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		 Edukatorė J. Jackevičiūtė: „Kas
pasakė, kad muziejuje negalima švęsti gimtadienio,
muzikuoti, rengti tarpmokyklinių grupių pasirodymų,
susiorganizuoti įdomios ekskursijos?“
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p. Mokytojas ekspertas O. Batutis: „Niekada
nesupratau ir iki šiol nepritariu tiems mokytojams,
kurie laiko save neklystančiais ir viską mokančiais.
Pats visą gyvenimą mokausi ir manau, jog dar daug
ką reikėtų išmokti, kad galėčiau būti geras mokytojas
savo ugdytiniams.“
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Metų mokytoja R. Mongirdienė:
„Pamoka – rimtas darbas, o mokiniai dažnai nori,
kad tai būtų lengvas, mažai pastangų kainuojantis
žaidimas. Taigi, jeigu nuo pirmos iki aštuntos klasės
pražaidžiama, nesuprantant žaidimo prasmės ir
esmės, tai ir rezultatai prastėja.“

Šiame numeryje

2

Mūsų mokytojai

Mokykla – darbas ir
gyvenimo būdas�������������������������������������������������������������������������������������������� 4
„Visada stengiuosi mokytis“���������������������������������������� 6


Nauji mokslo metai – nauji iššūkiai,
arba vežimą tempti tik bendra
kryptimi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8

Sveikinimai
Tarptautinės
mokytojų
dienos
proga!

Muziejų edukacija

Seniai praėjo tie laikai, kai
muziejuose buvo nuobodu!�����������������������������������10
Švietimo ir mokslo ministerijos komentaras

Sutelkta pagalba vaikams
ir šeimoms���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12


Autobusiukai vežios visur��������������������������������������������13
„Nemanėme, kad teks talpinti visus autobusus į
Katedros aikštę, nes jau niekur kitur nebetelpate.
Vaikams daugiausia džiaugsmo suteiks tai, kad
autobusai veš ne tik į mokyklas, bet ir po pamokų
į įvairius kultūros, sporto, bendruomenės renginius.“
D. Grybauskaitė
Edukacinės erdvės

Nebeužtenka eiti ratelius...�����������������������������������������14
„Šiuolaikinė mokykla turi būti kitokia, nes kitokie vaikai,
kitokie tėvai ir kitokie yra jų lūkesčiai. Stengiamės
keisti aplinką papildydamos ją įvairiomis ugdymo
priemonėmis, sudaryti sąlygas kuo daugiau laiko
praleisti lauke, bet ir čia vaikai privalo turėti ką veikti.
Nebeužtenka eiti ratelius, paspardyti kamuolį...“
D. Staškūnienė

Turininga viešnagė����������������������������������������������������������������������������15
Teminiai sodai – mokymosi
visą gyvenimą mokykla����������������������������������������������������16
Sukami filmai apie...�����������������������������������������������������������������������18

Mokytojas vaikams yra svarbiausias žmogus
mokykloje. Mokytojų rankose mūsų vaikų, taigi ir
visos šalies ateitis. Deja, mokytojo darbas šiandien
nepakankamai įvertintas – atlygis nedidelis, pro
fesijos prestižas menkas. Kai lankausi bet kurioje
mokykloje ir paklausiu mokinių, kas norėtų būti
mokytojais, dažniausiai rankas pakelia vos du vaikai.
Ir tie du jauni rankas pakėlę žmonės (paprastai tai
merginos, norinčios būti mokytojomis), girdėdami
dabar viešumoje tiek daug nepagarbos mokytojui,
patyčių, vargu ar išdrįs pasirinkti tą kelią. Rodydami
nepagarbą mokytojams savo vaikų akyse, visų pirma,
pjauname šaką, ant kurios visi ir sėdime.
Mokytojo darbas tikrai nelengvas, nors labai
prasmingas ir teikiantis daug džiaugsmo. Pati tai esu
patyrusi per septynerius mokytojos darbo metus. Šią
profesiją rinkausi labai sąmoningai.
Mano pradinių klasių mokytoja man buvo pati
gražiausia, jaučiau jai didelę simpatiją nuo pat pir
mos klasės. Tėvai jau nuo pirmos dienos mokykloje
diegė, kad mano mokytoja pati geriausia ir nuosta
biausia, ji verta didžiausios pagarbos. Tačiau pati
tapti mokytoja apsisprendžiau būdama 6-oje klasėje.
Priimti šį sprendimą įkvėpė mano anglų kalbos mo
kytoja. Nuostabi profesionalė, kurios pamokos buvo
kitokios, kuri dalijosi savo patirtimi su ne vienos
šalies mokytojais, mokytoja ekspertė, mylinti savo
darbą, tiesiog mylinti vaikus. Jos akys man švietė.
Ji buvo reikli, griežta, teisinga ir tikėjo mumis, savo
mokiniais.
Mokykloje man puikiai sekėsi matematika.
Laukdavau naujų uždavinių ir su užsidegimu juos
spręsdavau, ieškodama vis sudėtingesnių ir įdomes
nių iššūkių. Kai baigiau matematinę mokyklą ir
dauguma mano bendraklasių pasirinko tos krypties
studijas, pasielgiau visiškai priešingai – pasirinkau

Dainiaus Labučio nuotr.
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anglų kalbos pedagogiką. Gavusi brandos atestatą,
neabejojau nė dienos – būsiu mokytoja. Taip mane
įkvėpė mano nuostabūs mokytojai.
Būdama antrame kurse, pradėjau dirbti Žvėry
no gimnazijoje anglų kalbos mokytoja, turėjau keletą
pamokų per savaitę. Dar puikiai atsimenu tą jausmą,
kai pirmą kartą reikėjo įžengti į mokytojų kambarį
ir pasiimti klasės žurnalą. Tapti mokytojų kolektyvo
nare nebuvo nei drąsu, nei paprasta.
Mano pirmasis atlyginimas už tas kelias pamo
kas per savaitę buvo 67 litai (19 eurų). Kaip studentei
tai buvo visai geras priedas prie stipendijos. Iki šiol
puikiai atsimenu, kaip ir kur išleidau savo pirmąją
mokytojos algą – pirmiausia nusipirkau bandelių su
džemu, paskui išsirinkau piniginę.
Asmeniškai pažįstu abi šio medalio puses. Įžen
gusi į mokyklą, esu vienu metu ir mokinė, ir mokyto
ja, ir mokinius lydinti mama. Taip pat atsakinga už
visą šią sistemą – esamą situaciją ir ateitį. Apsilankius
mokykloje, iškart užplūsta jaukūs prisiminimai iš anų
laikų, tačiau drauge liūdina dabartinė mokytojų si
tuacija, nes akivaizdu, kad per pastaruosius 10 metų
įvyko labai mažai pokyčių šioje sistemoje.
Mūsų mokytojų bendruomenė sensta, pusė visų
pedagogų yra vyresni kaip 50 metų, 6 proc. pensinio
amžiaus. Jaunimas retai renkasi mokytojo kelią dėl
nedidelių atlyginimų, sumenkusio profesijos prestižo.
Pedagogų atlyginimų klausimas sistemiškai nebuvo
spręstas daugelį metų, tad šiandien turime liūdną
situaciją. Lietuvos mokytojų algos – vienos mažiau
sių Europos Sąjungos šalyse. Atlyginimais Lietuva
atsilieka net nuo Latvijos ir Estijos. Akivaizdu, kad
dėl dabartinių kainų eurais mokytojai negali jaustis
oriai ir atitinkamai rodyti ateities kelio vaikams.
Analizuojant kitų stiprių švietimo sistemų
kūrimosi patirtį (Suomijoje, Estijoje, Kanadoje,

Singapūre), matyti, kad jų sėkmės raktas
yra vienas – buvo atsigręžta į mokytoją. 20
metų trukusi nuosekli švietimo pertvarka,
investuojant į mokytoją, šiose šalyse davė
rezultatus, kuriais dabar jie didžiuojasi, o
mes mokomės. Taigi trys pagrindiniai kom
ponentai – pertvarkyta mokytojų rengimo
sistema, rengiama nauja ir mokytojams
palankesnė darbo užmokesčio skaičiavimo
tvarka, mokytojų tobulinimosi ir kvalifika
cijos kėlimo pertvarka – sustiprins peda
gogų bendruomenę ir sukurs kuo geresnes
sąlygas dirbti.
Būnant mokytoju, didžiausias atlygis
ar apdovanojimas už šį darbą yra tai, kad
nuolat esi tarp jaunų, veiklių, siekiančių ži
nių, energingų žmonių – savo mokinių. Tad
nuolat pats turi mokytis visomis prasmėmis – ne tik
save tobulinti, augti, stebėti, keistis, bet ir auginti
jauną žmogų. Mokytojas yra kaip sodininkas: paso
dini sėklą ir matai, kaip užauga sodas – tavo mokyti
vaikai. Matai, kaip jie toliau keliauja per gyvenimą,
kaip auga, tobulėja, didžiuojiesi jais ir tada apima
begalinio gerumo jausmas, kad ir tu buvai to dalis,
kad galėjai prisidėti, auginti. Tai yra didžioji moky
tojo jėga ir galia, kurią jis turi.
Viskas, apie ką sukasi mokykla, yra jaunas
žmogus, vaikas, esantis mokykloje. Mokykloje, ku
rioje jis pasirinks savo gyvenimo kelią, o nuo to kelio
priklausys ir mūsų šalies ateitis. Mokytojai tampa
mūsų lyderiais, mūsų viso gyvenimo kelio įkvėpė
jais. Mokytojas yra daugiau nei profesija. Juo gali
būti tik to norintis ir mylintis vaikus žmogus. Todėl
mokytojais turi tapti geriausi.
Man labai patiko Antikos filosofo Aristotelio
mintis: „Švietimas ugdant protą, bet neugdant širdies
yra ne švietimas“ (angl. „Educating the mind without
educating the heart, is no education at all“). Manau,
kad čia ir slypi didysis mokytojo menas.
Aš niekada nesigailiu, kad pasirinkau būti
mokytoja.

Dėkoju kiekvienam mokytojui už prisiimtą
didelę atsakomybę. Linkiu likti ištikimiems
savo pašaukimui. Būkime optimistai,
tikėkime švietimo ateitimi, kurią
mes patys visi kartu kuriame.

Švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė
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Jolantos Liubeckaitės nuotr.

