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Mokytojųfestivalis

Spalio4d.Kaune vyksMokytojų festivalis. Tarptautinėsmokytojųdienos
progaorganizuojamasfestivalissiekiaatvertinaujaserdvesgerosiospatirties
sklaidai.Renginiopagrindinėtema–kūrybiškumougdymasirugdymaskaip
kūrybinisprocesas.

Fes ti va liui sa vo erd ves at vers mies to uni ver si te tai, mo kyk los, mu zie jai, ki tos or
ganizacijos,kuriosevykskūrybinėsdirbtuvės,interaktyvūsužsiėmimai,paskaitos,
ekskursijos,meistriškumopamokos.Mokytojų lauks net 29 skirtingos erdvės ir
daugiaunei40renginiopranešėjųbeikūrybiniųdirbtuviųvedėjų,tarpkuriųAndrius
Tapinas,RytisZemkauskas,PauliusGritėnas,IevaRekštytė-Matuliauskė,Šarūnas
Dignaitis,GytisIvanauskas,MariusPinigis,GabrieliusLiaudanskas-Svaras,Igoris
Vasiliauskas,VytautasGaidamavičius,DainiusBaltrušaitisirdaugeliskitų.
Renginioiniciatorė–Švietimoirmoksloministerija.Renginioorganizatoriai:Kauno

savivaldybėirVytautoDidžiojouniversitetas.Festivaliopartneriai:Kaunotechnolo-
gijosuniversitetas,Švietimomainųparamosfondas,„Kaunas2022“.

Kviečiameregistruotisįfestivaliorenginiusinternetosvetainėje
http://mo ky to ju fes ti va lis.lt/lt/.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Paroda„2010–2014m.gražiausi
vaikųpiešiniaiišvisopasaulio“

Rugsėjo25d.Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentreatidarytapa
roda,kuriojepristatomioriginalūsvaikųpiešiniai,2010–2014m.apdovanoti
tarptautiniame„Lidice“vaikųpiešiniųkonkurse.

ParodosatidarymorenginyjedalyvavoČekijosRespublikosambasadoriusLietuvo-
jeBohumilasMazanekasirtarptautinio„Lidice“vaikųpiešiniųkonkursokoordinatorė
IvonaKasalicka.
Tarptautinisvaikųpiešiniųkonkursas„Lidice“–vienasseniausiųirdidžiausiųvaikų

piešiniųkonkursųpasaulyje.Jispradėtasrengti1967m.,norintprisimintiirpagerbti
vaikus,žuvusiusVokietijosnaciamssudeginusČekijosLidicėskaimą,irvisuspasau-
liovaikus,žuvusiusperbeprasmiuskariniuskonfliktus.1973m.Čekijojevykstantis
konkursastapotarptautinis.Kiekvienasmetaiskonkursuiatsiunčiamadaugiaunei
25tūkst.darbųišdaugiaukaip70pasauliošalių.Tarpjųsulaukiamapiešiniųiriš
Kinijos,Japonijos,Indijos,Kenijos,Malaizijos,ŠriLankosarZimbabvės.
Vilniujeeksponuojamojeparodoje–58vaikųpiešiniaiiš32pasauliošalių.

Parodosautorės:mgr.I.Kasalicka,MilenaBurgrova(grafinisdizainas).
Parodos rengėjai:ČekijosRespublikos ambasadaVilniuje, Lidicėsmuziejus,

Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentras,Lietuvosdailėsmokytojųasociacija.

Pa ro da veiks iki spa lio 25 d.Plačiauapieją„Švietimonaujienos“planuojarašyti
kituosenumeriuose.

Mūsųinf.
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Mokytojams rekomendacijos pa-
dės sėkmingiau organizuoti ugdy-
mo(si)procesą,kadkiekvienaskla-
sėsmokinys,nepaisantjogebėjimų,
patirtų sėkmę. Svarbu nepamiršti,
kad tinkamai organizuota emocinė
ir fizinė ugdymo(si) aplinka nema-
žadalimi teigiamaiveikiasėkmingą
kiekvienomokinio ugdymą(si).Re-
ko men da ci jo se iš skir tos at ski ros 
sutrikimų grupės – įvairūs raidos,
elgesio ir / ar emocijų, kalbėjimo ir
kalbossutrikimai,mokymosibendrieji
irspecifiniai(skaitymo,rašymo)sutrikimai,mokymosisunkumai
dėlsulėtėjusiosraidos,įvardytisunkumai,sukuriaissusiduria
tamtikrąsutrikimąturintisugdytinis,vaikogalios,kuriasrei-
kėtųstiprinti.Rekomendacijoseugdymoturinyspateikiamas
koncentrais,apimančiais1–4ir5–10klases.Koncentrųturinį
sudarokalbinėsveiklossritys:kalbėjimas,klausymas,rašymas,
skaitymas.Atskiroseveiklossritysepateikiamosrekomenda-
cijosmokytojams, kaipugdyti specialiųjųugdymosi poreikių
turinčiųmokiniųpagrindiniuskalbosgebėjimus,kokiustaikyti
ugdymobūdus,metodus, strategijas, kaip pateiktimokiniui
prieinamąkalbinęmedžiagą,įtrauktiugdytinįpagalgebėjimus
maksimaliaikomunikuoti.
Rekomendacijosepateiktiužduočiųstruktūravimo,užduo-

čiųkeitimo įkitas,kuriasgalėtųmokinys įvykdyti,atraminės
medžiagos, atmintinių, vertinimo ir įsivertinimopavyzdžiai ir
nuorodos,kurgalimarastimokymopriemonių,skirtųmokyti
lietuviųkalbos.
Vadovaudamasis lietuvių kalbos ugdymoprogramųpritai-

kymorekomendacijomismokytojasgalėsatsižvelgtiįmokinio
specialiuosiusugdymosiporeikius,kultūrinę,socialinękalbinę
patirtį.

Re ko Men da ci joS Mo ky to jaMS, ug dan tieMS 
sPeciaLiųjųugdyMosiPoreikiųMokiniusPagaL

in di vi du a li zuo taS pRo gRa MaS

Mokiniai,turintysdideliųirlabaidideliųspecialiųjųugdymosi
poreikiųdėlintelektosutrikimo,ugdomibendrosiospaskirties
mokyklose ar specialiosios paskirtiesmokyklose / klasėse
individualizuojantBendrąsiasugdymoprogramas(BUP).Re-
komendacijųdėllietuviųkalbosugdymoprogramųindividuali-
zavimospecialiųjųporeikiųmokiniamstikslas–padėtinumatyti
ugdymoturinioindividualizavimogaires,atsižvelgiantįmokinių
individualiusgebėjimusirspecialiuosiusugdymosiporeikius,
vadovaujantisatnaujintomislietuviųkalbosbendrosiomispro-
gramomis(Lietuviųkalbospradiniougdymobendrąjaprograma
(2016),Lietuviųkalbosirliteratūrospagrindiniougdymoben-
drąjaprograma(2016).
Rekomendacijosenurodomipagrindiniaitikslaiiruždaviniai,

ugdantmokiniuspagalindividualizuotaslietuviųkalbos(lietu-
vių kalbos ir literatūros) programas.Atkreipiamasmokytojų
dėmesysįspecialiųjųugdymosiporeikiųmokinių,patiriančių
mokymosisunkumųdėlintelektosutrikimo,lietuviųkalbosge-
bėjimus irugdymo(si)sunkumus,kurie išdėstytiorientacinio
pobūdžioapraše.Mokytojuisvarbuišsiaiškintikiekvienougdy-
tiniostiprybesirgalias,nestiktadagalėssėkmingaiplanuoti
ugdymoturinįirmokymo(si)veiklas,siektiindividualiosmokinio
pažangos.Ugdymo(si)sunkumųnustatymaspadėsmokytojui
kompensuotišiųmokinių„silpnybes“irpakreiptiugdymątaip,

Metodinėsrekomendacijosmokytojamsdėlpradinioir 
pagrindiniolietuviųkalbosugdymoprogramųpritaikymo
mokiniams,turintiemsspecialiųjųugdymosiporeikių

kadjiegalėtųpajustiindividualiąmo-
kymosi pažangą,motyvaciją siekti
žinių parenkant tinkamusmokymo
metodusirbūdus,nereikalaujantto,
kougdytinisnepajėgusišmokti.
Pažangosirpasiekimųvertinimas

yra ne at sie ja ma mo ky mo ir mo ky
mosi dalis, todėl rekomendacijose
aprašomiminėtųmokiniųvertinimo
ypatumai.Taippatrekomendacijose
pateikiamosatskirosugdymoturinio
apimtysirugdymo(si)veiklosmoki-
niams, turintiemsnežymų intelekto

sutrikimą(turinioapimtysirugdymosiveiklosnurodomoskon-
centrais(1–2,3–4,5–6,7–8,9–10klasių)irvidutinįintelekto
sutrikimą(ugdymo(si)turinysapima1–10klases).
IndividualizuodamasBUPmokytojasgalėsatsižvelgtiįesa-

musmokiniogebėjimus, specialiuosiusugdymosi poreikius,
savarankiškodarbogalimybes,interesus,todėlrekomendaci-
jos,kaipindividualizuotipradinioirpagrindiniougdymoprogra-
mas,pateikiamoskaipvientisasistema.Taipmokytojasturės
galimybępasirinkti tikruosiusmokiniogebėjimusatitinkančią
ugdymo turinioapimtį irugdymo(si) veiklas,nesiedamassu
ugdymometais(klase),betpagalgalimybesjaspriderindamas
priebendroklasėsugdymoturinio.
Rekomendacijųpabaigojepateiktasliteratūrossąrašasirin-

ternetonuorodossuteiksmokytojuigalimybęplačiaudomėtis
minėtųmokiniųugdymu.

LietuviųkaLbosPradiniougdyMobendroji
PrograMaMokiniaMs,turintieMssPeciaLiųjų
ugdyMosiPoreikiųdėLkLausossutrikiMo

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programos kurtiesiems
ir neprigirdintiesiems paskirtis – apibrėžtimokinių, turinčių
klausossutrikimų,lietuviųkalbospasiekimus,ugdymoturinio
apimtį,pasiekimųlygiųpožymius,pateiktiorientacinesugdymo
irugdymosigaires.Atsižvelgiant įmokiniokalbinę,kultūrinę
ir socialinę patirtį, klausos sutrikimopobūdį ir individualius 
gebėjimus, padėti įgyti lietuvių kalbos gebėjimųpradmenis,
ugdytisbendrųjųkompetencijų,būtinųkiekvienožmogausvisa-
verčiamasmeniniamirvisuomeniniamgyvenimui,sėkmingam
tolesniammokymuisi,pagrindus.
Programoje ugdymo(si) turinys pateikiamas koncentrais,

apimančiaisparengiamąją,1–2ir3–4klases.Kiekvienokon-
centroturinįsudarosantykinaiatskirtos,betugdymoprocese
integruojamoskalbinėsveiklossritys:sakytiniotekstosuvoki-
masklausairrega,kalbėjimas,skaitymas,rašymas.
Turinioapimtiespapunktyjeapibrėžiamasvisųkalbinėsveik-

lossričių–kalbossuvokimoklausairrega,kalbėjimo,skaity-
mo,rašymo–turinysirjoapimtis.Atskiradalimipateikiamas
kalbossandarospažinimopagrindųturinys.Ugdymoprocese
kalbossandarospažinimopagrindaiintegruojamiįvisaskal-
binėsveiklossritis.
Lietuviųkalbosugdymoturinysteikiagalimybiųugdytisutri-

kusiosklausosmokiniųpagrindiniuslietuviųkaipnegimtosios
kalbosgebėjimus,būtinusmokymosiirviešojogyvenimokon-
tekstuose,ugdoelementarųkalbinįraštingumą.Ugdymoturinys
taippatsudaroprielaidasturtinti irplėtotikultūrospažinimą,
literatūriniusgebėjimus,formuojamusirperkitųdalykųpamo-
kas,paspartintisocializacijągirdinčiųjųvisuomenėsaplinkoje
irugdytispilietiškumą.

Lietuvos bendrojo ugdymomokyklose
mokiniai,turintysspecialiųjųugdymosipo
reikių,ugdomipritaikantBendrąsiasugdy
moprogramas.Siekiantpagerintiugdymo
kokybę,parengtospradinioirpagrindinio
lietuviųkalbosugdymoprogramųpritaiky
mogairėsirrekomendacijos,padėsiančios
pedagogamssėkmingiauvykdytiįtraukųjį
ugdymą.
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PagrindinioLietuviųkaLbosugdyMoPrograMa
MokiniaMs,turintieMssPeciaLiųjųugdyMosi

PoreikiųdėLkLausossutrikiMo

Pagrindiniolietuviųkalbosugdymoprogramosmokiniams,
turintiemsspecialiųjųporeikiųdėlklausossutrikimo,paskirtis–
sudarytiprielaidasugdytiskomunikavimoirkultūrinękompe-
tenciją,sudarančiąsąlygasbręstikaipasmenybei,sėkmingai
mokytis, bendrauti, veikti įvairiose socialinėse ir kultūrinėse
situacijose.
Mokydamiesi lietuviųkalbos ir literatūros,mokiniaiugdosi

bendrąsias(asmeninę,kultūrinę,mokėjimomokytis,komuni-
kavimo,socialinępilietinę,pažinimo,kūrybiškumo)irdalykines
(lingvistinę,diskursoirliteratūrinę)kompetencijas.
Lietuviųkalbosirliteratūrosprogramojeugdymoturinyspa-

teikiamaskoncentrais:5–6,7–8,9–10(gimnazijųI–II)klasės.
Kiekvieno koncentro turinį sudaro santykinai atskirtos, bet
ugdymoprocese integruojamossritys:kalbinis ir literatūrinis
(kultūrinis)ugdymas.Žiniosirgebėjimai,kuriuosturibūtisu-
siformavędaugumamokinių,baigiančiųatitinkamąkalbos ir
literatūros ugdymo koncentrą, yra pateikiami pagal ugdymo
sritis(kalbėjimasirklausymas,skaitymasirrašymas,kalbos
pažinimas).
Vertinamimokiniųkomunikavimoirtekstosuvokimogebėji-

mai,kalbosirliteratūrosžinios,gebėjimaikurtitekstustaisyk-
lingasakytineirrašytinekalba.Mokymosipasiekimuose,kurie
nurodytiprie5–6,7–8,9–10(gimnazijųI–II)klasiųkoncentrų,
pateiktaspagrindinispasiekimųlygis.

ŠMM Ben dro jo ug dy mo de par ta men to inf.

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) pa tvir tin tos re ko men
dacijosmokyklomsdėlsmurtoartimojeaplinkojeatpažinimo
kriterijų ir veiksmų,kilus įtarimuidėlgalimosmurtoartimoje
aplinkoje,įsigaliojonuošiųmetųrugsėjo1d.Tuopačiume
tu įsigaliojo ir kitos pavasarį patvirtintos smurto prevencijos
įgyvendinimomokyklose rekomendacijos. Jose pažymima,
kadmokyklosdarbuotojųpareigybiųaprašuosenumatytaat
sakomybėužreagavimąįsmurtąirpatyčiaspagalmokyklos
nustatytątvarką.Mokyklosvadovasįsakymupatvirtinasmurto
irpatyčiųprevencijosirintervencijosvykdymotvarką.Jojenu
statopranešimųapiesmurtąirpatyčiasprocedūrą,apibrėžia
mokyklos darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą ir kt.Su
abiem rekomendacijomis galima susipažinti ŠMM interneto
svetainėje, skyriuje „Naujausi teisės aktai“.Rekomendacijų
mokyklomsdėlsmurtoartimojeaplinkojeatpažinimokriterijųir
veiksmųpaskirtis–kaipgalimaanksčiauatpažintivaiką,kuris
galimaipatyrėemocinį,fizinį,seksualinįsmurtąarnepriežiūrą.

Apie rekomendacijų taikymąugdymo įstaigųbendruo
menėsekalbamėssuŠvietimopagalbosskyriausvyresniąja
specialisteAs ta Di ly te.

Do ku men te ra šo ma: „Tai kant re ko men da ci jas, va do
vaujamasitamtikraisprincipais:geriausiųvaikointeresų
prioritetiškumo, konfidencialumo, teisingumo, bendra
darbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo.“Gal galite
pakomentuoti,kaipšieprincipaiturėtųbūtiįgyvendinami
prak ti ko je?
Geriausiųvaiko interesųprioritetiškumo,konfidencialumo,

teisingumo,bendradarbiavimo,dalyvavimo,kompleksiškumo
principai suprantami taip pat, kaip ir
LietuvosRespublikos apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir
LietuvosRespublikos vaiko teisių ap-
saugospagrindųįstatyme.

Smurtąpatiriančiusvaikusturėtų
pastebėtimokyklos(arikimokyklinio
ugdymo įstaigos) darbuotojai.Bet
toks įvardijimas labaiplatus.Jeigu
atsakingivisimokyklosdarbuotojai,
arnegalinutiktitaip,kadatsakomy
bėsneprisiimsniekas?
Negalinutiktitaip,kadatsakomybėsneprisiimsniekas,nes

mokyklosdarbuotojas,nepranešęssavivaldybėsadministraci-
josvaikoteisiųapsaugosskyriuiir/arpolicijaiapievaikoatstovų
pagalįstatymąir/arkitųasmenųdaromusvaikoteisiųpažeidi-

kaipatpažintismurtąpatiriantįmokinį?

mus,užsitrauktųatsakomybęLietuvosRespublikosteisėsaktų
nustatytatvarka.Taisatvejais,kaismurtaujaarsmurtąpatiria
mokinys,švietimoįstaigosvadovasapiepastebėtąsmurtoatvejį
nedelsdamas,betnevėliaukaipkitądarbodieną,turipranešti
vaikoteisiųirteisėtųinteresųapsaugąužtikrinančiaivalstybės
irsavivaldybėsinstitucijaipagalkompetenciją.

Ojeigupatsvaikasneprisipažįstapatiriąssmurtą,kai
mokyklosdarbuotojaiklausia,kasatsitiko(matopožymius,
keliančiusįtarimą)?Rekomendacijoserašoma,kaddera
vaikuiužduoti atvirusklausimus,bet tikriausiai ne visi
norėsįjuosatsakyti,bandysslėptismurtofaktą.
Rekomendacijose pažymima, kad pokalbį turėtų inicijuoti

mokyklosdarbuotojas,turintisgerąemocinįryšįsuvaiku,taip
patsudarytikiekįmanomasaugesnesirpalankesnessąlygas,
kadvaikasjaustųsisaugiaiirbūtųlinkęsatsiskleisti.Nesiūloma
užduotiuždarųklausimų(įkuriuosbūtųgalimaatsakyti„taip“
arba„ne“),skatinamajuosužduotiatvirus,siekiantišsiaiškinti
pastebėtųgalimųsmurtoartimojeaplinkojeatpažinimokriteri-
jųatsiradimopriežastis,betnetiesiogiai,oatviraisklausimais
klausti,arvaikaspatyrėsmurtąartimojeaplinkoje.Mokyklos
darbuotojas taip pat turėtų įvertinti, kiek vaiko pasakojimas
galimairealistiškas,arnurodomosaplinkybės,faktaiatitinka
sužalojimųsunkumą.Svarstytiapiepatiriamąsmurtągalima
tada, kai vaiko sužalojimai neįprasti, jo pasakojimasatrodo
neįtikimas.
Vaikoapsaugabūtinaskubiaipasirūpinti,kaikylaakivaiz-

duspavojusfizinei,psichineisveikatai, vaikasbadauja, jam
nesaugudėlhigienosstokos,dėlpsichikossveikatossutrikimo
paūmėjimųvaikoatstovaipagalįstatymąnepajėgiapasirūpinti
fiziniais,psichologiniais,socialiniaisporeikiaisir/aryratikimy-

bė,kadvaikoatstovaipagalįstatymą
vartojapsichoaktyviasmedžiagas(al-
koholį,narkotikus)irartimiausiumetu
nesiliaustodaryti.

Argalėtumėtepakomentuoti,kiek
reikės laiko,kolmokyklojesurink
ta informacijapasieksVaikoteisių
apsaugos tarnybą ir / ar policiją
ir vaikas gaus realią pagalbą?Ar
numatyta galimybių padėti vaikui
greičiau?
Negalimetiksliai įvardyti,kieklaiko

užtrunka,kol,pastebėjussmurtoartimojeaplinkojekriterijus,
suteikiamapagalba, nes kiekvienasatvejis yra išskirtinis, jį
reikia atitinkamai įvertinti ir reaguoti. Bet bendrąja prasme,
vadovaujantis Rekomendacijose nurodyta veiksmų seka, 

Mokytojas, pastebėjęs fizinio
smurtopožymius vaiko išvaizdo
je,gali iškarto (vadovaudamasis
rekomendacijose nurodytais po
kalbiosuvaiku,galimaipatyrusiu
smurtąartimojeaplinkoje,ypatu
mais)inicijuotisujuopokalbį.
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pavyzdžiui,mokytojas,pastebėjęsfiziniosmurtopožymiusvai-
koišvaizdoje,galiiškarto(vadovaudamasisrekomendacijose
nurodytaispokalbiosuvaiku,galimaipatyrusiusmurtąartimoje
aplinkoje,ypatumais)inicijuotisujuopokalbį(užsirašosmurto
artimojeaplinkojekriterijusirkitassusijusiasaplinkybes).Tie-
siogiai arnetiesiogiai pasitvirtinus smurtoartimojeaplinkoje
faktui,darbuotojasiškartopranešamokyklosvadovui(reko-
menduojamapraneštiel.paštuarkitamokyklospasitvirtinta
raštiškaforma),otokiąinformacijągavęsmokyklosvadovas
iškartoturipraneštisavivaldybėsadministracijosvaikoteisių
apsaugosskyriuiir/arpolicijai.

Kurmokyklosdarbuotojaigalėskreiptis,jeikilsneaiš
kumųvykdantrekomendacijas?
Rekomenduotinakonsultuotissumokyklosvaikogerovėsko-

misijosnariu,koordinuojančiusmurtoprevencijosveiklossritį,
arbašvietimospecialistais(psichologu,socialiniupedagogu).
Jeimokyklojetokiosgalimybėsnėra,reikėtųkonsultuotissu

savivaldybėsšvietimopagalbosarpedagoginėspsichologinės
tarnybosspecialistais.

SpecialiosiospedagogikosirpsichologijoscentrasŠvie
timoirmoksloministerijosužsakymušiemetorganizuos
seminarusmokyklųvaikogerovėskomisijųnariams.Ar
jaužinomosseminarųtemos?
Preliminariostemosyrašios:teisėsaktų,susijusiųsuapsau-

ganuosmurtoartimojeaplinkoje,nuostatųirjųįgyvendinimo
pristatymas, smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai,
smurtopasekmėsvaikoelgesiuiirsveikatai,pokalbiosuvaiku,
galimaipatyrusiusmurtąartimojeaplinkoje,ypatumai,mokyklos
darbuotojųveiksmai,kilusįtarimuidėlgalimosmurtoartimoje
aplinkoje,irt.t.Mokymuosebustaikomiįvairūspraktiniaime-
todai(pvz.,situacijųmodeliavimas).Mokymaivyksregionuose
2017m.III-IVketv.,preliminariaiplanuojama15mokymų.

DovilėŠILEIKYTĖ

Šiaismetaispriėmimas į profesiniomokymo sektorių,
kaip ir į aukštąsiasmokyklas,buvovykdomasper Lietu
vosaukštųjųmokyklųasociacijosbendrajampriėmimui
organizuoti (LAMABPO) sistemą.Pirmasis centralizuoto
priėmimoetapasparodė,kadLietuvosprofesiniougdymo
srityjegausuproblemų–sistemojeyranemažainerentabilių
programų,trūkstaskaidrumo,valstybėslėšosnaudojamos
neveiksmingai.

„Žingsniai,kuriuosdrįsomežengti,turėtųpadėtispręstiper
ilgąlaikąsusiklosčiusiąsituaciją.Šiandienėsituacijayraaiški
ir leidžiamumsobjektyviaupamatyti,kasslypiužprofesinio
ugdymoširmos“,–kalbėjošvietimoirmoksloministrėJurgita
Petrauskienė.
LAMABPOprezidentas prof. PranasŽiliukas teigė: „Šis

procesas–taineeilinisreiškinysvalstybėje.Profesinissekto-
rius,galimasakyti,darotechnologinęrevoliuciją.Pagaliauir
įšįsektoriųpriėmimaspradėtasvienolangelioprincipu.Juk
šiandienbeveik viską galimaatlikti elektroninėje erdvėje, o
įstoti įprofesinesmokyklasdarnegalėjome:priėmimoįpro-
fesiniomokymocentrusproblemosbuvo lokalizuotos.Jokia
informacijaišprofesiniorengimocentrųniekurnepatekdavo,
nebentapklausųpavidalu,tačiausuprantame,kadapklausos
galibūtinevisaitikslios.“

ProfesiniosektoriausskaidruMas:MatoMasarne?

