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KovąKaunedurisiškilmin
gaiatvėrėNaujausiųfarma
cijosirsveikatostechnologijų
centras. Šį atviros prieigos
centrąsukūrėLietuvossvei
katosmokslų universitetas
(LSMU),vykdydamas integ
ruotomokslo,studijųirverslo
centro(slėnio)„Santaka“pro
gramą.Šiąprogramątaippat
įgyvendinaLSMUpartneriai–Kaunotechnologijosuniversitetas(KTU)beiLietuvos
energetikosinstitutas(LEI).

BendromisEuroposSąjungosirLietuvosRespublikosbiudžetolėšomisfinansuoja
masprojektassuteikėunikaliągalimybęLSMUpovienustogusujungtikompetencijas
irdirbtiįvairiomsLietuvosbeiužsieniomokslininkųgrupėms.Čiajosvykdysfunda
mentiniusirtaikomuosiusmokslotyrimus,versloirviešojosektoriausužsakymus.
Centre, sutelkiantmedicinos ir farmacijosmokslinių tyrimų, studijų bei imlaus

žiniomsverslopotencialą, įsikūrusiuosepadaliniuosevykstanatūraliųbiologiškai
aktyvių junginių, vaistiniųmedžiagų taikinių paieška, ląstelių genetikos, vaistinių
medžiagų tiekimo sistemųbiofarmaciniai tyrimai ir kt.Centromokslinių tyrimų ir
eksperimentinėsplėtros rezultatus bus siekiamapanaudoti klinikinėje praktikoje,
diegiant naujus diagnostiniusmetodus, tobulinant esamus ir panaudojant nau
jusmedikamentus. Centre dirbantysmokslininkai jau atlieka ikiklinikinius vaistų, 
Alzheimerioligos,kaulųkremzliųirkitustyrimus,kuriųrezultatai,tikimasi,busplačiai
taikomiklinikinėjepraktikojeirsėkmingaikomercializuojami.

IškilmingoatidarymometuLSMUrektoriusprof.RemigijusŽaliūnaspabrėžėpro
jektoreikšmę.„Projektasreikšmingasvalstybėsmastuirturimepadėkotivisiems,
padėjusiemsjamtaptitikrove.Mumslabaisvarbistudijų,moksloirverslosinergija,
užsienyjeinvesticijosįfarmacijossektoriųyradidžiulės.Visisuprantame,kadtokios
investicijos svarbiosne tikLietuvosaukštajammokslui, bet ir socialinei aplinkai,
jaunimopažangai.“

LSMUpartnerioKTUrektoriusprof.PetrasBaršauskaspriminė,jogNaujausiųfar
macijosirsveikatostechnologijųcentroatidarymas–taipriešpaskutinis„Santakos“
slėniostatybosžingsnis.„Esutikras,kadšios investicijospadarysproveržįnetik
Lietuvosakademiniamepasaulyje,betirbendrameLietuvosekonomikoskontekste.
Galimebūtilyderiaisinovacijųbeitechnologijųplėtrossrityjeirkonkuruotitarptauti
nėserinkose“,–teigėprof.P.Baršauskas.

Centre įsikūrė dešimt padalinių (Farmacijos fakultetas ir kitos atviros prieigos
laboratorijos). Fitofarmacijos, Farmakognozijos, Farmacinių technologijų, Vaistų
technologijosirsocialinėsfarmacijos,Klinikinėsfarmacijos,Vaistųchemijos,Analizi
nėsirtoksikologinėschemijos,Vaistiniųmedžiagųikiklinikiniųtyrimų,Vaistųtaikinių
histopatologijos,Patologiniųprocesųfarmakologinėsreguliacijosirvaistųmetabo
lizmotyrimųpadaliniaiveikiainovatyviuatvirosprieigosprincipu–taireiškia,kad
tiekvidaus,tiekišorėsvartotojaipagalsutartassąlygasgalinaudotišiuolaikiškąir
naujausiusporeikiusatitinkančiąįrangąmokslo,verslo,viešojosektoriaus,studijų
reikmėmstenkinti.
Naujojopastatoplotasyra11tūkst.kv.m,projektobiudžetas–53mln.litų,išku

riųrangaiskirta29,5mln.,mokslineiįrangai–14,7mln.,baldams–7mln.irkitoms
išlaidoms–1,8mln.litų.Pastatoprojektoautorės–architektėsGražinaJanulytė
BernotienėirGuodaZykuvienė.

LaimaZAKARAITĖ
Lietuvossveikatosmokslųuniversitetoviešųjųryšiųspecialistė

Ati da ry tas uni ka lus 
at vi ros pri ei gos 
cen tras

LSMUnuotr.
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„Duviename“–tokiapopuliariareklaminefrazegalimaįvar
dytivienosprofesiniomokymoįstaigos–Kaunomaistopramo
nėsirprekybosmokymocentro–dviejųsektoriniųpraktiniomo
kymocentrųatidarymošventę.Vienasjų–Maistotechnologijų
irprekybosskyriuje–taimėsos,duonoskepimoirkonditerijos,
kitas–Viešbučių irviešojomaitinimoskyriuje–viešbučių ir
restoranų.Mesjuokaudamisakome,kadmūsų„trobadviejų
galų“:vienas–Kaunomiestopakraštyje,kitas–Senamiestyje.

Kiekvienosektoriniopraktiniomokymocentroatidarymui– 
savita programa.Duonos kepimo ir konditerijos sektorinio
praktiniomokymocentroatidarymasatspindėjočiapuoselėja
mųtradicijųirvertybiųdvasią.Visussvečiussutikometrankia
kapelosmuzika, liaudies dainomis, tautinių šokių kolektyvo
pasveikinimošokiais.Įsusirinkusiuosiusdonelaitiškaikreipėsi
būsimasiskonditerisStanislovas:„Sveiks,svetelimargs,šven
tespavasariošventęs!..“Skambantmuzikaiirplojimams,sim
bolinęjuostelęperkirpošvietimoirmoksloministrasprof.Dai 
niusPavalkis,SeimonarėBirutėVėsaitė,Kaunomaistopra
monėsirprekybosmokymocentrodirektoriusAlvydasGrevas.
Okonditerijosirmėsosperdirbimolaboratorijosepakilianuo

taikadirboprofesijosmokytojaiirmokiniai.Daugelįnustebino
malonuskaimiškosduonoskvapas.Įgudusiaisjudesiaisįnaujai
sumūrytos senoviškos krosniespakurą ližeduonoskepalus
stūmėmokiniai, prižiūrimi profesijosmokytojosSalomėjos
Česnulevičienės.Už keliųmetrų savo darbą susikaupusios
dirbokonditerijosvyr.mokytojaKristinaČeslevičienėsumo
kinėmis: jossėmė irvarvinoantvoloklampiąšakočio tešlą,
formavonaująkepinį.
Neatsitiktinaimokymo centro ir kartu sektorinio praktinio

mokymocentrovizija–modernumą,šiuolaikiškumą,inovacijas
derintisupuoselėjamaissenaisiaisliaudiespapročiaisirtradi
cijomis.Netpasirenkamųjųdalykųprogramoseyra„Tradiciniai
pyrago ir duonos kepiniai“ bei „Tradiciniaimėsosgaminiai“.
Šiuosdalykusmokiniairenkasinoriai.
Kaikuriešventėjedalyvavęsvečiaiarbuvęmokiniai, lan

kęsiprieštrejetąardaugiaumetų,sunkiaibeatpažinovisiškai
pasikeitusiąmokymo centro išorę ir vidauserdves.Šviesu,
modernu!
Viešbučiųirrestoranųsektorinispraktiniomokymocentras

Senamiestyjesvečiussutikotaippatnuotaikingai.Švietimoir
moksloministrasprof.D.Pavalkis,Lietuvosvirėjųirrestoranų
asociacijosprezidentėEvaldaŠiškauskienė,Mokymocentro
direktoriusA.Grevas, perkirpę simbolinę juostelę, svečius
pirmiausiapakvietė įvertintistatybininkųdvejųmetųdarbąir

Sek to ri nių prak ti nio mo ky mo cen trų ati da ry mas – 
il gai lauk ta šven tė

naujaspraktiniomokymocentroerdves:septynisnaujusvieš
bučiųkambarius,aptarnaujančiopersonalopatalpas,mokomąjį
restoranąirjovirtuvę,konferencijųsalę,teorijosmokymokabi
netus.Visur–moderniausiaįranga,šiuolaikiškosmedžiagos,
kambariųpriežiūros įrankiai.Visur vyrauja subtilios šviesios
spalvos,išlaikytassenojopaveldopastatoerdviųsavitumas.
Kaipirderaviešojomaitinimoįstaigai,profesijosmokytojai

kartusuvirėjų,padavėjųirbarmenųmokiniaissvečiusnuste
binorestoranesurengtofuršetopatiekalaisirpatiekimosub
tilumu.Nevienassvečiaspareiškėnorėsiąsįmonėsšventinį
renginįsurengtibūtentčiaarbapakviestimokiniųirmokytojų
komandąsurengtišventęjųįmonėje.Renginyjevisusnudžiugi
noKaunomuzikinioteatroartistėsIevosVaznelytėskoncertinis
pasirodymas.

Daugumasvečiųbuvopakviestiįkonferenciją,kuriojeprane
šimusskaitėprof.D.Pavalkis,Kaunomaistopramonėsirpreky
bosmokymocentrodirektoriauspavaduotoja,projektųvadovė
RomaŠimukauskienė,keliolikakitųdalyvių.R.Šimukauskienė
pristatėsektoriniųpraktiniomokymocentrųstatybųistorijąnuo
idėjosikirezultatošiandien,pabrėžėdidelęESparamosfondų
reikšmę.Praktinioprofesiniomokymoištekliųplėtrosprogra
mabuvoparengta,siekiant įgyvendinti2007–2013m.Žmo
giškųjųištekliųplėtrosveiksmųprogramojeir2007–2013m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, kurios įgyven
dinoLietuvos2007–2013m.EuroposSąjungosstruktūrinės
paramospanaudojimostrategiją,iškeltusprioritetus,tikslusir
uždavinius.LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministro 
2007m. gruodžiomėn. 3 d. įsakymu patvirtinta Praktinio
profesiniomokymo ištekliųplėtrosprograma.Kaunomaisto
pramonėsirprekybosmokymocentreįsteigtisektoriniaiprak
tiniomokymocentrai,susijęsumaistopramonėsirpaslaugų
sektoriais.Konditerijosirduonoskepimosektoriniopraktinio
mokymocentrovertė–6,5mln.litų,rekonstrukcijai irnaujai
statybaiskirta4,5mln.litų,įrangaiirinventoriui–2mln.litų.
Viešbučiųirrestoranųsektoriniopraktiniomokymoprojek

tobendravertėsiekia5mln.litų,kapitaliniamremontuiskirta 
2,7mln.litų,įrangaiirinventoriui–2,3mln.litų.
Direktoriauspavaduotoja ugdymuiR.Šimukauskienė taip

patpasidžiaugė,kadabusektoriniaipraktiniomokymocentrai
jau pradėjo atlikti savo funkcijas:mokiniai praktinių įgūdžių
įgyjamoderniose laboratorijose,mokomajame restorane ir
jovirtuvėje,viešbučiokambariuose.Labaisvarbu ir tai,kad
vykstantcentrųstatybaiprofesijosmokytojaigalėjostažuotis
geriausiose konditerijos, duonos kepimo,mėsosperdirbimo

įmonėse, restoranuose, jų virtuvėse.
Konkrečiojedarbovietoje jiekartusu
gamybininkais dirbo,matė, kokiose 
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Sektoriniųpraktiniomokymocentrųatidarymoakimirkos
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aplinkoseirsukokiaįrangajųmokiniaiatliekagamybinęprakti
ką.Beabejo,profesijosmokytojamsreikėjoišankstopasirengti
dirbtisunaujausiaįranga.Darpriešsektoriniopraktiniomokymo
centroatidarymąkonditerijoslaboratorijojevykonacionalinis
konditeriųkonkursas.Jamedalyvavobūsimiejišaliesprofesinio
mokymoįstaigųspecialistai.
Sektoriniuose centruose vyksta ir tęstinis profesinismo

kymas, bedarbių perkvalifikavimas.Teritorinės darbo biržos
drąsiaisiunčiabedarbiusįgytipopuliariųprofesijų,nestamyra
parengtosmažostrukmėstikslinėsprogramos.Čiaprofesinį
pedagoginįmeistriškumągalėskeltiprogimnazijų,gimnazijų,
viduriniųmokyklų technologijųmokytojai, šiemet čia vyks ir
mūsųmokymocentroabiturientųtechnologiniaiegzaminai.
Pokonferencijosvykusiojedalykinėjeapskritojostalodis

kusijoje įmonių atstovai teigė, kad tokiuose šiuolaikiniuose
praktiniomokymocentruosebusparengti darbuotojai, kurie
galės iškarto imtisdarbo,nesturėsreikiamųkompetencijų.
Įmoniųatstovųnuomone,suESparamaįkurtimokymocen
traituribūtinaudingiverslui.Diskusijosedalyvavęsšvietimoir
moksloministrasprof.D.Pavalkis,apibendrindamasmokinių
kompetencijųvertinimo,programųrengimo,profesijosmokytojų
kvalifikacijoskėlimoirkitasproblemas,raginoieškotitikslingų
profesiniomokymoįstaigų,kolegijųbeiaukštųjųmokyklųben
dradarbiavimoformų.Taippatpriminė,kadnereikėtųžavėtis
vienmilijoninėmisstatybomis.Kaunopramonės,prekybosir
amatųrūmųprezidentasBenjaminasŽemaitispabrėžė,kad
Kaunomaistopramonės irprekybosmokymocentrevyksta
tikslingasprocesas:vienojeerdvėjerengiamimaistoruošimo,
gamybos,paslaugųirprekybosspecialistai,puikiaiišnaudoja

mostiekteorijos,tiekpraktiniomokymoerdvės,orientuojamasi
įkintančiusdarborinkosporeikius.
Baigiamasispraktiniomokymocentrųatidarymoakordas–

LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministroįsakymasdėl
UAB„Liuks“paskyrimoVŠĮKaunomaistopramonėsirprekybos
mokymocentrasdalininku.
AtidarymoiškilmėsetaippatdalyvavoLietuvosRespublikos

SeimonarėOrinta Leiputė,Švietimo irmoksloministerijos
kanclerisDainiusNumgaudis, Kaunomiesto savivaldybės
administracijosdirektoriauspavaduotojas Jonas Jučas, Lie
tuvosprofesiniomokymoįstaigųasociacijosprezidentėElena
Pelekauskienė,Kaunopedagogųkvalifikacijoscentrodirektorė
RasaBortkevičienė,UžsieniošaliųkonsulinėsįstaigosLietuvo
jeNorvegijoskonsulatoKaunekonsulasVytautasValaitisbei
dusvečiaiišNorvegijosSandefjordomaistininkųmokyklos,taip
patdaugeliošaliesprofesiniomokymo įstaigųbeiviešbučių
irrestoranų,konditerijos,mėsospramonėsįmoniųvadovai.
ŠvietimoirmoksloministerijosbeiKaunomaistopramonės

irprekybosmokymocentropadėkosraštaisbuvoapdovanota
direktoriauspavaduotojaugdymuiR.Šimukauskienė,mums
brangussvečiasišNorvegijosSandefjordomaistininkųmokyk
losLaurinasHansenasbeidaugeliskitųsąžiningaiiratsakingai
dirbusiųžmonių.
Džiaugiamėsbendruomenėsdarna,gausėjančiumokiniųbū 

riu,moderniaprofesiniomokymoaplinka,gražiaiderančiasu
puoselėjamomistautostradicijomis.

BirutėSveIKATIenĖ
Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentro

Gimnazijosskyriausvedėja

„Galimybėįgyvendintisvajonę–štaikas
gyvenimą daro įdomų.“ Šia Paulo Koelo
(PauloCoelho)mintimitarsiišsakomaspa
grindinis„Karjerosdienos“tikslas.Panevėžio
JuozoBalčikoniogimnazijoje„Karjerosdie
nos“metuantrųjųklasiųmokiniaigalėjosusi
pažintisusavoateitiessvajoniųprofesijomis.

„Karjerosdiena“yravienasištradiciniųkasmetgimnazijoje
organizuojamų renginių.Mokomųjų dalykųpasirinkimas yra
svarbussprendimas,nesnuojopriklausomokiniųateitieskar
jera.Todėlpriešsusidarydamiindividualųviduriniougdymosi
planąantrųgimnazijosklasiųmokiniai turinuspręsti, kokios
sritiesspecialybėsjuoslabiausiaidomina,apiekokiasprofesijas
svajojairkokįdarbąįsivaizduojadirbsiantysateityje.
Karjeros dieną pradėjęs gimnazijos direktoriusRaimon

dasDambrauskasskatinomokiniusatidžiaiklausytis,drąsiai
klausti ir kuogeriau susipažinti sudominančiaprofesijabei
rinkosporeikiais.DirektoriauspavaduotojaLaimaDyburienė
paaiškinomokiniamsindividualausugdymoplanosudarymo
ypatumus,atsakėįkilusiusklausimusirpadrąsinokreiptisin
dividualiospagalbosįgimnazijosugdymokarjeraispecialistes.
DirektoriauspavaduotojaDanutėSliosoraitėantrųklasiųgim
nazistamspriminėpagrindiniougdymopasiekimųpatikrinimo
vykdymotvarką.
Gimnazistaiišklausėirkviestiniųsvečių.Mokiniaibuvosu

žavėtitiksliuiržaismingukarjeroskonsultantoRyčioJurkėno
pranešimu„Kaippasirinktispecialybę?“Pasitelkdamasasme
ninępatirtįiršiuolaikiniuspavyzdžiuskonsultantaspadėjokiek
vienamapmąstytisavosprendimądėlprofesijospasirinkimoir
tokiamsprendimuiįtakosgalinčiusturėtiveiksnius.R.Jurkėnas
skatinomokiniusnepasiduotiaplinkiniųspaudimui,nes„arba
įgyvendinisavosvajonę,arbakienonorskito“.Vilniausuniver
sitetoMatematikosirinformatikosfakultetoakademiniųreikalų
prodekanasLinasBūtėnasantraklasiussupažindinosutiksliųjų
mokslųateitiesperspektyvomis.
Antrojojerenginiodalyjemokiniaibuvosuskirstytiįgrupes,

atsižvelgiantįjųinteresus.Išvisosusidarėaštuoniosskirtin
gosgrupės,kuriosemokiniaigalėjosusipažintisujuosdomi

nančiomis profesijomis, darbo pobūdžiu ir
gauti individualių konsultacijų.Daugiausia
mokinių rinkosi įmedicinos grupę, kurios
vadovai–buvęgimnazijosmokiniai:gydy
tojasKornelijusRinkūnas išRespublikinės
Panevėžioligoninėsbeišiuometumediciną
VilniausuniversitetestudijuojantisJustinas
Bacevičius.Tikliųjųmokslųgrupėjesumo

kiniaisbendravoL.Būtėnas.Ekonomikosirvadybosgrupėje
mokiniaisavožiniaspraktiškaiišbandėirkonsultavosisuISM
Vadybosirekonomikosuniversitetostudentėmis.BūrysVilniaus
universitetoTarptautiniųsantykiųpolitikosmokslųinstitutostu
dentų,buvusiųgimnazijosmokinių,bendravosugimnazistais,
kuriuosdominatarptautiniaisantykiai.
Gyvenimoritmuigreitėjant,žmoguikartaissudėtingarasti

laikosau,taippatkiekvienasišmūsųgalimesusidurtisusun
kumais,kuriųvieninegalėsime išspręsti.Todėlpsichologinė
pagalbadarosivisreikalingesnėirvislabiaudominagimnazijos
mokinius.Teorinioirpraktinioužsiėmimometugimnazijospsi
chologėDovilėJuozaitytėmokiniussupažindinosukonkursinio
baloreikalavimais,stojantįpsichologijosstudijųprogramąir
sudarėsąlygaspraktiškaiišbandytikeletągrupėsformavimo
beisavianalizėsmetodų.
Keliųgrupiųmokiniaisudominančiomisprofesijomisvyko

susipažinti į naujas edukacines erdves.Menais besidomin
tysantrųklasiųmokiniaigalėjosusipažinti irkonsultuotissu
Panevėžio dailės galerijos vadove Jolanta Lebednykiene, o
humanitariniųmokslųgrupępasirinkęmokiniaibendravosu
poeteirrenginiųorganizatoreElvyraPažemeckaite.Robotikair
informaciniųtechnologijųperspektyvomissusidomėjęmokiniai
draugesugimnazijosdirektoriumivykoįKaunotechnologijos
universitetoPanevėžiotechnologijųirverslofakultetą.

Povisądienątrukusiorenginiomokiniaipildėsavirefeksijos
lapus.Apibendrinus atsakymus, galima teigti, kad renginys
buvonaudingasirinformatyvus.

DovilėJUOZAITYTĖ,SigitaŠIMOnIenĖ
PanevėžioJuozoBalčikoniog-josugdymokarjeraikoordinatorės

Su ži nok,
ap si spręsk,
kurk at ei tį



4

PrienųrajonoStakliškiųvidurinėjemokyklojevykores
publikinėkonferencijaseminaras „Mokymosi vertė.Kaip
didinti?“. Jostikslas– skatintipartnerystę, siekiantkeisti
vertinimokultūrąmokyklose, ir pasidalytipatirtimi, tai
kantvertinimo,kaippagalbosmokantis,formas.Renginyje
dalyvavomokyklų vadovai ir įvairiųdalykųmokytojai iš 
7Lietuvosrajonų20iesmokyklų.

Kiekvienomokytojo indėlisdiegiantšvietimonaujovesyra
labaisvarbus,nesvykstanuolatinėkaita.Apievertinimokultū
roskaitąmokyklosekalbamejauantrądešimtmetį.Pirmiausia,
žinoma, patys stengiamės suvokti, kaip vertinimąpasitelkti,
keliantmokymosi vertę ir gerinant rezultatus.Todėl irmūsų
mokyklaaktyviaiieškogalimybių,kaiptaikytivertinimą,kainori
padėtivaikuididintipasiekimus,gebėjimusirkompetencijas.
Būna,kadtamtikraisklausimaisnuomonėsvisdarišsiskiria,
tačiaumokytojaimokosivieniiškitų,domisikolegųpatirtimisir
pasiekimais,ieškometodinėsmedžiagos,ojosturintiejinoriai
dalijasi.Visgimokytojamsdaugiausianerimokelianeapibrėž
tumas:šiandienjauniekasnenurodo,kaipirkadavertinti,kad
padėtummokytis,onetikpamatuotumišmokimą.Šiuometu
didžiausiasvisųrūpestis–kaipatrastiarsukurtitokiasvertinimo
metodikas,kuriomisbūtųpatenkintiirmokytojai,irmokiniai,ir
jųtėvai.Praktikarodo,kadpažymiaiskatinalenktyniavimą,o
neasmeninįtobulėjimą.Labiausiaidėltonukenčiamokiniai,
kuriųpasiekimaižemi:tokievaikaipriverčiamipatikėti,kadjiems
trūksta gabumų, kadnesugebamokytis.Onuolat taikomas
formuojamasisvertinimasugdymoproceseįrodo,kadpage
rėjamokiniųpasiekimai.Taipirkiloidėjaįvienąbūrįsukviesti
bendraminčiusirapsikeistigerąjapatirtimi.Galimateigti,kad
konferencijosseminaroidėjaišsivystėnatūraliai,nebuvodirb
tinaisumanyta.Jauseniaijautėmeporeikįdarkartąpasitikrinti,
arteisingukeliueiname.

Diskusijos variklį užvedė kompetentingi pranešėjai –Ug
dymoplėtotėscentro (UPC)Ugdymoturinio įgyvendinimo ir
organizavimoskyriausvedėjaRasaŠavareikaitė,šioskyriaus
metodininkėIrmaNeseckienėirMarijampolėsJonoTotoraičio
progimnazijosmokytojaekspertėLiubaStankevičienė.Jaupra
nešimųmetugirdėjosireplikoslektoriųištribūnosišsakomoms
mintims.Taiirbuvoįrodymas,kadpasirinktakonferencijostema
visiemsyrasvarbi.Deja,daugelisLietuvosmokytojųvertinimo
tikslusvisdarsuprantaganaskirtingai.
Vėliau diskusijos persikėlė į darbo grupes, kuriose buvo

Mo ky mo si ver tė. Kaip ją di din ti?

bandomaatsakytiįklausimus:„Araiškuspamokosuždavinys
vedaįsėkmę?“,„Kaipįsivertinimaspadedamokytis?“,„Arver
tinimasgaliauginti?“,„Diagnostinisvertinimas–priešarpo?“,
„Grupėsedirbamekartu,atsiskaitomekiekvienasužsave?“
Dirbomežaismingai, „Pasaulio kavinės“metodu, todėl vi

sosegrupėsejautėsimalonausbendravimoirdraugiškopasi
dalijimo,onenuomoniųsusipriešinimoatmosfera.Naudinga
buvoirtai,kadgrupiųdarbąmoderavolabaiskirtingižmonės
iš labaiskirtingųmokyklų.Grupių lyderiais tapomokytojai ir
mokyklosvadovai,visaijaunispecialistaiirmokytojai,turintys
solidųstažą,atstovaiišmažųmokyklėliųirišprestižiniųmo
kyklų,tokiųkaipVilniausŽirmūnųgimnazijairVilniauslicėjus.
Todėldrąsiaigalimateigti,kadvisųveiklųmetubuvodalijamasi
gerąjapatirtimiirmokomasi.ApietokiąbūtinybęteigėirUPC
Ugdymoturinioįgyvendinimoirorganizavimoskyriausvedėja 
R.Šavareikaitėsavomotyvuojančiamepranešime–„Moko
mės,nesmokome“.
Visosedarbogrupėsediskusijosnetilokeliasvalandas.Buvo

smagugirdėtitai,kadnuostata,jogvertinimasyraneatskiriama
mokymosidalis,onetikkontrolėugdymoprocesopabaigoje,
jauįsišaknijusi.Vieningaisutarėme,kadvertinimometodaine
tikgali,betirturibūtipatogūsbeisuprantamiirmokytojams,
irmokiniams, ir jų tėvams.Todėlvertinimoprocesątikslinga
aptarti ir išdiskutuotimokyklos bendruomenėje. Vertinimo 
procesas– tai nuolatinis grįžtamasis ryšys, opagrindinis jo
tikslas–padėtimokiniui,skatinti jį tobulėti.Pagrindinė tokio
ugdomojovertinimoidėjaremiasiprincipu„tobulinti,onetaisyti“.
Vertinimasturibūtipagrįstasvertinimokriterijais,tuometjis

busaiškusirteisingas,tačiauvertinimotechnikosirmetodai
lankstūs:mokytojaigalijuoskeisti,siekdamipadėtikonkrečiai
klaseiarkonkrečiammokiniui.Toksvertinimometodų(ypač
formuojamojo vertinimo) taikymasugdymoprocesepadeda
mokiniamsaugtiirsiektiaukštesniųrezultatų.Vertinimaslei
džiamokiniamsapmąstytimokymąsi,diskutuotiapietai,kąir
kaipjisišmoko.Jistaippatpadedamokiniamssuprastisavo
asmeninįmokymosiprocesą irmokymosiporeikius,padeda
įveiktikliūtismokantis,tadsavaimedidėjamokiniųmotyvacija,
atsirandateigiamaspožiūrisįmokymąsiirgerėjarezultatai.

Porenginioniekasneskubėjoskirstytis.Buvo įdomuben
drauti, išgirsti įvairių praktinių patarimų kaip, taikant įvairias
vertinimometodikas, padėtimokiniams planuoti savomo
kymąsi ir pamatyti savo asmeninę pažangą. Išgirdome ir
mokinių nuomonę.Kiekvienoje darbo grupėje dalyvavo po
du vienuoliktos ir dvyliktos klasėsmokinius. Jie įvardijo tai,

kas jiemssvarbu,kadageriausiaisekasi
mokytis.Juknatūralu,kadpatysmokiniai
geriausiai žino, kokios pagalbos jiems
labiausiai reikiamokantis.O tai, kad jie
buvokartusumokytojais,darkartąįrodė,
jogmokytojaistengiasirastitikrusbūdusir
metodus,padedančiussiektiaukščiausių
rezultatų.Būdamitokiamegausiameben
draminčių būryje, aiškiai suvokėme, kad
esamereikiamojevietojeirreikiamulaiku.
Jeiguįtokįmažąmiestelį,kaipStakliškės, 
aptartisavoproblemųatvažiavošvietimo
darbuotojaiišKlaipėdos,Vilniaus,Kauno
ir kaimyninių rajonųmokyklų, akivaizdu,
kad temayravisiemssvarbi.Todėl irat
sisveikinome tik simboliškai, pažadėję
tęstiprasidėjusiądiskusiją,tęstidraugys
tęirbendradarbiavimą,siekdamitobulinti 
ugdymoprocesąmokykloje.

