir gandras“, erzino gandrą įvairiais liaudiškais palyginimais,
paerzinimais.
Pempė (auklėtoja Nijolė Malakauskienė) pakvietė vaikus
lenktyniauti estafetėse, padainuoti dainelių apie pavasarį,
paukščius. „Boružėlių“ grupės ugdytinis Laimis sekė pasaką
apie žvirblį. Vaikai vieni kitiems minė mįsles.
Daug džiugių emocijų vaikams suteikė estafetės. Vaikai
skaičiavo pempės vaikučius, imituodami ančiukus krypavo
per lieptelį, iš lego konstruktorių statė inkilėlius (namelius)
paukšteliams. Šventė baigėsi žaidimu „Skriskite, paukšte
liai“. Paskui visi išėjome į lauką. Į medį įkėlėme „Voveraitės“
lopšelio-darželio padovanotą inkilėlį ir nutarėme stebėti jame
apsigyvensiančius paukštelius.
Savaitė buvo įdomi ir nekasdieniška. Tikimės, kad mažieji
ir toliau mokysis atsakomybės už savo poelgius, suvoks, kad
švarus vanduo – gyvybės šaltinis, gamtoje nešiukšlins ir primins
apie tai kitiems, išmoks mylėti ir tausoti gamtą.
Rima BUDRYTĖ, Nijolė MALAKAUSKIENĖ
Ikimokyklinio ugdymo pedagogės
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Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre

Kviečiame į mokinių
mokymus

2014-ieji Lietuvos Respubli
kos Seimo nutarimu paskelbti
Vaikų sveikatos metais. Lietu
vos Resp ublik os Vyr iaus yb ė
patvirtino Vaikų sveikatos metų
sveikatos stiprinimo priemonių
planą, kuriame numatyta rengti mokinių mokymus „Šiandie
ninis jaunimo gyvensenos stilius ir sveikatingumo ugdymas“.
Juk ypač svarbu suprasti, kad sveikata priklauso nuo mūsų
visų pastangų ją tausojant, stiprinant ir saugant, taip pat ug
dyti jaunų žmonių teigiamą požiūrį į sveikatą, skatinti kūrybinių
inovacijų paiešką.
Mokinių mokymai „Šiandieninis jaunimo gyvenimo stilius ir

sveikatingumo ugdymas“ vyks
2014 m. geg už ės 27–29 d.
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centre. Juose kviečia
mi dalyvauti bendrojo, neforma
liojo ugdymo mokyklų vyresnių
klasių mokiniai, jaunimo sambūrių nariai.
Mokymų programa numato Vilniaus universiteto, kitų institu
cijų, auštųjų mokyklų dėstytojų, psichologų, medikų parengtas
paskaitas, interaktyviuosius, praktinius užsiėmimus.
Registruotis į mokymus galima iki gegužės 10 d., registracijos
formą prašome siųsti el. p. irena.peciuliene@lmnsc.lt.
Daugiau informacijos www.ssus.lt, tel. (8 5) 276 6775.

„Tylos stebuklinga
versmė“

Vaikų sveikatos metų sveika
tos stiprinimo priemonių plane
numatyta rengti akciją „Tylos
steb ukling a vers mė“, skirt ą
Tarptautinei kovos su triukšmu
dienai paminėti.
Akcijos tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą, ne tik
pabrėžti jo žalą, neigiamą triukšmo poveikį aplinkoje, mokyk
loje, namuose, renginiuose ar, pavyzdžiui, garsiai klausantis
muzikos ausinukais, bet ir ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų
keliamo triukšmo.

Mokytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams
ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems sveikatos ugdymo proce
se, vyko diskusijos-seminarai „Triukšmo prevencijos priemonių
įvairovė mokyklose, pasirengiant Tarptautines kovos su triukš
mu dienos akcijai „Tylos stebuklinga versmė“. Diskusijos kryp
tys: triukšmo poveikis žmogaus sveikatai, triukšmo prevencinės
priemonės, tylos atspindžiai mene, tyla ir mokslo pasiekimai.
LR švietimo ir mokslo ministerija, atliepdama į Pasaulio
sveikatos organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
skelbiamas atmintinas dienas, atkreipia dėmesį, kad 2014 m.
balandžio 30 d. yra Tarptautinė triukšmo supratimo diena. Šios
dienos minėjimo iniciatorė – 1910 m. įkurta Jungtinių Amerikos
Valstijų ne pelno siekianti organizacija Klausos ir komunikaci
jos centras (www.chchearing.org). Tylos minutė skelbiama
nuo 14.15 iki 14.16 val. neatsižvelgiant į vietą.
Prašytume 2014 m. balandžio 30 d. kūrybingai rengti akciją
„Tylos stebuklinga versmė“.
Iš Rekomendacij ų dėl veiklų mokyklose minint
Tarptaut inę triukšmo supratimo dieną
Laiškas savivaldybės vadovui
Vienas iš naujausių Europos Sąjungos aplinkosaugos poli
tikos formavimo dokumentų yra 7-oji aplinkosaugos veiksmų
programa iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos
išgales“. <...>
Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ metu mokiniams siūloma
1
2

par aš yt i laišk ą sav iv ald yb ės
merui, administracijos direkto
riui, savivaldybės tarybos nariui
ir atkreipti jų dėmesį į aktualius
aplink os triukšm o vald ym o
klausimus, priimant sprendimus
dėl miesto ar savivaldybės teritorijos plėtros, naujų taršos ob
jektų mieste ar savivaldybėje statybos.
Laiško merui pavyzdys yra pateiktas Klausos ir komunikacijos
centro interneto svetainėje1.
Rašinių, piešinių, plakatų konkursai
Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ metu mokiniams siūloma
rašyti analitinius straipsnius aplinkos, pramoginės žmonių veik
los triukšmo valdymo tema. Geriausi atrinkti straipsniai galėtų
būti skelbiami viešai.
Žemesnių klasių mokiniams gali būti rengiamas piešinių
konkursas. Vaikai piešiniuose galėtų pavaizduoti, su kuo jiems
asocijuojasi triukšmas arba atvirkščiai – tyla.
Gali būti rengiamas mokinių plakatų konkursas. Geriausi
atrinkti plakatai galėtų būti eksponuojami viešose vietose. Jie
didintų gyventojų supratimą apie buitinės žmonių veiklos ke
liamo triukšmo sukeliamas problemas.
Tylos dieta
JAV ne pelno siekiančios organizacijos Klausos ir komuni
kacijos centras interneto svetainėje2 skelbiamas Tylos dietos
receptas (angl. Recipe for A Quiet Diet).
Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ metu mokiniams siūloma
išnagrinėti Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdį ir parengti savo
Tylos dietos receptus. <...>
Mokyklos administracijai siūloma pakeisti mokyklos pamokų
pertraukas skelbiančių skambučių garsą į natūralius gamtos
garsus (paukščių čiulbėjimo, vandens čiurlenimo, jūros ošimo
ir pan.).
Savivaldybėse įgyvendintų triukšmo mažinimo
sprendimų paieška
Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ metu mokiniams siū
loma apžvelgti triukšmo problemos aktualumą savivaldy
bėje, kurioje yra mokykla, pagal topografinius žemėlapius
(www.geoportal.lt), skelbiamus savivaldybių interneto svetai

