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Mokytojų festivalis
Spalio 4 d. Kaune vyks Mokytojų festivalis. Tarptautinės mokytojų dienos
proga organizuojamas festivalis siekia atverti naujas erdves gerosios patirties
sklaidai. Renginio pagrindinė tema – kūrybiškumo ugdymas ir ugdymas kaip
kūrybinis procesas.
Festivaliui savo erdves atvers miesto universitetai, mokyklos, muziejai, kitos or
ganizacijos, kuriose vyks kūrybinės dirbtuvės, interaktyvūs užsiėmimai, paskaitos,
ekskursijos, meistriškumo pamokos. Mokytojų lauks net 29 skirtingos erdvės ir
daugiau nei 40 renginio pranešėjų bei kūrybinių dirbtuvių vedėjų, tarp kurių Andrius
Tapinas, Rytis Zemkauskas, Paulius Gritėnas, Ieva Rekštytė-Matuliauskė, Šarūnas
Dignaitis, Gytis Ivanauskas, Marius Pinigis, Gabrielius Liaudanskas-Svaras, Igoris
Vasiliauskas, Vytautas Gaidamavičius, Dainius Baltrušaitis ir daugelis kitų.
Renginio iniciatorė – Švietimo ir mokslo ministerija. Renginio organizatoriai: Kauno
savivaldybė ir Vytauto Didžiojo universitetas. Festivalio partneriai: Kauno technolo
gijos universitetas, Švietimo mainų paramos fondas, „Kaunas 2022“.
Kviečiame registruotis į festivalio renginius interneto svetainėje
http://mokytojufestivalis.lt/lt/.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Paroda „2010–2014 m. gražiausi
vaikų piešiniai iš viso pasaulio“
Rugsėjo 25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre atidaryta pa
roda, kurioje pristatomi originalūs vaikų piešiniai, 2010–2014 m. apdovanoti
tarptautiniame „Lidice“ vaikų piešinių konkurse.
Parodos atidarymo renginyje dalyvavo Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvo
je Bohumilas Mazanekas ir tarptautinio „Lidice“ vaikų piešinių konkurso koordinatorė
Ivona Kasalicka.
Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Lidice“ – vienas seniausių ir didžiausių vaikų
piešinių konkursų pasaulyje. Jis pradėtas rengti 1967 m., norint prisiminti ir pagerbti
vaikus, žuvusius Vokietijos naciams sudeginus Čekijos Lidicės kaimą, ir visus pasau
lio vaikus, žuvusius per beprasmius karinius konfliktus. 1973 m. Čekijoje vykstantis
konkursas tapo tarptautinis. Kiekvienas metais konkursui atsiunčiama daugiau nei
25 tūkst. darbų iš daugiau kaip 70 pasaulio šalių. Tarp jų sulaukiama piešinių ir iš
Kinijos, Japonijos, Indijos, Kenijos, Malaizijos, Šri Lankos ar Zimbabvės.
Vilniuje eksponuojamoje parodoje – 58 vaikų piešiniai iš 32 pasaulio šalių.
Parodos autorės: mgr. I. Kasalicka, Milena Burgrova (grafinis dizainas).
Parodos rengėjai: Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lidicės muziejus,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos dailės mokytojų asociacija.
Paroda veiks iki spalio 25 d. Plačiau apie ją „Švietimo naujienos“ planuoja rašyti
kituose numeriuose.
Mūsų inf.
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Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir
pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
Mokytojams rekomendacijos pa
kad jie galėtų pajusti individualią mo
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose
dės sėkmingiau organizuoti ugdy
ky
mosi pažangą, motyvaciją siekti
mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi po
mo(si) procesą, kad kiekvienas kla
žinių parenkant tinkamus mokymo
reikių, ugdomi pritaikant Bendrąsias ugdy
sės mokinys, nepaisant jo gebėjimų,
metodus ir būdus, nereikalaujant to,
mo
programas. Siekiant pagerinti ugdymo
patirtų sėkmę. Svarbu nepamiršti,
ko ugdytinis nepajėgus išmokti.
kokybę, parengtos pradinio ir pagrindinio
kad tinkamai organizuota emocinė
Pažangos ir pasiekimų vertinimas
lietuvių kalbos ugdymo programų pritaiky
ir fizinė ugdymo(si) aplinka nema
yra neatsiejama mokymo ir moky
ža dalimi teigiamai veikia sėkmingą
mosi dalis, todėl rekomendacijose
mo gairės ir rekomendacijos, padėsiančios
kiekvieno mokinio ugdymą(si). Re
aprašomi minėtų mokinių vertinimo
pedagogams sėkmingiau vykdyti įtraukųjį
kom end ac ij os e išs kirt os ats kir os
ypatumai. Taip pat rekomendacijose
ugdymą.
sutrikimų grupės – įvairūs raidos,
pateikiamos atskiros ugdymo turinio
elgesio ir / ar emocijų, kalbėjimo ir
apimtys ir ugdymo(si) veiklos moki
kalbos sutrikimai, mokymosi bendrieji
niams, turintiems nežymų intelekto
ir specifiniai (skaitymo, rašymo) sutrikimai, mokymosi sunkumai
sutrikimą (turinio apimtys ir ugdymosi veiklos nurodomos kon
dėl sulėtėjusios raidos, įvardyti sunkumai, su kuriais susiduria
centrais (1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 klasių) ir vidutinį intelekto
tam tikrą sutrikimą turintis ugdytinis, vaiko galios, kurias rei
sutrikimą (ugdymo(si) turinys apima 1–10 klases).
kėtų stiprinti. Rekomendacijose ugdymo turinys pateikiamas
Individualizuodamas BUP mokytojas galės atsižvelgti į esa
koncentrais, apimančiais 1–4 ir 5–10 klases. Koncentrų turinį
mus mokinio gebėjimus, specialiuosius ugdymosi poreikius,
sudaro kalbinės veiklos sritys: kalbėjimas, klausymas, rašymas,
savarankiško darbo galimybes, interesus, todėl rekomendaci
skaitymas. Atskirose veiklos srityse pateikiamos rekomenda
jos, kaip individualizuoti pradinio ir pagrindinio ugdymo progra
cijos mokytojams, kaip ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių
mas, pateikiamos kaip vientisa sistema. Taip mokytojas turės
turinčių mokinių pagrindinius kalbos gebėjimus, kokius taikyti
galimybę pasirinkti tikruosius mokinio gebėjimus atitinkančią
ugdymo būdus, metodus, strategijas, kaip pateikti mokiniui
ugdymo turinio apimtį ir ugdymo(si) veiklas, nesiedamas su
prieinamą kalbinę medžiagą, įtraukti ugdytinį pagal gebėjimus
ugdymo metais (klase), bet pagal galimybes jas priderindamas
maksimaliai komunikuoti.
prie bendro klasės ugdymo turinio.
Rekomendacijose pateikti užduočių struktūravimo, užduo
Rekomendacijų pabaigoje pateiktas literatūros sąrašas ir in
čių keitimo į kitas, kurias galėtų mokinys įvykdyti, atraminės
terneto nuorodos suteiks mokytojui galimybę plačiau domėtis
medžiagos, atmintinių, vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiai ir
minėtų mokinių ugdymu.
nuorodos, kur galima rasti mokymo priemonių, skirtų mokyti
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji
lietuvių kalbos.
programa mokiniams, turintiems specialiųjų
Vadovaudamasis lietuvių kalbos ugdymo programų pritai
ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo
kymo rekomendacijomis mokytojas galės atsižvelgti į mokinio
specialiuosius ugdymosi poreikius, kultūrinę, socialinę kalbinę
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programos kurtiesiems
patirtį.
ir neprigirdintiesiems paskirtis – apibrėžti mokinių, turinčių
Rekomendacijos mokytojams, ugdantiems
klausos sutrikimų, lietuvių kalbos pasiekimus, ugdymo turinio
apimtį, pasiekimų lygių požymius, pateikti orientacines ugdymo
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pagal 
ir ugdymosi gaires. Atsižvelgiant į mokinio kalbinę, kultūrinę
individualizuotas programas
ir socialinę patirtį, klausos sutrikimo pobūdį ir individualius
gebėjimus, padėti įgyti lietuvių kalbos gebėjimų pradmenis,
Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi
ugdytis bendrųjų kompetencijų, būtinų kiekvieno žmogaus visa
poreikių dėl intelekto sutrikimo, ugdomi bendrosios paskirties
verčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam
mokyklose ar specialiosios paskirties mokyklose / klasėse
tolesniam mokymuisi, pagrindus.
individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas (BUP). Re
Programoje ugdymo(si) turinys pateikiamas koncentrais,
komendacijų dėl lietuvių kalbos ugdymo programų individuali
apimančiais parengiamąją, 1–2 ir 3–4 klases. Kiekvieno kon
zavimo specialiųjų poreikių mokiniams tikslas – padėti numatyti
centro turinį sudaro santykinai atskirtos, bet ugdymo procese
ugdymo turinio individualizavimo gaires, atsižvelgiant į mokinių
integruojamos kalbinės veiklos sritys: sakytinio teksto suvoki
individualius gebėjimus ir specialiuosius ugdymosi poreikius,
mas klausa ir rega, kalbėjimas, skaitymas, rašymas.
vadovaujantis atnaujintomis lietuvių kalbos bendrosiomis pro
Turinio apimties papunktyje apibrėžiamas visų kalbinės veik
gramomis (Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja programa
los sričių – kalbos suvokimo klausa ir rega, kalbėjimo, skaity
(2016), Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo ben
mo, rašymo – turinys ir jo apimtis. Atskira dalimi pateikiamas
drąja programa (2016).
kalbos sandaros pažinimo pagrindų turinys. Ugdymo procese
Rekomendacijose nurodomi pagrindiniai tikslai ir uždaviniai,
kalbos sandaros pažinimo pagrindai integruojami į visas kal
ugdant mokinius pagal individualizuotas lietuvių kalbos (lietu
binės veiklos sritis.
vių kalbos ir literatūros) programas. Atkreipiamas mokytojų
Lietuvių kalbos ugdymo turinys teikia galimybių ugdyti sutri
dėmesys į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, patiriančių
kusios klausos mokinių pagrindinius lietuvių kaip negimtosios
mokymosi sunkumų dėl intelekto sutrikimo, lietuvių kalbos ge
kalbos gebėjimus, būtinus mokymosi ir viešojo gyvenimo kon
bėjimus ir ugdymo(si) sunkumus, kurie išdėstyti orientacinio
tekstuose, ugdo elementarų kalbinį raštingumą. Ugdymo turinys
pobūdžio apraše. Mokytojui svarbu išsiaiškinti kiekvieno ugdy
taip pat sudaro prielaidas turtinti ir plėtoti kultūros pažinimą,
tinio stiprybes ir galias, nes tik tada galės sėkmingai planuoti
literatūrinius gebėjimus, formuojamus ir per kitų dalykų pamo
ugdymo turinį ir mokymo(si) veiklas, siekti individualios mokinio
kas, paspartinti socializaciją girdinčiųjų visuomenės aplinkoje
pažangos. Ugdymo(si) sunkumų nustatymas padės mokytojui
ir ugdytis pilietiškumą.
kompensuoti šių mokinių „silpnybes“ ir pakreipti ugdymą taip,
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Pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programa
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių dėl klausos sutrikimo
Pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programos mokiniams,
turintiems specialiųjų poreikių dėl klausos sutrikimo, paskirtis –
sudaryti prielaidas ugdytis komunikavimo ir kultūrinę kompe
tenciją, sudarančią sąlygas bręsti kaip asmenybei, sėkmingai
mokytis, bendrauti, veikti įvairiose socialinėse ir kultūrinėse
situacijose.
Mokydamiesi lietuvių kalbos ir literatūros, mokiniai ugdosi
bendrąsias (asmeninę, kultūrinę, mokėjimo mokytis, komuni
kavimo, socialinę pilietinę, pažinimo, kūrybiškumo) ir dalykines
(lingvistinę, diskurso ir literatūrinę) kompetencijas.
Lietuvių kalbos ir literatūros programoje ugdymo turinys pa

teikiamas koncentrais: 5–6, 7–8, 9–10 (gimnazijų I–II) klasės.
Kiekvieno koncentro turinį sudaro santykinai atskirtos, bet
ugdymo procese integruojamos sritys: kalbinis ir literatūrinis
(kultūrinis) ugdymas. Žinios ir gebėjimai, kuriuos turi būti su
siformavę dauguma mokinių, baigiančių atitinkamą kalbos ir
literatūros ugdymo koncentrą, yra pateikiami pagal ugdymo
sritis (kalbėjimas ir klausymas, skaitymas ir rašymas, kalbos
pažinimas).
Vertinami mokinių komunikavimo ir teksto suvokimo gebėji
mai, kalbos ir literatūros žinios, gebėjimai kurti tekstus taisyk
linga sakytine ir rašytine kalba. Mokymosi pasiekimuose, kurie
nurodyti prie 5–6, 7–8, 9–10 (gimnazijų I–II) klasių koncentrų,
pateiktas pagrindinis pasiekimų lygis.
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento inf.

Kaip atpažinti smurtą patiriantį mokinį?
Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) patvirtintos rekomen
dacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo
kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje
aplinkoje, įsigaliojo nuo šių metų rugsėjo 1 d. Tuo pačiu me
tu įsigaliojo ir kitos pavasarį patvirtintos smurto prevencijos
įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos. Jose pažymima,
kad mokyklos darbuotojų pareigybių aprašuose numatyta at
sakomybė už reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos
nustatytą tvarką. Mokyklos vadovas įsakymu patvirtina smurto
ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarką. Joje nu
stato pranešimų apie smurtą ir patyčias procedūrą, apibrėžia
mokyklos darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą ir kt. Su
abiem rekomendacijomis galima susipažinti ŠMM interneto
svetainėje, skyriuje „Naujausi teisės aktai“. Rekomendacijų
mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir
veiksmų paskirtis – kaip galima anksčiau atpažinti vaiką, kuris
galimai patyrė emocinį, fizinį, seksualinį smurtą ar nepriežiūrą.

mus, užsitrauktų atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria
mokinys, švietimo įstaigos vadovas apie pastebėtą smurto atvejį
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, turi pranešti
vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės
ir savivaldybės institucijai pagal kompetenciją.