LoretaŠeRnIenĖ
Prienųr.Stakliškiųvid.m-klosdirektorė

Kon fe ren ci jos
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KaunoPanemunės lopšelyjedarželyje įvyko respublikinė
mokslinėpraktinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencija
„Pozityviojivaikųsocializacija:tendencijos,iššūkiaiirgalimy
bės“.Pagrindinis konferencijos tikslas buvo atskleisti esmi
nes pozityviosios vaikų socializacijos tendencijas, iššūkius
ir galimybes ikimokyklinėse
ugdymoįstaigose,numatant
ugdomosios veiklos pers
pektyvas. Į renginį iš įvairių
Lietuvosmiestųsusirinkonet
127dalyviai.
Pranešimą„Socialinėpart

nerystė:vaikogerovei“skaitė
Lietuvosedukologijosuniver
sitetosocialiniųmokslųpro
fesorė,habil.mokslųdaktarė
GiedrėKvieskienė.Topaties
universitetosocialiniųmoks
lų daktarė, docentė Sigita
Burvytėaptarėpozityviosios
tėvystėsmetodikas. Kauno

„Po zi ty vio ji vai kų so cia li za ci ja: 
ten den ci jos, iš šū kiai ir ga li my bės“

vaikų darželio „Vaivorykštė“menų pedagogė, neformalaus
švietimougdymo(dailės)mokytojaekspertėJoanaTėvelytėį
pozityviąjąvaikųsocializacijąpažvelgėišmenopusėsirskaitė
pranešimą„Dailės(keramikos)terapijosintegravimas,ugdant
ikimokyklinio,priešmokyklinioamžiausvaikųkalbąirsocialinę

kompetenciją“.
Savodarbopatirtimipozi

tyviosios socializacijos kon
tekste dalijosi praktikai iš
Vilniaus,Prienų,Ukmergės,
Birštono,Garliavos ir Kau
no. Iš viso buvo pristatyta
12 žodinių ir eksponuoti 26
stendiniaipranešimai.

vilijaGeČIenĖ
KaunoPanemunėsl.-d.direktorė

IngridaŠILAnSKIenĖ
Direktoriauspavaduotojaugdymui

eglėBUDReCKAITĖ
SocialinėpedagogėJ.Tėvelytė

ŠiauliųDidždvariogimnazijojeįvykotradicinė11ojimate
matikosirinformaciniųtechnologijųmokytojųrespublikinė
metodinėpraktinėkonferencija„Pagalbosmokiniuiteiki
masmokant(is)matematikos / informatikos:galimybės,
patirtis,perspektyvos“. Kaipirkasmet,įkonferencijąatvyko
gimnazijų,progimnazijų,viduriniųirpagrindiniųmokyklų
matematikosirinformaciniųtechnologijųmokytojaiišdau
gelioLietuvosmiestųirmiestelių.

Konferencijojemokytojai dalijosi patirtimi apie pagalbos
mokiniamsformųirmetodųįtakąmokymosisėkmei,mokytojo
vaidmenį,gerinantmatematikosbeiinformaciniųtechnologijų
(IT)ugdymokokybę,pagalbąskirtingųgebėjimųmokiniams
mokantismatematikosbeiinformaciniųirkomunikaciniųtech
nologijųpamokose,pasakojoapieugdomuosiusedukacinius
projektus ir ilgalaikius kūrybinius namų darbus.Mokytojai
pristatėparengtasmokymosipriemones,pritaikytasskirtingų
gebėjimųmokiniamsugdyti.Konferencijoje buvoperskaityti
37pranešimai.Juosepateiktapraktiniųpavyzdžių,kaipugdy
tiįvairiųgebėjimųmokiniusnuogabiųjųikiturinčiųmokymosi
sunkumų,duotanetradiciniųuždaviniųsprendimopavyzdžių.
Šiuosuždaviniusgalimaskirtimokiniamstiekpamokose,tiek
savarankiškam darbui namuose. Įvairių užduočių skyrimo
tikslasturėtųbūtinetikmechaniniųžiniųatkartojimas,betir
matematiniomąstymougdymas,problemųkėlimas.Praneši
muosebuvobandomaatsakytiįklausimą:(itin)gabusvaikas– 
iššūkismokytojuiarnašta?Tačiauprievienintelio ir teisingo
atsakymonebuvoprieita.
Daugdėmesiokonferencijojebuvoskiriamavertinimuibei

įsivertinimuimatematikosirITpamokose.Vertinimotikslasyra
padėtimokiniuimokytis,suprasti,kąjisgebairkodarturisiekti,
paskatintiįsivertintiugdymosirezultatus.Daugdiskusijųsukėlė
pranešimaiapienamųdarbųskyrimą.Tekoišgirstiminčių,kad
tikvyresniųjųklasiųmokiniaitiesiogiaipradedapajustinamų
darbųnaudą.Žemesnėseklasėsenamųdarbaiskiriamitikto

dėl,kadtonoritėvai.Buvopritartanuomonei,kadtikslingaskirti
ilgalaikiusnamųdarbus–projektus,kuriuosįgyvendindamas
kiekvienasmokinysgaliatsiskleisti.Draugeyrapagerinamos
akademinėsžiniosirįgyjamanaujųįgūdžių.
Daugmokytojųteigė,kadatliekamiįvairūsprojektiniaidarbai

skatinamokiniųkūrybiškumą.Kartu tokiosužduotysskatina
mokiniųmotyvaciją,nesjasgaliatliktiįvairiųgebėjimųmokiniai.
Tamlabaipadedaįvairioskompiuterinėsmokymopriemonės
irinformaciniųtechnologijųintegravimassumatematika.Su
dariustinkamiausiasugdymosąlygasmokiniaitampakūrybin
gesni,dėmesingesni,nebijoklysti,ugdomassavarankiškumas
irpasitikėjimassavimi.
DideliosusidomėjimosulaukėLietuvojeįgyvendinamaslei

dyklos„Šviesa“projektas„Aktyviojiklasė“.Šisprojektasaprėpia
vertinimoidėją,turinį(aktyviąsiaspamokas,skaitmeninįturinį
beimokymosikomplektus)irtechnologijas(interaktyviąlentą,
grafinęplanšetę,programinęįrangąirskaitmeninęmokymosi
aplinką„e.sviesa“).Mokytojai,taikantysšįmetodą,teigė,kad
„Aktyvioji klasė“ – tai priemonė, leidžianti sudomintimokinį,
mokymą(si)padaryti„uždegančia“veikla,padedantisėkmin
gaimokytis įvairiųgebėjimųmokiniams, kasdienėje veikloje
patiriantsėkmęirdžiaugsmą.

Apibendrinantmokytojųišsakytasmintis,pasakytina,kadne
visusmokiniusįmanomaišmokytivisko,betkiekvienągalima
konorsišmokyti.Reikiatiksiektisužadintikiekvienomokinio
norąmokytis,įtrauktijįįmokymosiprocesą,paskatintisava
rankiškaiatliktiužduotis.Mokytojaituristengtisugdymoturinį
pritaikytitaip,kadkiekvienasmokinyspagalsavogebėjimus
patirtų sėkmęmokydamasis, pasiektų gerų rezultatų, įgytų
kompetencijų, būtinų toliaumokantis.Matematikosugdymo
turinys, joperteikimobūdai ir tuo tikslu taikomimetodai turi
padėtimokiniuisusidarytiįmokymosisėkmę,mokymosipra
smingumąorientuotasnuostatas.

RimaeRneSTIenĖ
ŠiauliųDidždvariog-josmatematikosir 

informaciniųtechnologijųmokytojametodininkė

Dis ku ta vo ma te ma ti kos ir in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jai
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KaunoViktoroKuprevičiauspagrindinėjemokyklojesu
rengtarespublikinėpradiniųklasiųmokytojųkonferencija
„Kūrybiškumas–iššūkiaiirgalimybės“.

Kū ry biš ku mas – 
iš šū kiai ir ga li my bės

KonferencijąrengėKaunomiestosavivaldybėsŠvietimoir
ugdymoskyrius,KaunopedagogųkvalifikacijoscentrasirKau
noViktoroKuprevičiauspagrindinėmokykla.Renginyjedalyva
vo240pradiniųklasiųmokytojųišMarijampolės,Kauno,Klai
pėdos,Jurbarko,Šakių,Vilkaviškio,Kėdainių,Alytausmokyklų.
Buvoskaitytanet80pranešimųtemomis:„IKTpanaudojimas,
skatinant vaikų kūrybiškumą“, „Projektinė veikla – galimybė
ugdytivaikųkūrybiškumą“,„Inovatyviųmetodųpanaudojimas
pamokose“,„Kūrybiškumougdymasneformaliajameugdyme“

ir„Tiriamojiveikla“–iššūkiaiirgalimybės,skatinant
vaikųkūrybiškumą“.

MokyklosdirektorėIrenaŠvėgždienėdžiaugėsi,
kadkonferencijasulaukėdideliosusidomėjimo,kad
mokytojaipanoropasidalytisavopatirtimiugdant
vaikų kūrybiškumą.Kaunomiesto savivaldybės
Švietimo irugdymoskyriausvedėjopavaduotoja
OnaVisockienė savo pranešime pabrėžė, kad 
XXIa.mokymo(si)pagrindasyrakūrybiškumas,
bendradarbiavimas,kritiškasmąstymasirproblemų
sprendimas,todėlmokyklaturibūtinaši,lankstiir
pašėlusiaiįdomi.Kūrybiškomokymoirkūrybišku
momokymo centras yra kūrybiškasmokytojas.
Nedaugelis išmūsų esame kūrybiški „aukštojo
kūrybiškumo“prasme.Tačiauasmeninisatsidavi
maskūrybiškumuiyrabūtinasąlyga.KaunoVytauto
Didžiojouniversitetolektorėdr.AlgėŠuliakaitėpasi
dalijopatirtimiapiepedagoginėsveiklosgalimybes

Kon fe ren ci jos

UtenosAdolfoŠapokos gimnazijosmokytojai,
Užpalių gimnazijos pedagogėAuksėŽilinskienė
irLietuvosedukologijosuniversitetodocentėVida
Kniūraitėkovo25–27d.dalyvavoBaltarusijoje,Mo
giliovosrityje,Osipovičiuose,vykusiojetarptautinė
jekonferencijoje„Šiuolaikiniopedagogoprofesinė
pedagoginėkultūra“.Renginiotikslas–pasidalyti
nuomonėmisapiegalimybękeltiprofesinępedago
ginęšiuolaikiniomokytojokultūrą,gebėjimąskatinti
pedagoginęiniciatyvą,sudarytipedagogamskuo
geresnesprofesiniobendravimoirbendradarbia
vimosąlygas.KonferencijąrengėMogiliovosrities
valstybinisšvietimoplėtrosinstitutas,Osipovičiųra
jonošvietimo,sportoirturizmoskyrius,Baltarusijos
psichoanalitiniocentroautorinėgrupė„Referent“.
BeRusijosirBaltarusijosmokytojų,pranešimus

skaitėiruteniškiai.AdolfoŠapokosgimnazijosdi
rektoriusSauliusBrasiūnasapžvelgėsvarbiausius
švietimo sistemosLietuvoje aspektus, o direkto
riaus pavaduotoja ugdymuiAlvydaAmbraškienė
papasakojoapiemetodinėsveiklosorganizavimą
gimnazijoje.MokytojaBirutėKairienėaptarė bendrusLietu
vos irBaltarusijos istorijossąlyčio taškuspagal„Bendrąsias
ugdymoprogramas“.MokytojaAuksėŽilinskienėirmes–šio
straipsnioautorės–atskleidėmeinteraktyviųmetodųtaikymo
galimybes.LietuvosedukologijosuniversitetodocentėV.Kniū
raitėpalyginovyrųdarbomokyklojerodikliusLietuvoje,Vakarų
Europoje,Azijojeirkitur.
Visakonferencijosmedžiagayraišleistakaipsolidiknyga.

Konferencijabuvotransliuojamainternetu.Lietuvosmokytojai
aplankėOsipovičių2ąjąvidurinęmokyklą.UtenosAdolfoŠa
pokosgimnazijosdirektoriusS.Brasiūnassušiosmokyklos
direktoreLiudmilaŠebalinapasirašėbendradarbiavimosutartį.
KonferencijosdalyviaiapžiūrėjoOsipovičiųkraštotyrosmu

ziejųirsusipažinosukraštoistorija.Ypatingąįspūdįpalikoap
silankymasDaraganovošvietimopedagoginiamekomplekse.

Ben dra dar bia vi mas su bal ta ru siais su tvir tin tas su tar ti mi

MokytojaiišUtenospadėjogėliųpriememorialiniopaminklo
perAntrąjįpasaulinįkarąnužudytiemsžydųvaikamsatminti,
bendravosumokymokompleksodirektoriumiStanislovuStru
pinskiu,mokytojais, apsilankėmokyklosmuziejuje, klausėsi
kaimoetnografinioansambliopasirodymo.
DirektoriusS.Brasiūnas,dėkodamaskonferencijosorgani

zatoriamsirjosglobėjomsOsipovičiųrajonošvietimo,sporto
ir turizmoskyriausvedėjaiNatalijaiŠevčenkobeiMetodinio
skyriausvedėjaiNatalijaiPanfilovič,išreiškėviltį,kadpasira
šytabendradarbiavimosutartis tarpUtenosAdolfoŠapokos
gimnazijosirOsipovičiųmiesto2osiosvidurinėsmokyklosbus
perspektyviirpadėstobulintiugdymoprocesą.

 
Dai va DūDĖnIenĖ,JolitaBALTUŠKIenĖ

UtenosAdolfoŠapokosg-josmokytojos
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skatinantkūrybingumą.TėvųforumolektorėJolantaLipkevičie
nėteigė,kadmokytojuivisųpirmabūtinaįveiktisusmulkintą,
atsiribojantįsavodalykosupratimą,pasipildytikultūrosistorijos,
dorovės,politiniųžinių,ugdytisave,nestiktadagalėspadėti
mokiniuiįžengtiįplatųmūsųtautoskultūrosvieškelį.„Šviesos“
leidykloskoordinatorėAgnėKrutulienėkalbėjoapieinteraktyvią
mokymo(si)priemonę„Aktyviojiklasė–geresniammokymui
si“,apžvelgėskaitmeninįmokymositurinį,mokymosiaplinką,
techninęprograminęįrangą,formuojamąvertinimą
Darbogrupėsemokytojaidalijosisavopraktinepatirtimiug

dantmokiniųkūrybiškumą,teigė,kadkuodaugiauinformacijos,
tuogreičiausenstažinios.Beto,daliesjųgyvenimevisaine
prireikia.Dėlšiospriežastiesvisuomeneiiškilobūtinybėturėti
ne tik išsilavinusius,bet irkūrybiškusžmones,kuriegebėtų
diskutuoti ir abejoti, kritiškai ir laisvaimąstyti, kuriemokėtų
prisitaikytiprienuolatbesikeičiančiopasaulio.
Mokytojos pasakojo apie savo pedagoginėje praktikoje

išbandytus ir pasiteisinusius informacinių ir komunikacinių
technologijų,inovatyviusmokymo(si),vertinimo,įsivertinimo
metodus,kuriuos taikomokomuosiuosedalykuose,projekti
nėje,tiriamojojeveiklojeirneformaliajameugdyme.Daugelyje
mokytojųrengtųpranešimųišryškėjopagrindinėsmintys,kad
mokiniaigeriausiaisuvokiasupantįpasaulįremdamiesisavo

gyvenimiškapatirtimi,kadnetradicinėsevietosevykstantiveikla
naudingamokiniųkūrybineisaviraiškaiskatintiirplėtoti.Įdomios
irpatraukliospamokoskiekvienąmoksleivį įtraukia įaktyvią
veiklą,skatinanorąsiektižinių. Inovacijųkūrimoskatinimas
turėtų būti diegiamas jau vaikystėje, kadpadėtų sėkmingai
prisitaikytipriekintančiosaplinkos.Ugdantkūrybiškumą,labai
svarbusudarytisąlygaskiekvienovaikosaviraiškai.Mokiniai
turibūtiskatinamikurti,nesjieišprigimtiesyrasmalsūs,mėgs
tantysbandyti.Kūrybiškumougdymasparemtasnetiekžinių
perėmimu,kiekgebėjimujomisnaudotis.Svarbikūrybiškumo
ugdymomokyklojesąlyga–mokytojųkūrybiškumas.Tikkūry
biškaidirbantismokytojasišugdyskūrybiškąmokinį.
Podarbogrupėsedalyviairinkosiįkonferencijosapibendrini

mą.Jiepripažino,kadgalimybėsmokytisišsavokolegų,dalytis
informacijairpatirtimiypačsvarbuugdantmokiniųkūrybiškumą
irkartuugdytispatiems.
Prasmingaisžodžiaiskonferencijąbaigėmokykloslėliųte

atro jaunieji artistai sakydami: „Mielosmokytojos, grįžusios
išdalykitekūrybiškumokibirkštėlessavomokiniams.Drauge
sukursitenuostabiąkūrybiškumokaralystę.“

ParengėGerdaKeMeŽIenĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Renginį gaubė tautiš
kumoirpilietiškumoaura:
meninėsprogramosdaly
viai, pasipuošę tautiniais
drabužiais,šoko,dainavo,
skambėjokankliųmuzika,
o svečiai kalbėjo savo
gimtąja tarme.Tolimiausi
irypatingisvečiai–išDu
setų,KlaipėdosirVilniaus.
VilniškėsmokytojosVilija
Starošienė irAgilaČapo
nienė išNacionalinėsMi
kalojausKonstantinoČiurlioniomenųmokyklosatsiuntėįgimtąjį
miestelįmokiniųpiešinius,kadjieįsilietųįbendrąmokiniųdai
lėsparodą.Klaipėdos„Versmės“progimnazijosketvirtokaisu
mokytojaDaleJurkieneinternetopokalbiųprograma„Skype“
nutiesėvaizdotiltą–skaitėpranešimą„Lietuviaisesamemes
gimę“.OZarasųrajonoDusetųKazimieroBūgosgimnazijos
mokiniaiatskleidėnuostabųAukštaitijosgrožį(mokytojaIlona
Pužienė).Šio regiono kraštovaizdį lipdė ir didžiųjų Lietuvos
miestų–Vilniaus,Kauno,Šiaulių–žymiosvietos:Kauno ir
Gediminopilys,geležinėlapė,saulėslaikrodis.

Žemaitijospranešimųpanoramabuvogerokaiplatesnė.Nuo
Pamariokrašto,Gintaromuziejaus(Aukštelkėsmokyklospra
nešimas),TelšiųžemaičiųmuziejauskeliautaKamanųrezerva
tu(MažeikiųSenamiesčio
mokyklosmokiniai irmo
kytojaDalytė Liaučienė),
VarniųirKurtuvėnųregio
niniasparkais.Aplankytas
Gruzdžiųdvaras,unikalus
Dargaičiųkaimas(Šiaulių
rajonoGruzdžių gimnazi
josmokiniai) ir kt.Radvi
liškiorajonoŠiaulėnųMar
celino Šikšnio vidurinės
mokyklospirmokaiirDirvo
nėnųmokyklosketvirtokai
pasakojo apie lankytinas
savo krašto vietas, dova
nojo lankstinukąžemėla
pį „Dirvonėnų lankytinos
vietos“.Žaviusraganiškus

Po mo kyk los ir mu zie jaus sto gu kerusskleidėRasa,Lidija
ir Kamilė: apsirengusios
raganaitėmisjospakerėjo
tarmiškupasakojimuapie
Šatrijoskalną,joapylinkes
(TelšiųrajonoLuokėsvidu
rinėmokykla,mokytojos
Snieguolė Šilanskienė ir
Ingrida Kasmauskienė),
o konferencijos organiza
torėms padovanojo savo
surinktųvaistažolių.
Kalbėtanetikapievieto

ves,paminklus,prisimintosirįžymiosasmenybės:BalysBura
čas,LaurynasIvinskis,StasysAnglickis.Šiežmonės–Kuršėnų
pasididžiavimas.Svečiai sužinojo, kad poStasioAnglickio
mokyklos stogu yra ir rašytojui skirtasmuziejus.Aplankė jį
antroje,praktinėje,konferencijosdalyje,klausinėjomuziejaus
vadoviųBirutėsJuknienėsirBirutėsŠufinskienėsapieekspo
natustol,kol įsitikino,kadmokyklojeyrasaugomaspoetoir
lietuviųkalbosmokytojoatminimas,kadmokiniaididžiuojasi
savomokyklairjągarsinaLietuvoje.
Įnamusišsivežtosnetikdvasinėsdovanos,betirbendra

konferencijosdalyviųnuotrauka,draugystėsjuostelės,kurias
pynėsipatysmokinukai,ojuosmokėŠiauliųrajonosavivaldy
bėsetninėskultūrosirtradiciniųamatųcentrodirektorėBirutė
Poškienė.

Mokinių praktinės veik
losmetumokytojai daly
vavoseminare „Mokyklos
vaidmuo puoselėjant et
nokultūrines tradicijas“,
dalijosisukauptapatirtimi.
Konferencijos dalyviai

nutiesė draugystės tiltus,
pakvietėvienikitus įsve
čius. Lieka tikėti, kadper
netradicines dienasmo
kinukaivaikščiosKamanų
rezervatuarkopsįŠatriją
pasigrožėtiŽemaitijospa
norama.

RimanAvICKIenĖ,
MiglėPeTRAUSKIenĖ

PermokiniųatostogasŠiauliųrajonoKuršėnųStasioAnglickio
mokyklojepraūžėrespublikinėpradiniųklasiųmokiniųirmo
kytojųpraktinėpažintinėkonferencija„Potėviškėsdangum“.
KeliųšimtųdalyviųbūryssusirinkoŽemaitijosmiestelyjedalytis
gimtojokraštopaveldovertybėmisiratskleistimokiniųkūrybi
nęsaviraišką.
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Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“
(II etapas) įgyvendina trumpąsias pedagogų stažuotes, ku
riosvyksta50Lietuvosbendrojougdymomokyklų.Stažuočių
tikslas–pasidalytigerąjapatirtimiplėtojantmokiniųkūrybines
galias, suteikti praktinių žinių ir įgūdžių, padedančių ugdyti
mokiniųkūrybiškumą,estetiniusjausmusirsocialiniusgebėji
mus.PirmosiosstažuotėssėkmingaivykoKaunosuaugusiųjų
mokymo centre,RumšiškiųAntanoBaranausko,Mažeikių
MerkelioRačkausko,TrakųVytautoDidžiojo,Kėdainių„Atža
lyno“gimnazijose.
Vykdant šį projektą taip pat rengiamos stažuotės kitose

Pedagogųkvalifikacijostobulinimas

Sta žuo tės ple čia aki ra tį ir ska ti na to bu lė ti

Europosšalyse.Dvylikapedagogų išLietuvoskovomėnesį
stažavosiBarselonoje.Stažuotės tikslas–susipažintisu Is
panijosdvikalbiougdymogerąjapatirtimi.Tambuvosurengta
12 skirtingų veiklų (vizitų, susitikimų, paskaitų, diskusijų), 
suteikiančiųprogąišarčiaupažvelgtiįIspanijosšvietimosis
temą.
Vokietijoje, Hofomieste, vykusioje stažuotėje dalyvavo

dešimtmokytojų,atstovaujančiųįvairiomsLietuvosmokytojų
asociacijoms.JiesusipažinosuvienosišVokietijosžemių–
Bavarijos–švietimosistema,Vokietijosmokytojųasociacijų
veikla,jųmisija,kvalifikacijostobulinimosistemairypatumais.
Stažuočiųdalyviaipasidalijosavoįspūdžiais.

Mokyklos įvaizdį lakoniškai galimaapibūdinti patarlės žo
džiais:„Pagalrūbąsutinka,pagalprotąpalydi.“Šiauliųuniversi
tetolektorėŽydrėPetrylaitė(„Mokyklosįvaizdžioformavimas“,
2006)mokyklosįvaizdįskirstoįvidinįirišorinį.Vidinįįvaizdįkuria
kiekvienomokyklosbendruomenėsnario–mokinio,mokytojo,
aptarnaujančiopersonalo,administracijos– išvaizda,verbalinis
irneverbalinisbendravimas,elgesys.Taippatsvarbiiršvietimo
paslaugų įvairovė, kokybė,mokytojų kvalifikacija,mokyklos
pasiekimai.Kalbantapiemokyklosįvaizdį,svarbuirjosinter
jeras,eksterjeras,simbolika.Oišoriniamįvaizdžiuipriskiriama
švietimopaslaugųvartotojų(mokiniųirjųtėvų),konkurentųbei
kitųvisuomenėsgrupiųnuomonėapiešvietimoįstaigą.

Savaitė,praleistaMažeikiųMerkelioRačkauskogimnazijo
je,bendraujantsudirektoreAstaŽukauskiene,pavaduotojais
irgausiubūriupuikiųmokytojųbeimotyvuotųmokinių,paliko
pačiusgražiausiusprisiminimus.Didžiausiąįspūdįpadarėnuo
širdusvisųmokyklosbendruomenėsnariųtarpusaviobendra
vimas.Sužavėjomokytojųatsidavimassavodarbui.Maloniai
nustebino gimnazistų sąmoningumas,motyvacija, orumas,
pagarbanetikvienaskitam,betirgimnazijai,kuriojemokosi.
BetMažeikiųMerkelioRačkauskogimnazijasužavėjonetik

gražiufasadu,atnaujintaisjaukiaiskabinetais.Tekogarbėsusi
pažintisubiologijosmokytojaeksperteEugenijaJaninaŽemgu
liene,kuriyraišleidusinevienąmokymopriemonę(„Biologijos
testaiiružduotys“(2001),„Zoologijostestaiiružduotys“(2001),
„Žmogausanatomijos, fiziologijos testai ir užduotys“ (2002) 
irkt.).Literatūrospamokoje„Romantizmoatvertys“,kuriąvedė
2011m.LietuvosmetųmokytojaekspertėLaimaSkabickienė,
atsiskleidėmokytojos talentassudomintimokinius literatūra,
skaityti, turtinti sielą.Vaikščiodamapomokyklą, stebėdama
pamokasjaukiuosekabinetuose,negalėjauneatkreiptidėmesio
įsienaspuošiančiuspaveikslus.Pasirodo,taimokytojometo
dininkoRaimondoMilėškos(raimondasmileska.blogspot.com/) 
irjomokiniųdarbai.Nevienąpuikųmenininkąišugdėirmokyto
jametodininkėAstaMilėškienė,kurinegailėdamaneilaiko,nei
pastangųmokomoksleiviusmenoistorijos,grafikos,skulptūros,
tapybos,piešimo.NevienamokyklagalėtųpavydėtiMažeikių
MerkelioRačkauskogimnazijaiMenųfakulteto,kuriamedirba
novatoriški,idėjiniaimokytojaiirmokositalentingimokiniai.Ne
galiunepaminėtiirenergingos,besišypsančiųakiųesperanto
kalbosmokytojosGražinosOpulskienės,kuriosdėkamoks
leiviaigalėjoesperantokalbabendrautilankydamiesiItalijoje,
Vokietijoje,Bulgarijoje,taippatmuzikosmokytojometodininko
irdirektorėspavaduotojougdymuiLaimonoTerasiaus,kurio
kabinetodurysretaikadaužsidaro,nesįjįplūsteplūstamoki
niai,norintysmuzikuotiartiesiogpasikalbėti.
GimnazijosvardągarsinaL.Terasiausvadovaujamasvaikinų

vokalinisansamblis„Brazers“,tapęskonkurso„Dainųdainelė“

laureatu,NatalijosDapšienėsvadovaujamasmerginųvokali
nisansamblis „Incanto“,JurgitosJuodpusytėsvadovaujama
šokiųgrupė„Allegro“,pelniusipirmąjąvietąšokiųfestivalyje
„Rudensmiražai2013“,SigridosNorvaišienėsvadovaujamas
piligrimųbūrelis,laimėjęspirmąjąvietąrajonomoksleiviųkū
rybiniųkompozicijųkonkurso „Tikėjimas–šeimosgyvastis“,
skirto2014iesiems,ŠeimosmetamsirŽemaičiųkrikšto600
metųjubiliejuipaminėti.Gimnazijojevykorespublikinėmokslinė
praktinėkonferencija „KristijonasDonelaitispo300metų...“,
respublikinėjaunųjųfilologųkonferencija,respublikinėraiškaus
skaitymomugė,respublikinisjaunimovokaliniųansambliųfesti
valiskonkursas„Atsiliepkdainoj“,aukštųjųmokyklųmugė,me
todinėsdienos,skirtosmokytojamspasidalytigerąjapatirtimi,
aptartipagrindiniougdymopasiekimųpatikrinimorezultatus,ir
kitinemažiaureikšmingirenginiai.
Šiosgimnazijosmokiniaikartusumokytojaissėmėsižinių

irpatirtiesprojekte„Profesijųįvairovė–iššūkiuspaverskime
svajoniųišsipildymu“,kuriometulankėsiVokietijoje;suekolo
gijasusijusiame„Comenius“daugiašaliųpartnerysčiųprojekte
„Pažvelkįvandenslašąirjamepamatysivisąpasaulį“.Taippat
dalyvavomainųirverslumoprojekte„NordplusJunior“,kurio
metulankėsiŠvedijojeirmokėsiapienuosekliųbeiinovatyvių
verslumoįgūdžiųformavimą.AktyviaidalyvavoESF,OLWEUS,
Tklasėirpanašiuoseprojektuose.Gimnazistaistebinanetik
aktyviudalyvavimuįvairiuoserenginiuose,projektuose,betir
savomokslopasiekimais.Mokyklosinternetinėjesvetainėjepui
kuojasiilgassveikinimųsąrašas.Moksleiviaigarsinagimnazijos
vardą puikiais rezultatais respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose,olimpiadose,projektuose.Galimapasidžiaugti
irpuikiaisabiturientųbrandosegzaminųįvertinimais.