Mokykla –
darbas ir gyvenimo būdas

R. Mongirdienė su medicinos studentais:
sūnumi Matu ir mokine Monika Kazlauskaite

Kalbiname penktąją 2016 m. Metų
mokytoją – tai Molėtų gimnazijos biologijos
mokytoja ekspertė Regina Mongirdienė.
Pedagogė sako, kad jai be galo rūpi mokiniai
ir į mokyklą eina iš tiesų dirbti, todėl ten
palieka didelę dalį savęs. Tačiau vasara
ir atostogos jai taip pat svarbus metas,
tada gali daugiau laiko skirti šeimai. „Esu
laiminga, nes mano mylimi žmonės ir aš
esame sveiki. Visada vadovaujuosi posakiu:
„Viskas praeis“, o gyvenimą myliu, nes jis
gražus“, – mintimis dalijosi R. Mongirdienė.
Ką Jums reiškia Metų mokytojo apdovanojimas?
Jis man parodė, kad einu teisingu keliu, o mano darbai
įvertinti ne tik Molėtų gimnazijoje ir Molėtų rajone. Kita vertus,
šis apdovanojimas – didelė atsakomybė. Pirmiausia prieš save...
Koks turėtų būti geras mokytojas? Kaip manote, kokios Jūsų
savybės lėmė, kad tapote Metų mokytoja?
Geras mokytojas turi ne tik puikiai išmanyti dėstomą
dalyką, bet ir gebėti suprantamais būdais visa tai perteikti mo

Mano galva, šiandienė mokykla
yra labai toli pažengusi į priekį,
nenuvertinkime to, ką sukūrėme, o kartu,
pasitardami ir įsiklausydami į išsakytas
nuomones, siekime bendrų tikslų. Moky
tojai norėtų dirbti su mažesnėmis mokinių
grupėmis, turėti mokytojų pagalbininkų,
sulaukti didesnio užmokesčio už sąsiuvi
nių taisymą, pasiruošimą pamokoms, no
rėtų, kad, jei klasėje yra daug specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių, būtų
parengti vadovėliai (9–12 klasėms), iš
kurių būtų galima juos mokyti. Norėtųsi,
kad pedagogai nebūtų kaltinami dėl visų
švietimo sistemos nesėkmių. Ministerijos
valdininkams siūlyčiau nors mėnesį
padirbėti provincijos mokyklose, tada būtų
lengviau ir sprendimus priimti, ir
įsiklausyti į mokytojų reikalavimus.

kiniams. Svarbu išklausyti jauną žmogų. Suprasti, kad ir jis turi
problemų, nerodyti savo nuotaikų kaitos, stengtis būti jaunat
viškam, domėtis mokslo ir kultūros naujovėmis.
Kokią įtaką mokytojo asmenybė turi vaiko vystymuisi? Ar
nuo mokytojo priklauso vaiko susidomėjimas tam tikru da
lyku? Ar pedagogas gali tapti (o gal privalo būti?) įkvėpėju?
Gal turite įdomios asmeninės patirties...
Įvairūs mokytojai mus supa ir lydi visą gyvenimą. Jie tikrai
turi didelę įtaką vaiko vystymuisi. Pati jaučiu didžiulę pagarbą
savo nuostabiems mokytojams, kurie mokė mane ne tik dalyko,
bet ir gyvenimo tiesų.
Man dažnai mokiniai sako, kad susidomėjo biologija,
nes aš juos sudominau. Turiu ne vieną tokią patirtį. Pavyzdžiui,
viena mergaitė atėjo iš kitos rajono mokyklos į Molėtų gimna
ziją, siekdama patobulėti dailės srityje, bet 9-oje klasėje taip
susidomėjo biologija (žmogaus anatomijos kursu), kad įstojo į
mediciną Vilniaus universitete (VU) ir šiais metais jau baigs stu
dijas. Kita mokinė, atvažiavusi iš Vilniaus, pasakojo, kad prieš
tai buvusioje mokykloje biologija jai buvo pats baisiausias ir
nemėgstamiausias dalykas, konfliktuodavo su mokytoja, pus
mečiuose turėjo prastus pažymius. Per pirmą pamoką ji atvirai
pasakė, kad nemėgsta biologijos, o jau III gimnazijos klasėje
pasirinko A lygį ir dabar yra diplomuota gydytoja. Pernai buvau
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Kaip Jums atrodo, kokie yra šiandieniai mokiniai, kaip pa
vyksta su jais sutarti?
Mokiniai yra labai įvairūs: ir motyvuoti, ir ne, ir aktyvūs, ir
ne, ir turintys savo nuomonę, ir bijantys ją reikšti. Dauguma jų
daug drąsesni už mūsų kartos mokinius, puikiai geba naudotis
informacinėmis technologijomis, bet ne visada ir ne visi moka
išreikšti savo mintis žodžiais, kai kurie žino daugybę savo teisių,
bet neprisimena pareigų.
Manau, kad man pavyksta sutarti su mokiniais. Jau per
pirmą pamoką juos supažindinu su savo darbo taisyklėmis: jos
elementarios, bet jų laikantis gera dirbti tiek man, tiek moki
niams. Būna klasių, kad ir kurį laiką pavargstame, išmokstame,
kaip reikia elgtis, o paskui jau problemų nekyla ir galime laiką
skirti produktyviam mokymuisi. Pamokoje esu už protingą de
mokratiją, kai visi privalo žinoti savo pareigas ir teises, jausti
atsakomybę už priimamus sprendimus.
Kaip Jums pavyksta motyvuoti mokinius mokytis?
Man pačiai biologija yra įdomi, gal mokiniai tai jaučia? De
vintos klasės kursas – labai palankus, jo pagrindą sudaro temos
apie žmogaus anatomiją ir fiziologiją. Mokytis apie save – įdomu
ir naudinga, žinios pritaikomos gyvenime. Taip juos „užkabinu“,
o paskui laukia genetikos kursas, kurio laukiu su džiaugsmu.
III gimnazijos klasėje mokiniai biologiją renkasi patys. Aš jiems
sakau: „Pasirinkote būdami sveiko proto, o jei jau taip nuspren
dėte, tai turite darbą atlikti gerai.“ Stengiamės visi kartu.
Rengiate netradicines biologijos pamokas, renkatės neįpras
tus mokymo metodus – kam ir dėl ko tai darote? Juk daug
paprasčiau būtų įprastai išdėstyti temą...
Manęs dažnai namiškiai klausia: „Ką tu vis mokaisi?“ Ne
galiu ateiti į pamoką nepasiruošusi, neatlikusi namų darbų, būtų
gėda prieš mokinius ir prieš save. Kiekvieną pamoką apgalvoju,
tos 45 minutės – tarsi trumpas, bet labai produktyvus spektak
liukas su įžanga, veiksmu, kulminacija ir pabaiga. Stengiuosi
ne tik sudominti mokinius, juos mokyti, bet ir priversti mąstyti,
o ne kalti vadovėlio tekstą. Man rūpi, kad pamoka nebūtų lai
ko švaistymas, o būtų išnaudota kiekviena minutė, mokantis
vieniems iš kitų.
Esate aktyvi mokytoja ir skatinate savo mokinius tokius būti:
keliaujate į mokslo festivalius, dalyvaujate biosandraugos
mokslinėje-tiriamojoje veikloje. Papasakokite daugiau apie
veiklą „po biologijos pamokos“...
Veikla „po biologijos pamokos“ yra dar viena, bet jau ne
tradicinė biologijos pamoka. Mokiniai, keliaudami po įvairias
Lietuvos aukštąsias mokyklas, atlikdami praktikos darbus,
klausydami dėstytojų paskaitų, tobulina savo dalykines kom
petencijas, išmoksta naudotis laboratorine įranga, kurios netu
rime mokykloje. Tai padeda jiems geriau apsispręsti dėl būsimų

Jolantos Liubeckaitės nuotr.

nustebusi, kai į tėvų susirinkimą mokinė atėjo su mama ir tė
čiu. Tėvai sakė, kad atėjo susipažinti su mokytoja, nes dukra
namuose nuolat pasakoja apie biologijos mokytoją, jos darbo
metodus, dėstomą dalyką.
Smagu, kad III gimnazijos klasėje daug mokinių renkasi
A lygio biologijos pamokas...