www.chchearing.org/noise-center-home/international-noise-awareness-day/letter-mayor.
www.chchearing.org/noise-center-home/international-noise-awareness-day/recipe-for-quiet-diet.
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nėse. Veiklos įgyvendinimo metu mokiniai rengia pranešimus
apie atrastus triukšmo mažinimo sprendimus ir šių sprendimų
galimą veiksmingumą.
Triukšmo kartografavimo užduotis
Triukšmo prevencijos priemonių tikslingumas nustatomas,
atsižvelgiant į triukšmo poveikio vertinimo rezultatus. Tikėtina,
kad klasėse yra mokinių, besinaudojančių išmaniaisiais telefo
nais, kuriuose gali būti įdiegta triukšmo matavimo programinė

įranga. Atsižvelgiant į galimybes, akcijos „Tylos stebuklinga
versmė“ metu mokiniams siūloma parengti teritorijos apie
mokyklą triukšmo žemėlapį, išmatuoti triukšmą šalia namų ir
gautus rezultatus palyginti su Pasaulio sveikatos organizacijos
rekomendacijomis ar Lietuvos higienos normose nustatytais
ribiniais dydžiais.
Daugiau informacijos www.lmnsc.lt ir www.smlpc.lt.

Saugūs gatvėse
ir keliuose

Saugūs gatvėse ar keliuose
turime būti visada – tai priklau
so tiek nuo suaugusiųjų, tiek
nuo vaikų. Praktika rodo, kad
nuoseklus vaikų mokymas saugaus elgesio padeda mažinti
nelaimingų atsitikimų skaičių. Viena iš tokio mokymo priemonių
yra Lietuvos mokinių konkursas „Saugokime jaunas gyvybes
keliuose“.
Konkurse dalyvauja pradinių klasių mokiniai, jaunieji dvi
ratininkai, mopedų, motociklų ir automobilių vairuotojai. Kon
kursas parengtas taip, kad apimtų kuo daugiau 7–19 metų
amžiaus vaikų iš 60 šalies savivaldybių ir sudarytų sąlygas
juos lavinti gyvenamojoje vietoje. Per keletą metų suformuota
renginių vedimo sistema. Renginiai organizuojami etapais:
mokyklose, miestuose ir rajonuose, regionuose, geriausieji
kviečiami į nacionalinio etapo renginius. Varžybų regioninių ir
nacionalinių etapų vieta kasmet keičiasi, varžybų dalyviams

numatoma ir kultūrinė programa.
Nuolat tobulinami konkurso
renginių nuostatai, dviračių ir
mopedų vairuotojų Kelių eis
mo taisyklių egzamino bilietai.
Šia med žiag a naud ojas i ne
tik mokytojai, ruošiantys komandas varžyboms, bet ir klasių
vadovai saugaus eismo pamokėlėse. Pedagogams rengiami
seminarai ir kursai.
Nors mokyklų mokymo planuose numatytas saugaus eismo
mokymas, čia mokiniai negauna tiek žinių ir praktinių įgūdžių,
kiek savanoriškai dalyvaudami konkurso renginiuose.
Daugiau informacijos apie šių metų Lietuvos mokinių
konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ eigą rasite
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir
saugos ugdymo skyriaus tinklalapyje www.ssus.lt skyrelyje
„Naujienos“.

Skelbiamas konkursas
„Būkime kartu“

Šalies mokymo įstaigų ben
drų edukacinių veiklų projektų
konkursą „Būkime kartu“ (projekt ai vykd om i 2014 m. ba
land žio–g eg užės mėn es iais,
finansuoti projektai įgyvendina
mi nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 15 d.) inicijuoja ir finansuoja
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).
Konkurso organizavimo tikslas – skatinti mokymo įstaigų
skirtingomis mokomosiomis kalbomis mokinių tarpusavio ben
dravimą per bendrą edukacinę veiklą. Taip pat siekiama ugdyti
toleranciją bei tarpusavio supratimą, bendravimo ir bendradar
biavimo gebėjimus; sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti
su kitų tautų papročiais, tradicijomis ir atskleisti savo tautos
savitumą; skatinti mokinių saviraišką.
Konkurso organizavimas
Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklos
ir profesinio mokymo įstaigos, vykdančios bendrų edukacinių
veiklų projektus, siejančius skirtingų savivaldybių skirtingų mo
komųjų kalbų mokyklas (ne mažiau kaip viena iš jų – mokykla
lietuvių mokomąja kalba).
Konkurse dalyvaujančios mokyklos gali rinktis įvairias sri
tis bendrai veiklai: kultūrinę, meninę, kūrybinę, etnokultūrinę,
turistinę, gamtosauginę, sportinę, sveikatingumo, pilietinių
iniciatyvų ar kt.
Informacija apie konkursą skelbiama Švietimo ir moks
lo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje
www.lmnsc.lt.
Paraiškų konkursui teikimas

Bendrą edukacinę veiklą inicijuojanti mokykla (toliau – projek
to vykdytojas) iki 2014 m. balandžio 30 d. 17.00 val. Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centrui adresu Filaretų g. 17,
01207 Vilnius ir el. paštu alma.miriniene@lmnsc.lt turi pateik

ti: užpildytą konkurso projektų
rėmimo paraišką (1 priedas),
būtinai su parašais ir ugdymo
įst aig os ants paud u; bend ra
darbiavimą su mokykla(-omis)
kita mokomąja kalba įrodančius

dokumentus (sutartis / raštus).
Vienas projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką.
Paraiškų vertinimas