„Įvaizdžiosvarbakarjerossėkmei“–tokiabuvonetradicinės
Ibklasėsvalandėlėstema.Mokiniaikartusuklasėskuratore,
socialinepedagogemetodininke,ugdymokarjeraispecialiste
GitanaSvirskienenagrinėjo įvairių profesijų atstovų įvaizdį.
Mokiniųnuomone,gimnazistasturėtųbūtiprotingas,atsakin
gas,komunikabilus.Vienaišužduočiųbuvopalinkėjimaiklasės
draugams,tėvams.Klasėsdraugamsbuvolinkimaatsakomy
bės,puikiųpažymių,laimėtiolimpiadose,nenusirašinėti,ramiau
elgtisperpamokas,gerbtimokytojus,geraisutarti,energijos
darantnamųdarbus,gerbtiaplinkinius,mokytisirpan.Linkė
jimaitėvams–būtisupratingiems,nepyktidėlblogųpažymių,
nelygintisukitaismokiniais,skatintidalyvautiužklasinėjeveiklo
je,domėtispasiekimaismokykloje,dalyvautimokyklosveikloje,
būtijaunatviškiemsirkt.Tokiospatužduotysbuvopateiktosir
šiųmokiniųtėveliamspertėvųsusirinkimą.Išvadabuvotokia:
paaugliųmaištingaselgesysdarnereiškia,kadjienenori,jog
tėvaikištųsiįjųgyvenimą.Moksleiviamstėvųpalaikymasyra
svarbus.Tokiuspatrezultatusatskleidėbendrasmoksleiviųir

Įvaiz džio įta ka mo kyk los sėk mei
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jųtėvųprojektas„Tklasė“,kuriometubuvougdomasbendruo
meniškumas,tarpusaviosupratingumas,tėvaiaktyviaiįsitraukė
įpopamokinęveiklą.
MažeikiųMerkelioRačkauskogimnazija–moderni,novato

riškamokykla,žengiantikojakojonsunaujovėmis,pasisakanti
neužkonkurenciją,oužbendradarbiavimą,užvisapusiškąas
menybėsmokymąirugdymą.Čiasvarbuskiekvienasmokinys,
tėvas,mokytojas.Bendravimastarpgimnazijosbendruomenės
nariųyragrįstaspasitikėjimu,gerumuirnuoširdumu.Čiaįsiklau
somaįmokiniųžodį:vykstamokiniųirmokytojųforumai,džiau
giamasivienaskitosėkme,laimėjimais,sprendžiamosiškilusios
problemos.Mokyklagalipasigirtiturtingaistorija(ačiūmokytojui
metodininkui,muziejininkui,kraštotyrininkuiirfotografuiAlgir
duiVilkuiužskirtąlaikąirįdomųpasakojimą)irsenomisfizinių
mokslų,menųtradicijomis,taippatirvėlleidžiamugimnazijos
žurnalistųbūreliolaikraščiu„Atošvaistė“.Šiuometumokykla,
reaguodamaįbendrąrespublikostiksliųjųmokslųlygiokritimą
ir galimąvisuotinį privalomąmatematikosegzaminą, šešias
gimnazistųklasespadalijoįseptynias,kaddarbaspamokose
būtųveiksmingesnisirtikslingesnis.Mokyklosadministracija
nesibodi įugdymoprocesą įtraukti iraktyvių tėvų.Kartuyra
nagrinėjamasmokiniųlankomumas,pažangumas.Daugdė
mesioskiriamakasmetgimnazijąužplūstantiemspirmokams
gimnazistamsirjųtėveliams.Vyresniejinaujokamsrengiaįvai
riasužduotis,skirtassusipažintisupačiamokykla,mokytojais,
administracija irmokyklosvidaustvarka.Gimnazijojeunifor
ma–prestižoreikalas,japuošiamasiRugsėjo1osiosproga,
vykstantįolimpiadas,įvairiusrenginius.Nepaisantpralaimėtos
kovosdėlvisuotiniokasdienėsuniformosdėvėjimo,gimnazi
josmokiniaivisuometatrodopasipuošę,tvarkingi,pasitempę.
Turbūttodėlatėjusįmokykląčiajaučiamasakademiškumas.

Na,openktadieniaisleidžiamavisiemsšiektiekatsipalaiduoti
irgimnazijojeyraskelbiamavisuotinėdžinsųdiena.

Savaitė,praleistaMažeikiųMerkelioRačkauskogimnazijoje,
manbuvopertrumpa,ožiniosnetilpoįatsivežtąlagaminą.Čia
išmokaunetikjaponųdovanųpakavimomeno„furošiki“(ačiū
mokytojaieksperteiAlmaiValtieneiiresperantokalbosmoky
tojaiG.Opulskienei),baltųmenopaslapčiųdirbantsužalvariu,
įvairiųmokymometodų,mokyklosįvaizdžiokūrimosubtilybių,
betirnuoširdausbendravimo,bendradarbiavimo.Kažkasyra
pasakęs,kadnėragražesnionesaikingumo,kaipbesaikisdė
kingumas.Norėčiaudarirdarkartąpadėkotivisiems,sukuriais
mantekogarbėsusipažinti.

erikaGLAZAČIOvAITĖ
VilniausAntakalniog-josmokytoja

Švietimosistema.Švietimo
sistemaBavarijoje–labaisudė
tinga.Darbūdamasketvirtokas
vaikaspatiriadidžiulįspaudimą
irstresądėlsavoateities.Vaiko
pasiekimai(ypačvokiečiųkal
bosirmatematikosįvertinimai)
lemia,kur jis toliaumokysis– 
gimnazijoje, realinėje ar vidu
rinėjemokykloje.Mokinių ži
niųvertinimosistema–nuo1 
(geriausiasįvertinimas)iki6(blogiausiasįvertinimas)balų.Šie
įvertinimaiyralabaisvarbūsbaiguspradinęarvidurinęmokyk
lą.Pagalbalusmokiniaigriežtaipaskirstomiirtęsiamokslus
aukštesnėspakoposmokyklose.
YpatingasdėmesysBavarijojeskiriamasįvairiųskirtingųpo

reikiųmokiniųugdymui(vadinamosiosinkliuzinėsmokyklos).
KadangiHofomiestegausuemigrantų,kyladaugsocialinių
problemų,todėlįvairiaisbūdaisstengiamasivaikusintegruoti,
teikti jiems visokeriopą specialiąją, socialinę ir psichologinę
pagalbą.Tokie darbometodai davėgerų rezultatų.Pradinė
Sophienmokyklayrastotiesrajone ir70proc.visųbesimo
kančiųmokinių–imigrantai,onet30proc.jųturispecialiųjų
mokymosiporeikių.Priešdešimtįmetųpadėtisšiojemokykloje
buvovisiškaiprasta.Tačiaupradėjusįgyvendintiinkliuzinėsmo
kyklosmodelįirmokytiįvairiųporeikiųmokiniusvienojeklasėje,
sumažinusmokiniųskaičių joje iki18–19, taippatpailginus
pietųpertrauką,pradėjus įtrauktimokinius įaktyviąsportinę
veiklą, vaidybinius žaidimus ir taikant nuolatinęmotyvacijos
skatinimosistemą,blogoelgesioperpamokas irpertraukas
atvejųgerokaisumažėjo.
Mokyklos direktoriusHenrikasŠodelis (HenrikShodel) –

tikrassavodarboentuziastas,puikiaiišmanodarbospecifiką,
žinokiekvienosmokymopriemonėspanaudojimotikslus.Jis
yra ir regioninėsmokytojų asociacijos pirmininkas.Priimda
masatitinkamussprendimus,susijusiussumokiniųmokymu,
metodikomis,jisremiasiišsamiaismokslininkųtyrimais.Todėl

Pa žin tis su Vo kie ti ja pirmosios trys arba keturios
pamokos vyksta integruojant
įvairių poreikiųmokinius, jie
mokosi kartu su visa klase, o
paskui suskirstomi į grupes
pagalporeikiusirdirbaatskirai.
Sugabiaisiaismokiniaisdirba
išgimnazijosateinantismoky
tojas,otiems,kamreikalingas
ypatingas dėmesys ir psicho
loginėpagalba,padedasocia

linispedagogas.Esminismokyklostikslas–visųpirmavaiką
išugdytikaipasmenybę,tobulintijosocialineskompetencijas,
otiktuometmokyti.Taippasiekiamasgeriausiasrezultatas.
Taikantnaujusmokymometoduslabaipagerėjosantykiaitarp

mokiniųirmokytojų,nesmokytojas–netiktas,kurismoko,bet
irpartneris,pagalbininkas.Hofomokyklose(ypačtose,kuriose
mokosispecialiųjųmokymosiporeikiųturintysmokiniai)išplė
totasbendradarbiavimassumokinių tėvais, jiems teikiamos
specialistųkonsultacijos,tariamasi,kaipbūtųgalimapagerinti
vaikomokymosirezultatus.
MokytojųrengimasBavarijoje.Norėdamastaptimokytoju

(valstybėstarnautoju)jaunasžmogusketveriusmetusstudijuo
jauniversiteteirdarporąatliekapraktiką.Praktikantaipirmąjį
pusmetį stebi pamokasarba veda jas suprižiūrinčiumoky
toju,otuometsiunčiamiįbetkuriąmokyklątobulintis.Patys
savarankiškaigalivestipamokastikpometų.Praktikantams
padedamentoriai,atliekantyspatarėjoirpadėjėjovaidmenį.Tai
aukštesnėskvalifikacijosmokytojai.Tikbaigęspraktikąjauna
sismokytojaspriimamasbandomajam2–3metųlaikotarpiui,o
pojoįgyjanuolatiniotarnautojostatusą.Valstybėstarnautojai
Bavarijojestreikuotinegali.MokytojaiBavarijojedirbapagal
etatinio darbo apmokėjimomodelį.Mažiausias krūvis – 23
savaitinėspamokos,tačiauesamamokyklų,kuriosemokytojų
krūvissiekia28pamokas.DaugumaVokietijosmokytojųturidvi
specialybes(dėstodumokomuosiusdalykus).Išimtis–dailės
irmuzikosmokytojai, turintys tik vieną specialybę.Mokyklų

LankėmėspenkioseįvairiųtipųirpakopųHofomiesto
mokyklose:Schillergimnazijoje,Sophienpradinėjemo
kykloje,Miunsteriovidurinėjemokykloje,profesinėje
socialiniųirspecialiųjųpedagogųrengimoakademijoje,
JaunimokūrybinėsedirbtuvėsebeiJaunimocentre„Q“.
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direktoriųkrūvis–labaididelis.Jiedirbaadministracinįdarbą
irdarvedanuo14iki22pamokųpersavaitę(pagaltai,kokio
dydžioyramokyklairkoksdirektoriausamžius,darbokrūvis 
galikisti).
Kvalifikacijos tobulinimas. Bavarijoje įkurtaDilingeno

akademija,rengiantimokytojųkvalifikacijostobulinimokursus.
MokytojamsBavarijojeprivalomatobulintikvalifikaciją25val.
pertrejusmetus.Kursusjiegalirinktispagalporeikįirnuspręsti,
arvyktiįakademiją,arlankytitrumpalaikiuskursus,Vokietijos
mokytojų asociacijos rengiamus regione.Mokyklose veikia
darbogrupės,josdirbdamosirdiskutuodamosiškeliaopiau
siąmokyklosproblemą,numatosritį,kuriojereikėtųtobulintis
mokyklosmokytojams, norint siekti bendrųmokyklos tikslų. 
Tuometpedagogaskreipiasiįdirektoriųir,gavęsleidimą,da
lyvaujakursuose.Kiekvienaismetaissudaromaskvalifikacijos
tobulinimoplanas.Kvalifikacijos tobulinimo kursus apmoka
valstybė. Į pensijąmokytojai (ir vyrai, irmoterys) išeina su
laukę65metų.
Mokytojųasociacijųveikla.Lankydamiesimokyklosesusi

pažinomenetiksušvietimosistema,kvalifikacijostobulinimo
sąlygomis,betirišklausėmeišsamųpranešimąapieVokietijos
mokytojų asociacijas, jų struktūrą, veiklą, patirtį, asociacijų
vaidmenį švietimosistemoje irbendradarbiavimąsukitomis
institucijomis.Vokietijojeveikianemažaitarpusavyjekonkuruo
jančiųasociacijų–pradiniųklasiųmokytojų,mokytojųfilologų,
realiniųmokyklųmokytojų,informatikosmokytojųdraugijairkt.
Regioninės(Bavarijos)mokytojųasociacijospirmininkasH.Šo
delispristatėšiosasociacijosvaldymostruktūrą,veiklas.Taiyra
nepartinė,nekonfesinėirnesusijusisumokyklųrūšimisarug
dymopakopomispedagogųasociacija,vienijantiapie55tūkst.
narių.Asociacijaveikianuo1861m. irremiasiprincipu,kad

mokyklosturiveiktivadovaudamosipedagoginiaisprincipais,o
dirbantiemspedagogamsturibūtisudaromosgeriausiosdarbo
sąlygos.VisojeBavarijojeasociacijaturiapie25konsultantus,
padedančiusnariamsmokytojams,auklėtojams,docentamsir
pedagogikosstudentamsiškilusmetodiniams,teisiniamsirkt.
klausimams.Beto,asociacijarengiaaukštoskokybėssemina
rusirkvalifikacijostobulinimokursus,administruojaPedagogų
sveikatosinstitutą,skirtągerintimokytojųsveikatąirkonsultuoti
juossusirgusarjaučiantstresą.Asociacijaipriklausantyspeda
gogaimoka300eurųnariomokestį,kurįasociacijapanaudoja
moksliniamstyrimams,konsultantųatlyginimamsirkt.Asocia
cijadidžiuojasisavopasiekimais–savaitiniųpamokųskaičiaus
(nuo30iki28),mokiniųskaičiausklasėsesumažinimu(dabar
yra22mokiniai)ir„kalėdiniųpinigų“,arbatryliktojoatlyginimo,
mokėjimuBavarijosžemėsmokytojams.

Stažuotėjemokytojaipakėlėtarpkultūrinę,kalbinę,organi
zacijostobulinimobeipokyčiųvaldymo,bendravimoirbendra
darbiavimokompetencijas.Buvonaudingairįdomususipažinti
suBavarijosšvietimosistema.Tikiuosiišstažuotėsparsivežtas
asociacijųveiklosidėjasapiemokytojųatstovavimogalimybes
pritaikytisavogimnazijosbeiasociacijos,kuriaipriklausau,dar
be.Džiaugiuosisuteiktaprogadalyvautistažuotėje,nesnetik
patobulinaukompetencijas,betirsusipažinausuiniciatyviais
irenergingaisLietuvosmokytojais,galėjaupasidalytigerąja
patirtimi.Jukmokytojodarbastuoirypatingas–kuodaugiau
dvasiškai ir emociškai praturtėji pats, tuo labiau praturtini ir
savomokinius.

KristinaURBOnIenĖ
Šiaulių„Saulėtekio“g-josanglųk.mokytoja,

Lietuvosanglųk.mokytojųasociacijosvaldybosnarė

Ispanijai priklausanti Ka
talonija – didelį savarankiš
kumą išsikovojęs regionas,
turintis savo vėliavą, herbą,
parlamentąirgimtąjąkalbą.Taipuikusdvikalbio(ispanųirka
talonųkalbų)ugdymopavyzdysšiameregione.Nuo1983m.
Katalonijosmokyklose,įvedusdvikalbiougdymoprogramas,
pasiekta,kadabikalbasmokiniaimokėtųvienodai. Ispanijai
įstojus įES ir vykdant švietimo reformą,1996m. Ispanijoje
pradėtanekalbiniusdalykus(istorijąirgamtosmokslus)mokyti
angliškai.Šiadrąsiainiciatyvasiekiamasustiprintiužsieniokal
bųmokymąsiirdvikalbiųregionųmokyklaspaverstitrikalbėmis.

Ispanijosšvietimosistemą
išsamiaipristatęsKatalonijos
švietimodepartamentoatsto
vas Jaume Pratas (Jaume
Prat)pasirūpino,kadstažuo
tės dalyviai galėtų pamatyti
kuo įvairesnes mokyklas,
perprastišaliesšvietimosis
temą.Turėjomeprogąnetik
apžiūrėtimokyklų patalpas,
bet ir padiskutuoti su ad
ministracijos atstovais. Jie
noriaidalijosisavopatirtimi– 
papasakojo apiemokyklose
vykdomą politiką, taikomas
dvikalbiougdymopriemones,
iškylančiussunkumusįgyven
dinantšvietimoreformą.

Lankantis pradinėsemo
kyklose (FortPienc irDras
sanes) į akis krito jaukios,
saugiosmokinių poreikiams
pritaikytos nestandartinės

Dvi kal bio ug dy mo pa tir tis erdvės ir patalpos.Čia nuo
patpirmųdienųugdomivai
kųmąstymoįgūdžiai:vyksta 
tiriamasis, projektinis, anali

tinis darbas, kuriamos koncepcijos, skatinamas komandinis
mokinių,mokytojų ir šeimųdarbas.Daugdėmesio skiriama
kalbiniamvystymuisi:verčiamaiškitųkalbų,mokomasklan
džiaidėstytimintis,išlaikytidėmesį,ugdomaatmintis.Įdomu,
kadmokyklosemokiniaipo2val.persavaitęskiriaknygoms
skaityti, imdami pavyzdį iš aplinkos – skaitymo procese
dalyvauja visamokyklos bendruomenė nuomokytojos iki 
valytojos.

Ypatingas dėmesys Ispa
nijoje skiriamasprofesiniam
mokymui. Tuo įsitikinome
apsilankę bendrojo lavini
moaukštesniojojevidurinėje
mokykloje (Moises Brog
gi Institute) bei profesinėje
aukštesniojoje mokykloje
(Institut Escola delTreball).
Lanksčiai sukurtos ir dės
tomos specifinės ugdymo
programos rengiamokinius
gyvenimui. „Bendradarbiau
jantsukaimyninėmisįstaigo
misirorganizacijomis(tyrimų,
medicinos centrais, labora
torijomis), pavykomotyvuoti
mokinius,sumažintimetusių
mokyklą mokinių skaičių,
įgytipasitikėjimąmokykla“,– 
džiaugėsi aukštesniosios
vidurinėsmokyklos direkto
rius.DidžiausiosBarselonos
profesinėsmokyklos pranaPertraukaDrassanespradinėjemokykloje

Pedagogųkvalifikacijostobulinimas
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šumas irpasididžiavimas–siūlomųmokymoprogramų(20)
įvairovė,kompiuterinėslaboratorijos(25)irdaugybėkitųspecia
liaįrangaaprūpintųauditorijų,užtikrinančiųkokybiškąprofesinį 
mokymą.

Stažuotėje buvo įdomu sužinoti apiemokytojų rengimą,
kvalifikacijostobulinimą,mokytojųdarbosąlygasirmotyvacinę
sistemą.SvetingaibuvomepriimtiBarselonosautonominiouni
versitetoŠvietimomokslųinstitutoadministracijos.Susidarėme
nuomonę,kadtaieuropietiškomodeliouniversitetas,rengiantis
įvairiųdalykųmokytojusbeišvietimospecialistus,turintisdaug
fakultetų,tyrimocentrųirpartneriųvisamepasaulyje.
Ispanijojeįprastamokytojųkvalifikacijątobulintipasibaigus

mokslometams, dalyvaujant vasaros kursuose,mainų pro
gramose,stažuotėse.Nemažiaupopuliarumokytisnuotoliniu
būdu–internetiniamemokytojųrengimoserveryjesiūlomaįvairi
mokomojimedžiaga,kursaiirsavaiminiomokymosimedžiaga.
Ispanainoriairenkasimokytojoprofesiją.Šisdarbasyrapaklau
sus,gerbiamas,geraiapmokamas,siūlomosgalimybėstobu

lėti,mokytisvisągyvenimą.Skirtingaineipasmus,pradinėse
mokyklosedirbaapieketvirtadalisvyrų,ovidurinėsemokyklose
dirbančiųvyrųirmoterųskaičiuspasiskirstobeveikpolygiai.
SavaitęgyvenomeBarselonoscentre,nuoviešbučiopės

čiomis nesunku buvo pasiekti garsiąją LaRamblos gatvę,
vaikštinėtisiauromisgatvelėmis,gėrėtismoderniaarchitektūra,
nueitiikijūrosarvietinioturgaus.Kataloniečiaiyradarbštūs,
nuoširdūs,svetingi.Tačiau,skirtingaineimes,jieneskubantys,
dažniaubesišypsantys.Vienąvakarąpraleidomeispaniškoje
tavernojestebėdamifamenkopasirodymą.Sužavėjo lankyti
objektai:AntonioGaudiGuelio parkas,ŠventosiosŠeimos
bažnyčia, Triumfo arka, Barselonos katedra.Aplankėme
įspūdingų formųMontserato kalną ir seniausią benediktinų
vienuolynąIspanijoje,dailininkoSalvadoroDalimuziejųFige
resoprovincijoje.

StažuotėsdalyviųvarduvaidaKAIKARIenĖ
Palangosprad.m-klosdirektorė,pradiniougdymo

anglųkalbosmokytojametodininkė

Pakeliaukimepoekspozijąepi- 
zodiškaistabtelėdami.Kąčiasu- 
žinovaikai?
Proporcingai sumažintose bio

kuro ar biodujų jėgainėse galima
pamatytivisąekologiškąenergijosgavybosprocesą.Sukasi
senovinisvandensmalūnoratas–irviskąsužinaiapiehidro
energetikąpasaulyje.Saulėsbaterijospuošiasaulėsmedį,o
šaliasukauptasaulėsenergijasukaventiliatorių.Vėjojėgainės
sparnaiperkeliaįLietuvospajūrįarbaįSkandinaviją,ten,kurtų
besisukančiųsparnųdaugybė.Pagaliau–kaipvienaenergijos
rūšisvirstakita,kokiefizikosdėsniaiveikia,sukokiomisgeog
rafinėmisplatumomissusijusivienosarkitosrūšiesenergija.
Šieklausimaidažnaikylamūsųvisuomenėje,ypačgirdint,kad
Lietuva–tainetavieta,kuriojeišsiversibeatvežtiniųnaftos
produktų.

Priešdešimtmetųšiekspozicijapirmąkartąpakvietė
visuomenę susipažinti su pirmaisiais atsinaujinančios
energetikosžingsniaisLietuvoje.Kątadarodėte?
Plakatuose esanti informacija bylojo – saulės energetika

įdomi tikpakelėsestovinčių kelio ženklųapšvietėjams, vėjo
jėgaines siūlėmeapžiūrėti VakarųEuropos šalyse, biokuro
katilinėspuikavositikkeliuoseLietuvosmiesteliuose.Dvibio
dujųjėgainės,keliųturtingųsodybųįsirengtišilumossiurbliai.
Pasakojimaiapievandenilinįkurąirapieelektromobiliusatrodė
vienodainerealūs.

Kaspasikeitė?
VakarųLietuvojesukasinemaživėjojėgainiųparkai,jųpaga

minamaenergijaperkamarinkoskaina,irtaiyradaugpigesnė
elektrosenergija nei pagamintaElektrėnuosear bet kurioje
dujomiskūrenamojeelektrinėje.Biokurokatilinės,gyventojų
džiaugsmui,baigiaišstumtidujines,irtikdidiejimiestai–Vilnius
irKaunas–niekaipnegalipereitipriebiokuro–medienosatlie
kų.NorsLietuvojenėratieksaulėsjėgainėmispapuoštųstogų

(Atkeltaišspalvotosiosdalies18psl.)

Pa mo kos te ma – at si nau ji nan ti ener ge ti ka

kaipVokietijojearDanijoje,tačiau
netšios,moderniosirbrangiosrū
šiesenergetikaplintamūsųšalyje.
Galtikhidroenergetikaisuliūdesiu
gali lyginti vandens jėgainiųskai

čiųprieškarąirdabar–kaltasmūsųlėkštaskraštovaizdisir
nešvelnūsgamtosaugosreikalavimai.Netaip,kaipŠvedijoje,
bet jau išnaudojama ir geoterminėenergija, leidžianti namą
apšildytiekonomiškaiirekologiškai.

Kaipžmonėspriimašiąinformaciją?
Daugiausiaatsinaujinančiosenergetikospotencialuabejoja

pagyvenęžmonės,jiemsLietuvojeirsaulės,irvėjoenergijai
gamintinepakanka.Ovaikaiirjaunuomenėkurkastolerantiš
kiauirnetgientuziastingaižiūriįneišsenkančiųgamtosšaltinių
panaudojimąenergijaigaminti.Jeidanaiarvokiečiainaudojair
džiaugiasi,kodėlnenaudojamemes?–visainatūraliaiskamba
klausimas.

Betgičianorinenorireikiaremtiskitųšaliųpavyzdžiais.
Omūsųžmonėsjuknepatiklūs.Arpriekaištųnesulaukiate?
Saulės energija, veikdamaŽemėsorganinesmedžiagas,

kūrėmilijonusmetų,ožmonija jasgrobikiškai išnaudojaper
paskutinįšimtmetį.Kitavertus,degindamiiškastinįkurą,žmo
nėsužteršiaorąšiltnamiopoveikįsukeliančiomisdujomis.Kad
irkokiebūtųįtaigūskvietimai„atgalįgamtą“,įpirmykštępirkią
žmogusnebegrįš,tadvienasišrealiausiųbūdųpatenkintisa
voporeikiusirvartotienergiją,kartutausojantgamtą,–rinktis
atsinaujinančią energetiką.Ar natūralios gamtos jėgos gali
sukurtižmoguireikalingąelektrosiršiluminėsenergijoskiekį?
KasaktualuLietuvai,kokieyrapagrindiniaitrukdžiaiirkasska
tinašiąenergetiką?Atsakymųįšiuosklausimusreikiaieškoti
visiemsdraugeirkiekvienamatskirai.

Dėkojameužmumsskirtąlaikąirsmalsaujame,kaipį
trispaskutiniuosiusklausimusatsakytųmūsųmokytojai.

Penki„Švietimonaujienų“klausimaiviešosios
įstaigos„Energijostaupymopriemonės“direk
toreiDaliaiJUOČERYTEI.

pailsėtisveikatoscentre„Energetikas“galinorsiršiandien.
Tavęslaukiapuikusmaitinimas,įvairiossveikatinimoprocedūros,pramogos.
Grįšipailsėjęs,patyręsnaujųįspūdžių,pabendravęssužmonėmisišAirijos,
Amerikos,Anglijos,Baltarusijos,Danijos,Estijos,Latvijos,Norvegijosirkitųšalių.

Registruojamatel.864019690arbael.p.energetikas@energetikas.lt.

Mie las mo ky to jau,



12

Lietuvosbendrojougdymomokyklos
turės neeilinę progą pasitikrinti, kokią
įtaką jųveikladaromussupančiaiap
linkai.Austrijos specialistų parengtas
ekologiniopėdsakotyrimas–vienasiš
svarbiausiųžingsnių,įvertinantmokyk
los pasirengimą supažindinti jaunąją
kartąsuekologiškugyvenimobūdu.

Siekdamas skatintimoksleivių ir pedagogų sąmoningu
mą,taippatatkreiptidėmesįįaplinkosapsaugosproblemas,
Lietuvosvaikųirjaunimocentras(LVJC)kartusupartneriais
inicijuoja ikimetų pabaigos truksiančią socialinę edukacinę
programą„Darnimokykla“.Pirmasisprogramosžingsnis–uni
kalusekologiniopėdsakotyrimas,kurįnuotoliniubūdugalėjo
atliktibetkuriugdymoįstaiga,pateikusiduomenisapieelektros
iršildymosąnaudas,suvartojamomaistoirmokymuisireika
lingųmedžiagų kiekį ir pan.Tai buvo raginimasmokykloms
pasitikrinti,kiekatsakingairekologiškajųveikla,armokykla
negyvenaateinančiųkartųsąskaita.Programosiniciatorė,LVJC
Neformaliojo švietimoprojektųskyriausvadovėVilmaSma
liukienėsako,kadmokyklųekologinispėdsakasdarniekada
nebuvovertintas,ojukjosturėtųtaptipagrindinevieta,kurioje
ugdomijaunosioskartossveikogyvenimoįpročiai,atsakingas
požiūrisįekologiją.Paaiškėjusrezultatams,mokyklomsįpa
galbąateisspecialistai.Pavyzdžiui,jeigumokyklanerūšiuoja
šiukšlių,jainemokamaigalibūtiatvežtirūšiavimokonteineriai,
jeigusunaudojapernelygdaugelektrosenergijos,jaigalibūti
pakeistoselektroslemputėsarpasiūlytaskitastaupymobūdas.

Mo kyk los ro dys pa vyz dį, kaip gy ven ti eko lo giš kai

Tuo pasirūpins programos iniciatoriai
ir partneriai. Pasak projekto vadovės,
tikimasi,kadiniciatyvūspedagogaiįšio
tyrimovykdymą įtrauks ir savougdyti
nius.„Būtųšaunu,jeiugdymoįstaigose
įgytąpatirtįmoksleiviaiparneštųįsavo
šeimas.Jukvisųtėvųsvajonė–elektrą
irvandenįtaupantys,šviesąišjungiantys
ir vandens čiaupusužsukantys vaikai.