studijų pasirinkimo. Į Molėtų gimnaziją pasikvietėme „Mobiliąją
bioklasę“, per kurios užsiėm
 imus 9–12 klasių mokiniai atliko
biocheminius genetikos laboratorinius darbus, Vytauto Didžio
jo universiteto dėstytojų komanda mūsų ugdytiniams vedė
paskaitas ir praktikos darbus, džiaugėmės išskirtine galimybe
klausytis biochemiko prof. Virginijaus Šikšnio paskaitos.
Šiais mokslo metais kartu su vokiečių kalbos mokytoja
įsitraukėme į Tarptautinį Goethe’s instituto projektą „Clilig@ Li
tauen“ ir vedame modulines integruotas pamokas „Eksperimen
tinė biologija ir vokiečių kalba“ I klasių gimnazistams. Vedžiau
daug atvirų pamokų Molėtų gimnazijos, Lietuvos ir užsienio
šalių mokytojams. Tai labai įdomi patirtis – nėra jokių progra
mų, vadovėlių, todėl atsiveria plati erdvė kūrybai ir atradimams.
Bandau sudominti mokinius biologine įvairove, organizuo
ju mokomąsias išvykas, per kurias mokiniai galėtų susipažinti
su Lietuvos augalais ir gyvūnais. Šiais mokslo metais vykome
į Vilniaus universiteto botanikos sodą Kairėnuose, patekome į
projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ ir jau
birželį vykome į naktinį žygį po Vilniaus Verkių ir Pavilnių regioni
nius parkus pagal edukacinę programą „Pažink šikšnosparnius“.
Su III klasių gimnazistais nutarėme dalyvauti pirmojoje
nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“, įveikę du jos etapus, pa
tekome tarp 9 geriausių pusfinaliuose renkamų komandų. Šios
olimpiados I etape dalyvauti užsiregistravo net 250 Lietuvos
mokyklų komandų. Spalį laukia finalinis etapas Vilniuje.
Pati dalyvauju ir vedu įvairius seminarus, šiais moks
lo metais parašiau ir patekau į „eTwinning“ projekto Sopote
seminarą, domiuosi Valstybinių brandos egzaminų naujovėmis,
esu jų vertintoja.
Nukelta į 19 p.
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„Visada stengiuosi mokytis“
Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros
mokytojas ekspertas Olegas Batutis –
vienas iš konkurso „Geriausių Lietuvos kūno
kultūros mokytojų penketukas“ nugalėtojų.
Pedagogo 2013–2016 m. m. veikla ir
indėlis į šalies plėtrą, jaunimo fizinį
aktyvumą ir kūno kultūros bei sporto
plėtrą buvo įvertinti kaip vieni geriausių.
Tad turbūt visai nekeista, kad, paskambinus
mokytojui vasarą, paaiškėjo, jog jis tuo metu
neatostogavo, o vyko į seminarą Estijoje.
Paprašėme mokytojo pasidalyti savo
mintimis.
Daug kalbama apie mažą mokinių fizinį aktyvumą, maždaug
prieš metus buvo siūlyta padidinti kūno kultūros pamokų
skaičių iki 3 per savaitę. Kokia Jūsų pozicija šiuo klausimu?
Visiškai pritariu šiam siūlymui. Mokslinių tyrimų rezul
tatai rodo, kad apie 54–56 proc. Lietuvos mokinių būna fiziškai
aktyvūs tik per kūno kultūros pamokas – daugiau neužsiima
jokia fiziškai aktyvia veikla. Vaikų fizinis pasyvumas yra didžiulė
problema, dar viena pamoka nors truputį pagerintų šią situaciją.
Suomijoje jau nuo praėjusių mokslo metų vyksta 3 kūno kultū
ros ir 2 sveikatos ugdymo pamokos – kūno kultūros ar sveikatos
mokytojas (dažniausiai tas pats žmogus) turi galimybę bendrauti
su mokiniais kiekvieną dieną. Dabar kūno kultūros mokytojas
matosi su mokiniais tik du kartus po 45 minutes, kai kitų dalykų
mokytojai (pvz., lietuvių, anglų kalbų, matematikos) – kasdien
arba net po du kartus per dieną. Apie kokią įtaką ir poveikį mo
kinių nuostatoms, požiūriui ir motyvacijai būti fiziškai aktyviems
galima kalbėti tokiu atveju?
Kaip motyvuoti mokinius, pasiekti, kad jie noriai eitų į kūno
kultūros pamokas, sportuotų, aktyviai leistų laisvalaikį?
Visų pirma, reikalinga valstybės politika. Pavyzdžiui, Suo
mijoje parama mokinių fiziniam ugdymui, fiziniam aktyvumui ir
jaunimo sportui yra prioritetinė Suomijos švietimo ir kultūros
ministerijos sritis. Tai rodo, kaip rimtai valstybė ir jos vyriausybė
žiūri į vaikų sveikatą. Reikalingas finansavimas, šiuolaikiškas
inventorius, erdvios ir jaukios salės. Neužtenka tik reikalauti
iš mokytojų nieko jiems neduodant. Kaskart važiuojant į Italiją
belieka tik pavydėti didžiulės kūno kultūros mokytojams skirtos
metodinės literatūros pasiūlos. Kitų šalių pedagogai (pvz., Vokie
tijos) skatinami tobulintis seminaruose ne tik savo šalyje, bet ir
užsienyje, kelti kvalifik aciją, tobulėti, visos su šiomis kelionėmis
susijusios išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto. O
štai Lietuvos atstovų tokiuose renginiuose galima sutikti vieną
kitą (kelionės ir seminaro išlaidos siekia beveik 1000 eurų).
Mokinius galima motyvuoti įdomiomis šiuolaikiškomis pa

mokomis, patraukliomis judėjimo formomis, tam reikalingi kvali
fikuoti ir nuolat tobulėjantys mokytojai, turi būti sukurta veiksmin
ga mokytojų rengimo ir tobulinimosi sistema bei finansavimas.
Pastaruoju metu tampa populiaru bėgioti, dalyvauti mara
tonuose, jų vis daugėja, daug kalbama apie sveiką gyveni
mo būdą, mitybą. Ar pastebite, kad jaunimui tai vis labiau
aktualu?
Taip, bėgioti, dalyvauti įvairiuose bėgimuose, marato
nuose jaunimui tampa savotiška mada. Kita vertus, nemanau,
kad tai pati tinkamiausia priemonė, ypač turint omenyje, kiek
yra pasyvių, viršsvorį turinčių vaikų. Mano nuomone, daug pro
tingiau propaguoti saikingai aktyvų gyvenimo būdą, kasdienę
mankštą, kasdien nueiti 10 tūkst. žingsnių ir pan. Ne visi gali sau
leisti bėgti nedarydami žalos organizmui. Sveikos gyvensenos
žinios, fizinio aktyvumo raštingumas (mokomasi, kaip, kiek ir
kokiu būdu reikia mankštintis, kad būtum sveikas ir stiprus) yra
šiuolaikinės kūno kultūros pamokos tikslas ir vertybė.
Kas mokiniams labiausiai patinka Jūsų pamokose?
Sunku pasakyti, kiekvienas mokinys randa kažką, kas
jam tinka ir patinka. Mano pamokos yra kiek kitokios nei tos,
kuriose mokiniai įpratę dalyvauti nuo 5 iki 9 klasės. Čia jie randa
įvairiausių naujų ir patrauklių fizinio aktyvumo formų (kasmet
į programą integruoju naujovių, neįprastų fizinio aktyvumo
veiklų). Kuriu jaukią ir nuotaikingą aplinką, daug dėmesio skiriu
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geriems santykiams su mokiniais kurti, perku naują inventorių,
pamokose dažnai naudoju muziką. Gimnazistai sužino įdomių
ir naudingų dalykų – dažnai kalbuosi su jais apie sveiką mitybą,
režimą, mankštos ir sporto ypatumus.
Kokius sporto renginius, akcijas organizuojate gimnazijoje?
Rugsėjo pradžioje I–II gimnazijos klasėms organizuoja
mos tarpklasinės orientavimosi gimnazijos pastate arba Prienų
mieste varžybos, kurių tikslas – smagiai, fiziškai aktyviai leisti
laiką, kurti komandinę dvasią, mokytis bendrauti ir bendradar
biauti. Rugsėjo pabaigoje kartu su visos Europos mokyklomis
įsitraukiame į Europos mokyklų sporto dienos renginius (esu šio
renginio tarptautinis koordinatorius Lietuvoje). Spalio pradžioje
kartu su kolegomis kviečiame mokinius į Europos mokyklų
sporto savaitę, o žiemą – Sniego dienos renginius. Kas dvejus
metus į savo mokyklą kviečiame kūno kultūros mokytojus iš
visos Lietuvos, rengiame seminarą „Šiuolaikinė kūno kultūros
pamoka“, kurio metu dalijamės patirtimi, ir kt.
Skaitote pranešimus, pristatote savo pamokas užsienio
šalyse, dalyvaujate tarptautiniuose projektuose. Ko galė
tume pasimokyti iš kitų šalių, kuo skiriasi kūno kultūros
pamokos Lietuvoje ir, pavyzdžiui, Italijoje, Suomijoje, Is
landijoje ir kitur?
Naujausias tendencijas, kurios labiausiai pastebimos
progresyvių šalių kūno kultūros pamokose, būtų galima api
būdinti trimis punktais:
yy „Nuo tradicinių kūno kultūros pamokų – prie kūno
kultūros mokymosi pamokų (kiekvienas mokinys per
kiekvieną pamoką turi išmokti kažką naujo)“.
yy „Nuo fiziškai pajėgių ir aktyvių mokinių „treniravimo“ –
prie visų be išimties mokymo(si) (net ir nesportiškų bei
turinčių sveikatos problemų)“.
yy „Nuo mokytojo mėgstamiausių sporto šakų ar veiklų
mokymo – prie mokinio individualių poreikių tenkinimo
(orientacija į vaiko asmeninius tikslus ir uždavinius)“.
Skirtingai nei Lietuvoje, kitose šalyse praktikuojamas mo
dulinis mokymas. Lietuvoje kūno kultūros pamokos dažniausiai
vykdomos pagal tą pačią schemą: „Lengvoji atletika – Judrieji
žaidimai – Krepšinis – Gimnastika – Tinklinis – Futbolas – Leng