PoIetapoprašymusmokytisprofesiniougdymomokyklose
pateikė19,87 tūkst.stojančiųjų. Iš jų formalius reikalavimus
atitinkadaugiau kaip 17 tūkst. asmenų.Beveik 14 tūkst. jų
siekiapirmosioskvalifikacijos.Apie12tūkst.asmenųpasirinko
programas,kuriossurenkadaugiaunei12stojančiųjų.
Pasakšvietimoirmoksloministrės,fragmentacijos,dublia-

vimoproblemayrabūdingane tikaukštajammokslui,bet ir
profesiniammokymui.„Jeigustojančiųjųskaičiusbusmažesnis
neipernaiaružpernai,taipatvirtinsprielaidas,kadprofesinio
mokymo įstaigose egzistuoja ir „mirusiųjų sielos“ – tai yra
žmonės,kurienedalyvaujamokymoprocese.Centralizuotas
priėmimasužtikrins,kadtokiedalykainevyktų“,–teigėšvietimo
irmoksloministrėJ.Petrauskienė.
Centralizuotaspriėmimasparodėnetiknepakankamąsis-

temosskaidrumą,betirtai,kadprofesiniougdymosektorius
šiandiennėratinkamaisuderintassubendrojougdymosek-

kasslypiužprofesiniougdymoširmos?

toriumi. Jauanksčiaukalbėtaapie tai, kadaukštojomokslo
sektorius stojančiuosius gaudo dėl krepšelių, pasirodo, jog
labaipanašisituacijayrairsubendruojuugdymu.Kaipteigė
ministrė,„šiandiennemažadalisbaigusiųjųviduriniougdymo
programą(t.y.15,2proc.)darkartąstojaįbendrąjįugdymą
profesinėjemokykloje.Tairododviejųsektoriųnesuderinamu-
mąirneveiksmingąvalstybėslėšųnaudojimą“.
„Apie15proc.stojančiųjųyrašiemetvidurinįišsilavinimąįgiję

asmenys.Įprofesinęmokykląstojagavębrandosatestatąir
pabaigęgimnazijąarbaviduriniougdymomokyklą.Vadinasi,
žmogus iki patgalo išlaikomasviduriniougdymosistemoje,
gaunamokiniokrepšelį,oprofesinėjemokyklojeirvėlgauna
finansavimą.Mūsųpagrindinissiekis–tobulintiprofesinioug-
dymosistemą,siekiantskaidrumo,užtikrinantveiksmingumąir
darborinkosporeikius.Itintrūkstalankstumo,ypačorganizuo-
janttęstinįmokymą“,–pastebėjošvietimoirmoksloministrė,
kartuatskleidė ir keletągerųprofesinio rengimo tendencijų:
„Galimepasidžiaugti,kadpramonėssritiesmokymoprogramų
pageidavimaiauga.Taippataugasusidomėjimasinformacinių
technologijųsritimi.Gerųtendencijųyra,betsiekissubalansuoti
sektoriausmokymąsudarborinkos,versloirregionoporeikiais
visdarsiektinas.“
ŠvietimoirmoksloministrėspatarėjasMariusAblačinskas

raginoatskirtitrisdalykus.Tai–asmenis,kurieprofesinioren-
gimosistemojesiekiakvalifikacijos,persikvalifikuojaarateina
tobulinti kvalifikaciją. „Šiandien turime tam tikras profesinio
mokymoprogramas, trunkančiasatitinkamą laiko tarpą.Tos
grupės,kuriossiekiapersikvalifikuotiarbatobulintikvalifikaciją,
taippatstudijuojailgosioseprogramose,bettaipneturėtųbūti.
Naujoskvalifikacijosarkvalifikacijostobulinimoprocesasgalėtų
trukti3–6mėnesius.Galimybėtokiubūdusiektikvalifikacijos
yrairdabar,betjimokama.Asmenysrenkasivalstybėsfinan-
suojamąkelią.Taigisvarbuatskirti,kadpirmosioskvalifikacijos
siekiantysasmenysmokytųsinormaliostrukmėsprogramose,
onorintyspersikvalifikuotiarįgytidarvienąkvalifikaciją–spe-
cialiostrukmėsprogramose“,–pabrėžėM.Ablačinskas.Jam
pritarėiršvietimoirmoksloministrė:„Atėjusnaujamdarbdaviui
įregioną,jamatitinkamoskvalifikacijosdarbuotojoreikiagreitai,
onepokeleriųmetų.Vadinasi,reikia,kadprofesinėsmokyklos
paruoštųspecialistusper3–6mėnesius.Darborinkakeičiasi,
oprofesinissektoriusturijautriaiįtaireaguoti.Taippatbūtina
investuotiįprofesijosmokytojus,kuriųšiandientrūksta–ypač
pramonės,inžinerijossrityse.Juksuprantama,kadmokytojas,
dirbdamasautoservise, gali uždirbti iki 5 kartųdaugiau, nei
būdamasmokytojuprofesinėjemokykloje...“
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Per centralizuotąpriėmimąatskleista, kad valstybinės in-
vesticijos,kuriantsektoriniusprofesiniomokymocentrus,nėra
pasiteisinusios.„Matome,kadtosmokyklos,kurioseyraįkurti
šiemokymocentrai,nesulaukiapakankamaibesimokančiųjų.
Taikeliaklausimą,arcentraiapskritaiveikia irar investicija
buvoprasminga“,–apgailestavošvietimoirmoksloministrė.
P.Žiliukas,kalbėdamasapiepriėmimųskaičiumipirmaujan-

čiusprofesiniorengimocentrus,teigė,kaddaugiausiabesimo-
kančiųjųsurinkopastaruojumetuskandalingailinksniuojamas
KaraliausMindaugoprofesiniorengimocentras.LAMABPO
prezidentaspabrėžė,kadtenpuikiaiišplėtotainfrastruktūrair
kaikuriosprogramosrengiamositinkokybiškai,todėlnegali-
mamokyklosvertintivienareikšmiškai.Antrojevietojeminimas
Šiauliųprofesiniorengimocentras.Šiamecentremokytisketina
855mokiniai.
LAMABPOprezidentas pastebėjo: „Iš 833profesiniuose

centruosevykdomųprogramųšiemetpriimamaį566progra-
mas.Dešimties didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukusių
mokyklųtinklasyraganaplačiaipasiskirstęspoLietuvą,bet
noriuatkreiptidėmesį,kadnevisosjosturisektoriniomokymo
centrus.Dabartiniumūsųpastebėjimu,sektoriniaicentraipro-
fesineimokyklaipraktiškaineteikiaprivalumų,norsvalstybėį
juosinvestavusididžiuleslėšas.“

stojaMa„n“kartų...

Dar vienas faktorius, kurį reikia atidžiai nagrinėti, – apie
27proc.stojančiųjųsiekiaįgytiprofesinękvalifikacijąantrąar
nettrečiąkartą.Irtaisudarobeveiktrečdalįstojančiųjų.„Ne-
ganato,žmonėssiekiaantrosartrečiosspecialybėsstodami
įtąpačiąmokyklą.Vadinasi,įgijękvalifikacijąjieneinaįdarbo
rinką.Būdamasprofesinėsmokyklosmokiniu, asmuo įgyja
socialines garantijas, gauna, kad ir nedidelę, stipendiją bei
įvairiaslengvatas.Šisituacijayrakeistina“,–pabrėžėministrė.
KaipteigėJ.Petrauskienė,dalisstojančiųjųįprofesinesmo-

kyklasyrakolegijųarbauniversitetųabsolventai:„Čiagalima
išskirtidvipuses.Viena,kaikažkadaišsilavinimąįgijęžmonės
poįvairiųpokyčiųgyvenimeturipersikvalifikuotiirjiemsreikia
įsisavintitamtikrosspecialybėsžinias.Visaikaskita,kaiasmuo
tikpabaigęsaukštąjąmokykląiškartstojaįprofesiniomokymo
įstaigą.Tai vėlgi rodo dviejų sektorių nesubalansuotumą ir
nepasitikėjimąaukštojomokslokokybe.“P.Žiliukas,papildy-
damasšvietimoirmoksloministrę,kalbėjo:„Aiškinomės,kiek
stojančiųjųsiekiapirminiomokymo,okiek–tęstinio.Daugiausia
dėmesio skyrėmepirminei kvalifikacijai įgyti, paaiškėjo, kad
skaičiusnėradidelis.Susidūrėmesumokiniųpasipiktinimu.
Jienesuprato,kodėlneleidžiamamokytistrečiąarnetketvirtą
kartątamepačiameprofesiniorengimocentre.Žinoma,nega-
limeteigti,kadšissektoriusturėtųužsiimtitikpirminiumoky-
mu...JeigupažiūrėtumeEuroposmastu,esamelyderiaipagal
aukštąjįišsilavinimąturinčiųasmenųskaičių,dabarprofesinis
ugdymastarsipradėjoplėtotis,betpaaiškėjo,kadtainėratiesa.
Sutęstiniumokymuvisadabuvomeatsilikę,tačiaušiammoky-
muineturibūtipanaudotospirminėskvalifikacijosprogramos.“

keistinairįstatyMinėbazė

Profesiniomokymo įstatymas nenumato apribojimų, kiek
kartų asmuogalimokytis profesijosprofesiniomokymosis-
temoje.KaippastebėjoP.Žiliukas:„Šiandiengaliojanemaža
dalisteisėsaktų,kuriepriimtidarbuvusiosšvietimoirmokslo
ministrėsRomosŽakaitienės.Jukgyvenimasnuotolaikolabai
pasikeitė.Kas tadaatrodė tinkama,dabarvisiškaineveikia.
Dabartechnologijųamžius,beto,visiškaikitokiasituacijaLietu-
voje...Taigipokyčiaituriatsispindėtiirrealiai,irteisėsaktuose.
Dabarnetgipriėmimosutarčiųpasirašymasbusvisiškaikitoks.
Stojančiųjųduomenysiškartbusperduodamiįmokiniųregistrą,
gaunamassutartiesnumerisirvisainformacijaužfiksuojama.
Daugiauskaidrumo,mažiauvietosneteisėtiemsveiksmams.“

MokytisProfesijosdėLsociaLiniųgarantijų

Švietimosektoriustamtikraisatvejaisbuvotapęssocialinės
rūpybosdalimi.Pasakprof.P.Žiliuko,kaikurieasmenyspo
keliskartusįprofesinęmokykląstojaviendėlto,kadužsitik-
rintųįvairiassocialinesgarantijas.„Dažnaijiemsyraįskaitomi
jauanksčiauįgytidalykųrezultatai.Pasitaikonettokiųvariantų,
kadmetųprogramayraįskaitomairasmuonesilankomokykloje
ištisusmetus,tačiauturisocialinesgarantijas.Kartaisprofesijos
mokositojemokyklojedirbantysmokytojai.Nuosenosusidaręs
uždarasratas–itinydingas.“

kuriosProfesinioMokyMosritysPoPuLiariausios?

„Skiriasimokymosisričiųpopuliarumasasmenų,atėjusiųpo
pagrindinioirturinčiųvidurinįišsilavinimą.Vidurinįišsilavinimą
turintysasmenyspaprastairenkasipaslaugųsektoriausprogra-
mas.Pirmąsiasvietasužimahigieninėskosmetikoskosmetiko,
masažuotojo, apskaitininko ir kasininko, kirpėjo programos.
Pagrindinį išsilavinimą turintysmokiniai renkasi technines
specialybes.Pirmąjąpozicijąužimaautomobiliųmechanikos
mokymoprograma, taippatpopuliariosvirėjo irapdailininko
programos.Įvertinusvisasmokymosritis,visgipirmaujančios
yrainžinerinėsprofesijos.Mokyklairgiatliekasvarbųvaidme-
nį,nestąpačiąprofesijąatskiroseugdymoįstaigoseasmenys
renkasiskirtingai“,–teigėP.Žiliukas.

daugsociaLinėsatskirtiesatvejų!

Vykdomistojimaiinternetuparodė,kadesamadarlabaidaug
socialinėsatskirtiesatvejų.„Nevisinorintysstudijuotiasme-
nysmoka ar gali naudotis informacinėmis technologijomis,
kaikurieneturiprieigosprieinternetoirpan.Beto,procesą
reikia suderinti ir su sveikatos apsaugos sektoriumi.Daug
nesusipratimųįvykstasunepilnamečiais,kurielaikuneprista-
tosveikatospažymų,omokykla iš jųneišsireikalauja.Tokie
asmenyspabaigia tam tikrą specialybę, o vėliaupaaiškėja,
kaddėlsveikatossutrikimųnegalidirbtidarbo,atitinkančiojo
specialybę“,–problemasvardijoprof.P.Žiliukas.

Robotas,naudojamas
suvirinimodarbams

Simuliatorius 
„LincolnElectric“

VilniausJeruzalėsdarborinkosmokymocentras(2015m.)
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PrograMųdubLiaviMas–kaiPbusPertvarkoMa 
šisritis?

M.Ablačinskasatkreipėdėmesį,kadpirmasispriėmimoeta-
pasįprofesinesmokyklasbuvoskirtastikpirmosioskvalifikaci-
jossiekiantiemsmokiniams.„Didžiojidalisšiųmokiniųeisį11
klasę,jiemaždaug16metų.Demografiniairodikliaitamtikrose
teritorijoserodo,kadpirmosioskvalifikacijossiekiančiųasmenų
skaičiustraukiasi,okaikuriuoseregionuosejisyradrastiškai
mažas.Pavyzdžiui,Alantos,Žeimeliožemėsūkiomokyklos,
Plungės technologijų ir verslomokykla net neturi pirminio
priėmimobangos“,–pastebėjošvietimo irmoksloministrės
patarėjas.„Didžiuosiuosemiestuosežadamasutelktipastan-
gasirkiekgalimalabiauspecializuotimokyklas.Mažesniuose
miesteliuose,jeigubusdvimokyklos,rengiančios,pavyzdžiui,
virėjus,vienojeišjųšispecialybėbuspanaikinta.Pirmiausiatu-
rėsįvyktitinklopertvarka“,–žiniasklaidaisakėM.Ablačinskas.
Kartupabrėžė,kadšiandiennekalbamaapieįstaigųuždarymą:
„Galbūtjosapskritaineturėtųbūtiuždaromos,otikperorientuo-
jamosįmokyklas,organizuojančiasspecialiostrukmėsprofesinį
rengimąpagalverslosektoriauspageidavimus.Jukprofesinio
ugdymoklientas turispecifinįbruožą:mokytisvyksta25km
spinduliu,odirbtidaugiausia50kmspinduliu.Jieitinlokalūs.
Retintitinkląbūtųneapdairuirnetikslinga.“

„Pokyčiaivisadavisomsšalimsyrasudėtingi,tačiauakivaiz-
du,kad,jeigušispokytisnebūtųįvykęs,daugybėsnegatyvių
dalykųtaipirnebūtumepamatę.Taileidžiaargumentuotaito-
bulintiprofesiniougdymosistemą.Pavyzdžiui,kaiprakalbome
apiecentralizuotąpriėmimosistemą,likuskeliomsdienomsiki
sistemosveikimopradžioskeletasmokyklųsugebėjopasira-
šytipokelisšimtussutarčiųsubūsimaismokiniais.Kreipėmės
įmokyklasir,siekdamiužtikrintisutarčiųskaidrumą,prašėme
sukeltijasįcentralizuotąsistemą.Tokiemomentairodo,kad
žengiametinkamusžingsnius.Suvokiame,kadšissektorius
yralabaisvarbusirreikalingasLietuvai.Jeigužiūrėtumeįdarbo
rinkosporeikius,ypačregionuose,dažniausiaireikalingipro-
fesinio rengimokvalifikaciją turintysabsolventai“,–pabrėžė
ministrėirraginojaukitąmetšviečiamojojeakcijoje,kaipstoti
įprofesinesmokyklas,kokiasspecialybesrinktisirpan.,daly-
vautiirbendrojougdymomokyklas.

73profesiniomokymoįstaigospasiūlė833mokymoprogra
mas,tačiauperpagrindinįpriėmimąpreliminariaibuskviečiama
mokytisį566programas.Rentabiliųprogramųirmokiniųdar
galipagausėtirugsėjomėnesįperpapildomąpriėmimą,įkurį
jaudabarpretenduojadaugiaukaip5tūkst.profesijąturinčių
asmenų.

Redakcija

2016–2017m.m. – tretiejimetai, kai
Vilkaviškiorajonošvietimobendruomenės
nariaimokosibendradarbiaudamimokyklų
partnerystėstinkle,sprendžiaaktualiaspro-
blemas.Šiveiklakuriapridėtinęvertęugdy-
moįstaigųorganizaciniamsprocesams.Tai
sprendžiameišvisdidėjančiobesimokan-
čiųjųskaičiaus:2014–2015m.m.mokėsi
6ugdymoįstaigos,o2016–2017m.m.jau
10 ugdymo įstaigų.Apmąstydamimoky-
mąsi,pedagogaiįvardija,kadtaigalimybė
sužinoti,pasidalytipatirtimiirpermokymus
visiemsgeraijaustis.Pedagogaipatvirtina
mokymosikartupranašumą.Tiktokiubūdu
kuriasiišskirtinėpatirtis.
Per pirmąjį susitikimą, remdamiesimo-

kyklųišoriniovertinimoirmokyklosveiklos
kokybės įsivertinimoduomenimis, išsigry-
ninameaktualųklausimąartemą.Esame
susitarę, kad veiklą organizuosime kas dumėnesius ir vis
skirtingoseugdymoįstaigose.Surengtipenkisusitikimaišio-
mistemomis:„Tyrimai.Susitelkimasirtikslas“,„Mikroklimato
irsantykių įtakamokymui irmokymosipasiekimams“, „Tėvų
atsakomybė.Kaippadidinti tėvųaktyvumąsiekiantgeresnių
mokiniųrezultatų?“,„Pagalbosmokiniamsteikimas(pagalba
dėlmokymosisunkumų,konsultacijųteikimoirpan.,t.y.orien-
tuotapagalbaįmokymąsi)“,„Tradiciniųrenginiųįtakąugdymo
procesuiirrezultatams“.Mokėmėskiekvienasatskiraiirvisikar-
tupamatytiryšįtarpturimųduomenų;ieškotisprendimobūdų,
kaipgerintimikroklimatąmokyklose;diskutuodamiirklausyda-
miesipaskaitos,išryškinometėvų(globėjų,rūpintojų)svarbą,
siekiantmokiniųpažangos;ieškojomeveiksmingųbūdų,kaip
teiktipagalbąmokiniams,turintiemsspecialiųjųugdymosiporei-
kių(mokymosisunkumųpatiriantiemsmokiniams);praplėtėme
suvokimądėlneformaliaiformuojamųmokiniųkompetencijų.
Perpaskutinįsusitikimąapibendrinomeiraptarėmenuveik-

tusdarbus.Visųmokymųmetubuvokuriama jaukiaplinka,
drąsinanti veikti atvirai, baigiamasismokymosi etapas– ne
išimtis.JauantrąkartąrinkomėsVilkaviškior.BartninkųJono
Basanavičiausmokykloje-daugiafunkciamecentre.Tai įstai-

Mokantiskartukuriasiišskirtinėpatirtis

ga,dešimtmečiaispuoselėjantigilias,pilietiškumąugdančias
tradicijas, ugdymui išnaudojanti seniūnijos teritoriją, kurioje
yranevienalankytinavieta.PersusitikimąBartninkuosedis-
kutavome,kuoturipasižymėtiugdymoįstaigojeorganizuojami
renginiai,kadpagrindinistikslasišliktųugdomasis.Pasirinkta
tema–Rugsėjo1-osiosšventėsorganizavimas.Džiugina,kad
dalyviai,pristatydamiidėjas,pabrėžėilgalaikiotikslosvarbą,
Gerosmokykloskoncepciją,visosbendruomenėssu(si)telkimą
irpatiesmokinioį(si)traukimą.Užbaigtimetųdarbusirviską
aptartiantPiliakalniųpiliakalniotądiensutrukdėlietus,tačiau
mūsųpasidalytapatirtispadėjoįsijausti,kadlipameįkalną.
Pasimatavome veiklos poveikį, vadovaudamiesi Johno

Hattie knygoje „Matomasmokymasis.Mokytojo vadovas.
Kaip užtikrinti kuo didesnį poveikįmokymosi pasiekimams“
pateiktais tyrimų rezultatais, išryškinome, kuriosmokymosi
veiklosdarodidelį,vidutinį irmažąpoveikį.Knygosautorius
pabrėžia,jeigudiagnozuojamemažąpoveikį–taiirgirezulta-
tas.2016–2017m.m.mokymosidalyviaiturėjoįvairiųtikslų,
patirties,kontekstų,tačiauišanalizavęveiklaspagaltematiką
pastebėjome,kaddaugumosveiklųpoveikiodydis–vidutinis
arbadidelis.
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Trumpai apžvelgėme ir Nacionalinėsmokyklų vertinimo
agentūrosparengtąinformacijąapie2016m.atliktųmokyklų
išorės vertinimų ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijosTarptautiniosuaugusiųjųįgūdžiųtyrimorezulta-
tus.Tokiubūdunutiesėmekryptįirpirmuosiusžingsniusjauį
2017–2018m.m.mokymąsi kartu, kitaip tariant,mokymąsi
tinkliuke.
ŠvietimokultūrosirsportoskyriausspecialistėŽydrėŽilins-

kienėįvertinopokytįnuo2012m.,kaiprojekto„Lyderiųlaikas
2“buvoįvardytossritys,kurioseturimeveikti,norėdamipasiekti
sukurtąviziją.JirėmėsiVilkaviškior.švietimobendruomenės
įvykiais, kurie rodo, kadpasikeitėbendravimo ir bendradar-
biavimokultūra(girdimevienikitus,tapomeartimesni);mies-
tomokyklosbendradarbiauja(mokiniųperėjimasišpakopos
į pakopą); bendradarbiavimo tinkluosemokytojai ir vadovai

tobulinasiasmeninesirprofesineskompetencijas;mokyklose
„sudygo“mokytojų lyderystė,atvirųpamokųporeikis,vyksta
diskusijosapiegerąpamoką;siūlymusteikiainiciatyviųvadovų
grupė. Irvisuosešiuoseprocesuosestengiamėsvadovautis
sutartomisvertybėmis:pilietiškumo,aktyvumo,atvirumopoky-
čiams,kūrybiškumo.Pristatymąspecialistėpabaigėretoriniu
klausimu,kurispadedaatsigręžtiįsave:„Mokykla–vieta,kur
turimedirbtiarkurti?“
KitąkartąįsipareigojomeužliptiįPiliakalniųpiliakalnį,pajausti

šiodidingogamtosreiškiniojėgą,nes„labainaudingabūtųjuos
pavestiartimiausiųmokyklųglobai,ojukLietuvosistorijosir
Tėvynėsmeilėspamokaantpiliakalnio–argalibūtiįtaigiau“
(LibertasKlimka).

AstaGRINEVIČIENĖ
Vilkaviškior.švietimopagalbostarnybosdirektorė

Kiekvienasžmogausaugimoirvystymosiperiodasyraypatin-
gasišskirtinėmisgalimybėmisirporeikiais.Kūdikioasmenybė
for muo ja sidarikijamgimstant.Kokiabusvaikopsichologinė
beifizinėsveikatapriklausoirnuoto,kaipvykovystymasisiki
gimimo.Vaikuigimus,tolesnįaugimąirvystymąsilemiaišori-
niopasaulioaplinkybės.Nuogimimo iki trejųmetųatsiveria
didžiausiosgalimybėsformuotisvaikoasmenybėspagrindui,
nesšiamamžiaustarpsniuibūdingasimlumas,kūrybiškumas,
konstruktyvumas.
Ankstyvojoamžiausvaikamssuaugusysisyrasektinaspa-

ankstyvojoamžiausvaikasdarželyje

vyzdys, todėlugdymasprasidedanuošaliaesančiųžmonių
elgesio,kalbosturinioirformos,gyvenimobūdoirritmo,po-
žiūrioįaplinką,aplinkiniusformavimo.Vaiko„programavimas“
vykstatada,kaiartimižmonėskąnorsveikiasudžiaugsmu
ar emociniu pakylėjimu – ta veikla „įsirašo“ kaip siektina.
Kadangivaikopasąmonėyraatvirairpasirengusipriimti,iki-
mokyklinioamžiauspedagogai,tėvaiirkitimažylioaplinkoje
esantysžmonės,kurdamigyvenimoaplinkąirsąlygas,vykdy-
damiugdymoprocesą,labiaulemiavaikoįpročių(teigiamųar 
neigiamų)atsiradimą.

Vis peržvelgiu darbdavių skelbimus, kurie byloja, kad iki-
mokyklinio ugdymo auklėtojo paieškos yra didis darbas.
BendraujantsukolegomisišKlaipėdos,Druskininkųdarželio
auklėtojųstygiausproblemadiskutuojamajauganaseniai.Ir
kadaišSeimoatstovųgirdisi,kadpedagoginiamdarbuibus
reikalingasmagistrolaipsnis,nejučianusišypsau.Jaudabarsu
bakalaurolaipsniunėrakamdirbti,darželiaikviečiasistudentes,
sudarinėjaterminuotassutartis,įpareigojančiastęstistudijas.
Kastai–baimėdirbtisušiuolaikiniaistėvais,ikigrauduliojuo-
kingųatlyginimųproblemaarneturėjimaskantrybėsdirbtisu
dabartine„Alfa“karta?Kogero,viskaskartuirdardaugiau.
Šiemetypačįsiminėtėvų,atvedusiųbūsimuslopšelinukus,

klausimaiauklėtojoms:„Jūslankoteseminarusdėlpažymėji-
moardėlžinių?“,„Kaskieklaikokeliatekvalifikaciją?“,„Kiek
mokate užsienio kalbų?“Nekalbant jau apie tai, kad savo
atžalomsnori jaunų, gražių ir nuolat besišypsančių švelnių
auklėtojų.Norasgalirnėrablogas,bėdata,kadkolkasvisa
tvirtybėyratosjaubrandosamžiaussulaukusios,patirtiestu-
rinčiospedagogės,kurios,galbūt,nėraparengtosdirbtisušia
nekantriakarta,betturinčiossavyjedauggerumo,įgūdžių,tik
galnemokančioskeliųužsieniokalbųirįsavodarbąžvelgian-
čiosdaugiaukaipįtvirtągebėjimąbūtisuvaikais.Kaijosišeis,
ikimokyklinio ugdymo įstaigas pasieks tokia ryški personalo
krizė,kaddaugybėvadovųprarasmiegoramybę.
Ko reikia, kad jauni žmonės, pasiėmę kolegijų diplomus,

ateitųdirbtiirliktų?Pirmiausiaturbūtfinansiniopagrindo,kad
nereikėtųvasarų leistibraškių laukuose, t.y.orauspiniginio
skatinimo, kad auklėtojos atlyginimas, nors ir priklausomas
nuokvalifikacijos,leistųpedagoguipaskaityti,aplankytiteatrą,
pakeliauti,išdidžiaiatostogautiirpasidžiaugtisavoprofesija.
Stebėdamasauklėtojas,kuriosvisomisišgalėmisimadidžiau-

ieškomepedagogoišdievomalonės

siusdarbo krūvius, kad išgyventų, suvoki, jognesi pajėgus
(kaipvadovas)užtikrintitokiąkokybę,kokiosreikiaįstaigai,nes
ugdytojaiyrapavargę.Reikiaformuotivisuomenėspožiūrį,kad
darželioauklėtojayratokspatspedagogas,kaipirmokytojas
dalykininkas,kadnėrajimonstras,kokiąpiešiasocialiniuose
tinkluosetėvai.Žiniasklaidojeskelbiaminegatyvūsatvejaifor-
muojadarželiuskaipvaikųkankinimovietas.Reikėtųskleisti
irsėkmėsistorijas,kalbėtiapiepuikiaidirbančiusdarbuotojus,
filtruotitassituacijas,kurvaikuibuvimasįstaigojetaposėkmės
tiltuįmokyklą.Reikia,kadaukštesniosiosinstancijossuvoktų,
jogdarželisyrasvarbipradžia,vaikomokymosiįgūdžiųkalvė,
ožmonės,kuriepadedataipasiekti,yravertipagarbos.Kodėl
negalimežavėtispedagogųkūrybiškumu,gebėjimuišniekosu-
kurtipriemonesvaikams,kodėlnegalimepabrėžti,kaipvaikas
jųdėkaišmokstakalbėti,laikytišaukštą,pažintiraides,kodėl
negalimeakcentuoti,kadvienaauklėtoja,dirbantisudvidešim-
čiavaikų,sugebajuosišmokytidaugybėsdalykų?
Puikiaižinautąjausmą,kaitupradedidarbodienąirmintyse

prašaiaukščiausiųjųjėgų,kadjipraeitųbetraumų,konfliktų,
neskasdienesikaipantparakostatinėsirnežinai,kasgalinu-
tikti.Galimereikalautimagistrolaipsnių,prašytiužsieniokalbų
mokėjimo,betištikrųjųsvarbiausia,kadauklėtojosmylėtųvai-
kus,turėtųpašaukimąbūtisujaisirugdyti–būtipedagoguiš
Dievomalonės.Irtikgaliužemailenktistiems,sukuriaisdirbu,
nesmataujųdarbosvorį,sudėtingumą,kantrybę,iššūkiusir
žinau,kadmanopedagogaipadaroviską,kągali,kadugdytiniai
lankytųdarželį,įkurįnorikiekvienasvaikas...Subaimelaukiu
dienos,kaiteksieškotipedagogųišDievomalonės.