„Darnimokykla“–socialinisprojektas,kuriuosiekiamaugdyti
tinkamusirprasmingusmoksleiviųgyvenimoįgūdžius,beto,
tikimasi,kadmokyklostapsekologiškogyvenimobūdopavyz
džiu visaimiestelio ar didmiesčio bendruomenei“, – pažymi 
V.Smaliukienė.

Ekologinio pėdsako tyrimas–pirmoji projekto „Darnimo
kykla“dalis.Vėliauvisųprogramojedalyvausiančiųmokyklų
vadovaibuspakviesti į forumą,kuriamebusnagrinėjamine
tikekologiniaireikalai,betirsocialiniaisantykiaiugdymoįstai
gose, pateikiamos specialistų rekomendacijos. Programos
dalyvių lauks irmokymai įvairiomisdarnausmokyklosgyve
nimotemomis.

Platesnęinformacijąapietyrimąirvisąprojektą„Darni
mokykla“galiterastiinternetosvetainėjewww.lvjc.lt.
Daugiauinformacijos:
JolantaMarkevičienė,el.p.jolanta@lvjc.lt;
JūratėJanavičienė,el.p.jurate.j@lvjc.lt.

LvJCinf.

Aplinkosapsaugosprojekto„Mesrūšiuojam“
organizatoriai į elektronikos ir baterijų atliekų
surinkimo sistemos plėtrą šiemet papildomai
investuos 0,5mln. litų, kad ši paslauga būtų
kiek įmanoma patogesnė bet kurio regiono
gyventojui.Šią vasarą projekto organizatoriai
rinkdamiatliekas lankysiskiekvienojeseniūni
joje, apdovanos geriausiai renkančiuosius at
liekas,ovietosbendruomeneskviespasižiūrėti
lietuviškokino.
TokiainformacijabuvopateiktavisųLietuvos

savivaldybiųatstovams,dalyvavusiemsGamin
tojų ir importuotojų asociacijos kartu su part
neriais rengiamose konferencijose „Efektyvus
gamintojoatsakomybėsprincipoįgyvendinimas
tvarkantgaminių irkitasatliekas“.Šioskonfe
rencijosvykoMolėtuose,Birštone,PakruojyjeirPalangoje.
Konferencijosedalyvavoekologai,aplinkosaugininkai,regio

niniųatliekųtvarkymocentrųirkomunaliniųatliekųtvarkymo
įmoniųatstovai, taippatbuvokviečiami irkultūrosskyriųar
centrų darbuotojai.Aptarti komunalinių atliekų tvarkytojams
nustatytiaplinkosauginiai reikalavimai,apžvelgtosregioninių
atliekųtvarkymocentrų,atliekųtvarkytojųbendradarbiavimoir
finansavimogalimybės.Konferencijosdalyviamstaippatbuvo
pristatytasunikalusaplinkosaugosprojektas„Mesrūšiuojam“,
įkurįkasmetįsitraukiavisdaugiaudalyviųšvietimoįstaigose,
įvairioseįmonėse.
„Šiemetradomepartnerius,sukuriaiskartunetikskatinsime

žmonesrūšiuoti,betirsuteiksimeprogąkiekvienaisavivaldybei
prisiliestiprielietuviškoskultūros“,–teigiaGamintojųirimpor

tuotojų asociacijos vadovasAlfredasSkinulis.
Projekto renginiai atkeliaus į visas Lietuvos
savivaldybes.

Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“
Lietuvosugdymo,švietimoirmoksloįstaigose
vykstajauantrusmetus.Perpraėjusiusprojekto
etapussurinktaapie300tonųelektronikosatlie
kųbei10tonųsenųbaterijų.Projektodalyviai
išsidalijoprizųuž100tūkst.litų.Nuošiųmokslo
metųpradžiosprasidėjodarvienasetapas,kurio
dalyviaigalirūšiuotiirorganizatoriamsužatitin
kamusprizuspateiktinetikelektronikosatliekas
arsenasbaterijas,betirsenaspakuotes,stiklą,
popierių.ProjektąvykdoGamintojųirimportuo
tojųasociacijakartusuElektronikosgamintojųir

importuotojųorganizacijabeiAtliekųtvarkymocentru.
Kaipžinoma,elektronikosatliekųnegalimamestiįbuitinių

šiukšliųkonteinerius,nespatekusiosįsąvartynustokiosatlie
kosdėljoseesančiųpavojingųmedžiagųgalipridarytižalos
gamtai.Panaudotosbaterijos,kartusubuitiesatliekomispa
tekusiosįsąvartynus,darodvigubąžalą:gruntasužteršiamas
pavojingomis atliekomis, o baterijose esančiosmedžiagos
nepanaudojamoskaipantrinėsžaliavos.Įvairiospakuotėsturi
būti surenkamos, perdirbamos, o perdirbus gautosmedžia
gospanaudojamosgamyboje.Daugiau informacijos galima
rastiwww.mesrusiuojam.ltarbasocialiniotinklo„Facebook“ 
profilyje„Mesrūšiuojam“.

InetaSTRAvInSKAITĖ-JAnAvIČIenĖ

Ap lin ko sau gos pro jek to „Mes rū šiuo jam“ 
lė šos – į kiek vie ną sa vi val dy bę
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Mąstantapieaugančiąkartą,
jospilietinępoziciją,kuriąlemia
emigracija, sparčiai plintantis
globalizacijos procesas, nere
tai kyla klausimas, ar ugdymo
įstaigos yra linkusios priimti
jomskeliamąkitokiopilietiškumo
ugdymo iššūkį.Akivaizdu, kad
keičiantis gyvenimo sąlygoms,
kartu irvertybėms, įprastų,tra
diciniųformų,kaipervalstybines
šventeskviečiamaįminėjimus,
giedamashimnasar degamos
žvakutės, jau nebepakanka.
Jaunojikartakitaipsuvokiapilie
tiškumą,todėlreikalingiirkitokie,
netradiciniaiugdymobūdai.

ŠiuosmokslometusŠiaulių
Salduvėsprogimnazijapradėjo
unikaliu1–8klasiųpilietiškumo
ugdymo projektu „Mes – pi
liečiai!“, kurio tikslas – ugdyti
mokinių irmokytojų pilietišku
mą, bendrąsias kompetencijas
aktualizuojant keturias temas:
„Manomiestas–Šiauliai“,„Mano
mokykla–manonamai“,„Mano
tėvynė–Lietuva“,„Manogyve
namojiaplinka“.Netradicinėms
mokiniųveiklomspasirinktosŠiauliųmiestokultūrinėserdvės:
Šiauliųdailės,„Laiptų“galerija,ŠiauliųapskritiesPetroVišins
kioviešojibiblioteka,Šiauliųuniversitetobiblioteka,Chaimo
Frenkeliovila.Šioseerdvėseketuriskartuspermokslometus
(rugsėjo,spalio,vasarioirgegužėsmėn.),įprasminantprogim
nazijosbendruomeneisvarbiasdatas–Šiauliųmiesto777ąjį,
Salduvėsprogimnazijos55ąjįgimtadienį,Lietuvosvalstybės
atkūrimodienąbeitradicijatapusiąmikrorajonobendruomenės
šventę–veiklosvykdomosklasiųkoncentrais.Mokiniaiatlieka
išankstomokytojųparuoštasįvairiųdalykųužduotis,susijusias
sudienostema.Mokydamiesivaikaibendradarbiaujanetiksu
savoklasės,betirsukitaistopatieskoncentromokiniais,mo
kosiišsakytisavonuomonę,išgirstiirišklausytikitaipmąstančių
mintis,ugdosilyderysteireikalingusgebėjimus.

Pi lie tiš ku mo ug dy mas kul tū ri nė se mies to erd vė se

PažintissuŠiauliųuniversitetobiblioteka

AktyviosveiklosŠiauliųdailėsgalerijoje

Projektoprioritetas–aktyvūs
mokymosi metodai, lemian
tys kitokį, praktinį žinių kūrimą
mokantis vieniems iš kitų. Šie
metodai padeda atsiskleisti
mokinių beimokytojų kūrybiš
kumui, kurti atvirąmokinio ir
mokytojoryšį,skatinamokytojus
bendradarbiauti,dalytispatirtimi
rengiant netradicines užduotis,
planuojant veiklas. Salduvės
progimnazijos mokiniams tai
gera proga susipažinti su kul
tūrinėmismiesto erdvėmis, jų
veiklosypatumais,pabendrauti
su ten dirbančiais žmonėmis,
suvokti šių kultūros objektų
reikšmęŠiauliųmiestui ir visai 
Lietuvai.
Aktyvimokinių veiklamiesto

erdvėse apibendrinama įsiver
tinant. Tai grįžtamasis ryšys,
leidžiantis atsakyti įmokantis
svarbius klausimus: „Ką naujo
sužinojau?“, „Kas pasisekė?“,
„Ką galėčiau atlikti geriau?“,
„Koksmano indėlis į grupės
darbą?“, „Kaip vertinu dienos
veiklą?“ ir pan. Kartu tai puiki
proga kiekvienampajusti sėk

mę,draugepasidžiaugtipasiektaisrezultatais.
Pilietiškumo ugdymas – visą gyvenimą trunkantis, visa

apimantisprocesas,kuriosiekiamybė–atsakingasžmogus,
turintis tvirtąpilietinępoziciją,paremtąmoralinėmisvertybė
misirnuostatomis.Mūsų,šaliespedagogų,užduotis–ugdyti
pozityvias pilietines nuostatasmokiniams patrauklesnėmis,
aktualesnėmisformomis,būtiarčiauvaiko,leistiatrasti,supras
ti,išsiaiškinti,pajausti,kitaiptariant,sudarytisąlygasmokytis
pačiam.Tokiubūdužiniosirpilietinėsnuostatoskuriamosben
dradarbiaujantvieniemssukitais,mokantisvieniemsiškitų,
atpažįstanttai,kastobulintina,osvarbiausia–patiriantsėkmę.

BirutėKLIMAŠAUSKIenĖ
ŠiauliųSalduvėsprog-josvyresn.lietuviųkalbosmokytoja

Mokyklinissuolaspakvietėirgimnazistus,irjųartimuosius:
tėvelius,senelius,seserisirbrolius,draugus.Diktantąrašėir
mokytojai.Šiskonkursasnetik
leido išbandyti jėgas parodant
lietuviųkalbosžinias,betirsu
teikėdaugteigiamųemocijų.Dar
ilgai visi nesiskirstėme namo,
dalijomėsįspūdžiais.
AnželikaLinkuvienė,jaušeštą

kartądalyvaujantikonkurse,ne
slėpėsavoemocijų–vienaduk
rabaigusimūsųgimnazijąprieš
keletąmetų, kita –abiturientė,
tačiau tradicijosmama nepa
miršianti.Jukturibūtipavyzdys
ir dukroms, ir būsimiemsanū 
kams–lietuviųkalbąbūtinapuo

selėti.TrečiokėsmamaRasaSongailienė,antrąsykdalyvaujanti
konkurse,džiaugėsismagiaipraleistadienasudukra–buvo

įdomunetikpačiaidalyvauti,bet
irpažiūrėti,kaiprašomergaitė.
Smagu ir įdomu buvo ir Ilonai
Kazlauskienei–kadangisūnus
abiturientas, mama suskubo
pasinaudoti paskutine proga ir
apgailestavo,kadnedalyvavoiki
šiol.Bet„Saulėtekis“visųlauks
irpometų!
„Džiaugiasiširdis“,–taiptrum

paiapibūdinorenginį „Saulėte
kio“gimnazijoslituanistai.

LoretaAnDRIUŠKevIČIenĖ
Lietuviųkalbosmokytoja

(Atkeltaišspalvotosiosdalies20psl.)

„Sau lė te kio“ ben druo me nė pa mi nė jo Knyg ne šio die ną
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Šiuolaikiniamepokyčiųpasaulyjetobulėjant,keičiantis
žmogui,visuomenei,mokytojuikeliamiplatesni,aukš
tesniįvairiųgebėjimųreikalavimai.Neišimtis–nūdienos
švietimoerdvėje besireiškiantismuzikos pedagogas,
kurio veiklos tikslai grindžiami individualių ugdytinio
meninių interesų įgyvendinimu, saviraiškosgalimybe,
teigiamųkultūriniųnuostatųugdymu irsiekiu išugdyti
pilietį,aktyviaidalyvaujantįkuriantpozityviusšalieskul
tūriniusreiškinius.Įvairialypiųmuzikosmokytojoatlikėjo
interpretatoriaus,tyrėjo,pedagogoirkitųkompetencijų
poreikisbūsimuspedagogusskatinašiaiprofesijairuoš
tislabairimtaiiratsakingai:kryptingaigilinantisįteorinius
muzikospedagogikos aspektus, aktyviai įsitraukiant į
pedagoginępraktiką,bendradarbiaujantsubūsimaisiais
kolegomis – patyrusiais, ilgametę pedagoginę patirtį
sukaupusiaismuzikospedagogais.
Metodinisprojektas„Muzikosmokytojasšiuolaikinės

kultūroskontekste“,skirtasVilniaus„Ąžuoliuko“muzikos
mokyklos35mečiuiirLietuvosmuzikosirteatroakade

Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultūros kontekste

mijos80mečiui(vykęsVilniaus„Ąžuoliuko“muzikos
mokyklojekovomėn.)–renginys,atspindėjęsvisą
pluoštąmokymoirmokymosi,kūrybiniųirprofesinių
bei bendradarbiavimo idėjų. Kaip teigė renginio
sumanytojosirorganizatorės,„Ąžuoliuko“muzikos
mokyklosdirektorėAušraŠikšnelienė irdirektorės
pavaduotojaugdymuiLiudmila Ikonikova,projektu
siektanetiksustiprintimokyklųsocialinępartnerystę,
bet ir praktiškai prisidėti prie šiuolaikiniomuzikos
pedagogorengimo.Svarbiausiprojektouždaviniai
pirmiausia buvo skirti paskatinti būsimomuzikos
mokytojomotyvacijądirbtipedagoginįdarbą,taigi,
susietisuprofesinepraktika,pasitelkiantstudento
magistrantoatvirospamokosvedimobeimokslinio
pranešimopristatymoformą.

Vaikuiaugantplėtojamatėvy
nės samprata: plečiamas vaiz
dinių akiratis, konkretizuojama
simbolikosreikšmė,josatsiradi
mas,gilinamasiįtautosistoriją,
kuriyrageriausiamokytoja.

Įgyvendinantmenų projektą
„MeilėTėvyneimažoj širdelėj“,
jau keturioliktą kartą Kauno
Juozo Naujaliomuzikos gim
nazijos erdves papuošė 273
ikimokyklinukų dailės darbai.
Šiemetprojektegausiaidalyvavo
Kaunomiestoirrajonoikimokyk
liniųįstaigųatstovai.Baigiamojo
renginiopirmojidalisvykoJuozo
Naujaliomuzikosgimnazijosdi
džiojojesalėje,kuriojedalyvavo
gimnazijospradiniųklasiųmoki

Pro jek to bai gia ma ja me ren gi ny je – dau giau kaip 650 da ly vių

„Ąžuoliuko“muzikosmokyklosmokytojaiir
LMTApedagogikoskatedrosdėstytojai

SolfedžiopamokąvedaIIIk.studentėRamintaNaujanytė
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Pirmojimetodinio projekto diena –Atvirų pamokų festi
valis, per kurį „Ąžuoliuko“muzikosmokyklos salėje buvo
parodytos septynios fortepijono, smuiko, feitos, dainavimo,
choro, solfedžio beimuzikos istorijos pamokos.Pamokose
dalyvavo šiojemokykloje besimokantysmokiniai (juos pa
rengėmokytojaiprof.VytautasMiškinis,ReginaMiškinienė,
EditaNarmontienėirkt.), taippatLietuvosmuzikosir teatro
akademijosstudentaibeipedagogikoskatedrosmagistrantai
(jiems talkinopedagoginėspraktikos vadovai doc. dr. Lolita
Navickienė, lekt. dr.EglėKorienė, lekt.EstaUrbanavičienė 
irkt.).Atvirosepamokosebūsimiejipedagogainetikpasidalijo
savometodinėmisidėjomis,betirgalėjopasitikrintibendravimo
sumokiniubeiauditorijagebėjimusirišbandytisavopedagoginį 
artistiškumą.
Antroji projekto dienabuvo skirta studentų irmagistrantų

konferencijai, kurioje buvo pristatyti būsimųjų pedagogų
ir tyrėjųmoksliniai pranešimai. Dešimtyje pranešimų gvil
dentos įvairios aktualios temos: ypatingų vaikųmuzikinis
ugdymas,multisensoriniometodo taikymo pedagoginėje
praktikojegalimybės,skaitymo„išlapo“problemairkt.(pra
nešimusparengtipadėjomagistrantųmokslodarbųvadovai 
prof.habil.dr.LeonidasMelnikas,prof.dr.RamunėKryžaus
kienė,doc.GiedrėGabnytėirkt.).
Metodinioprojekto „Muzikosmokytojasšiuolaikinėskultū

roskontekste“ atomazga–apskritojostalodiskusija,kurioje
gvildentišiuolaikiniampedagoguiaktualūsklausimai,šiandien
jautampantysiššūkiais,reikalaujančiaisnetikprofesiniųžinių,
patirties,betirpedagoginėsnuojautos,naujopožiūrioįmuzikinį
ugdymą.Diskusijojepasisakė„Ąžuoliuko“muzikosmokyklos
pedagogai, Lietuvosmuzikos ir teatro akademijos (LMTA)
pedagogikoskatedrosdėstytojai,aktyviairūpimaisklausimais
diskutavoirstudentai.

PasakLMTAPedagogikoskatedrosprofesorėsR.Kryžaus
kienės, „renginysatspindėjo jaunojopedagogopasirengimo
savarankiškaiveiklaiprasmę,suartinotrijųkartųmenininkus– 
moksleivius,studentusirjųpedagogus“.Šiųkartųbendradar
biavimas–pasidalijimasįgytapatirtimiirnūdienosinspiruotų
pedagoginėsveiklos idėjųsklaida–svarus indėlis į būsimo
pedagogožinias,erudiciją,kuriomisbusgrindžiamasateities
muzikinisugdymas.

GiedrėGABnYTĖ
LietuvosmuzikosirteatroakademijosPedagogikoskatedrosdocentė

niaiirKaunolopšeliųdarželių„Klevelis“,„Atžalėlė“ir„Raudon
kepuraitė“auklėtiniai.
Baigiamasisprojektorenginys, įkurįsusirinkonet650iki

mokyklinukų,vykoKaunovalstybinėjefilharmonijoje.Mažieji
projekto dalyviai galėjo stebėtimuzikinę pasaką „Dieviškoji
garsų skrynia“. Ją sekė aktoriusRemigijus Endriukaitis ir
Kaunofortepijoninistrio:LinaKrėpštaitė(fortepijonas),Indrė
Čepinskienė(smuikas),AstaKrištaponienė(violončelė).Spek
taklyjedalyvavoJuozoNaujaliomuzikosgimnazijos1air2a
klasiųmokiniai.

Projekto sėkmę, populiarumą ir ilgaamžiškumą lemia ne
tik naujų formų, galimybių ieškojimas.Tai užtikrina darnus
komandinis darbas. Projekto organizatorės: Dalia Kiškie
nė – fortepijono vyresniojimokytoja,Aurelija Inokaitienė – 
dailėsmokytojametodininkė,Ramunė Jarocka – pradinių
klasių vyresniojimokytoja, JurgitaMomotiukaitėAčienė –
projekto koncertų koncertmeisterė.Devintusmetusprojektą 
kuruojaJuozoNaujaliomuzikosgimnazijosdirektoriauspava
duotojaugdymuiMarijaRusnėVoverienė.

RamunėJAROCKA
KaunoJuozoNaujaliomuzikosg-josvyresn.mokytoja,

vienaišrenginiųorganizatorių

JubiliejiniskoncertassurengtasVilniausrotušėje.Pagrindinė
VilniausKaroliniškiųmuzikosmokyklosliaudiesinstrumentųor
kestrovadovųkoncertoscenarijausmintis–laikorato simbolis. 
TaigilaikorataspradedasuktisnuoVilniausKaroliniškiųmu
zikosmokyklosfolklorinioansamblio(vad.AušraKavalnienė,
RimaŠvėgždaitė,VytautasKiminius).Mažučiukųvaikųlūpose
skambanti liaudies daina, susipynusi sumiela instrumentų
muzika, kelia nuostabą, džiaugsmą ir teikia viltį... „Pabuvę
mažučiukais“, jie įsilieja įorkestrogretas, tęsdami laikorato
keliąsusipažįstasutautiniušokiu,chorinemuzikabeiautorine
kūryba,okartuaugairtobulėja.
Dalyvauti koncerto programoje vadovai pakvietėVilniaus

Sausio16osiosmokyklosšokiųstudiją„Lazdynėlis“(vad.Ri
mutėZaleckaitė)irVilniausKaroliniškiųjauniųchorą„Cantica“
(vad.DianaMikienė,chormeisterėGražinaGumuliauskienė).
MokytojoEugenijausČiplio autoriniai kūriniai ir aranžuotės
labiausiaimėgstami,visadanuoširdžiaiatliekami.Šiekūriniai
suteikiakolektyvuioriginaliąspalvą.Originalikūrybakolektyvui
yraitinbrangi–jiplečialiaudiesinstrumentiniožanroerdvę,
įpareigojairpadedažengtiprofesionalumolink.

virginijaALenSKIenĖ

Visątekstąskaitykitemokyklosinternetosvetainėje
www.ka ro li nis kiu.vil nius.lm.lt/ren gi niai.html#Liau di nin ku_20_me tis. 

Lai ko VilniausKaroliniškiųmuzikos
mokyklosorkestrui–20metųra tu
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Balandžio10–16d.VilniujevykoNacionalinisBalioDva
rionojaunųjųpianistųirstygininkųkonkursas.Pianistųka
tegorijosvertinimokomisijosnarysirkultūrosviceministras
DariusMažintasteigia,kadšiskonkursasyrabenevienin
telistokiopobūdžiorenginys,atveriantisnaujasmuzikines
karjerosgalimybesjauniesiemsatlikėjams.Apielietuviškus
klasikinėsmuzikoskonkursus–interviusukultūrosvicemi
nistruDariumiMAŽINTU.

Kul tū ros vi ce mi nist ras Da rius Ma žin tas: 
„Lie tu viš ki kla si ki nės mu zi kos kon kur sai – tai var tai į di dži ą ją sce ną“

NacionalinisBalioDvarionopianistųirstygininkųkon-
kursas–vienintelisLietuvoje,skirtasjauniesiemsatlikė-
jams.Kaipdalyvavimaskonkurseskatinavaikų,mokslei-
viųkūrybiškumąirleidžiatobulėtijaunajaimuzikųkartai?
ŠiskonkursasištiesųyravienintelisLietuvojeskirtasmo

kyklinio amžiausatlikėjams.Taip suteikiamapuiki galimybė
pasirodyti ne tik klasės vakaruose ar egzaminuose, bet ir
pristatyti save plačiajai visuomenei.Manau, kad kiekvieno
pianisto ar stygininkomuzikinio kelio pradžia tampaBalio
Dvarionokonkursas.

Kiekvienaskonkursodalyvisprivalomaiatlikopasirinktą
B.Dvarionopjesę.Artaiskatinajaunuosiusmuzikantus
bei klausytojus suprasti ir pamilti lietuvišką klasikinę 
muziką?
Lietuvaturididžiusirreikšmingusklasikinėsmuzikoskūrėjus.

Jųreprezentacijairpuoselėjimas–mūsų,piliečių,pareiga.Na,
otarptautiniuoselietuviškuosekonkursuosesumūsųkompozi
toriųkūrybasusipažįstairužsieniošaliųatlikėjai,taipskatinama
lietuviškosmuzikossklaidavisamepasaulyje.

Kaipkonkursuoseatsiveriaatlikėjokarjerosgalimybės?
JukNacionaliniameBalioDvarionokonkursesuteikiama
netikgalimybėpasirodytiscenoje,betirprogasusitiktisu
įtakingais,žinomaiskultūrosbeimenožmonėmis?
Neretainutinkataip,kadtieatlikėjai,kuriesusipažįstakon

kursometu, ateityje turi daug bendrų kultūrinių projektų ar
koncertų.Galimasakyti,kad įvyksta tamtikrimainai.Be to,
konkurse pasirodančius atlikėjus vertina kompetentinga ir
kvalifikuotakomisija,tadužmezguspažintissušiaisžmonėmis
atsiveriagalimybėtęstimokslusarstudijaspasnaujuspeda
gogus,dalyvautimeistriškumokursuosearsulauktipasiūlymų
koncertuoti.Taitarsivartaiįdidžiąjąsceną.

Kaslabiausiaiskatinaatlikėjusdalyvautilietuviškuose
konkursuose?
Patssvarbiausias–pasirengimoetapas.Žinoma,piniginis

prizasneturėtųbūtireikšmingiausiadalyviomotyvacija.Juknė
vienasmenininkųniekadatonedarėdėlpinigų.Jųpašaukimas
visuometbuvotobulybėssiekimas,nesjeimenininkotikslas– 
pinigai, tuometgeriaukeistiprofesiją.Štai,pavyzdžiui,visai
neseniaimanonamuosetrissavaitesgyvenopasauliniogarso
pianistasIvoPogorelichius(IvoPogorelich).Jisteigė,kadčia,
Lietuvoje,Vilniuje,yrafantastiškaigeraatmosfera,kuri,kaip
niekurkitur,leidžiadirbtilabaiproduktyviai.Vadinasi,tuomes
irturimedidžiuotis–unikaliaatmosfera,kuripadedapritraukti
konkursųdalyviusiratlikėjusišvisopasaulio.Manauirtikiu,
kadateityjelietuviškiklasikinėsmuzikoskonkursaibusplačiai
žinomiirvertinamivisamepasaulyje.

Kąvaikamsduodapergalėsskonisirpralaimėjimokar- 
tėlis?Kaiptokiaisatvejaisturėtųreaguoti tėvai irpeda-
gogai?
Tiek tėvai, tiek pedagogai konkurso dalyvį turėtų gerai

paruošti psichologiškai. Juk konkursą laimėjęs žmogus gali
užmigtiantlaurųirnebetobulėti,opralaimėjęs–palūžtiarnet
pakeistiprofesiją.Laimėjusiajamkonkursąbūtinasuprasti,kad
taitikpradžiairjodarlaukialabaiilgasgyvenimoirmuzikinės
karjeros kelias. Lygiai tą patį reikia sakyti ir tiems, kuriems
nepasisekė.Subtiliaipaaiškinti,kokiųjiepadarėklaidų,padėti
nubrėžtiateitiesvizijąirpaminėtipavyzdžių,kaipnetirnesėk
mingaipradėjękarjerąžymūsatlikėjaivėliautapopasaulinio
garsožvaigždėmis.

Visasinterviuskelbiamas www.bal sas.lt/nau jie na ir kitur.

Kokialietuviškųklasikinėsmuzikoskonkursųreikšmė
Lietuvoskultūrai,jospuoselėjimuibeisklaidai?
Klasikinėsmuzikos konkursai rengiami jau daugiau nei

šimtmetį. Vienas pirmųjų pianistų konkursų pasaulyje buvo 
1927m.vykęsFrederikoŠopeno(FredericChopin)konkursas
irLenkijoje.JonugalėtojutapopianistasirpedagogasLevas
Oborinas(LevOborin).Tuometutaibuvovienintelėgalimybė
pradėtimuzikosatlikėjokarjerą,neskoncertųorganizatoriai
pastebėdavo naujai įsižiebusias scenos žvaigždes ir kvies
davo koncertuoti. Laikui bėgant konkursų atsiradodaugiau,
nevienasirLietuvoje.Svarbutai,kadmūsųšalyjevykstantys
klasikinėsmuzikoskonkursaipritraukiaatlikėjųtiekišLietuvos,
tiekišužsienio.Beto,apievykstančiuskonkursusvisuomenę
informuojažiniasklaidospriemonės,kurioskviečianetikdaly
vius,betirklausytojus.Žinoma,jaunamatlikėjuipasirodymas
scenojepriešvertinimokomisijąbeiklausytojus–tikrapaspirtis
irmotyvacijatobulėti.Kaidarmokiausimokykloje,konkursai
būdavomanofinalinisdarboetapas.Ruošiantiskonkursuidar
bastampaproduktyvesnis,norisikuogeriaupasirodytiirprieš
patįsave,irpriešvisuomenę.