voji atletika“, ir ši schema nesikeičia nuo 5 iki 12 klasės. Vaikams
nusibosta tie patys žaidimai ir veiklos, nesikeičiantis pamokų tu
rinys. Kitose šalyse mokymas vyksta pagal skirtingus modulius:
Fizinis: fiziškai aktyvi asmenybė (platus ugdomų įgūdžių
ir veiklų asortimentas).
Kognityvinis: kūrybinga asmenybė (suprantanti, kurianti
ir gebanti įvertinti judėjimą įvairiais būdais).
Socialinis: sociali asmenybė (gebanti apmąstyti, disku
tuoti ir kalbėtis apie veiklą).
Emocinis: savimi pasitikinti, motyvuota asmenybė (kuri
vertina fiziškai aktyvų gyvenimo būdą). Išėjus tam tikrą veiklą
ar sporto šaką prie jos dažniausiai daugiau negrįžtama. Taip
išvengiama monotonijos, nuobodulio ir palaikomas susido
mėjimas, motyvacija.
Tikriausiai sportuojate ne tik darbe, bet ir laisvalaikiu? Ko
kios sporto šakos Jums labiausiai patinka?
Išbandžiau jėgas ne vienoje sporto šakoje. Mokykloje
žaidžiau futbolą, dalyvavau slidinėjimo ir biatlono varžybose,
PDG daugiakovės varžybose pasiekiau ketvirtą pakopą, ne kartą
atstovavau Lietuvai, buvau karinės daugiakovės rinktinės narys.
Kiek vėliau, susidomėjęs aerobika ir grupinėmis pratybomis,
pradėjau dirbti sveikatingumo ir sporto centruose, vedžiau
šokių, aerobikos, pilateso, kūno dizaino, kikbokso, dviračių tre
niruotes. Prieš keletą metų, vedamas savo vaikystės svajonės,
pradėjau žaisti ledo ritulį. Šiuo metu du kartus per savaitę vedu
pilateso grupines pratybas, du kartus plaukioju baseine, kartą
lankau Yamuna Body Rolling treniruotes, bent kartą per savaitę
pėsčiomis įveikiu 10 km atstumą nuo Prienų miesto, kuriame
gyvenu, iki Birštono, savaitgaliais žaidžiu ledo ritulį. Man patinka
judėti ir aktyviai leisti laisvalaikį, visas savo atostogas praleidžiu
aktyviai judėdamas, dalyvaudamas seminaruose.
Kur slypi Jūsų sėkmės paslaptis?
Niekada nesupratau ir iki šiol nepritariu tiems moky
tojams, kurie laiko save neklystančiais ir viską mokančiais.
Pats visą gyvenimą mokausi ir manau, jog dar daug ką reikėtų
išmokti, kad galėčiau būti geras mokytojas savo ugdytiniams.
Stengiuosi neužgožti mokinių savo autoritetu, tik dalinuosi
patirtimi, nelyginu jų su savimi ar savo karta. Stengiuosi juose
atrasti ir puoselėti pačius geriausius dalykus, ugdyti bei padėti
patiems ieškoti ir atrasti sau tinkamiausią ugdymosi būdą.
Koks įvykis, pamoka per visus Jūsų mokytojavimo metus
įsiminė ryškiausiai?
Kiekviena pamoka yra išskirtinė ir nepakartojama. Kaip
negali į tą pačią upę įbristi du kartus, taip ir negali pravesti tokios
pačios pamokos. Prisimenu kiekvieną filmuotą pamoką, pamo
kas, kurias vedžiau užsienio ir Lietuvos mokytojams, taip pat ir
savo nepavykusias pamokas. Kiekviena nepasisekusi pamoka
priverčia apmąstyti ir įvertinti tai, ką tu darai, kartais keisti savo
požiūrį arba darbo metodus. Turbūt mokytojui vienodai svarbios
ir puikiai pravestos, ir nesėkmingos pamokos – jos motyvuoja,
priverčia stengtis ir tobulėti.
Dėkoju už pokalbį.
Dovilė ŠILEIKYTĖ
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Nauji mokslo metai – nauji
iššūkiai, arba vežimą tempti
tik bendra kryptimi...
Kaita – tai esminis procesas, kuriuo šiandien gyvena visi, o ypač
švietimo darbuotojai ir su švietimu susiję asmenys. Pristatydama
šių mokslo metų naujienas, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė pabrėžė visos švietimo bendruomenės susitelkimo
svarbą įgyvendinant pokyčius ir siekiant geresnės, emociškai
saugesnės mokyklos kiekvienam. „Galime eikvoti energiją
diskusijoms, kas ir kodėl yra negerai, bet galime energiją sutelkti
tam, kad kartu spręstume problemas. Mūsų atsakomybė yra
pasiūlyti problemų sprendimus. Be abejonės, iššūkių esama.
Lietuva nėra išskirtinė. Visos šalys nuolat ieško, kaip, smarkiai
besikeičiant visuomenei, ateinant greitiems technologiniams
pokyčiams, tobulinti švietimo sistemas. Švietimas visada turi
stovėti priešakyje“, – ragino švietimo ir mokslo ministrė.
Kaip ir yra numatyta Vyriausybės programoje, ugdymo turinio
pertvarka turi būti parengta iki 2018 m. pabaigos.
Naujųjų mokslo metų išvakarėse vykusioje spaudos kon
ferencijoje švietimo ir mokslo ministrė kalbėjo: „Analizuodami
švietimo būklę, galime remtis ne nuomonėmis, bet tikra faktine
informacija, tai padės suprasti, kur slypi pagrindiniai iššūkiai ir
pagrindinės sistemos klaidos, o kur yra mūsų stiprybės. Gali
me lyginti save su kitomis šalimis ir ieškoti praktinių kelių, kaip
spręsti susidariusias problemas.“
Ministrė ragino neužstrigti vien prie negatyvių dalykų,
nes, pasak jos, tai neduoda teigiamų poslinkių mokyklos ar
švietimo kaitai: „Tada viskas vyksta kaip Ezopo pasakėčioje: kai
kiekvienas vežimą tempia į savo pusę.“
Esm in iai dalyk ai,
užtikrinantys kokybę
Stiprus mokytojas
Pasak švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės,
itin svarbu, kad mokytojų darbo sąlygos būtų geros, kitaip ne
turėsime galimybės pritraukti jaunų žmonių rinktis pedagogo
profesiją. „Pagal statistiką, mūsų mokytojai yra tarp labiausiai
senstančių pedagogų. Per kelerius metus patirsime didžiulių
iššūkių, ypač atskirų dalykų srityse, pritraukiant mokytojus.
Turime padaryti viską, kad mokytojo profesija taptų patraukli.
Pirmiausia būtina pakeisti jų rengimo sistemą, atnaujinti studijų
programas, sustiprinti edukologijos mokslą ir teikti pagalbą da
bar dirbantiems mokytojams, investuojant į jų kompetencijas,

kvalifikaciją, užtikrinant adekva
tų užmokestį“, – sakė ji.
Ugdymo turinys
„Ugdymo turinys nėra tik
tekstai, tai netgi nėra tik pamo
kos. Tai – daug platesnė sąvoka,
kuri apima, ko ir kaip mokome.
Be to, tai ir mokymo priemo
nės, ir vertinimo metodai, apie
kuriuos daug diskutuojame, kai
ateina egzaminų sesija arba kai
dal yv auj am e tarpt aut in iuos e
tyrimuose“, – kalbėjo ministrė.
Ji pabrėžė, kad ugdymo turinys
yra keistinas: „Pastebime daly
kų, kurie pasenę ar pertekliniai,
bet sudėtingiausia yra tai, kaip
mokome jaunąją kartą. Viskas
susiję su mokytojais, investi
cijomis į jų kvalifikaciją, naujų metodų atnešimą į mokyklas.“
Vertinimo sistema
„Šiandien vertinimas, kurio finalas yra valstybiniai bran
dos egzaminai, neapima viso brandos vertinimo. Manome, kad
brandos atestatas turėtų būti duodamas ne tik už valstybinių
egzaminų rezultatus. Vien tik egzaminai neturėtų nulemti gali
mybės, kaip toliau dėlioti savo gyvenimą. Tad teikėme siūlymus
dėl kaupiamojo vertinimo sistemos“, – itin opios srities naujo
vėmis dalijosi ministrė.
Investicijos
Didžiausias iššūkis yra tas, kad finansavimas švietimui
šiandien nėra veiksmingas: „Mes labai daug išleidžiame ūkiui,
administravimo darbams, tačiau vienam mokytojui ir mokiniui
tenkančios lėšos yra bene mažiausios, palyginti su kitomis Eu
ropos šalimis. Pokyčiai finansavimo sistemoje būtini. Bendrojo
ugdymo mokyklos yra pavaldžios savivaldybėms, todėl, kaip jau
minėjau, tik kartu, ieškodami pačių išmintingiausių sprendimų,
kaip užtikrinti veiksmingą švietimo tinklą ir geras darbo sąlygas,
investuojant į švietimo kokybę, galėsime po truputį sukurti po
kytį“, – pastebėjo ministrė J. Petrauskienė.
Mokyklos sulauks daugiau dėmesio emociniam sau
gumui. Pradedamos įgyvendinti naujos smurto prevencijos
programos. Anot ministrės, naudojant ES struktūrinių projek
tų paramą, investuojama į šių programų įgyvendinimą visose
mokyklose. Investicijos į šią sritį siekia 2 mln. eurų. Jau rugsėjį
skirtas 1 mln. eurų. Viskas įvykti turi iki 2020 m.
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Dainiaus Labučio nuotr.

Švietimo ir mokslo ministrės patarėja Gabrielė Vasiliauskaitė, ministrė J. Petrauskienė ir viceministras Gražvydas Kazakevičius

Naujovės – jau nuo rugsėjo...
„Mūsų laukia dideli technologiniai pokyčiai. Juntame
poreikį stiprinti informacinį raštingumą, diegti technologijas,
medijų raštingumą. Jau nuo rugsėjo 10-yje mokyklų išbando
mas naujas informatikos turinys pradinėms klasėms. Būsime
tarp pirmųjų valstybių, kurios nuo pirmų klasių diegia informa
cinį raštingumą. Tai pasieks dalį pradinių mokyklų ir dalį 9–10
klasių. Visiškai įdiegti informacinio ugdymo turinį planuojama
iki 2020 m.“, – pabrėžė J. Petrauskienė.
Medijų raštingumui stiprinti jau yra vykęs ne vienas
bandomasis projektas. Ugdymo plėtotės centras tęs mokymus
mokytojams apie medijas ir nacionalinį saugumą. Bus organi
zuojamos įvairios kūrybinės dirbtuvės. Jau šiuo metu yra apmo
kyta 600 pedagogų. Medijų raštingumo mokoma 200 mokyklų.
Stiprus švietimas – stiprioje mokykloje...
Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė atkreipė
dėmesį į tai, kad stipriai mokyklai paprastai vadovauja stiprūs
žmonės, be to, stipri mokykla visų pirma turi būti savarankiška:
„Privalome užtikrinti, kad tos mokyklos, kurios yra kūrybingos
ir veikia sėkmingai, turėtų daugiau laisvės veikti. Nuo rugsėjo
1 d. neberibojamas pažintinei veiklai skiriamų dienų skaičius.
Mokykla pati nuspręs, kiek valandų jai reikia, ir galės kūrybiš
kai organizuoti ugdymą, daugiau dėmesio skirdama praktinei
veiklai. Ugdymo plane numatyta papildomai 10 ugdymo dienų
praktinėms ar neformaliojo švietimo veikloms.“
Pasikeitimai vertinimo sistemoje
Pirmą kartą oficialiai bus įskaitoma socialinė-pilietinė
mokinių veikla. Ji įtraukiama į pagrindinio ugdymo baigimo
pažymėjimą. Daugėja ir valandų skaičius: nuo 5 iki 10 val., bet
mokykla galės organizuoti ir daugiau.
Įvedamas brandos darbas. Jis neprivalomas, prilyginamas
mokykliniam brandos egzaminui, tačiau negali pakeisti priva
lomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino. Jį galės
rinktis 12 (IV gimnazijos) klasės mokiniai. Tai panašu į studentų
atliekamus kursinius ar bakalauro darbus.
„Tai pirmieji žingsniai link naujos vertinimo sistemos, kai