O jeigu pats vaikas neprisipažįsta patiriąs smurtą, kai
mokyklos darbuotojai klausia, kas atsitiko (mato požymius,
keliančius įtarimą)? Rekomendacijose rašoma, kad dera
vaikui užduoti atvirus klausimus, bet tikriausiai ne visi
norės į juos atsakyti, bandys slėpti smurto faktą.
Rekomendacijose pažymima, kad pokalbį turėtų inicijuoti
mokyklos darbuotojas, turintis gerą emocinį ryšį su vaiku, taip
pat sudaryti kiek įmanoma saugesnes ir palankesnes sąlygas,
kad vaikas jaustųsi saugiai ir būtų linkęs atsiskleisti. Nesiūloma
užduoti uždarų klausimų (į kuriuos būtų galima atsakyti „taip“
arba „ne“), skatinama juos užduoti atvirus, siekiant išsiaiškinti
pastebėtų galimų smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriteri
Apie rekomendacijų taikymą ugdymo įstaigų bendruo
jų atsiradimo priežastis, bet ne tiesiogiai, o atvirais klausimais
menėse kalbamės su Švietimo pagalbos skyriaus vyresniąja
klausti, ar vaikas patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Mokyklos
specialiste Asta Dilyt e.
darbuotojas taip pat turėtų įvertinti, kiek vaiko pasakojimas
galimai realistiškas, ar nurodomos aplinkybės, faktai atitinka
sužalojimų sunkumą. Svarstyti apie patiriamą smurtą galima
Dokumente rašoma: „Taikant rekomendacijas, vado
tada, kai vaiko sužalojimai neįprasti, jo pasakojimas atrodo
vaujamasi tam tikrais principais: geriausių vaiko interesų
neįtikimas.
prioritetiškumo, konfidencialumo, teisingumo, bendra
Vaiko apsauga būtina skubiai pasirūpinti, kai kyla akivaiz
darbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo.“ Gal galite
dus pavojus fizinei, psichinei sveikatai, vaikas badauja, jam
pakomentuoti, kaip šie principai turėtų būti įgyvendinami
nesaugu dėl higienos stokos, dėl psichikos sveikatos sutrikimo
praktikoje?
paūmėjimų vaiko atstovai pagal įstatymą nepajėgia pasirūpinti
Geriausių vaiko interesų prioritetiškumo, konfidencialumo,
fiziniais, psichologiniais, socialiniais poreikiais ir / ar yra tikimy
teisingumo, bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo
bė, kad vaiko atstovai pagal įstatymą
principai suprantami taip pat, kaip ir
vartoja psichoaktyvias medžiagas (al
Lietuvos Respublikos apsaugos nuo
koholį, narkotikus) ir artimiausiu metu
smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir
Mok ytoj as, pasteb ėj ęs fiz in io
nesiliaus to daryti.
Lietuvos Respublikos vaiko teisių ap
smurto požymius vaiko išvaizdo
saugos pagrindų įstatyme.
je, gali iš karto (vadovaudamasis
Ar galėtumėte pakomentuoti, kiek
rekomendacijose nurodytais po
reikės laiko, kol mokykloje surink
Smurtą patiriančius vaikus turėtų
kalbio su vaiku, galimai patyrusiu
ta informacija pasieks Vaiko teisių
pastebėti mokyklos (ar ikimokyklinio
apsaugos tarnybą ir / ar policiją
ugdymo įstaigos) darbuotojai. Bet
smurtą artimoje aplinkoje, ypatu
ir vaikas gaus realią pagalbą? Ar
toks įvardijimas labai platus. Jeigu
mais) inicijuoti su juo pokalbį.
numatyta galimybių padėti vaikui
atsakingi visi mokyklos darbuotojai,
greičiau?
ar negali nutikti taip, kad atsakomy
Negalime tiksliai įvardyti, kiek laiko
bės neprisiims niekas?
užtrunka, kol, pastebėjus smurto artimoje aplinkoje kriterijus,
Negali nutikti taip, kad atsakomybės neprisiims niekas, nes
suteikiama pagalba, nes kiekvienas atvejis yra išskirtinis, jį
mokyklos darbuotojas, nepranešęs savivaldybės administraci
reikia atitinkamai įvertinti ir reaguoti. Bet bendrąja prasme,
jos vaiko teisių apsaugos skyriui ir / ar policijai apie vaiko atstovų
vadovaujantis Rekomendacijose nurodyta veiksmų seka,
pagal įstatymą ir / ar kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidi
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pavyzdžiui, mokytojas, pastebėjęs fizinio smurto požymius vai
ko išvaizdoje, gali iš karto (vadovaudamasis rekomendacijose
nurodytais pokalbio su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje
aplinkoje, ypatumais) inicijuoti su juo pokalbį (užsirašo smurto
artimoje aplinkoje kriterijus ir kitas susijusias aplinkybes). Tie
siogiai ar netiesiogiai pasitvirtinus smurto artimoje aplinkoje
faktui, darbuotojas iš karto praneša mokyklos vadovui (reko
menduojama pranešti el. paštu ar kita mokyklos pasitvirtinta
raštiška forma), o tokią informaciją gavęs mokyklos vadovas
iš karto turi pranešti savivaldybės administracijos vaiko teisių
apsaugos skyriui ir / ar policijai.
Kur mokyklos darbuotojai galės kreiptis, jei kils neaiš
kumų vykdant rekomendacijas?
Rekomenduotina konsultuotis su mokyklos vaiko gerovės ko
misijos nariu, koordinuojančiu smurto prevencijos veiklos sritį,
arba švietimo specialistais (psichologu, socialiniu pedagogu).
Jei mokykloje tokios galimybės nėra, reikėtų konsultuotis su

savivaldybės švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės
tarnybos specialistais.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Švie
timo ir mokslo ministerijos užsakymu šiemet organizuos
seminarus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams. Ar
jau žinomos seminarų temos?
Preliminarios temos yra šios: teisės aktų, susijusių su apsau
ga nuo smurto artimoje aplinkoje, nuostatų ir jų įgyvendinimo
pristatymas, smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai,
smurto pasekmės vaiko elgesiui ir sveikatai, pokalbio su vaiku,
galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje, ypatumai, mokyklos
darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje
aplinkoje, ir t. t. Mokymuose bus taikomi įvairūs praktiniai me
todai (pvz., situacijų modeliavimas). Mokymai vyks regionuose
2017 m. III-IV ketv., preliminariai planuojama 15 mokymų.
Dovilė ŠILEIKYTĖ

Kas slypi už profesinio ugdymo širmos?
Šiais metais priėmimas į profesinio mokymo sektorių,
kaip ir į aukštąsias mokyklas, buvo vykdomas per Lietu
vos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) sistemą. Pirmasis centralizuoto
priėmimo etapas parodė, kad Lietuvos profesinio ugdymo
srityje gausu problemų – sistemoje yra nemažai nerentabilių
programų, trūksta skaidrumo, valstybės lėšos naudojamos
neveiksmingai.
„Žingsniai, kuriuos drįsome žengti, turėtų padėti spręsti per
ilgą laiką susiklosčiusią situaciją. Šiandienė situacija yra aiški
ir leidžia mums objektyviau pamatyti, kas slypi už profesinio
ugdymo širmos“, – kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė.
LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas teigė: „Šis
procesas – tai neeilinis reiškinys valstybėje. Profesinis sekto
rius, galima sakyti, daro technologinę revoliuciją. Pagaliau ir
į šį sektorių priėmimas pradėtas vieno langelio principu. Juk
šiandien beveik viską galima atlikti elektroninėje erdvėje, o
įstoti į profesines mokyklas dar negalėjome: priėmimo į pro
fesinio mokymo centrus problemos buvo lokalizuotos. Jokia
informacija iš profesinio rengimo centrų niekur nepatekdavo,
nebent apklausų pavidalu, tačiau suprantame, kad apklausos
gali būti ne visai tikslios.“
Profesinio sektoriaus skaidrumas: matomas ar ne?
Po I etapo prašymus mokytis profesinio ugdymo mokyklose
pateikė 19,87 tūkst. stojančiųjų. Iš jų formalius reikalavimus
atitinka daugiau kaip 17 tūkst. asmenų. Beveik 14 tūkst. jų
siekia pirmosios kvalifikacijos. Apie 12 tūkst. asmenų pasirinko
programas, kurios surenka daugiau nei 12 stojančiųjų.
Pasak švietimo ir mokslo ministrės, fragmentacijos, dublia
vimo problema yra būdinga ne tik aukštajam mokslui, bet ir
profesiniam mokymui. „Jeigu stojančiųjų skaičius bus mažesnis
nei pernai ar užpernai, tai patvirtins prielaidas, kad profesinio
mokymo įstaigose egzistuoja ir „mirusiųjų sielos“ – tai yra
žmonės, kurie nedalyvauja mokymo procese. Centralizuotas
priėmimas užtikrins, kad tokie dalykai nevyktų“, – teigė švietimo
ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.
Centralizuotas priėmimas parodė ne tik nepakankamą sis
temos skaidrumą, bet ir tai, kad profesinio ugdymo sektorius
šiandien nėra tinkamai suderintas su bendrojo ugdymo sek
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toriumi. Jau anksčiau kalbėta apie tai, kad aukštojo mokslo
sektorius stojančiuosius gaudo dėl krepšelių, pasirodo, jog
labai panaši situacija yra ir su bendruoju ugdymu. Kaip teigė
ministrė, „šiandien nemaža dalis baigusiųjų vidurinio ugdymo
programą (t. y. 15,2 proc.) dar kartą stoja į bendrąjį ugdymą
profesinėje mokykloje. Tai rodo dviejų sektorių nesuderinamu
mą ir neveiksmingą valstybės lėšų naudojimą“.
„Apie 15 proc. stojančiųjų yra šiemet vidurinį išsilavinimą įgiję
asmenys. Į profesinę mokyklą stoja gavę brandos atestatą ir
pabaigę gimnaziją arba vidurinio ugdymo mokyklą. Vadinasi,
žmogus iki pat galo išlaikomas vidurinio ugdymo sistemoje,
gauna mokinio krepšelį, o profesinėje mokykloje ir vėl gauna
finansavimą. Mūsų pagrindinis siekis – tobulinti profesinio ug
dymo sistemą, siekiant skaidrumo, užtikrinant veiksmingumą ir
darbo rinkos poreikius. Itin trūksta lankstumo, ypač organizuo
jant tęstinį mokymą“, – pastebėjo švietimo ir mokslo ministrė,
kartu atskleidė ir keletą gerų profesinio rengimo tendencijų:
„Galime pasidžiaugti, kad pramonės srities mokymo programų
pageidavimai auga. Taip pat auga susidomėjimas informacinių
technologijų sritimi. Gerų tendencijų yra, bet siekis subalansuoti
sektoriaus mokymą su darbo rinkos, verslo ir regiono poreikiais
vis dar siektinas.“
Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas
ragino atskirti tris dalykus. Tai – asmenis, kurie profesinio ren
gimo sistemoje siekia kvalifikacijos, persikvalifikuoja ar ateina
tobulinti kvalifikaciją. „Šiandien turime tam tikras profesinio
mokymo programas, trunkančias atitinkamą laiko tarpą. Tos
grupės, kurios siekia persikvalifikuoti arba tobulinti kvalifikaciją,
taip pat studijuoja ilgosiose programose, bet taip neturėtų būti.
Naujos kvalifikacijos ar kvalifikacijos tobulinimo procesas galėtų
trukti 3–6 mėnesius. Galimybė tokiu būdu siekti kvalifikacijos
yra ir dabar, bet ji mokama. Asmenys renkasi valstybės finan
suojamą kelią. Taigi svarbu atskirti, kad pirmosios kvalifikacijos
siekiantys asmenys mokytųsi normalios trukmės programose,
o norintys persikvalifikuoti ar įgyti dar vieną kvalifikaciją – spe
cialios trukmės programose“, – pabrėžė M. Ablačinskas. Jam
pritarė ir švietimo ir mokslo ministrė: „Atėjus naujam darbdaviui
į regioną, jam atitinkamos kvalifikacijos darbuotojo reikia greitai,
o ne po kelerių metų. Vadinasi, reikia, kad profesinės mokyklos
paruoštų specialistus per 3–6 mėnesius. Darbo rinka keičiasi,
o profesinis sektorius turi jautriai į tai reaguoti. Taip pat būtina
investuoti į profesijos mokytojus, kurių šiandien trūksta – ypač
pramonės, inžinerijos srityse. Juk suprantama, kad mokytojas,
dirbdamas autoservise, gali uždirbti iki 5 kartų daugiau, nei
būdamas mokytoju profesinėje mokykloje...“
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Investicijos nepasiteisino!

Mokytis profesijos dėl socialinių garantijų

Per centralizuotą priėmimą atskleista, kad valstybinės in
vesticijos, kuriant sektorinius profesinio mokymo centrus, nėra
pasiteisinusios. „Matome, kad tos mokyklos, kuriose yra įkurti
šie mokymo centrai, nesulaukia pakankamai besimokančiųjų.
Tai kelia klausimą, ar centrai apskritai veikia ir ar investicija
buvo prasminga“, – apgailestavo švietimo ir mokslo ministrė.
P. Žiliukas, kalbėdamas apie priėmimų skaičiumi pirmaujan
čius profesinio rengimo centrus, teigė, kad daugiausia besimo
kančiųjų surinko pastaruoju metu skandalingai linksniuojamas
Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras. LAMA BPO
prezidentas pabrėžė, kad ten puikiai išplėtota infrastruktūra ir
kai kurios programos rengiamos itin kokybiškai, todėl negali
ma mokyklos vertinti vienareikšmiškai. Antroje vietoje minimas
Šiaulių profesinio rengimo centras. Šiame centre mokytis ketina
855 mokiniai.
LAMA BPO prezidentas pastebėjo: „Iš 833 profesiniuose
centruose vykdomų programų šiemet priimama į 566 progra
mas. Dešimties didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukusių
mokyklų tinklas yra gana plačiai pasiskirstęs po Lietuvą, bet
noriu atkreipti dėmesį, kad ne visos jos turi sektorinio mokymo
centrus. Dabartiniu mūsų pastebėjimu, sektoriniai centrai pro
fesinei mokyklai praktiškai neteikia privalumų, nors valstybė į
juos investavusi didžiules lėšas.“

Švietimo sektorius tam tikrais atvejais buvo tapęs socialinės
rūpybos dalimi. Pasak prof. P. Žiliuko, kai kurie asmenys po
kelis kartus į profesinę mokyklą stoja vien dėl to, kad užsitik
rintų įvairias socialines garantijas. „Dažnai jiems yra įskaitomi
jau anksčiau įgyti dalykų rezultatai. Pasitaiko net tokių variantų,
kad metų programa yra įskaitoma ir asmuo nesilanko mokykloje
ištisus metus, tačiau turi socialines garantijas. Kartais profesijos
mokosi toje mokykloje dirbantys mokytojai. Nuo seno susidaręs
uždaras ratas – itin ydingas.“

Stojama „n“ kartų...
Dar vienas faktorius, kurį reikia atidžiai nagrinėti, – apie
27 proc. stojančiųjų siekia įgyti profesinę kvalifikaciją antrą ar
net trečią kartą. Ir tai sudaro beveik trečdalį stojančiųjų. „Ne
gana to, žmonės siekia antros ar trečios specialybės stodami
į tą pačią mokyklą. Vadinasi, įgiję kvalifikaciją jie neina į darbo
rinką. Būdamas profesinės mokyklos mokiniu, asmuo įgyja
socialines garantijas, gauna, kad ir nedidelę, stipendiją bei
įvairias lengvatas. Ši situacija yra keistina“, – pabrėžė ministrė.
Kaip teigė J. Petrauskienė, dalis stojančiųjų į profesines mo
kyklas yra kolegijų arba universitetų absolventai: „Čia galima
išskirti dvi puses. Viena, kai kažkada išsilavinimą įgiję žmonės
po įvairių pokyčių gyvenime turi persikvalifikuoti ir jiems reikia
įsisavinti tam tikros specialybės žinias. Visai kas kita, kai asmuo
tik pabaigęs aukštąją mokyklą iškart stoja į profesinio mokymo
įstaigą. Tai vėlgi rodo dviejų sektorių nesubalansuotumą ir
nepasitikėjimą aukštojo mokslo kokybe.“ P. Žiliukas, papildy
damas švietimo ir mokslo ministrę, kalbėjo: „Aiškinomės, kiek
stojančiųjų siekia pirminio mokymo, o kiek – tęstinio. Daugiausia
dėmesio skyrėme pirminei kvalifikacijai įgyti, paaiškėjo, kad
skaičius nėra didelis. Susidūrėme su mokinių pasipiktinimu.
Jie nesuprato, kodėl neleidžiama mokytis trečią ar net ketvirtą
kartą tame pačiame profesinio rengimo centre. Žinoma, nega
lime teigti, kad šis sektorius turėtų užsiimti tik pirminiu moky
mu... Jeigu pažiūrėtume Europos mastu, esame lyderiai pagal
aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių, dabar profesinis
ugdymas tarsi pradėjo plėtotis, bet paaiškėjo, kad tai nėra tiesa.
Su tęstiniu mokymu visada buvome atsilikę, tačiau šiam moky
mui neturi būti panaudotos pirminės kvalifikacijos programos.“
Keistina ir įstatyminė bazė