Kuoypatingiketuripagrindiniailietuviški–BalioDvario-
nojaunųjųpianistųirstygininkų,StasioVainiūniopianistų
irkameriniųansamblių,MikalojausKonstantinoČiurlionio
pianistųirvargonininkųbeiJašosHeifeco(JaschaHeifetz)
smuikininkų–konkursai?
Svarbiausia,kadjievykstaLietuvoje.Visišiekonkursaituri

savotradicijasiristoriją.Beto,taivieninteliaidideliirryškūs
lietuviškikonkursai,žinomivisamepasaulyje.Pavyzdžiui,Itali
joje,konekiekvienamedidesniamearmažesniamemiestelyje
yrapokeletąįvairauspobūdžioirreikšmėsklasikinėsmuzikos
festivaliųarkonkursų.TačiauLietuvojeminėtikonkursaiyra
labaisvarbūsirturisavopaskirtį.BalioDvarionokonkursas–
moksleiviamsirjaunimui,StasioVainiūno–studentiškas,Mika
lojausKonstantinoČiurlionio–suaugusiemsirsubrendusiems
atlikėjams,na,oJašosHeifecoskirtasvientiksmuikininkams.
Visijieypačsvarbūs,reikšmingiLietuvoskultūrosraidai,tad
Kultūrosministerijajuosfinansuosirvisuometpadėsgyvuoti.
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KlaipėdosuniversitetoMenųfakultetekovo15d. 
Lietuvosmuzikosmokytojų asociacija kartu su
ŠvietimoirmoksloministerijabeiLietuvosmokinių
neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) surengė 
IIILietuvosmokiniųmuzikosolimpiadą.Jojedaly
vavo48šaliesbendrojougdymomokyklųmokiniaiiš7Lietuvos
miestųir23rajonų,tiekpatjiemspasirengtipadėjusiųmokytojų,
daugiauneipusėšimtoolimpiadosdalyviamsakompanuojančių
mokiniųirmokytojų.

Renginio pradžiojemokiniai,mokytojai, akompaniatoriai,
vertinimokomisijosnariai,organizatoriaisugiedojoolimpiados
himną„Cantemusadunumomnes“,olimpiečiuspasveikinoir
sėkmėspalinkėjoKlaipėdosuniversitetoMenųfakultetodeka
nas,vertinimokomisijospirmininkasprof.VytautasTetenskas.
Olimpiadosužduotysbuvoskirtosmokiniųkūrybinėmsga

liomsatskleisti.Jieatlikožinių tikrinimo testą, iš laposkaitė
muzikosraštą.Dainavimoirkompozicijosužduotysvykokaip
atvirikoncertai.Nuoankstyvorytoikivėlausvakarouniversi
tetorūmuoseskambėjoįvairiųžanrųmuzika,vyravokūrybos
irnuoširdausvisųdalyviųbendravimoatmosfera.
Mokytojaidalyvavoseminare„Muzikiniougdymoaktualijos

Mu zi kuo jan čių ir 
mu zi ką ku rian čių ša lies 

mo ki nių šven tė

LietuvosirEuroposkontekste“,kartusumokiniaispasitikrino
žiniasedukaciniameprojekte„Muzikosistorija“.
Talentingiausiemsmokiniamsbuvoįteiktimedaliai,Švietimo

irmoksloministerijosdiplomai,pagyrimoraštai,rėmėjųdova
nos.Keturimokiniai,surinkędaugiausiavertinimobalų,atsto
vausLietuvaibalandžio30–gegužės3d.Rygojevyksiančioje
Tarptautinėjemokiniųmuzikosolimpiadoje.LinkimeGintarei
Valionytei (KlaipėdosVydūnogimnazija),PauliuiPrasauskui
(VilniausMykoloBiržiškosgimnazija),JonuiŠopai(Mažeikių
Sodųvidurinėmokykla),GretaiŠepliakovaitei(Zarasų„Ąžuo
lo“gimnazija)sėkmės,įkvėpimo,palankiųvertinimų,ovisiems
kitiemsolimpiadosdalyviams–muzikuoti,kurti, interpretuoti
savoirkitųdžiaugsmui.

Olimpiadosvertinimokomisijosposėdžioprotokolas
skelbiamasinternete www.lmnsc.lt.

LMnŠCinf.

LietuvosRespublikosSeime parla
mentarėsRimosBaškienėssurengtoje
spaudoskonferencijojebuvopristatyta
labdarosirparamosfondo„Švieskimevaikus“veikla.
Lietuvos kultūrosmecenatoRamūnoKarbauskio ir dainų

autoriaus,atlikėjoAndriausMamontovo įsteigtas labdaros ir
paramos fondas „Švieskimevaikus“parengėprojektą, kurio
tikslas – reikšmingiausiais lietuvių vaikų literatūros kūriniais
atnaujintivisųtipųvaikųbibliotekųfondus;remtivaikųlitera
tūros bibliotekėlių atsiradimą darželiuose, vaikų ligoninėse,
bendruomenėse;aktyvintiirskatintijaunesniojoamžiausvaikų
domėjimąsiliteratūra,norąskaityti;skatintirašytojus,poetus,
dailininkuskurtiknygasvaikams.
A.Mamontovas spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį

į tai,kadvaikųkultūra iršvietimasprasidedanuopirmosios
knygos.Svarbu,kadpirmojiknygaatsirastųdarpriešprisėdant
priekompiuterio.

R.Karbauskis spaudos konferenci
joje kalbėjo: „Planuojama išleisti visų
nacionalinio vaikų literatūroskonkurso

laureatųknygas10tūkst.egzempliorių tiražu ir jasdovanoti
mokykloms,darželiams,vaikųligoninėmsirkt.Kultūrosmece
natasinformavoirapiekitąidėją,kuriospagrindubusskatinama
skaitytivaikųrašytojoPranoMašiotoknygasirpagaljasstatyti
spektaklius.Visivaikai,kuriedalyvausšiųspektakliųkūrimo
procese,gauspopenkiasnaujaiišleistasP.Mašiotoknygeles.
40tūkst.egzemplioriųšiųknygeliųjauišvydodienosšviesą.
SeimonarėR.Baškienėpasidžiaugė,kadLietuvojeyražmo

nių,kuriesavoiniciatyvomisprisidedaprieskatinimoskaityti
knygasirpadedatomsknygomsatsirasti.„Investicijaįvaikus
yrasvarbiausiasmūsųtautosirvalstybėsišlikimogarantas“,– 
pabrėžėji.
Daugiauinformacijos–LRSeimonarėRimaBaškienė,
el.p.Rima.Baskiene@lrs.lt

„Švieskime vaikus“

StasioŠimkauskonservatorijoje įvy
ko XVIII nacionalinio Balio Dvariono
pianistų konkurso Klaipėdos regiono
zoninisetapas.JįrengėStasioŠimkaus
konservatorijos pianistai, vadovaujami
fortepijonometodinės komisijos pirmi
ninkėsVirginijosRuzgienės.Vertinimo
komisijai pirmininkavoBalioDvariono
vaikaitis,NacionalinėsMikalojausKons 
tantinoČiurlioniomenųmokyklosmoky
tojas, pianistas JustasDvarionas.Pa
klaustas,kąjamreiškiajauvisą40metį 
gyvuojantisBalioDvariono konkursas,

Na cio na li niam Ba lio Dva rio no kon kur sui

J. Dvarionas pasidžiaugė, jog vaikai
permuziką netiesiogiai bendrauja su
kompozitoriumi,perjomuzikąatsiveria
talentai. Komisijos pirmininkas pagyrė
puikiai organizuotą atranką ir įvertino
ją kaip atskirą renginį, savarankišką
konkursą.„Džiugu,kadnebelikoatskir
tiestarpKlaipėdosmuzikosmokyklųir
atvykusiųiškitųmiestųjaunųjųmuzikan
tų“,–teigėjis.

AudronėSABūnIenĖ

Visastekstaskonservatorijosinternetosvetainėjesim kus.ku.lt/nau jie nos_ren gi niai.htm.
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Nuvilnijo,nušurmuliavomažųjųklaipėdiečiųšventinis ren
ginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimodienai ir
Vėtrungiųmetamspaminėti„Laivėtrungėmumsrodokelią“.
Kovo6 dieną klegančių vaikų srautas iš 27 ikimokyklinio

ugdymo įstaigųpripildėKlaipėdosžvejų rūmus.Mažoji salė
sunkiaitalpinodalyviusiržiūrovus.Ožiūrėtitikraibuvoįką:
tradiciniutapęsrenginysprasidėjoįspūdingavėtrungiųchore
ografinekompozicijairjungtiniodarželinukųchoroatliekama
daina„Dainuojapajūriovaikai“.Choruidirigavodainosautorė
OnutėPučinskienė.Po skambios dainos scenoje pasirodė

„Lai vėt run gė mums 
ro do ke lią“

linksmainusiteikęšokėjai,ojungtinėkapelaat
liko„Pamarioklumpakojį“ir„Polkąlinksmuolę“.
Džiugu,kadprogramosrepertuarodalįsudarė
autoriniaiKlaipėdosmeniniougdymomokytojų
ReginosBočkienės,OnutėsPučinskienės,Jū
ratėsZbarauskienės,NijolėsPocienės,Nijolės
Pranevičienės kūriniai, kuriuos jau pamėgo
ugdytiniai.Taibuvoprogapasirodytiscenoje
mažiesiemsatlikėjams, o jųmokytojomsat
skleistisavokūrybiškumą.
Renginį vedėKlaipėdos vaikų laisvalaikio

neformaliojo švietimo teatromokytojaVaida
Keserauskytėirjosvadovaujamosstudijosma
žosiosaktorės.Šventėbaigėsifinalinedaina
„Gintarinismanomiestas“ (muzika ir žodžiai 
N.Pranevičienės),skanduojantKlaipėdosvardą.
Renginyje „Laivėtrungėmumsrodokelią“

dainairšokiudalyviaiišreiškėsavomeilęmies
tui,pamariokraštui, šalies istorijai.Vaikai išgyvenochorinio
dainavimosavitumo,bendruomeniškumo,sceninėssaviraiškos
irdrąsosjausmą,žiūrovųirklausytojųširdysesužadinopilie
tiškumąirpatriotizmą.
Renginio organizatoriai išreiškė viltį, kad vėtrungė visada

parodysjiemskeliąten,kurgimtaskraštasirtėvųnamai.

nijolėPRAnevIČIenĖ
Klaipėdosmiestoikimokykliniomeniniougdymomokytojų

metodiniobūreliopirmininkė

Kur ki me sa vo vėt run gę

KlaipėdojepaskelbtiVėtrungiųmetaipaskatinoįprasmintišiąidėją
Regosugdymocentre–surengtivaikųmažąjįplenerą,kuriometusu
kurtosevėtrungėse,kaipmažuosestebukluose,galėtųgyventiirkatinas
arpelėdžiukas,skraidytižuvėdra,augtižolynėliai.Kasgalibūtigražiau
irįdomiau?ŠipuikiidėjakilodirektoriauspavaduotojaiugdymuiJolitai
Skirpstaitienei.
Užvirėdarbas,kuriuoėmėrūpintismokytojųkomanda.Sukosimintys,

dėliojosiscenarijusirštaipakviestimažiejibeijųmeniniougdymomo
kytojosiš„Žuvėdros“,„Liepaitės“,„Čiauškutės“,„Želmenėlio“lopšelių
darželių.BaltassvajoniųlaivassuKlaipėdosmiestovėtrungeįplaukėį

salę.Plenerodalyviussušauniuorkestrėliu
pasitikošeimininkai–„Pelėdžiukų“grupės
vaikučiai. Lopšeliodarželio „Čiauškutė“
meniniougdymomokytojaSonatapasekė
sakmęapievėtrungę.Vaikaikarpė,spalvi
no,dėliojovėtrunges,jiemspagelbėjone
formaliojougdymodailėsmokytojaJūratė.
Baltasislaivaskaipmatpasipuošėdarnie
kurnematytomisgražuolėmisvėtrungėmis.
Baigędarbusvaikaidainavodainasapie
jūrą,Klaipėdą, sukodraugystės ratelius.
Ilgainegalėjomeatsidžiaugtipleneroda
lyviųsukurtomisvėtrungėmis.
Skrisk, svajone!Plazdėk vėtrungėje ir

tegulvėjastaubūnapalankus!

LoretaAUKŠTUOLIenĖ
Regosugdymocentromeniniougdymomokytoja

DaivaŠILInSKIenĖ
Lopšelio-darželiomeniniougdymomokytoja
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KaipteigiaMichaelisVimeris(MichaelWimmer),dėlskirtingų
istoriniųaplinkybiųnuoXIXa.keitėsimenovaidmuougdyme.
Todėlsvarbusuvokti,kaipsusijękultūros,meno,kūrybiškumo
sampratospokyčiai.Atslūguspraėjusioamžiausideologinėms
įtampoms,šiuolaikinėsdiskusijosapiemenosvarbąugdyme

KūrybosagentasMindaugasŠulskusirkuriantipraktikė,pojūčiųteatrorežisierėKarolina
ŽernytėbeiŠirvintų„Atžalyno“progimnazijos7aklasėsmokiniai

Grai ki ja per po jū čius ir me džia gas: 
iš šū kiai, sėk mės ir ne sėk mės

Projektas„Kūrybinėspartnerystės“Širvintųrajono„Atžalyno“progimnazijoje

remiasitikėjimukiekvienožmogausįgimtaiskūrybiniaisgebėji
maisirsiekiuįgyvendintikiekvienoteisębeisaviraiškoslaisvę.
KaiįŠirvintųrajono„Atžalyno“progimnazijąatvykokūrybos

praktikėKarolinaŽernytė,prasidėjonovatoriškas,kūrybiškas
mokymasis:buvosudarytosketuriosmokiniųgrupės,pamokos
ėmėtruktitiek,kiekkamreikia(taireiškia,kadpertraukosbū
davoperpamokas,opamokosirperpertraukas).Bandymas
Graikijąpristatytiperpojūčius irmedžiagasparodė,kadpa
mokų,deja,pritrūko.Svarbikiekvienodalyvaujančiomokytojo
motyvacija,norasirgebėjimassusietisavodalykąsugyvenimo
praktika,pozityvusmąstymasirgebėjimasdirbtikomandojesu
kuriančiupraktiku.
Netradicinė pamoka nenutolo nuo planuotų programinių

dalykų.BiologijosmokytojaJadvygaApavičienėpojūčiuspri
statėklausimųiratsakymųforma,grupėsįvardijosupojūčiais
susijusiusanatominiusorganus,pateikėvaizdinęmedžiagą,
iliustruojančiąkvapą,skonį,klausą,regą,lytėjimą.Įdomutai,
kad,pasiūliusatsisakyti vieno išminėtųpojūčių, užvirėdis
kusija.Norinčiųirgalinčiųgyventibevienoišminėtųpojūčių
neatsirado.Tikturėdamasvisuspojūčiusžmogusgalijaustis
visavertis.
Vėliaumokiniaityrinėjomedžiagasužrištomisakimis.Dauge

lisšiųmedžiagųbuvosusijusiossuGraikija,josūkiu,kultūra...

KaunoMartynoMažvydopagrindinėjemokyklojejautreti
metai sėkmingai įgyvendinamasESprojektas„Kūrybinės
partnerystės.Pokyčiųmokykla“.

Sausįmokyklos bendruomenė susipažino su „Kūrybinių
partnerysčių“projektokūrėjaispraktikais:aktoriumiMantuCe
gelsku,aplinkosaugininkeJolantaUktveryteirtapytojuAdomu
Danusevičiumi.Kūrėjaibendravo,draugedėliojoateitiespla
nus,vedėdiskusijas,organizavožaidimus,leidžiančiussuvokti
įvairiųjusliųreikšmę,lavinančiusatmintį,reakciją,atskleidžian
čiusasmenybėsypatumus.Mokytojai tarėsi apiegalimybes
integruotiprojektoveiklasįįvairiusugdymodalykus,susikūrė
bendravimotaisyklesirkt.Poilgųdiskusijųbuvosusitarta,kad
6aklasėsmokiniai,mokytojaiiraktoriusM.Cegelskasvykdys
projektą„Lašeliokelionėpergyvąjąžemę“(rezultatas–garsų
spektaklis);6bklasėsmokiniaisumokytojaisiraplinkosauginin
keJ.Uktveryteįgyvendinsprojektą„Meskūrėjai–neteršėjai!“
(rezultatas–mokyklossodas);6cklasėsmokiniai,mokytojai
irtapytojasA.Danusevičiusimsisprojekto„Simboliųjūra“(re
zultatas–freska).Ikišiųmatomų,apčiuopiamųrezultatųdar
laukia daugybė įvairiausių, įdomiausių, skirtingiausių veiklų,
integruojančiųvisusmokomuosiusformaliojougdymodalykus.

Vasarįsėkmingaiprasidėjopraktinėsveiklos.6bklasėsmo
kiniamsvykonetradicinėsužsieniokalbųpamokos–tiesioginis
pokalbisper„Skype“programąsuIspanijosaplinkosaugininku,
pasaulinėsorganizacijos„AmigosdelaTierra“(Žemėsdraugai)
nariuAleksandru.Mokiniaikruopščiairengėsidiskusijai,apgal
vojoklausimus,anglųkalbadiskutavosuužsieniospecialistu
apie pasaulio aplinkosaugos problemas, paskui refektavo. 
6cklasėsmokiniamsvykonetradicinėsdailėsiristorijospamo
kosMykoloŽilinskodailėsgalerijoje,čiajiedalyvavoedukaci

Pra si dė jo prak ti nės „Kū ry bi nių part ne rys čių“ pro jek to veik los

nėjeprogramoje„Rytųdrakonas“,susipažinosuįvairiausiais
simboliais,žaidėatmintį,dėmesįbeipastabumą lavinančius
žaidimusirkt.M.Cegelskasvedėmokytojamsseminarą„Karas
irtaika–konfiktųsprendimobūdai“.Seminarebuvosvarstoma
apieryšiosuauditorijaužmezgimąirpalaikymą,bendravimo
įgūdžiųpanaudojimąsiekianttikslų,apieproblemųirkonfik
tųvadybąbeipraktiniusužsiėmimus„Mokytojas–aktorius“.
Visoskūrybiniųpartnerysčiųprojektoveiklosyrane tiknau
jos,įdomios,betirnaudingos,nesskatinatiekmokytojų,tiek
mokiniųkūrybiškąpožiūrįįkasdienįugdymoprocesąirdarojį
patrauklesnįbeikokybiškesnį.

AuksėPeTRUŠevIČIenĖ
Direktoriauspavaduotojaugdymui,

„Kūrybiniųpartnerysčių“projektokuratorė

Edukacinisžaidimas
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Pirmą sesijos dieną vyko pa
skaita „Pagrindiniai karjeros
žingsniai“.Ugdymokarjeraisky
riausmetodininkėsGėliūnėAdo
maitytė irDaliaGecevičiūtė su
pažindinosuprofesiniomokymo
iraukštojomoksloprogramomis,
mokymo įstaigomis, priėmimo
tvarka ir profesijomis, atsakė į
mokiniųklausimus.
Popaskaitosbuvoaptartimo

kiniųdarbai.Mokiniuskonsultavo
mokytojas ekspertasArvydas
Baltrūnas.NacionalinėsMikalojaus KonstantinoČiurlionio
menųmokyklosmokytojas ekspertasGiedriusPlechavičius
papasakojoapieskulptūroskursą,apžvelgėskulptūrosrūšis,
žanrus,epochasirstilius.Dalyvėslipdėįvariusobjektus,buvo
aptariamiužsiėmimorezultatai.

Antrą sesijos dieną buvo gilinamasi į grafinio ir erdvinio
dizainopagrindus,užduotysaptariamossuNacionalinėsMi
kalojausKonstantinoČiurlioniomenųmokyklosvyr.mokytoju
TomuDumbrausku.

Pir ma sis ne aki vaiz di nės jau nų jų dai li nin kų mo kyk los pa va sa ris
(Atkeltaišspalvotosiosdalies20psl.)

Neakivaizdinėsjaunųjųdailininkųmokyklosne
aplenkė irmenininkai Jūratė LeikaitėAškinienė
beiValentasAškinis.Jiesusitiko irbendravosu
mokiniaisperseminarą„Animacijosmagija“.
J.LeikaitėAškinienė,animaciniųfilmųrežisierė,

dailininkė,2008m.užanimacinįfilmą„Margučių
rytas“pelniusi„Sidabrinęgervę“,o2011m.užfilmą
„TaipLaimalėmė“gavusidvi„Sidabrinesgerves“,
mokiniamsparengėparodą,kuriojeatskleidžiamas
sudėtingasanimaciniofilmogimimokelias.Paro
doje buvo eksponuojamos kadruotės, piešiniai,
eskizai,akriluiraliejumiantdrobėsatliktidarbai,
filmųdekoracijos.

Mokiniaižiūrėjoautorėssukurtusanimaciniusfilmus„Taip
Laimalėmė“,„Užgavėnės“,„Margučiųrytas“irkitus,dalyva
vusiusdaugeliopasauliofestivaliųkonkursinėseprogramose.
Poperžiūrųvykodiskusijos.

Kūrybinėsedirbtuvėsebuvogalimaatgaivintisavosukurtą
personažą,nupieštąpopierinėjejuostelėje.Pasukussenovinio
„praksinoskopo“aparatą,piešiniaiėmėšokti.Kadangianimaci
nėskūrybinėsdirbtuvėsvykopriešUžgavėnes,dalyviamsbuvo
pasiūlytasukurtibendrąfilmą„Užgavėniųprocesija“.

Mokinius savo dirbtuvėje priėmė žymus dai
lininkas,Vilniaus dailės akademijos profesorius
GiedriusKazimierėnas.Tai buvoneeilinėproga
pamatyti įspūdingo dydžiomenininko sukurtus
paveikslusLietuvosistorijostematika.
Mokiniai apie šį renginį išsakė dauggerų at

siliepimų. „Labai džiaugiuosi, kadnusprendžiau
mokytisšiojeneakivaizdinėjemokykloje,sužinojau
nevienąnaujądalyką,patikopraktinėsužduotys,
didelįįspūdįpalikoanimacijospaskaitairsusitiki
massutapytojuprofesoriumiG.Kazimierėnu.Pui
ku,kadtokiamokyklapagaliaususikūrė“,–teigė
Akvilė.„Pasiteisinovisilūkesčiai.Netgipamačiau,
išmokauirįgijaudardaugiaužinių,neitikėjausi.Į
namusparsivežiaudidžiulįįkvėpimąkurti,begaly
bęnaujųidėjų,tadlaukiukitossesijos“,–kalbėjo
Viktorija.
Už prasmingą paramą įrengiant šiąmokyklą

norėtume nuoširdžiai padėkoti UAB „Jurasta“,
„Elmera“,„MažojiRagainė“,„Vystyk“,Valstybiniam
jaunimoteatruibei„Norfos“labdarosirparamos
fondui.

AudronėURBeLIOnIenĖ
Mokyklosvadovė

Vaikamsbuvopateiktadaugiaunei20rūšiųskirtingųmedžiagų
(vilna,drobė,žuvis,aliejus,alyvuogės,vynuogės,miltai,oda,
vaškuotalentelė,cukrusirkt.).Grupėsturėjosurašytiatpažintus
objektus,įvertintiasmeniniuspojūčius,apibūdinančiusmedžia
gas,jųsavybes,kuriųnepastebėtumvientikregėdamas.Taip
patužrašytijausmus,kuriuosjiemssukėlėmedžiagos–kažką
priminėarišgąsdino,buvonemalonuliestiarskleidėnemalonų
garsą.Mokiniaipildėlentelęįvardydamimedžiagas,apibūdin
dami, ką jautė liesdami, uostydami, klausydamimedžiagos
skleidžiamogarso,ragaudami...Svarbušiasmedžiagassusieti
suGraikijanenukrypstantnuoistorijostemųirdalykokonteksto.

Apibendrindamapamoką,mokytojasakė,kadypačdžiugina
tai,jogvisivaikainetikturėjoprogąišsakytisavopatyrimus,
betirapibūdintijuos.Otaitradicinėsepamokosebūnaitinre
tai.Apgailestavo,kadsuklasetradicinėjepamokojedirbatik
vienasmokytojas,neskaidirbadu,trysirdaugiau,atsiveria

platesnėsgalimybės.Itinsvarbu,kokiasemocijasirpatyrimus
mokiniaiišgyveno.Jieteigia:„Manpatikoplakatoruošimas,nes
galėjomeapibendrintiviską,kąjautėme.Nepatikošurmulys,
neslabaiblaškėdėmesį“,„Buvolabaiįdomuirsmagu.Buvo
daiktų,kuriųnesitikėjautenapčiuopti,todėlmanirpatiko“,„Man
labiausiaipatikonetikrumopojūtis,kainežinojau,kasbus“irt.t.
AnotAntanoMaceinos,laisvėsesmęsudaroasmensgalia

lemtisave.Laisvasasmuonusprendžia,kaipjambūti,kokiejo
tikslaiirkokietųtikslųsiekimobūdai.Vadinasi,jeivaikasren
kasivienąišaštuoniųAbrahamoMaslovo(AbrahamMaslow)
nurodytų savirealizacijos būdų – augimą, tai demokratinėje
visuomenėje jis turi turėti sąlygas tąaugimo laisvę išreikšti.
Tamturibūtipakankamailankstišvietimosistema,turintikuo
įvairiausiųugdymobūdų,lanksčiųirnorinčiųkeistismokytojų.

GražinaGUDOnIenĖ
Projektą„Kūrybinėspartnerystės“kuruojantimokytoja
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Pirmojojeparodoje2003m.Kaunopedagogųkvalifikacijos
centre eksponuoti dideli skulptūriniai objektai. 2008m. ten
patvykusiojeantrojojeparodoje„Metamorfozės2.Portretai“
demonstruotiasambliažai.Šiojeekspozicijojepristatomos45
vaikų,pedagogųirkitų„Etiudo“darbuotojųkurtosstruktūrinės
erdvinėskompozicijos.Visųtrijųparodųeksponataibuvosukurti
tikišnereikalingųdaiktų,buitiesatliekų.Taipnetikugdomės
ekologinįsąmoningumą,savitąkūrybiškumoaspektą,erdvinį
mąstymą,betirdemonstruojamemenoišatliekųestetiškumą,
kuriolabaitrūkstapanašauspobūdžioikimokyklinioirpradinio
ugdymoįstaigųparodose.
Projektodalyviamspasiūliauišvielossukurtipomažąžmo

gausfigūrą,suteiktijaisavitąjudesį,apipavidalintipasirinktomis
medžiagomisir„aprengti“mėgstamomisspalvomis.Suvaikais
apsvarstėme kasdienėje veikloje atliekamus įvairiausius ju
desiusirpradėjomedarbą.Mažiejifigūrėlesišvieloslankstė
intuityviaiirenergingai.Judesysvaikams–linksmasžaidimas,
sportas,šokis,vaikščiojimas,bėgiojimaslaukesudraugaisar
netgibatųraišteliųrišimoprocesas–tokssudėtingasirsvar
busikimokyklinukui.Suaugusiejipasižymiracionaliumąstymu,
todėldaugelisvaizduojamą judesįsugalvojo išanksto irdar
pasitikslindavo:„Arsėdėjimasirgulėjimasyrajudesys?Arga
lėčiaujudesiuišreikštisavovietątarpvaikųirtėvų?Norėčiau
pavaizduoti švelnumą.“Taigi dauguma suaugusiųjų judesį
išreiškėkaipvidinėsbūsenosatspindį.Taipatvirtinajųdarbų
komentarai.„Dabaraštokiaesu,betvakarbuvaukitokia.Aš
visadanoriubūtipirmairvisadabalsuoju„už“.Manopozakaip
jogo,betkodėlaščiatokiadygliuota?Čianeaš,omanovyras
Petras.Jispanašusįskorpioną.Kaibuvaujauna,labaimėgau
šokti.Jeimanomokytojasbūtųbuvęstoks,kaipgarsusisXIXa.
baletmeisterisMariusPetipa,dabarašbūčiaugarsibalerina.“
Objektusapipavidalinančiosmedžiagosatspindiišorinęfor

mosspecifiką.Suaugusieji,naudodamitamtikrusvienosrūšies
elementus,ieškojosavitųplastiniųformų.Vaikaiantfigūrėlių
klijavoįvairiasskirtingasmedžiagas.Jiemsbuvosmagužaisti
irimprovizuotisugausybeįdomiųelementų.Sukurtasžmonių
irpasakųherojųfigūrasjungėmeįvientisasstruktūras,vado
vaudamiesidarbuosenaudotųmedžiagųpanašumuirspalvų
gama.Gimė įdomios ir netikėtos struktūrinės kompozicijos,
primenančiosfantastiniusaugalus,paukščius,namus.
Rengimasis šiai parodaimūsųbendruomeneibuvone tik

įdomuskūrybinisprocesas,betirapmąstymųkupinaslaikas.
Kokiebuvomeprieš20metų ir kokiosmūsųmetamorfozės
dabar?Aišku viena: kad ir kokieesame individualūs, nepa
kartojami,messusietivienisukitais.Tai–mūsųkasdieniniai
ryšiai.Kartaisgalbūtsudėtingi,betlabaisvarbūs.

LinaSTATKevIČIenĖ
Parodoskuratorė,menųdarželio„Etiudas“dailėspedagogė

Me ta mor fo zės 3. Mes

Kaunomenųdarželis„Etiudas“minidvidešimtiesmetų
sukaktįirLietuvosšvietimoistorijosmuziejujepristato

trečiąjąprojekto„Metamorfozės“parodą
„Metamorfozės3.Mes“.