svarbūs ne tik formalūs akademiniai pasiekimai, bet ir bendra
mokinio veikla. Šios naujovės mokykloms atveria daugiau ga
limybių savarankiškai apsispręsti ir laisviau organizuoti savo
veiklą“, – sprendimus aiškino ministrė.
Pagalba kūrybiškai mokyklų veiklai...
Ugdymo metodams atnaujinti, inovatyvioms mokymo for
moms diegti, mokytis ne tik kabinetuose, bet ir už mokyklos ribų
skiriama beveik 5 mln. eurų ES paramos lėšų. Lėšos pagal mo
kyklų pateiktas paraiškas bus skiriamos šiais mokslo metais.
Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė atkreipė dė
mesį: „Šiemet daugiau kaip 700 šalies mokyklų pasieks naujos
gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės 1–8
klasių mokiniams: gamtos tyrinėjimo rinkiniai, meteorologinės
stotelės, diodiniai lazeriai, elektronikos mokomieji rinkiniai,
mikroskopai, optikos rinkiniai ir kt. PISA tyrimai jau ne viene
rius metus iš eilės rodo, kad šioje srityje mes itin atsiliekame.“
Pagalba laiku!
Anot ministrės, svarbu, kad kiekvienas mokinys gautų
reikiamą pagalbą laiku: „Jei vaikas turi mokymosi sunkumų,
yra atvykęs, o gal sugrįžęs iš užsienio, jam turi būti suteikta
pagalba ne tik per pamokas, bet ir per konsultacijas, kurioms
skiriamos papildomos 3 val. Mokiniams, kurie neturi tinkamų
sąlygų paruošti namų darbų namuose, turi būti sudaromos
sąlygos tai padaryti mokykloje.“
„Vyksta visos dienos mokyklos koncepcijos ir finansavimo
modelio parengimo darbai. Ministerijos užsakymu mokslininkų
grupė atlieka tyrimą: analizuoja užsienio šalių, įdiegusių visos
dienos mokyklą, patirtį, tiria Lietuvos mokinių tėvų lūkesčius,
kokios paslaugos geriausiai atitiktų jų ir vaikų poreikius. Pa
rengtas klausimynas tėvams. Metų pabaigoje planuojamos
viešosios diskusijos dėl parengto modelio“, – žiniasklaidos
dėmesį atkreipė ministrė J. Petrauskienė.
Kituose „Švietimo naujienų“ numeriuose toliau kalbėsi
me apie švietimo sistemoje priimtas naujoves ir sėkmes bei
nesėkmes jas įgyvendinant.
Aušra ŽIDŽIŪNIENĖ

Muziejų edukacija
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Pauliaus Račiūno nuotr.

Sostinėje įsikūręs Valstybinis
Vilniaus Gaono žydų
muziejus gali didžiuotis
ne tik autentiškais
eksponatais iš neišlikusios
Vilniaus Didžiosios
sinagogos, bet ir gausybe
visuomenei atvirų renginių,
neeilinių susitikimų ir
įtraukiančių edukacinių
užsiėmimų. Muziejuje
laukiamos visos amžiaus
grupės, o šį pavasarį
edukacinių programų
vadovės Jurgos Jackevičiūtės
iniciatyva pradėjo veikti į
pačius jauniausius ir pačius
vyriausius lankytojus
orientuotos edukacinės
programos „Sekmadieniukai“
ir Senjorų klubas.

I. Šadzevičienė ir J. Jackevičiūtė

Seniai praėjo tie laikai, kai
muziejuose buvo nuobodu!

Muz iej ui amžius nesvarbu

Šeimų sekmadien iai

Jurga Jackevičiūtė – viena iš trijų Valstybiniame Vilniaus
Gaono žydų muziejuje dirbančių edukatorių. Ji taip pat dėsto
meno istoriją Vilniaus suaugusiųjų gimnazijoje, tad turi patirties
tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo srityse. Kaip pati
sako, kasdieniame darbe ją labiausiai įkvepia galimybė dalytis
žiniomis ir dovanoti atradimo džiaugsmą.
„Jau seniai praėjo laikai, kai muziejuose buvo nuobodu, –
įsitikinusi edukatorė. – Reikia nepatingėti pasivaikščioti ir muzie
jus atrasti iš naujo. Tai nepaprastai įdomios vietos pažinti, leisti
laisvalaikį, mokytis ir įgyvendinti pačių sumanytas iniciatyvas.“
J. Jackevičiūtė teigia, kad veiklų, skirtų mokyklinio
amžiaus lankytojams, Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų
muziejuje visada buvo gausu, o dabar siekiama orientuotis
į įvairesnį lankytojų ratą. „Inicijuodama veiklas galvoju apie
visus lankytojus. Muziejus gali tapti tiesiog puikia susitikimų,
kontaktų užmezgimo ir pažinimo vieta patiems mažiausiems
ar neįgaliesiems. Kas pasakė, kad muziejuje negalima švęsti
gimtadienio, susitarti apsilankyti neįprastu laiku, jame muzi
kuoti, rengti tarpmokyklinių grupių pasirodymų, susiorganizuoti
įdomios ekskursijos?“ – retoriškai klausia trečius metus mu
ziejuje dirbanti edukatorė.

„Sekmadieniukai“ – edukacinė programa, skirta šeimoms,
o ypač jų mažiausiems nariams. J. Jackevičiūtė atskleidžia, kad
visada žavėdavosi tėvais, kurie į renginius muziejuje atvykdavo
kartu su pačiais mažiausiais šeimos nariais, užuot juos palikę
giminaičių globoje.
„Labai gera matyti jauniausių lankytojų smalsumą muzie
jaus erdvėse, jų mažutes rankytes, siekiančias eksponatų: „O ko
dėl gi negalima liesti?“ Taip ir kilo mintis juos pakviesti dažniau
burtis į veiklas muziejuje, nuo mažų dienų pažinti, dažniau sakyti
žodį „galima“. Kartą per mėnesį susitinkame susipažinti su
vienu ar keliais eksponatais, leidžiame paliesti jų analogus. Ne
tik žiūrime ir klausome, bet ir patys kuriame – gaminame mo
linius magnetukus, karūnas, pasiskirstome vaidmenimis lėlių
spektakliui, rašome vardus hebrajų kalbos raidėmis. Sukurtus
darbelius vaikai išsineša su savimi“, – pasakoja J. Jackevičiūtė.
Pasak edukatorės, į veiklas dažnai įsitraukia ir tėvai ar
seneliai (pastarieji neretai dalyvauja ir Senjorų klubo susitiki
muose). „Susitikimai vyksta sekmadieniais, kad juose galėtų
dalyvauti visa šeima. Iš pradžių tėvai galvoja, kad tik atves sa
vo sekmadieniukus, bet vėliau įsitraukia į grupę ir viską daro
kartu“, – džiaugiasi J. Jackevičiūtė ir priduria, kad šiais metais
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programos dalyvių dar laukia žvakidžių chanuki
jų gamyba, spurgų valgymo varžytuvės, karpinių
dirbtuvės.

Kartą per mėnesį vyksta ir Senjorų klubo
susitikimai. Šis klubas yra skirtas smalsiems vy
resnio amžiaus vilniečiams ir miesto svečiams,
norintiems plėsti akiratį, nekasdieniškai ir visiškai
nemokamai praleisti laisvalaikį.
„Klubo idėja kilo iš noro sudaryti galimybę
vyresniems žmonėms prasmingai leisti laisva
laikį, nesijausti vienišiems, o susibūrus į ben
draminčių ratą domėtis socialiniais, kultūriniais
reiškiniais, susipažinti su litvakų pasauliu, menu,
kultūrinėmis tradicijomis. Dažnai aktyvių senjorų
susibūrimo vietos apsiriboja bibliotekomis, skai
tyklomis, rečiau – universitetų siūlomomis veiklo
mis. Atrasti muziejų kaip bendravimo, mokymosi
ir laisvalaikio praleidimo erdvę neretam senjorui
vis dar yra neįprasta“, – teigia J. Jackevičiūtė.
Pasak edukatorės, į muziejų atei
nantiems senjorams įdomu viskas.
„Su jais taip gera bendrauti, nes
senjorai nevengia klausti, prašo
patikslinti, dalijasi savo patir
timi. Visos temos jiems yra
įdom ios. Jau dal yv av om e
eduk ac in io pob ūd žio šab o
vak ar ien ėj e, eksk urs ij os e
po parodas „Kartos ir likimai“
bei „Rhona Gorvy: kūrybinės
įžvalgos“ su jų kuratore Ieva Ša
dzevičiene, diskutavome apie Torą
ir Dekalogą. Kitas susitikimas buvo
skirtas košeriniam maistui aptarti ir, žino
ma, paskanauti. Taip pat esame numatę susitikimus, skirtus
štetlui, sinagogoms, šventosios (hebrajų) kalbos raidėms, žydų
rudens šventėms, knygų pristatymus ir filmų peržiūras“, – var
dija J. Jackevičiūtė.
Ji džiaugiasi, kad klubo veiklos beveik nebereikia viešin
ti – informacija sklinda iš lūpų į lūpas, senjorai pakviečia savo
kaimynus ar draugus ir taip klubo gretos plečiasi, o susitikimui
Senjorų klubo dalyviai pradeda ruoštis gerokai iki jo. „Paste
biu, kaip lankytojai ruošiasi ir laukia susitikimo, kuris vyksta
kiekvieno mėnesio trečią ketvirtadienį. Kai kurie tądien net
neišvažiuoja į sodus, nes žino, kad laukia klubo susiėjimas“, –
atskleidžia edukatorė.
Negalia – ne kliūtis paž inti
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus durys plačiai
atvertos ne tik senjorams ir ikimokyklinukams, bet ir neįgalie
siems, kaip kad akliesiems ir silpnaregiams. Siekiant užtikrinti
kuo didesnę jų viešnagės muziejuje pažintinę vertę, buvo kon

Sekmadieniukų užsiėmimas

J. Jackevičiūtės nuotraukos

Senjorams neį domių temų
nėra

sultuojamasi su Lietuvos aklųjų biblioteka, taip
atsirado speciali programa.
„Turime pažintinę programą, kuri pritai
kyta akliesiems ir silpniau matantiems. Pasa
kojimą parengėme taip, kad per ekskursiją mū
sų svečiai galėtų susipažinti su ekspozicijomis,
žydų kultūriniu paveldu, daile. Gido pasakojimą lydi
edukacinės priemonės, kurias galima liesti. Tai – žydų
kasdieną ir šventes lydintys objektai: mezuzos, chanuki
jos, menoros, šofarai, talitai, kipos, Toros ansamblio analogas,
dreideliai ir taip toliau. Taip pat parengta liečiama hebrajų kalbos
abėcėlė ir keletas įdomybių apie šiuolaikinės žydų visuomenės
gyvenimą Brailio raštu, – pasakoja J. Jackevičiūtė. – Naudo
damasi proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti Aklųjų bibliotekos
darbuotojoms, kurios mielai pasidalijo įžvalgomis ir patarimais.“
Akliesiems ir silpnaregiams muziejuje vyksta ne tik
Senjorų klubo ir „Sekmadieniukų“ susitikimai bei edukacijos,
bet ir edukaciniai užsiėmimai „Holokaustas Lietuvoje“, „Fanios
Jocheles istorija“, „Žydų istorijos puslapiais: tolerancija ir aš“, „Iš
sigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“, „Karaliaus
Saliamono sostas“, edukacinė programa „Žydų šventės“. Norite
vienoje iš šių edukacijų dalyvauti, o galbūt ko nors pasiteirau
ti? Daugiau informacijos mielai suteiks edukacinių programų
vadovė J. Jackevičiūtė (el. p. muziejausedukacija@gmail.com,
tel. 8 663 53 322).
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus laukia jūsų
ir kviečia į pažinimo kelionę!
Živilė JUONYTĖ