Kurios profesinio mokymo sritys populiariausios?
„Skiriasi mokymosi sričių populiarumas asmenų, atėjusių po
pagrindinio ir turinčių vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą
turintys asmenys paprastai renkasi paslaugų sektoriaus progra
mas. Pirmąsias vietas užima higieninės kosmetikos kosmetiko,
masažuotojo, apskaitininko ir kasininko, kirpėjo programos.
Pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai renkasi technines
specialybes. Pirmąją poziciją užima automobilių mechanikos
mokymo programa, taip pat populiarios virėjo ir apdailininko
programos. Įvertinus visas mokymo sritis, visgi pirmaujančios
yra inžinerinės profesijos. Mokykla irgi atlieka svarbų vaidme
nį, nes tą pačią profesiją atskirose ugdymo įstaigose asmenys
renkasi skirtingai“, – teigė P. Žiliukas.
Daug socialinės atskirties atvejų!
Vykdomi stojimai internetu parodė, kad esama dar labai daug
socialinės atskirties atvejų. „Ne visi norintys studijuoti asme
nys moka ar gali naudotis informacinėmis technologijomis,
kai kurie neturi prieigos prie interneto ir pan. Be to, procesą
reikia suderinti ir su sveikatos apsaugos sektoriumi. Daug
nesusipratimų įvyksta su nepilnamečiais, kurie laiku neprista
to sveikatos pažymų, o mokykla iš jų neišsireikalauja. Tokie
asmenys pabaigia tam tikrą specialybę, o vėliau paaiškėja,
kad dėl sveikatos sutrikimų negali dirbti darbo, atitinkančio jo
specialybę“, – problemas vardijo prof. P. Žiliukas.

Simuliatorius
„Lincoln Electric“
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (2015 m.)

Robotas, naudojamas
suvirinimo darbams

Profesinio mokymo įstatymas nenumato apribojimų, kiek
kartų asmuo gali mokytis profesijos profesinio mokymo sis
temoje. Kaip pastebėjo P. Žiliukas: „Šiandien galioja nemaža
dalis teisės aktų, kurie priimti dar buvusios švietimo ir mokslo
ministrės Romos Žakaitienės. Juk gyvenimas nuo to laiko labai
pasikeitė. Kas tada atrodė tinkama, dabar visiškai neveikia.
Dabar technologijų amžius, be to, visiškai kitokia situacija Lietu
voje... Taigi pokyčiai turi atsispindėti ir realiai, ir teisės aktuose.
Dabar netgi priėmimo sutarčių pasirašymas bus visiškai kitoks.
Stojančiųjų duomenys iškart bus perduodami į mokinių registrą,
gaunamas sutarties numeris ir visa informacija užfiksuojama.
Daugiau skaidrumo, mažiau vietos neteisėtiems veiksmams.“
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Programų dubliavimas – kaip bus pertvarkoma
ši sritis?
M. Ablačinskas atkreipė dėmesį, kad pirmasis priėmimo eta
pas į profesines mokyklas buvo skirtas tik pirmosios kvalifikaci
jos siekiantiems mokiniams. „Didžioji dalis šių mokinių eis į 11
klasę, jie maždaug 16 metų. Demografiniai rodikliai tam tikrose
teritorijose rodo, kad pirmosios kvalifikacijos siekiančių asmenų
skaičius traukiasi, o kai kuriuose regionuose jis yra drastiškai
mažas. Pavyzdžiui, Alantos, Žeimelio žemės ūkio mokyklos,
Plungės technologijų ir verslo mokykla net neturi pirminio
priėmimo bangos“, – pastebėjo švietimo ir mokslo ministrės
patarėjas. „Didžiuosiuose miestuose žadama sutelkti pastan
gas ir kiek galima labiau specializuoti mokyklas. Mažesniuose
miesteliuose, jeigu bus dvi mokyklos, rengiančios, pavyzdžiui,
virėjus, vienoje iš jų ši specialybė bus panaikinta. Pirmiausia tu
rės įvykti tinklo pertvarka“, – žiniasklaidai sakė M. Ablačinskas.
Kartu pabrėžė, kad šiandien nekalbama apie įstaigų uždarymą:
„Galbūt jos apskritai neturėtų būti uždaromos, o tik perorientuo
jamos į mokyklas, organizuojančias specialios trukmės profesinį
rengimą pagal verslo sektoriaus pageidavimus. Juk profesinio
ugdymo klientas turi specifinį bruožą: mokytis vyksta 25 km
spinduliu, o dirbti daugiausia 50 km spinduliu. Jie itin lokalūs.
Retinti tinklą būtų neapdairu ir netikslinga.“

„Pokyčiai visada visoms šalims yra sudėtingi, tačiau akivaiz
du, kad, jeigu šis pokytis nebūtų įvykęs, daugybės negatyvių
dalykų taip ir nebūtume pamatę. Tai leidžia argumentuotai to
bulinti profesinio ugdymo sistemą. Pavyzdžiui, kai prakalbome
apie centralizuotą priėmimo sistemą, likus kelioms dienoms iki
sistemos veikimo pradžios keletas mokyklų sugebėjo pasira
šyti po kelis šimtus sutarčių su būsimais mokiniais. Kreipėmės
į mokyklas ir, siekdami užtikrinti sutarčių skaidrumą, prašėme
sukelti jas į centralizuotą sistemą. Tokie momentai rodo, kad
žengiame tinkamus žingsnius. Suvokiame, kad šis sektorius
yra labai svarbus ir reikalingas Lietuvai. Jeigu žiūrėtume į darbo
rinkos poreikius, ypač regionuose, dažniausiai reikalingi pro
fesinio rengimo kvalifikaciją turintys absolventai“, – pabrėžė
ministrė ir ragino jau kitąmet šviečiamojoje akcijoje, kaip stoti
į profesines mokyklas, kokias specialybes rinktis ir pan., daly
vauti ir bendrojo ugdymo mokyklas.
73 profesinio mokymo įstaigos pasiūlė 833 mokymo progra
mas, tačiau per pagrindinį priėmimą preliminariai bus kviečiama
mokytis į 566 programas. Rentabilių programų ir mokinių dar
gali pagausėti rugsėjo mėnesį per papildomą priėmimą, į kurį
jau dabar pretenduoja daugiau kaip 5 tūkst. profesiją turinčių
asmenų.
Redakcija

Mokantis kartu kuriasi išskirtinė patirtis
2016–2017 m. m. – tretieji metai, kai
Vilkaviškio rajono švietimo bendruomenės
nariai mokosi bendradarbiaudami mokyklų
partnerystės tinkle, sprendžia aktualias pro
blemas. Ši veikla kuria pridėtinę vertę ugdy
mo įstaigų organizaciniams procesams. Tai
sprendžiame iš vis didėjančio besimokan
čiųjų skaičiaus: 2014–2015 m. m. mokėsi
6 ugdymo įstaigos, o 2016–2017 m. m. jau
10 ugdymo įstaigų. Apmąstydami moky
mąsi, pedagogai įvardija, kad tai galimybė
sužinoti, pasidalyti patirtimi ir per mokymus
visiems gerai jaustis. Pedagogai patvirtina
mokymosi kartu pranašumą. Tik tokiu būdu
kuriasi išskirtinė patirtis.
Per pirmąjį susitikimą, remdamiesi mo
kyklų išorinio vertinimo ir mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo duomenimis, išsigry
niname aktualų klausimą ar temą. Esame
susitarę, kad veiklą organizuosime kas du mėnesius ir vis
skirtingose ugdymo įstaigose. Surengti penki susitikimai šio
mis temomis: „Tyrimai. Susitelkimas ir tikslas“, „Mikroklimato
ir santykių įtaka mokymui ir mokymosi pasiekimams“, „Tėvų
atsakomybė. Kaip padidinti tėvų aktyvumą siekiant geresnių
mokinių rezultatų?“, „Pagalbos mokiniams teikimas (pagalba
dėl mokymosi sunkumų, konsultacijų teikimo ir pan., t. y. orien
tuota pagalba į mokymąsi)“, „Tradicinių renginių įtaką ugdymo
procesui ir rezultatams“. Mokėmės kiekvienas atskirai ir visi kar
tu pamatyti ryšį tarp turimų duomenų; ieškoti sprendimo būdų,
kaip gerinti mikroklimatą mokyklose; diskutuodami ir klausyda
miesi paskaitos, išryškinome tėvų (globėjų, rūpintojų) svarbą,
siekiant mokinių pažangos; ieškojome veiksmingų būdų, kaip
teikti pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi porei
kių (mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams); praplėtėme
suvokimą dėl neformaliai formuojamų mokinių kompetencijų.
Per paskutinį susitikimą apibendrinome ir aptarėme nuveik
tus darbus. Visų mokymų metu buvo kuriama jauki aplinka,
drąsinanti veikti atvirai, baigiamasis mokymosi etapas – ne
išimtis. Jau antrą kartą rinkomės Vilkaviškio r. Bartninkų Jono
Basanavičiaus mokykloje-daugiafunkciame centre. Tai įstai
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ga, dešimtmečiais puoselėjanti gilias, pilietiškumą ugdančias
tradicijas, ugdymui išnaudojanti seniūnijos teritoriją, kurioje
yra ne viena lankytina vieta. Per susitikimą Bartninkuose dis
kutavome, kuo turi pasižymėti ugdymo įstaigoje organizuojami
renginiai, kad pagrindinis tikslas išliktų ugdomasis. Pasirinkta
tema – Rugsėjo 1-osios šventės organizavimas. Džiugina, kad
dalyviai, pristatydami idėjas, pabrėžė ilgalaikio tikslo svarbą,
Geros mokyklos koncepciją, visos bendruomenės su(si)telkimą
ir paties mokinio į(si)traukimą. Užbaigti metų darbus ir viską
aptarti ant Piliakalnių piliakalnio tądien sutrukdė lietus, tačiau
mūsų pasidalyta patirtis padėjo įsijausti, kad lipame į kalną.
Pasimatavome veiklos poveikį, vadovaudamiesi Johno
Hattie knygoje „Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas.
Kaip užtikrinti kuo didesnį poveikį mokymosi pasiekimams“
pateiktais tyrimų rezultatais, išryškinome, kurios mokymosi
veiklos daro didelį, vidutinį ir mažą poveikį. Knygos autorius
pabrėžia, jeigu diagnozuojame mažą poveikį – tai irgi rezulta
tas. 2016–2017 m. m. mokymosi dalyviai turėjo įvairių tikslų,
patirties, kontekstų, tačiau išanalizavę veiklas pagal tematiką
pastebėjome, kad daugumos veiklų poveikio dydis – vidutinis
arba didelis.
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Trumpai apžvelgėme ir Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros parengtą informaciją apie 2016 m. atliktų mokyklų
išorės vertinimų ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos Tarptautinio suaugusiųjų įgūdžių tyrimo rezulta
tus. Tokiu būdu nutiesėme kryptį ir pirmuosius žingsnius jau į
2017–2018 m. m. mokymąsi kartu, kitaip tariant, mokymąsi
tinkliuke.
Švietimo kultūros ir sporto skyriaus specialistė Žydrė Žilins
kienė įvertino pokytį nuo 2012 m., kai projekto „Lyderių laikas
2“ buvo įvardytos sritys, kuriose turime veikti, norėdami pasiekti
sukurtą viziją. Ji rėmėsi Vilkaviškio r. švietimo bendruomenės
įvykiais, kurie rodo, kad pasikeitė bendravimo ir bendradar
biavimo kultūra (girdime vieni kitus, tapome artimesni); mies
to mokyklos bendradarbiauja (mokinių perėjimas iš pakopos
į pakopą); bendradarbiavimo tinkluose mokytojai ir vadovai

tobulinasi asmenines ir profesines kompetencijas; mokyklose
„sudygo“ mokytojų lyderystė, atvirų pamokų poreikis, vyksta
diskusijos apie gerą pamoką; siūlymus teikia iniciatyvių vadovų
grupė. Ir visuose šiuose procesuose stengiamės vadovautis
sutartomis vertybėmis: pilietiškumo, aktyvumo, atvirumo poky
čiams, kūrybiškumo. Pristatymą specialistė pabaigė retoriniu
klausimu, kuris padeda atsigręžti į save: „Mokykla – vieta, kur
turime dirbti ar kurti?“
Kitą kartą įsipareigojome užlipti į Piliakalnių piliakalnį, pajausti
šio didingo gamtos reiškinio jėgą, nes „labai naudinga būtų juos
pavesti artimiausių mokyklų globai, o juk Lietuvos istorijos ir
Tėvynės meilės pamoka ant piliakalnio – ar gali būti įtaigiau“
(Libertas Klimka).
Asta GRINEVIČIENĖ
Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Ieškome pedagogo iš Dievo malonės
Vis peržvelgiu darbdavių skelbimus, kurie byloja, kad iki
mok yklin io ugd ym o auklėtojo paieškos yra did is darbas.
Bendraujant su kolegomis iš Klaipėdos, Druskininkų darželio
auklėtojų stygiaus problema diskutuojama jau gana seniai. Ir
kada iš Seimo atstovų girdisi, kad pedagoginiam darbui bus
reikalingas magistro laipsnis, nejučia nusišypsau. Jau dabar su
bakalauro laipsniu nėra kam dirbti, darželiai kviečiasi studentes,
sudarinėja terminuotas sutartis, įpareigojančias tęsti studijas.
Kas tai – baimė dirbti su šiuolaikiniais tėvais, iki graudulio juo
kingų atlyginimų problema ar neturėjimas kantrybės dirbti su
dabartine „Alfa“ karta? Ko gero, viskas kartu ir dar daugiau.
Šiemet ypač įsiminė tėvų, atvedusių būsimus lopšelinukus,
klausimai auklėtojoms: „Jūs lankote seminarus dėl pažymėji
mo ar dėl žinių?“, „Kas kiek laiko keliate kvalifikaciją?“, „Kiek
mokate užsienio kalbų?“ Nekalbant jau apie tai, kad savo
atžaloms nori jaunų, gražių ir nuolat besišypsančių švelnių
auklėtojų. Noras gal ir nėra blogas, bėda ta, kad kol kas visa
tvirtybė yra tos jau brandos amžiaus sulaukusios, patirties tu
rinčios pedagogės, kurios, galbūt, nėra parengtos dirbti su šia
nekantria karta, bet turinčios savyje daug gerumo, įgūdžių, tik
gal nemokančios kelių užsienio kalbų ir į savo darbą žvelgian
čios daugiau kaip į tvirtą gebėjimą būti su vaikais. Kai jos išeis,
ikimokyklinio ugdymo įstaigas pasieks tokia ryški personalo
krizė, kad daugybė vadovų praras miego ramybę.
Ko reikia, kad jauni žmonės, pasiėmę kolegijų diplomus,
ateitų dirbti ir liktų? Pirmiausia turbūt finansinio pagrindo, kad
nereikėtų vasarų leisti braškių laukuose, t. y. oraus piniginio
skatinimo, kad auklėtojos atlyginimas, nors ir priklausomas
nuo kvalifikacijos, leistų pedagogui paskaityti, aplankyti teatrą,
pakeliauti, išdidžiai atostogauti ir pasidžiaugti savo profesija.
Stebėdamas auklėtojas, kurios visomis išgalėmis ima didžiau