Pateiktas paraiškas vertina LMNŠC direktoriaus įsakymu
patvirtinta vertinimo komisija. Ji turi teisę nevertinti paraiškų,
jeigu paraiška neatitinka konkurso tikslo ir uždavinių, jei ji pa
teikta pasibaigus terminui ar nevisiškai užpildyta.
LMNŠC iki 2014 m. gegužės 16 d. paraiškoje nurodytu
el. pašto adresu praneš pareiškėjams apie konkurso rezul
tatus, o pareiškėjai ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 22 d.
el. paštu alma.miriniene@lmnsc.lt turi patvirtinti apie sutikimą
vykdyti projektą ir, jei reikia, pateikti patikslintą organizuojamų
priemonių planą bei išsamią išlaidų sąmatą.
LMNŠC su konkursą laimėjusiais projektų vykdytojais suda
rys lėšų naudojimo sutartis.
Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama nuo 3 000 Lt
iki 5 000 Lt.
Baigiamosios nuostatos
Projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už
projekte dalyvaujančių vaikų saugą, sveikatos priežiūrą, higie
nos sąlygas ir veiklos organizavimo kokybę.
Projekto vykdymo veiklos, finansinę priežiūrą ir kontrolę
atlieka LMNŠC.
Teikdamas paraišką konkursui projekto vykdytojas sutinka,
kad informacija, pateikta paraiškoje, išskyrus informaciją, kuri
negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti
viešinama su konkursu susijusioje informacijoje.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 215 4585 ir
el. p. aurelija.auguniene@lmnsc.lt, alma.miriniene@lmnsc.lt.
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Mokyklai –

Šalčininkų rajono Poškonių pagrindinei mokyk
pasakojimą, pateikė vaikams klausimą: „Kodėl
lai – 90. Po kruopelytę jos metraštyje surinkta mo
retas kas tuometiniame kaime turėjo radijo imtu
kyklos kasdienybė. Ši lietuviška mokykla atidaryta
vą?“ Atsakymų būta įvairių: „Dėl to, kad elektros
1923 m. gruodžio 1 d. Prisimenama, kad sunkūs
nebuvo, kad jie brangiai kainuodavę, kad...“ Pati
pirmieji žingsniai buvę, kad valstiečius, kurie atsi
direktorė atsakė: „Todėl, kad radiją turįs bijojo būti
sakydavo leisti savo vaikus į lenkiškas mokyklas,
įskųstas, jog klausosi vadinamojo „Amerikos balso
bausdavę piniginėmis baudomis, tačiau mokyklai
iš Vašingtono“.
pagal išgales padėdavusi Lietuvių švietimo draugi
Renginyje dalyvavo ir 1936–1939 metų laidos
ja „Rytas“. Ji rengdavusi kursus pradžios mokyk
mokinė, jauno veido ir šviesios atminties senolė
los mokytojams, parūpindavusi
Elena Targavičienė. Jos aky
vadovėlių mokiniams, moraliai
se lyg matei praskriejusį laiką,
remdavusi vaikų tėvus...
kurio nesugrąžinsi. Ji kartu su
Suskaičiuota, kad nuo 1949
visais sukiojosi prie mokyklos
iki 2014 m. jai vadovavo per 17
koridoriuje eksponuojamų mo
direktorių (ilgiausiai – net 15 me
kinių dailės darbų, blizgančių
tų – mokyklai vadovauja Birutė
taurių – mokinių sporto laimė
Žybortienė).
jimų įrodymo, vartė mokyklos
Paminėti 90-ies metų sukaktį
metraštį ir sustabdžiusi žvilgsnį
susirinkę svečiai vos tilpo mo
ties moksleivių skaičiumi atsidū
kyklos salėje. Mokyklos folklori
sėjo: taip, mokinių mąžta, tačiau
nis ansamblis visus sutiko sma
taip yra visur.
gia ir tikrovę atitinkančia daina
O čia bes im ok ant ys vaik ai
„Graži mūsų šeimynėlė šiandien
dalyvauja įvairiuose būreliuose:
susirinko“. Tikrai, mokyklą re
Jaunųjų šaulių, „Gamta – mūsų
15 metų mokyklai vadovauja direktorė B. Žybortienė
mianti „šeimynėlė“ gausi...  
namai“, „Sveikame kūne – svei
Mokykla buvo pristatyta mokinių lūpomis. Kaip įprasta skam
ka siela“. Įgyvendina įvairius projektus: vienas jų „Tiltas tarp
bėjo sveikinimai, kuriuos būtų galima apibendrinti taip: sėkmės
Poškonių pagrindinės ir Karaliaučiaus 40-osios vidurinės mo
Jums, aukit, mokykit mylėti, kaip ir mokėt, Lietuvą, saugokit
kyklų“. Akiratį praplečia pažintinės kelionės į Kauną, Vilnių,
lietuvišką žodį šiame krašte.
Anykščius, išvykos į unikalųjį Dieveniškių istorinį regioninį par
Mokiniai, o ir visa salė, laukė, ką pasakys žodžio kišenėje
ką. Be abejo, ne be draugų – Švietimo ir mokslo ministerijos,
neieškanti ir įspūdingą atmintį turinti 1952–1955 m. direktore
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“, „Vilnijos“ draugijos, Gintaro
dirbusi Birutė Usonienė. O ji pasakojo apie sunkų pokario
Žagunio pasienio užkardos, Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mo
laikotarpį, kolūkius, nepriteklių, apie retai atvažiuodavusį kil
kyklos, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, buvusių
nojamąjį kiną: žmonės neturėdavę pinigų bilietams įsigyti,
mokinių, tėvelių – paramos.
tai spoksodavę pro langus. Ir dar apie daug ką... Baigdama
Alfonsas KAIRYS
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Tarptautinės programos laukia naujų dalyvių
Kviečiame ugdymo įstaigas 2014–2015 m. m. dalyvauti
tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ ir jos antrojoje
dalyje „Obuolio draugai“ bei programoje „Įveikiame kartu“.  
Šios ankstyvosios prevencijos programos skirtos vaikų socia
liniams ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimams ugdytis: jos
moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti,
susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti
aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar prieka
biavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir
netektis. Programos padeda užkirsti kelią įvairioms priklauso
mybėms, patyčioms, (auto)destruktyviam elgesiui atsirasti ir
gerina bendrą emocinę vaiko savijautą. Kiekviena programa
įgyvendinama ugdymo įstaigoje vienus mokslo metus.
Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 5–7 metų
vaikams ir vykdoma ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų,
bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse
grupėse ir pirmosiose klasėse lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis.
Programa taip pat gali būti įgyvendinama pailgintos dienos gru
pėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose.
Prog ram a „Zip io draug ai“ Liet uv oje įgyv end in am a nuo
2000 m. su Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimu ir pasira
šius bendradarbiavimo sutartį. Joje jau yra dalyvavę beveik
130 tūkst. vaikų, parengta apie 3,7 tūkst. pedagogų.
Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra programos
„Zipio draugai“ tęsinys, arba antroji dalis. Ji skirta 7–9 metų
vaikams ir Lietuvoje rekomenduojama įgyvendinti bendrojo
ugdymo mokyklų 2–3 klasėse. Programa taip pat gali būti įgy
vendinama pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose
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ar globos namuose. Kol kas programa
vykdoma tik lietuvių kalba.
Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje
pirmą kartą išbandyta 2012–2013 m. m.
Šiais mokslo met ais į prog ram ą įsi
traukti buvo pakviestos Vilniaus apskrities ugdymo įstaigos.
2014–2015 m. m. programa bus įgyvendinama Alytaus, Kauno,
Marijampolės ir Vilniaus apskrityse.
Programa „Įveikiame kartu“ skirta 7–9 metų vaikams ir gali
būti vykdoma bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse,
pailgintos dienos grupėse, vaikų globos namuose bei vaikų
dienos centruose lietuvių kalba.
Programa „Įveikiame kartu“ aprobuota Švietimo ir mokslo
ministerijos. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2006 m.
Beveik 2 tūkst. pedagogų iš visų apskričių yra įgiję programos
„Įveikiame kartu“ pedagogo kvalifikaciją.
Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2014–2015 m. m. įsitraukti
į programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ar (ir) „Įveikiame
kartu“, turi iki gegužės 30 d. atsiųsti užpildytas dalyvio paraiškos
formas VšĮ „Vaiko labui“ paštu, faksu arba elektroniniu paštu.
Išsamią informaciją ir paraiškos formas rasite
www.vaikolabui.lt.
Aurelija OKUNAUSKIENĖ
Daugiau informacijos: VšĮ „Vaiko labui“,
tel. (8 5) 212 1407, 8 699 20 223,
el. paštas info@vaikolabui.lt,       
www.vaikolabui.lt.     
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„Pavasario linksmybės“ Radviliškio Vaižganto gimnazijoje
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria
Ir kaip daug svetim
 ų žmonių, kad mus pamatytų,
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.