Švietimo ir mokslo ministerijos komentaras
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Sutelkta pagalba
vaikams ir šeimoms
„Švietimo naujienų“ rugpjūčio mėnesio numeryje skelbėme straipsnį
apie siekiamybę teikti švietimo, socialines ir sveikatos priežiūros koordi
nuotas paslaugas vaikams bei jų tėvams. Tada švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė sakė, kad surasti bendrus sąlyčio taškus tarp šių sis
temų vis dar yra sudėtinga: „Tikslas labai aiškus – iškilus problemai, visiems
kartu sureaguoti taip, kad pagalba būtų suteikta laiku. Lietuvoje yra apie
55 tūkst. vaikų iki 18 metų. 30 proc. nuo 0 iki 6 metų jų nedalyvauja ugdy
mo procese; 65 proc. – gauna finansinę ir kitą paramą; 24 proc. – gauna
nemokamą maitinimą; 60 proc. – nedalyvauja neformaliojo vaikų švietimo
veiklose; 0,6 proc. – iškritę iš privalomojo švietimo; 0,3 proc. – per metus
nustato negalią; 11 proc. – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; 50 proc. –
(pusė visų mirusių) vaikų miršta dėl išorinių priežasčių; 3,6 proc. – auga so
cialinės rizikos šeimose. Šis kontekstas labai svarbus tam, kad suvoktume,
apie kokio dydžio problemą kalbame.“ (žr. www.sac.smm.lt/wp-content/
uploads/2017/06/07_Sv-Naujienos-373.pdf)
Šiandien sprendimai jau yra priimti ir patvirtinti – koordinuotos
paslaugos savivaldybėse pradėjo veikti nuo rugsėjo 1 d.

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymo Nr. XII-2536 nuostatas, 2017 m. rugpjū
čio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialinės
apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai įsakymu
Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtino Koordinuotai teikiamų
švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
tvarkos aprašą.
Aprašu nustatyti koordinuotai teikiamų švietimo pagal
bos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslai, jų
organizavimas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims,
turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,
iki 21 metų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Šiuo aprašu savivaldybių administracijos skatinamos
veiksmingiau užtikrinti vaiko gerovę, naikinti tarpžinybiškumo
barjerus tarp savivaldybėje veikiančių švietimo pagalbą, socia
lines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės
ir valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų. Visas jas sutelkti
bendrai veiklai, siekiant savivaldybėse sudaryti palankias sąly
gas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams),
kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių ir socialinių
ryšių kokybę. Šis aprašas turi tapti pagalba savivaldybei, kuri,
priimdama su vaiku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) susiju
sius sprendimus, turėtų siekti ir rūpintis pirmiausia savo vaikų
interesais. Koordinuotai teikiamos paslaugos privalo būti tokios,
kokių reikia kiekvieno vaiko ir jo šeimos gerovei. Šiam tikslui
pasiekti būtina imtis reikiamų priemonių: visiems vaikams
garantuoti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, Lietuvos Respublikos vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymuose įtvirtintas teises, visapu

siškai įvertinti vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, vaiko
gerovei užtikrinti teikiant ne pavienes, o tarpusavyje suderintas
švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslau
gas, suderinus vaiko gerovės užtikrinimo srityje savivaldybėje
veikiančių institucijų, įstaigų, organizacijų veiksmus (kalbama
ir apie nevyriausybines organizacijas), užtikrinant koordinuotų
paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą
kuo arčiau gyvenamosios vietos.
Įgyvendinant šį įsakymą, Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo Nr. XII-2536 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respubli
kos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238
pakeitimo nuostatas, kiekvienoje savivaldybėje nuo 2017 m.
rugsėjo 1 d. privalo būti įsteigta tarpinstitucinio bendradarbia
vimo koordinatoriaus (TBK) pareigybė. Su šia pareigybe sieja
mi jau išvardinti lūkesčiai. TBK priims ir nagrinės vaiko tėvų
(globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių
švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos už
tikrinimo paslaugas, prašymus / informaciją dėl koordinuotai
teikiamų paslaugų, inicijuos jų teikimą. Taip pat nagrinės skun
dus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, pagal
savo kompetenciją konsultuos institucijas, įstaigas, organizaci
jas, asmenis, bendradarbiaus su paslaugų teikėjais, atsakingais
asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais pagalbos planą
vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldy
bės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais,
atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą.
Daiva VAIŠNORIENĖ
Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė
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Autobusiukai
vežios visur

Baigiantis rugpjūčiui iš Katedros aikštės Vilniuje į šalies
savivaldybes išriedėjo 82 mokykliniai autobusai. Juos nupirko
ir mokykloms perdavė Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).
Iškilmingoje perdavimo ceremonijoje dalyvavo LR prezidentė
Dalia Grybauskaitė, LR švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras
Grušas, pašventinęs autobusus ir prašęs Dievo palaimos jauni
mui, jų dabarčiai ir ypač – atei
čiai. Mokiniams, ŠMM ir savi
valdybių atstovams šventinę
nuotaiką kūrė Vidaus reikalų
ministerijos Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras.
Ministrė ir prezidentė
55 savivaldybių atstovams
perdavė mokyklinių autobusų
(21 savivaldybei atiteko po du)
dokumentus, kelių eismo tai
sykles ir dovanėles. Autobu
sai yra „Mercedes“ arba „Iveco
Daily“ markės, juose – 19 vie
tų. Šios transporto priemonės
pirmiausia skirtos vežti toliau
kaip 3 km nuo mokyklos
gyvenančius mokinius, prieš
mokyklinukus, specialiųjų

D. Grybauskaitė, J. Petrauskienė ir G. Grušas prie jubiliejinio autobusiuko

„Nemanėme, kad teks talpinti visus autobusus į Katedros
aikštę, nes jau niekur kitur nebetelpate. Vaikams daugiausia
džiaugsmo suteiks tai, kad autobusai veš ne tik į mokyklas,
bet ir po pamokų į įvairius kultūros, sporto, bendruomenės
renginius. Autobusiukas vežios visur. Todėl tai ne tik mokyklos,
bet ir bendruomenės, mūsų visų šventė“, – su šypsena kalbėjo
D. Grybauskaitė. Prezidentė pabrėžė, kad autobusų kasmet
daugėja, o poreikis išlieka, belieka džiaugtis, kad turime gali
mybę siekti, jog nė vienas vaikas neklampotų per balas, sniegą,
o būtų pavėžėtas į mokyklą.
„Iš 63 tūkst. vaikų, kurie yra pavežami į mokyklą, 22 tūkst.
į ugdymo įstaigas atvyksta mokykliniais autobusiukais. Moki
niams savivaldybėse užtikriname kelionę į mokyklą ir įvairius
renginius, ekskursijas po Lietuvą“, – kalbėjo J. Petrauskienė.
Ministrė pabrėžė ir dar vieną galimybę pasiekti, kad vaikai
būtų vežami dar saugiau: autobusuose įrengti ES standartus
atitinkantys užvedimą blokuojantys alkotesteriai.
Vienai didžiausių Vilniaus rajone Nemenčinės Gedimino
gimnazijai atiteko jubiliejinis, 900-asis autobusas. Šios ugdymo
įstaigos mokiniai prezidentei ir ministrei dovanojo pačių sukurtą
knygą apie savo gimtąjį kraštą „Nemenčinė: vakar, šiandien,
rytoj“. Joje sudėti ugdytinių piešiniai ir tekstai, Nemenčinės
istorija, dabartis ir ateities vizijos. „Džiaugiamės ilgai laukta
dovana – mokykliniu autobusiuku“, – būsimųjų keleivių vardu
kalbėjo dvyliktokė Elžbieta Perveinis. „Garbingai atstovaujame
Vilniaus rajonui įvairiuose regiono, respublikos, net tarptauti
niuose renginiuose, projektuose, todėl autobusiukas yra labai
reikalingas“, – papildė abiturientas Aleksandras Voroncovas.

Renatos Česnavičienės nuotraukos

ugdymosi poreikių turinčius vaikus, taip pat tuos, kurie turėjo
pakeisti mokyklą, ją reorganizavus ar pertvarkius. Trisdešimt
mokyklinių autobusų pakeis senus, kurie jau nebetinkami nau
doti. Ministerija perduoda autobusus savivaldybėms nuosavybės
teise. Nuo 2016 m. ministerija mokykliniams autobusams pirkti
papildomai naudoja ir ES projekto lėšas. Mokyklų aprūpinimą
mokykliniais autobusais ŠMM inicijavo 2000 m.
Dovilė ŠILEIKYTĖ

Edukacinės erdvės
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Nebeužtenka eiti ratelius...