sius darbo krūvius, kad išgyventų, suvoki, jog nesi pajėgus
(kaip vadovas) užtikrinti tokią kokybę, kokios reikia įstaigai, nes
ugdytojai yra pavargę. Reikia formuoti visuomenės požiūrį, kad
darželio auklėtoja yra toks pats pedagogas, kaip ir mokytojas
dalykininkas, kad nėra ji monstras, kokią piešia socialiniuose
tinkluose tėvai. Žiniasklaidoje skelbiami negatyvūs atvejai for
muoja darželius kaip vaikų kankinimo vietas. Reikėtų skleisti
ir sėkmės istorijas, kalbėti apie puikiai dirbančius darbuotojus,
filtruoti tas situacijas, kur vaikui buvimas įstaigoje tapo sėkmės
tiltu į mokyklą. Reikia, kad aukštesniosios instancijos suvoktų,
jog darželis yra svarbi pradžia, vaiko mokymosi įgūdžių kalvė,
o žmonės, kurie padeda tai pasiekti, yra verti pagarbos. Kodėl
negalime žavėtis pedagogų kūrybiškumu, gebėjimu iš nieko su
kurti priemones vaikams, kodėl negalime pabrėžti, kaip vaikas
jų dėka išmoksta kalbėti, laikyti šaukštą, pažinti raides, kodėl
negalime akcentuoti, kad viena auklėtoja, dirbanti su dvidešim
čia vaikų, sugeba juos išmokyti daugybės dalykų?
Puikiai žinau tą jausmą, kai tu pradedi darbo dieną ir mintyse
prašai aukščiausiųjų jėgų, kad ji praeitų be traumų, konfliktų,
nes kasdien esi kaip ant parako statinės ir nežinai, kas gali nu
tikti. Galime reikalauti magistro laipsnių, prašyti užsienio kalbų
mokėjimo, bet iš tikrųjų svarbiausia, kad auklėtojos mylėtų vai
kus, turėtų pašaukimą būti su jais ir ugdyti – būti pedagogu iš
Dievo malonės. Ir tik galiu žemai lenktis tiems, su kuriais dirbu,
nes matau jų darbo svorį, sudėtingumą, kantrybę, iššūkius ir
žinau, kad mano pedagogai padaro viską, ką gali, kad ugdytiniai
lankytų darželį, į kurį nori kiekvienas vaikas... Su baime laukiu
dienos, kai teks ieškoti pedagogų iš Dievo malonės.
Saulė ŠERĖNIENĖ
Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė

Ankstyvojo amžiaus vaikas darželyje
Kiekvienas žmogaus augimo ir vystymosi periodas yra ypatin
gas išskirtinėmis galimybėmis ir poreikiais. Kūdikio asmenybė
formuojasi dar iki jam gimstant. Kokia bus vaiko psichologinė
bei fizinė sveikata priklauso ir nuo to, kaip vyko vystymasis iki
gimimo. Vaikui gimus, tolesnį augimą ir vystymąsi lemia išori
nio pasaulio aplinkybės. Nuo gimimo iki trejų metų atsiveria
didžiausios galimybės formuotis vaiko asmenybės pagrindui,
nes šiam amžiaus tarpsniui būdingas imlumas, kūrybiškumas,
konstruktyvumas.
Ankstyvojo amžiaus vaikams suaugusysis yra sektinas pa

vyzdys, todėl ugdymas prasideda nuo šalia esančių žmonių
elgesio, kalbos turinio ir formos, gyvenimo būdo ir ritmo, po
žiūrio į aplinką, aplinkinius formavimo. Vaiko „programavimas“
vyksta tada, kai artimi žmonės ką nors veikia su džiaugsmu
ar emociniu pakylėjimu – ta veikla „įsirašo“ kaip siektina.
Kadangi vaiko pasąmonė yra atvira ir pasirengusi priimti, iki
mokyklinio amžiaus pedagogai, tėvai ir kiti mažylio aplinkoje
esantys žmonės, kurdami gyvenimo aplinką ir sąlygas, vykdy
dami ugdymo procesą, labiau lemia vaiko įpročių (teigiamų ar
neigiamų) atsiradimą.
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Artėjant mokslo metams į darželį vėl pradeda rinktis nauji
vaikučiai. Mes, auklėtojos, norėdamos pateisinti vaikų ir tėvų
lūkesčius, rūpinamės, kaip jie jausis mūsų grupėje. Integracija
į ikimokyklinę įstaigą, vaiko sveikata ir fizinis bei psichinis vys
tymasis priklauso nuo adaptacijos, todėl tam turi būti skiriama
itin daug dėmesio. Mūsų ugdymo įstaigoje vaikų adaptacija
prasideda gerokai anksčiau, nei mažyliai pradeda lankyti dar
želį. Pavasarį ir vasarą 2 kartus per savaitę tėvai drauge su
vaikais, vadovaujami ugdymo specialistų (meninio ugdymo pe
dagogės, psichologės, kūno kultūros pedagogės, logopedės),
renkasi į bendrus užsiėmimus, o rugpjūtį prasideda laipsniška
adaptacija grupėje. Per adaptaciją užmezgami ryšiai tarp ug
dytojų, tėvų ir vaikų – taip formuojasi didelė „šeima“. Tėvai yra
supažindinami su paprasčiausiais dalykais, pavyzdžiui, per
grupinius susiėjimus kartu su vaikais siūloma pažaisti smėlio
dėžėje, su kamuoliais ir t. t. Tėveliams paaiškinama, kad per
pasivaikščiojimą lauke mažyliai mokomi žaisti aikštelėje tam,
kad būtų saugūs. Po žaidimų lauke, tėvams padedant, sutvar
komi žaislai. Visi susitarimai tarp pedagogų ir tėvų yra labai
svarbūs.
Maria Montessori įvedė imliojo proto sąvoką, pabrėždama,
kad, norint užtikrinti vaiko asmenybės raidą konkrečiu laiku ir
konkrečioje vietoje, imlusis protas yra pagrindinis dalykas, ku
ris leidžia vaikui lengvai mokytis ir gerai prisitaikyti aplinkoje.
Jis tampa savo kultūros priėmėju ir perdavėju. M. Montessori
sako: „Vaikas yra nacijos tėvas“, „Kur stovi mano lopšys –
ten mano namai“. Negatyvioji prisitaikymo prie aplinkos pu
sė – vaikas prisitaiko prie neigiamos aplinkos, tai grėsmė
visuomenei.
Kartais tėvams sunku suprasti savo vaiką. Vyrauja toks
mąstymo modelis: mano vaikas yra asmenybė ir visi turi su tuo
taikstytis. Mes, pedagogai, tam pritariame, bet tai yra tik pirmas
asmenybės raidos etapas. Aiškiname, kad kitas etapas – pa
dėti vaikui pajausti ir suvokti, kad kiekvienas žmogus, esantis
šalia jo, irgi yra asmenybė. Vyrauja klaidinga tėvų nuomonė,
kad vaikas turi laisvai pasirinkti, ką, kaip, kada ir su kuo jam
veikti. Svarbu tėvams perteikti supratimą, kad iš tikrųjų vaikas
turi pasirinkti iš to, ką jie patys kruopščiai ir griežtai atrenka.
Dalis tėvų neskiria vaiko poreikių ir įnorių, kurie būna pavo
jingi sveikatai ir psichikai. Pavyzdžiui, mama sako, kad vaikas
nemiega pokaičio, tad turime rasti būdą, kaip gražiai paaiškinti,
kad visus vaiko įpročius formuoja ugdytojai.
Dirbdami pedagogai vadovaujasi mokslo pagrindais, jie
turi atsispirti tendencijoms, ideologiniams ir reklaminiams da
lykams. Mokslininkai teigia, kad asmeninės vertybės vaikui

susiformuoja iki 5–6 metų. Ugdymas turi būti lankstus: išimčių
gali būti tada, kai to reikalauja susidariusi situacija.
Ankstyvajame amžiuje rankos motorika, sugebėjimas išlaikyti
pusiausvyrą (vaikščioti, bėgioti) ir judėjimas yra labai svarbūs
faktoriai vaiko sveikatai, lemia jo vystymąsi. Kuo vaikas jaunes
nis, tuo labiau protinis išsivystymas priklauso nuo fizinio išsi
vystymo, tad svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, kurios skatintų
kiek įmanoma aktyviau judėti. Grupėje mažyliai sportuodami,
šokdami gali patenkinti savo poreikį judėti.
Ankstyvojo amžiaus vaikams didelę reikšmę turi tvarka, išori
nio pasaulio dėsningumas ir logika. Jie moka ir mokosi tyrinėti
pasaulį. Dėl jautriųjų laikotarpių fenomeno, kai vaikas tampa
ypač imlus, vyksta prisitaikymas, todėl pagrindiniai uždavi
niai – atpažinti tuos laikotarpius (vaiko stebėjimas) ir patenkinti
poreikius. 2–3 metų vaikai ypač imlūs tvarkai, tad, pristatydami
žaislą ar priemonę, stengiamės padėti jį į tam skirtą vietą. Su
darę sąlygas mažyliui pažaisti vienam, primename, kur padėti
žaislą, stebime, kad kitas vaikas imtų tą žaislą tik tada, kai jis
jau padėtas į vietą. Roberta S. (2 m. ir 8 mėn.) paliktą ant stalo
žaislą padėjo į vietą sakydama „Ne mano“, paskui jį vėl paėmusi
pasakė: „O dabar mano“.
Aplikacija, lipdymas ir piešimas vyksta kaip organizuota veik
la, bet tam tikroje vietoje visada yra priemonių ir savarankiškam
individualiam darbui. Daug laiko ir jėgų vaikas naudoja savo
asmenybei kurti. Ugdytojas turi žinoti, kad kiekvienas vaikas
turi savo vidinį mokymąsi, savęs kūrimo planą, fiziologinę, so
cialinę raidą ir poreikius, kurie turi būti patenkinti, kad galėtų
vystytis. Kad galėtų pasiūlyti vaikui būtiniausius dalykus, kurie
atitiktų jo poreikius, pedagogas turi būti geras stebėtojas. Vai
kas taip pat yra stebėtojas ir mėgdžiotojas, todėl pedagogui
svarbu stebėti ir save.
Daug dėmesio skiriame praktiniams gyvenimo įgūdžiams
formuoti, savarankiškumo galimybių plėtrai. Vienas jų – kruopš
čiai nusiplauti rankas atsisveikinus su tėvais. Vanduo padeda
vaikui nusiraminti, nukreipti dėmesį į kitą veiklą.
Nuo jutimo iki suvokimo – tokia yra tiesioginė materializuo
ta pagalba, formuojant ir aktyvinant vaiko intelektualią veiklą.
Intelektuali veikla vyksta dviem nuosekliais etapais – siejant
pojūčių ugdymą ir tobulinimą su loginio mąstymo ugdymu.
Įgytos žinios ir jutiminė patirtis padeda atpažinti ir atrasti neži
nomus dalykus. Vaikas ugdosi savarankiškumą ir pasitikėjimą
jėgomis, išmoksta naudotis veiklos pasirinkimo laisve, ugdosi
atsakomybės jausmą...
Olga URASOVA
Mažeikių l.-d. „Saulutė“ auklėtoja metodininkė