(Kristijonas Donelaitis)

Graž iai vis ai Liet uv ai min int K. Don el aič io
300-ąsias gimimo metines, atskubėjo ir pavasaris:
„saulelė vėl atkopdama budino svietą / Ir žiemos
šaltos trūsus pargriaudama juokės.“ Kaip K. Done
laitis pavasarį skubino būrus žiūrėti į atgimstančią
gamtą ir kuo greičiau darbų imtis, taip ir lituanistų
bendruomenė kiekvieną pavasarį susirenka į vieną
iš svarbiausių savo renginių – respublikinę lietu
vių kalbos ir literatūros olimpiadą, šiemet skirtą
garbiam klasikui.
Svetlanos Sluckienės nuotr.
Džiugu, kad tokį svarbų Lietuvai renginį šiais metais
buvo patikėta rengti Radviliškio Vaižganto gimnazijai.
kos leidžiamą solidų savo krašto kultūros leidinį, ir unikalaus
Galima pašmaikštauti, jog šią svarbią ir gražią gimtosios kalbos
bibliotekos reiškinio – romansų atlikėjų ansamblio „Sidabrinė
ir literatūros šventę į gimnaziją lyg magnetas pritraukė mokiniai,
mėnesiena“ – pasirodymą. Humanitarų auditorijai puikiai žinomi
kurie kasmet stengėsi gimtosios kalbos olimpiadoje pateisinti
romansų tekstai netruko suskambėti ir žiūrovų lūpose.
deimančiukų vardą: būtent Radviliškio Vaižganto gimnazijos
Kol mokiniai rašė esė, mokytojai dalyvavo seminare. ŠMM
mokinė Salomėja Plukaitė prieš kelerius metus iš pirmosios
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
gimtosios kalbos olimpiados parsivežė bronzos medalį ir vėliau
N. Poderienė apžvelgė lituanistų dar lauksiančius svarbiausius
dvejus metus rajone buvo nepralenkiama, taip pat respublikos
K. Donelaičio metų renginius, kvietė pasvarstyti apie gabių
olimpiadoje rajonui atstovavo ir Karolina Šarauskaitė, o šiemet
mokinių ugdymo galimybes. Lituanistai, susibūrę į grupeles,
gimnazistės Rugilė Masiulytė ir Milda Urbonavičiūtė, užėmusios
aptarė problemas: siūlyta mažinti mokinių skaičių grupėse,
rajono ture trečiąją ir antrąją vietas, linkėjo sėkmės jas pralen
gabiesiems skirti daugiau papildomo ugdymo valandų, nes
kusiems šeduviams Robertai Gilytei ir Povilui Diržinauskiui.
dažniausiai mokytojai su jais dirba laisvalaikiu, rengti kūrybines
stovyklas, daugiau vaikų paskatinti, sudarant galimybę jiems
Tad kovo paskutinėmis dienomis „iš visų kampų šio svieto
varžytis olimpiadoje ne dviejose (9–10 ir 11–12), o keturiose
jau susibėgo“ 127 Lietuvos ir 23 užsienio lietuviškų mokyklų
(9, 10, 11, 12) klasių grupėse ir kt. Vienas iš kūrybingiausių
mokiniai su savo mokytojais bei nemažas būrelis vertinimo ko
šalies lituanistų Stepas Eitminavičius pristatė metodinį leidinį
misijos narių ir svečių. Olimpiados dalyvius pasveikino Švietimo
„Žodis iš Tolminkiemio“.
ir mokslo ministerijos (ŠMM) Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
Antrąją dieną vyko apdovanojimų ceremonija. Ignalinos gim
skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė, Radviliškio ra
nazijos mokinys Giedrius Pakalka (mokyt. Marytė Šimonienė)
jono savivaldybės meras Darius Brazys, Vaižganto gimnazijos
ir Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinė Viktorija Tuzaitė
direktorė Židrūna Onaitienė, vertinimo komisijos pirmininkė
(mokyt. Adelė Žeimytė) apdovanoti ŠMM pirmojo laipsnio diplo
Dainora Pociūtė- Abukevičienė.
mais. Jais apdovanotos ir užsienio lietuviškų mokyklų atstovės:
Kadangi olimpiada buvo skirta hegzametro meistrui, daugu
Vasario 16-osios gimnazijos mokinė Evelina Baniūnaitė (mokyt.
ma šventės kūrėjų ir svečių stengėsi bent eilutę pacituoti ar per
Birutė Augustanavičiūtė) ir Vilniaus lietuvių namų mokinė Alina
frazuoti. Ramiai, kukliai, gal dar kiek nedrąsiai K. Donelaitį pir
Rukšnaitis (mokyt. Violeta Bartkienė).
mąją dieną svečiams skaitė jauniausi gimnazijos šeimininkai –
Pirmosios vietos laimėtojams įteikti planšetiniai kompiuteriai,
pirmokai, drauge su mokytojais parengę kompoziciją „Vyžlau
antrosios vietos laimėtojams – muzikiniai grotuvai, o trečiosios
kio kronikos“. Antrąją dieną olimpiados dalyvius žavėjo dar
vietos laimėtojams atiteko elektroninės skaityklės.
vienas, jau solidesnis, žvilgsnis į K. Donelaičio „Metus“ – Ma
Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai už sa
žeikių Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro poezijos spektaklis
vitą požiūrį į krašto kultūrą įteikti Vasario 16-osios gimnazijos
„Žiemos rūpesčiai“.
mokinei E. Baniūnaitei, Šeduvos gimnazijos mokinei Robertai
Tačiau nedaug K. Donelaitis rašė apie šventes, daugiausia
Gilytei, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinei
džiaugsmo žmogui, pasak pastoriaus, turįs suteikti darbas, to
Rasai Matuliauskaitei.
dėl ir olimpiados dalyviams teko nemažai paplušėti. Lietuvos
Vieno iš Vaižganto gimnazijos auklėtinių, „Alma littera“ įmo
mokiniai šalies etape atliko originalias Vilniaus universiteto
nių grupės valdybos pirmininko Arvydo Andrijausko rūpesčiu
dėstytojų parengtas užduotis, rašė esė nurodyta tema. Užsienio
gimnaziją pasiekė puikių knygų siunta. Jomis buvo apdovanoti
lietuviškų mokyklų mokiniai atliko kitokias – kalbos vartojimo,
užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai ir mokytojai. Ir palinkėta,
rašymo, kalbėjimo ir meninio skaitymo – užduotis. Dalyvių
kad kuo ilgiau jų širdyse ir mintyse gyventų lietuviškumo dvasia.
darbus tikrino kompetentinga komisija: Lietuvos edukologijos
Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Gra
universitetų, Lietuvių kalbos bei Literatūros ir tautosakos insti
žina Pilypienė sakė: „Olimpiados simboliu tapo paukštis. O ir
tutų mokslo darbuotojai, lietuvių kalbos mokytojai.
Donelaitis rašė, kad „Dievo didė galybė ir paukštelių balsuos
Mokiniams atliekant pirmąsias užduotis, jų mokytojai, kad
yr didei stebuklinga“. Taigi atsisveikiname su jumis linkėdami
neturėtų laiko jaudintis dėl savo vaikų, buvo pakviesti į modernią
to kasdienio gyvenimo stebuklingumo. Ir, kad ilgiau mus atsi
Radviliškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką, kurioje me
mintumėte, dovanojame jums po puikią knygą apie Radviliškį
ras D. Brazys ir administracijos direktorė Jolanta Margaitienė
ir mažą paukštelį.“
supažindino su Radviliškio kraštu. Bibliotekos direktorė Aldona
Nida URBONAVIČIENĖ
Januševičienė padovanojo dvi išskirtines dovanas – kultūros
Radviliškio Vaižganto g-jos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
žurnalą „Radviliškio kraštas“, vienintelį respublikoje bibliote
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Laiškų apžvalga
Ak, tie mažieji, mielieji laiškučiai. Būtent mažieji, ne trum
pieji, ne kokie nors kitokie, o būtent mažieji. Nes skaityda
mas juos pagalvoji, jog tiems laiškučiams dar labai reikia
užaugti, kad juos skaitytų ne tik redakcijos žmonės, bet ir
tikrieji „Švietimo naujienų“ skaitytojai, kad suprastų, apie
ką norėta parašyti. Ir kodėl norėta? Kokia iš to nauda? Kad
įvykį lydėtų mintis. Šį kartą bandykime paskaityti drauge.
„Sveiks, svieteli margs“, gražiai pavadino savo laiškutį
Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, lite
ratūrinės popietės „Sveiks, svieteli margs“, skirtos Kristijonui
Donelaičiui, organizatorė Violeta Leigienė. Gerai, kad parašė,
nes iš šios mokyklos mes net nebeprisimename, kada kokią
žinutę buvome gavę. O juk vien Lietavos vardas ką reiškia?!
Jį galima išgirsti ir Klaipėdoje, ir Seinuose. Jis skamba litera
tūros kūriniuose, jaunimo vaidinimuose. (Čia – apie žodį, apie
vardą „Lietava“.)
Bet grįžkime prie temos.
Popietė pagrindinėje mokyk
loje skirta K. Donelaičiui. Joje
dalyvavo mokiniai nuo 5 iki 9
klasės. Bibliotekininkė jiems
trump ai pap as ak ojo apie
K. Don elait į, jo kūr yb ą. O
devintokai Liudmila, Miglė,
Laura, Lukas ir Adas paskai
tė ištraukas iš K. Donelai
čio kūrinių. Kaip puiku, kad
skaitė ne tik visada aktyvios
mergaitės, bet ir Lukas su
Aid u. Mok yt ojai sak o, kad
mokyklose tokiems darbams
prikalbinti berniukus, oi, kaip
sunku būna. O paskui visi
žiūrėjo kiną. Trumpą filmuką
„Studentai skaito K. Donelaičio „Metus“. Stovyklos „Gamtos
kino dienos 2012“ metu kūrybinė grupė sukūrė filmą „Donelai
tis tarp mūsų“. Šis filmas apie žmonių paliktas žymes knygos