Pe da go go vaid muo vai kų 
kū ry bi niuo se žai di muo se

Pagrindinėsąlyga,lemiantitinkamąkūrybiniųžaidimųplėto
tę,yrateigiamaspedagogopožiūrisįžaidimus,vaikougdymo
ypatumų,kiekvienoamžiaustarpsniožaidimoraidosdėsnin
gumųišmanymas,meistriškumasirtaktas.Kūrybiniožaidimo
plėtotei įtakos taippat turimaterialinė (fizinė) žaidybinėap
linka,vaikųžiniųirsocialinėsaplinkosturtinimas,žaidybiniai
gebėjimai,žaidybinėpatirtisirkt.Taigisvarbiausiapedagogų
užduotis – sudaryti tinkamas pedagogines sąlygas, užtikri
nančiassavarankiškumo,iniciatyvauskūrybiniožaidimoraidą.

Pedagogasturipasirūpintimaterialia(fizine)žaidybineap
linka.Tai įvairūs žaislai – lėlės, gyvūnėliai, namųapyvokos
daiktai, transporto priemonės, statybinėmedžiaga, didelės
kaladėlėsirkitapagalbinėmedžiagažaislamsdaryti,smulkūs
daiktai–žaislųpakaitalai(popierius,įvairiųmedžiagųatraižos,
siūlai,kaspinai,virvutės,lazdelės,lentelės),gamtinėmedžia
ga(gilės,kaštonai,kankorėžiai,akmenukai,kriauklės irkt.),
atributai(chalatai,skarelės,prijuostės,karūnėlės,emblemos
irkt.)beitamtikražaidimuiskirtavieta.Materialižaidybinėap
linkaturiskatintivaikąkūrybiškaivaizduotigyvenimotikrovę,
žadinti iniciatyvą ir pažintinius interesus.Neturėtųbūti jokių
nuolatiniųžaidimokampelių,žaislųnereikėtų laikytidėžėse,
krepšiuose pagal žaidimo tematiką. Juos pravartu išdėlioti
matomose,lengvaibetkurioamžiausvaikamspasiekiamose
vietose(antsekcijųlentynų,stalų,kilimoirkt.),tuometvaikui
nebusnurodomažaidimųtematika.Jispatssumanysžaidimą,
pasirinksarbapasidarysnorimusžaislus.Vaikuigeriautinka
žaislas,neturintisgriežtaiapibrėžtųfunkcijų.Tokįžaislągali
mapanaudotinevienam,betįvairiemsobjektamsvaizduoti.
Liaudiesžaislųbruožas–jųpaprastumas.
Formuojantisvaikopasaulėjautai,stiprėjaporeikisabstrak

tiemsdaiktams,kuriaisjisgalėtųišreikštisavopožiūrįįįvairios
aplinkostikrovėssritis,žaisdamasugdytisemocijas.Vaikas,
aktyviai bendraudamas su suaugusiuoju, greitai apsipranta
naujopobūdžionetradicinėježaidybinėjeaplinkoje.Jiskaskart
gebasugalvotivisnaujesniųžaidimų.Savarankiškaipanaudo
jęsmodulineskaladesparengiamaterialinęaplinkąžaidimams
„Šeima“,„Lėliųteatras“,„Parduotuvė“irpan.Išmokusžaistisu
kaladėlėmissukuriamaganasudėtingairįvairimaterialiaplinka.
Iškubelių,kėdučiųvaikaitaippatsudėliojaįvairiusstatinius:
laivą, lėktuvą, traukinį, automobilį ir kt. Žaislai –materialus
vaikovaizduotėsmintiespagrindas.Kalbapadedaformuotis
mintims, įtvirtinasavęsirpasauliopažinimą,stiprinaišgyve
nimus.Pedagogasturipasirūpintierdviomispatalpomisarba
sustatyti baldus taip, kad vaikamsbūtųpakankamai erdvės
žaisti.Vaikasturipajustierdvėspolėkįsavovidiniam„aš“.Jis
turibūtinevaržomasneifiziškai,neidvasiškai,tiktuometpajus
tikrąkūrybosirjudėjimodžiaugsmą.Vienumetusukaladėlėmis
galižaistinedaugiaukaip5–8vaikai,neskaivaikųdaugiau,
ilgainiuipritrūkstakaladėlių,kylaneigiamosemocijos.
Reikėtųsukurtiirįrengtivaikamsuždarųžaidybiniųplotų(na

melių,palapinių,širmųirkt.),neskartaisvaikuinorisivienam
arsukeliaisdraugaisatsiribotinuodidelėsgrupėsšurmulio,
pailsėti, apsiraminti. Juk lengviau bendrauti, šnekėtis, kai
niekasneblaškodėmesio.Tylairprivatumasuždarameplote
asocijuojasisunamųaplinka,kuriojevaikasjaučiasisaugus.
Žinoma,tokiežaidybiniaiplotaituriirtrūkumų.Pavyzdžiui,jeigu
įuždarąžaidybinįplotąsueisdaugiauvaikų,tokiagrūstisjuos
veiks socialiai neigiamai.Kita vertus, uždari plotai smarkiai
sumažinabendrąerdvėsplotą, todėlvaikainegalibėgioti,o
taineigiamaiveikiajųfizinįlavinimąsi.
Vaikųkūrybiniamsvaidmeniniamsžaidimamstiektradicinėje,

tieknetradicinėježaidybinėjeaplinkojepedagogasturėtųparū
pintirealiųsiužetiniųžaislų.Žaislas–vaikokūrybinėsvaizduo
tėsugdymopagrindas.Ikimokyklinukamssujuoasocijuojasi
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tamtikrivaizdiniai,atmintyjeatgimstaryškūsįspūdžiai,atsiran
dagalimybėkūrybingaipritaikytigyvenimopatirtį.Siužetiniai
žaidimaine tikskatinavaikąžaisti įvairaus turiniožaidimus,
bet ir padeda įsijausti į vaidmenį, sukurti įdomųpersonažą,
įgyvendintisumanymą.Pavyzdžiui,jaunesniojoikimokyklinio
amžiausmergaiteipasijustimamapadedalėlė,berniukuivai
ruotoju–automobilisirpan.

Labaisvarbu,kaippedagogaspateiksnaująžaislą.Pirmapa
žintissužaisluturisukeltivaikuidžiaugsmingąnuostabą,norą
jįapžiūrėti,paliesti,žaisti.Pavyzdžiui,meškinasatnešagražiai
įpakuotądovanųdėžę.Patspasisveikinasuvisaisvaikais,pa
duodamassavoletenėlę,otadapasiūloatspėti,kasyradėžėje.
Žinoma,vaikaibeveikniekadaneatspėja,todėlmeškinastuoj
patišpakuojadėžę,rodovaikamsnaujusžaislus,klausinėja,
kaip vadinamidėžėjeesantys žaislai, kokia jųpaskirtis, kur
galimapanaudoti irkt.Vaikaisusižavėjęapžiūrinėja,kilnoja,
varto,pasakojaapiejuosviską,kąžino,fantazuoja.
Kitanemažiausvarbipedagoginėkūrybiniųžaidimųsąlyga– 

vaikų žinių ir socialinės patirties turtinimas įvairioje veikloje
(stebėjimas,ekskursijos,grožinėsliteratūroskūriniai,anima
ciniai filmai, iliustracijos, paveikslėliai, konstravimas, rankų
darbai,didaktiniaižaidimaiirkt.).Pedagogaspadedavaikams
sužinotiapie įvairiųprofesijųžmoniųdarbąmieste irkaime,
darbo veiksmus, nuoseklumą, rezultatus.Gilinamos žinios
apiesuaugusiųjų tarpusaviosantykius,asmeninessavybes,
reikalingasvienamarkitamdarbui.Plečiamasvaikosuvoki
masapiepasaulioįvykiusirreiškinius,daiktųsavybes,koky
bę,paskirtį.Žiniosturibūtiperteikiamosartimaibendraujant
suvaiku.Pastebėjus,kadvaikaidėlžiniųtrūkumonesugeba
plėtotipačiųsugalvotožaidimoturinio,pedagogasartimiausiu
metuperaktyviąjąveikląturipasistengtipraplėstivaikųakiratį.
Organizuodamasekskursijas 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
mūsųmieste esate buvę?Kądaro pardavėjos, kasininkės,
parduotuvėsvedėja,vairuotojas,krovikai?Kuonaudingasjų
darbaskitiemsžmonėms?Kadgalėtųvaidintitamtikrasparei
gasatliekantįžmogų,vaikasturisuvoktibūdingustosveiklos
irelgesiobruožusirjuosapibendrinti:turižinoti,kąapskritai
veikia ir kaipelgiasimokytojas,gydytojas,vairuotojas,one
kurisvienasjopažįstamastosprofesijosasmuo.Taipplečiasi
vaikosocialiniųsantykiųpažinimas,kartuemocijos,kuriostokių
santykiųmetuišgyvenamos.

Pedagogasturėtųsupažindintiikimokyklinukussuvisuome
niniogyvenimoįvykiais,pavyzdžiui,prisiminusryškiusšvenčių
akcentus(išpuoštasgatves,iliuminacijas,saliutusirpan.),su
įvairiaisgyvūnaisirjųelgsena,žmonėmis,kuriejaisrūpinasi,
suaugalija,keliųeismotaisyklėmis,metųlaikųypatumaisirkt.
Tai,kąsužinojo,vaikasnetiesiogiaiperkeliaįžaidimą,taiyra
nekopijuojato,kąmatė,sužinojo,betderina,savaipperdaro,
pritaiko įvairiuose žaidimuose.Kita vertus, kai kurie įvykiai
galinesudomintimažylio,todėlirnežaidžiažaidimųšiatema.

Knygųirpaveikslųįtakažaidimopersonažamsišryškėjavai
kąužvaldžiusmintimsbūtipanašiamįkurįnorsherojų.Ypač
vertingos iliustruotos knygos.Vaikai, žiūrėdami iliustracijas,
lengvaiatkuriaknygosturinį,otekstaspadedageriausuprasti
piešinėlius.Todėlskaitydamaskūrinėliuspedagogasturipa
sistengtikuoemocionaliauperteiktidarboprasmę,santykius,
bendravimą.Ypačreikėtųišryškintisavybes,būdingasvienai
ar kitai profesijai (gaisrininkas – drąsus, ryžtingas).Svarbu
patikslintižiniasirapiedarboturinį(gaisrininkai,policininkai,
medicinosdarbuotojai irkt.dirbane tikdienomis, jiebudi ir
naktimis,saugožmoniųturtą,sveikatą,poilsį).
Vaikųkūrybiniamsvaidmeniniamsžaidimamsįtakostaippat

turidailininkųpaveikslai,reprodukcijosar,dargeriau,origina
lai.Svarbu,kadpedagogaiapgalvotaijuosparinktųirtinkamai

pateiktų.Paveikslaituribūtiįdomūsmažyliams,suprantamiir
spalvingi,pavyzdžiui,vaikamsgeraižinomųpasakųarapsaky
mųmotyvaistapytipaveikslai.Supažindindamassupaveikslo
turiniu,pedagogaspirmiausiaturipasakytisavonuomonę,otik
paskuiužduotivaikamsklausimus,aptartinupieštusveikėjus:
aprangą,judesius,veidoišraiškąirkt.Ikimokyklinukaistengiasi
įsivaizduoti,kokiomissavybėmisveikėjasgalipasižymėti,iriš
kartopriskiriajassau.

Darvienassvarbusveiksnysvaikokūrybiniamsžaidimams
grupėje skatinti yramuzika. Ji visuomet buvo pasitelkiama
vaikamsnuraminti, paguosti, pralinksminti, praplėsti akiratį.
Muzikaskatinavaikoraidą,nesveikiaemocinįjovystymąsi.
Grupėjereikėtų įrengtisavosgamybosbeinesudėtingų,ne
brangiųinstrumentų(lumzdelių,švilpynių,skudučių,barškučių
irkt.)kampelį.Taippatturėtųbūtimagnetofonas,kadvaikai,
klausydamiesimuzikosįrašų,kurtųšokį.Šokdamivaikaipa
žįstakūną,jogalimybes,mokosipajustierdvę.Muzikairšokis
glaudžiaisiejasiirugdovaikųsocialiniusbeikomunikacinius
gebėjimus, turtina jų emocinępatirtį, lavina intelektą.Šokis
apimanetik tradicinįšokį,bet ir laisvą,spontanišką judesio
improvizaciją,pantomimos,vaidybosirmuzikavimoelementus.
Dainuodamidainasirgrodamižaisliniaismuzikosinstrumen
tais,žaisdamimuzikiniusžaidimusirspontaniškaiimprovizuo
dami,klausydamiesigamtos irmuzikosgarsų,vaikai turtina
savojutiminesgalias.
Žiūrėdamikovinius,fantastinius,siaubofilmus,vaikaipatiria

stipriųišgyvenimų,nesjuosedaugsmurtoscenų.Visusįspū
džius,informacijąvaikassugeriakaipkempinė.Todėlnenuos
tabu,kadšiuolaikiniųvaikųžaidimuoseapstusmurto.Tai,ką
matėfilmuose,vaikaikūrybiškaiperkeliaįžaidimus.Žinoma,
gerai,jeigužaidimuosevaizduojamosteigiamosherojųsavy
bės,tačiaupasitaiko,kadvaikąužvaldoneigiamosemocijos.
Kilusgrėsmei,kadžaidimasvirsrimtomismuštynėmis,peda
gogasturi įsikišti irpasiūlytikitą,nemažiau įdomųherojaus
vaidmenįarbapakreiptižaidimąkitalinkme.
Vedantekskursijas,skaitantknygas,žiūrintiliustracijas,pa

veikslus,animaciniusfilmus,vaikamsreikianetiksuteiktižinių,
betirugdytijųjausmus,padėtiįsisąmonintijųesmęirreikšmę
to, su kuo yra supažindinami, formuoti savopožiūrį,mokyti
reikštisavonuomonę,lavintikūrybinęvaizduotę.
Kaipmatote,vaikomokytižaistikūrybiniusžaidimusnebe

reikia(galibūtitikplėtojamižaidybiniaigebėjimai).Tačiaulabai
blogai,jeigupedagogasžaidimamsneskiriadėmesio.Reikia
stebėtižaidžiančiusvaikusirįsiterpti,pavyzdžiui,jeigužaidimas
blėstaarbakylakonfiktų.Kartais,vaikamssutikus,pedagogas
galiįsitrauktiįžaidimąkaippagrindinisarbašalutinisveikėjas.
Būdamaslygiateisisžaidimopartneris,pedagogasturisteng
tisneužgniaužtivaikų iniciatyvos,gerbti jųsumanumą,norą
savaip,kartaisneįprastaispręstižaidybinesužduotis.Tačiau
draugejisnepastebimaigalipakoreguotirealiusiržaidybinius
tarpusaviosantykius,pavyzdžiui,kaimažyliainepasidalijažais
lais,nesutariadėlžaidimoeigosarbakaipamato,kadšiurkščiai
elgiamasisužaidimopartneriais.
Ikimokyklinioamžiausvaikoatmintieslavėjimaslabaisusi

jęssujoveikla.Atlikdamaskonkrečiusveiksmussudaiktais,
stengdamasiskąnorspadarytiarnuveikti,vaikasturisutelkti,
įsimintimedžiagą iratskirusveiklosetapus.Reikšmėsturi ir
bendravimassusuaugusiuoju,padedančiuorganizuotiveiklą.
Stipriaiatmintyjeįstrigęįgūdžiaiilgiauišliekairgalibūtiatkurti
žaidžiant.Iščiadarkartąaiškėjasvarbižaidimųreikšmėlavi
nantdėmesįirvalingumą.

Žaidimas–sudėtingaspsichikosprocesas.Pedagogasturi
perprastivaikiškosveiklosžaidimeprasmę.Svarbu,kadsavo
įsikišimujisnetrikdytųžaidimo,ougdytųvaikųsavarankiškumą,
kūrybingumą,iniciatyvumą,žaidybiniusgebėjimusirskatintų
vertingųdvasiniųsavybiųformavimąsi.

AngelinaZeLIOnKIenĖ
Vilniausvaikųl.-d.„Voveraitė“vyresn.auklėtoja

Ikimokyklinisirpriešmokyklinisugdymas
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Mažeikiųlopšelyjedarželyje„Delfinas“siekiamaugdyti
vaikųsveikosirsaugiosgyvensenosįgūdžius.Didelįvaid
menįtinkamaivaikoraidaituritėvųįtaka,todėltėvaišiais,
VaikųsveikatosirŠeimosmetaisturikuoartimiaubendra
darbiautisuugdytojais,vienikitiemspadėti.

SusitikomesuPavasariopagrindinėsmokyklosekologųbū
relio(mokytojaVidaJuodeikienė)mokinėmis.Priešmokyklinio
ugdymogrupiųvaikamsbuvosurengtaedukacinėvalandėlė

Rū pi na mės ma žo žmo gaus svei ka ta

Smagiaižaidžiame„Mišrainėspuodą“

Nuolatinis dėmesys vaikui, pagarba, pagalba ir parama
bendradarbiaujantsušeimairsocialiniaispartneriais–svarbi
sėkmingo ugdymo(si) sąlyga.Telšių lopšelisdarželis „Sau
lutė“ buvo pakviestas dalyvauti Europos struktūrinių fondų
finansuojamameprojekte„Pasitikėksavimi“,kurįvykdoTelšių
darbobiržairLietuvosRaudonojoKryžiausdraugijos(LRKD)
Telšiųskyrius.
Šiuoprojektusiekiamapadėti jaunimui integruotis įdarbo

rinkąarsugrįžti įšvietimosistemą,pasitelkiantneformalaus
ugdymo,nevyriausybiniųorganizacijųiršvietimoįstaigųpatirtį.
Įlopšelįdarželį„Saulutė“rinkosijaunimasnuo16iki22metų

sujuoslydinčiaLRKDTelšiųskyriaussekretoreValeBeržiene.
LopšeliodarželiodirektorėReginaRondomanskienėsupažin
dinoprogramosvykdytojussu įstaiga,pavaduotojaugdymui
LaimutėPapartienėpapasakojo,kasnuveiktairkądarreikia
nuveiktisveikatinimosrityje,kaip įgyvendinamastarptautinis
projektas „Tegul šypsena būna tavo skėtis“. „Smalsučių“ ir
„Kodėlčiukų“grupiųvaikuspagalprojekto „Pasitikėksavimi“
programąaplankėTelšiųrajonokeliųsaugauseismoskyriaus
inžinieriusVygandasMikūta.Jispriminėvaikamsapieelge
sįgatvėje,rodė įvairiusanimaciniusfilmukus,atsakė įvaikų
klausimus.
Renginystęsėsi„PirmosiospagalbosABC“valandėle.Jauni

massupažindinomažuosiussupirmosiospagalboskrepšeliu,
mokė irpatysmokėsi tvarstyti, patarė, kądaryti nusiplikius,
nudegus, susižalojus ar įvykus kitai traumai.Vaikai praktiš
kaipabandėsuteiktipirmąjąpagalbą.Darželinukaijaužinojo
telefononumerį,kuriuokreiptisištikusnelaimei.
Vaiko ugdymas programoje pabrėžiamas kaip aktyvus

socialinis, emocinis procesas. Jei vaikas yra suprastas, jei

Pa si ti kėk sa vi mi

jaučiateigiamąpoveikį,grįžtamąjįryšį,tuometjisįgyjadrąsos
tolesneiveiklai.Kiekvienasžinome tą laimės irpasididžiavi
mojausmą,kaipavykstaatliktikažkąsvarbausirreikšmingo.
Ugdymasneatsiejamasnuolaimėsirdžiaugsmopojūčio.To
dėllopšeliodarželio„Saulutė“bendruomenėjedaugdėmesio
skiriamatarpusaviosantykių,dvasinėsiremocinėssveikatos
palaikymuiirplėtojimui.Projekto„Pasitikėksavimi“programa
padėjovaikamsįgytiteigiamųemocijų,naujųpotyrių.Jaunosios
kartosugdymasgeraispavyzdžiaisyraveiksmingaugdymo(si)
priemonė.

GitanaSnIeGIenĖ
Auklėtoja,atsakingaužjudesiųlavinimą

„Būksveikas!“Visiemspatikosusipažinimožaidimai.Pralinks
minomankšta ir judrieji žaidimai, kurie padėjo atpalaiduoti
raumenisirsukauptimintis.Posmagiosmankštosmažiesiems
draugamsbuvopateiktosvaizdinėsužduotysapiedaržoirsodo
gėrybes.Ugdytiniaimokėsijasatpažinti,pavadintiirpapasa
koti,kaipjosvartojamosmaistui.Pabaigtiužduotisirdaugiau
sužinoti apie daržovių naudą organizmui pasiūlyta vaikams
kartusušeimosnariais.Daugteigiamųemocijųsukėlėdidak
tinisžaidimas„Mišrainėspuodas“.Pasakvaikų,tokiągardžią,
kvapniąirsveikuoliškąmišrainęgebapagamintitikmočiutės.

Darželiopriešmokykliniougdymopedagogės
parengė viktoriną „Būk sveikas ir protingas“.
Klausimynebuvopateiktosskirtingosužduotys
priešmokyklinukamsirmokiniams.Reikėjogerai
pasuktigalveles,atsiminti,kąžinoapiesveiko
maistoruošimą,daržoves,vaisius,uogas.
Vienižaidimaiiružduotysskatinokonkuruo

ti,varžytis,mokėsiekti tikslo,aiškiai irdrąsiai 
reikštimintis ar ramiai susitaikyti su pralai
mėjimu.Kiti –mokė bendradarbiauti ir veikti,
vadovaujantmokinių komandai, ugdė gebė
jimą laikytis žaidimo taisyklių, savikontrolės.
Pasidžiaugėme, kad jaunosios ekologės turi
bendravimoįgūdžių,gebanuosekliai,pedago
giškaivadovauti.
Pabaigojepasikeitėmesveikuoliškomisdova

nėlėmisirnumatėmebendradarbiaudamisiekti,
kadsveikagyvensenataptųgyvenimonorma.

IevaRIMKIenĖ
Mažeikiųl.-d.„Delfinas“direktorėspavaduotojaugdymui
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Ikimokyklinisirpriešmokyklinisugdymas

„Ugdymo tęstinumas ikimokyklinės
įstaigosišorėserdvėse“–taijauketvir
tasŠiauliųrajonoKuršėnųlopšeliodar
želio „Buratinas“ tarptautinis „Come
nius“projektas,kuriotikslas–tobulinti
vaikųugdomąjąveiklą,tęsiamąlauke.

ŠįprojektąįgyvendinaItalijos,Švedijos,
Turkijos,KroatijosirLietuvosmokytojai.
Kroatijos sostinėje Zagrebe vykusiame
antrajamepartneriųsusitikimedalyvavo
lopšeliodarželio „Buratinas“ direktorė

Pro jek to da ly viai su si ti ko Zag re be

Vykdydamos tęstinį kūrybiškumo
projektą,Alytaus rajono pradinio,
ikimokykliniougdymopedagogės ir
švietimopagalbosspecialistėskovo
19d.lankėsiKaunodarželyjemoky
kloje„Žiburėlis“beidarželyje„Šaltinėlis“.Dominoalternatyvusis
ugdymas–M.MontesoriirValdorfopedagogika.

M.Montesoridarželyjepamatėmeskirtingųamžiausgrupių
kasdieninęveiklą,bendravomesukolegėmis.Žymimokslininkė
suradosavitądarbosukiekvienuvaikubūdą.Juodomimasi
ir pagal jį dirbamadaugiauneiaštuoniasdešimtyjepasaulio
šalių.M.Montessoripatarianemokyti,oišsaugotiįgimtąvaiko
motyvacijąpažintisupantįpasaulį.
Lankydamos grupes ir ketvirtokų pamoką, negirdėjome

triukšmoirskambučių.Vaikaidirbotai,kastuometujiemsbuvo
įdomu.Laisvasvaikųdarbas,artaibūtųgimtojikalba,matema
tika,geometrijaarbapiešimasirmuzika.Toksyramokymasis.
Prisimename,kiekdaugmeskalbameapiemotyvaciją,kaip
taisvarbumokykloje.Įdomižymiosiospedagogėsmintisapie
laisvę.Dažnaisąvoka„laisvė“vaikųatžvilgiusuvokiamapri
mityviai.Betminėtojepedagogikoje tai reiškia „daryti tai,ką
nusprendei,onetai,kostaigaužsimanei“.Būtilaisvamreiškia
mokėtisavekontroliuoti.Vaikasgalirinktis,sukokiamedžiaga
dirbs,betjisnegaliniekotrukdytidirbantiemsdraugams.Tėvai
galinuspręsti,kokįmaistąvalgys,vaikasgalirinktis,betnegali
nevalgyti.Tai labai panašu į būdus, kurie rekomenduojami
dirbantsuvaikais,turinčiaiselgesioproblemų.
Valdorfodarželyje „Šaltinėlis“matėmekitokiąaplinką.Čia

Vaikai – mūsų mokytojai

nėraatskirųstalų,priebendrostalo
visivalgo,dirba,bendrauja.Nejučia
prisimename,ką reiškiasėdėtiprie
bendrostalosušeima,draugaiskaip
taisvarbu.Ikiseptyneriųmetųvaikas

nuolatviskąmėgdžioja.Darželyjevaikaistebiauklėtoją,dirba
kartu su ja, siuva, lipdo.Pavyzdys – geriausiasmokytojas.
Mumstaigeraižinomatiesa.Tikreikia,kadblogųpavyzdžių
nebūtų.Grupėsenėra tradiciniųžaislų,pieštukų,spalvinimo
knygelių–tairibojavaikųkūrybiškumą.Visižaislai–išnatūralių
medžiagų:medžio,vilnos,audinių.Yragirnos,kuriomisvaikai
kartusutėvaissusimalagrūdusirkepadarželyjepyragą.Yra
„metųstalas“,atspindintistradicineslietuviųliaudiesšventesir
gamtospokyčius.Vaikaimėgstadainuoti,šokti,vaidinti,piešti.
Žinoma,pedagogastaippat turi taimėgti.Kaivaikas jaučia
poreikįtaidaryti, jamsukuriamossąlygos.Patalpos,kuriose
lankėmės,kuklios,tvarkingos.Daugsvarbiaubuvojaukumas,
savodarboišmanymasirtikėjimastuo,kądarai.
Uždavėmedaug klausimųdarželių vadovėms.Pabendra

vusios,pamačiusiossusidėliojomepaprastągražiąmozaiką,
kuriosdalisjungiamotyvuotasmokymasisiretnokultūrostra
dicijųpuoselėjimasbeilaisvo,kūrybiškožmogausauginimas.
Grįždamosnamoplanavome,kaipnaujasidėjaspritaikysime
savopraktikoje.Tikriausiaiišvadagalėtųbūtipaprasta:vaikas
renkasinemokyklą,darželį,betmokytojąirauklėtoją.Laisvą– 
bemelagingosatsakomybėskrovinioirnumanomosbaimės.
Taimūsųsiekiamybė.

RasaKARTAnIenĖ
Alytausr.DaugųVladoMironog-ja

„Mesėjomepaskuivaikąirjismumspasufleravo,kaip
organizuotiirsukurtimokyklą,kiekvaikųturėtų 

būtivienojegrupėje.“(MarijaMontesori)

VioletaKumžienė (projekto koordinatorė)
irmokytojosOrintaDambrauskaitėbeiJū
ratėVileikienė.

Pirmąjąsusitikimodienąprojektopartne
riaisvečiavosiZagreboreprezentaciniuose
Dvercerūmuose.Čiajuospasveikinoirsu
miestoistorijasupažindinomerasMilanas
Bandičius,vaikųdarželio„Medveščak“di
rektorėMiraKunstek.Vėliauprojektopart
neriai svečius supažindino su vaikų, tėvų
irmokytojų požiūriu į darželinukų veiklas
lauke,pasidalijopastebėjimais,išvadomis.
„Medvaščak“vaikųdarželisturiketurisiki
mokykliniougdymoskyrius,esančiusskir
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PasitinkantpavasarįPalangoslopše
lyjedarželyje„Ąžuoliukas“vykoteminė
savaitė „Švariaplinka– sveikas žmo
gus“.Darželisyrapasirinkęsgamtosau
ginę,ekologinękryptį,todėlsiekiama,
kad vaikai išmoktųgerbti, saugoti ir
tausotisupančiąaplinką.

Antrimetaidarželyjevykdomasprojek
tas„Mesrūšiuojam“,akcijos,kuriųmetu
renkamamakulatūra, naudota buitinė
technika,senosbaterijos.Esameišvežę
daugiau kaip 200 kg buitinių atliekų ir
228kgmakulatūros.Kiekvienojegrupėje
turimekonteineriukusatliekomsrūšiuoti.
Vaikaijaužino,kaiptaidaroma,kasyra
antrinėsžaliavos.Pasitelkdamižaidimus,
skaičiuotes,patarlesaiškinomės,kastai
yra ekologija.Skatinome vaikus pajusti
švarosvertę.Darželyjevykovaikų,tėve
liųirpedagogųkūrybiniųdarbųišantrinių
žaliavųparoda.Kūrėmeįvairiausiusfan
tastiniuspaukščius.Rengėmeišvykasįgamtą,skatinomevaikų
norątyrinėtiirpažintiaplinkinįpasaulį,ugdytipagarbągyvybei.