Mokiniai gali išbandyti jėgas
jaunųjų vertėjų konkurse

Mieli kolegos,
Vilniaus Baltupių progimnazija kviečia
telktis švietimo įstaigas ir drauge kurti
bei transliuoti mokyklų radijo progra
mas ultratrumposiomis bangomis.
Darbo dienomis eteryje vaikų balsai
skamba 15–18 val.
Norinčius dalytis savo patirtimi,
programų turiniu ir idėjomis
kviečiame rašyti el. paštu
baltupiuradijas@gmail.com.
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Europos Sąjungos (ES) jaunųjų vertėjų konkurse „Juvenes Translatores“
gali dalyvauti mokiniai, gimę 2000 m. Mokyklos iki spalio 20 d. kviečiamos
užsiregistruoti konkurso interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores.
Konkurse gali dalyvauti tiek mokyklų, kiek šalis turi vietų Europos Par
lamente – Lietuvai galės atstovauti 11 ugdymo įstaigų. Konkursas vyks
š. m. lapkričio 23 d. – tą dieną visose ES šalyse mokiniai, prižiūrimi savo
mokytojų, vers tekstą.
28 nugalėtojai (po vieną iš kiekvienos ES šalies) bus apdovanoti trijų dienų
kelione į Briuselį 2018 m. pradžioje. Kartu su savo mokytojais jie dalyvaus
apdovanojimų ceremonijoje.
Daugiau informacijos:
ec.europa.eu/translatores,
www.smm.lt/web/lt/konkursai/kurybiniai-konkursai-moksleiviams/jaunujuverteju-konkursas-juvenes-translatores.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Geras mokymas
pažadina mokymąsi
Koks mokymas gali pažadinti mokymąsi? Į šį klausimą
bandė atsakyti Prienų rajono (Lietuva) ir Sasario (Italija) savi
valdybių darbuotojai, 2015–2017 m. įgyvendindami „Erasmus+“
programos KA2 strateginės partnerystės projektą „Geras mo
kymas pažadina mokymąsi“. Savivaldybėje projektą parengė
ir koordinavo Švietimo skyrius, partneriai – Italijos Sasario
savivaldybė, mokykla Instituto San Donato ir Nacionalinė Itali
jos pedagogų asociacija. Projekto vykdymo komanda – visos
Prienų miesto švietimo įstaigos: „Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“
progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Švietimo cen
tras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba. Visi dalyviai susitelkė
dėl bendro tikslo – pamokose vyraujančią mokymo paradigmą
keisti į mokymosi, siekiant sustiprinti mokinių mokymosi moty
vaciją, darančią įtaką jų pasiekimams ir pažangai.
Ką naujo atradome? Pastebėjome, kad skirtingas dviejų
šalių švietimo, kultūrinis kontekstas padeda atrasti naujus
projekto veiklomis sprendžiamų problemų aspektus ir šių pro
blemų sprendimo galimybes. Atradome, kad iš tiesų šiame
procese nereikia griežtai atskirti mokymo ir mokymosi paradig
mų, nes esminis vaidmuo tenka mokytojo ir mokinio sąveikai.
„Mokymas, vykstantis sąveikaujant mokytojui ir mokiniui, yra
geras mokymas, pažadinantis motyvuotą mokymąsi“ (Ramutė
Bruzgelevičienė, Lietuvos edukologijos universiteto Edukolo
gijos katedra). Tai pagrindė ir mūsų atliktas mokinių mokymosi
motyvacijos tyrimas.
Mokymosi paradigmos diegimo pamokoje modelis. Nau
dodamiesi projekto veiklomis subūrėme besimokančių profesio
nalų komandą, kuri parengė ir išbandė mokymosi paradigmos
diegimo pamokoje modelį, padedantį stiprinti mokinių mokymosi
motyvaciją. Tai leido suburti savivaldybės ir mokyklos lygmens
komandas, stiprinti jų narių kompetencijas ir kt. Projekto veiklų
nulemtiems pokyčiams pamatuoti buvo atliekama nuolatinė mo
kytojų savirefleksija ir mokinių mokymosi motyvacijos tyrimas
projekto pradžioje ir pabaigoje. Pastebėjome, kad pagerėjo
mokymosi motyvaciją lemianti mokytojo ir mokinio sąveika,
ugdytinių manymu, mokytojai neskuba vertinti, dažniau tikrina
atliktas užduotis ir leidžia klysti. Mokinių teigimu, sustiprėjo pa
reigos jausmas, draugų parama, savarankiško darbo įgūdžiai,
pagerėjo pamokų lankomumas.
Modelio įgyvendinimo praktiniai aspektai. Projekto daly
viai sukūrė Rekomendacijas mokytojui, siekiančiam pamokose
įgyvendinti mokymosi paradigmą. Organizuodami pamokas
pagal šias rekomendacijas mokytojai rengė pamokų scenari
jus, sudarė galimybes projekto partneriams stebėti pamokas
virtualiai. Siekdami apmąstyti savo sėkmę, pedagogai naudo
josi sutartais grįžtamojo ryšio instrumentais: pamokų stebėjimo
formomis mokiniams ir mokytojams.
Iš Rekomendacijų mokytojui, siekiančiam pamokose
įgyvendinti mokymosi paradigmą:
Pripažinti mokytojo ir mokinio sąveikos svarbą. Skatinti
mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis –
pradedant vadovais ir baigiant mokiniais; stiprinti mokytojomokinio sąveiką, ypatingą dėmesį skiriant tarpasmeniniams
mokytojo ir mokinio santykiams bei jiems gerinti; pripažinti, kad
kiekvienas vaikas gali mokytis ir motyvuoti kitus; skirti daug
dėmesio mokiniui kaip asmenybei; sudaryti sąlygas mokiniams
kartoti, klysti ir taisyti klaidas; palaikyti ir stiprinti mokinio oru
mą, savivertę.
Kurti mokymosi aplinkas, kuriose mokinys galėtų įgyti
naują patirtį. Padėti mokiniams išsikelti aiškius, bet ambicingus
mokymosi tikslus; mokyti mokytis taikant įvairias strategijas;
suteikti mokiniams kuo daugiau savarankiškumo mokantis;
organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo
paties mokytoju; lanksčiai naudotis tvarkaraščio teikiamomis

galimybėmis; organizuoti veiklas suteikiant mokiniams galimybę
mokyti kitus mokinius ir mokytis patiems.
Teikti mokiniams užduotis, pasiūlyti veiklos sritis, me
todus dėl jų tariantis. Užtikrinti mokymo ir mokymosi meto
dų įvairovę ir jų pagrįstumą; organizuoti mokinių vertinimą ir
įsivertinimą.
Pastangos mokytis turi būti matomos ir iš mokytojo, ir iš
mokinio pusės. Norint organizuoti gerą mokymą, pažadinantį
mokymąsi, reikėtų visoje mokykloje kurti mokymosi kultūrą ir
puoselėti bendruomenės jausmą. Visi mokytojai nusipelno gauti
teikiamą mokyklos administracijos ir kolegų pagalbą. Siekiant
pamokose įgyvendinti mokymosi paradigmą ir padaryti pozityvų
poveikį mokinių mokymosi motyvacijai, reikia sudaryti sąlygas
mokyklos pedagogams dalytis ne tik sėkmėmis, bet ir klaido
mis, numatant specialų laiką susitikimams (apmąstymams ir
diskusijoms), per kuriuos pedagogai: aptaria mokinių mokymą
si lemiančius veiksnius; dalijasi nesėkmėmis ir jas kolegiškai
sprendžia; analizuoja, vertina savo veiksmus ir numato, kaip
jie bus keičiami; išanalizuoja įvykusį mokymo procesą ir pro
jektuoja tolesnį ugdymą.
Ką supratome? „Erasmus+“ programos projektas „Geras
mokymas pažadina mokymąsi“ padėjo partneriams iš skirtin
gų regionų įgyvendinti norimus pokyčius švietimo sistemoje.
Projektas leido realizuoti bent dalį mokyklų steigėjų įsipa
reigojimų gerinti švietimo kokybę mokyklose. Viena didžiausių
sėkmių buvo projekto darbo grupių narių įsipareigojimas ir at
sakomybė. Kita sėkmė – Kaljario ir Sasario universitetų (Italija)
įsitraukimas. Projektą pristatėme studentams, dirbome su jais
darbo grupėse mokymosi paradigmos tema, iš šių universitetų
gavome grįžtamąjį ryšį apie mūsų projekto veiklą ir rezultatus.
Manome, kad projekto veiklos ir rezultatai galėtų būti vie
nas iš pavyzdžių, kaip Lietuvoje galima paskatinti pokyčius
įgyvendinant nacionalinę Geros mokyklos koncepciją. Veiklos
bus tęsiamos įtraukiant su mokymosi paradigma susijusią, per
projektą atrastą ir išbandytą gerąją darbo praktiką į projekte
dalyvavusių ir kitų organizacijų metinius, mėnesio planus, į
mokyklų ugdymo planus.
Projekte dalyvavusių mokyklų vadovų idėjos dėl veiklos
tęstinumo:
„Mokinių įvardytos priemonės, kurios gali padėti organizuoti
įdomesnes, patrauklesnes pamokas, bus plėtojamos visuose
klasių koncentruose. Aktyviau rengsime integruotas pamokas,
pamokas netradicinėse aplinkose, intensyvinsime skaitmeninių
priemonių panaudojimą, dažniau pasitelksime tėvus“ (mokyklos
direktorė Irena).
„Aplink mus yra daug protingų ir norinčių padėti vaikų, tik
turime išmokti teisingai jiems užduoti klausimus, o svarbiau
sia – gebėti išklausyti ir priimti atsakymus“ (direktoriaus pava
duotoja Rasa).
„Šis projektas buvo reikšmingas, nes iš tikrųjų paskatino ben
dravimą ir bendradarbiavimą tarp mokyklų ir mokytojų vietos,
regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Pastebėjau
didelę profesinę plėtrą, susijusią su įsitraukimu, bendradar
biavimu, praktikos, metodikos ir savęs vertinimo pokyčiais“
(mokyklos direktorė Patrizia).
Straipsnis atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo,
Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už
straipsnio turinį ir už galimą informacijos panaudojimą.
Renata PAVLAVIČIENĖ
Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė,
projekto koordinatorė
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Pamokos kokybės valdymo pokyčiai
verčia mokytojus tobulėti
Pasirinkome gyventi ir veikti kitaip, kad pasiektume planuotą
pokytį. Kad jis nebūtų fragmentiškas, turime pasitikėti ir tikėti
mokiniais. Pastaruoju metu išaugo mokytojų poreikis tobulėti,
todėl tenka susimąstyti, ką nedelsiant reikia keisti. Turime su
sitarti kiekvienoje metodinėje grupėje, kaip ugdysime socialiai
sąmoningą, atsakingą mokinį. Mane įkvepia ir veikia spindu
liuojanti mokinių energija, kurią jaučiu per pamoką, konkursą ar
pagalbos mokiniui valandą. Čia svarbu pasitikėjimas, pagarba
ir visokeriopa pagalba ugdytiniui. Suprantama, mokytojai turi
būti atsakingi ir sąžiningi pirmiausia sau. Ieškojimams ir poky
čiams reikalingas kitoks žvilgsnis į mokinių mokymąsi, ypač
stiprinamas mokėjimas mokytis. Tad kaip skatiname tuos po
kyčius savo mokyklose? Pirmiausia, pagal bendrus susitarimus
gyvename ir veikiame kitaip, tikime ir pasitikime kiekvienu mo
kiniu, o tam labai svarbi ir tėvų (globėjų) parama. O dabar jau
laikas tartis dėl mokinių mokymosi lūkesčių ir motyvacijos. Tik
aktyvios veiklos pamokose labiausiai prisideda prie bendrųjų
ir dalykinių kompetencijų ugdymo.
Sėkmės formulė – mokytojų praktikų veiklos (patirties)
ir šiuolaikinio mokslo bendrystė. Skaudu, kad į Seimą pate
kusių mokslininkų grupelė savo siūlomame naujame požiūryje
nerado vietos žinioms ir patirčiai. Nors mes, praktikai, suvokia
me taip: aprašai ir gairės dygsta, o visa tai įgyvendinti norima su
tais pačiais varganais ir dar netikslingai paskirstytais finansiniais
ištekliais. Vieni smaginasi pamokose, mokydami 3–5 mokinius,
skleisdami gerąją ir nepakartojamai naujovišką patirtį, o kiti už
tokį pat atlygį ir su tais pačiais resursais ugdo skirtingų gebė
jimų ir poreikių 30–32 mokinius. Turiu mintyje metodų šou, kai
toje klasėje keli mokiniai turi ryškų atsilikimą ir elgesio nukry
pimų, o dar keli vos pasiekia patenkinamą pasiekimų lygį. Štai
ir pasirodo, kad mūsų mokyklų kelrodis – Geros mokyklos
koncepcija – yra atplėštas nuo realybės. Struktūros pertvar
ka yra neišvengiama, o tada į pamokos kokybės problemas
pažvelgsime moksliniu ir praktiniu požiūriais. Išgirskite mus,
praktikus profesionalus, prašančius reformas vykdyti ant tvirtų
praktikos pamatų.
Naujas iššūkis – įdarbinkime kiekvieną ir visus mokinius
pamokoje. Ar įveiksime? Ar įvyks planuotas pokytis? Garan
tuoju, kad tuo atveju įvyktų šuolis mūsų šalies švietimo siste
moje. Tai ir diferencijavimas, mokymosi lūkesčiai, motyvacija
ir kitos problemos. Mes, mokytojai, turime nuolat mokytis vieni
iš kitų: žinių ir praktikos vienovė skatina sisteminius pokyčius.
Pamokos kokybė itin priklauso nuo mokytojo asmenybės,
kvalifikacijos. Tik laimingas mokytojas išmoko mokinius būti
laimingus. Šilta, įtraukianti pamokos atmosfera padeda geriau
mokytis. Dar daug spragų rasta vertintų mokytojų praktinėje
veikloje: pamokos planavimas, mokinių asmeninės pažangos
stebėjimas, matavimas, pasiekimų vertinimas. Nors nemažai
tėvų dar mąsto senoviškai: mokytojas pats dirbtų, aiškintų,
rodytų, o mokiniai tik pasiklausytų, atkartotų, gal dar kai ką ir
atsimintų. Raginu pedagogus suplanuoti šiuolaikinę pamoką
taip, kad numatyti aktyvių veiklų organizavimo būdai ir metodai
skatintų mokinius įsitraukti į aktyvų, savarankišką mokymąsi.
Dar retai grįžtama prie padarytų klaidų taisymo ir aiškinimosi,
namų darbai nėra diferencijuojami, jie skiriami skubotai, yra
per didelės apimties. Neteisinga tiek daug mokymosi perkelti
į namus. Žiūrėkime į vaikus taip, kaip žiūrima į medžius – su
dėkingumu, nes tai palaima, bet be lūkesčių ar norų, juk nerei
kalaujame, kad medžiai būtų kitokie. Mylėkime vaikus tokius,
kokie jie yra. Svarbu, kad mokiniai pamokose jaustųsi gerai, o
pasyvaus mokymosi metodai užleistų vietą aktyvaus mokymo
si metodams. Pateikiu temas, kurios padės auginti mokytojų
supratimą, kaip mokymą keisti mokinių mokymusi, diegti ir
tobulinti pamokos kokybės kultūrą.
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Diferencijuota pedagogų metodinė veikla kiekvienoje
mokykloje (gal ir rajono ar miesto metodiniuose rateliuose)
šiais mokslo metais turėtų būti: sėkmingos pamokos pla
navimo ir aktyviųjų veiklų organizavimo patirtis; namų darbų
skyrimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo praktika
(individualios mokinių pasiekimų pažangos matavimo, pokyčių
fiksavimo ir t. t.). Mokytojams labai stinga žinių apie pamokos
mokymosi uždavinius, tikslus, metodiką, individualizavimą
ir diferencijavimą. Šiuo metu norime daugiau kūrybiškumo,
kritinio mąstymo, integracijos ir t. t. O kaip išmokyti mokinius
mokytis, bendradarbiauti su draugais? Visiems suprantama,
kad mokytojo veiklos planavimą reikėtų tobulinti, tačiau se
minaruose įgytos žinios vangiai taikomos praktikoje. Mokyklų
metodinėms taryboms reikia nagrinėti tokias aktualias temas
(jei yra poreikis, galite kreiptis ir į lektorių – vincas.tamasaus
kass@gmail.com):
„Šiuolaikinės pamokos architektūra
aktyvinant mokinių mokymąsi mokytojo
praktiko požiūriu“:
 „Mokytojo praktiko aktyviųjų veiklų pamoka šiandien“
(aktyviųjų veiklų pamoka šiandien: nuo žinių iki kompe
tencijų individualizuojant, diferencijuojant ir integruojant
ugdymą praktika, mokymo ir mokymosi iššūkiai mokytojui:
nuo žinių iki kompetencijų per pažangą skatinantį grįžtamąjį
ryšį ir aktyviųjų veiklų organizavimą; sėkmingos pamokos
modeliavimas individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą:
skirtingi – suprasti – laimingi; pažangą skatinančio grįžtamo
jo ryšio ir aktyviųjų veiklų organizavimo praktika (pasyvaus
mokymosi metodų laipsniškas keitimas aktyvaus mokymosi
metodais); mokymosi poreikių nustatymas ir tenkinimas indi
vidualizuojant bei diferencijuojant ugdymą pamokose; darbas
poromis (grupėmis) – metodas skirtingų gebėjimų mokiniams;
mokymosi motyvacijos skatinimas ugdant integruotai).
 „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ (individualios
mokinių pasiekimų pažangos matavimas, pokyčių fiksavimas,
rezultatų analizavimas ir panaudojimas mokinių pasiekimams
gerinti: mokyklos pamokos kultūra – kūrybiškumo ugdymas
ir individuali pažanga; mokytojo – atsakingo mokinių mo
kymosi vadybininko ir žinojimo eksperto – veikla ugdant ir
vertinant mokinių socialines kompetencijas (kaip mokiniui
įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą); mokinių
mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, ugdymo turinį
pritaikant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, siekian
tiems aukštesnių rezultatų; pamokos mokymosi uždavinio,
refleksijos, namų darbų ir aktyvių mokymosi veiklų teorijos
bei praktikos integracija; lūkesčių, asmeninės pasiekimų
pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, panaudojimo
ir informavimo sistema; mokinių pažangos ir pasiekimų ver
tinimo planavimas).
 „Tiriamųjų ir kūrybinių (ugdomųjų) projektų vieta šiuo
laikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas ir verti
nimas“ (mokytojo vaidmuo pamokoje šiandien ir rytoj: tarp
realybės ir lūkesčių; projektinė tiriamoji, kūrybinė ir problemų
sprendimo reikalaujanti veikla pamokose – kelias link gabaus
mokinio; kūrybiškumą skatinantys ugdomieji projektai – mo
kymą(si) aktyvinantis metodas; ugdomųjų projektų planavi
mo, organizavimo ir vertinimo sistemos pokyčiai mokykloje;
probleminis ir integruotas mokymas, tiriamasis ir kūrybinis
mokymasis nuo žinių iki kompetencijų naujajame programų
apraše; praktikumas „Tiriamųjų ir kūrybinių ugdymo projektų
kokybės rodikliai: terminologijos panaudojimas, komunikavi
mas, procesas, rezultatai (išvados), informacinių technologijų
panaudojimas, darbo kokybė ir kt.“).
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„Mokytojo vaidmuo šiuolaikinėje pamokoje“:
 „Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos
kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo teori
jos bei praktikos integracija, siekiant ugdymo kokybės“
(pamokos, orientuotos į pagalbą mokiniui, planavimo ir orga
nizavimo patirtis; mokinių išmokimo stebėjimo ir pasiekimų
vertinimo metodų taikymo pamokose praktika ir teorijos
dermė; vertinimo užduočių rengimo, diferencijuojant mo
kinių ugdymą, pavyzdžiai; mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimas, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų; aktyvių
veiklų (mokymo(si) metodų), mokinių įsivertinimo būdų,
padedančių tobulinti mokinių pažangą, taikymas; mokinių
socialinių kompetencijų ugdymo ir vertinimo modelis mo
kykloje).
 „Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros modeliavi
mo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio
grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“ (pamoka – svar
biausias mokyklos veiklos kokybės rodiklis; mokytojo vado
vavimas mokinių mokymosi procesui (gidas, palydovas);
klasės teigiamas mikroklimatas – pagalbos ir paramos
mokiniams mokantis pagrindas; aktyvių veiklų / metodų
nustatymo ir taikymo praktika; struktūros, aktyvių veiklų ir
vertinimo metodų pokyčiai sėkmingos pamokos vadyboje;
klasės dienyno pildymo praktika (pamokos turinys, namų
darbai); kaip keičiasi mano pamokos vadyba: šiuolaikinės
pamokos modeliavimas praktikoje; mokymosi poreikių nu
statymas ir ugdymo diferencijavimas: kelias link gabaus
mokinio).
 „Pamokos kokybės valdymas ir pasiekimų pokyčių
matavimas praktikoje“ (teorijos ir praktikos integracija
kokybiškoje pamokoje: nuo mokymosi uždavinio iki mokinių
pasiekimų pokyčio matavimo; mokymąsi kuriančios strate
gijos siekiant pamokos kokybės; mokymasis tiriant – veiks
mingas integruotas ugdymas; lanksti laiko vadyba, atvirumas
pokyčiams ir naujovėms, personalizuotas vadovavimas
vaiko mokymuisi – mokyklos darbo kokybės vadybos esmė;
ugdymosi aplinkų kūrimas ir tobulinimas; praktikumas).