kelyje, apie klasikos išliekamąją vertę. Visi žiūrėjo ir šio filmo
ištrauką. O kadangi K. Donelaičio atminimas įamžintas ir lietuvių
literatūroje, ir kine, teatre, popietės dalyviams buvo parodytos
skaidrės su lietuvių dailininkų sukurtais K. Donelaičio atvaizdais.
Vaikai susidomėję klausėsi aktoriaus Rolando Kazlo skaitomų
K. Donelaičio „Metų“.
Kaip rašo šio laiško autorė, penktų klasių mokiniai per infor
matikos pamokas irgi savotiškai „skaitė“ K. Donelaičio „Metus“.
Rinkdami kompiuteriu ištraukas iš K. Donelaičio tekstų, jie vietoj
daiktavardžių dėjo paveikslėlius. Visi jų darbai eksponuojami
mokyklos stende prie informatikos kabineto. (Puiki idėja.)
Beskaitydami K. Donelaitį mokiniai susidūrė su jiems neži
nomais žodžiais. Penktokai gavo užduotį sužinoti šių žodžių
reikšmes.
„O dar, pasirodo, K. Donelaitį galima ir dainuoti. Pasiklausė
me popietės pabaigoje grupės „Liūdni slibinai“ atliekamų „Pava
sario linksmybių“, – užbaigia pasakojimą renginio organizatorė.
Ačiū „Lietavos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkei V. Leigienei. Paskaitėme ir tarytum patys drauge pabuvojome.
„Kristijono Donelaičio skaitymai“. Apie tai parašė Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos bibliotekos
vedėja, Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė
Regina Grabliauskienė.
„Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtus poemos „Metai“ skai
tymus pradėjome Vilniaus knygų mugėje, kai juos paskelbė
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kauno
miesto metodinio būrelio bibliotekininkės kartu su Švietimo ir
ugdymo skyriaus vyr. specialiste Gražina Jablonskiene lankėsi
Juozo Grušo vidurinės meno mokyklos bibliotekoje, čia aptarė
būrelio veiklą, kūrė projektą K. Donelaičio jubiliejui paminėti
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ir skaitė jaukioje, pavasariškai šviesioje bibliotekos aplinkoje
„Metų“ poemos „Pavasario linksmybes“. Žiūrėjome mokinių
sukurtą filmuką. Kiekviena gavome meniškai pateiktą „Pava
sario linksmybių“ tekstą su naujojo „Metų“ leidimo iliustracijo
mis, kuriuo vėliau papildėme savo bibliotekų parodas, skirtas
K. Donelaičiui. Susitikimo pabaigoje vaišinomės knygos pavi
dalo tortu „K. Donelaičio „Metai“.
K. Donelaičio skaitymai ir kiti renginiai gimnazijoje vyks vi
sus metus. Apie tai byloja kitas laiškelis, kurio, deja, niekas
nepasirašė. Bet iš jo sužinome, kad „Bibliotekoje parengta
literatūros paroda „Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės
literatūros pradininkas, sukūręs reikšmingą lietuvių literatūrai
poemą „Metai“. <...> Bibliotekoje eksponuojami ir gimnazistų
sukurti tapybos darbai „Iliustruojame K. Donelaitį“. Kovą gim
nazijoje vyko lietuvių kalbos savaitė „Poetas prasideda žemėj“,
o jos metu surengtos mini konferencijos klasėse, gimnazistai
inscenizavo ir iliustravo poemą „Metai“, kūrė knygos žymeklius,
kryžiažodžius. Vyko raiškiojo skaitymo ir dailyraščio konkursai.
Savaitės renginius apibendrino stendinis pranešimas – foto
koliažas apie K. Donelaičio metų minėjimą gimnazijoje. Jis
eksponuojamas gimnazijos ir bibliotekos erdvėse.
Įvairiai mokyklos mini K. Donelaitį. Labai įvairiai. Bet
gerai, kad mini. Ir dar labai džiugu, kad mums pradėjo ra
šyti mokyklų bibliotekininkės. Kažkas įvyko. Kas – mums
nežinoma, bet iš laiškų galima spręsti apie didžiulį pagy
vėjimą mokyklų bibliotekose.
Netradicinė Vengrijos am
bas ad or iaus pam ok a. Ro
kiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos „Romuvos“ pada
linio bibliotekos vedėja Reda
Kiselytė rašo, kad grupė gim
nazistų ir mokytojų dalyvauja
„Com en ius“ projekt e „Let’s
click“ („Spragtelėkime“).Pro
jekte dalyvauja penkios šalys,
tarp kurių yra Vengrija. „Pro
jekto turinį paįvairino Vengri
jos ambasadoriaus Lietuvoje
Zoltano Pecės (Zoltan Pecze)
susitikimas su projekto daly
viais gimnazijos „Romuvos“
Jūratės Matiukaitės nuotr.
padalinio skaitykloje, kurioje Vengrijos ambasadorius Lietuvoje Z. Pecė
buvo parengta literatūros pa
roda „Vengrijos krašto kultūra ir istorija“. Netradicinėje pamo
koje svečias pasakojo apie Vengrijos krašto istoriją, kultūrą,
demonstravo vaizdinę medžiagą. Po pamokos gimnazistai
dalyvavo viktorinoje. Jos dalyviams svečias įteikė atminimo
dovanėlių. Gimnazijai ambasadorius padovanojo nemažai
leidinių apie Vengrijos šalį. Gimnazijos skaitykla, kurioje vyko
pamoka, buvo papuošta abiejų šalių vėliavomis, pagamintomis
iš skanėstų: vengriškoji iš žaismingų sumuštinukų, lietuviško
ji – iš saldainių. Projektas toliau tęsiamas, jo dalyviai galės
susipažinti Vengrijos kraštu.“
Pasak laiško autorės, ši veikla yra bendradarbiavimo su už
sienio ambasadomis Lietuvoje tąsa. 2004–2005 m. gimnazijos
biblioteka vykdė „Lituanistikos centro“ kūrimo programą. Taip
buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Japonijos, Austrijos,
Danijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, Nyderlandų
Karalystės ir kitomis ambasadomis. Bibliotekos fondas papil
dytas vertingais leidiniais.
Vaišių, pusryčių, valgymo apskritai temos. Jos svarbu.
Bet kaip dera, o kaip ne pateikti vaišes? Nors čia galima
pažvelgti į temą per Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pro
gramos „Sveika mokykla“ koordinatorės Sandros Barš
kietės laišką.
Sveikų pusryčių fiesta. Progimnazijos bendruomenė, da
lyvaudama programoje „Sveika mokykla“ kovo mėnesį skyrė
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sveikos mitybos iniciatyvoms. Bet prieš tai buvo atlikta anketinė
apklausa „Mokinių mitybos įpročiai“, paskui surengta paskaitadiskusija „Sveika mityba. Pusryčiai – svarbi dienos pradžia“.
Vėliau vyko akcija „Sveikų pusryčių fiesta“. „Kiekvieną rytą
pradėdavome bendrais mokinių ir mokytojų pusryčiais, jau
kioje aplinkoje skanavome pačių atsineštų užkandžių, gėrėme
sveiką arbatą. Tikime, kad tai pakeitė mokinių požiūrį į pusryčių
valgymą. Juk mokykloje prasidėjęs mažytis ryto ritualas virto
malonia dienos dalimi.“
Dažnai, bet dalykiškai, netikėtų pavadinimų savo temoms
surasdama mums rašo Kauno Martyno Mažvydo pagrindi
nės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projektų
kuratorė Auksė Petruševičienė.
Pavasaris sprogdina kūrybiškumo pumpurus. „Įsibėgė
jus „Kūrybinių partnerysčių“ programai, mokykloje sėkmingai
vykdomi trys projektai: aplinkosauginis „Mes kūrėjai, ne teršė
jai“, tapybinis „Simbolių freska“ ir teatrinis „Lašelio kelionė per
žemę“. Projektų rezultatų siekiama per įvairiausias veiklas.
6b klasės mokiniai darbuojasi su aplinkotyrininke Jolanta
Uktveryte. Visi vyko į Kalniečių parką ir Čečėnijos aikštę, ten
ėmė žemės, oro, vandens mėginius, juos tyrė, analizavo, aiš
kinosi, kas yra blogai, kas gerai, ir toliau tęsė projekto veiklas.
Buvo planuota lankyti Eigulių piliakalnį, bet ten nuvažiavusi
Jolanta nutarė, kad su vaikais to daryti negalima: seniausias
Kauno piliakalnis apaugęs brūzgynais, padengtas šiukšlių ir
padangų sluoksniu. Čia gyvena benamiai... Ir – nepatikėsite! –
ant piliakalnio stovi lenta su užrašu „Lietuvos TSR. Archeolo
ginis paminklas, saugomas valstybės“. Aplinkotyrininkė viską
nufotografavo ir diskutavo su mokiniais, kas gi kaltas ir ką
daryti, kad istorinis paminklas vėl taptų prižiūrimas ir gerbia
mas. Taip dirbama todėl, kad vienas iš „Kūrybinių partnerysčių“
teiginių: „Nesėkmė – irgi sėkmė.“ Taigi mokiniams nepavyko
patyrinėti piliakalnio, bet jie nutarė rašyti laišką Eigulių mikro
rajono seniūnui (o gal ir savivaldybės Aplinkosaugos skyriui),
argumentuotai prašydami atkreipti dėmesį į problemą. Tai gal
piliakalniui pasisekė?..“
Šis sprendimas vertas ne tik paviešinimo, bet ir aplodis
mentų. Apie tokį požiūrį ir tokį mokymąsi yra kalbėjusi ir
svajojusi dr. Meilė Lukšienė.
Toliau laiško autorė pa
sakoja, kaip įdomiai dir
bam a 6c klas ėje. „Jau
vyko daugybė netradicinių
pam ok ų, bet lab iaus iai
vaikams įsiminė integruo
ta geografijos, technolo
gijų ir dailės pamoka su
kūrybos praktiku Adomu
Danusevičiumi. Iš miltų,
vandens, druskos ir dar
kelių paslaptingų sudeda
mųjų dalių mokiniai patys
pasigamino plastiliną, iš