SaulėŠERĖNIENĖ
Lietuvosšvietimopagalbosasociacijosdirektorė
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Artėjantmokslometams įdarželįvėlpradedarinktisnauji
vaikučiai.Mes,auklėtojos,norėdamospateisintivaikųirtėvų
lūkesčius,rūpinamės,kaipjiejausismūsųgrupėje.Integracija
įikimokyklinęįstaigą,vaikosveikatairfizinisbeipsichinisvys-
tymasispriklausonuoadaptacijos,todėltamturibūtiskiriama
itin daugdėmesio.Mūsųugdymo įstaigoje vaikųadaptacija
prasidedagerokaianksčiau,neimažyliaipradedalankytidar-
želį.Pavasarį irvasarą2kartuspersavaitętėvaidraugesu
vaikais,vadovaujamiugdymospecialistų(meniniougdymope-
dagogės,psichologės,kūnokultūrospedagogės,logopedės),
renkasiįbendrusužsiėmimus,orugpjūtįprasidedalaipsniška
adaptacijagrupėje.Peradaptacijąužmezgamiryšiaitarpug-
dytojų,tėvųirvaikų–taipformuojasididelė„šeima“.Tėvaiyra
supažindinami su paprasčiausiais dalykais, pavyzdžiui, per
grupiniussusiėjimuskartusuvaikaissiūlomapažaistismėlio
dėžėje,sukamuoliaisirt.t.Tėveliamspaaiškinama,kadper
pasivaikščiojimąlaukemažyliaimokomižaistiaikštelėjetam,
kadbūtųsaugūs.Požaidimųlauke,tėvamspadedant,sutvar-
komižaislai.Visisusitarimai tarppedagogų ir tėvųyra labai 
svarbūs.
MariaMontessoriįvedėimliojoprotosąvoką,pabrėždama,

kad,norintužtikrintivaikoasmenybėsraidąkonkrečiulaikuir
konkrečiojevietoje,imlusisprotasyrapagrindinisdalykas,ku-
risleidžiavaikuilengvaimokytisirgeraiprisitaikytiaplinkoje.
Jistampasavokultūrospriėmėjuirperdavėju.M.Montessori
sako: „Vaikas yra nacijos tėvas“, „Kur stovimano lopšys – 
tenmanonamai“.Negatyvioji prisitaikymoprieaplinkospu-
sė – vaikas prisitaiko prie neigiamos aplinkos, tai grėsmė
visuomenei.
Kartais tėvams sunku suprasti savo vaiką. Vyrauja toks

mąstymomodelis:manovaikasyraasmenybėirvisiturisutuo
taikstytis.Mes,pedagogai,tampritariame,bettaiyratikpirmas
asmenybėsraidosetapas.Aiškiname,kadkitasetapas–pa-
dėtivaikuipajaustiirsuvokti,kadkiekvienasžmogus,esantis
šaliajo,irgiyraasmenybė.Vyraujaklaidingatėvųnuomonė,
kadvaikasturilaisvaipasirinkti,ką,kaip,kadairsukuojam
veikti.Svarbutėvamsperteiktisupratimą,kadištikrųjųvaikas
turipasirinktiišto,kąjiepatyskruopščiaiirgriežtaiatrenka.
Dalistėvųneskiriavaikoporeikiųirįnorių,kuriebūnapavo-

jingisveikataiirpsichikai.Pavyzdžiui,mamasako,kadvaikas
nemiegapokaičio,tadturimerastibūdą,kaipgražiaipaaiškinti,
kadvisusvaikoįpročiusformuojaugdytojai.
Dirbdami pedagogai vadovaujasimokslo pagrindais, jie

turiatsispirtitendencijoms,ideologiniamsirreklaminiamsda-
lykams.Mokslininkai teigia, kad asmeninės vertybės vaikui

susiformuojaiki5–6metų.Ugdymasturibūtilankstus:išimčių
galibūtitada,kaitoreikalaujasusidariusisituacija.
Ankstyvajameamžiujerankosmotorika,sugebėjimasišlaikyti

pusiausvyrą(vaikščioti,bėgioti)irjudėjimasyralabaisvarbūs
faktoriaivaikosveikatai,lemiajovystymąsi.Kuovaikasjaunes-
nis,tuolabiauprotinisišsivystymaspriklausonuofizinioišsi-
vystymo,tadsvarbusudarytitinkamassąlygas,kuriosskatintų
kiekįmanomaaktyviaujudėti.Grupėjemažyliaisportuodami,
šokdamigalipatenkintisavoporeikįjudėti.
Ankstyvojoamžiausvaikamsdidelęreikšmęturitvarka,išori-

niopasauliodėsningumasirlogika.Jiemokairmokosityrinėti
pasaulį.Dėljautriųjųlaikotarpiųfenomeno,kaivaikastampa
ypač imlus, vyksta prisitaikymas, todėl pagrindiniai uždavi-
niai–atpažintituoslaikotarpius(vaikostebėjimas)irpatenkinti
poreikius.2–3metųvaikaiypačimlūstvarkai,tad,pristatydami
žaisląarpriemonę,stengiamėspadėtijįįtamskirtąvietą.Su-
daręsąlygasmažyliuipažaistivienam,primename,kurpadėti
žaislą,stebime,kadkitasvaikasimtųtąžaislątiktada,kaijis
jaupadėtasįvietą.RobertaS.(2m.ir8mėn.)paliktąantstalo
žaisląpadėjoįvietąsakydama„Nemano“,paskuijįvėlpaėmusi
pasakė:„Odabarmano“.
Aplikacija,lipdymasirpiešimasvykstakaiporganizuotaveik-

la,bettamtikrojevietojevisadayrapriemoniųirsavarankiškam
individualiamdarbui.Dauglaikoirjėgųvaikasnaudojasavo
asmenybeikurti.Ugdytojasturižinoti,kadkiekvienasvaikas
turisavovidinįmokymąsi,savęskūrimoplaną,fiziologinę,so-
cialinęraidąirporeikius,kurieturibūtipatenkinti,kadgalėtų
vystytis.Kadgalėtųpasiūlytivaikuibūtiniausiusdalykus,kurie
atitiktųjoporeikius,pedagogasturibūtigerasstebėtojas.Vai-
kastaippatyrastebėtojas irmėgdžiotojas, todėlpedagogui
svarbustebėtiirsave.
Daugdėmesio skiriamepraktiniamsgyvenimo įgūdžiams

formuoti,savarankiškumogalimybiųplėtrai.Vienasjų–kruopš-
čiainusiplautirankasatsisveikinussutėvais.Vanduopadeda
vaikuinusiraminti,nukreiptidėmesįįkitąveiklą.
Nuojutimoikisuvokimo–tokiayratiesioginėmaterializuo-

tapagalba,formuojantiraktyvinantvaikointelektualiąveiklą.
Intelektualiveiklavykstadviemnuosekliaisetapais–siejant
pojūčių ugdymą ir tobulinimą su loginiomąstymougdymu.
Įgytosžiniosirjutiminėpatirtispadedaatpažintiiratrastineži-
nomusdalykus. Vaikasugdosisavarankiškumąirpasitikėjimą
jėgomis,išmokstanaudotisveiklospasirinkimolaisve,ugdosi
atsakomybėsjausmą...

OlgaURASOVA
Mažeikiųl.-d.„Saulutė“auklėtojametodininkė

Mielikolegos,

VilniausBaltupiųprogimnazijakviečia
telktisšvietimoįstaigasirdraugekurti
beitransliuotimokyklųradijoprogra
mas ultratrumposiomis bangomis.
Darbodienomis eteryje vaikųbalsai
skamba15–18val.

Norinčiusdalytissavopatirtimi,
programųturiniuiridėjomis
kviečiamerašytiel.paštu
baltupiuradijas@gmail.com.

Mokiniaigaliišbandytijėgas 
jaunųjųvertėjųkonkurse

EuroposSąjungos(ES)jaunųjųvertėjųkonkurse„JuvenesTranslatores“
galidalyvautimokiniai,gimę2000m.Mokyklosikispalio20d.kviečiamos
užsiregistruoti konkurso interneto svetainėjeec.europa.eu/translatores.
Konkurse gali dalyvauti tiekmokyklų, kiek šalis turi vietųEuroposPar
lamente – Lietuvai galės atstovauti 11 ugdymo įstaigų.Konkursas vyks
š.m.lapkričio23d.–tądienąvisoseESšalysemokiniai,prižiūrimisavo
mokytojų,verstekstą.
28nugalėtojai(povienąiškiekvienosESšalies)busapdovanotitrijųdienų

kelioneįBriuselį2018m.pradžioje.Kartususavomokytojaisjiedalyvaus
apdovanojimųceremonijoje.

Daugiau informacijos: 
ec.europa.eu/translatores,
www.smm.lt/web/lt/konkursai/kurybiniai-konkursai-moksleiviams/jaunuju-

verteju-konkursas-juvenes-translatores.

ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Koksmokymasgalipažadintimokymąsi?Įšįklausimą
bandėatsakytiPrienųrajono(Lietuva)irSasario(Italija)savi-
valdybiųdarbuotojai,2015–2017m.įgyvendindami„Erasmus+“
programosKA2strateginėspartnerystėsprojektą„Gerasmo-
kymaspažadinamokymąsi“.Savivaldybėjeprojektąparengė
ir koordinavoŠvietimo skyrius, partneriai – ItalijosSasario
savivaldybė,mokyklaInstitutoSanDonatoirNacionalinėItali-
jospedagogųasociacija.Projektovykdymokomanda–visos
Prienųmiestošvietimoįstaigos:„Žiburio“gimnazija,„Ąžuolo“
progimnazija,„Revuonos“pagrindinėmokykla,Švietimocen-
trasirPedagoginėpsichologinėtarnyba.Visidalyviaisusitelkė
dėlbendrotikslo–pamokosevyraujančiąmokymoparadigmą
keistiįmokymosi,siekiantsustiprintimokiniųmokymosimoty-
vaciją,darančiąįtakąjųpasiekimamsirpažangai.
Kąnaujoatradome?Pastebėjome,kadskirtingasdviejų

šalių švietimo, kultūrinis kontekstas padeda atrasti naujus
projektoveiklomissprendžiamųproblemųaspektusiršiųpro-
blemų sprendimogalimybes.Atradome, kad iš tiesų šiame
procesenereikiagriežtaiatskirtimokymoirmokymosiparadig-
mų,nesesminisvaidmuotenkamokytojoirmokiniosąveikai.
„Mokymas,vykstantissąveikaujantmokytojuiirmokiniui,yra
gerasmokymas,pažadinantismotyvuotąmokymąsi“(Ramutė
Bruzgelevičienė,LietuvosedukologijosuniversitetoEdukolo-
gijoskatedra).Taipagrindėirmūsųatliktasmokiniųmokymosi
motyvacijostyrimas.

Mo ky mo si pa ra dig mos die gi mo pa mo ko je mo de lis. Nau
dodamiesiprojektoveiklomissubūrėmebesimokančiųprofesio-
nalųkomandą,kuriparengėirišbandėmokymosiparadigmos
diegimopamokojemodelį,padedantįstiprintimokiniųmokymosi
motyvaciją.Taileidosuburtisavivaldybėsirmokykloslygmens
komandas,stiprintijųnariųkompetencijasirkt.Projektoveiklų
nulemtiemspokyčiamspamatuotibuvoatliekamanuolatinėmo-
kytojųsavirefleksijairmokiniųmokymosimotyvacijostyrimas
projekto pradžioje ir pabaigoje.Pastebėjome, kadpagerėjo
mokymosimotyvaciją lemiantimokytojo irmokinio sąveika,
ugdytiniųmanymu,mokytojaineskubavertinti,dažniautikrina
atliktasužduotisirleidžiaklysti.Mokiniųteigimu,sustiprėjopa-
reigosjausmas,draugųparama,savarankiškodarboįgūdžiai,
pagerėjopamokųlankomumas.
Modelioįgyvendinimopraktiniaiaspektai.Projektodaly-

viaisukūrėRekomendacijasmokytojui,siekiančiampamokose
įgyvendintimokymosi paradigmą.Organizuodami pamokas
pagalšiasrekomendacijasmokytojairengėpamokųscenari-
jus,sudarėgalimybesprojektopartneriamsstebėtipamokas
virtualiai.Siekdamiapmąstytisavosėkmę,pedagogainaudo-
josisutartaisgrįžtamojoryšioinstrumentais:pamokųstebėjimo
formomismokiniamsirmokytojams.

Iš Rekomendacijųmokytojui, siekiančiampamokose
įgyvendintimokymosiparadigmą:
Pripažintimokytojoirmokiniosąveikossvarbą.Skatinti

mokiniųmokymąsiprisiimantatsakomybęvisaislygmenimis–
pradedant vadovais ir baigiantmokiniais; stiprintimokytojo-
mokinio sąveiką, ypatingądėmesį skiriant tarpasmeniniams
mokytojoirmokiniosantykiamsbeijiemsgerinti;pripažinti,kad
kiekvienasvaikasgalimokytis irmotyvuotikitus;skirtidaug
dėmesiomokiniuikaipasmenybei;sudarytisąlygasmokiniams
kartoti,klystiirtaisytiklaidas;palaikytiirstiprintimokiniooru-
mą,savivertę.
Kurtimokymosiaplinkas,kuriosemokinysgalėtųįgyti

naująpatirtį.Padėtimokiniamsišsikeltiaiškius,betambicingus
mokymosi tikslus;mokytimokytis taikant įvairiasstrategijas;
suteiktimokiniams kuo daugiau savarankiškumomokantis;
organizuoti veiklą pamokoje taip, kadmokinys taptų savo
patiesmokytoju; lanksčiainaudotistvarkaraščioteikiamomis

ge ras mo ky mas  
pažadinamokymąsi

galimybėmis;organizuotiveiklassuteikiantmokiniamsgalimybę
mokytikitusmokiniusirmokytispatiems.
Teiktimokiniamsužduotis,pasiūlytiveiklossritis,me

todusdėljųtariantis.Užtikrintimokymoirmokymosimeto-
dų įvairovę ir jųpagrįstumą;organizuotimokiniųvertinimąir
įsivertinimą.
Pastangosmokytis turi būtimatomos ir išmokytojo, ir iš

mokiniopusės.Norintorganizuotigerąmokymą,pažadinantį
mokymąsi,reikėtųvisojemokyklojekurtimokymosikultūrąir
puoselėtibendruomenėsjausmą.Visimokytojainusipelnogauti
teikiamąmokyklosadministracijosirkolegųpagalbą.Siekiant
pamokoseįgyvendintimokymosiparadigmąirpadarytipozityvų
poveikįmokiniųmokymosimotyvacijai,reikiasudarytisąlygas
mokyklospedagogamsdalytisnetiksėkmėmis,betirklaido-
mis,numatantspecialų laikąsusitikimams(apmąstymamsir
diskusijoms),perkuriuospedagogai:aptariamokiniųmokymą-
silemiančiusveiksnius;dalijasinesėkmėmisirjaskolegiškai
sprendžia;analizuoja,vertinasavoveiksmusirnumato,kaip
jiebuskeičiami;išanalizuojaįvykusįmokymoprocesąirpro-
jektuojatolesnįugdymą.

Kąsupratome? „Erasmus+“programosprojektas „Geras
mokymaspažadinamokymąsi“padėjopartneriamsišskirtin-
gųregionųįgyvendintinorimuspokyčiusšvietimosistemoje.
Projektas leido realizuotibentdalįmokyklųsteigėjų įsipa-

reigojimųgerintišvietimokokybęmokyklose.Vienadidžiausių
sėkmiųbuvoprojektodarbogrupiųnariųįsipareigojimasirat-
sakomybė.Kitasėkmė–KaljarioirSasariouniversitetų(Italija)
įsitraukimas.Projektąpristatėmestudentams,dirbomesujais
darbogrupėsemokymosiparadigmostema,iššiųuniversitetų
gavomegrįžtamąjįryšįapiemūsųprojektoveikląirrezultatus.
Manome,kadprojektoveiklos ir rezultataigalėtųbūtivie-

nas iš pavyzdžių, kaip Lietuvoje galimapaskatinti pokyčius
įgyvendinantnacionalinęGerosmokykloskoncepciją.Veiklos
bustęsiamosįtraukiantsumokymosiparadigmasusijusią,per
projektąatrastą ir išbandytągerąjądarbopraktiką įprojekte
dalyvavusių ir kitų organizacijųmetinius,mėnesio planus, į
mokyklųugdymoplanus.

Projektedalyvavusiųmokyklųvadovųidėjosdėlveiklos
tęstinumo:
„Mokiniųįvardytospriemonės,kuriosgalipadėtiorganizuoti

įdomesnes,patrauklesnespamokas,busplėtojamosvisuose
klasiųkoncentruose.Aktyviaurengsimeintegruotaspamokas,
pamokasnetradicinėseaplinkose,intensyvinsimeskaitmeninių
priemoniųpanaudojimą,dažniaupasitelksimetėvus“(mokyklos
direktorėIrena).
„Aplinkmusyradaugprotingų irnorinčiųpadėtivaikų, tik

turimeišmoktiteisingai jiemsužduotiklausimus,osvarbiau-
sia–gebėtiišklausytiirpriimtiatsakymus“(direktoriauspava-
duotojaRasa).
„Šisprojektasbuvoreikšmingas,nesištikrųjųpaskatinoben-

dravimąirbendradarbiavimątarpmokyklųirmokytojųvietos,
regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.Pastebėjau
didelę profesinę plėtrą, susijusią su įsitraukimu, bendradar-
biavimu, praktikos,metodikos ir savęs vertinimopokyčiais“
(mokyklosdirektorėPatrizia).

Straipsnisatspindidotacijosgavėjo,betneŠvietimomainųparamosfondo,
EuroposKomisijosarjosinstitucijųpožiūrį.EuroposKomisijaneatsakouž
straipsnioturinįiružgalimąinformacijospanaudojimą.

RenataPAVLAVIČIENĖ
Prienųr.savivaldybėsadministracijosŠvietimoskyriausvyr.specialistė,

projektokoordinatorė
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Pasirinkomegyventiirveiktikitaip,kadpasiektumeplanuotą
pokytį.Kadjisnebūtųfragmentiškas,turimepasitikėtiirtikėti
mokiniais.Pastaruojumetuišaugomokytojųporeikistobulėti,
todėltenkasusimąstyti,kąnedelsiantreikiakeisti.Turimesu-
sitartikiekvienojemetodinėjegrupėje,kaipugdysimesocialiai
sąmoningą,atsakingąmokinį.Maneįkvepiairveikiaspindu-
liuojantimokiniųenergija,kuriąjaučiuperpamoką,konkursąar
pagalbosmokiniuivalandą.Čiasvarbupasitikėjimas,pagarba
irvisokeriopapagalbaugdytiniui.Suprantama,mokytojaituri
būtiatsakingiirsąžiningipirmiausiasau.Ieškojimamsirpoky-
čiams reikalingaskitoksžvilgsnis įmokiniųmokymąsi,ypač
stiprinamasmokėjimasmokytis.Tadkaipskatinametuospo-
kyčiussavomokyklose?Pirmiausia,pagalbendrussusitarimus
gyvenameirveikiamekitaip,tikimeirpasitikimekiekvienumo-
kiniu,otamlabaisvarbiirtėvų(globėjų)parama.Odabarjau
laikastartisdėlmokiniųmokymosilūkesčiųirmotyvacijos.Tik
aktyviosveiklospamokoselabiausiaiprisidedapriebendrųjų
irdalykiniųkompetencijųugdymo.

Sėkmėsformulė–mokytojųpraktikųveiklos(patirties)
iršiuolaikiniomokslobendrystė.Skaudu,kadįSeimąpate-
kusiųmokslininkųgrupelėsavosiūlomamenaujamepožiūryje
neradovietosžiniomsirpatirčiai.Norsmes,praktikai,suvokia-
metaip:aprašaiirgairėsdygsta,ovisataiįgyvendintinorimasu
taispačiaisvarganaisirdarnetikslingaipaskirstytaisfinansiniais
ištekliais.Vienismaginasipamokose,mokydami3–5mokinius,
skleisdamigerąjąirnepakartojamainaujoviškąpatirtį,okitiuž
tokįpatatlygįirsutaispačiaisresursaisugdoskirtingųgebė-
jimųirporeikių30–32mokinius.Turiumintyjemetodųšou,kai
tojeklasėjekelimokiniaituriryškųatsilikimąirelgesionukry-
pimų,odarkelivospasiekiapatenkinamąpasiekimųlygį.Štai
irpasirodo,kadmūsųmokyklųkelrodis–Gerosmokyklos
koncepcija–yraatplėštasnuorealybės.Struktūrospertvar-
kayraneišvengiama,o tada įpamokoskokybėsproblemas
pažvelgsimemoksliniu irpraktiniupožiūriais. Išgirskitemus,
praktikusprofesionalus,prašančiusreformasvykdytianttvirtų
praktikospamatų.
Naujasiššūkis–įdarbinkimekiekvienąirvisusmokinius

pa mo ko je.Arįveiksime?Arįvyksplanuotaspokytis?Garan-
tuoju,kadtuoatvejuįvyktųšuolismūsųšaliesšvietimosiste-
moje.Taiirdiferencijavimas,mokymosilūkesčiai,motyvacija
irkitosproblemos.Mes,mokytojai,turimenuolatmokytisvieni
iškitų:žiniųirpraktikosvienovėskatinasisteminiuspokyčius.
Pamokos kokybė itin priklauso nuomokytojo asmenybės,
kvalifikacijos.Tik laimingasmokytojas išmokomokiniusbūti
laimingus.Šilta,įtraukiantipamokosatmosferapadedageriau
mokytis.Dardaugspragųrastavertintųmokytojųpraktinėje
veikloje:pamokosplanavimas,mokiniųasmeninėspažangos
stebėjimas,matavimas,pasiekimųvertinimas.Norsnemažai
tėvų darmąsto senoviškai:mokytojas pats dirbtų, aiškintų,
rodytų,omokiniaitikpasiklausytų,atkartotų,galdarkaikąir
atsimintų.Raginupedagogussuplanuotišiuolaikinępamoką
taip,kadnumatytiaktyviųveiklųorganizavimobūdaiirmetodai
skatintųmokiniusįsitrauktiįaktyvų,savarankiškąmokymąsi.
Darretaigrįžtamapriepadarytųklaidųtaisymoiraiškinimosi,
namųdarbainėradiferencijuojami, jieskiriamiskubotai,yra
perdidelėsapimties.Neteisingatiekdaugmokymosiperkelti
įnamus.Žiūrėkimeįvaikustaip,kaipžiūrimaįmedžius–su
dėkingumu,nestaipalaima,betbelūkesčiųarnorų,juknerei-
kalaujame,kadmedžiaibūtųkitokie.Mylėkimevaikustokius,
kokiejieyra.Svarbu,kadmokiniaipamokosejaustųsigerai,o
pasyvausmokymosimetodaiužleistųvietąaktyvausmokymo-
simetodams.Pateikiutemas,kuriospadėsaugintimokytojų
supratimą, kaipmokymą keistimokiniųmokymusi, diegti ir
tobulintipamokoskokybėskultūrą.

Pamokoskokybėsvaldymopokyčiai 
verčiamokytojustobulėti

Diferencijuota pedagogųmetodinė veikla kiekvienoje
mo kyk lo je (gal ir rajonoarmiestometodiniuoserateliuose)
šiaismokslometais turėtų būti:sėkmingospamokospla
na vi moiraktyviųjųveiklųorganizavimopatirtis;namųdarbų
sky ri mo, mokiniųpažangosirpasiekimųvertinimopraktika 
(individualiosmokiniųpasiekimųpažangosmatavimo,pokyčių
fiksavimoirt.t.).Mokytojamslabaistingažiniųapiepamokos
mokymosi uždavinius, tikslus,metodiką, individualizavimą
ir diferencijavimą.Šiuometu norimedaugiau kūrybiškumo,
kritiniomąstymo,integracijosirt.t.Okaipišmokytimokinius
mokytis,bendradarbiautisudraugais?Visiemssuprantama,
kadmokytojo veiklos planavimą reikėtų tobulinti, tačiau se-
minaruoseįgytosžiniosvangiaitaikomospraktikoje.Mokyklų
metodinėmstarybomsreikianagrinėtitokiasaktualiastemas
(jeiyraporeikis,galitekreiptisirįlektorių–vincas.tamasaus
kass@gmail.com):

„ŠiuolaiKiNėSPaMoKoSaRchiTeKTūRa
aKTyviNaNTMoKiNiųMoKyMąSiMoKyTojo
PRaKTiKoPožiūRiu“:

 � „Mokytojopraktikoaktyviųjųveiklųpamokašiandien“ 
(aktyviųjų veiklų pamoka šiandien: nuo žinių iki kompe-
tencijų individualizuojant, diferencijuojant ir integruojant
ugdymąpraktika,mokymoirmokymosiiššūkiaimokytojui:
nuožiniųikikompetencijųperpažangąskatinantįgrįžtamąjį
ryšį iraktyviųjųveiklųorganizavimą;sėkmingospamokos
modeliavimasindividualizuojantirdiferencijuojantugdymą:
skirtingi–suprasti–laimingi;pažangąskatinančiogrįžtamo-
joryšioiraktyviųjųveiklųorganizavimopraktika(pasyvaus
mokymosimetodųlaipsniškaskeitimasaktyvausmokymosi
metodais);mokymosiporeikiųnustatymasirtenkinimasindi-
vidualizuojantbeidiferencijuojantugdymąpamokose;darbas
poromis(grupėmis)–metodasskirtingųgebėjimųmokiniams; 
mokymosimotyvacijosskatinimasugdantintegruotai).