Ši mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi sistema sukurta sie
kiant stiprinti pamokos valdymo kompetencijas, susijusias su
ugdymo turinio planavimu, mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimu, aptarti darbo sistemą mokyklose, svarbą ir naudą
siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Pateiksime dalyviams
įvairių praktinių patarimų ir konkrečių gerosios patirties pavyz
džių: kaip tobulinti ugdymo(si) planavimą, tiek ilgalaikį, tiek
konkrečios pamokos (veiklos), mokytojus skatinsime supla
nuoti / mokytis numatyti kiekvieno mokinio veiklą ir išmokimą
(prognozuojamą pažangą) pamokoje, panaudoti pamokoje
surinktą vertinimo informaciją (duomenis) planuojant bū
simą pamoką (planuoti ugdymą(si), ne „vadovėlio išėjimą“),
analizuosime, kaip aktyvinti mokinių mokymąsi prasmingiau
panaudojant turimas mokymo priemones, erdves, ugdymo me
todus, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą ir mokytojų bei
mokyklos vadovų bendradarbiavimą planuojant ugdymo turinį.
Aptarsime dalyko ugdymo koreliaciją su mokyklos strategija ir
metiniu veiklos planu. Planuojant ugdymo turinį svarbiausia
dalyvių diskusija, konkretūs patarimai, pavyzdžiai, rekomenda
cijos. Mes pokytį pasiekėme diegdami kolegialų grįžtamąjį ryšį,
perėjome nuo mokytojo dominavimo į mokytojo, padedančio
mokytis, vaidmenį, taip tobulindami pamokos vadybą. Nacio
nalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintojų medžiaga rodo,
kad pamokos (veiklos) kokybė dažniausiai vidutiniška, tai yra
mokinių pasiekimai vidutiniški, nes vis dar svarbesniais laikomi
rezultatai nei jų pasiekimo būdai.
Stebėdamas mokytojų pamokas, pirmiausia aiškinuosi, ko
kie kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimo būdai,
koks dažnumas. Manau, kad šalyje pamokos kokybė tobulėja
pernelyg lėtai, per mažai dėmesio skiriama metodinei veiklai
mokyklose ir regionuose. Esu įsitikinęs, kad pamokos kokybė –
tai pats svarbiausias, mokinių mokymosi pasiekimus lemiantis
veiksnys. Žiūrėkime pozityviai: kai visi mokytojai sistemingai
kelia kvalifikaciją, yra tinkamai pasiruošę teikti pagalbą moki
niams, kokybė pamokoje iš esmės pasikeičia.
Vincas TAMAŠAUSKAS
Seminarų lektorius, mokytojų praktinės veiklos vertintojas

Kvietimas į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją
„Visuminis (holistinis) ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija
ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje“

Konferencija vyks š. m. lapkričio 10 d. (penktadienį) 10 val.
Per ją bus organizuojama metodinių priemonių, skirtų 1–4 metų
amžiaus vaikams, paroda ir tarptautinio projekto „Vaiko kelias
į gražią kalbą“ sklaida.
Konferencija skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų
logopedams, mokytojams, tėvams, projekto „Vaiko kelias į
gražią kalbą“ partneriams ir dalyviams, vaikams.
KONFERENCIJOS ANOTACIJA

Pasidalysime praktine patirtimi, aptarsime holistinius me
todus ir veiksmingą pagalbą vaikui ikimokykliniame amžiuje,
sudarant sąlygas plėtotis ankstyvajai, taisyklingai rišliajai kalbai,
žodynui, intelektui, asmenybei.
Mažylis supantį pasaulį pažįsta per savo pojūčius: ragauda
mas, liesdamas, uostydamas, matydamas, judėdamas. Pojūčiai
(sensorinė sistema) padeda suvokti kalbą. Tai puiki galimybė
parengti vaiką vėlesniems mokykliniams metams.
Pristatysime ir aptarsime tolesnes tarptautinio projekto „Vaiko
kelias į gražią kalbą“ veiklas bei naują projektą tėvams ir vai
kams „Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą, laimingą
gyvenimą“.

Programos lektoriai – jungtinė lektorių, konferencijos rengėjų,
projekto dalyvių grupė.
Konferencijos kalba – lietuvių, rusų (2 pranešimai su vertimu
į lietuvių kalbą).
Prašome registruotis iki š. m. spalio 10 d.
Kontaktai: Danguolė Petrauskienė, tel. 8 684 73 471,
Antanina Šereivienė, tel. 8 685 47 175,
Tatjana Indriulienė, tel. 8 620 22 434,
Laureta Chankevič, el. p. laura.chankevic@gmail.com,
tel. 8 656 05 124.
Dalyviams bus įteikti LR švietimo ir mokslo ministerijos pa
tvirtinti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (Klaipėdos univer
siteto Tęstinių studijų instituto) ir padėkos, knyga „Vaiko kelias
į gražią kalbą“, projekto koordinatorių metodinės rekomenda
cijos, pagal kurias toliau vykdysime projektą, įgyvendindami
kalbos sutrikimų prevenciją.
Visa informacija – https://vaikopasaulis.jimdo.com.
Konferencijos rengėjų inf.
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Mokyklose
Palikti namai

Iš 136 tūkst. žmonių, 1941–1953 m.
išvežtų į tremtį, apie 28 tūkst. mirė
nuo ligų, bado, nepakeliamo darbo.
Net ir gyvendami nežmoniškomis
sąlygomis, tremtiniai išlaikė stiprią
katalikišką dvasią, mokė savo vaikus
skaityti ir rašyti gimtąja kalba. Jie
buvo vieningi, rėmė vieni kitus, kartu
šventė tautines ir religines šventes.
1992 m. Liet uv os Resp ubl ikos
Aukšč iaus ioj i Tar yb a okup ac in ės
sovietų valdžios ir vietos kolabo
rantų vykdytas represijas įvardijo
kaip lietuvių tautos genocidą. Nuo
jo nukentėjo apie 350 tūkst. šalies
gyventojų – labiausiai išsilavinusi,
kūrybingiausia, darbščiausia ir pa
triotiškiausia tautos dalis.
Pilietinė iniciatyva
„Palikti namai...“
Tarptautinė komisija nuo 2004 m.
kasmet kartu su kitomis institucijomis
inicijuoja birželio 14-osios – Gedulo ir
vilties dienos – minėjimą Lietuvos ben
drojo ugdymo įstaigose ir kitose švietimo institucijose. Šiemet
minėjome jau 76-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną
savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Šiais metais renginio organizatoriai pakvietė Gedulo ir vil
ties dieną paminėti dalyvaujant pilietinėje iniciatyvoje „Palikti
namai...“. Pavadinimas kilo skaitant buvusių tremtinių, politinių
kalinių atsiminimus.
Ruošiantis šiems minėjimams buvo siūloma: analizuoti bu
vusių tremtinių atsiminimus ir sukurti namų maketus, kurie pri
mintų XX a. vidurio Lietuvos kaimo, miestelio vaizdus. Prisidėti
prie šios datos minėjimo buvo pakviesti istorijos, pilietiškumo
pagrindų, etikos, kalbų, dailės, technologijų mokytojai ir klasių
auklėtojai.
Mūsų mokyklos mokiniai, kaip ir kiekvienais metais, per is
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torijos pamoką tapo akcijos dalyviais.
Buvo aptartos trėmimų, deportacijų
temos, nagrinėjamas žemėlapis „Lie
tuvos žmonių tremties ir kalinimo vie
tos“, renkama kraštotyrinė medžiaga,
užrašomi tremtinių ir politinių kalinių
prisiminimai, jie kviesti į mokyklos ren
ginius, atkreiptas dėmesys į jausmus,
emocijas, kurias patyrė prievarta iš
savo gimtųjų namų išvežami žmonės.
Ieškota atsakymų, kodėl žmogui svarbu
neprarasti Dievo tikėjimo, turėti savo
namus ir pan.
Pristatydami savo kūrybinius darbus,
mokiniai pateikė senelių, kaimynų pa
sakojimus apie paliktus namus.
Meldėsi už Lietuvos laisvę
Pasvalio katalikės moterys ir Gyvojo
Rožinio maldininkai kartu su Pasvalio
Šv. Jono parapijos maldininkais ir mies
to bendruomene meldėsi už Lietuvos
laisvę, politinius kalinius ir tremtinius.
Pasibaigus šv. Mišioms vykome į kapi
nes prisiminti pirmųjų masinių trėmimų
dienos.
Per renginį kalbėjo Pasvalio rajono
meras Gintautas Gegužinskas ir trem
tinys Antanas Šleivys. Prie paminklo politiniams kaliniams ir
tremtiniams atminti bei prie Geležinkelio stoties buvo padėta
trispalve juostele perrištų rožių, bijūnų, lauko gėlių puokščių,
uždegta atminimo žvakučių.
Bendrystė tremtinės Laimutės muziejuje
Po minėjimo kapinėse motinų maldos grupelė susirinko pa
simelsti už savo vaikus jaukiame tremtinės Laimutės Zigmun
tienės šeimos muziejuje. Pasimeldę dar ilgai diskutavome apie
mūsų ir Lietuvos sopulius bei džiaugsmus.
Vlada ČIRVINSKIENĖ
Pasvalio Lėvens pagr. m-klos istorijos mokytoja metodininkė
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Atostogos – tai atlygis už visą gerą

Gelstant laukams, paukščiams besiburiuojant į šiltuosius
kraštus, svyrant įvairiaspalviams jurginų žiedams, dažniau
pagalvojame apie rudenį. O juk taip nesinori paleisti vasaros.
Vasara – tai atostogos!
Gegužę Švietimo ir mokslo ministerija kvietė švietimo ir kultū
ros įstaigas įsitraukti į iniciatyvą „Atverk duris vasarai“ ir suteikti
visiems mokyklinio amžiaus vaikams galimybę prasmingai leisti
atostogas. Šiai iniciatyvai nelikome abejingi ir mes, Vilkaviškio r.
Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.
Susibūrusi iniciatyvių bendruomenės narių komanda – aš, šio
teksto autorė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos
mokytoja Aušra Biskienė, bibliotekininkė Vilija Urbšienė, dailės
ir technologijų mokytoja Laura Urbšytė, kūno kultūros mokytojas
Povilas Melnykas – birželio–liepos mėnesiais mokykloje orga
nizavo įvairius renginius. Iš viso vyko dešimt skirtingų veiklų,
kurias aplankė apie 130 įvairaus amžiaus vaikų.
Kelionė į Kauną – tai renginių ciklo „Atverk duris vasarai“
pradžia. Dvidešimt trys mūsų mokyklos 1–10 klasių mokiniai
išvyką pradėjo nuo apsilankymo Kauno pilyje, vėliau pasivaikš
čiojo po Laisvės alėją ir dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje su
gidu Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Antroji ekskursijos
dalis, kuri buvo labai laukiama ugdytinių, – laikas batutų parke
„Jump Space“.
Dvylika mokinių vyko į vaikų rašytojo Anzelmo MatučioMatulevičiaus tėviškę Zomčinės kaime, Igliaukos seniūnijoje,
Marijampolės savivaldybėje. Sodyboje mus pasitiko ir apie
rašytojo praeitį papasakojo muziejaus prižiūrėtojas Algimantas
Lanauskas. Vaikai apžiūrėjo rašytojo išleistų knygų parodą,
išmoko pirmąjį A. Matučio-Matulevičiaus sukurtą eilėraštį, pa
sivaikščiojo šalia sodybos įkurtame parke, kuriame yra 19 me
dinių skulptūrų, sukurtų medžio drožėjų iš įvairių pasaulio šalių.
Šią išvyką finansavo Keturvalakių seniūnas Gintautas Urbšys.
Minint Gedulo ir vilties dieną, mokykloje vyko prisiminimų
rytmetis. Susirinkusieji žiūrėjo trumpą vaizdo įrašą „Vaikai
tremtyje“, klausėsi mokytojos L. Urbšytės ir bibliotekininkės
V. Urbšienės pasakojimų apie jų močiutės / mamos Birutės
Dulinskienės, kuri buvo ištremta sulaukusi vos septynerių, pri
siminimus. Tremtinių prisiminimais dalijosi istorijos mokytoja
Regina Treikauskienė, anksčiau rinkusi ir užrašinėjusi mūsų
miestelio tremtinių pasakotas istorijas. Vėliau mokiniai aplan
kė paminklą „Bolševizmo aukoms atminti“ ir uždegė atminimo
žvakę.
Mokyklos sporto salėje organizuotos popierinių lėktuvėlių
varžybos. Pirmiausia susirinkusieji išgirdo įdomių faktų apie
popierinius lėktuvėlius. Užfiksuotas popierinio lėktuvėlio nu
skrieto atstumo rekordas – 69 m ir 13 cm. Po trumpos ištraukos
iš filmo „Popieriniai lėktuvėliai“ peržiūros kiekvienas varžybų