jo lipdė trimačius ežerų, upių, kalnų bei ugnikalnių modelius,
kuriuos spalvino akriliniais dažais. Paskui kiekviena grupė pri
statė savo darbą, pasakojo, kaip susidarė ir kur pasaulyje yra
jų pavaizduotas geografinis objektas. Dvi pamokos prabėgo
nepastebimai greitai, nes vyko labai intensyvus ir įdomus dar
bas. Ir mokiniai, ir mokytojai džiaugėsi įgytomis žiniomis bei
gebėjimais. O sukurti modeliai bus puiki mokomoji medžiaga
geografijos pamokoms kitose klasėse.“
A. Petruškevičienė rašo ir apie daugelį kitų, neįtikėtinai įdomių
integruotų pamokų. „Mokiniai piešia tamsoje įsivaizduojamus
gyvūnus – kaip pirmykščiai žmonės ant urvo sienų (nelengva
klasę paversti urvu, bet įmanoma); kitą dieną jie grupėmis ku
ria tekstus pagal menines fotografijas (kokie prasmingi tekstai,
galima paskaityti mokyklos internetinėje svetainėje); o kiek
smagumo laukia integruotoje matematikos ir kūno kultūros
pamokoje! Pamokos su aktoriumi Mantu Cegelsku 6a klasei
vyko muziejuje neregiams (muziejaus idėja – jutiminė patirtis.  
Ekspozicija yra visiškai nematoma, lankytojai ją gali tik pajausti
per garso, lytėjimo bei uoslės pojūčius). Tai naujos patirtys.
Pasitelkus „Kūrybines partnerystes“ pavasaris jau kiekvienam
mokyklos kampe sprogdina kūrybiškumo pumpurus.“
Gyvenimas Šiaulių mokyklose verda. Ir labai įvairus.
Tarpmokyklinis konkursas „Moku, žinau, galiu“. Apie tai mus
parašė „Saulėtekio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos Kris
tina Urbonienė ir biologijos mokytoja Danguolė Vaičekaus
kienė. Konkursas vyko Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje. Jame
dalyvavo 7–8 klasių mokinių komandos iš Šiaulių Gegužių,
Gytarių, Dainų, „Rasos“ progimnazijų ir Vijolių vidurinės mo
kyklos. Konkurso dalyviai atliko 10 skirtingų mokomųjų dalykų
užduočių, kurių tema – ekologija. Mokiniams užduotys patiko,
nes jos buvo pateiktos inovatyvia forma – videoklausimais. At
likę užduotį, dalyviai galėjo iš karto pamatyti ir išgirsti teisingus
videoatsakymus. Dešimtoji konkurso užduotis – judrusis anglų
kalbos diktantas („Running Dictation“). Tai estafetė, kurios tiks
las perduoti informaciją komandos draugams ir iš gautų žodžių
sudėlioti frazę ekologine tematika.