Darželyje taip pat surengta viktorina „Ašmokausimylėti
tave,Žeme“,skirtaŽemėsdienaipaminėti.Viktorinojedaly
vavopriešmokyklinės „Sraigelių“grupės, vyresniosios „Bitu
čių“grupėsirsvečiųišKretingoslopšeliodarželio„Voveraitė“
„Švelnukų“ grupės komandos.Šventę vedė auklėtojosRita
NazarovienėirAušraPališaitienė.
Komandomspateiktos įvairios loginiomąstymoužduotys

ekologijostematika.Vaikaidėliojodėlionės,įspūdingaiatliko
įvairiasužduotis,išlegokaladėliųstatėkonteineriukusšiukš
lėmsrūšiuoti.Viktorinosdalyviaientuziastingaipriėmėpriesaiką
saugoti,globotižemę,neterštiaplinkos.
Mažesniejiugdytiniaisugužėjo įpavasariškai išpuoštąsa

lę,kuriojevykonuotaikingapavasariošventė„Sveikisugrįžę
įgimtinę“.Vaikaiišgirdopasakojimąapieilgągandrokelionę
išpietųįgimtinę,apietai,kadnuosenoLietuvojegandrasyra
mylimiausiaspaukštis,todėltikima,kadsodybojeapsigyvenęs
jisnamamsnešalaimę.Kovo25ojivadinamaGandrinėmis,
šiųpaukščiųsugrįžimoįgimtinędiena.
Vaikaisugandrušokoratelį„Garnys,garnys“,klausėsise

kamos pasakos „Gandras siuvėjas“, žaidė žaidimą „Varlės
ir gandras“, erzino gandrą įvairiais liaudiškais palyginimais,
paerzinimais.
Pempė (auklėtojaNijolėMalakauskienė) pakvietė vaikus

lenktyniauti estafetėse, padainuoti dainelių apie pavasarį,
paukščius.„Boružėlių“grupėsugdytinisLaimissekėpasaką
apiežvirblį.Vaikaivienikitiemsminėmįsles.
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“.Paskuivisiišėjomeįlauką.Įmedįįkėlėme„Voveraitės“
lopšeliodarželiopadovanotąinkilėlįirnutarėmestebėtijame
apsigyvensiančiuspaukštelius.

Savaitėbuvo įdomi irnekasdieniška.Tikimės,kadmažieji
irtoliaumokysisatsakomybėsužsavopoelgius,suvoks,kad
švarusvanduo–gyvybėsšaltinis,gamtojenešiukšlinsirprimins
apietaikitiems,išmoksmylėtiirtausotigamtą.

RimaBUDRYTĖ,nijolėMALAKAUSKIenĖ
Ikimokykliniougdymopedagogės

Šva ri ap lin ka – svei kas žmo gus

tingosemiestovietose.Tikįėjęįdarželį,holeišvydomešalių
partneriųvaikųpieštasvėliavassuužrašais,ošaliapuikavosi
išmediniųkaladėliųpastatytasZagrebomiestas.Darželisiš
siskiriavisakogausa–susimąstėme,arčianauja,ogalvisa
taipamirštasena?Grupėserdvėsuskirstytazonomis(virtuvė,
kirpykla,medžiodarbųkampelis...Čiadaugybėįvairiųdaiktų:
dėžučių,puodų,keptuvių,nenaudojamųelektrosprietaisų,iš
kartono dėžių, plastikinių butelių pagamintų priemonių, net
įvairiųsodinukų.
Kitomisdienomistoliauvykokomandinisdarbas,vienipro

jektodalyviaidalijosisavodarbopatirtimi,ieškojosprendimų,
siekdamigerintiugdomosiosveiklostęstinumąlauke.Kitituo
metulankėsi„Medveščak“darželioskyriuose,tarpkuriųvienas
pastatasskirtasankstyvojoamžiausvaikams.Povizitųįstai
goseirpokalbiųsuauklėtojomispastebėjome,kadčiadaug
dėmesioskiriamagamtai,augalijai,tikslingamantriniųžaliavų
panaudojimui,ugdytiniųsmulkiosiosmotorikoslavinimuibeian
glųkalbosmokymui.Čiaveikiagrupės,kuriosevaikaimokomi
antrosioskalbos:vienojejųvaikaikalbatikangliškai,kitoje– 
ir angliškai, ir kroatiškai. „Medveščak“ darželiai didžiuojasi

tendirbančiaisvyrais–auklėtojais,puikiaiorganizuojančiais
ugdomąjąveiklą.
Paskutinęviešnagėsdienąapsilankėmegamtosdarželyje,

įsikūrusiame kalno papėdėje,medžių apsuptyje. Priešmo
kyklinukai(apie20vaikų)sudviemauklėtojomisčiaatvyksta
penkioms dienoms. Šiame darželyje dauguma užsiėmimų
vyksta lauke,kurvaikaigali tyrinėti,eksperimentuoti.Lauko
veikla tęsiama ir darželio viduje, vaikai toliau tyrinėja, daro
įvairius darbelius iš gamtinėsmedžiagos, perteikia patirtus
įspūdžius,mokosistaliausdarbų.Mums,lietuviams,tainauja,
įdomiugdymoforma.
IšvykojedomėjomėsnetikKroatijosšvietimosistema,są

lygomisikimokyklinėseįstaigose,betirkultūriniugyvenimu.
Trečiasisprojekto„Ugdymotęstinumasikimokyklinėsįstaigos

išorėserdvėse“partneriųsusitikimasvyksLietuvojegegužės
mėnesį.

OrintaDAMBRAUSKAITĖ
Vyresn.auklėtoja

JūratėvILeIKIenĖ
Auklėtojametodininkė



26

2014iejiLietuvosRespubli
kosSeimonutarimupaskelbti
Vaikųsveikatosmetais.Lietu
vos Respublikos Vyriausybė
patvirtinoVaikųsveikatosmetų
sveikatosstiprinimopriemonių
planą,kuriamenumatyta rengtimokiniųmokymus „Šiandie
ninisjaunimogyvensenosstiliusirsveikatingumougdymas“.

Jukypačsvarbusuprasti,kadsveikatapriklausonuomūsų
visųpastangųjątausojant,stiprinantirsaugant,taippatug
dytijaunųžmoniųteigiamąpožiūrįįsveikatą,skatintikūrybinių
inovacijųpaiešką.
Mokiniųmokymai„Šiandieninisjaunimogyvenimostiliusir

Kvie čia me į mo ki nių 
mo ky mus

sveikatingumougdymas“vyks
2014m. gegužės 27–29 d.
Lietuvosmokinių neformaliojo
švietimocentre.Juosekviečia
midalyvautibendrojo,neforma
liojougdymomokyklųvyresnių

klasiųmokiniai,jaunimosambūriųnariai.
MokymųprogramanumatoVilniausuniversiteto,kitųinstitu

cijų,auštųjųmokyklųdėstytojų,psichologų,medikųparengtas
paskaitas,interaktyviuosius,praktiniusužsiėmimus.
Registruotisįmokymusgalimaikigegužės10d.,registracijos

formąprašomesiųstiel.p.irena.peciuliene@lmnsc.lt.

Daugiauinformacijoswww.ssus.lt,tel.(85)2766775.

Vaikųsveikatosmetųsveika
tosstiprinimopriemoniųplane
numatyta rengti akciją „Tylos
stebuklinga versmė“, skirtą
Tarptautineikovossutriukšmu
dienaipaminėti.
Akcijostikslas–ugdytivaikųsupratimąapietriukšmą,netik

pabrėžtijožalą,neigiamątriukšmopoveikįaplinkoje,mokyk
loje,namuose,renginiuosear,pavyzdžiui,garsiaiklausantis
muzikosausinukais,betirugdytiatsakomybędėlpačiųvaikų
keliamotriukšmo.

Mokytojams,visuomenėssveikatospriežiūrosspecialistams
irkitiemsasmenims,dalyvaujantiemssveikatosugdymoproce
se,vykodiskusijosseminarai„Triukšmoprevencijospriemonių
įvairovėmokyklose,pasirengiantTarptautineskovossutriukš
mudienosakcijai„Tylosstebuklingaversmė“.Diskusijoskryp
tys:triukšmopoveikisžmogaussveikatai,triukšmoprevencinės
priemonės,tylosatspindžiaimene,tylairmokslopasiekimai.
LR švietimo irmoksloministerija, atliepdama į Pasaulio

sveikatosorganizacijos irLietuvosRespublikosVyriausybės
skelbiamasatmintinasdienas,atkreipiadėmesį,kad2014m.
balandžio30d.yraTarptautinėtriukšmosupratimodiena.Šios
dienosminėjimoiniciatorė–1910m.įkurtaJungtiniųAmerikos
ValstijųnepelnosiekiantiorganizacijaKlausosirkomunikaci
joscentras(www.chchearing.org).Tylosminutėskelbiama 
nuo14.15iki14.16val.neatsižvelgiantįvietą.
Prašytume2014m.balandžio30d.kūrybingairengtiakciją

„Tylosstebuklingaversmė“.

IŠ Re Ko MeN DA cI jų DėL VeIK Lų Mo KyK Lo Se MI NINt 
tARP tAu tI Nę tRIuKŠ Mo Su PRA tI Mo DIe Ną

Laiškassavivaldybėsvadovui 
VienasišnaujausiųEuroposSąjungosaplinkosaugospoli

tikosformavimodokumentųyra7ojiaplinkosaugosveiksmų
programa iki 2020m. „Gyventi gerai pagalmūsų planetos
išgales“.<...>
Akcijos„Tylosstebuklingaversmė“metumokiniamssiūloma

Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentre

„ty los ste buk lin ga 
ver smė“

parašyti laišką savivaldybės
merui,administracijosdirekto
riui,savivaldybėstarybosnariui
iratkreiptijųdėmesįįaktualius
aplinkos triukšmo valdymo
klausimus,priimantsprendimus

dėlmiestoarsavivaldybėsteritorijosplėtros,naujųtaršosob
jektųmiestearsavivaldybėjestatybos.
LaiškomeruipavyzdysyrapateiktasKlausosirkomunikacijos

centrointernetosvetainėje1.
Rašinių,piešinių,plakatųkonkursai
Akcijos„Tylosstebuklingaversmė“metumokiniamssiūloma

rašytianalitiniusstraipsniusaplinkos,pramoginėsžmoniųveik
lostriukšmovaldymotema.Geriausiatrinktistraipsniaigalėtų
būtiskelbiamiviešai.
Žemesnių klasiųmokiniams gali būti rengiamas piešinių

konkursas.Vaikaipiešiniuosegalėtųpavaizduoti,sukuojiems
asocijuojasitriukšmasarbaatvirkščiai–tyla.
Gali būti rengiamasmokinių plakatų konkursas.Geriausi

atrinktiplakataigalėtųbūtieksponuojamiviešosevietose.Jie
didintųgyventojųsupratimąapiebuitinėsžmoniųveikloske
liamotriukšmosukeliamasproblemas.
Tylosdieta
JAVnepelnosiekiančiosorganizacijosKlausosirkomuni

kacijoscentrasinternetosvetainėje2skelbiamasTylosdietos
receptas(angl.Re ci pe for A Qui et Diet).
Akcijos„Tylosstebuklingaversmė“metumokiniamssiūloma

išnagrinėtiJungtiniųAmerikosValstijųpavyzdįirparengtisavo
Tylosdietosreceptus.<...>
Mokyklosadministracijaisiūlomapakeistimokyklospamokų

pertraukasskelbiančiųskambučiųgarsą įnatūraliusgamtos
garsus(paukščiųčiulbėjimo,vandensčiurlenimo,jūrosošimo
irpan.).
Savivaldybėseįgyvendintųtriukšmomažinimo
sprendimųpaieška
Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“metumokiniams siū

loma apžvelgti triukšmo problemos aktualumą savivaldy
bėje, kurioje yramokykla, pagal topografinius žemėlapius 
(www.geoportal.lt),skelbiamussavivaldybiųinternetosvetai

1www.chchearing.org/noise-center-home/international-noise-awareness-day/letter-mayor.
2www.chchearing.org/noise-center-home/international-noise-awareness-day/recipe-for-quiet-diet.
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Šaliesmokymo įstaigųben
drųedukaciniųveiklųprojektų
konkursą „Būkimekartu“(pro 
jektai vykdomi 2014m. ba
landžio–gegužėsmėnesiais,
finansuotiprojektaiįgyvendina
minuorugpjūčio1d.ikilapkričio15d.)inicijuojairfinansuoja
LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministerija,organizuoja
Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentras(LMNŠC).
Konkursoorganizavimo tikslas – skatintimokymo įstaigų

skirtingomismokomosiomiskalbomismokiniųtarpusavioben
dravimąperbendrąedukacinęveiklą.Taippatsiekiamaugdyti
tolerancijąbeitarpusaviosupratimą,bendravimoirbendradar
biavimogebėjimus; sudaryti sąlygasmokiniams susipažinti
sukitų tautųpapročiais, tradicijomis iratskleistisavo tautos
savitumą;skatintimokiniųsaviraišką.

KoN KuR So oR GA NI ZA VI MAS

Konkursegalidalyvautišaliesbendrojougdymomokyklos
irprofesiniomokymoįstaigos,vykdančiosbendrųedukacinių
veiklųprojektus,siejančiusskirtingųsavivaldybiųskirtingųmo
komųjųkalbųmokyklas(nemažiaukaipvienaišjų–mokykla
lietuviųmokomąjakalba).
Konkursedalyvaujančiosmokyklosgali rinktis įvairiassri

tisbendraiveiklai:kultūrinę,meninę,kūrybinę,etnokultūrinę,
turistinę, gamtosauginę, sportinę, sveikatingumo, pilietinių
iniciatyvųarkt.

Informacija apie konkursą skelbiamaŠvietimo irmoks
loministerijos interneto svetainėjewww.smm.lt, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje 
www.lmnsc.lt.

PA RAIŠKų KoN KuR SuI teI KI MAS

Bendrąedukacinęveikląinicijuojantimokykla(toliau–projek
tovykdytojas)iki2014m. balandžio30d.17.00val.Lietuvos
mokiniųneformaliojo švietimocentrui adresuFilaretųg.17,
01207Vilniusirel.paštualma.miriniene@lmnsc.ltturipateik

Skel bia mas kon kur sas 
„Bū ki me kar tu“

ti:užpildytąkonkursoprojektų
rėmimo paraišką (1 priedas),
būtinai suparašais irugdymo
įstaigos antspaudu; bendra
darbiavimąsumokykla(omis)
kitamokomąjakalbaįrodančius

dokumentus(sutartis/raštus).
Vienasprojektovykdytojasgalipateiktitikvienąparaišką.

PA RAIŠKų VeR tI NI MAS

Pateiktas paraiškas vertina LMNŠCdirektoriaus įsakymu
patvirtintavertinimokomisija.Jituriteisęnevertintiparaiškų,
jeiguparaiškaneatitinkakonkursotiksloiruždavinių,jeijipa
teiktapasibaigusterminuiarnevisiškaiužpildyta.
LMNŠC iki 2014m. gegužės 16 d. paraiškoje nurodytu 

el. pašto adresupranešpareiškėjamsapie konkurso rezul
tatus,opareiškėjainevėliaukaipiki2014m.gegužės22d.
el.paštualma.miriniene@lmnsc.ltturipatvirtintiapiesutikimą
vykdytiprojektąir,jeireikia,pateiktipatikslintąorganizuojamų
priemoniųplanąbeiišsamiąišlaidųsąmatą.
LMNŠCsukonkursąlaimėjusiaisprojektųvykdytojaissuda

ryslėšųnaudojimosutartis.
Vienamprojektuiįgyvendintigalibūtiskiriamanuo3000Lt

iki5000Lt.

BAI GIA Mo SIoS Nuo StA toS

Projektovykdytojasteisėsaktųnustatytatvarkaatsakouž
projektedalyvaujančiųvaikųsaugą,sveikatospriežiūrą,higie
nossąlygasirveiklosorganizavimokokybę.
Projekto vykdymo veiklos, finansinę priežiūrą ir kontrolę

atliekaLMNŠC.
Teikdamasparaiškąkonkursuiprojektovykdytojassutinka,

kadinformacija,pateiktaparaiškoje,išskyrusinformaciją,kuri
negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti
viešinamasukonkursususijusiojeinformacijoje.

Papildomainformacijateikiamatel.(85)2154585ir
el.p.aurelija.auguniene@lmnsc.lt,alma.miriniene@lmnsc.lt.

nėse.Veiklosįgyvendinimometumokiniairengiapranešimus
apieatrastustriukšmomažinimosprendimusiršiųsprendimų
galimąveiksmingumą.
Triukšmokartografavimoužduotis 
Triukšmoprevencijospriemonių tikslingumasnustatomas,

atsižvelgiantįtriukšmopoveikiovertinimorezultatus.Tikėtina,
kadklasėseyramokinių,besinaudojančiųišmaniaisiaistelefo
nais,kuriuosegalibūtiįdiegtatriukšmomatavimoprograminė

įranga.Atsižvelgiant į galimybes, akcijos „Tylos stebuklinga
versmė“metumokiniams siūloma parengti teritorijos apie
mokyklątriukšmožemėlapį,išmatuotitriukšmąšalianamųir
gautusrezultatuspalygintisuPasauliosveikatosorganizacijos
rekomendacijomisarLietuvoshigienosnormosenustatytais
ribiniaisdydžiais.

Daugiauinformacijoswww.lmnsc.lt irwww.smlpc.lt.

Saugūsgatvėsearkeliuose
turimebūtivisada–taipriklau
so tiek nuo suaugusiųjų, tiek
nuo vaikų.Praktika rodo, kad
nuoseklusvaikųmokymassau 
gaus elgesio padedamažinti
nelaimingųatsitikimųskaičių.Vienaištokiomokymopriemonių
yraLietuvosmokiniųkonkursas„Saugokimejaunasgyvybes
keliuose“.
Konkurse dalyvauja pradinių klasiųmokiniai, jaunieji dvi

ratininkai,mopedų,motociklųirautomobiliųvairuotojai.Kon
kursas parengtas taip, kadapimtų kuodaugiau 7–19metų
amžiaus vaikų iš 60 šalies savivaldybių ir sudarytų sąlygas
juoslavintigyvenamojojevietoje.Perkeletąmetųsuformuota
renginių vedimo sistema.Renginiai organizuojami etapais:
mokyklose,miestuose ir rajonuose, regionuose, geriausieji
kviečiamiįnacionalinioetaporenginius.Varžybųregioniniųir
nacionaliniųetapųvietakasmetkeičiasi, varžybųdalyviams 

Sau gūs gat vė se 
ir ke liuo se

numatomairkultūrinėprograma.
Nuolat tobulinami konkurso

renginių nuostatai, dviračių ir
mopedų vairuotojų Kelių eis
motaisykliųegzaminobilietai.
Šia medžiaga naudojasi ne

tikmokytojai, ruošiantyskomandasvaržyboms,bet irklasių
vadovaisaugauseismopamokėlėse.Pedagogamsrengiami
seminaraiirkursai.
Norsmokyklųmokymoplanuosenumatytassaugauseismo

mokymas,čiamokiniainegaunatiekžiniųirpraktiniųįgūdžių,
kieksavanoriškaidalyvaudamikonkursorenginiuose.

Daugiau informacijos apie šiųmetų Lietuvosmokinių
konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ eigą rasite
Lietuvosmokinių neformaliojo švietimo centroSveikatos ir
saugosugdymoskyriaus tinklalapyjewww.ssus.lt skyrelyje
„Naujienos“.



28

Kviečiame ugdymo įstaigas 2014–2015m.m. dalyvauti
tarptautinėjeprogramoje„Zipiodraugai“irjosantrojoje
dalyje„Obuoliodraugai“beiprogramoje„Įveikiamekartu“.
Šiosankstyvosiosprevencijosprogramosskirtosvaikųsocia

liniamsiremociniųsunkumųįveikimogebėjimamsugdytis:jos
mokovaikussuvoktiirkalbėtiapiejausmus,įdėmiaiišklausyti,
susidraugautiirišsaugotidraugystę,kreiptispagalbosirpadėti
aplinkiniams,įveiktivienišumą,atstūmimą,patyčiasarprieka
biavimą,spręstikonfiktus, lengviau išgyventipasikeitimus ir
netektis.Programospadedaužkirstikeliąįvairiomspriklauso
mybėms,patyčioms, (auto)destruktyviamelgesiuiatsirasti ir
gerinabendrąemocinęvaikosavijautą.Kiekvienaprograma
įgyvendinamaugdymoįstaigojevienusmokslometus.

Tarptautinėprograma „Zipiodraugai“ skirta 5–7metų
vaikams ir vykdoma ikimokyklinių įstaigų, darželiųmokyklų,
bendrojougdymomokyklųikimokyklinėsebeipriešmokyklinėse
grupėseirpirmosioseklasėselietuvių,lenkųarrusųkalbomis.
Programataippatgalibūtiįgyvendinamapailgintosdienosgru
pėse,vaikųdienoscentruoseirglobosnamuose.
Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 

2000m.suŠvietimoirmoksloministerijospritarimuirpasira
šiusbendradarbiavimosutartį. Joje jauyradalyvavębeveik 
130tūkst.vaikų,parengtaapie3,7tūkst.pedagogų.

Tarptautinėprograma„Obuoliodraugai“yraprogramos
„Zipiodraugai“ tęsinys,arbaantrojidalis.Jiskirta7–9metų
vaikams ir Lietuvoje rekomenduojama įgyvendinti bendrojo
ugdymomokyklų2–3klasėse.Programataippatgalibūtiįgy
vendinamapailgintosdienosgrupėse,vaikųdienoscentruose

ar globos namuose. Kol kas programa
vykdomatiklietuviųkalba.
Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje

pirmąkartą išbandyta2012–2013m.m. 
Šiais mokslo metais į programą įsi
traukti buvopakviestosVilniausapskritiesugdymo įstaigos.
2014–2015m.m.programabusįgyvendinamaAlytaus,Kauno,
MarijampolėsirVilniausapskrityse.  

Programa„Įveikiamekartu“skirta7–9metųvaikamsirgali
būtivykdomabendrojougdymomokyklųpradinėseklasėse,
pailgintosdienosgrupėse, vaikųglobosnamuosebei vaikų
dienoscentruoselietuviųkalba.
Programa „Įveikiamekartu“ aprobuotaŠvietimo irmokslo

ministerijos.Lietuvojeprograma įgyvendinamanuo2006m.
Beveik2tūkst.pedagogųišvisųapskričiųyraįgijęprogramos
„Įveikiamekartu“pedagogokvalifikaciją.

Ugdymoįstaigos,pageidaujančios2014–2015m.m.įsitraukti
įprogramas„Zipiodraugai“,„Obuoliodraugai“ar(ir)„Įveikiame
kartu“,turiikigegužės30d.atsiųstiužpildytasdalyvioparaiškos
formasVšĮ„Vaikolabui“paštu,faksuarbaelektroniniupaštu.
Išsamiąinformacijąirparaiškosformasrasite
www.vaikolabui.lt.

AurelijaOKUnAUSKIenĖ

Daugiauinformacijos:VšĮ„Vaikolabui“,
tel.(85)2121407,869920223,
el.paštasinfo@vaikolabui.lt,
www.vaikolabui.lt.

tarp tau ti nės pro gra mos lau kia nau jų da ly vių

ŠalčininkųrajonoPoškoniųpagrindineimokyk
lai–90.Pokruopelytęjosmetraštyjesurinktamo
kykloskasdienybė.Šilietuviškamokyklaatidaryta
1923m.gruodžio1d.Prisimenama,kadsunkūs
pirmiejižingsniaibuvę,kadvalstiečius,kurieatsi
sakydavoleistisavovaikusįlenkiškasmokyklas,
bausdavępiniginėmisbaudomis,tačiaumokyklai
pagališgalespadėdavusiLietuviųšvietimodraugi
ja„Rytas“.Jirengdavusikursuspradžiosmokyk
losmokytojams,parūpindavusi
vadovėliųmokiniams,moraliai
remdavusivaikųtėvus...
Suskaičiuota, kad nuo 1949

iki2014m.jaivadovavoper17
direktorių(ilgiausiai–net15me
tų–mokyklaivadovaujaBirutė
Žybortienė).
Paminėti90iesmetųsukaktį

susirinkę svečiai vos tilpomo
kyklossalėje.Mokyklosfolklori
nisansamblisvisussutikosma
gia ir tikrovęatitinkančiadaina
„Gražimūsųšeimynėlėšiandien
susirinko“. Tikrai,mokyklą re
mianti„šeimynėlė“gausi...
Mokyklabuvopristatytamokiniųlūpomis.Kaipįprastaskam

bėjosveikinimai,kuriuosbūtųgalimaapibendrintitaip:sėkmės
Jums,aukit,mokykitmylėti,kaip irmokėt,Lietuvą,saugokit
lietuviškąžodįšiamekrašte.
Mokiniai,oirvisasalė,laukė,kąpasakysžodžiokišenėje

neieškantiirįspūdingąatmintįturinti1952–1955m.direktore
dirbusi BirutėUsonienė.O ji pasakojo apie sunkų pokario
laikotarpį,kolūkius,nepriteklių,apieretaiatvažiuodavusįkil
nojamąjį kiną: žmonės neturėdavę pinigų bilietams įsigyti,
taispoksodavępro langus. Irdarapiedaugką...Baigdama

Mo kyk lai – pasakojimą, pateikė vaikams klausimą: „Kodėl
retaskastuometiniamekaimeturėjoradijoimtu
vą?“Atsakymųbūtaįvairių:„Dėlto,kadelektros
nebuvo,kadjiebrangiaikainuodavę,kad...“Pati
direktorėatsakė:„Todėl,kadradijąturįsbijojobūti
įskųstas,jogklausosivadinamojo„Amerikosbalso
išVašingtono“.
Renginyjedalyvavoir1936–1939metųlaidos

mokinė,jaunoveidoiršviesiosatmintiessenolė
ElenaTargavičienė. Jos aky
se lygmatei praskriejusį laiką,
kurio nesugrąžinsi. Ji kartu su
visais sukiojosi priemokyklos
koridoriuje eksponuojamųmo
kinių dailės darbų, blizgančių
taurių –mokinių sporto laimė
jimų įrodymo, vartėmokyklos
metraštįirsustabdžiusižvilgsnį
tiesmoksleiviųskaičiumiatsidū
sėjo:taip,mokiniųmąžta,tačiau
taipyravisur.
O čia besimokantys vaikai

dalyvaujaįvairiuosebūreliuose:
Jaunųjųšaulių,„Gamta–mūsų
namai“,„Sveikamekūne–svei

kasiela“. Įgyvendinaįvairiusprojektus:vienasjų„Tiltastarp
PoškoniųpagrindinėsirKaraliaučiaus40osiosvidurinėsmo
kyklų“.Akiratį praplečia pažintinės kelionės įKauną,Vilnių,
Anykščius,išvykosįunikalųjįDieveniškiųistorinįregioninįpar
ką.Beabejo,nebedraugų–Švietimoirmoksloministerijos,
Lietuviųšvietimodraugijos„Rytas“,„Vilnijos“draugijos,Gintaro
Žaguniopasienioužkardos,Dieveniškių„Ryto“vidurinėsmo
kyklos,ŠalčininkųLietuvostūkstantmečiogimnazijos,buvusių
mokinių,tėvelių–paramos.

AlfonsasKAIRYS 

90
me tų

15metųmokyklaivadovaujadirektorėB.Žybortienė
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Žinotjukvisi,kaipkožnasLietuvągiria
Irkaipdaugsvetimųžmonių,kadmuspamatytų,
Išvisųkampųšiosvietojaususibėgo.

(KristijonasDonelaitis)

Gražiai visai Lietuvaiminint K. Donelaičio
300ąsiasgimimometines,atskubėjoirpavasaris:
„saulelėvėlatkopdamabudinosvietą/Iržiemos
šaltostrūsuspargriaudamajuokės.“KaipK.Done
laitispavasarįskubinobūrusžiūrėtiįatgimstančią
gamtąirkuogreičiaudarbųimtis,taipirlituanistų
bendruomenėkiekvienąpavasarįsusirenkaįvieną
išsvarbiausiųsavorenginių–respublikinęlietu
viųkalbosirliteratūrosolimpiadą,šiemetskirtą
garbiamklasikui.

Džiugu,kadtokįsvarbųLietuvairenginįšiaismetais
buvopatikėtarengtiRadviliškioVaižgantogimnazijai.
Galimapašmaikštauti,jogšiąsvarbiąirgražiągimtosioskalbos
irliteratūrosšventęįgimnazijąlygmagnetaspritraukėmokiniai,
kuriekasmetstengėsigimtosioskalbosolimpiadojepateisinti
deimančiukųvardą:būtentRadviliškioVaižgantogimnazijos
mokinėSalomėjaPlukaitėprieškeleriusmetus išpirmosios
gimtosioskalbosolimpiadosparsivežėbronzosmedalįirvėliau
dvejusmetusrajonebuvonepralenkiama,taippatrespublikos
olimpiadojerajonuiatstovavoirKarolinaŠarauskaitė,ošiemet
gimnazistėsRugilėMasiulytėirMildaUrbonavičiūtė,užėmusios
rajonoturetrečiąjąirantrąjąvietas,linkėjosėkmėsjaspralen
kusiemsšeduviamsRobertaiGilyteiirPoviluiDiržinauskiui.