dalyvis iš popieriaus pasigamino po tris lėktuvėlius, su kuriais
dalyvavo varžybose.
Edukacinė pamoka apie augalus prasidėjo nuo saldainių ir
keksiukų gaminimo: vieni virė, kiti kepė. Paskui bibliotekininkė
V. Urbšienė papasakojo apie vaistingus Lietuvoje augančius au
galus ir ypatingas jų galias. Aš, lietuvių kalbos mokytoja A. Bis
kienė, parodžiau skaidres apie keisčiausius pasaulio augalus.
Vėliau vaikai iš šakelių ir lapų įvardijo augalų pavadinimus.
Lipdymas iš molio – tai kūryba, atsipalaidavimas, gera nuotai
ka, terapija, per kurią sunaikinamos neigiamos emocijos, todėl
surengtas keramikos užsiėmimas „Pastatykime vaikystės pilį“.
Vaikai iš molio lipdė pilis, kūrė istorijas apie jų gyventojus. Visas
pilis pastatė prie mokyklos augančiame beržyne.
Žvejybos varžybos „Kas didesnę, kas gražesnę“ – tai dar
viena renginių ciklo veiklų. Ankstyvą vasaros rytą mokiniai ir
mokytojai rinkosi prie mokyklos esančio tvenkinio. Varžybų da
lyviai rungėsi dėl „Profesionaliausio žvejo“, „Žvejo atsiskyrėlio“
vardo ir vikriausio bei sėkmingiausio žvejo rungtyse. Žuvis rei
kia ne tik pagauti, bet ir pažinti, tad turėjo atspėti, kokia žuvis
pavaizduota paveikslėlyje. Varžybų dalyviai apdovanoti atmi
nimo statulėlėmis, kurias įsteigė Keturvalakių bendruomenė,
daiktinėmis dovanomis ir saldumynais.
Paminėta ir Mindaugo karūnavimo diena. Kartu su viso pa
saulio lietuviais sugiedota „Tautiška giesmė“. Šių metų tradici
ja – giedoti himną ant piliakalnių. Kadangi gyvename lygumų
krašte, palaikydami šių metų iniciatyvą, susipylėme savą pilia
kalnį. Sugiedojus himną kiekvienas išsakė linkėjimus Lietuvai.
Vėliau vyko diskoteka. Šoko, dainavo visi: močiutės ir tėvukai
su anūkais, mamos ir tėčiai su savo atžalomis.
Dvidešimt kilometrų – tiek dviračiais nuvažiavo žygio „Pa
sidairykime po savo kraštą“ dalyviai. Žygio dalyviai važinėjo
Gurbšilio miško (Vilkaviškio r.) takeliais, sustojo prie paminklo
rašytojui Petrui Arminui-Trupinėliui.
Liepos 11-osios vakarą ištikimiausi renginių ciklo „Atverk
duris vasarai“ dalyviai rinkosi į mokyklos biblioteką, kur vyko
paskutinis renginys. Susirinkusieji pasidalijo įspūdžiais apie
vykusias veiklas, prisiminė įspūdingiausias, linksmiausias aki
mirkas. Už lango pliaupiant lietui, nuotaiką praskaidrina geras
filmas. Vaikai žiūrėjo filmą visai šeimai „DGM: Didysis Gerulis
Milžinas“. Taigi mokiniai, atsiėmę nors dalį atlygio už visus
mokslo metus, išsiskirstė kurti savos vasaros. Juk dar šitiek
nerūpestingų rytų, juk dar šitiek šiltų dienų, kai galima taškytis
ežere, juk dar šitiek šviesių dienų, kai galima gulėti pievoje ir
žiūrėti į baltus debesis, juk dar šitiek saulės spindulių, kuriuos
reikia sugauti. Juk dar šitiek laiko augti...
Aušra BISKIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui
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Saugai vandenį, saugai gyvenimą
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla dalyvavo
„Nordplus“ projekte „Saugai vandenį, saugai gyvenimą“
(angl. „Save Water, Save Life“). Atrodo, dar visai neseniai visi
plušėjome ruošdamiesi susitikti su savo draugais latviais iš
Meiranu (Lubanos apskritis) mokyklos ir estais – Kaina mo
kyklos (Hyjuma sala) mokiniais. Projektas baigėsi... Norime
įspūdžiais pasidalyti netradiciškai – pristatome dienoraštį,
kurį kruopščiai rašėme visus metus.
Lietuva
Prasidėjo projektas „Saugai vandenį, saugai gyvenimą“
(2016-10-11)
Vakar vakarop mokykloje nemažas būrelis mokinių ir tėvelių
su jauduliu laukė atvykstančių svečių iš Latvijos ir Estijos. O jie
atvyko kaip planuota – prieš septynias duris pravėrė bičiuliai
iš Latvijos, o netrukus iš paskos atvažiavo ir Estijos mokinukai
su mokytojomis. Pirmadienį nuo paryčių mokykla šurmuliavo.
Svečius sutartine pasitiko ir pasveikino mokytojos Giedrės pa
ruoštos merginos, pasipuošusios tautiniais kostiumais. Skalsos
ir sėkmės linkėjome vaišindamiesi anglų kalbos mokytojos
Zitos kepta duona. Po iškilmingos dalies mokinukai pasidalijo
į dvi komandas ir patraukė į dirbtuvėles, kurioms vadovavo
dailės mokytoja Romualda ir anglų kalbos mokytoja Rasa. Čia
gaminome skiriamuosius projekto dalyvio ženklus – vardines
korteles, mūsų draugystės akvariumui karpėme ir klijavome
vandens gyvius – žuvis, vėžlius, aštuonkojus. Akvariumas
papuošė mokyklos fojė. Po pietų visų laukė ekskursija. Suži
nojome, kodėl mūsų miestas vadinamas Šiauliais, kokia laiko
ir laikrodžių paslaptis slypi miesto architektūroje. Dienos pa
baigoje aplankėme geležinę lapę, labirintą, pasitreniravome
lauko treniruokliais, nuvykome į Kryžių kalną...
Tokia turininga ir kupina įspūdžių pirmoji projekto diena.
Antroji projekto diena (2016-10-12)
Netruko prabėgti antroji projekto „Saugai vandenį, saugai
gyvenimą“ diena. Ji savo turiniu itin atitiko projekto pavadini
mą. Kartu su biologijos mokytoja Virginija keliavome po Birutės
vandenvietę, domėjomės, iš kur vanduo atiteka į šiauliečių
namus. Sužinojome, kad giluminiai vandens gręžiniai yra iki
200 m gylio, kad viso proceso metu vanduo nekontaktuoja
su oru, o paruošimas vartoti vyksta vamzdžių ir rezervuarų
viduje, kad vanduo nuolat „juda“. Jei per dieną išgaunama
iki 200 m3 vandens, tai vartoti atiduodama 400 m3, o naktį,
atvirkščiai – išgaunama 400 m3, o atiduodama 200 m3 van
dens. Pažintį vainikavo vandens ragavimas. Skanaus ir vė
saus vandens šlakelis padėjo geriau suprasti, kokio tyrumo
ir vėsos yra vartoti paruoštas vanduo. Sužinoję, kaip vanduo
atkeliauja, suskubome išsiaiškinti, kur jis „pabėga“, palikęs mū
sų namus. Aukštrakių nuotekų valymo vietovėje mus pasitiko
„kvapas“ – vieniems pasirodęs itin nemalonus, kitiems – pa
kenčiamas. Bekeliaujant nuo vieno įrenginio prie kito, keitėsi
mūsų požiūris ne tik į „kvapą“, bet ir į atliekamo darbo svarbą.
Kiek visokių etapų į švarų gyvenimą prabėga nuotekų vanduo,
kokias valymo „stoteles“ turi įveikti, kad vėl galėtų keliauti į
mūsų upes ir jūras... Įspūdžiai nespėjo dar gerai susigulėti,
kai geografijos mokytoja Vilma pateikė staigmeną – susitikimą
su olimpinio čempiono Aurimo Lanko tėveliu ir treneriu. Mus
nustebino treniruočių intensyvumas, sportininko ištvermės ir
atkaklumo reikalaujantis darbas. Visiems buvo įdomu išgirsti
tėčio prisiminimus iš Aurimo vaikystės. Linksmai nusiteikę, bet
kiek sužvarbę, grįžome į mokyklą, kur kūno kultūros mokytojas
Albinas padėjo ne tik greitai atstatyti sustingusius sąnarius, bet
ir gerokai juos išmankštino. Mokykla nebūtų mokykla, jei joje
nebūtų užduodama namų darbų. Per pertraukėlę tarp fizinių
pratimų vaikai pažiūrėjo keletą filmukų apie lankytas vietas,
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pakartojo vandens saugojimo svarbą ir pradėjo galvoti apie
rytojaus užduotį, o kokia ji bus – sužinosite rytoj...
Trečioji projekto diena (2016-10-13)
Štai ir prabėgo trečioji projekto „Saugai vandenį, saugai gy
venimą“ diena. Šiandien pusdienį praleidome Naisiuose, gro
žėjomės Šiaurės Lietuvos kultūros centru, jo nepakartojamais
skulptūrų ansambliais ir muziejais po atviru dangumi... Grįžę
į mokyklą, mokiniai pasidalijo į dvi grupes ir su mokytojomis
rengė projekto medžiagą: mokytoja Asta padėjo kurti trikalbį
„PowerPoint“ žodyną, o su mokytoja Rasa pakartojo jau turi
mas žinias ir atliko ne vieną užduotį anglų kalba – spalvino,
sprendė kryžiažodžius, kūrė taisykles, kaip saugoti vande
nį. Viską susegėme į rinkinį, kurį pavadinome „Troškuliuko
nuotykiai“. Užduotis mokiniai atliko ne tik popieriuje, bet ir
interaktyvioje lentoje. Čia „sublizgėjo“ mūsų ugdytiniai, kurie
tokias užduotis sprendžia su malonumu. Mokiniai buvo supa
žindinti su interneto programa „PowToon“ ir galimybe įdomiai
bei nesudėtingai kurti trumpus animuotus filmukus. Po rimtų
darbų kompiuterių klasėse visi patraukėme į laisvalaikio ir
pramogų centrą – Ledo arena laukė mūsų... Pasilinksmino ir
pasportavo visi...
Baigėsi projekto „Saugai vandenį, saugai gyvenimą“
partnerių viešnagė (2016-10-18)
Greitai prabėgo visa savaitė, kupina veiklos ir įspūdžių.
Penktadienį pradėjome draugystės palinkėjimais – piešėme
savo rankas ir užrašėme mintis angliškai, juk tai jau paskutinė
„darbinė“ projekto diena... Netrukus patraukėme į baseiną „Del
finas“, kur turiningai praleidome net 2 valandas. Susipažinome
su plaukimo trenerio specialybe, mokėmės plaukti ir tobulinome
plaukimo įgūdžius. Po pietų laukė dar vienas išbandymas –
grupėmis (atskirai latviai ir estai) su mokytoja Roma kepėme
sausainius, panašius į žvaigždutes – juk jų galima rasti ne tik
danguje, bet ir jūros dugne, o vanduo mums – svarbiausias
šiame projekte.
Vakare visi projekto dalyviai ir klasės draugai, mokytojai ir
tėveliai susirinkome į baigiamąją šventę. Į mokyklą tėveliai at
skubėjo nešini gardžiausiais lietuvių tautiniais patiekalais, nuo
kurių lūžo stalai. Mokytojos Giedrė ir Nijolė paruošė įspūdingus
numerius – mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, atliko
lietuvių liaudies dainas ir šokius, negana to, ne tik patys šoko,
bet ir visus susirinkusiuosius išmokė... Nuo mūsų neatsiliko ir
svečiai. Latviai pristatė dvi savo dainas ir du šokius, kuriuos
atliko pasipuošę tautiniais kostiumais. Estai nustebino gražio
mis sutartinėmis ir mokinių atliktais muzikiniais kūriniais gitara
ir kanklėmis. Mokytoja Rasa pristatė nuveiktus darbus, ekrane
keitėsi mokinių patirtų įspūdžių vaizdai.
Mokyklos direktorė Daiva Jagminienė įteikė svečiams po
šakotį ir Šiaulių miesto simbolį – saulutę. Po visų šokių ir kalbų
vaišintasi tėvelių paruoštomis vaišėmis. Vėliau vyko diskote
ka, o po jos mūsų draugai iš Latvijos iškeliavo namo. Svečius
iš Estijos išlydėjome šeštadienį ryte. Jau balandį keliausime į
Latviją, o birželį – į Estiją...
Latvija
Projektas „Saugai vandenį, saugai gyvenimą“
(2017-04-21)
Balandžio 18 d. 10 Ginkūnų mokyklos mokinių ir 3 moky
tojos visą dieną mokėsi Latvijos Meiranu Kalpaka pradinėje
mokykloje. Šios įstaigos bendruomenė mus ir svečius iš Estijos
priėmė labai svetingai. Diena prasidėjo mokyklų prisistatymais,
susipažinimo žaidimais, kūrybinėmis dirbtuvėlėmis. Na, o po
pietų – bandymai ir eksperimentai! Visiems ypač patiko svečių
iš Zinatkarės centro „ZINNO“ parodyti „stebuklai“ su sausuoju
ledu, pamokos apie tai, kaip filtruoti vandenį ir sukonstruoti savo
raketą. O vėliau – dar įdomiau: gamintas šerkšnas, žaista su
muilo burbulais, pro mikroskopą stebėti vandens gyviai, atlikti