Kol komisija skaičiavo taškus, mokiniai žiūrėjo informacinius
filmukus apie šiukšlių rūšiavimą ir antrinių žaliavų panaudojimą.
Konkurso pabaigoje paskelbti I–III vietų laimėtojai, jie apdova
noti vertingais prizais.
Integruota veikla naudinga ne tik informacijos požiūriu, ji ug
do komandinio darbo įgūdžius ir kūrybiškumą, moko kritiškai
mąstyti, spręsti gyvenimiškas problemas, skatina mokinių ir
mokytojų bendradarbiavimą. Dalyvaudami integruotame kon
kurse „Moku, žinau, galiu“ mokiniai patobulino kalbinę, mokslinę
ir sociokultūrinę kompetencijas.“
Štai tiek šį kartą. Ketiname ir toliau aptarinėti Jūsų laiš
kus, skatiname rašyti apie tai, kas galėtų būti įdomu ne
tik Jums patiems.
Redakcija
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Paminėta Pasaulinė miškų diena
Dešimt vaikų fotografijų konkurso „Paukščiai grįžta namo“
nugalėtojų buvo apdovanoti fotoaparatais, kad galėtų toliau
fiksuoti nepakartojamas akimirkas gamtoje. Šie apdovanojimai
buvo įteikti miškininkų surengtos pavasario šventės „Paukščiai
grįžta namo“ iškilmingame baigiamajame renginyje, skirtame
Pasaulinei miškų dienai paminėti.
Geriausiomis buvo pripažintos Granto Aniulio iš Dubravos,
Dovydo Cicėno iš Ignalinos ir kitų nuotraukos. Visus nugalė
tojus renginyje pasveikino šventės globėjas aplinkos ministras
Valentinas Mazuronis ir generalinis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas. Geriausios nuotraukos buvo eksponuojamos
šventės metu, po jos paroda apkeliaus visą Lietuvą.
Nuotraukų konkursas šiemet vyko visose 42 Lietuvos miškų
urėdijose. Prieš nugalėtojų apdovanojimą šiemet visoje Lietu
voje tradiciškai buvo keliami inkilai grįžtantiems sparnuočiams.
Nepaisant prastų oro sąlygų, visoje Lietuvoje buvo iškelta
daugiau kaip 3 tūkst. inkilų, šią šventės dalį vainikavo inkilų
kėlimas sostinės Kalnų parke.
„Visi dideli dalykai prasideda nuo mažų. Jei mes šiandien
įrengiame inkilėlius mažiesiems savo draugams, tai reiškia ne
tik žmonių ir gamtos suartėjimą, bet ir meilę tėvynei. Vystantis
technologijoms, didėjant stresui, gamta ir miškai leidžia mums
pailsėti, grįžti prie savo tikrųjų šaknų“, – šventėje kalbėjo mi
nistras V. Mazuronis.
Šiemet pavasario šventės „Paukščiai grįžta namo“ baigia
masis renginys buvo švenčiamas Pasaulinę miškų dieną. Ši