 � „Mokiniųpažangosirpasiekimųvertinimas“(individualios
mokiniųpasiekimųpažangosmatavimas,pokyčiųfiksavimas,
rezultatųanalizavimasirpanaudojimasmokiniųpasiekimams
gerinti:mokyklospamokoskultūra–kūrybiškumougdymas
ir individuali pažanga;mokytojo – atsakingomokiniųmo-
kymosivadybininkoiržinojimoeksperto–veiklaugdantir
vertinantmokinių socialines kompetencijas (kaipmokiniui
įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą);mokinių
mokėjimomokytiskompetencijosugdymas,ugdymoturinį
pritaikantskirtingųgebėjimųirporeikiųmokiniams,siekian-
tiemsaukštesniųrezultatų;pamokosmokymosiuždavinio,
refleksijos,namųdarbųiraktyviųmokymosiveiklųteorijos
bei praktikos integracija; lūkesčių, asmeninės pasiekimų
pažangosstebėjimo,fiksavimo,analizavimo,panaudojimo
irinformavimosistema;mokiniųpažangosirpasiekimųver-
tinimoplanavimas).

 � „Tiriamųjųirkūrybinių(ugdomųjų)projektųvietašiuo
laikinėjepamokoje:planavimas,organizavimasirverti
nimas“(mokytojovaidmuopamokoješiandienirrytoj:tarp
realybėsirlūkesčių;projektinėtiriamoji,kūrybinėirproblemų
sprendimoreikalaujantiveiklapamokose–keliaslinkgabaus
mokinio;kūrybiškumąskatinantysugdomiejiprojektai–mo-
kymą(si)aktyvinantismetodas;ugdomųjųprojektųplanavi-
mo,organizavimoirvertinimosistemospokyčiaimokykloje;
probleminisir integruotasmokymas,tiriamasisirkūrybinis
mokymasisnuožiniųikikompetencijųnaujajameprogramų
apraše;praktikumas„Tiriamųjųirkūrybiniųugdymoprojektų
kokybėsrodikliai:terminologijospanaudojimas,komunikavi-
mas,procesas,rezultatai(išvados),informaciniųtechnologijų
panaudojimas,darbokokybėirkt.“).
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„MoKyTojovaiDMuoŠiuolaiKiNėjePaMoKoje“:

 � „Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos
kokybėsvaldymoirpasiekimųpokyčiomatavimoteori
josbeipraktikosintegracija,siekiantugdymokokybės“ 
(pamokos,orientuotosįpagalbąmokiniui,planavimoirorga-
nizavimopatirtis;mokiniųišmokimostebėjimoirpasiekimų
vertinimometodų taikymo pamokose praktika ir teorijos
dermė; vertinimo užduočių rengimo, diferencijuojantmo-
kiniųugdymą,pavyzdžiai;mokiniųpažangos irpasiekimų
vertinimas,siekiantgeresniųmokymo(si)rezultatų;aktyvių
veiklų (mokymo(si)metodų),mokinių įsivertinimo būdų,
padedančių tobulintimokinių pažangą, taikymas;mokinių 
socialinių kompetencijų ugdymo ir vertinimomodelismo-
kykloje).

 � „Sėkmingospamokosvirsmas: struktūrosmodeliavi
mo,aktyviųveiklųorganizavimo,pažangąskatinančio
grįžtamojoryšiopanaudojimopraktika“(pamoka–svar-
biausiasmokyklosveikloskokybėsrodiklis;mokytojovado-
vavimasmokiniųmokymosi procesui (gidas, palydovas);
klasės teigiamasmikroklimatas – pagalbos ir paramos
mokiniamsmokantis pagrindas; aktyvių veiklų /metodų
nustatymo ir taikymopraktika;struktūros,aktyviųveiklų ir
vertinimometodųpokyčiaisėkmingospamokosvadyboje;
klasėsdienynopildymopraktika (pamokos turinys, namų
darbai);kaipkeičiasimanopamokosvadyba:šiuolaikinės 
pamokosmodeliavimaspraktikoje;mokymosiporeikiųnu-
statymas ir ugdymo diferencijavimas: kelias link gabaus
mokinio).

 � „Pamokos kokybės valdymas ir pasiekimų pokyčių
matavimas praktikoje“ (teorijos ir praktikos integracija
kokybiškojepamokoje:nuomokymosiuždavinioikimokinių
pasiekimųpokyčiomatavimo;mokymąsikuriančiosstrate-
gijossiekiantpamokoskokybės;mokymasistiriant–veiks-
mingasintegruotasugdymas;lankstilaikovadyba,atvirumas
pokyčiams ir naujovėms, personalizuotas vadovavimas
vaikomokymuisi–mokyklosdarbokokybėsvadybosesmė; 
ugdymosiaplinkųkūrimasirtobulinimas;praktikumas).

Šimokytojųkvalifikacijostobulinimosisistemasukurtasie-
kiantstiprintipamokosvaldymokompetencijas,susijusiassu
ugdymo turinio planavimu,mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimu,aptartidarbosistemąmokyklose,svarbąirnaudą
siekiantgeresniųmokymosirezultatų.Pateiksimedalyviams
įvairiųpraktiniųpatarimųirkonkrečiųgerosiospatirtiespavyz-
džių:kaiptobulintiugdymo(si)planavimą,tiekilgalaikį,tiek
konkrečios pamokos (veiklos),mokytojus skatinsime supla-
nuoti/mokytisnumatytikiekvienomokinioveikląirišmokimą
(prognozuojamąpažangą)pamokoje,pa nau do ti pa mo ko je 
surinktąvertinimoinformaciją(duomenis)planuojantbū-
simąpamoką (planuoti ugdymą(si), ne „vadovėlio išėjimą“),
analizuosime,kaipaktyvintimokiniųmokymąsiprasmingiau
panaudojantturimasmokymopriemones,erdves,ugdymome-
todus,mokytojųtarpusaviobendradarbiavimąirmokytojųbei
mokyklosvadovųbendradarbiavimąplanuojantugdymoturinį.
Aptarsimedalykougdymokoreliacijąsumokyklosstrategijair
metiniu veiklos planu.Planuojant ugdymo turinį svarbiausia
dalyviųdiskusija,konkretūspatarimai,pavyzdžiai,rekomenda-
cijos.Mespokytįpasiekėmediegdamikolegialųgrįžtamąjįryšį,
perėjomenuomokytojodominavimoįmokytojo,padedančio
mokytis,vaidmenį,taiptobulindamipamokosvadybą.Nacio-
nalinėsmokyklųvertinimoagentūrosvertintojųmedžiagarodo,
kadpamokos(veiklos)kokybėdažniausiaividutiniška,taiyra
mokiniųpasiekimaividutiniški,nesvisdarsvarbesniaislaikomi
rezultataineijųpasiekimobūdai.
Stebėdamasmokytojųpamokas,pirmiausiaaiškinuosi,ko-

kiekiekvienomokiniopasiekimųirpažangosstebėjimobūdai,
koksdažnumas.Manau,kadšalyjepamokoskokybėtobulėja
pernelyglėtai,permažaidėmesioskiriamametodineiveiklai
mokykloseirregionuose.Esuįsitikinęs,kadpamokoskokybė–
taipatssvarbiausias,mokiniųmokymosipasiekimuslemiantis
veiksnys.Žiūrėkimepozityviai:kaivisimokytojaisistemingai
keliakvalifikaciją,yratinkamaipasiruošęteiktipagalbąmoki-
niams,kokybėpamokojeišesmėspasikeičia.

VincasTAMAŠAUSKAS
Seminarųlektorius,mokytojųpraktinėsveiklosvertintojas

Konferencijavyksš.m.lapkričio10d.(penktadienį)10val.
Perjąbusorganizuojamametodiniųpriemonių,skirtų1–4metų
amžiausvaikams,parodairtarptautinioprojekto„Vaikokelias
įgražiąkalbą“sklaida.
KonferencijaskirtaužsienioirLietuvosikimokykliniųįstaigų

logopedams,mokytojams, tėvams, projekto „Vaiko kelias į
gražiąkalbą“partneriamsirdalyviams,vaikams.

KoNFeReNcijoSaNoTacija

Pasidalysimepraktine patirtimi, aptarsimeholistiniusme-
todusirveiksmingąpagalbąvaikui ikimokykliniameamžiuje,
sudarantsąlygasplėtotisankstyvajai,taisyklingairišliajaikalbai,
žodynui,intelektui,asmenybei.
Mažylissupantįpasaulįpažįstapersavopojūčius:ragauda-

mas,liesdamas,uostydamas,matydamas,judėdamas.Pojūčiai
(sensorinėsistema)padedasuvoktikalbą.Taipuikigalimybė
parengtivaikąvėlesniemsmokykliniamsmetams.
Pristatysimeiraptarsimetolesnestarptautinioprojekto„Vaiko

keliasįgražiąkalbą“veiklasbeinaująprojektątėvamsirvai-
kams „vaikokeliasįgražiąkalbą,gerąsveikatą,laimingą
gyvenimą“.

kvietimasįtarptautinęmokslinę-praktinękonferenciją 
„visuminis(holistinis)ugdymasirkalbossutrikimųprevencija 

ankstyvajameikimokykliniameamžiuje“

Programoslektoriai–jungtinėlektorių,konferencijosrengėjų,
projektodalyviųgrupė.
Konferencijoskalba–lietuvių,rusų(2pranešimaisuvertimu

įlietuviųkalbą).

Pra šo me re gist ruo tis iki š. m. spa lio 10 d.

Kontaktai:DanguolėPetrauskienė,tel.868473471,
antaninaŠereivienė,tel.868547175,
Tatjanaindriulienė,tel.862022434,
lauretachankevič,el.p.laura.chankevic@gmail.com,
tel.865605124.

DalyviamsbusįteiktiLRšvietimoirmoksloministerijospa-
tvirtintikvalifikacijostobulinimopažymėjimai(Klaipėdosuniver-
sitetoTęstiniųstudijųinstituto)irpadėkos,knyga„Vaikokelias
įgražiąkalbą“,projektokoordinatoriųmetodinėsrekomenda-
cijos,pagalkurias toliauvykdysimeprojektą, įgyvendindami
kalbossutrikimųprevenciją.
visainformacija–https://vaikopasaulis.jimdo.com.

Konferencijosrengėjųinf.
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Mokyklose

Iš136tūkst.žmonių,1941–1953m.
išvežtųįtremtį,apie28tūkst.mirė
nuoligų,bado,nepakeliamodarbo.
Net ir gyvendami nežmoniškomis
sąlygomis, tremtiniai išlaikė stiprią
katalikiškądvasią,mokėsavovaikus
skaityti ir rašytigimtąja kalba. Jie
buvovieningi,rėmėvienikitus,kartu
šventėtautinesirreliginesšventes.
1992m. Lietuvos Respublikos

Aukščiausioji Taryba okupacinės
sovietų valdžios ir vietos kolabo
rantų vykdytas represijas įvardijo
kaip lietuvių tautosgenocidą.Nuo
jonukentėjoapie350 tūkst. šalies
gyventojų – labiausiai išsilavinusi,
kūrybingiausia, darbščiausia ir pa
triotiškiausiatautosdalis.

PiLietinėiniciatyva 
„PaLiktinaMai...“

Tarptautinė komisija nuo 2004m.
kas met kar tu su ki to mis ins ti tu ci jo mis 
inicijuojabirželio14-osios–Geduloir
viltiesdienos–minėjimąLietuvosben-
drojougdymoįstaigoseirkitosešvietimoinstitucijose.Šiemet
minėjomejau76-ąsiaspirmųjųtrėmimųmetines,kaipervieną
savaitęišLietuvosbuvoištremtaapie17500žmonių.
ŠiaismetaisrenginioorganizatoriaipakvietėGedulo irvil-

tiesdienąpaminėtidalyvaujantpilietinėjeiniciatyvoje„Palikti
namai...“.Pavadinimaskilo skaitantbuvusiųtremtinių,politinių
kaliniųatsiminimus.
Ruošiantisšiemsminėjimamsbuvosiūloma:analizuotibu-

vusiųtremtiniųatsiminimusirsukurtinamųmaketus,kuriepri-
mintųXXa.vidurioLietuvoskaimo,miesteliovaizdus.Prisidėti
priešiosdatosminėjimobuvopakviestiistorijos,pilietiškumo
pagrindų,etikos,kalbų,dailės,technologijųmokytojaiirklasių
auklėtojai.
Mūsųmokyklosmokiniai,kaipirkiekvienaismetais,peris-

pa lik ti na mai

torijospamokątapoakcijosdalyviais.
Buvo aptartos trėmimų, deportacijų
temos,nagrinėjamasžemėlapis „Lie-
tuvosžmoniųtremtiesirkalinimovie-
tos“,renkamakraštotyrinėmedžiaga,
užrašomi tremtinių ir politinių kalinių
prisiminimai,jiekviestiįmokyklosren-
ginius,atkreiptasdėmesysįjausmus,
emocijas, kurias patyrė prievarta iš
savogimtųjųnamųišvežamižmonės.
Ieškotaatsakymų,kodėlžmoguisvarbu
neprarastiDievo tikėjimo, turėti savo
namusirpan.
Pristatydamisavokūrybiniusdarbus,

mokiniaipateikėsenelių,kaimynųpa-
sakojimusapiepaliktusnamus.

MeLdėsiužLietuvosLaisvę

PasvaliokatalikėsmoterysirGyvojo
RožiniomaldininkaikartusuPasvalio
Šv.Jonoparapijosmaldininkaisirmies-
tobendruomenemeldėsiužLietuvos
laisvę,politiniuskalinius ir tremtinius.
Pasibaigusšv.Mišiomsvykomeįkapi-
nesprisimintipirmųjųmasiniųtrėmimų
dienos.
PerrenginįkalbėjoPasvaliorajono

merasGintautasGegužinskasirtrem-
tinysAntanasŠleivys.Priepaminklopolitiniamskaliniams ir
tremtiniamsatmintibeiprieGeležinkeliostotiesbuvopadėta
trispalvejuosteleperrištųrožių,bijūnų,laukogėliųpuokščių,
uždegtaatminimožvakučių.

bendrystėtreMtinėsLaiMutėsMuziejuje

Pominėjimokapinėsemotinųmaldosgrupelėsusirinkopa-
simelstiužsavovaikusjaukiametremtinėsLaimutėsZigmun-
tienėsšeimosmuziejuje.Pasimeldędarilgaidiskutavomeapie
mūsųirLietuvossopuliusbeidžiaugsmus.

VladaČIRVINSKIENĖ
PasvalioLėvenspagr.m-klosistorijosmokytojametodininkė
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Gelstant laukams, paukščiams besiburiuojant į šiltuosius
kraštus, svyrant įvairiaspalviams jurginų žiedams, dažniau
pagalvojameapierudenį.Ojuktaipnesinoripaleistivasaros.
Vasara–taiatostogos!
GegužęŠvietimoirmoksloministerijakvietėšvietimoirkultū-

rosįstaigasįsitrauktiįiniciatyvą„Atverkdurisvasarai“irsuteikti
visiemsmokyklinioamžiausvaikamsgalimybęprasmingaileisti
atostogas.Šiaiiniciatyvainelikomeabejingiirmes,Vilkaviškior.
Keturvalakiųmokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.
Susibūrusiiniciatyviųbendruomenėsnariųkomanda–aš,šio
tekstoautorė,direktorėspavaduotojaugdymuiirlietuviųkalbos
mokytojaAušraBiskienė,bibliotekininkėVilijaUrbšienė,dailės
irtechnologijųmokytojaLauraUrbšytė,kūnokultūrosmokytojas
PovilasMelnykas–birželio–lieposmėnesiaismokyklojeorga-
nizavoįvairiusrenginius.Išvisovykodešimtskirtingųveiklų,
kuriasaplankėapie130įvairausamžiausvaikų.
Kelionė įKauną– tai renginiųciklo „Atverkdurisvasarai“

pradžia.Dvidešimttrysmūsųmokyklos1–10klasiųmokiniai
išvykąpradėjonuoapsilankymoKaunopilyje,vėliaupasivaikš-
čiojopoLaisvėsalėjąirdalyvavoapžvalginėjeekskursijojesu
giduTadoIvanauskozoologijosmuziejuje.Antrojiekskursijos
dalis,kuribuvolabailaukiamaugdytinių,–laikasbatutųparke
„JumpSpace“.
Dvylikamokinių vyko į vaikų rašytojoAnzelmoMatučio-

MatulevičiaustėviškęZomčinėskaime,Igliaukosseniūnijoje,
Marijampolės savivaldybėje. Sodybojemus pasitiko ir apie
rašytojopraeitįpapasakojomuziejausprižiūrėtojasAlgimantas
Lanauskas.Vaikai apžiūrėjo rašytojo išleistų knygųparodą,
išmokopirmąjįA.Matučio-Matulevičiaussukurtąeilėraštį,pa-
sivaikščiojošaliasodybosįkurtameparke,kuriameyra19me-
diniųskulptūrų,sukurtųmedžiodrožėjųišįvairiųpasauliošalių.
ŠiąišvykąfinansavoKeturvalakiųseniūnasGintautasUrbšys.
MinintGedulo ir viltiesdieną,mokyklojevykoprisiminimų

rytmetis. Susirinkusieji žiūrėjo trumpą vaizdo įrašą „Vaikai
tremtyje“, klausėsimokytojos L.Urbšytės ir bibliotekininkės
V.Urbšienėspasakojimųapie jųmočiutės /mamosBirutės
Dulinskienės,kuribuvoištremtasulaukusivosseptynerių,pri-
siminimus.Tremtiniųprisiminimaisdalijosi istorijosmokytoja 
ReginaTreikauskienė,anksčiaurinkusi iružrašinėjusimūsų
miesteliotremtiniųpasakotasistorijas.Vėliaumokiniaiaplan-
kėpaminklą„Bolševizmoaukomsatminti“iruždegėatminimo
žvakę.
Mokyklos sporto salėje organizuotos popierinių lėktuvėlių

varžybos.Pirmiausia susirinkusieji išgirdo įdomių faktųapie
popierinius lėktuvėlius.Užfiksuotaspopierinio lėktuvėlio nu-
skrietoatstumorekordas–69mir13cm.Potrumposištraukos
išfilmo„Popieriniai lėktuvėliai“peržiūroskiekvienasvaržybų

atostogos–taiatlygisužvisągerą

dalyvisišpopieriauspasigaminopotrislėktuvėlius,sukuriais
dalyvavovaržybose.
Edukacinėpamokaapieaugalusprasidėjonuosaldainiųir

keksiukųgaminimo:vienivirė,kitikepė.Paskuibibliotekininkė
V.UrbšienėpapasakojoapievaistingusLietuvojeaugančiusau-
galusirypatingasjųgalias.Aš,lietuviųkalbosmokytojaA.Bis-
kienė,parodžiauskaidresapiekeisčiausiuspasaulioaugalus.
Vėliauvaikaiiššakeliųirlapųįvardijoaugalųpavadinimus.
Lipdymasišmolio–taikūryba,atsipalaidavimas,geranuotai-

ka,terapija,perkuriąsunaikinamosneigiamosemocijos,todėl
surengtaskeramikosužsiėmimas„Pastatykimevaikystėspilį“.
Vaikaiišmoliolipdėpilis,kūrėistorijasapiejųgyventojus.Visas
pilispastatėpriemokyklosaugančiameberžyne.
Žvejybosvaržybos „Kasdidesnę,kasgražesnę“– taidar

vienarenginiųcikloveiklų.Ankstyvąvasarosrytąmokiniaiir
mokytojairinkosipriemokyklosesančiotvenkinio.Varžybųda-
lyviairungėsidėl„Profesionaliausiožvejo“,„Žvejoatsiskyrėlio“
vardoirvikriausiobeisėkmingiausiožvejorungtyse.Žuvisrei-
kianetikpagauti,betirpažinti,tadturėjoatspėti,kokiažuvis
pavaizduotapaveikslėlyje.Varžybųdalyviaiapdovanotiatmi-
nimostatulėlėmis,kuriasįsteigėKeturvalakiųbendruomenė,
daiktinėmisdovanomisirsaldumynais.
PaminėtairMindaugokarūnavimodiena.Kartusuvisopa-

sauliolietuviaissugiedota„Tautiškagiesmė“.Šiųmetųtradici-
ja–giedotihimnąantpiliakalnių.Kadangigyvenamelygumų
krašte,palaikydamišiųmetųiniciatyvą,susipylėmesavąpilia
kalnį.SugiedojushimnąkiekvienasišsakėlinkėjimusLietuvai.
Vėliauvykodiskoteka.Šoko,dainavovisi:močiutėsirtėvukai
suanūkais,mamosirtėčiaisusavoatžalomis.
Dvidešimtkilometrų–tiekdviračiaisnuvažiavožygio„Pa-

sidairykimeposavokraštą“dalyviai.Žygiodalyviaivažinėjo
Gurbšiliomiško(Vilkaviškior.)takeliais,sustojopriepaminklo
rašytojuiPetruiArminui-Trupinėliui.
Liepos 11-osios vakarą ištikimiausi renginių ciklo „Atverk

durisvasarai“dalyviairinkosiįmokyklosbiblioteką,kurvyko
paskutinis renginys.Susirinkusieji pasidalijo įspūdžiais apie
vykusiasveiklas,prisiminėįspūdingiausias,linksmiausiasaki-
mirkas.Užlangopliaupiantlietui,nuotaikąpraskaidrinageras
filmas.Vaikaižiūrėjofilmąvisaišeimai„DGM:DidysisGerulis
Milžinas“.Taigimokiniai, atsiėmęnors dalį atlygio už visus
mokslometus, išsiskirstėkurtisavosvasaros.Jukdaršitiek
nerūpestingųrytų,jukdaršitiekšiltųdienų,kaigalimataškytis
ežere,jukdaršitiekšviesiųdienų,kaigalimagulėtipievojeir
žiūrėtiįbaltusdebesis,jukdaršitieksaulėsspindulių,kuriuos
reikiasugauti.Jukdaršitieklaikoaugti...

AušraBISKIENĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui
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GinkūnųSofijos irVladimiroZubovųmokykladalyvavo
„Nordplus“projekte „Saugai vandenį, saugaigyvenimą“
(angl.„SaveWater,SaveLife“).Atrodo,darvisaineseniaivisi
plušėjomeruošdamiesisusitiktisusavodraugaislatviaisiš
Meiranu(Lubanosapskritis)mokyklosirestais–Kainamo
kyklos(Hyjumasala)mokiniais.Projektasbaigėsi...Norime
įspūdžiaispasidalytinetradiciškai–pristatomedienoraštį,
kurįkruopščiairašėmevisusmetus.

lie tu va

Prasidėjoprojektas„Saugaivandenį,saugaigyvenimą“
(2016-10-11)
Vakarvakaropmokyklojenemažasbūrelismokiniųirtėvelių

sujauduliulaukėatvykstančiųsvečiųišLatvijosirEstijos.Ojie
atvykokaipplanuota–priešseptyniasdurispravėrėbičiuliai
išLatvijos,onetrukusišpaskosatvažiavoirEstijosmokinukai
sumokytojomis.Pirmadienįnuoparyčiųmokyklašurmuliavo.
SvečiussutartinepasitikoirpasveikinomokytojosGiedrėspa-
ruoštosmerginos,pasipuošusiostautiniaiskostiumais.Skalsos
ir sėkmės linkėjome vaišindamiesi anglų kalbosmokytojos
Zitoskeptaduona.Poiškilmingosdaliesmokinukaipasidalijo
į dvi komandas ir patraukė į dirbtuvėles, kurioms vadovavo
dailėsmokytojaRomualdairanglųkalbosmokytojaRasa.Čia
gaminomeskiriamuosiusprojektodalyvioženklus–vardines
korteles,mūsųdraugystėsakvariumui karpėme ir klijavome
vandens gyvius – žuvis, vėžlius, aštuonkojus.Akvariumas
papuošėmokyklosfojė.Popietųvisųlaukėekskursija.Suži-
nojome,kodėlmūsųmiestasvadinamasŠiauliais,kokialaiko
ir laikrodžiųpaslaptisslypimiestoarchitektūroje.Dienospa-
baigoje aplankėmegeležinę lapę, labirintą, pasitreniravome
laukotreniruokliais,nuvykomeįKryžiųkalną...
Tokiaturiningairkupinaįspūdžiųpirmojiprojektodiena.
Ant ro ji pro jek to die na(2016-10-12)
Netrukoprabėgti antroji projekto „Saugai vandenį, saugai

gyvenimą“diena.Jisavoturiniuitinatitikoprojektopavadini-
mą.KartusubiologijosmokytojaVirginijakeliavomepoBirutės
vandenvietę, domėjomės, iš kur vanduoatiteka į šiauliečių
namus.Sužinojome,kadgiluminiaivandensgręžiniaiyra iki
200mgylio, kad viso procesometu vanduo nekontaktuoja
suoru, o paruošimas vartoti vyksta vamzdžių ir rezervuarų
viduje, kad vanduo nuolat „juda“. Jei per dieną išgaunama
iki 200m3 van dens, tai var to ti ati duo da ma 400 m3, o naktį,
atvirkščiai– išgaunama400m3,oatiduodama200m3 van
dens.Pažintį vainikavo vandens ragavimas.Skanaus ir vė-
saus vandens šlakelis padėjo geriau suprasti, kokio tyrumo
irvėsosyravartotiparuoštasvanduo.Sužinoję,kaipvanduo
atkeliauja,suskubomeišsiaiškinti,kurjis„pabėga“,palikęsmū-
sųnamus.Aukštrakiųnuotekųvalymovietovėjemuspasitiko
„kvapas“–vieniemspasirodęsitinnemalonus,kitiems–pa-
kenčiamas.Bekeliaujantnuovienoįrenginiopriekito,keitėsi
mūsųpožiūrisnetikį„kvapą“,betirįatliekamodarbosvarbą.
Kiekvisokiųetapųįšvarųgyvenimąprabėganuotekųvanduo,
kokias valymo „stoteles“ turi įveikti, kad vėl galėtų keliauti į
mūsųupes ir jūras... Įspūdžiai nespėjodargerai susigulėti,
kaigeografijosmokytojaVilmapateikėstaigmeną–susitikimą
suolimpiniočempionoAurimoLankotėveliuirtreneriu.Mus
nustebino treniruočių intensyvumas,sportininko ištvermės ir
atkaklumoreikalaujantisdarbas.Visiemsbuvoįdomuišgirsti
tėčioprisiminimusišAurimovaikystės.Linksmainusiteikę,bet
kieksužvarbę,grįžomeįmokyklą,kurkūnokultūrosmokytojas
Albinaspadėjonetikgreitaiatstatytisustingusiussąnarius,bet
irgerokaijuosišmankštino.Mokyklanebūtųmokykla,jeijoje
nebūtųužduodamanamųdarbų.Perpertraukėlętarpfizinių
pratimųvaikaipažiūrėjokeletąfilmukųapie lankytasvietas,

saugaivandenį,saugaigyvenimą

pakartojo vandens saugojimo svarbą ir pradėjo galvoti apie
rytojausužduotį,okokiajibus–sužinositerytoj...
Trečiojiprojektodiena(2016-10-13)
Štaiirprabėgotrečiojiprojekto„Saugaivandenį,saugaigy-

venimą“diena.ŠiandienpusdienįpraleidomeNaisiuose,gro-
žėjomėsŠiaurėsLietuvoskultūroscentru,jonepakartojamais
skulptūrųansambliaisirmuziejaispoatvirudangumi...Grįžę
įmokyklą,mokiniaipasidalijo įdvigrupesirsumokytojomis
rengėprojektomedžiagą:mokytojaAstapadėjokurti trikalbį
„PowerPoint“žodyną,osumokytojaRasapakartojojauturi-
masžiniasiratlikonevienąužduotįanglųkalba–spalvino, 
sprendė kryžiažodžius, kūrė taisykles, kaip saugoti vande-
nį. Viską susegėme į rinkinį, kurį pavadinome „Troškuliuko
nuotykiai“.Užduotismokiniai atliko ne tik popieriuje, bet ir
interaktyvioje lentoje.Čia„sublizgėjo“mūsųugdytiniai,kurie
tokiasužduotissprendžiasumalonumu.Mokiniaibuvosupa-
žindintisuinternetoprograma„PowToon“irgalimybeįdomiai
beinesudėtingaikurtitrumpusanimuotusfilmukus.Porimtų
darbų kompiuterių klasėse visi patraukėme į laisvalaikio ir
pramogųcentrą–Ledoarenalaukėmūsų...Pasilinksminoir
pasportavovisi...
Baigėsiprojekto„Saugaivandenį,saugaigyvenimą“
partneriųviešnagė(2016-10-18)
Greitai prabėgo visa savaitė, kupina veiklos ir įspūdžių.

Penktadienį pradėjomedraugystėspalinkėjimais – piešėme
savorankasiružrašėmemintisangliškai,juktaijaupaskutinė
„darbinė“projektodiena...Netrukuspatraukėmeįbaseiną„Del-
finas“,kurturiningaipraleidomenet2valandas.Susipažinome
suplaukimotreneriospecialybe,mokėmėsplauktiirtobulinome
plaukimo įgūdžius.Popietų laukėdarvienas išbandymas–
grupėmis(atskirailatviaiirestai)sumokytojaRomakepėme
sausainius,panašiusįžvaigždutes–jukjųgalimarastinetik
danguje,bet ir jūrosdugne,ovanduomums–svarbiausias
šiameprojekte.
Vakarevisiprojektodalyviaiirklasėsdraugai,mokytojaiir

tėveliaisusirinkomeįbaigiamąjąšventę.Įmokyklątėveliaiat-
skubėjonešinigardžiausiaislietuviųtautiniaispatiekalais,nuo
kuriųlūžostalai.MokytojosGiedrėirNijolėparuošėįspūdingus
numerius –mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, atliko
lietuviųliaudiesdainasiršokius,neganato,netikpatysšoko,
betirvisussusirinkusiuosiusišmokė...Nuomūsųneatsilikoir
svečiai.Latviaipristatėdvisavodainasirdušokius,kuriuos
atlikopasipuošętautiniaiskostiumais.Estainustebinogražio-
missutartinėmisirmokiniųatliktaismuzikiniaiskūriniaisgitara
irkanklėmis.MokytojaRasapristatėnuveiktusdarbus,ekrane
keitėsimokiniųpatirtųįspūdžiųvaizdai.
Mokyklos direktorėDaiva Jagminienė įteikė svečiamspo

šakotįirŠiauliųmiestosimbolį–saulutę.Povisųšokiųirkalbų
vaišintasitėveliųparuoštomisvaišėmis.Vėliauvykodiskote-
ka,opojosmūsųdraugaiišLatvijosiškeliavonamo.Svečius
išEstijosišlydėjomešeštadienįryte.Jaubalandįkeliausimeį
Latviją,obirželį–įEstiją...

lat vi ja

Projektas„Saugaivandenį,saugaigyvenimą“ 
(2017-04-21)
Balandžio18d.10Ginkūnųmokyklosmokinių ir3moky-

tojosvisądienąmokėsiLatvijosMeiranuKalpakapradinėje
mokykloje.ŠiosįstaigosbendruomenėmusirsvečiusišEstijos
priėmėlabaisvetingai.Dienaprasidėjomokyklųprisistatymais,
susipažinimožaidimais,kūrybinėmisdirbtuvėlėmis.Na,opo
pietų–bandymaiireksperimentai!Visiemsypačpatikosvečių
išZinatkarėscentro„ZINNO“parodyti„stebuklai“susausuoju
ledu,pamokosapietai,kaipfiltruotivandenįirsukonstruotisavo
raketą.Ovėliau–darįdomiau:gamintasšerkšnas,žaistasu
muiloburbulais,promikroskopąstebėtivandensgyviai,atlikti
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testaiapievandenįirdardaugybėnetikėtųužduočių.Mūsųpa-
mokosšiandientęsėsinuo9val.rytoiki21val.vakaro!Išsiskirs-
tėmepavargę,tačiaukupinigerųemocijųirdaugkoišmokę.

Ant ro ji die na (2017-04-24)
Antradienįtyrinėjomevandenįireksperimentavomemokyklo-

je,otrečiadienįapievandenįmokėmėsnetradicinėseaplinko-
se.Tądienkėlėmėsankstiirjau7val.išvykomeįkelionę.Jos
tikslas–Daugpilis.PakeliuiprieDauguvosupėsaplankėme
Pliaviniųhidroelektrinę,kuriyradidžiausiaelektrosenergijos
gamintojaLatvijojeirgalingiausiavisoseBaltijosvalstybėse.
Išgirdome išsamų pasakojimą apie hidroelektrinės veikimo
principą,turbinasirgeneratorius,apžiūrėjomemuziejų,beto-
ninęužtvankąir10hidrogeneratorių.Perpamokąsužinojome
hidroelektriniųprivalumusirįvertinomevandensnaudą.14val.
pasiekėmeDaugpilįirapsilankėmeuniversitetolaboratorijose.
Perekskursijąstudentaiirdarbuotojaipapasakojo,kokiemoks-
liniaityrimaiireksperimentaiatliekamigenetikosirbiotechnolo-
gijos,lazeriniųtechnologijųlaboratorijose.Įdomiausiapamoka
vykoakvakultūros(vandensorganizmų)tyrimųlaboratorijoje.
Vėliau pavaikščiojome, apžiūrėjomeDaugpiliomiestą ir grį-
žomeįmiestelį,kuristąsavaitęmumsbuvotapęssvetingais 
namais.
Trečiojidiena(2017-04-26)
Ketvirtadienįprisimenamenetikkaipšilčiausią,betirkaip

pačiąaktyviausiąprojektinėssavaitėsdieną.Išrytoaplankėme
paukštininkystėsūkį„Rozas“.Šeimininkaiišsamiaipapasakojo
apiesavoaugintinius:stručius,kalakutus,antis,žąsis,povus,
fazanus,putpeles,vištas.Įdomubuvopalygintivisųjųkiauši-
nius(aržinote,kademukiaušinisyratamsiaižaliosspalvos?!)
irparagautiputpeliųkiaušinukų.Atsisveikinęsuūkininkaissku-
bėjomeįkoncertąkultūroscentrosalėje.Klausėmėslatviškų
dainųapieupes,jūrą,grožėjomėslatviųatliekamaislinksmais
šokiais,dainavomedainąangliškai,estiškai,latviškaiirlietu-
viškai,grojomeskudučiaisirpašokome„Grečenikę“.Popietų
keliavomeįturizmoirpoilsiocentrą„Ezernieki“.Tensavokojų
ir protomiklumąbei komunikacinius įgūdžius lavinome ko-
mandinėse orientacinėse varžybose ir įdomiose sportinėse
estafetėse.Vakaremokiniai linksminosi piratų vakarėlyje, o
mokytojaiaplankėLatvijostautosdidvyrio,pirmojošalieskari-
niųpajėgųvadoOskaroKalpako(jovardupavadintamokykla,
kuriojesvečiavomės)gimtinę.

Ket vir to ji die na(2017-05-02)
KeliavomepoLubanosapskritį.JojetelkšodidžiausiasLat-

vijojeLubanoežeras,aplinkkurįplečiasiLubanopelkiųkom-
pleksas (513,51kv. kmdydžio teritorija). 23proc. teritorijos
užimavandenys(ežeraiirupės),odar23proc.–pelkės.Tai
išskirtinėvietanetikLatvijoje:čiaregistruotos225paukščių
rūšys,51išjųįrašytaįLatvijosraudonąjąknygą,23žinduolių
veislės,ežeruoseirupėsegyvena20rūšiųžuvys.Norsoras
nedžiugino,bet išpatryto leidomės įpirmąjąekskursijąpa-
žintiniugamtostaku,kurioilgis800m,pelkėjeprieTeirumniku
ežero.Keliaudamimediniaispėsčiųjųtiltaisstebėjometipišką
pelkės kraštovaizdį. Vėliau vykome į draustinio informacinį
centrą,kuriodarbuotojosvedėedukaciniusužsiėmimusapie
vandenspaukščiusirvandensužterštumą.
Antrojiekskursija–poLubanosmiestą.Didelįįspūdįpaliko

neįprastai išdėstyta (jungianti dvi bažnyčias) Liuteronųbaž-
nyčia,amatininkųcentregėrėjomėsVidžemėskraštoliaudies
meistrųdarbais,oLubanosapskritiesturizmoirpaveldocentre
pervirtualiąekskursijąpamatėme,kuodargarsusšisLatvijos
kraštas.Gaila,kaddėlblogųorosąlygųnegalėjomepaplaukioti
kanojomis,pašaudytiišlanko,pamėtytiietiesakmensamžiaus
gyvenvietėje,tačiauvykomeįmedelyną„Podini“,kurisyravie-
nasištrijųdidžiausiųLatvijojeirvienasmoderniausiųdaigynų
Baltijosšalyse.Sužinojome,kadgamybosprocesevienumetu
naudojamaapie20mln.augalų (daigų, sodinukų)!Apžiūrė-
jomedaigynus, šiltnamius, automatizuotasgamybos linijas,
šaldytuvus.Grįžęįmokyklą,apibendrinomeprojektosavaitės
veiklas,žaidėmenuotaikingusžaidimusiratsisveikinome.La-
baineliūdėjome,jukkitassusitikimas–Estijoje jaugegužės 
28dieną!

eS ti ja

Sekmadienį(gegužės28d.)mūsųkomandaišvykoįHyju-
mąsaląEstijoje.Tenvisąsavaitęvykdėmeprojekto„Saugai
vandenį,saugaigyvenimą“veiklaskartusuestaisirlatviais.

Pir mo ji die na(2017-05-28)
KelionėperLatvijąirEstiją,kėlimasiskeltuįHyjumąsalą.

Įsikūrėmeestųšeimose.
Ant ro ji die na(2017-05-29)
LankėmėsKainamokykloje,miesteliosportocentreirvyko-

meįkaimyninįmiestelį.Pakeliuimatėmestebuklingąakmenų
kalvąirvelniopamestąakmenį.Jaunimokultūroscentrega-
minomepaveikslusišstiklo,okeramikosdirbtuvėselipdėme
nacionalinę žuvį plekšnę.Pagrindinė ir profesinėmokyklos,
įsikūrusiossenuosegrafųrūmuose,sužavėjosavoistorija,ar-
chitektūrairsavitukoloritu.Lankėmėspajūryje,kursupomės
sūpynėseiratgaivinomekojasjūroje...Buvosmaguvisiems.
Trečiojidiena(2017-05-30)
Rytąpradėjomegamtojestebėdamipaukščiusirvaikščio-

damipoPaukščiųstebėjimocentrą.Vėliaukeliavomeįvilnos
apdirbimo fabriką. LankėmėsPalate gamtosmoksliniame
centre.Pirmojipamoka–gamtiniaityrimai.Mokėmėsatpažin-
titvenkiniogyventojus–vabaliukusirlervas.Permikroskopą
stebėjomeįvairiųaugalųląsteles,tyrėmevietosžuvųžvynus,
žiaunasirpelekus.Lankėmėsistorinėjesodybojesusenovi-
niaispastataisirrakandais.Vakaroplanuose–baseinas.Dar
vienaturiningadiena...

Ket vir to ji die na(2017-05-31)
Nepaisantpajūriovėsos,šidienabuvopilnanaujųirnepa-

kartojamųįspūdžių.Pirmąjądienosdalįvaikščiojomešiaurinės
salos daliesmiške, kuriame įsikūręsmilitaristinismuziejus.
Sovietinėskariuomenėspalikimas–bunkeriai,pabūklaiirkita
karinėtechnika–kėlėnemalonųšiurpulį.Puikusgidasparodė,
kągalislėptimiškas.Popietųmumsatsivėrėvėlkitokspajūrio
vaizdas,šįkartąprimenantisnegyvenamąsalą.Jameradome
puikiosmedžiagossavokūrybiniamsdarbeliams,kuriuosda-
rėmeRistnagamtoscentre.Jamepasitikrinomeirbiologijos
žinias, testasnebuvo lengvas.Šiamecentrepamatėme, ką
grąžinajūra.Sunkupatikėti,kaipmesjosnemylimeirteršiame.
Padarėmeišvadas:„saugaivandenį,saugaigyvybę“!

Penk to ji die na(2017-06-01)
DienaEstijojeprasidėjoapniukusiudangumiirlengvulietu-

čiu.Išmokyklospatraukėmeįdarvienągamtosmokslocentrą,
kuriamesusipažinomesugeologijasaloje.Mokėmėsatskirti
akmenisirkūrėmeknygeles,kuriaspatysiliustravome.Suži-
nojome,kadakmuoestiškaiyra„kivi“.Antrojipamoka–tapyba
antakmens.Visi,pasiraitojęrankoves,pasinėrėmeįkūrybą.
KelionėtęsėsipažintimisugeruojumilžinuLeigeriu,padėjusiu
gyventojams išvienossalospatekti įkitą.Vėliauužsukome
į Lietuvai nebūdingą pajūrio krantą, kuris visas padengtas
įvairiaisakmenimis.Ėjomesiaurupusiasalioruožu,išabiejų
pusiųplakamistiprausvėjo.Stebėjomegamtą iraplankėme
Soruuostą,iškurioartimiausiaskeliasįSaremosalą.Jaunimo
centrasvisussužavėjosavoišvaizdairveiklosįvairove.

Šeš to ji die na (2017-06-02)
Susirinkęvisųšaliųmokiniaipatraukėįsportosalę,kurpra-

dėjodraugiškasestafečiųvaržybas.Mėtėkrepšiniokamuolį,
spardė futbolo kamuolį į taikinį ir pan.Vėliau visi stadione
sukomelankus,šokinėjomepervirvutęirbėgiojome.Pasistip-
rinęiškeliavomeįKerdlą–mažąjąHyjumąsostinę,kurvyko
jaunimofestivalis.Pasitaikėgalimybėdalyvautiinscenizuotoje
automobilioavarijoje–išbandėmediržųpoveikįįvykusavarijai
irpatyrėme,kąreiškiaišsivaduotiišapsivertusioautomobilio.
Vėliauvėlpasistiprinomeirapsirūpinomearteziniuvandeniu,
kurisveržiasi išsalospožeminiųtelkinių.Baigėsiedukacijos
ir pramogos.Paskutinis vakaras su draugais tikrai pasiliks
kiekvienoširdyje.

RasaSIDABRIENĖ
Šiauliųr.GinkūnųSofijosirVladimiroZubovųm-klos

anglųkalbosmokytoja,projektokoordinatorė
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Lopšeliuose-darželiuose

Svarbu nepamiršti:

 � pokiekvienutekstunurodytiautorių;

 � vienąkartąnurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus;

 � parašytilietuviškąvykdytoprojektoarrenginiopavadinimą;

 � nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalokalba.

Jeigupageidaujate,kadjūsųinformacijabūtųpaskelbta„Švietimonaujienose“,prašomesiųstiredakcijai 
šiaisadresais:in fo leid@sac.smm.ltarbazi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt.

Nuotraukų pateikimas: 

 � NeMažiNKiTe(sumažintosspaudaivisiškainebetinka);

 � neterpkiteįtekstą(reikiapridėtilaiške);

 � nesiųskitekoliažų.

Ugdymoprogramoserekomenduojamanuolatirsistemingai
plėtotivaikosocialiniusgebėjimus(bendrautiirbendradarbiau-
ti):tartisdėlbendrosveiklos,jaikooperuotis,planuoti,bendrauti
suasmenimis,sukuriaiskartuveikiama.Kartukuriantysvaikai
skatinamikalbėtis,diskutuoti,neskalbinisbendravimassukuria
palankiassąlygassuvoktiirišreikštisave.
Stebėjau345–6metųvaikus,dailėscentrekuriančiusben-

drądarbelį,irsiekiauišsiaiškintikomunikacijosypatumusbei
vyraujančiusbūdus.Ugdytiniųbuvopaprašytadviesenupiešti
vienąpiešinįpačiųpasirinktomispriemonėmis.
Paaiškėjo,kadvaikaipiešdamibendrądarbądaugiauben-

draujaverbalinekalba–josženklaisudarė68proc.,onever-
balinėskomunikacijos–32proc.Vaikasnegaliilgaitylėti–jis
turisukuonorspasikalbėti.Bendravimasmažajamsuteikia
galiųkeistissvarbiausiaisįspūdžiais,emocijomis,vaizdiniais,
žiniomis,vertybiųpaaiškinimaisirt.t.
Išanalizavusvaikųverbalinękomunikaciją,paaiškėjo,kad

daugumakalbinadraugą:„Kokiosspalvostunori?Rožinės?“,
„Oiškurtuvandenįmokipiešti?“irt.t.
Bendraudamivaikainetiknuolatkeičiasiįvairiainformacija,

betirdarovienikitiemsįtaką,klausinėja:„Okodėltunenupiešei
savožmonėmsnosiesirburnos?“,„Okamtielaiptaireikalingi?“.

vaikųverbalinėkomunikacijaperdailėsveiklą

Taipjiepapildoirpraplečiaturimąpatirtį,kurianaujussantykius,
charakteriobruožus.
Pertyrimąpastebėjau,kad14proc.vaikųdraugekurdami

pasakojaapiesavodarbelį:„Dabarkitąžmogų,jisbusvioletinis,
očiabusmama“.RezultataipatvirtinapedagogėsRimantos
Matlašaitienėsteiginį,kadkurdamivaikainuolatkalba,pasa-
koja,kąveikia,atsakinėja įklausimusapiesavobandymus.
Taipyradiegiamibendravimoįgūdžiai.
Mažyliaidaugiausiabendraujadialogais,bet, įgijępakan-

kamaižiniųirkalbiniųįgūdžių,visdažniauvartojamonologinę
kalbą: „Čia būsiu aš,mano ilgi plaukai.Čia viena akis bus
uždengta plaukais“, „Aš čia dar paspalvinsiu.Va, baigiau“.
Piešiantis3–6metųvaikaskalba,pasakojaarba „aiškinasi“
patssautai,kąvaizduoja,pajutęsdidelęnuostabąirpatogu-
mąkalbėti,tolesniussavopiešiniustaippatpalydižodžiais.
Kūrybinio darbo procesas, bendravimas yra svarbiau nei

rezultato siekis, todėl per tyrimą tebuvo užfiksuota 4 proc.
vaikų tarimosi, ką ir kaippiešti: „Ašdangųnupiešiu“, „Oaš
namą“, „Piešiampilį.Tu languspadaryk,ašduris“.Bendras
darbaspadedasuprastikolektyviniųpastangųreikšmęsiekiant
bendrotikslo.
Keletasmažųjųkūrėjųmokokitusvaikus:„Netaippieši.Žiū-

rėk,kaipreikia“,„Palauk,aštauparodysiu,kokia
gėlėturibūti“.Liepiadraugui3proc.piešiančių
kartuvaikų:„Tupiešk,sakau,negulėkantpieši-
nio!“,omokapaprašytitik2proc.ikimokyklinukų:
„Ogalinupieštivairą?“,„Galipatrauktiranką?“.
Vaikaimėgstapiešti,jiemstaiįdomusžaidimas,

būdasišreikštisave,komunikuoti.Bendravimasir
žaidimassukitaispanašausamžiausvaikaisyra
svarbūs,taipjiemokosiįvairiųsocializacijaisvar-
biųdalykų:susitarti,laikytistaisyklių.Svarbiausia 
bendravimopriemonėyrakalbairįvairiosnever-
balinių sutartinių ženklų sistemos. Jos padeda
vaikuisuprastikitąirbūtisuprastam.
Tyrimaspatvirtino,kaddailėyrapuikipriemonė

ugdytiirplėtotivaikosocialiniusirkomunikacinius
gebėjimus.

EditaCIBULSKIENĖ
Vilniausl.-d.„Lakštingala“priešmokyklinio

ugdymopedagogė

vaikųverbalinėkomunikacijakuriantbendrądailėsdarbelį

Pagrindinės leidybai skirtų tekstų 
surinkimo taisyklės:

 � pastraipospradžiojeklavišasTabnespaudžiamas, 
onustatomaspirmoseilutėsatitraukimas;

 � tekstasrenkamasbepagražinimųnaudojant 
minimaliaspastraipųformatavimopriemones;

 � geriau,kaivartojamastikvienasšriftasirvienasardu
stiliai;

 � šriftasturibūtigeraižinomasirlengvaiskaitomas(pvz.,
Arial,TimeNewRoman,Verdana);

 � kablelis,dvitaškis,kabliataškis,klaustukas,šauktukasir
kitiženklairašomipožodžiobetarpo,taippattarpasne
dedamaspoatidaromojoirpriešuždaromąjįskliaustelius. „Švietimonaujienų“inf.
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kokybiškosedukacinėspaslaugos–sėkmėsgarantas

Klaipėdoslopšelis-darželis„Žiogelis“mokslometųpabaigą
vainikavoorganizuotarespublikineikimokykliniougdymoįstaigų
pedagogųmetodine-praktinekonferencija„Kokybiškoseduka-
cinėspaslaugos–taisėkmėsgarantasmūsųvaikųgerovei“,
skirtaKlaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ 50-mečiui. „Žio-
gelio“vadovaiirpedagogaisukvietėmokslininkus,dėstytojus,
ikimokykliniougdymoįstaigųvadovus,pedagogus,pagalbos
vaikuispecialistusįbendrądiskusiją.Konferencijojedalyvavo
98dalyviaiišvisosšalies,t.y.išKlaipėdos,Kauno,Kelmės,
Palangos,Rokiškio,Gargždų,Šilutės.