Tadkovopaskutinėmisdienomis„išvisųkampųšiosvieto
jaususibėgo“127Lietuvosir23užsieniolietuviškųmokyklų
mokiniaisusavomokytojaisbeinemažasbūrelisvertinimoko
misijosnariųirsvečių.OlimpiadosdalyviuspasveikinoŠvietimo
irmoksloministerijos(ŠMM)Pagrindinioirviduriniougdymo
skyriausvyriausiojispecialistėNidaPoderienė,Radviliškiora
jonosavivaldybėsmerasDariusBrazys,Vaižgantogimnazijos
direktorėŽidrūnaOnaitienė, vertinimo komisijos pirmininkė
DainoraPociūtėAbukevičienė.
Kadangiolimpiadabuvoskirtahegzametromeistrui,daugu

mašventėskūrėjųirsvečiųstengėsibenteilutępacituotiarper
frazuoti.Ramiai,kukliai,galdarkieknedrąsiaiK.Donelaitįpir
mąjądienąsvečiamsskaitėjauniausigimnazijosšeimininkai– 
pirmokai,draugesumokytojaisparengękompoziciją„Vyžlau
kio kronikos“.Antrąją dienąolimpiadosdalyvius žavėjo dar
vienas,jausolidesnis,žvilgsnisįK.Donelaičio„Metus“–Ma
žeikiųJuozoVaičkaus„Skrajojamojo“teatropoezijosspektaklis
„Žiemosrūpesčiai“.
TačiaunedaugK.Donelaitisrašėapiešventes,daugiausia

džiaugsmožmogui,pasakpastoriaus,turįssuteiktidarbas,to
dėlirolimpiadosdalyviamstekonemažaipaplušėti.Lietuvos
mokiniai šalies etape atliko originaliasVilniaus universiteto
dėstytojųparengtasužduotis,rašėesėnurodytatema.Užsienio
lietuviškųmokyklųmokiniaiatlikokitokias–kalbosvartojimo,
rašymo, kalbėjimo irmeninio skaitymo– užduotis.Dalyvių
darbustikrinokompetentingakomisija:Lietuvosedukologijos
universitetų,LietuviųkalbosbeiLiteratūrosirtautosakosinsti
tutųmokslodarbuotojai,lietuviųkalbosmokytojai.
Mokiniamsatliekantpirmąsiasužduotis, jųmokytojai,kad

neturėtųlaikojaudintisdėlsavovaikų,buvopakviestiįmodernią
Radviliškiorajonosavivaldybėsviešąjąbiblioteką,kuriojeme
rasD.BrazysiradministracijosdirektorėJolantaMargaitienė
supažindinosuRadviliškiokraštu.BibliotekosdirektorėAldona
Januševičienėpadovanojodviišskirtinesdovanas–kultūros
žurnalą „Radviliškio kraštas“, vienintelį respublikoje bibliote

„Pa va sa rio links my bės“ Rad vi liš kio Vaiž gan to gim na zi jo je

kosleidžiamąsolidųsavokraštokultūrosleidinį,irunikalaus
bibliotekosreiškinio–romansųatlikėjųansamblio„Sidabrinė
mėnesiena“–pasirodymą.Humanitarųauditorijaipuikiaižinomi
romansųtekstainetrukosuskambėtiiržiūrovųlūpose.
Kolmokiniairašėesė,mokytojaidalyvavoseminare.ŠMM

Pagrindinioirviduriniougdymoskyriausvyriausiojispecialistė
N.Poderienėapžvelgėlituanistųdarlauksiančiussvarbiausius
K.Donelaičiometų renginius, kvietė pasvarstyti apie gabių
mokiniųugdymogalimybes.Lituanistai,susibūrę įgrupeles,
aptarė problemas: siūlytamažintimokinių skaičių grupėse,
gabiesiems skirti daugiau papildomougdymo valandų, nes
dažniausiaimokytojaisujaisdirbalaisvalaikiu,rengtikūrybines
stovyklas,daugiauvaikųpaskatinti,sudarantgalimybęjiems
varžytisolimpiadojenedviejose(9–10ir11–12),oketuriose
(9,10,11,12)klasiųgrupėse irkt.Vienas iškūrybingiausių
šalieslituanistųStepasEitminavičiuspristatėmetodinįleidinį
„ŽodisišTolminkiemio“.
Antrąjądienąvykoapdovanojimųceremonija.Ignalinosgim

nazijosmokinysGiedriusPakalka(mokyt.MarytėŠimonienė)
irKretingosrajonoSalantųgimnazijosmokinėViktorijaTuzaitė
(mokyt.AdelėŽeimytė)apdovanotiŠMMpirmojolaipsniodiplo
mais.Jaisapdovanotosiružsieniolietuviškųmokyklųatstovės:
Vasario16osiosgimnazijosmokinėEvelinaBaniūnaitė(mokyt.
BirutėAugustanavičiūtė)irVilniauslietuviųnamųmokinėAlina
Rukšnaitis(mokyt.VioletaBartkienė).
Pirmosiosvietoslaimėtojamsįteiktiplanšetiniaikompiuteriai,

antrosiosvietoslaimėtojams–muzikiniaigrotuvai,otrečiosios
vietoslaimėtojamsatitekoelektroninėsskaityklės.
Radviliškiorajonosavivaldybėsmeropadėkosraštaiužsa

vitąpožiūrįįkraštokultūrąįteiktiVasario16osiosgimnazijos
mokineiE.Baniūnaitei,ŠeduvosgimnazijosmokineiRobertai
Gilytei,Rokiškio JuozoTumoVaižganto gimnazijosmokinei
RasaiMatuliauskaitei.
VienoišVaižgantogimnazijosauklėtinių,„Almalittera“įmo

niųgrupėsvaldybospirmininkoArvydoAndrijauskorūpesčiu
gimnazijąpasiekėpuikiųknygųsiunta.Jomisbuvoapdovanoti
užsieniolietuviškųmokyklųmokiniaiirmokytojai.Irpalinkėta,
kadkuoilgiaujųširdyseirmintysegyventųlietuviškumodvasia.
VaižgantogimnazijoslietuviųkalbosmokytojaekspertėGra
žinaPilypienėsakė:„Olimpiadossimboliutapopaukštis.Oir
Donelaitisrašė,kad„Dievodidėgalybėirpaukšteliųbalsuos
yrdideistebuklinga“.Taigiatsisveikinamesujumislinkėdami
tokasdieniogyvenimostebuklingumo.Ir,kadilgiaumusatsi
mintumėte,dovanojamejumspopuikiąknygąapieRadviliškį
irmažąpaukštelį.“

nidaURBOnAvIČIenĖ
RadviliškioVaižgantog-joslietuviųkalbosmokytojaekspertė

SvetlanosSluckienėsnuotr.
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Laiškųapžvalga

Ak,tiemažieji,mieliejilaiškučiai.Būtentmažieji,netrum
pieji,nekokienorskitokie,obūtentmažieji.Nesskaityda
masjuospagalvoji,jogtiemslaiškučiamsdarlabaireikia
užaugti,kadjuosskaitytųnetikredakcijosžmonės,betir
tikrieji„Švietimonaujienų“skaitytojai,kadsuprastų,apie
kąnorėtaparašyti.Irkodėlnorėta?Kokiaištonauda?Kad
įvykįlydėtųmintis.Šįkartąbandykimepaskaitytidrauge.

„Sveiks, svietelimargs“, gražiai pavadino savo laiškutį 
Jonavos„Lietavos“pagrindinėsmokyklosbibliotekininkė,lite
ratūrinėspopietės„Sveiks,svietelimargs“,skirtosKristijonui
Donelaičiui,organizatorėvioletaLeigienė. Gerai,kadparašė,
nesiššiosmokyklosmesnetnebeprisimename,kadakokią
žinutębuvomegavę.OjukvienLietavosvardaskąreiškia?!
JįgalimaišgirstiirKlaipėdoje,irSeinuose.Jisskambalitera
tūroskūriniuose,jaunimovaidinimuose.(Čia–apiežodį,apie
vardą„Lietava“.)

Bet grįžkime prie temos.
Popietėpagrindinėjemokyk
lojeskirtaK.Donelaičiui.Joje
dalyvavomokiniainuo5iki9
klasės.Bibliotekininkėjiems
trumpai papasakojo apie 
K. Donelaitį, jo kūrybą. O
devintokai Liudmila,Miglė,
Laura,LukasirAdaspaskai
tė ištraukas iš K. Donelai
čio kūrinių.Kaip puiku, kad
skaitėnetikvisadaaktyvios
mergaitės, bet ir Lukas su
Aidu.Mokytojai sako, kad
mokyklosetokiemsdarbams
prikalbintiberniukus,oi,kaip
sunku būna.O paskui visi
žiūrėjokiną.Trumpąfilmuką

„Studentai skaitoK.Donelaičio „Metus“.Stovyklos „Gamtos
kinodienos2012“metukūrybinėgrupėsukūrėfilmą„Donelai
tistarpmūsų“.Šisfilmasapiežmoniųpaliktasžymesknygos
kelyje,apieklasikosišliekamąjąvertę.Visižiūrėjoiršiofilmo
ištrauką.OkadangiK.Donelaičioatminimasįamžintasirlietuvių
literatūroje,irkine,teatre,popietėsdalyviamsbuvoparodytos
skaidrėssulietuviųdailininkųsukurtaisK.Donelaičioatvaizdais.
VaikaisusidomėjęklausėsiaktoriausRolandoKazloskaitomų
K.Donelaičio„Metų“.
Kaiprašošiolaiškoautorė,penktųklasiųmokiniaiperinfor

matikospamokasirgisavotiškai„skaitė“K.Donelaičio„Metus“.
RinkdamikompiuteriuištraukasišK.Donelaičiotekstų,jievietoj
daiktavardžiųdėjopaveikslėlius.Visijųdarbaieksponuojami
mokyklosstendeprieinformatikoskabineto.(Puikiidėja.)
BeskaitydamiK.Donelaitįmokiniaisusidūrėsujiemsneži

nomaisžodžiais.Penktokaigavoužduotįsužinotišiųžodžių
reikšmes.
„Odar,pasirodo,K.Donelaitįgalimairdainuoti.Pasiklausė

mepopietėspabaigojegrupės„Liūdnislibinai“atliekamų„Pava
sariolinksmybių“,–užbaigiapasakojimąrenginioorganizatorė.
Ačiū„Lietavos“pagrindinėsmokyklosbibliotekininkeiV.Lei 

gienei. Paskaitėmeirtarytumpatysdraugepabuvojome.

„KristijonoDonelaičioskaitymai“.ApietaiparašėKauno
VytautoDidžiojouniversiteto „Rasos“gimnazijosbibliotekos
vedėja,Mokyklųbibliotekininkųmetodiniobūreliopirmininkė
ReginaGrabliauskienė.
„KristijonoDonelaičiojubiliejuiskirtuspoemos„Metai“skai

tymuspradėjomeVilniausknygųmugėje, kai juospaskelbė
LietuvosRespublikosPrezidentėDaliaGrybauskaitė.Kauno
miestometodiniobūreliobibliotekininkėskartusuŠvietimoir
ugdymoskyriausvyr.specialisteGražinaJablonskienelankėsi
JuozoGrušovidurinėsmenomokyklosbibliotekoje,čiaaptarė
būrelioveiklą,kūrėprojektąK.Donelaičio jubiliejuipaminėti

irskaitėjaukioje,pavasariškaišviesiojebibliotekosaplinkoje
„Metų“ poemos „Pavasario linksmybes“. Žiūrėjomemokinių
sukurtąfilmuką.Kiekvienagavomemeniškaipateiktą„Pava
sariolinksmybių“tekstąsunaujojo„Metų“leidimoiliustracijo
mis,kuriuovėliaupapildėmesavobibliotekųparodas,skirtas 
K.Donelaičiui.Susitikimopabaigojevaišinomėsknygospavi
dalotortu„K.Donelaičio„Metai“.
K.Donelaičioskaitymaiirkitirenginiaigimnazijojevyksvi

susmetus.Apie taibylojakitas laiškelis,kurio,deja,niekas
nepasirašė.Bet iš jo sužinome, kad „Bibliotekoje parengta
literatūros paroda „KristijonasDonelaitis – lietuvių grožinės
literatūrospradininkas,sukūręsreikšmingąlietuviųliteratūrai
poemą„Metai“.<...>Bibliotekojeeksponuojamiirgimnazistų
sukurtitapybosdarbai„IliustruojameK.Donelaitį“.Kovągim
nazijojevykolietuviųkalbossavaitė„Poetasprasidedažemėj“,
ojosmetusurengtosminikonferencijosklasėse,gimnazistai
inscenizavoiriliustravopoemą„Metai“,kūrėknygosžymeklius,
kryžiažodžius.Vykoraiškiojoskaitymoirdailyraščiokonkursai.
Savaitėsrenginiusapibendrinostendinispranešimas–foto
koliažas apieK.Donelaičiometųminėjimągimnazijoje. Jis
eksponuojamasgimnazijosirbibliotekoserdvėse.

ĮvairiaimokyklosminiK.Donelaitį. Labai įvairiai.Bet
gerai,kadmini.Irdarlabaidžiugu,kadmumspradėjora-
šytimokyklųbibliotekininkės.Kažkasįvyko.Kas–mums
nežinoma,betišlaiškųgalimaspręstiapiedidžiulįpagy-
vėjimąmokyklųbibliotekose.

netradicinėvengrijosam-
basadoriaus pamoka.Ro
kiškioJuozoTumoVaižganto
gimnazijos „Romuvos“ pada
linio bibliotekos vedėjaReda
Kiselytėrašo,kadgrupėgim
nazistų irmokytojųdalyvauja
„Comenius“ projekte „Let’s
click“ („Spragtelėkime“).Pro
jektedalyvaujapenkiosšalys,
tarp kurių yraVengrija. „Pro
jekto turinį paįvairinoVengri
jos ambasadoriaus Lietuvoje
ZoltanoPecės(ZoltanPecze)
susitikimas su projekto daly
viais gimnazijos „Romuvos“
padalinio skaitykloje, kurioje
buvoparengta literatūrospa
roda„Vengrijoskraštokultūrairistorija“.Netradicinėjepamo
kojesvečiaspasakojoapieVengrijoskrašto istoriją,kultūrą,
demonstravo vaizdinęmedžiagą.Po pamokos gimnazistai
dalyvavo viktorinoje. Josdalyviams svečias įteikė atminimo
dovanėlių.Gimnazijai ambasadorius padovanojo nemažai
leidiniųapieVengrijosšalį.Gimnazijosskaitykla,kuriojevyko
pamoka,buvopapuoštaabiejųšaliųvėliavomis,pagamintomis
išskanėstų:vengriškojiišžaismingųsumuštinukų,lietuviško
ji – iš saldainių.Projektas toliau tęsiamas, jo dalyviai galės
susipažintiVengrijoskraštu.“
Pasaklaiškoautorės,šiveiklayrabendradarbiavimosuuž

sienioambasadomisLietuvojetąsa.2004–2005m.gimnazijos
bibliotekavykdė„Lituanistikoscentro“kūrimoprogramą.Taip
buvoužmegztibendradarbiavimoryšiaisuJaponijos,Austrijos,
Danijos,Suomijos,Vokietijos,Lenkijos,Čekijos,Nyderlandų
Karalystėsirkitomisambasadomis.Bibliotekosfondaspapil
dytasvertingaisleidiniais.

vaišių,pusryčių,valgymoapskritaitemos.Jossvarbu.
Betkaipdera,okaipnepateiktivaišes?norsčiagalima
pažvelgtiįtemąperŠiauliųRėkyvosprogimnazijospro-
gramos„Sveikamokykla“koordinatorėsSandrosBarš-
kietėslaišką.
Sveikųpusryčiųfiesta.Progimnazijosbendruomenė,da

lyvaudamaprogramoje„Sveikamokykla“kovomėnesįskyrė

VengrijosambasadoriusLietuvojeZ.Pecė

JūratėsMatiukaitėsnuotr.
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sveikosmitybosiniciatyvoms.Betprieštaibuvoatliktaanketinė
apklausa „Mokiniųmitybosįpročiai“,paskuisurengtapaskaita
diskusija„Sveikamityba.Pusryčiai–svarbidienospradžia“.
Vėliau vyko akcija „Sveikų pusryčių fiesta“. „Kiekvieną rytą
pradėdavomebendraismokinių irmokytojų pusryčiais, jau
kiojeaplinkojeskanavomepačiųatsineštųužkandžių,gėrėme
sveikąarbatą.Tikime,kadtaipakeitėmokiniųpožiūrįįpusryčių
valgymą.Jukmokyklojeprasidėjęsmažytisrytoritualasvirto
maloniadienosdalimi.“

Dažnai,betdalykiškai,netikėtųpavadinimųsavotemoms
surasdamamumsrašoKaunoMartynoMažvydopagrindi-
nėsmokyklosdirektoriauspavaduotojaugdymui,projektų
kuratorėAuksėPetruševičienė.
Pavasarissprogdinakūrybiškumopumpurus.„Įsibėgė

jus„Kūrybiniųpartnerysčių“programai,mokyklojesėkmingai
vykdomitrysprojektai:aplinkosauginis„Meskūrėjai,neteršė
jai“,tapybinis„Simboliųfreska“irteatrinis„Lašeliokelionėper
žemę“.Projektų rezultatų siekiamaper įvairiausias veiklas. 
6b klasėsmokiniai darbuojasi su aplinkotyrininke Jolanta 
Uktveryte.VisivykoįKalniečiųparkąirČečėnijosaikštę,ten
ėmėžemės,oro,vandensmėginius,juostyrė,analizavo,aiš
kinosi,kasyrablogai,kasgerai,irtoliautęsėprojektoveiklas.
BuvoplanuotalankytiEiguliųpiliakalnį,bettennuvažiavusi

Jolantanutarė,kadsuvaikaistodarytinegalima:seniausias
Kaunopiliakalnisapaugęsbrūzgynais,padengtasšiukšlių ir
padangųsluoksniu.Čiagyvenabenamiai...Ir–nepatikėsite!– 
antpiliakalniostovilentasuužrašu„LietuvosTSR.Archeolo
ginispaminklas,saugomasvalstybės“.Aplinkotyrininkėviską
nufotografavo ir diskutavo sumokiniais, kas gi kaltas ir ką
daryti,kadistorinispaminklasvėltaptųprižiūrimasirgerbia
mas.Taipdirbamatodėl,kadvienasiš„Kūrybiniųpartnerysčių“
teiginių:„Nesėkmė–irgisėkmė.“Taigimokiniamsnepavyko
patyrinėtipiliakalnio,betjienutarėrašytilaiškąEiguliųmikro
rajonoseniūnui(ogalirsavivaldybėsAplinkosaugosskyriui),
argumentuotaiprašydamiatkreiptidėmesįįproblemą.Taigal
piliakalniuipasisekė?..“
Šissprendimasvertasnetikpaviešinimo,betiraplodis-

mentų.Apietokįpožiūrįirtokįmokymąsiyrakalbėjusiir
svajojusidr.MeilėLukšienė.

Toliaulaiškoautorėpa
sakoja, kaip įdomiai dir
bama 6c klasėje. „Jau
vykodaugybėnetradicinių
pamokų, bet labiausiai
vaikamsįsiminėintegruo
ta geografijos, technolo
gijų ir dailės pamoka su
kūrybos praktikuAdomu
Danusevičiumi. Išmiltų,
vandens, druskos ir dar
keliųpaslaptingųsudeda
mųjųdaliųmokiniaipatys
pasigamino plastiliną, iš

jolipdėtrimačiusežerų,upių,kalnųbeiugnikalniųmodelius,
kuriuosspalvinoakriliniaisdažais.Paskuikiekvienagrupėpri
statėsavodarbą,pasakojo,kaipsusidarėirkurpasaulyjeyra
jųpavaizduotasgeografinisobjektas.Dvipamokosprabėgo
nepastebimaigreitai,nesvykolabaiintensyvusirįdomusdar
bas. Irmokiniai, irmokytojaidžiaugėsi įgytomisžiniomisbei
gebėjimais.Osukurtimodeliaibuspuikimokomojimedžiaga
geografijospamokomskitoseklasėse.“
A.Petruškevičienėrašoirapiedaugelįkitų,neįtikėtinaiįdomių

integruotųpamokų.„Mokiniaipiešiatamsojeįsivaizduojamus
gyvūnus–kaippirmykščiaižmonėsanturvosienų(nelengva
klasępaverstiurvu,betįmanoma);kitądienąjiegrupėmisku
riatekstuspagalmeninesfotografijas(kokieprasmingitekstai,
galimapaskaitytimokyklos internetinėje svetainėje); o kiek
smagumo laukia integruotojematematikos ir kūno kultūros
pamokoje!PamokossuaktoriumiMantuCegelsku6aklasei
vykomuziejujeneregiams(muziejausidėja–jutiminėpatirtis.
Ekspozicijayravisiškainematoma,lankytojaijągalitikpajausti
pergarso, lytėjimobeiuoslėspojūčius).Tainaujospatirtys.
Pasitelkus„Kūrybinespartnerystes“pavasarisjaukiekvienam
mokykloskampesprogdinakūrybiškumopumpurus.“

GyvenimasŠiauliųmokykloseverda.Irlabaiįvairus.
Tarpmokykliniskonkursas„Moku,žinau,galiu“.Apietaimus

parašė„Saulėtekio“gimnazijosanglųkalbosmokytojosKris-
tinaUrbonienėirbiologijosmokytojaDanguolėvaičekaus-
kienė.KonkursasvykoŠiaulių„Saulėtekio“gimnazijoje.Jame
dalyvavo7–8 klasiųmokinių komandos išŠiauliųGegužių,
Gytarių,Dainų,„Rasos“progimnazijų irVijoliųvidurinėsmo
kyklos.Konkursodalyviaiatliko10skirtingųmokomųjųdalykų
užduočių,kuriųtema–ekologija.Mokiniamsužduotyspatiko,
nesjosbuvopateiktosinovatyviaforma–videoklausimais.At
likęužduotį,dalyviaigalėjoiškartopamatytiirišgirstiteisingus
videoatsakymus.Dešimtojikonkursoužduotis–judrusisanglų
kalbosdiktantas(„RunningDictation“).Taiestafetė,kuriostiks
lasperduotiinformacijąkomandosdraugamsirišgautųžodžių
sudėliotifrazęekologinetematika.

Kolkomisijaskaičiavotaškus,mokiniaižiūrėjoinformacinius
filmukusapiešiukšliųrūšiavimąirantriniųžaliavųpanaudojimą.
KonkursopabaigojepaskelbtiI–IIIvietųlaimėtojai,jieapdova
notivertingaisprizais.
Integruotaveiklanaudinganetikinformacijospožiūriu,jiug

dokomandiniodarboįgūdžiusirkūrybiškumą,mokokritiškai
mąstyti, spręsti gyvenimiškas problemas, skatinamokinių ir
mokytojųbendradarbiavimą.Dalyvaudamiintegruotamekon
kurse„Moku,žinau,galiu“mokiniaipatobulinokalbinę,mokslinę
irsociokultūrinękompetencijas.“

Štaitiekšįkartą.KetinameirtoliauaptarinėtiJūsųlaiš-
kus,skatinamerašytiapietai,kasgalėtųbūti įdomune
tikJumspatiems.
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Dešimtvaikųfotografijųkonkurso„Paukščiaigrįžtanamo“
nugalėtojų buvoapdovanoti fotoaparatais, kadgalėtų toliau
fiksuotinepakartojamasakimirkasgamtoje.Šieapdovanojimai
buvoįteiktimiškininkųsurengtospavasariošventės„Paukščiai
grįžtanamo“iškilmingamebaigiamajamerenginyje,skirtame
Pasaulineimiškųdienaipaminėti.

GeriausiomisbuvopripažintosGrantoAniulioišDubravos,
DovydoCicėnoišIgnalinosirkitųnuotraukos.Visusnugalė
tojusrenginyjepasveikinošventėsglobėjasaplinkosministras
ValentinasMazuronisirgeneralinismiškųurėdasBenjaminas
Sakalauskas.Geriausios nuotraukos buvo eksponuojamos
šventėsmetu,pojosparodaapkeliausvisąLietuvą.
Nuotraukųkonkursasšiemetvykovisose42Lietuvosmiškų

urėdijose.PriešnugalėtojųapdovanojimąšiemetvisojeLietu
vojetradiciškaibuvokeliamiinkilaigrįžtantiemssparnuočiams.
Nepaisant prastų oro sąlygų, visoje Lietuvoje buvo iškelta
daugiaukaip3 tūkst. inkilų,šiąšventėsdalįvainikavo inkilų
kėlimassostinėsKalnųparke.

„Visididelidalykaiprasidedanuomažų.Jeimesšiandien
įrengiameinkilėliusmažiesiemssavodraugams,taireiškiane
tikžmoniųirgamtossuartėjimą,betirmeilętėvynei.Vystantis
technologijoms,didėjantstresui,gamtairmiškaileidžiamums
pailsėti,grįžtipriesavotikrųjųšaknų“,–šventėjekalbėjomi
nistrasV.Mazuronis.
Šiemetpavasariošventės„Paukščiaigrįžtanamo“baigia

masisrenginysbuvošvenčiamasPasaulinęmiškųdieną.Ši

Pa mi nė ta Pa sau li nė miš kų die na

VienosiškonkursonugalėtojųEmilijosSkruzdytėsnuotrauka„Dagiliaiirčivyliai“

dienapradėtašvęstipernaiJungtiniųTautųGeneralinėsAsam
blėjossprendimu.Visosšalysraginamostieknacionaliniu,tiek
tarptautiniumastuorganizuotiįvairiąveiklą,susijusiąsumiškų
sodinimu,skatinamaparodytipasauliui,kaippasodintimedžiai,
miškaiteigiamaikeičiagyvenamąjąaplinką.Miškininkųorgani
zuojamospavasariošventėsjauyratapusiossmagiatradicija.
Kasmeturėdijosrengiainkilųkėlimošventesirkitaippažymi
paukščiųgrįžimąbeigamtosprisikėlimąpožiemos.
Lietuvaturikuodidžiuotis.Miškaiužimaapietrečdalįmūsų

šaliesteritorijos.Biologineįvairovejiepranokstadaugeliokai
myniniųšaliųmiškus.

„Komunikacijosidėjų“inf.

Daugiauinformacijoswww.gmu.ltir
miškųurėdijųinternetosvetainėse.

Panevėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjųpagrindinėsmokyklos
mokinių grupė, vadovaujamadirektorės ir surdopedagogės
DanutėsKriščiūnienės,Laisvėsaikštėjesurengėakciją,skirtą
Tarptautineigimtosioskalbosdienaipaminėti,okartuišsiaiš
kinti,aržinovisuomenė,kokiayrakurčiųjųgimtojikalba.Juk
daugelisnetnesusimąsto,kadšiežmonėsyradvikalbiai:kal
bantyssavogimtąjagestųbeilietuviųkalbomis.

Šeštokas JonasŠvalbonas, devintokė InetaČerneckytė,
penktokai Faustas irMatasButkevičiai apklausė per šimtą
panevėžiečių,kuriųjauniausiam–ketverimetukai,vyriausia
jam–aštuoniasdešimt.Daugelisnežinojo,kadtądienąminima
Gimtosioskalbosdiena,tačiaubuvoiržinančių.Oišmoktilie
tuviųgestųkalbosdaktilę(LGK)irgestųkalbąypačknietėjo
jaunimui.Pašnekovaiišmokodaktiliuotisavovardą,pasisvei
kinti,kiekvienambuvo įteiktapolankstinukąapiemokyklą ir
atspausdintądaktilę.Gestųkalbosirdaktilėsbuvopamokytiir
LaisvėsaikštėjesutiktiPanevėžiomiestosavivaldybėsUžsienio
ryšiųskyriausvedėjaVilmaKučytė,Švietimoskyriausvedėjas
DainiusŠipelis,„Panevėžiobalso“korespondentėRaimonda
Mikučionytė.„Jeitadienabūtųbuvusinepenktadienis,kada
popamokųvisivykstaįnamus,taivaikaibūtųikivakaroben
dravęsupraeiviais–taipjiemspatikošiakcija“,–mokiniais
žavėjosiD.Kriščiūnienė.
Įgavępasitikėjimoirdrąsos,vaikainoriaiėjoirįmiestocen

treesančiaskavinukes,grožiosalonus,parduotuves,šnekino
kalbųmokymokursųdalyvius,aplankėPanevėžioapskrities
turizmoinformacijoscentrą.Įdomiausia,anotmokinių,buvotai,
kadsutiktieji,tikriausiaimanydami,jogbusprašomapaaukoti
pinigų,beveikvisitvirtindavęneturintyslaiko,tačiauišgirdę,kad
buskalbamaapiekurčiuosiusirgestųkalbą,laikorasdavo,o

pradėjęmokytispagrindiniusgestusirdaktiliuoti,pamiršdavo
visusreikalus,netgipaskuiprašydavopamokytidardaugiau.
Už šiaspamokasmokiniai sulaukėpadėkų, buvopavaišinti
saldumynaisirgavodovanų.InformacijoscentrovadovėDaiva
Tankūnaitė,padovanojusiinformacinėsmedžiagosapieLietu
vą,pakvietėvaikusapsilankytidažniau.

LaimaLAPĖnIenĖ

tarp tau ti nę gim to sios kal bos die ną – 
ges tų kal bos pa mo kos mies tie čiams

DaktilėsstropiaimokėsiŠvietimo
skyriausvedėjasD.Šipelis