Vienos iš konkurso nugalėtojų Emilijos Skruzdytės nuotrauka „Dagiliai ir čivyliai“

diena pradėta švęsti pernai Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos sprendimu. Visos šalys raginamos tiek nacionaliniu, tiek
tarptautiniu mastu organizuoti įvairią veiklą, susijusią su miškų
sodinimu, skatinama parodyti pasauliui, kaip pasodinti medžiai,
miškai teigiamai keičia gyvenamąją aplinką. Miškininkų organi
zuojamos pavasario šventės jau yra tapusios smagia tradicija.
Kasmet urėdijos rengia inkilų kėlimo šventes ir kitaip pažymi
paukščių grįžimą bei gamtos prisikėlimą po žiemos.
Lietuva turi kuo didžiuotis. Miškai užima apie trečdalį mūsų
šalies teritorijos. Biologine įvairove jie pranoksta daugelio kai
myninių šalių miškus.
„Komunikacijos idėjų“ inf.
Daugiau informacijos www.gmu.lt ir
miškų urėdijų interneto svetainėse.

Tarptautinę gimtosios kalbos dieną –
gestų kalbos pamokos miestiečiams
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
mokinių grupė, vadovaujama direktorės ir surdopedagogės
Danutės Kriščiūnienės, Laisvės aikštėje surengė akciją, skirtą
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti, o kartu išsiaiš
kinti, ar žino visuomenė, kokia yra kurčiųjų gimtoji kalba. Juk
daugelis net nesusimąsto, kad šie žmonės yra dvikalbiai: kal
bantys savo gimtąja gestų bei lietuvių kalbomis.
Šeštokas Jonas Švalbonas, devintokė Ineta Černeckytė,
penktokai Faustas ir Matas Butkevičiai apklausė per šimtą
panevėžiečių, kurių jauniausiam – ketveri metukai, vyriausia
jam – aštuoniasdešimt. Daugelis nežinojo, kad tą dieną minima
Gimtosios kalbos diena, tačiau buvo ir žinančių. O išmokti lie
tuvių gestų kalbos daktilę (LGK) ir gestų kalbą ypač knietėjo
jaunimui. Pašnekovai išmoko daktiliuoti savo vardą, pasisvei
kinti, kiekvienam buvo įteikta po lankstinuką apie mokyklą ir
atspausdintą daktilę. Gestų kalbos ir daktilės buvo pamokyti ir
Laisvės aikštėje sutikti Panevėžio miesto savivaldybės Užsienio
ryšių skyriaus vedėja Vilma Kučytė, Švietimo skyriaus vedėjas
Dainius Šipelis, „Panevėžio balso“ korespondentė Raimonda
Mikučionytė. „Jei ta diena būtų buvusi ne penktadienis, kada
po pamokų visi vyksta į namus, tai vaikai būtų iki vakaro ben
dravę su praeiviais – taip jiems patiko ši akcija“, – mokiniais
žavėjosi D. Kriščiūnienė.
Įgavę pasitikėjimo ir drąsos, vaikai noriai ėjo ir į miesto cen
tre esančias kavinukes, grožio salonus, parduotuves, šnekino
kalbų mokymo kursų dalyvius, aplankė Panevėžio apskrities
turizmo informacijos centrą. Įdomiausia, anot mokinių, buvo tai,
kad sutiktieji, tikriausiai manydami, jog bus prašoma paaukoti
pinigų, beveik visi tvirtindavę neturintys laiko, tačiau išgirdę, kad
bus kalbama apie kurčiuosius ir gestų kalbą, laiko rasdavo, o
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Daktilės stropiai mokėsi Švietimo
skyriaus vedėjas D. Šipelis

pradėję mokytis pagrindinius gestus ir daktiliuoti, pamiršdavo
visus reikalus, netgi paskui prašydavo pamokyti dar daugiau.
Už šias pamokas mokiniai sulaukė padėkų, buvo pavaišinti
saldumynais ir gavo dovanų. Informacijos centro vadovė Daiva
Tankūnaitė, padovanojusi informacinės medžiagos apie Lietu
vą, pakvietė vaikus apsilankyti dažniau.
Laima LAPĖNIENĖ