Konferencijos organizatorius ir dalyvius raštu sveikino
ŠvietimoirmoksloministerijosŠvietimokokybėsirregioninės
politikosdepartamentoRegioninėspolitikosanalizėsskyriaus
vyriausiojispecialistėBirutėBanevičienė:„Šiuolaikinėsvisuo-
menėsšvietimobendruomenėnuolatpabrėžia,kadbendras
visųmūsųtikslas–kiekvienovaikosėkmė.Jūsųmetodinės-
praktinėskonferencijos„Kokybiškosedukacinėspaslaugos–tai
sėkmėsgarantasmūsųvaikųgerovei“sumanytojaiirpranešimų
autoriaipristatoišskirtinęikimokykliniougdymoįstaigųpatirtį.
Didžiulė padėka respublikinės konferencijos organizaciniam
komitetui,pranešėjamsužiniciatyvasirbendruomenėstelkimą
dalytisišskirtinepedagoginepatirtimi.“
Klaipėdosmiesto savivaldybėsadministracijosUgdymo ir

kultūrosdepartamentoŠvietimoskyriausvyriausiojispecialistė
StefanijaVancevičienė,sveikindamakonferencijosorganizato-
riusirdalyvius,kalbėjo,kadšiandienypačsvarbusvisųgran-
džiųglaudusbendravimasirbendradarbiavimas,sprendžiant
iškylančiusklausimus.Šiandieniaivaikai–aktyvūs,smalsūs,
pedagogai–nuolatbesikeičiantys,besimokantys,siekiantys
pozityviųrezultatų.Jipabrėžėkiekvienougdymoprocesoor-
ganizatoriaus,dalyviosvarbą,teikiantkokybiškasedukacines
paslaugas.
Vienašiotekstoautorių,Klaipėdoslopšelio-darželio„Žioge-

lis“ direktorėAntaninaŠereivienė, pradėdamakonferenciją,
dėkojomoderatoriams, pranešimųautoriams, dalyviamsuž
aktyvų, geranorišką pasidalijimągerąja darbo patirtimi apie
šiandienį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, orientuotą į
kiekvieno vaiko sėkmę, ieškant tikslingo, kokybiško, atviro,
spontaniškougdymo(si)proceso,darančioįtakąkiekvienovaiko
pasiekimamsirpažangai.Direktorėpasidžiaugė,kadįbendrą
diskusijąpavykosėkmingaisukviestiKlaipėdosuniversitetoHu-

manitariniųirugdymomokslųfakultetoPedagogikoskatedros,
KlaipėdosvalstybinėskolegijosAdministravimoiredukologijos
katedrosmokslininkus,dėstytojus,Klaipėdospedagoginėspsi-
chologinėstarnybospsichologus,ikimokykliniųįstaigųvadovus,
logopedus,pedagogus,specialiuosiuspedagogus.
Konferencijojebuvopristatyti38pranešimai.Pranešėjaikvie-

tėdiskutuotiapiekonferencijosrengėjųiškeltasproblemines
sritis:kokybiškasikimokyklinioirpriešmokykliniougdymopro-
gramųįgyvendinimas;vaikųpasiekimųirpažangosvertinimo
patirtys; informacinių technologijų naudojimas ikimokyklinio
ugdymoprocese;pokyčiusskatinančiosedukacinėsaplinkos
kūrimas ir vaiko gerovė; projektinės veiklos veiksmingumas
paslaugųkokybineikaitai;pedagogųirtėvųsąveikakaipkoky-
biškovaikųugdymosėkmėsgarantas;kompleksinėpagalba:
specialiųjųporeikiųturinčiųvaikųugdymas(is);vaikųadaptaci-
josproblemosirjųsprendimogalimybės;ikimokykliniougdymo
įstaigų kaita įtraukiojo ugdymo linkme; pedagogo vadybinė
kompetencijakaipsėkmingougdymoprocesoveiksnys.
XXI a. ikimokyklinio ugdymo pedagogas pirmiausia yra

lankstusderybininkas,jamreikiasusitartinetiksuvaikais,bet
irsutėvais.Kiekvienašeimaįugdymoįstaigąateinasusavo
nuostatomis,vertybėmisirtaisyklėmis.Tam,kadsuvaldytume
20-ies„zetuku“arba„Alfa“kartosatstovųgrupę,derybiniaiįgū-
džiaiyrabūtini.Šiemsvaikamsreikalingisusitarimai,kada,kąir
kaipgalimadaryti,kitaipjienusistatyssavotvarkąirpedagogas
liksbejėgis.Svarbu,kadsusitarimaiderėtųirsunamųrežimu,
vadinasi,pedagoginismeistriškumasprasidedanuosusitarimų
sutėvais.Reikiapripažinti,kadatsirandapuikiprofesionalios
vadybosiratsakingostėvystėsdermė.Deja,daugelisikimo-
kykliniougdymoauklėtojųneparuoštidirbtisu„Z“arba„Alfa“
kartosvaikais.Turimepripažinti,kadprofesionalidarželiogru-
pėsvadybayradidelėkiekvienosįstaigossiekiamybė.
Konferencijojepabrėžta,kaditinsvarbiugdančiosiosaplin-

koskūrimostrategija.Pedagogasturikurtijaukias,turiningas
erdvesįvairiaivaikųveiklai,skatintiugdytiniuspersitvarkytiir
susikurtiindividualiąaplinkąžaidimamsbeikitaiveiklai,įgyven-
dintisavosumanymus.Pedagogasvaikosumanymusprivalo
palaikytipadrąsinimu,pagyrimu,pateiktigerųpasiūlymų,padėti
įsitrauktikitiemsugdytiniams.
Ugdydamivaikus,turėtumekurtisituacijas,kupinasžaismės,

nuotykių,atradimų.Sudarytigalimybespačiamsusikurti,keisti,
pertvarkytiaplinką.Vaikaituribūtiskatinamiįstaigosteritorijo-

je auginti ir tyrinėti daržoves,
gėles.Mažyliams reikia dina-
miškosveiklos,kurineleistųat-
sirastirutinai,nuoširdžiosirat-
viroskomunikacijossutėvais.
Sukurtaedukacinėaplinkayra
nuostatų, požiūrių, santykių,
veiklosbūdųirpriemoniųvisu-
ma, lemiantiugdymoprocesą
irjorezultatus.Vaikasturibūti
my li mas, ska ti na mas, gi ria mas, 
tadajisnorėsmokytis.

Tikime, kad konferencijos
dalyviams sukėlėmeminčių
audrą,norąieškoti,keisti,tur-
tinti, organizuoti kokybiškesnį
ikimokyklinį ir priešmokyklinį
ugdymo(si)procesąsavogru-
pėje,įstaigoje.

AntaninaŠEREIVIENĖ
Klaipėdosl.-d.„Žiogelis“direktorė

LinaMAČERNIENĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui
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Kai vaikų paklausėme, kas yra
vasara, jie, ilgai negalvoję, atsakė:
atostogos, jūra, saulė, smėlis, ka-
ruselės, kelionės... Irmes, daugelis
suaugusiųjų,panašiaiįsivaizduojame
vasarą, nors ir ne visą šį laikotarpį
atostogaujame.
BirželiomėnesįįŠiauliųlopšelį-dar-

želį „Eglutė“ susirinko daugmažiau
bendruomenėsnarių.Mes, likusieji,
nutarėme,kadvisičiairdabargalime
pa(si)dalytivasarasujauatostogau-
jančiais.
Toliauįvairioseerdvėsesėkmingai

buvovykdomiilgalaikiaiprojektai(„Eik
sveikatos takeliu“ (auklėtojos Živilė
Bagūnaitė,RimantėPetrauskė), „Aš
noriupažintiirsaugotigamtą“(prieš-
mokyklinio ugdymopedagogėsVita
Tavorienė,AldonaPateckaitė,Adelė
Marozienė,meninio ugdymo peda-
gogėVitaTaučienė-Rezgienė),skati-
nantysvaikusjudėti,grūdintis,stebėti
aplinkojevykstančiuspokyčius, juos
įvardytiar išreikštisavopotyriusper
įvairiasmeninesveiklas.
Vienašiotekstoautorių,pagalbos

mokiniuispecialistė,logopedėeksper
tėSigitaDenikytė,tęsėnuogegužės
mėnesioįgyvendinamąprojektą„AŠir
MANOpasakėlė“,skirtą5–6metųvaikams,turintiemskalbėjimo
irkalbossutrikimų.Projektotikslas–įtvirtintiišmoktusgarsus
sakytinėjekalboje,inscenizuojantpasirinktąkūrinėlį.Šiotikslo
buvosiekiamakeliaisetapais.

Pir ma sis eta pas – pasakos pa(si)rinkimas, jos sekimas
logopedokabinete. Išpasiūlytųkūrinėliųvaikai išsirinkobal-
tarusių liaudiespasaką „Vištytėspyragas“.Savo sprendimą
jieargumentavotaip:graži,lengva,įdomi,yrakopasimokyti.
Logopedė ugdytinių pasirinkimu tik džiaugėsi, nes pasakos
tekstas–itintinkamaskalbaiugdyti(s):nuoseklisiužetolinija
(priežasties-pasekmėsryšiųnustatymas,pasakojimonuosek-
lumo išlaikymas), tekste gausu veiksmažodžių, būdvardžių,
kalbinėmedžiagaypačtinkamasšgrupiųgarsams,garsuir 
įtvirtinti,panašiaiskambantiemsirartikuliuojamiemsgarsams
(sz,sc,sš,šž,šč,rl)diferencijuoti,sudėtingosstruktūros
žodžiams su priebalsių samplaikoms (girgtelėjo, kryptelėjo 
irkt.)tarti.
Kartusuvaikaismodeliavomepasakos„Vištytėspyragas“

maketą:kiemas,vištytė,antelė,žąselė,grūdeliai,javai,malū-
nas,miltai,tešla,pyragas.Ugdytiniaibuvoskatinamiatsakyti
įklausimusir,iliustruodamibeiįvardydamiveikėjųveiksmus,
bandėsavarankiškaisektipasaką.

Ant ra sis eta pas–tėvųsupažindinimassuvaikokalbosug-
dymo(si)pasiekimais,inscenizuojantpasaką„Vištytėspyragas“
peratvirųdurųdienaslogopedokabinete.Kartusuugdytiniais
kiekvienai šeimai parengėme individualius kvietimus įmini
spektaklėlį„Vištytėspyragas“.Visinekantriailaukėmeprem-
jeros.Atvyko gausus būrys tėvelių, senelių, visi nuoširdžiai
džiaugėsi aiškesne, raiškesnemažylių kalba.Vieni filmavo
šiasdžiugiasakimirkas,kitisakėnesitikėję,kadjųatžalosgali
taip kalbėti ir vaidinti.Toks šeimos narių įvertinimas vaikus
tiesiogpakylėjo.Vaidinti jiemstaippatiko,kadprojektą teko
perkeltiįplatesneserdves(norsnebuvoplanuota).Vaikaipa-
tyrėsėkmėspojūtį!
Trečiasis etapas – žinomos pasakos „Vištytės pyragas“

vaidinimas grupės draugams logopedo kabinete.Pažiūrėję
spektakliuką,bendraamžiainoriaidiskutavo:kodėlvištytėne-

Projektas„aširManopasakėlė“

pasidalijopyragusužąseleirantele?
Kaipelgiuosiaš (mes)?Oauklėtoja
sakė,kadreikiadalytis?
Mes, suaugusieji, žinome, kad

kartojimas – įgūdžių formavimo(si)
pagrindas.Kogero,taipajutoirvai-
kai,nespatyspasiūlėpasektižinomą
pasakąsavojaunesniemsbroliukams,
sesutėms,jųgrupiųdraugams.Taipiš-
si ru tu lio jo darvienasneplanuotaspro-
jekto„AŠirMANOpasakėlė“etapas.

Ket vir ta sis eta pas – pasakos
„Vištytėspyragas“inscenizacijaben-
draamžiamsirmažesniemsvaikams
darželiogrupėse,salėje.Krapnojant
lietučiui, neatostogaujantys projekto
dalyviai, pasiėmępasakai sekti rei-
kalingą atributiką, aplankė 5metų
„Kaštoniukų“ ir 4metų „Girinukų“,
„Ąžuoliukų“grupiųvaikus.Visikartu
judesiaisimitavo,kaipgrūdeliaisėja-
mi,auga,noksta,kaipminkomatešla,
kepamas pyragas... O drąsiausios
penkeriųmetų projekto dalyvėsKa-
milėK.irAustėjaV.„Sauliukų“grupės
vaikučiuspakvietėįsalę.Keturmečiai,
pažiūrėjęmini spektakliuką, ir patys
panorovaidinti–nepasėjęgrūdeliųir
neužauginę,vežėįmalūną,„išmalė“ir
iškepėtortą...Pasakotojosmažyliams

darkartąpriminėpasaką,ovėliaučiapat,salėje,įkūrėpiešimo
studijąirskatinovisusnupieštispalvingaspasakosiliustracijas.

Penk ta sis eta pas–žaidimai-improvizacijospervasarąįstai-
gojevykdomųprojektųtema,mėgavimasisvasarosteikiamais
malonumais–saule,smėliu,vandeniu,sportiniaisirkūrybiniais
žaidimaislaukoaikštynuose.
Birželiopabaigojevaikųskaičiusdarlabiausumažėjo,tad

tekosujungtikaikuriasgrupes.Anksčiauminėtųprojektųda-
lyviaipersigrupavo,betpedagogųdidžiausiasiekiamybė–su-
teiktiugdytiniamskuodaugiauteigiamųemocijų–išliko.Vaikai
kasdienbuvoskatinamibasomisvaikščiotiįstaigosteritorijoje
įrengtu sveikatinimo(si) takeliu,masažavo(si) pėdutes (pro-
jektas„Eiksveikatostakeliu“).Ugdytiniainoriaityrinėjosmėlio
savybes,eksperimentavo,stengėsisavarankiškaisuformuluoti
bandymųireksperimentųišvadas.Jietoliaustebėjosavopačių
išsėklyčiųužaugintųgėlių irdaržoviųtolesnįaugimą: laistė,
fiksavo,kiekaugalaipaaugo,kadapražydoiružmezgėvaisių
(projektas„Ašnoriupažintiirsaugotigamtą“).Priešmokyklinio
ugdymopedagogėsirlogopedėsu„Kleviukų“grupępervasarą
lankančiaisugdytiniaisinternetustebėjoŽaliūkiųvėjomalūną,
malūnininkosodybą(išaiškėjo,kadkaikurievaikaiyratenbuvę,
jienoriaipasidalijosavoįspūdžiais).Laukoaikštynevykotoles-
nėpasakos„Vištytėspyragas“interpretacija:vaikaiišsmėlio
pastatėdidžiulįmalūną,atlikoįvairiuspūtimopratimusirrankų
judesiaisimitavo,kaipsukasimalūnosparnai.Kepėpyragus,
žaidėsiužetinius-vaidmeniniusirvaidmeniniusžaidimus„Ke-
pykla“, „Parduotuvė“.Pardavinėjo savo iškeptus riestainius,
tortus,bandeles(projektas„AŠirMANOpasakėlė“).Vasaros
nuotaikosniekamnestigo!
Vasara–puikusmetasžaistisuvaikaisįvairioseerdvėse,bet

mažyliamsitinsvarbiišliekaartimiausiaerdvė(mikroaplinka).
Ji turididžiulę įtakąasmenybėsraidai, raiškai, tobulėjimui ir
vaikogebėjimųplėtotei.

SigitaDENIKYTĖ
Šiauliųl.-d.„Eglutė“logopedėekspertė

VitaTAVORIENĖ
Priešmokykliniougdymopedagogė

Vaidinupasakąsavogrupėje

Pūtimopratimai
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Atėjusvasaraimūsųmintysiratostogųplanaivisdažniau
priverčiaprisimintivietas,kuriosegalėtumepailsėti,atsipūsti,
papramogauti.Vienatokiųvietų–gintarinisPalangospajūris,
pasitinkantismussavoauksinėmiskopomis,išskirtineaugme-
nija,žaviaissaulėlydžiais.Irvisataiatrodoamžina...
Artikrai?Arvaikštinėdamipakrantesusimąstome,kadBalti-

josjūrayrajauniausiajūrapasaulyje,betirlabiausiaiužteršta
plastiku, išsiliejusianafta iš laivų– taikeliadidžiulęgrėsmę
gyvūnams,paukščiamsiržmonėms.RemiantisJungtiniųTautų
aplinkosapsaugosprogramosstatistika,įpasauliojūraskasmet
patenkaapie6mln.tonųšiukšlių.15proc.jųnusėdapaplū-
dimiuose, 15proc. plaukioja vandenspaviršiuje, o70proc.
nugrimztaįdugną.VienpervasarossezonąišPalangospa-
plūdimiosurenkamanevienadešimtistonųšiukšlių.
Palangoslopšelis-darželis„Ąžuoliukas“,dalyvaujantistarp-

tautinėjeGamtosauginiųmokyklųprogramoje,projekte„Mažiau
šiukšlių“, įvairiaismetodais skatina įstaigos bendruomenės
ekologinį sąmoningumą,atsakingąpožiūrį į savoveiklą, jos
padariniusaplinkaiirgamtai.Vykstantugdymuiirpramogaujant,
peredukacinesvalandėlesirprojektusvaikaiskatinamitaupyti
gamtosišteklius,mokytisrūšiuotiatliekas,kūrybiškaipanaudoti
antrinesžaliavas,globotibeisaugotigyvąjąirnegyvąjągamtą.

Parodanetradicinėjeaplinkoje

Bendradarbiaudami su visuomenine organi-
zacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ irPalangos
botanikosparkoadministracija, jauantrusme-
tusorganizuojameparodą„Ašnoriuaugtiprie
švariosjūružės“,kurieksponuojamaMėlynosios
vėliavos Birutės parko paplūdimyje.Organi-
zuodamišiąparodą,vaikųpiešiniaissiekiame
atkreipti dėmesį į Baltijos jūros ekosistemos
jautrumą ir poilsiautojamspriminti, kadbūtina
elgtisatsakingai:paliktišvariąaplinką,saugoti
pajūrioaugmenijąirkopas.
Į parodos atidarymą sugužėjo organizato-

riai – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai ir
pedagogai,svečiaiišPalangoslopšelių-darželių
„Žilvinas“,„Gintarėlis“,„Nykštukas“,didelisbūrys
ugdytiniųišTauragėslopšelio-darželio„Ąžuoliu-
kas“.Savokūrybiniaisdarbaisparodąpapuošė
netikpalangiškiai,tauragiškiai,betirGargždų
lopšelio-darželio„Ąžuoliukas“,Klaipėdoslopše-
lio-darželio„Eglutė“auklėtiniai.Palangoslopše-
lio-darželio„Ąžuoliukas“direktorėspavaduotoja
ugdymuiZitaPaulikienėpasidžiaugė,kadparo-
dojeeksponuoti48vaikųkūrybiniaidarbai,kurie

džiuginspoilsiautojusvisąvasarą.
Vaikai sumeninio ugdymomokytojaNijolePetrauskiene

skambiadainapasveikino jūrą,pagrojoakmenėliais,oTau-
ragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai padainavodainą
„Sapnas apie jūrą“.Per renginį visuomeninės organizacijos
„Lietuvosžaliųjųjudėjimas“koordinatoriusRenaldasRimavi-
čiusPalangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenei
įteikėŽaliąjąvėliavąirsertifikatąužnuveiktusdarbusvykdant
aplinkosauginęveiklą,padėkaspedagogamsuždalyvavimą
parodoje,diegiantugdytiniamsgamtosauginesvertybesper
meninęraišką,ovaikaigavosaldžiųdovanėlių.
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorėRūtaRegina Lu-

kaitienėpadėkojoužbendruomenėsgamtosauginėsveiklos
įvertinimąirpatikino,kadtikbendromisjėgomisturimeieškoti
būdų,kaipįtikinamaiparodytigerąaplinkossaugojimopavyzdį
tieksavobendruomenei,tiekpajūriosvečiams.Sakoma,kad
gėrio,sveikatosirmeilėsreikiaieškotisavyjeirgamtoje...Nuo
suaugusiųjųpriklauso,arvaikaslikspasyvusgamtosstebėto-
jas,arpamažutapstyrinėtoju,gamtosglobėju.

VirginijaJAŠINSKIENĖ,AušraPALIŠAITIENĖ
Palangosl.-d.„Ąžuoliukas“auklėtojos
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Kaunomenųdarželio„Etiudas“pedagogaisėkmingaidaly-
vaujatarptautinėje„eTwinning“programoje–kuriavaikųmeno
projektusirsuEuroposšvietimoįstaigomisdalijasipažangiomis
vaikųmeniniougdymoidėjomis.Virtualausbendradarbiavimo
projektaiintegruojamiįikimokyklinioirpriešmokykliniougdymo
turinį, siekiant veiksmingiau plėtoti vaikų sėkmingamugdy-
mui(si) būtinas kompetencijas.Vykdydami „eTwinning“ pro-
jektinęveiklą,susipažįstamesukitųšaliųkultūra,tradicijomis,
švietimosistemomis, tobulinamebendravimoužsieniokalba
įgūdžius,išbandomeirpritaikomeinformaciniųkomunikacinių
technologijųnaujoves.
Didelioužsieniošaliųugdymoįstaigųsusidomėjimošiemet

sulaukėmenųdarželiodirektorėsReginosŽukauskienėspa-
siūlytasprojektas„Laiškasmamai“(„ALetter foraMother“),
kviečiantisnetradiciškaišvęstiMotinosdieną.Projektegausiai
dalyvavomokyklosirdarželiaiišTurkijos,Kroatijos,Lenkijos,
Albanijos,Serbijos,SlovakijosirLietuvos.Projektopartneriai
savo įstaigoseorganizavomamomsskirtusmenorenginius,
akcijas,parodas.KolegųišSlovakijosirItalijosprojekte„Pa-
veikslasMamai“(„PictureforMom“)„Etiudo“vaikaikartusu
bendraamžiais iškitųšalių įvairiomiskalbomiskūrėkoliažinį
žodžio „mama“ žodyną. „eTwinning“ platformoje stebėdami
projekto rezultatus, vaikai sužinojo, kad daugelyje šalių šis
žodisrašomasirtariamaspanašiai.Taipaskatinolabiaudo-
mėtisužsieniokalbomis.Projektedalyvavęvaikaiirpedagogai
džiaugėsioriginalia,informatyviairrezultatyviaveikla.
Visusmokslometusvykdytasiršiemetbaigtasmano,meno

pedagogės LinosStatkevičienės, sukurtas tarptautinis pro-
jektas„Žemėsmenas“(„LandArt“).Jotikslas–ugdytivaikų
ekologinįsąmoningumą,išryškinantskirtingųšaliųgamtossa-
vitumus.Virtualiojebendradarbiavimoerdvėje„TwinSpace“su
partneriaisišAustrijos,Slovėnijos,Graikijos,Lenkijosteikėme
informacijąapienuveiktusdarbus,dalijomėspastebėjimaisir

kaunomenųdarželio„etiudas“patirtis 
tarp tau ti niuo se pro jek tuo se

vertingomis nuorodomis.Dalyvaudami projektuose „Žaliasis
menas“(„GreenArt“),„Darbai išantriniųžaliavų“(„Recycled
Crafts“),„Kurkimemenąišperdirbtųmedžiagų“(„Let'sRecycle
ArtatSchool“),skleidėmeoriginaliasvaikųekologiniomenoidė-
jas,stebėjomeirlyginomeįvairiųšaliųekosistemas,išbandėme
naujasgalimybes,siekdamitaupytigamtosišteklius.„Etiudo“
vaikai,padedamiEstijospedagogųsukurtųkompiuteriniųpro-
gramėlių,mokėsirūšiuotiantrinesžaliavas,susipažinosujų
perdirbimogalimybėmiskitosešalyse.
Projekte„Žaidimai–netinkamoelgesiopriešas“(„Gamesare

EnemyofNegativeBehaviours“)dalyvavę„Etiudo“priešmokyk-
liniougdymopedagogėsJūratėGlambienė,NijolėPetraitienė
ir jų ugdytiniai susipažino su Ispanijos, Italijos,Rumunijos
mokyklosevykdomavaikųnetinkamoelgesioprevencineveik-
la–edukaciniaisžaidimais.Projektodienoraštyjepedagogės
pristatėsavopraktinėsveiklosmedžiagą,suprojektopartneriais
diskutavoapietinkamovaikųelgesioskatinimobūdusirformas.
„eTwinning“ kokybės ženkleliai įteikti „Etiudo“ pedagogei

AušraiRašytinieneiužsėkmingądalyvavimątarptautiniuose
projektuose„Laukopedagogikadarželyje“(„KindergartenOut-
doorLearning“),„Stebuklingasmedis“(„MagicTree“)irsukurtus
nacionalinius projektus „Obuolys“ ir „Gėlės gyvenimas nuo
sėklos ikižiedo“.Mūsų įstaigai taiyrapripažinimas,siekiant
kokybėsiratvirumoeuropinėjebendradarbiavimoveikloje.
Dalyvavimasirpasiekimai„eTwinning“projektinėjeveikloje

vaikusskatinairmotyvuojakūrybinei,ugdomajaiveiklai.Tiks-
lingai naudojant informacines komunikacines technologijas
tiesiogiaibendraujamairbendradarbiaujamasubendraamžiais
visojeEuropoje.Taipplečiamasvaikųakiratis,lavinamisociali-
niai,pažinimoįgūdžiai,ugdomassavarankiškumas,patiriamas
sėkmėsjausmas.

LinaSTATKEVIČIENĖ
Kaunomenųdarželio„Etiudas“menopedagogė

Tarptautinė veikla ikimokyklinio ugdymo
įstaigosenėrakasdienybė,greičiautairetas
reiškinys,papildantisįstaigųveikląskirtingų
šalių kultūriniu, socialiniu ir profesiniu as-
pektu... Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“
pedagogų kolektyvas yra sukaupęsdidelę
tarptautiniųprojektųvykdymopatirtį.Tarptau-
tiškumoištakosįstaigojesiekia2005m.,kai
pradėjomesupirmuojutarptautiniuprojektu
„Nuosėklosikiaugalo“.
Šiuometuvykdomejaupenktąjįtarptau-

tinį „Erasmus+“ projektą „Saulės nuspal-
vinti – jūros suvienyti“. Projekto vykdymo
partneriai –Danijos, Portugalijos, Rumu-
nijos, Lietuvos irGvadelupos (Prancūzija)
mokyklos.Pagrindinistikslas–netikpažinti
kitus,betirsusivienytibendramkūrybiniam
darbui,įtraukiantįvienąpuokštęskirtingas
bendruomenes,kalbas,kultūras.Taitrans-
formacinis-kūrybinis projektas, apimantis
muzikos,šokio,dailėssritis.
Pirmasis partnerių susitikimas vykoRu-

munijoje, kurbuvoaptartaprojekto veikla,
sudarytas planas, numatomoms veikloms
paskirstytifinansai.Kūrybinėjeprogramoje

saulėsnuspalvinti–jūrossuvienyti

Mažųjųpartneriųbūrys
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numatytaparengti bendrądainą ir šokį, obaigiantis projek-
tui–organizuotimenostovyklą.Visųšaliųvaikaikūrėsavąjį
projektologotipovariantą.
DalyviųsutarimupasirinktagrupėsLuckyDubedainaanglų

kalba„DifferentColors,OnePeople“(„Skirtingosspalvos,visi
mesžmonės“).Jąkiekvienasdalyvisturėjoišmoktiangliškaiir
savogimtąjakalba.Taippatkiekvienašalispasirinkoirpristatė
savonacionalinįšokį.
Bendroms dainos ir šokio kompozicijoms parengti buvo

organizuojami trumpalaikiai dalyviųmokymai Prancūzijos
salojeGvadelupoje.Rezultatas išties įspūdingas,nesvaikai
bendrądainąatlikonet7kalbomis–pirmąjįposmąangliškai,
opriedainįprojektodalyviųkalbomis(anglų,danų,portugalų,
rumunų,lietuvių,prancūzųirkreolų).Kiekvienašalispristatė
savoliaudiesšokį(pasirinkome„Pjoviaušieną...“), įpindama
nacionaliniuselementus.Buvopastatytabendrošokiokompo-
zicija,sujungiantišaliųtautiniųšokiųelementus.
DarvienaspartneriųsusitikimasvykovienojeišMadeirossa-

loje(Portugalija)esančiųmokyklų.Perjįbuvoaptartasprojekto
vyksmas,sukonkretintavaikųstovyklosDanijojedienotvarkė,
aptarta2018m.vyksiantimenųstovyklaMadeiroje.
VasarospradžiojeDanijojevykokūrybinėstovykla„Muzikos

tiltas“.Vaikųlaukėsmagusiššūkis–pasiruošimasmuzikinei
projektodaliai irkelionė įvieną išDanijosugdymoįstaigų–
GislevFriskole. Į stovykląmažieji vykobe tėvelių, lydimi tik

įstaigospedagogų.BūdamiDanijoje,vaikaiišmokostovyklos
dainą,šokosavošaliesnacionalinįšokį,žaidėbendrusmuzi-
kiniusžaidimus,kartuatlikoprojektodainą„Skirtingosspalvos,
visimesžmonės“.Stovyklosuždarymuidalyviaiparengėbai-
giamąjįkoncertą.
UgdytiniaikeliavopoDaniją,susipažinosušalimi,joskultūra,

žmonėmis,aplankėHansoKristianoAndersenopasakųmuzie-
jų.Vaikaipabuvojodanųšeimose,svečiusmaloniaipriėmėir
miestomeras.Džiugu,kadmažiejigalėjopažintinaująšalįir
patirtigausybęnepamirštamųįspūdžių.
Kitasintensyvusprojektodalyviųpasiruošimoetapasvyks

2018m.Madeirossaloje(Portugalija),kurvaikusbendraiveiklai
suvienysdailėselementai.
Plėtodamitarptautiniųprojektųpatirtį,išmokomerengtivaiz-

dokonferencijas,pedagogaitobulinoanglųkalbosžinias,kėlė
kvalifikacijąužsieniošalyse,organizavovaikųankstyvąjįanglų
kalbosbūrelį.Projektinėveiklaturėjoįtakosirtėvųpožiūrioį
ugdymąkaitai,įstaigosbendruomenėėmėlabiaudomėtisvai-
kųugdymu,suvokė,kadtikglaudusbendradarbiavimasgali
duotigerųrezultatų.Pasidalijętarptautinėsveiklospatirtimisu
kitomisikimokyklinėmisįstaigomis,padrąsinomejasįsitraukti
į tarptautinės erdvės projektus, įvairinančius ugdymo turinį,
užtikrinančiusaukštąugdymokokybę.

LinaPOCHYLIENĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Tolerancija – sociologinis ter-
minas,reiškiantispakantumąkito-

kiai pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui,
elgesiui ir papročiams.Taip pat ši są-

vokasuprantama,kaipkitųkultūrų,saviraiškospriemonių ir
žmogiškojo individualumoreiškimosigerbimas,priėmimasir
teisingassupratimas.
Vilniausdarželis„Vaikystėstakas“metusdalyvavotarptau-

tiniameSlovėnijos„FINIzavodRadeče“organizacijosorgani-
zuotameprojekte„Pasakykpasauliuilabas“(angl.„SayHelloto
theWorld“).Tai–tarptautinisprojektas,jungiantispedagogus
irvaikusįpenkiųpirštų/žingsniųkelionę.Pedagogaikartusu
vaikaisbendraujasujiemspriskirtaEuroposšalimiinternetu.
Siekiantgerintikomunikacijoskokybę,kuriamos„Skype“vaiz-
do konferencijos, per kurias vaikai gali pamatyti vieni kitus,
prisistatytiirmokytissavopirmųjųužsienio
kalbų.Šiameprojektedaugmokomasiapie
skirtingaskultūras,tradicijas,puoselėjamas
pastabumaskitokiaiaplinkai,gyvenimobū-
dui,kitaipatrodantiemsžmonėms.Vaikaigali
parodytivienikitiems,kaipjiežaidžia,kokias
dainasdainuoja, kokiojeaplinkojegyvena,
kokįmaistąvalgo,kokiakalbašnekairdau-
gybękitųgyvenimiškųmomentų.
Projekto „Pasakyk pasauliui labas“ tiks-

las–motyvuotivaikusįvairiomisveiklomisir
išmokytineturėtiišankstiniųnusistatymų,būti
tolerantiškiems.Siekiamaugdytisolidarumą
irpagarbąužsieniečiams,specialiųjųporei-
kiųturintiemsirvyresnioamžiausžmonėms.
Mūsųįstaigapasirinkošįprojektą,nesskiria
daugdėmesioemociniamintelektuiugdytiir
socialiniamsįgūdžiamstobulinti.
„Penkiųpirštų“programabuvokruopščiai

planuojamairindividualiaiderinamasuša-
limipartnere.Mūsų įstaigakomunikavosu
Slovėnijosdarželio5–6metųvaikųgrupe.

„vaikystėstakas“tarptautiniameprojekte 
pripažintastolerantiškudarželiu

Pirmojovaizdoskambučio tema „Taiaš“ (pirmasispirš-
tas–nykštys).Dalyvaujančiosšalysprivalėjosavoįstaigose
organizuotisušia temasusijusiasveiklas.Kiekvienasanglų
kalbosužsiėmimasdažniausiaiprasidėdavomuzikiniaiskūri-
niais.Vaikaipasisveikindavovienisukitais,taipbuvopalaikomi
šiltitarpusaviosantykiai,palinkimagerosdienos,mojuojama,
nusišypsoma.Perįvairiasmeninesveiklaspedagogaivaikus
fotografuodavo ir nuotraukomis dalydavosi su savo šalimi
partnere.Ugdytiniai taip pat įamžindavo savo veiklas, kur-
davovaizdofilmukus,kuriaisdalydavosisusavonaujaisiais 
draugais.
Antrojovaizdoskambučiotema„Aširmanošeima“(antrasis

pirštas–smilius).Didžiuojamės,kadturimeatsakingus,akty-
viusirbendradarbiautilinkusiustėvelius,kuriesumalonumu
sutikodalyvautitarptautiniameprojekteiraktyviaistebėjomūsų 
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filmuojamasveiklas.Pedagogaiorganizuodavopokalbiusapie
šeimąir jųpomėgius.Namuosevaikaikartusutėveliaispa-
ruošėsavošeimospristatymus,kuriuosvėliaupateikėlietuvių
ir anglų kalbomis.Pokalbiai buvoorganizuojami ne tik apie
šeimosnarius,betirapiegyvūnusbeijųjauniklius.Perpokal-
bįpaaiškėjo,kadšeimosbūnakitokios–gausiosarbamama
(kartaistėtis)viena(s)auginavaikus.
Trečiojitema„Aširmanodarželis“(trečiasispirštas–didy-

sis).Vaikaikūrėdarželiomaketą,fotografavojįišįvairiųpozicijų,
sukūrėįstaigosplanąirįamžinovisusveiklųcentrus.Taippat
naujiesiemsdraugamssiuntėmelaiškąsusavosvajoniųdar-
želiu.Tokįlaiškągavomeirišjų.
Ketvirtojoskambučiotema„Aširmanomiestas“(ketvirtasis

pirštas–bevardis).„Vaikystėstakas“ugdytiniaidaugkeliavoir
vėliauslovėnųvaikamspristatėGediminopiliesbokštą,Valdo-
vųrūmus,Žaislųmuziejų,LietuvosRespublikosSeimą.Taip
patvykoįspektaklius,prieupės,tiltų,kvietėsiįdomiaipristatyti
Vilniųgalinčiusžmones.Dinamiškasveiklasiremocijųgausą
užpildydavomeniniųveiklųprojektai:„Bernardinųsodas“,„Tele-
vizijosbokštas“,„Gediminopiliesbokštas“.Taippatpristatėme
žymiausiąVilniausirLietuvosasmenį–LietuvosRespublikos
PrezidentęDaliąGrybauskaitę.
Penktojitema„Aširmanošalis“(penktasispirštas–mažy-

lis).Paskutinėtemabuvogrindžiamagrožineliteratūra.Studi-
javomeenciklopedijas,grožinęliteratūrą,skaitėmeirklausėme
pasakų,legendų,padavimųapiesavošalį.Nevengėmekelionių
įknygynus,biblioteką.Taippatprisiminėmetarmes,Lietuvos
regionus,kūrėmeLietuvosregionųžemėlapįsudidžiausiais
miestais ir svarbiausiais objektais. Žinoma, nepamiršome
tokiųsavošaliespagrindiniųelementųkaiphimnas,vėliava.
Slovėnijosikimokyklinėsįstaigostaippatdalijosisavokrašto
tradicijomis,legendomisapiepilis,siuntėmumsįkvepiančius
irdžiugiuslaiškus.
Matydamitėvųsusidomėjimąšiuoprojektu,atlikomeapklau-

są.Pateiksimekeletą tėvųnuomoniųapieugdymo įstaigoje
vykdytoprojekto„Pasakykpasauliuilabas“poveikįvaikams:

„Manovaikasvartojaangliškusžodžiusirnetsakinius.
Įdomiausia,kadšnekairslovėnųkalba.“ Tėvaipastebivaikų
progresą,pastebėjimaisdalijasisupedagogais.

„Mergaitėnamuosevisdaugiaupasakoangliškųžode
lių.Dažnaimumskoncertuojaišmoktasdainelesirvartoja

slovėnųkalbosžodžius.“Tėvaipastebisaviraiškosaugimą,
teigiamąvaikoemocinębūseną.

„Mergaitėsnetiknaudojaangliškusžodžius,betmoko
pusbroliusirmus,suaugusiuosius,kaippasakytivienąar
kitąžodį.Svečiuosegiriasiišmoktaiseilėraščiaisirdaine
lėmis.“Pastebimiirmokymoelementai.Vaikainaujienomis,
išmoktaisžodžiaisardainomisdalijasinetiksutėvais,betir
mokogiminaičius,draugus.

„Manosūnuilabiausiaipatinkabendrautisuvaikaisiš
kitosšalies.Džiaugiuosi,kad jis išmokstanaujųžodžių
irfrazių,taisyklingaitaria.“Tėvaipastebivaikoaiškesnęir
sklandesnętartį.

„Pastebėjau, kadvaikasdaugiaupasakoja apie kitos
šaliesvaikus,kąjieveikia,kokiakalbašneka.Labaiįdomu
namuoseklausytisvaikoatliekamųdainelių.“Atsižvelgiama
įkitosšalieskultūrą,gyvenimobūdą,apietaikalbama,disku-
tuojamanamuose.
Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ yra pažangus, gali

įtrauktiirsuvienytiįvairiasšalisdėlkilnaustikslo–vaikų.Or-
ganizuodamiaktyviusirturiningusužsiėmimus,pastebėjome,
kadišryškėjovaikųsaviraiška.Jiegebėjolaisviaureikštimintis,
permuzikiniusužsiėmimus išgirdępanašiasar jaugirdėtas
melodijasžinojo,kaipelgtis,gebėjokūrybiškai imituoti jude-
sius,gestus. Išryškėjoemocinis irsocialinispoveikis.Vaikai
neliekaabejingi,kaimato tarpusavionesutarimus,stengiasi
išvengtikonfliktiniųsituacijų,žaisdamibandodaugiaubendrauti
irbendradarbiauti.Drovesniugdytiniai,matydamidraugųsu-
sidomėjimąužsiėmimais,potruputįįsitraukėįveiklą.Pokelių
mėnesiųpastebėjome,kadsustiprėjovaikųvidinėmokymosi
motyvacija.Jiesmalsauja,geba ilgiau išlaikytikoncentraciją
iratsakytiįmokytojopateiktusklausimus,patyssiūlotemas,
dalijasiidėjomis.
Tarptautinisprojektaspadėjovaikamsdrąsiauirlaisviaujaus-

tis,peržengtikalbosbarjerus,aktyviaukomunikuotisutėvais.
Esametikri,kadateityjegalėsimedalyvautiįvairiuosetarptau-
tiniuoseprojektuoseirturėsimeambicijųskatintinetikvaikus,
betirtėveliusaktyviaiįsitrauktiįsiūlomasugdomąsiasveiklas.

DaivaGERDZEVIČIENĖ

Projektonuoroda–www.sayhellototheworld.eu/en.

Jau įprasta,kadprasidėjusvasarai
mokiniamsiškartarbašiektiekvėliau
prasidedatrejetąmėnesiųbesitęsian-
čios atostogos.Tuo pasigirti dažnai
negalilopšelių-darželiųvaikučiai.Skir-
tingai neimokyklinio amžiaus vaikai,
ikimokyklinukaikartaisatostogųneturi
visą vasarą.Užduotis ir kartu iššūkis
ugdymo įstaigai – kaip padaryti, kad
ugdymas(is) vasarą būtų patrauklus,
įdomus, kviestų nustebti, ieškoti, o
svarbiausia–džiaugtis.
Telšių lopšelio-darželio „Berželis“

komanda vasarai ruošėsi iš anksto,
kruopščiaiiratsakingaidėliojovasaros
mėnesių veiklų paletę, kurioje daug
atidumo, dėmesio,meilės, rūpesčio
tuometudarželįlankantiemsvaikams.Pagrindinėkryptis,iš-
einantiišįstaigosstrateginėskrypties,nuosekliaiplėtotosper
visus2016–2017m.m.,–„Tyrinėjimųvasara“:visosveiklos
planuotospertyrinėjimą,patyrimą,patirtinįugdymąsiirdaliji-
mąsidžiaugsmu.
Per trejetą vasarosmėnesių vaikai buvo kviečiami aptar-

ikimokyklinioamžiausvaikųugdymosivasarąypatumai

ti, vaizduoti, išgyventi visnaują temą
tarsi nuotykį.Taigi tema keitė temą,
ieškojimas–ieškojimą.Ojųbūtapačių
įvairiausių: ypač lietingomisdienomis
grupėseišantriniųžaliavųvaikaikūrė
namusvasarosmiestui,laukoerdvėse
pristatytasedukacinisavilys,ragautas
medus ir kiti jo produktai, tyrinėtos
žiedadulkės, vaškas, piešta vasara
ir bitės, statytos tvirtovės, pilys ir kiti
įvairiausiųmedžiagųstatiniai,kūrybiš-
kaipasikartotasaugumoabėcėlė,tyri-
nėtosvandenssavybėsnuomuiluoto,
druskingo,vitaminizuoto ikivirstančio
spalvingiausiaisburbulais,posavaitėlę
mėgautasi žaidimų su kamuoliukais,
aitvarais, malūnėliais pramogomis,

rateliais, judriaisiais,vaidmenųžaidimais,uogųirvaisiųtyri-
nėjimo, skanavimo, patiekalų gaminimogalimybėmis.Kartu
švęstosvasarosšventės–Valstybėsdiena,Joninės,Žolinė,
paminėtasdarželiomeistrojubiliejus,perkurįvaikainegailėjo
tikrųkomplimentųirdažnasprisipažino,kadnoriužaugęstapti
tokiupatmeistru.Vasarąneapsiribotaviendarželioerdvėmis,
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ĮKauno rajono Ilgakiemiomokyklą-darželį
atvežamiaplinkiniųkaimų,esančiųGarliavos
apylinkiųseniūnijoje,irGarliavosmiestovaikai.
Esamekaimodarželisirvisimūsųvaikaiskiria
agurkąnuopomidoro,morkąnuokopūsto,bet
augintidaržovespatiemsvisadayrageriau.Ir
netikdėldarbiniougdymo,betirdėlryšiosu
gamta,žeme,augalais.Nevisitėveliairyžtasi
įleistivaiką į išpuoselėtąšiltnamįardaržąsu
kastuvėliuirgrėbliuku,nevisitėveliaiaiškina,
koreikiadaržovei,kadjiužaugtųirbūtųekolo-
giškaisveika,osveikamitybabūtinaaugančio
vaikoorganizmui.
Suvaikaisirtėveliaisnusprendėmedalyvauti

kaiidėjassiūlotėvai „Sodinčiaus“ socialiniame projekte, kuriame
piešiniųkonkursolaimėtojamsprekybostinklas
„Iki“žadėjodovanotišiltnamius.Nelaimėjome.
Tad tėveliai, pasitarę,matydami vaikučių už-
sidegimą sėti daržovių sėkleles ir auginti ant
palangiųdaigelius,ėmėsiiniciatyvos:nuspren-
dėpatyspadovanotišiltnamį.Visųtrijųgrupių
tėveliaisusivienijoirnetrukusdarželyjeatsirado
kompaktiškasirpatogusšiltnamis.Jisestetiškai
prisišliejopriemediniųdaržolysvių,kuriasdar
praeitaismetaissukonstravotėveliaipolaimėto
respublikinioekologiniokonkurso„Manožalioji
palangė“.Tėveliai šiltnamį suprojektavo, su-
konstravoirpastatė.Atliekantdarbus,aplinkui
buvodaugmažųjųpagalbininkų.Pernai atsi-
radolysvelėsdėžėse,šiaismetais–šiltnamis.
Štai irvisasdaržas–ekologiškas irvaikiškai
žaismingas, traukiantis akį ir kviečiantis pri-
siliesti, pabūti, pažaisti. Žaidimas yrapagrin-
dinė ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla. Be

abejonės,šisžaidimas,kaipirkiekvienas,turisavotaisykles:
pakalbinti,paliesti,palietiaugalėlius,papurentižemę, išrauti
piktžoles.Vaikamspatinka,todėlprošalįjienepraeina,užsuka
čiakiekvienądieną.
Džiugu,kaitarppedagogų,vaikųirtėveliųužsimezgatvirtas

bendradarbiavimoryšys,kaiidėjasatnešapatystėvai,turtin-
damidarželioaplinką,kurdaminaujasedukacineserdves.Ši
naujaveiklapapildėugdomąjįprocesądarbineveiklabeiartimu
ryšiusugamtairdraugu,sudarėsąlygasformuotisveikosgy-
vensenospagrindus,paremtusjudėjimugrynameoreirsveika
mityba.Okurdarvaikučiųemocijos,stebintbesimezgančiusir
sparčiaiaugančiusagurkėlius,žaliuojančiassalotas,ridikėlius.
„Ašsuvalgiaunetvienuolikasalotoslapelių,nesjosskaniausios
pasaulyje,mamatokiųparduotuvėjenenuperka“,–džiaugėsi
Dominykas.
Esamedėkingimūsųtėveliamspagalbininkams:sumaniems

irorganizuotiems,supratingiemsiršiuolaikiškiems,kuriųpagal-
balabaisvarbisiekiantbendrotikslo–užaugintisveiką,darbštų,
sumanų,kūrybingą,norintįspręstiproblemasirlaimingąžmogų.

NijolėKALASAUSKIENĖ
Kaunor.Ilgakiemiomokyklos-darželio

auklėtojametodininkė

vaikai,rinkdamimedžiagąirnuosekliaigilindamiesiįsavaitės
temą, lankėsiŽemaičiųmuziejuje „Alka“,sportavocentrinia-
memiestostadione,mokėsisaugiaipereitimiesteesančias
šviesoforu reguliuojamas sankryžas, leidosimoderniu liftu į
Masčio ežero pakrantę. Iš viso per vasarą vyko keturiolika
įvairių renginių (iš jų trysekskursijos), tačiaunestatistika ir
rezultatasšiuoatvejureikšmingiausi:džiuginatai,kadvaikai
galėjodalyvautiįdomiameugdymo(si)proceseirrinktisveiklas
pagalsavoasmeniniusporeikius.
Vaikuspo vasarosdžiaugsmo ir tyrinėjimų šalį lydėjo tuo

metudirbusikomanda:pedagogės,visuomenėssveikatosprie-
žiūrosspecialistė,auklėtojopadėjėjos,pavaduotojosugdymui
beiūkioirbendriesiemsklausimams,meistras,kiemsargis.Tai
akivaizdusdarbosėkmėspaliudijimas–jąpasiektipadedatik
komandossutelktumas,susiklausymas.Svarbusirtėveliųpa-
laikymas,pasitikėjimas,nuoširdumas,patarimai,pastebėjimai
irdraugiškaspasidalijimasvasarosgėrybėmis.
Džiugu, kadnuoseklus kolegiškasTelšių lopšelio-darželio

„Berželis“komandos įdirbisšiąvasarąbuvomaloniaipaste-
bėtas: sulaukėmeLietuvosRespublikosPrezidentėsDalios
Grybauskaitėspadėkosužentuziazmą,išmonęirkūrybiškumą,
dalyvaujantpiešiniųkonkurse„Papuoškmedausdovaną“,ne-
tikėtoUAB„Bizniomašinųkompanija“komandosmūsųveiklos
įvertinimo–padovanotųmoderniųpriemoniųdarkūrybiškes-
niamugdymuiorganizuoti.Osvarbiausia,kaddarželįvasarą

lankęvaikaikaskartgavonaujoįkvėpimoirmotyvacijosanksti
rytaiskeltisirpasmusateiti.
Vasarabaigėsi,vaikųpastatytasjosmiestasdžiuginasavo

originalumu,spalvingumu,obendruomenėnesiliaujakurti.Jau
rugsėjo1d.visikartu leidomės įkūrybinį-ugdomąjįprojektą
„Augamesupasaka“.

IrenaDAUBARIENĖ
Telšiųl.-d.„Berželis“direktorė
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Vasaros pradžia švietimo ir ugdymo įstaigose
visadagausirenginiųmokytojamsirvaikams.Spau-
dospuslapiaimirgėtemirganuožinučių,straipsnių
apiemiesteorganizuojamusrenginius,projektus,
akcijas,festivalius.Taitarsivisųmokslometųnu-
veiktųgerųjųdarbųapibendrinimas.
Klaipėdojevykodidžiausiasikimokykliniougdymo

įstaigųvaikųkūrybinėsraiškosfestivalis„Vaidinimų
kraitelė“.Šiotradicinio,betdraugeišskirtiniorengi-
nioorganizatoriai–Klaipėdosikimokykliniougdymo
įstaigųauklėtojųmetodinisbūrelis,Klaipėdosmies-
topedagogųšvietimoirkultūroscentras,Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijosUgdymo ir
kultūrosdepartamentoŠvietimoskyrius.
Deraapžvelgti irprisimintišiorenginio ištakas.

1999m.Klaipėdoje įsikūrė pedagogų, dirbančių
teatrinepakraipa,savanoriškairsavarankiškame-

todinėtaryba.Daugelisauklėtojųsavopedagoginiamedarbe
taikėaktyviusžaidybiniusteatriniougdymoelementus.Meto-
dinėsveiklostikslas–ugdytivaikąmenu,padėtijampuoselėti
iraktyvintisavogalimybes,kūrybiškumogalias,skatintivaikų
irsuaugusiųjųsaviraišką,kūrybiškumą,bendradarbiavimą.
Nuo2000m.tradicijatapokasmetbalandžio–gegužėsmė-

nesiaisorganizuotiišskirtinįikimokykliniougdymoįstaigųvai-
kųkūrybinėsraiškosfestivalį„Vaidinimųkraitelė“.Šiemetšis
renginysmiesteorganizuotasjauseptynioliktąkartą.Festivalis
pamažu„išeina išmiesto“– tamparespublikinis,odėlsavo
specifiškumojaušeštąkartąįtraukiamasįLietuvosnacionalinio
kultūroscentroteatrorenginiųmetinįplaną.
Šiųmetųvaikųkūrybosfestivalisvykotrisdienas.Pirmosios

dienosšeimininkaibuvolopšelio-darželio„Atžalynas“kolekty-
vas.Parodytišešivaidinimai,kuriuosedalyvavolopšelių-darže-
lių„Atžalynas“,„Nykštukas“,„Žilvitis“,„Kregždutė“,„Šaltinėlio“
mokyklos-darželioirGargždųlopšelio-darželio„Saulutė“ugdy-
tiniai.Vaikamslabiausiaiįsiminėlopšelių-darželių„Nykštukas“
ir„Atžalynas“mažųjųartistųparodytinuostabūsirnepakarto-
jamišešėliųteatrovaidinimai„Sraigė–laikokaralienė“(pagal
R.Baltušniką)ir„Svarbiausiakalba“.
Antroji festivalio diena vyko lopšelyje-darželyje „Klevelis“.

Čiažiūrovai irsvečiaipamatėnetseptynisvaikųspektakliu-
kus,kuriuossuvaidinolopšelių-darželių„Saulutė“,„Žiogelis“,

„vaidinimųkraitelė“

„Vėrinėlis“,„Boružėlė“,„Ban-
gelė“, „Klevelis“, Priekulės
lopšelio-darželio vaikai ir
pedagogai. Kiekvienas pe-
dagogų kolektyvas ieškojo
naujų ir kūrybiškų išraiškos
priemonių,netikėtų režisūri-
niųsprendimų.
Trečioji ikimokyklinio ug-

dymoįstaigųvaikųkūrybinės
raiškos festivalio „Vaidinimų
kraitelė“ diena vyko lop-
šelyje-darželyje „Pušaitė“.
Šmaikščios pasakų tetulės
skelbė vaikų vaidinimus,
teikė saldžias dovanas bei
padėkos raštus vaikams ir
pedagogams.
Šventę apibendrinoKlai-

pėdospedagogųšvietimo ir
kultūros centrometodininkė
Silvija Simpukienė ir Klai-
pėdosmiesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir
kultūrosdepartamentoŠvieti-

moskyriausinspektorėStefanijaVancevičienė.Norisipadėkoti
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaidybos studi-
jos„Trepsė“mokytojaieksperteiRimuteiSvytyteiužkritines 
pastabas,palinkėjimusirpastebėjimus,drąsiaiišsakytusper
apibendrinimą.
Spektakliukųtemos–įvairios:draugystė,meilė,tiesairgėris,

darbštumas,kovasublogiuirmelu,ekologijosproblemos,lie-
tuviųliaudiespapročiųirtradicijųpuoselėjimas.Juosegalime
įžvelgtidaugybękūrybiniųidėjų,vaikųirpedagogųbegalinės
išmonėsirfantazijosapraiškų.
Kiekvienaismetais„Vaidinimųkraitelės“kūrybinėsraiškos

festivalyjevaikaipasisemianemažaiteigiamųemocijų,patiria
saviraiškosmalonumą,opedagogamsgautainformacijapa-
dedakauptigerąjąpatirtį,mokytistiekišgeriausiaipavykusių
spektaklių,tiekirišklaidų.Maloniausia,kadlabiausiaipaten-
kintiirlaimingiausibūnapagrindiniaišventėsdalyviai–vaikai,
smagiai ir linksmaipraleidę laiką,pabuvojępasakoje,kurią,
tikime,ilgaiprisiminsirįkuriąbūtinaisugrįškartusu„Vaidinimų
kraitele“.Linkimevisiemsdidelėskūrybinėssėkmės.