Kai visi atostogauja...
Vasaros tyloje apibėgome Šeduvos
lopšelio-darželio edukacines erdves

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis savo išskirtinėmis
edukacinėmis erdvėmis žinomas visoje Lietuvoje. Čia dažnai
svečiuojasi iš kitų rajono ugdymo įstaigų, čia organizuojami
seminarai ir konferencijos, dalijamasi patirtimi, lopšelis-darželis
yra nuolatinis edukacinių erdvių konkursų ar apžiūrų nugalė
tojas tiek rajone, tiek šalyje. Įminti „Šeduvos fenomeno“ iki šiol
dar niekam nepavyko. Gali būti, kad jį lėmė direktorės Daivos
Staškūnienės charizma, kūrybai palanki Šeduvos aplinka ir visų
šeduviškių, pradedant mamomis ir tėčiais, baigiant pačiu se
niūnu, noras gyventi kuriant ir žaidžiant, atrasti kitokio pasaulio
spalvas savo vaikams.
Kalbamės su lopšelio-darželio direktore D. Staškūniene.
Ji sako: „Šiuolaikinė mokykla turi būti kitokia, taip pat ir ugdy
mas, nes kitokie vaikai, kitokie tėvai ir kitokie yra jų lūkesčiai.
Stengiamės keisti aplinką papildydamos ją įvairiomis ugdymo
priemonėmis, sudaryti sąlygas kuo daugiau laiko praleisti lauke,
bet ir čia vaikai privalo turėti ką veikti. Nebeužtenka eiti ratelius,
paspardyti kamuolį. Vaikams reikia galimybės tyrinėti, atrasti,
džiaugtis. Taip auga laimingi vaikai.“
Direktorė pasakoja, kad darželiui pavyko įsigyti tyrinėjimo
inventoriaus, kurį galima išsinešti į lauką. Ieškoti, pavyzdžiui,
vabaliukų, paskui juos piešti. Tyrinėti gėlytes. Čia pat, už darželio
tvoros, dar išlikę natūralios pievos, kokios kitur gal jau net ir
nebepamatysi. Ir gyvūnijos pasaulis čia įvairesnis – prie Šeduvos
žmonės dar laiko avyčių...
„Ugdymas kitoje aplinkoje yra veiksmingesnis, aplinka
turi didelę reikšmę ruošiantis mokyklai. Su priešmokyklinu
kais nukeliaujame į gimnaziją, muziejus, parkus, Raudondvario

žirgyną, ten vyksta bendri projektai su Šeduvos gimnazija... Su
gimnazija bendradarbiaujame itin glaudžiai, vaikams tai suteikia
didžiulį džiaugsmą, nes jie mokysis šioje mokykloje. Bus leng
viau prisitaikyti, kai pažįstama aplinka, pedagogai. Manome, kad
taip užtikrinamas ugdymo tęstinumas. Labai graži tradicija, kai
kiekvieną pavasarį darželinukai atvyksta į gimnazijos Specialiojo
ugdymo skyrių, parodo programėlę, paskui žaidžia, bendrauja
su skyriaus auklėtiniais“, – kalba direktorė.
Klausiu apie auklėtojų pastangas, nes aišku, kad dirbti
tokiame darželyje nėra paprasta... Direktorė sako, kad čia jau
nuo jų pačių pastangų priklauso. „Turi domėtis, ieškoti idėjų ir
keistis. Vyresniosios kartos pedagogėms galbūt šiuo metu yra
sunkiau. Bet mūsų įstaigoje daugiau nei pusė jaunų auklėtojų...
Tai yra labai sveika atsvara. Ir vyresnioji karta tikrai geba pasi
tempti, paskui pačios tuo pasidžiaugia.“

Iš ko susideda pedagogo laimė?
Kai darbas yra kaip antrieji namai, kai aplink matai lai
mingus žmones...
Ar tai priklauso nuo to, kad dirbate mažame miestelyje?
Manau, kad taip. Juk mes čia – vieninteliai. Kokiame
Kaune ar Vilniuje būtume vieni iš daugelio... Mes aktyviai daly
vaujame bendruomenės gyvenime ir čia galima įžvelgti mūsų
išskirtinumą...
Dėkojame už skirtą laiką.
Zina RIMGAILIENĖ
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Auklėtojos, kurios tai sugalvojo,
turi puikią fantaziją!

Turininga
viešnagė...

Nykštukų karalystė taip dažnai
aplankoma, kad net žolė
sudygti nespėja

Autorės nuotraukos

Čia teatro rekvizitai laukia
pasakos ir rugsėjo

Saugi, patraukli, patogi, tikslingai įrengta grupės ir
lauko aplinka padeda vaikams įsitraukti į siūlomas veiklas,
skatina žaisti sudėtingesnius žaidimus, formuoti socialinius
įgūdžius, moko būti nepriklausomiems ir įveikti sunkumus.
Edukacinių erdvių kūrimo kompetencija yra viena svarbiau
sių. Telšių rajono ikimokyklinėse įstaigose kuriamos tinka
mos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymuisi. Inovacijoms
atviri įstaigų vadovai ir kūrybingi pedagogai kasmet ieško
vis naujų, netradicinių sprendimų įrengiant mokomąsias,
sveikatingumo ar pažintines erdves.
Atostogų nuotaikas nukėlusios vėlesniam laikui
Telšių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių
pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio narės, bendra
darbiaudamos su Telšių švietimo centru, išvyko pasisemti
gerosios darbo patirties ir pasižvalgyti po Radviliškio rajono
Šeduvos švietimo įstaigas.
Šeduvos lopšelis-darželis ne vienerius metus yra
pelnęs Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių
apžiūros-konkurso nugalėtojų vardą. Tuo įsitikinome atvy
kusios į darželį: išpuoselėti želdiniai, spalvingais kamšteliais
dekoruotos pavėsinės pritaikytos įvairiai edukacinei veiklai,
meniška lauko scena, skirta vaikų saviraiškai, daugybė
kitokių objektų, formuojančių įstaigos aplinkos savitumą,
skatinančių ugdytinių socialinių ir pažintinių įgūdžių forma
vimąsi. Mūsų komandą maloniai pasitiko darželio direktorė
Daiva Staškūnienė, pavaduotoja ugdymui Aldona Jurelevi
čienė, meninio ugdymo mokytojas ekspertas Astijus Poška
ir jo mažųjų ugdytinių šou.
Pažintį su Šeduvos ugdymo įstaigomis tęsėme apsi
lankymu Šeduvos gimnazijoje ir šios gimnazijos Specialiojo
ugdymo skyriuje. Susitikome su Specialiojo ugdymo sky
riaus darbuotojais, pamatėme naujai, moderniai įrengtas
patalpas. Vėliau sugrįžome į darželį, kuriame tęsėme
edukacinę ekskursiją po vidaus ir lauko erdves: pamatė
me estetiškai įrengtą valgyklėlę, renovuotas grupes, vaikų
kūrybiškumui skatinti įrengtą teatro kampelį. Darželio
vadovės negailėjo gerų žodžių tėveliams ir visai Šeduvos
miestelio bendruomenei už susitelkimą ir visokeriopą pa
galbą ugdant vaikus.
Moderniai ir šiuolaikiškai įrengtoje darželio konfe
rencijų salėje turėjome daug klausimų vieni kitiems, dali
jomės patirtimi, įžvalgomis ne tik apie edukacines erdves.
Direktorė D. Staškūnienė pristatė daugybę bendruomenės
kūrybiškos ir projektinės veiklos pavyzdžių.
Ši pažintis paliko neišdildomą įspūdį. Į Telšius grįžome
kupini minčių apie tobulintinas edukacines erdves, naujovių
diegimą savo įstaigų aplinkoje.
Regina LUKAUSKIENĖ
Telšių l.-d. „Mastis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Edukacinės erdvės
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Teminiai sodai – mokymosi
visą gyvenimą
mokykla

Tvenkinio biotopas. Čia gyvena lydekos, karpiai ir kitos žuvys.
Auga vandens ir pelkių augalai. Informaciniai stendai supažindina
su tvenkinio ekosistema, pataria, ką stebėti. Neturint tvenkinio
galima ir nedideliuose induose sukurti vandens ekosistemą

Sodo knygą įdomu skaityti
įvairaus amžiaus žmonėms

Žaliosios edukacinės erdvės – tai atversta gyvoji knyga,
kuri skatina pažinti ir mokytis. O Geros mokyklos koncepcijoje
kaip vienas svarbesnių aspektų ir yra išskiriama ugdymo(si)
aplinka. Tad mokyklų bendruomenėms iškeltas edukacinių
erdvių kūrimo ir plėtros uždavinys.
Rugpjūtį Lietuvos gėlininkų sąjungos pirmininkė Regina
Juodkaitė ir Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus
kolegijos docentė dr. Ona Motiejūnaitė organizavo kvalifikaci
jos tobulinimo seminarą „Austrijos teminiai sodai“. Į seminarą
vyko Lietuvos gėlininkų sąjungos nariai, šalies mokslininkai,
verslininkai, įvairių Lietuvos regionų švietimo įstaigų vadovai
ir mokytojai.
Teminiai sodai – mokymosi visą gyvenimą mokykla,
funkcionuojančių edukacinių erdvių visuma, todėl per semi
narą dalyviai susipažino su šių erdvių kūrimo patirtimi, studi
javo jų kūrimo pavyzdžius Kagran mokyklos (per 30 erdvių),
Hirschstetten (per 30 erdvių), Kittenberger (per 50 erdvių) temi
niuose soduose, Vienos universiteto botanikos sode, Loisium,
Vachau slėnio (UNESCO paveldo objektas), Halštato, Durnsteino
miesteliuose ir jų apylinkėse, Melko vienuolyno, kuris vadina
mas Austrijos kultūros ir mokslo židiniu, aplinkoje. Visuomenės
pažintiniams poreikiams sukurtose erdvėse seminaro dalyviai
atliko praktines užduotis. Edukacinių erdvių tematika buvo la
bai įvairi – nuo augalų ekspozicijų, jų evoliucijos pristatymo iki
Gėtės, Šekspyro, Monė sodų, labirintų, spiralių, daržų, žaidimų ir
nuotykių erdvių. Austrijos teminių sodų lankytojai turi galimybę
keliauti po įvairias šalis: Meksiką, Indiją, Kiniją, Graikiją, Japo
niją, susipažinti su šių kraštų augalais ir mažąja architektūra.
Sukurta turininga informacinė sistema padeda atskleisti erdvių

Daržai, pakeltos ir kitos lysvės, biologinės daržininkystės
pavyzdžiai, eksponuojami įvairių temų soduose, visada
sulaukia didelio lankytojų dėmesio. Lysve tampa
įvairūs daiktai – maišai, puodai, padėklai ir kt.

funkcijas. Jose akivaizdi įvairių dalykų integracija, atsispindi tiks
liųjų ir humanitarinių mokslų darna. Visose erdvėse skatinamas
patyriminis ugdymas: patirk – stebėk – taikyk.
Seminaro dalyviai džiaugėsi galimybe tobulinti savo kom
petencijas, pasisemti edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų
kūrimo idėjų. Jie konsultavosi ir diskutavo su gamtos mokslų
daktare O. Motiejūnaite bei kitais mokslininkais, aptarė žaliųjų
edukacinių erdvių ateities galimybes Lietuvos mokyklose, da
lijosi savo patirtimi ir planais. Turtinga ir informatyvi seminaro
vadovų parengta medžiaga padeda apibendrinti įgytą patirtį ir
skleisti ją savo bendruomenėse, atlikti gausybę namų darbų.
Genė TALAČKIENĖ
Vilniaus Trakų Vokės g-jos direktorė
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Patyriminis ugdymasis susipažįstant su vandens savybėmis:
seniausias žinomas Archimedo sraigtas – tai paprastas
įrenginys vandeniui siurbti ir kelti aukštyn (jį sudaro
besisukantis metalinis sraigtas), vandens energija,
šliuzų, keltų veikimo principai. Svarbiausia, kad
viską gali išbandyti pats (Kittenberger)

Bitėms pažinti skirtoje erdvėje: bičių namas,
stendai apie bičių sandarą, jų gyvenimą,
pažintis su bitininko darbu

Onos Motiejūnaitės nuotraukos

Paukščių muzikinė salė

Vabzdžių sodas, kuriame žaisdami vaikai sužino apie voro,
skruzdėlės, drugelių ir kitų vabzdžių, įvairiausių augalų
sandarą ir gyvenimą (Hirschstetten)

Edukacinės erdvės

Sukami
filmai
apie...
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Ornitologas G. Petkus – apie
vabzdžių gyvenimo ypatumus

Dar birželį pradėti sukti filmai
apie ger iaus iai tvark om as šal ies
mok ykl ų eduk ac in es erdv es. Apie
erdves, kurios gali būti apibūdintos
taip: „Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos
gimnazijos aplinka tarsi mini botanikos
sodas. Čia galima vaikščioti liepų taku,
hortenzijų alėja, susipažinti su visiems
gerai žinomais senoviniais augalais ar
pamatyti retesnių. Galima pasigrožėti
kraštovaizdžiu, prisėsti lauko klasėje ir
gėrėtis saulėlydžiu, bet aplinka skirta ne
tik tam. Mokiniams sudarytos galimybės
stebėti augalus įvairiais metų laikais,
atlikti bandymus prieskonių ir vaistažo
lių kalnelyje, stebėti dirvožemio eroziją,
gėlių lietaus barometrą ir kt.“

Apie filmų „Mokyklų edukacinių erdvių
geroji patirtis“ kūrimą „Švietimo naujienos“
klausinėja Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro Gamtinio ir ekologinio
ugdymo skyriaus vedėją Almantą Kulbį.

Visų vardai iš tolo
matomi
Visa informacija –
vienu spustelėjimu

Pasikalbėjimai. LEU profesorė R. Makarskaitė-Petkevičienė, S. Gedos g-jos
direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė, direktorė Angelė Mizerienė
ir bitutes skaičiuoja projekto koordinatorė S. Mameniškienė

Kieno sumanymas, idėja,
koks filmų tikslas?
Sumanymas kurti me
todinius filmus apie geriausiai
tvark om as mok ykl ų edu
kacines erdves kilo bendra
darb iauj ant su Šviet im o ir
mokslo ministerija. Numa
tyta pasirinkti porą bendrojo
ugd ym o mok ykl ų ir vien ą
profesinio rengimo centrą.
Buvo pasitarta su edukacinių
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erdvių mokyklose kūrėjais ir apsispręsta dėl metodinio forma
to. Kad visi galėtų pasimokyti, susipažinti su idėjomis ir būtų
išvengta pasikartojimų. Juk galimybių nuvažiuoti vieniems pas
kitus ne visada yra, nors ir rengiame pažintinius seminarus. Ma
nome, kad kino pasakojimai bus savotiškas pasivaikščiojimas
po mokyklų aplinkas. Jie bus rodomi visur, kur tik įmanoma:
įkelsime į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro me
todinės patirties bazę, svetainę, su projekto koordinatore Stase
Mameniškiene pristatysime juos per Lietuvos televiziją, frag
mentai bus rodomi tarptautinėje konferencijoje, kuri rengiama
spalio mėnesį Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose.
Metai, kai nevyksta edukacinių erdvių apžiūra-konkursas, skirti
sklaidai. Mokykloms, turinčioms ryškių pasiekimų, kuriant edu
kacines erdves, yra svarbu parodyti save. Jos rengia seminarus,
taip pat galės pasinaudoti sukurtais filmais. Tikimės, kad šie
filmai bus rodomi ir per vietines televizijas.
Kas konsultavo filmų kūrėjus?
Į filmų kūrimą įsitraukė itin kvalifikuota komanda. Pasi
telkėme įvairių sričių specialistus: vieną svarbiausių eksperčių
pradinio ir gamtamokslinio ugdymo klausimais Lietuvoje,
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) profesorę dr. Ritą
Makarskaitę-Petkevičienę. Ji komentavo galimybes pritaikyti
edukacines erdves tiek pradiniam, tiek gamtamoksliniam ug
dymui, padėjo mums pastebėti įvairias smulkmenas, kurios
gali būti naudingos per gamtamokslinio ugdymo pamokas.
Ornitologas, Lietuvos ornitologų draugijos projektų koordinato
rius Gediminas Petkus, mūsų centro metodininkas, konsultavo
ornitologinių aspektų klausimais. Juk vabzdžiai ir paukščiai
neatsiejama edukacinių mokyklų erdvių dalis. Didžiulė inkilų
įvairovė. Vabzdžių viešbučiai, kuriuos galima atrasti ir medžiuo
se... Projekto koordinatorė S. Mameniškienė konsultavo ne tik
zoologinių kolekcijų kūrimo, teisinių aspektų klausimais, bet ir
dėl pasirengimo edukacinių erdvių apžiūrai-konkursui filosofi
jos, ateinančių metų konkurso galimų naujų kriterijų.
Ir apie konkurencijos kultūrą. Ar mokyklos negaili rodyti,
dalytis? Ar tokiu būdu nekyla kopijavimo pavojus?
Konkurencijos galbūt dar nejaučiame, bet vienoje iš ap
lankytų mokyklų buvo pajuokauta, kad pažiūrėję filmą ateinan
čių metų apžiūrai kiti pasidarys lygiai taip pat ar net dar geriau.
Bet tai tik pajuokavimas. Tegul mokyklos tik daro, tegul tik
kuria. Kuo daugiau patirties, tuo daugiau kyla naujų idėjų. Mū
sų mokyklos, pamačiusios ką nors naujo Vakarų šalių ugdymo
įstaigose, dažnai savo įstaigose padaro net ir geriau. Nežinau,
kaip tai vadinti: konkurencijos kultūra ar kūrybiniu polėkiu. Tik
manau, kad toks lenktyniavimas yra teigiamas. Lėšų dažnai
stinga, bet be jų, turint minimalius išteklius, neretai pasidaroma
kūrybiškiau ir įdomiau.
Dėkojame už mums skirtą laiką ir pasiliekame laukti filmų
peržiūros.
Filmuoti pasakojimai parengti ne tik Veisiejų, bet ir
Šeduvos gimnazijoje bei Zarasų žemės ūkio mokykloje.
Filmų pristatymai planuojami spalio mėnesį.

Mokykla –
darbas ir gyvenimo būdas
Atkelta iš 5 p.

Viena iš naujausių švietimo aktualijų – mokslo metų ilgini
mas. Kaip manote, kokių rezultatų / pasekmių sulauksime?
Apie mokslo metų ilginimą turėčiau kalbėti ir kaip ma
ma, ir kaip mokytoja. Esu trijų vaikų mama, du iš jų jau yra
baigę Molėtų gimnaziją. Dukra Gabrielė puikiai mokėsi, per
egzaminus gavo du šimtukus, baigė VU finansų ir draudimo
matematikos specialybę, šiuo metu dirba ir tęsia doktorantū
ros studijas, sūnus Matas – IV kurso VU medicinos studentas,
o jaunėlis devintokas Kipras yra blaškymosi dėl būsimų studijų
pasirinkimo būsenoje. Puikiai žinau, kaip mano vaikai laukdavo
ar laukia mokslo metų pabaigos. Matau, kad ir baigus rajono
mokyklą galima (jei tik nori, turi valios ir daug dirbi) pasiekti
mokslo aukštumų. Manau, kad ir vasarą galima nuveikti daug
prasmingos veiklos. Visada sakiau ir sakysiu, kad tėvai turi ir
privalo rūpintis savo atžalomis, o ne tik reikalauti iš mokyklos.
Kalbėdama kaip mokytoja, nesuprantu, kaip galima il
ginti mokslo metus prieš tai neturint tikslaus veiksmų plano:
ką darysime?
Ką manote apie PISA tyrimo rezultatus: gamtamokslinėje
srityje mokinių rezultatai prastėja, kas, Jūsų manymu, tai
lemia? Ką derėtų daryti, kad pasiektume aukštesnį lygį?
Pamoka – rimtas darbas, o mokiniai dažnai nori, kad
tai būtų lengvas, mažai pastangų kainuojantis žaidimas. Taigi,
jeigu nuo pirmos iki aštuntos klasės pražaidžiama, nesupran
tant žaidimo prasmės ir esmės, tai ir rezultatai prastėja. Be to,
ne kiekvienas vaikas ir gali gebėti pasiekti aukštesnįjį pasie
kimų lygmenį, galbūt orientuokimės į pagrindinį (ypač kalbu
apie tas mokyklas, kurios nesirenka mokinių, didelė pagarba
mokytojams, kurie sugeba ko nors išmokyti žemų pasiekimų
mokinį)...
Kokiomis vertybėmis vadovaujatės klasėje?
Pagarba ir pasitikėjimu mokiniu.
Papasakokite, kas ir kada lėmė Jūsų apsisprendimą tapti
mokytoja, kokiu dar keliu ketinote / svajojote eiti?
Nemeluosiu, baigdama Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą
(dabar Žirmūnų gimnazija), tikrai negalvojau, kad būsiu moky
toja, išvažiuosiu gyventi ir dirbti į Molėtus. Mokykloje mokiausi
gerai, baigiau f klasę (sustiprinto fizikos mokymo), galvoje
galbūt ir sukosi mintis apie medicinos studijas, bet pabūgau
fizikos stojamojo egzamino ir nusprendžiau, kad biologija yra
ta sritis, kurioje aš save realizuosiu. Dabar džiaugiuosi, kad
netapau gydytoja, nes daugiau laiko galėjau skirti šeimai, o
šeimoje, manau, ir dviejų medikų pakanka (mano vyras – gy
dytojas reanimatologas-anesteziologas, sūnus – medicinos
studentas).
Dėkoju už pokalbį.

Zina RIMGAILIENĖ
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