DagnaVOLKOVAITĖ
Klaipėdosl.-d.„Puriena“neformaliojougdymopedagogė

RomualdaPOŠKIENĖ
Klaipėdosl.-d.„Nykštukas“neformaliojougdymopedagogė
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Neginčijamairvisiemsžinomatiesayrata,
kadikimokyklinioirpriešmokyklinioamžiaus
vaikųugdymasprivalobūtidinamiškas,ne-
nutrūkstamas, tęstinis procesas.Šiandien
vaikas ugdomas ne tik grupėje, ugdymas
išsiplečiairįkitasedukacineserdves.Noras
įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio am-
žiausugdytiniusįnetradicineslaukoveiklas,
siekis ieškoti netradicinių ugdymometodų
ir formų, kūrybinės raiškosbūdųpaskatino
Šiauliųlopšelio-darželio„Pasaka“vaikųug-
dymąvisaisavaiteiperkeltiįlaukąirparengti
lauko pedagogika grįstą projektą „Vaikai –
švarūsarbalaimingi“.
Puikiaisuvokiame,kadšiandienjaunieko

nebestebina į ugdomąjį procesą integruoti
projektai,betkartaisprojektasbūnatoks,kad
tiesiognegalijuonepasidalyti.Būtent
toksiryraprojektas„Vaikai–švarūs
arbalaimingi“,priekuriopakvietėme
prisijungti lietuviųmokyklėles, dar-
želius, esančius visamepasaulyje.
Siekėme,kadvisopasaulio lietuvių
vaikai savaitę veiktų kartu ir atliktų
įvairius bandymus bei tyrinėjimus
lauke.
Norime pasidalyti bendradarbia-

vimo su Sidnėjaus lietuvių klubu-
mokykla patirtimi. Esame dėkingi
mokytojaiDaliaiSolovjovienei,kuri,
būdama kitoje pasaulio pusėje, su

„vaikai–švarūsarbalaimingi“

lietuviųvaikaisgaminoparašiutus,balionus-
raketas,saulėslaikrodį,stebėjo,kaipveikia
šiemechanizmai, atliko bandymą „Išimk
monetą,nesušlapęsrankų“,rinkoirrūšiavo
gamtinęmedžiagą,darė„Gamtosįspaudus“,
kūrė „Gamtos paveikslus“. Džiaugiamės,
kad į visas pedagogės numatytas veiklas
įsitraukėSidnėjaus lietuvių klubo-mokyklos
ugdytiniųtėvai.
Norimepasidžiaugtiirsavonuveiktaisdar-

bais:perprojektinęsavaitęvykometraukiniu
įDaugėliųparką(beje,įparkąvyko160ug-
dytiniųir23pedagogai),kurgalėjomelaisvai
irnevaržomai„medžiotigamtoje“(ieškojome
įvairiosgamtinėsmedžiagos),darželiokieme
atlikomedaugybęeksperimentų („Vandens
smiginis“, „Drambliopasta“, „Burbulųgyva-

tė“,„Burbulųmagija“irkt.),piešėme
netradicinėmispriemonėmis.
Įgyvendindami projektą „Vaikai –

švarūs arba laimingi“, stebėjome ir
negalėjome atsižiūrėti, kaip vaikai
gebadžiaugtisišpūstuburbuluarba
kaipjuosįtraukiairužburiapiešimas
išaugalųpadarytuteptuku.Tokiomis
akimirkomissuvoki,kokssvarbusyra
pedagogodarbas irkoksnuoširdus
galibūtivaikojuokas.

LauraBAJORIŪNĖ
Šiauliųl.-d.„Pasaka“socialinėpedagogė

Drus ki nin kuo se vy ko iki mo kyk li nio 
ugdymoidėjųmugė„Darželis,įkurį
norikiekvienasvaikas.Ašsuradau,o
tu?“.RenginįorganizavoDruskininkų
savivaldybėirŠvietimocentras,Lie-
tuvosšvietimopagalbosasociacijair
Kaunolopšelis-darželis„Želmenėlis“.
Idėjųmugėssiekis–pasidalytikoky-
biškoikimokykliniougdymoidėjomis
irsėkmėsistorijomis.
PirmąsykLietuvojebuvokuriama

gerosios patirties sklaidos šventė,
skirtatikikimokyklinioirpriešmokyk-
linio ugdymo specialistams, vado-
vams, pedagogams. Joje neskam-
bėjo veiklos problematika, kuri yra
didelė irplati,betdaugiaudėmesio
buvo skiriama padėkos žodžiams.
Ikimokyklinio ugdymo edukacinių
idėjųmugėjevienašiotekstoautorių,
ŠvietimoskyriausspecialistėDiana
Brown, pristatė vaizdo pranešimą
„Svarbiausias pasaulyje darbas“,
kuriameDruskininkų savivaldybės
darželius lankančių vaikų tėveliai
dalijosimintimis apie ikimokyklinį
ugdymą,džiaugėsiaktyviubendradarbiavimusuauklėtojaisir
specialistais,dėkojoužemocinępagalbąvaikui,josupratimą.
Peridėjųmugęvykoaktyvusplenarinisposėdis,edukacinių

darželis,įkurįnorikiekvienasvaikas.ašsuradau,otu?

priemonių pristatymas, skaityti pra-
nešimai„Mūsųtikslas–vaikogero-
vė“,stendiniaipranešimai,kuriuose
dalytasi istorijomis ir patirtimi apie
skirtingusvaikus–skirtinguskelius
įjųsėkmę...
Iš idėjųmugėsparsivežtadaugy-

bėminčių, kurios padės sėkmingai
ir tu ri nin gai siek ti vai ko ir ko lek ty vo 
kompetencijųgerovės.Renginyjeda-
lyvavosvečiaiišKlaipėdos,Kelmės,
Visagino,Vilniaus,Kauno,Varėnos,
Lazdijų,Kauno rajono ikimokyklinio
ugdymoįstaigų.Druskininkųviceme-
rasLinasUrmanavičius,pasveikinęs
dalyviusDruskininkų savivaldybės
vardu, pabrėžė, koks svarbus yra
iki mo kyk li nis ug dy mas ir kad šios 
mugėstęstinumasyrabūtinas.
Mugėsorganizatoriaitikisi,kadto-

kiųsusitikimųtradicijatęsisirkitąmet
dalyviųbusjaune80,o180!

DianaBROWN
Druskininkųsavivaldybėsvyr.specialistė

SaulėŠERĖNIENĖ
Lietuvosšvietimopagalbosasociacijosdirektorė

LinaBAGDANAVIČIENĖ
Kaunol.-d.„Želmenėlis“direktorė
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Specialiosiose mokyklose

Besivystančių technologijų ir informatikos srautas užpildė
šiandienosvaikųgyvenimusirugdymą(si).Sudėtingatapojuos
sudominti.Pastebėjau,kadvaikamstrūkstagamtospažinimo,
jos išsaugojimo, tausojimo žinių, gamtos stebėjimo įgūdžių.
Kilo iniciatyva praplėsti žinias, sudarant galimybę išbandyti
gamtospažintines,kūrybines,patirtines,darbineslaukoveik-
las.Jukgamta–vienaskruopščiausiųirgalingiausiųžmogaus
auklėjimoveiksnių.
PavasarįŠiauliųlogopedinėsmokyklosikimokykliniougdymo

skyriaus vaikamsorganizavau projektą „Gamtos dovanos–
vaistažolės“.Vykdydamaįvairiasveiklas,supažindinauvaikus,
tėveliusirvisąbendruomenęsunaudingaisiaisvaistiniaisau-
galais,jųauginimu,laikymu,poveikiužmogausorganizmuiir
tinkamaisnaudojimobūdais.

PraktiniaisėjosirsodiniModarbai

Geriausiaivaikaijaučiagamtą,josteikiamąnaudą,kadaturi
galimybępatystyrinėti,stebėti,patenkintisavosmalsumą.Su-
dominauvaikuspraktineveikla„Sodinu–auginu“.Susidomėję
stebėjosėkleles,skaičiavo,nusakėjųišvaizdą,lietė,paragavo.
Vaikainoriaiįindeliussėjovaistažoles,stebėjo,kaipjosdygsta,
prižiūrėjo,laistėirauginoišdygusįaugalą.Vaistažolėmsužau-
gus,iškiloklausimas:kurjassodinsime?
Išeitis rasta! „Nykštukų“ grupėsugdytinės tėveliai Irena ir

VaidotasKlusai įstaigos kieme vaistažolėms įrengėdarželį.

Mažiejižolininkai Vaikai buvo aktyvūs statybos darbų dalyviai:
teiravosi,klausinėjo,stebėjo,kaippjūklupjaus-
tomiirvinimissutvirtinamirąsteliai,kirviutašomi
irkūjutvirtaiįkalamikuoliukai.Pagaliaudidieji
darbaibaigti,žemėsukasta,patręštairparuošta
sodintivaistažoles.
Atėjustinkamamlaikui,kartusuvaikaisvais-

tažoliųdaigeliuspersodinauįdarželį.Kasdien
pasivaikščiojimųirstebėjimųmetulavinauvaikų
pojūčiusvisomisjuslėmis:ravėjome,laistėme,
stebėjomedaigelius,juosuostėme,nusakėme
kvapą,spalvą.Vedžiaupokalbį„Koreikiaauga-
lui,kadsėkmingaiaugtų?“.Vaikusmokiautin-
kamaiprižiūrėtiaugalus,atsakingaijaisrūpintis.

keLiaujaMe,tyrinėjaMe,
atLiekaMebandyMą

Norėdamasuformuotipažintinįsuvokimąapie
augalų reikšmęgamtoje, kaip gamtapadeda
žmoguiišgyventi,įtvirtinausąvokasirvaizdinius,
ugdžiauirtobulinauvisapusęvaikoasmenybę,
pasitelkdama tyrinėjimus ir bandymus.Orga-
nizavauedukacinę išvyką „Geltonuoja pienių
kilimas“. Per ją vaikai nagrinėjo kiaulpienės
sandarą,įvardijoaugalodalis,stebėjobėgantį
„pienėskraują“.Entuziastingairinkokiaulpienių
žiedus,neslabainorėjopamatyti,kaipgalima
paruoštipieniųžiedųmedų.
Dvidienasvykdžiaupraktinįdarbą-bandymą

„Arsaldusirgarduskaipmedus?“.Neslėpdami
emocijųvaikairankiojoropojančiusvabaliukus
aplinkišpiltusantstaložiedus,skaičiavokiaul-
pieniųžiedus,juosdėjoįstiklainį,pylėvandenį,
užvirino ir kantriai laukė kitos dienos darbų.
Atvykęryteįdarželįsunekantrumudomėjosi,
ką darysime toliau?Toliau gaminomemedų:
virėme,pilstėmeįindusirsmaližiavome.
Įtvirtinaupatirtus įspūdžiusrankdarbiųdirb-

tuvėlėse: iš popieriaus pagaminome pienių
žiedelius,juossujungęsukūrėme„Kiaulpienių

pievelę“.Jidžiuginonetiktėveliųirbendruomenėsnariųakis,
betirbuvoeksponuotaŠiauliųmiesto„Aido“vaikųbibliotekos
patalpose.Ugdaukūrybiškumą,socialinįiremocinįsąmonin-
gumą, formuoju vaiko pasaulėžiūrą, suvokimą, kaip svarbu
stiprintisveikatą,tausotigamtą,žemę,teisingaipanaudoti.

vaistažoLiųdžioviniMas

Įpusėjusbirželiui,vaistažolėsdarželyjegerokaiužaugo.Kal-
bėjomės tema „Globodamigamtą,naudokimės jos teikiama
nauda“–apie taisyklingai renkamas irdžiovinamasgamtos
dovanas.Pasakojau apie vaistinių žolelių naudą žmogaus
organizmui.Vaikai rinko ramunėles, kurių gausiai užderėjo.
Nukirpocitrininęmelisą,šaltmėtes,pipirmėtes,kraujažolę,nešė
įpatalpądžiovinti.Okvapųgamavaikusstebinoirdžiugino...
Per jutiminius pojūčius lavinaugrožio supratimą, vaizduotę,
pagarbągamtai.

Norėdama įtikinti ir įrodyti aplinkmus supančios gamtos
grožį,poveikį,jojeslypinčiaspaslaptis,naudojimogalimybes,
įtraukiuvaikus,jųtėveliusįnetradicinesveiklas.Rudenįlaukia
naujipotyriai,veiklos,pažinimaskiekvienampagalsavogalias,
gebėjimusirsupratimą.

VandaZAURIENĖ
Šiauliųlogopedinėsm-klosikimokykliniougdymoskyriaus

auklėtojametodininkė
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Šventojojevykusiojevaikųkūry-
binėjestovykloje„Palikimas–4“dvi
savaitesilsėjosiirkūrybiškumąug-
dėsi20Kaliningradosritiesmokinių,
lankančiųlietuviųkalbosirLietuvos
etninėskultūrosužsiėmimus.Kūry-
binioprojektodalyviai,vadovaujami
patyrusiųLietuvosanimacijosmeno
irmuzikosspecialistų,pagalMairo-
niobaladę„JūratėirKastytis“irlie-
tuviųlegendaskūrėtrumpametražį
animacinįfilmą.
Pagrindinis stovyklos tikslas – per lietuvių kultūrą skatinti

vaikųkūrybiškumąiriniciatyvumą,minint155-ąsiasMaironio
gimimometines.
Kūrybinėsedirbtuvėsebuvoskatinamibendradarbiavimoir

darbogrupėse sugebėjimai, projekto dalyviai susipažino su
skirtingomisanimacijosfilmavimo(fotografavimo)technikomis,
sužinojoapieskirtingųpasauliošaliųnacionalinesanimacijos
mokyklas.Perpraktiniusužsiėmimusvaikaisukūrėsavoau-
toriniofilmo idėją,scenarijų,personažus, fonus (peizažus ir
interjerą), nupiešė animaciją, nufilmavo ir sumontavo filmą,
sukūrė jo garso takelį.Odirbdami komandoje sukūrė visos
grupėsanimacinįfilmą„JūratėirKastytis“.
Stovyklosvasaroskinoteatremokiniaižiūrėjoiraptarinėjo

tarptautiniofestivalio„Tindirindis“geriausiusanimaciniusfilmus.

Buvonumatytosirkitosveiklos:pa-
žintinėsekskursijos,lietuviųkalbos
užsiėmimai,sportopratybosbasei-
ne ir atviroje erdvėje, poilsis prie
jūros,pramogos.Dukartusvaikai
varžėsisuvietosbendraamžiųfut-
bolokomanda.
Į kūrybinės stovyklosuždarymo

ceremoniją atvyko LietuvosRes-
publikosgeneraliniskonsulasOle-
gasSkinderskis,Pasaulio lietuvių
bendruomenės pirmininkė Dalia
Henke, sveikatos centro „Energe-
tikas“ atstovėRitaMatulevičienė.
Gyvąsusidomėjimąsukėlėvaizdo
pasakojimas apie stovyklautojų
kasdienįgyvenimą.Joautorė–tėvų

bendruomenės atstovė JelenaVasiljeva (Kali-
ningradas).Nuorodainternete–https://youtu.be/ 
3R1_OY56BjY.
Plojimaisbuvosutiktasparodomasisvaikųsu-

kurtasanimacinisfilmas„JūratėirKastytis“,turintis
lietuvišką ir rusišką versijas.Kiekvienasdalyvis
gavosertifikatą,liudijantįdalyvavimąkūrybiniame
procese,taippatirfilmokopiją,įrašytąįskaitme-
ninįvaizdodiską.Savoruožtuvaikaišiltaidėkojo
animatoriamsValentuiAškiniuiirJūrateiLeikaitei-
Aškinienei,muzikantuiGediminuiZujuiirkitiems.
Stovyklos pabaigą vainikavo Žemaičių alko

kalnopapėdėjesukurtaslaužas.Ilgaiskambėjodainosirneti-
lošventinisšurmulys.Kiekvienaspagalbaltųpagoniųapeigą
galėjomestiįugnįgintarodulkesirsugalvotinorą.Oryškūs
liepsnospliūpsniailiudijo,kadvisisumanymaibussėkmingi.
Kūrybinės stovyklos „Palikimas – 4“ projekto pagrindinis

organizatoriusirvykdytojas–Kaliningradoregioninėlietuvių
kalbosmokytojų asociacija.Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos
Respublikosšvietimoirmoksloministerija.Projektopartneriais
tapoVilniaustechnologijųirdizainokolegija,„Vilanimos“filmų
studija,Sveikatoscentras„Energetikas“Šventojoje.Taippat
esamedėkingiMažosiosLietuvoslietuviųdraugijai,finansa-
vusiaivaikųpavėžėjimą.

AleksasBARTNIKAS
Kūrybinėsstovyklos„Palikimas–4“projektovadovas

kūrybinėjestovykloje„Palikimas–4“

Kupiškior.NoriūnųJonoČerniauspagrindinėjemokykloje
nuobirželio iki liepos vyko laisvalaikio užimtumo ir vasaros
poilsiostovykla„Nebūkšešėly–būkmatomas“.
Buvo įgyvendintosvisosnumatytosveiklos, išpildytivaikų

noraiirsumanymai–surengtadaugybėišvykųpoAukštaitijos
regionomiestus,miesteliusirgamtoskampelius,įKupiškior.
Uoginiųamatųcentrą(kurvykoedukaciniaiužsiėmimai),Ku-
piškior.RudiliųJonoLaužikouniversalųdaugiafunkcįcentrą.
AplankėmedidžiausiusLietuvosapžvalgosbokštus–Rubikių,
Mindūnų,Sartų,Ginučių,kopėmeįLadakalnį.
Mokyklos pavaduotojas ūkio reikalamsRobertasMakelis

kartusumokiniaisnaudodamasbepilotįorlaivįfilmavoirkūrė
filmuką (www.youtube.com/watch?v=_ZW69IYlS7w&featu-
re=youtu.be).VykobendrosveiklossuKupiškior.Subačiaus
gimnazijosirKupiškior.RudiliųJ.Laužikouniversalausdau-
giafunkciocentrougdytiniais(sportovaržybos).
BendradarbiavomesuVaikųdienoscentroKupiškior.No-

Mokyklabuvoatvirairvasarą

riūnųpadaliniu.Vaikaimokėsi gamintimaistą–kepti picas,
ruošti užkandžius, virti cepelinus ir kt. Stovyklos dalyviai
daugpiešė įvairiomis technikomis: „Marble“dažais,pirštais,
kinetiniusmėliu,guašu,akvarele,pastele,kreidaantasfalto. 
Vyko daugybė sporto užsiėmimų (futbolo, krepšinio varžy-
bos ir kt.), orientacinės užduotys, gaminome lankus ir ietis. 
Skatinomesavanorystę–keletasvaikųtapoaktyviaissava-
noriais.
Paskutinędienąvisivakarojome„Filmųnaktyje“,vykdėme

refleksiją,mokiniaibuvopatenkintiveiklomis,prasmingaipra-
leistu laiku, pareiškėnorądalyvauti stovykloje kitąmet.Sto-
vyklos dalyviai neturėjo galimybės įsitraukti į nusikalstamas
veikas,svaigintisnarkotikais,gilinosocialinę,meninę,pilietinę,
bendravimokompetencijas.

DaivaDŪDIENĖ
Kupiškior.NoriūnųJonoČerniauspagr.m-klos

socialinėpedagogėmetodininkė,stovyklosvadovė
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Meniniuapipavidalinimu išsiskirianti, lietuvių liaudies
motyvais paremta ir į šiuolaikinį drabužį įvilkta knyga
„Smuikelėsgiesmė“–pirmojipagalbapradedantiemssmui
kininkamsirjųmokytojamsarbatiesiogišeitisieškantiems
irdarneradusiemssavosmuikopradžiamokslio.Leidinys
prieinamasvisiems–muzikospedagogikąstudijuojantiems
artiesiogmėgstantiemsliaudiesmelodijasiržaidimus.
KalbinameknygosautoręIevąTIjūnėlIenę.

Smuikomokytojadirbatedaugiaukaip15metų.Kodėl
pasirinkotešiąprofesiją?
Mokytojauti pradėjau besimokydamaLietuvosmuzikos ir 

teatroakademijosIIkurse.Tuometutaibuvopuikiprogaiš-
bandytisavekitoje,nemuzikosatlikimo,veiklojeirgalimybė
užsidirbti.Vėliausąmoningainusprendžiaupasiliktimokyklo-
je–darbaspatiko,traukė.Šiandiendžiaugiuosiirdidžiuojuosi
būdamamokytoja.Mažiejipaperkasavonuoširdumu,naivumu,
tikrumu.

Esate įgyvendinusinevieną
muzikinį jaunuosius atlikėjus
pristatantį projektą „Muzika iš
toli“, „Iuvenes art“, o šiemet
išleidote knygą, skirtą smuiku
pradedantiemsgriežtivaikams
irjųmokytojams.Artai–šalia
pedagoginio darbo trūkstama
meninėsaviraiška?ArsenaJū
sųsvajonė?
Noroveiktiplačiauirgiliau(ne

vientikmokykloje)turėjauvisada.
Iščiaatsiradojūsųišvardytikultūri-
niaiprojektai,autoriniaiseminarai
irkitaveikla.Prisipažinsiu,niekadanesvajojauišleistiknygos.
Buvauįsitikinusi,kadmokomojiliteratūra–profesorių,mokslo
daktarų, ekspertų sritis. Imtis „Smuikelės giesmės“ drąsino
namiškiai.Pirmuosius juodraščiuspalankiai įvertino irmano
draugė, smuikomokytojaOnaAbarytė-Liaškovienė.Tadpo
gana ilgų dvejonių profesinis entuziazmas nugalėjo baimę.
Ėmiausidarbo.

Prasitarėte,kadJūsųparašytosknygosidėjakilospren
džiantkasmetęmokslometųpradžiojeiškylančiądilemą–
kokįrepertuarąrinktispradedantiesiems...
Prieš kiekvienusmokslometus daug laiko skiriumokinių

repertuaruiformuoti.Manogalva,tailabaisvarbusiratsakin-
gasdarbas.Neretaikūriniopasirinkimasgalilemtisėkmingą
arbanemetodinėsmedžiagosįsisavinimą,gerąpasirodymą
konkursearklasėskoncerteirdaugybękitųaspektų.Taiypač
svarbuirugdantpradiniusgriežimosmuikuįgūdžius.Pervisus
pedagoginiodarbometustaipirnesuradau„savo“smuikopra-
džiamokslio.Nuolatderinaumedžiagąiškeliųskirtingųšaltinių.
Tainebuvopatoguneiman,neimokiniams.Tadairpagalvojau,
kadgalėčiaupatitokiąmedžiagąparuošti.

Smuikopradžiamokslis–lietuviųliaudiesmotyvaispa
remtaknyga.Kodėlbūtentšismotyvas?
Pagrindinė„Smuikelėsgiesmės“turinioidėjayravaikome-

ninisugdymaspertautinękultūrą.Šiątemąpasirinkauneatsi-
tiktinai.Manau,kadkiekvienasišsilavinęsžmogusturipažinti
savotautosistorijąirkultūrą.Otąpažintįreikėtųpradėtinuo
patmažumės,potruputį,natūraliaiįliejantlopšines,žaidimus,
pasakas,padavimusįvaikokasdienybę.Tada,jampaaugus,
nekylaklausimas,arliaudiesdainądainuotiyramadinga,ar
ne,taitampasava.

smuikelėsgiesmė

Kas Jūsų įkvėpėja?Ar ji –
knygospradžiojeminimaJūsų
močiutėMarijaAlgėArmalienė?
Manmočiutė – tai besąlyginė

meilė, rūpestis,globa ir,žinoma,
įkvėpimas.Jivisągyvenimąpuo-

selėjoliaudiesdainą–daugiaunei40metųvadovavoKalviųir
Lieponiųkaimųetnografiniamansambliui,vėliauvaikųirjauni-
moansambliui„Gelužėlė“.Kultūraiatidavėvisąsavogyvenimą.

Jūsųsmuikopradmenųmokantiknygažavi,stebinair
paperkasavo iliustracijomis.Kaipkilo idėjabūtent taip
apipavidalintišįleidinį?Kasyrailiustracijųautorė?
Įsivaizdavau, kad „Smuikelėsgiesmė“ turi būti ne tikme-

todiškai nuosekli, patogi naudoti, bet ir patraukli vizualiai.
Norėjau,kadpaėmęsšįpradžiamokslįįrankasvaikasgalėtų
jįpaskaityti,patyrinėti.Iliustracijųautorė–Trakųmenomokyk-
losdailėsmokytojaRenataMečkovskienė.Esulabailaiminga,
kadturėjaugalimybędirbtisunepaprastaikūrybiška,subtilaus
skoniodailininke.

Jūsųknygataippatišsiskiriasavooriginalumu–knygos
pabaigojepateiktiQRkodai,kuriuosnuskenavęmokytojai
arvaikaiatsiduriainternetinėjeterpėjeirrandaįvairiųin
teraktyviųžaidybiniųpertraukėliųvaikams.Papasakokite
apiešiąidėją,galimybęplačiau.
Žaidimuspradėjaukurtipriešmetus.Jietaippatkiloišnoro

irporeikiopaįvairintipradedančiųjųsmuikininkųpamokas.6–8
metųvaikaiganagreitaipavargstasmuikuodami,tainatūralu.
Ožaisdamimanosiūlomuslavinamuosiusžaidimusjienetik
pailsi,betirmokosiritmuoti,lavinasmulkiąjąmotoriką,jude-
siųkoordinaciją.ŽaidimųpateikimoformaQRkodais–skirta
šiuolaikiniamvaikui.Jukjievisidabargyvenasuišmaniuoju
telefonurankose!Taipatrauklu,nesudėtinga.

Visasinterviu–Trakųrajonolaikraštyje„Trakųžemė“(Nr.34).

AutorękalbinoEvelinaKISLYCH
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