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2017 m. Nr. 8 (374)

testai apie vandenį ir dar daugybė netikėtų užduočių. Mūsų pa
mokos šiandien tęsėsi nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro! Išsiskirs
tėme pavargę, tačiau kupini gerų emocijų ir daug ko išmokę.
Antroji diena (2017-04-24)
Antradienį tyrinėjome vandenį ir eksperimentavome mokyklo
je, o trečiadienį apie vandenį mokėmės netradicinėse aplinko
se. Tądien kėlėmės anksti ir jau 7 val. išvykome į kelionę. Jos
tikslas – Daugpilis. Pakeliui prie Dauguvos upės aplankėme
Pliavinių hidroelektrinę, kuri yra didžiausia elektros energijos
gamintoja Latvijoje ir galingiausia visose Baltijos valstybėse.
Išgirdome išsamų pasakojimą apie hidroelektrinės veikimo
principą, turbinas ir generatorius, apžiūrėjome muziejų, beto
ninę užtvanką ir 10 hidrogeneratorių. Per pamoką sužinojome
hidroelektrinių privalumus ir įvertinome vandens naudą. 14 val.
pasiekėme Daugpilį ir apsilankėme universiteto laboratorijose.
Per ekskursiją studentai ir darbuotojai papasakojo, kokie moks
liniai tyrimai ir eksperimentai atliekami genetikos ir biotechnolo
gijos, lazerinių technologijų laboratorijose. Įdomiausia pamoka
vyko akvakultūros (vandens organizmų) tyrimų laboratorijoje.
Vėliau pavaikščiojome, apžiūrėjome Daugpilio miestą ir grį
žome į miestelį, kuris tą savaitę mums buvo tapęs svetingais
namais.
Trečioji diena (2017-04-26)
Ketvirtadienį prisimename ne tik kaip šilčiausią, bet ir kaip
pačią aktyviausią projektinės savaitės dieną. Iš ryto aplankėme
paukštininkystės ūkį „Rozas“. Šeimininkai išsamiai papasakojo
apie savo augintinius: stručius, kalakutus, antis, žąsis, povus,
fazanus, putpeles, vištas. Įdomu buvo palyginti visų jų kiauši
nius (ar žinote, kad emu kiaušinis yra tamsiai žalios spalvos?!)
ir paragauti putpelių kiaušinukų. Atsisveikinę su ūkininkais sku
bėjome į koncertą kultūros centro salėje. Klausėmės latviškų
dainų apie upes, jūrą, grožėjomės latvių atliekamais linksmais
šokiais, dainavome dainą angliškai, estiškai, latviškai ir lietu
viškai, grojome skudučiais ir pašokome „Grečenikę“. Po pietų
keliavome į turizmo ir poilsio centrą „Ezernieki“. Ten savo kojų
ir proto miklumą bei komunikacinius įgūdžius lavinome ko
mandinėse orientacinėse varžybose ir įdomiose sportinėse
estafetėse. Vakare mokiniai linksminosi piratų vakarėlyje, o
mokytojai aplankė Latvijos tautos didvyrio, pirmojo šalies kari
nių pajėgų vado Oskaro Kalpako (jo vardu pavadinta mokykla,
kurioje svečiavomės) gimtinę.
Ketvirtoji diena (2017-05-02)
Keliavome po Lubanos apskritį. Joje telkšo didžiausias Lat
vijoje Lubano ežeras, aplink kurį plečiasi Lubano pelkių kom
pleksas (513,51 kv. km dydžio teritorija). 23 proc. teritorijos
užima vandenys (ežerai ir upės), o dar 23 proc. – pelkės. Tai
išskirtinė vieta ne tik Latvijoje: čia registruotos 225 paukščių
rūšys, 51 iš jų įrašyta į Latvijos raudonąją knygą, 23 žinduolių
veislės, ežeruose ir upėse gyvena 20 rūšių žuvys. Nors oras
nedžiugino, bet iš pat ryto leidomės į pirmąją ekskursiją pa
žintiniu gamtos taku, kurio ilgis 800 m, pelkėje prie Teirumniku
ežero. Keliaudami mediniais pėsčiųjų tiltais stebėjome tipišką
pelkės kraštovaizdį. Vėliau vykome į draustinio informacinį
centrą, kurio darbuotojos vedė edukacinius užsiėmimus apie
vandens paukščius ir vandens užterštumą.
Antroji ekskursija – po Lubanos miestą. Didelį įspūdį paliko
neįprastai išdėstyta (jungianti dvi bažnyčias) Liuteronų baž
nyčia, amatininkų centre gėrėjomės Vidžemės krašto liaudies
meistrų darbais, o Lubanos apskrities turizmo ir paveldo centre
per virtualią ekskursiją pamatėme, kuo dar garsus šis Latvijos
kraštas. Gaila, kad dėl blogų oro sąlygų negalėjome paplaukioti
kanojomis, pašaudyti iš lanko, pamėtyti ieties akmens amžiaus
gyvenvietėje, tačiau vykome į medelyną „Podini“, kuris yra vie
nas iš trijų didžiausių Latvijoje ir vienas moderniausių daigynų
Baltijos šalyse. Sužinojome, kad gamybos procese vienu metu
naudojama apie 20 mln. augalų (daigų, sodinukų)! Apžiūrė
jome daigynus, šiltnamius, automatizuotas gamybos linijas,
šaldytuvus. Grįžę į mokyklą, apibendrinome projekto savaitės
veiklas, žaidėme nuotaikingus žaidimus ir atsisveikinome. La
bai neliūdėjome, juk kitas susitikimas – Estijoje jau gegužės
28 dieną!

Estija
Sekmadienį (gegužės 28 d.) mūsų komanda išvyko į Hyju
mą salą Estijoje. Ten visą savaitę vykdėme projekto „Saugai
vandenį, saugai gyvenimą“ veiklas kartu su estais ir latviais.
Pirmoji diena (2017-05-28)
Kelionė per Latviją ir Estiją, kėlimasis keltu į Hyjumą salą.
Įsikūrėme estų šeimose.
Antroji diena (2017-05-29)
Lankėmės Kaina mokykloje, miestelio sporto centre ir vyko
me į kaimyninį miestelį. Pakeliui matėme stebuklingą akmenų
kalvą ir velnio pamestą akmenį. Jaunimo kultūros centre ga
minome paveikslus iš stiklo, o keramikos dirbtuvėse lipdėme
nacionalinę žuvį plekšnę. Pagrindinė ir profesinė mokyklos,
įsikūrusios senuose grafų rūmuose, sužavėjo savo istorija, ar
chitektūra ir savitu koloritu. Lankėmės pajūryje, kur supomės
sūpynėse ir atgaivinome kojas jūroje... Buvo smagu visiems.
Trečioji diena (2017-05-30)
Rytą pradėjome gamtoje stebėdami paukščius ir vaikščio
dami po Paukščių stebėjimo centrą. Vėliau keliavome į vilnos
apdirbimo fabriką. Lankėmės Palate gamtos moksliniame
centre. Pirmoji pamoka – gamtiniai tyrimai. Mokėmės atpažin
ti tvenkinio gyventojus – vabaliukus ir lervas. Per mikroskopą
stebėjome įvairių augalų ląsteles, tyrėme vietos žuvų žvynus,
žiaunas ir pelekus. Lankėmės istorinėje sodyboje su senovi
niais pastatais ir rakandais. Vakaro planuose – baseinas. Dar
viena turininga diena...
Ketvirtoji diena (2017-05-31)
Nepaisant pajūrio vėsos, ši diena buvo pilna naujų ir nepa
kartojamų įspūdžių. Pirmąją dienos dalį vaikščiojome šiaurinės
salos dalies miške, kuriame įsikūręs militaristinis muziejus.
Sovietinės kariuomenės palikimas – bunkeriai, pabūklai ir kita
karinė technika – kėlė nemalonų šiurpulį. Puikus gidas parodė,
ką gali slėpti miškas. Po pietų mums atsivėrė vėl kitoks pajūrio
vaizdas, šį kartą primenantis negyvenamą salą. Jame radome
puikios medžiagos savo kūrybiniams darbeliams, kuriuos da
rėme Ristna gamtos centre. Jame pasitikrinome ir biologijos
žinias, testas nebuvo lengvas. Šiame centre pamatėme, ką
grąžina jūra. Sunku patikėti, kaip mes jos nemylime ir teršiame.
Padarėme išvadas: „saugai vandenį, saugai gyvybę“!
Penktoji diena (2017-06-01)
Diena Estijoje prasidėjo apniukusiu dangumi ir lengvu lietu
čiu. Iš mokyklos patraukėme į dar vieną gamtos mokslo centrą,
kuriame susipažinome su geologija saloje. Mokėmės atskirti
akmenis ir kūrėme knygeles, kurias patys iliustravome. Suži
nojome, kad akmuo estiškai yra „kivi“. Antroji pamoka – tapyba
ant akmens. Visi, pasiraitoję rankoves, pasinėrėme į kūrybą.
Kelionė tęsėsi pažintimi su geruoju milžinu Leigeriu, padėjusiu
gyventojams iš vienos salos patekti į kitą. Vėliau užsukome
į Lietuvai nebūdingą pajūrio krantą, kuris visas padengtas
įvairiais akmenimis. Ėjome siauru pusiasalio ruožu, iš abiejų
pusių plakami stipraus vėjo. Stebėjome gamtą ir aplankėme
Soru uostą, iš kurio artimiausias kelias į Saremo salą. Jaunimo
centras visus sužavėjo savo išvaizda ir veiklos įvairove.
Šeštoji diena (2017-06-02)
Susirinkę visų šalių mokiniai patraukė į sporto salę, kur pra
dėjo draugiškas estafečių varžybas. Mėtė krepšinio kamuolį,
spardė futbolo kamuolį į taikinį ir pan. Vėliau visi stadione
sukome lankus, šokinėjome per virvutę ir bėgiojome. Pasistip
rinę iškeliavome į Kerdlą – mažąją Hyjumą sostinę, kur vyko
jaunimo festivalis. Pasitaikė galimybė dalyvauti inscenizuotoje
automobilio avarijoje – išbandėme diržų poveikį įvykus avarijai
ir patyrėme, ką reiškia išsivaduoti iš apsivertusio automobilio.
Vėliau vėl pasistiprinome ir apsirūpinome arteziniu vandeniu,
kuris veržiasi iš salos požeminių telkinių. Baigėsi edukacijos
ir pramogos. Paskutinis vakaras su draugais tikrai pasiliks
kiekvieno širdyje.
Rasa SIDABRIENĖ
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų m-klos
anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė
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Lopšeliuose-darželiuose
Vaikų verbalinė komunikacija per dailės veiklą
Ugdymo programose rekomenduojama nuolat ir sistemingai
plėtoti vaiko socialinius gebėjimus (bendrauti ir bendradarbiau
ti): tartis dėl bendros veiklos, jai kooperuotis, planuoti, bendrauti
su asmenimis, su kuriais kartu veikiama. Kartu kuriantys vaikai
skatinami kalbėtis, diskutuoti, nes kalbinis bendravimas sukuria
palankias sąlygas suvokti ir išreikšti save.
Stebėjau 34 5–6 metų vaikus, dailės centre kuriančius ben
drą darbelį, ir siekiau išsiaiškinti komunikacijos ypatumus bei
vyraujančius būdus. Ugdytinių buvo paprašyta dviese nupiešti
vieną piešinį pačių pasirinktomis priemonėmis.
Paaiškėjo, kad vaikai piešdami bendrą darbą daugiau ben
drauja verbaline kalba – jos ženklai sudarė 68 proc., o never
balinės komunikacijos – 32 proc. Vaikas negali ilgai tylėti – jis
turi su kuo nors pasikalbėti. Bendravimas mažajam suteikia
galių keistis svarbiausiais įspūdžiais, emocijomis, vaizdiniais,
žiniomis, vertybių paaiškinimais ir t. t.
Išanalizavus vaikų verbalinę komunikaciją, paaiškėjo, kad
dauguma kalbina draugą: „Kokios spalvos tu nori? Rožinės?“,
„O iš kur tu vandenį moki piešti?“ ir t. t.
Bendraudami vaikai ne tik nuolat keičiasi įvairia informacija,
bet ir daro vieni kitiems įtaką, klausinėja: „O kodėl tu nenupiešei
savo žmonėms nosies ir burnos?“, „O kam tie laiptai reikalingi?“.

Taip jie papildo ir praplečia turimą patirtį, kuria naujus santykius,
charakterio bruožus.
Per tyrimą pastebėjau, kad 14 proc. vaikų drauge kurdami
pasakoja apie savo darbelį: „Dabar kitą žmogų, jis bus violetinis,
o čia bus mama“. Rezultatai patvirtina pedagogės Rimantos
Matlašaitienės teiginį, kad kurdami vaikai nuolat kalba, pasa
koja, ką veikia, atsakinėja į klausimus apie savo bandymus.
Taip yra diegiami bendravimo įgūdžiai.
Mažyliai daugiausia bendrauja dialogais, bet, įgiję pakan
kamai žinių ir kalbinių įgūdžių, vis dažniau vartoja monologinę
kalbą: „Čia būsiu aš, mano ilgi plaukai. Čia viena akis bus
uždengta plaukais“, „Aš čia dar paspalvinsiu. Va, baigiau“.
Piešiantis 3–6 metų vaikas kalba, pasakoja arba „aiškinasi“
pats sau tai, ką vaizduoja, pajutęs didelę nuostabą ir patogu
mą kalbėti, tolesnius savo piešinius taip pat palydi žodžiais.
Kūrybinio darbo procesas, bendravimas yra svarbiau nei
rezultato siekis, todėl per tyrimą tebuvo užfiksuota 4 proc.
vaikų tarimosi, ką ir kaip piešti: „Aš dangų nupiešiu“, „O aš
namą“, „Piešiam pilį. Tu langus padaryk, aš duris“. Bendras
darbas padeda suprasti kolektyvinių pastangų reikšmę siekiant
bendro tikslo.
Keletas mažųjų kūrėjų moko kitus vaikus: „Ne taip pieši. Žiū
rėk, kaip reikia“, „Palauk, aš tau parodysiu, kokia
Vaikų verbalinė komunikacija kuriant bendrą dailės darbelį
gėlė turi būti“. Liepia draugui 3 proc. piešiančių
kartu vaikų: „Tu piešk, sakau, negulėk ant pieši
nio!“, o moka paprašyti tik 2 proc. ikimokyklinukų:
„O gali nupiešti vairą?“, „Gali patraukti ranką?“.
Vaikai mėgsta piešti, jiems tai įdomus žaidimas,
būdas išreikšti save, komunikuoti. Bendravimas ir
žaidimas su kitais panašaus amžiaus vaikais yra
svarbūs, taip jie mokosi įvairių socializacijai svar
bių dalykų: susitarti, laikytis taisyklių. Svarbiausia
bendravimo priemonė yra kalba ir įvairios never
balinių sutartinių ženklų sistemos. Jos padeda
vaikui suprasti kitą ir būti suprastam.
Tyrimas patvirtino, kad dailė yra puiki priemonė
ugdyti ir plėtoti vaiko socialinius ir komunikacinius
gebėjimus.
Edita CIBULSKIENĖ
Vilniaus l.-d. „Lakštingala“ priešmokyklinio
ugdymo pedagogė

Jeigu pageidaujate, kad jūsų informacija būtų paskelbta „Švietimo naujienose“, prašome siųsti redakcijai
šiais adresais: infoleid@sac.smm.lt arba zina.rimgailiene@sac.smm.lt.

Pagrindinės leidybai skirtų tekstų
surinkimo taisyklės:
 pastraipos pradžioje klavišas Tab nespaudžiamas,
o nustatomas pirmos eilutės atitraukimas;
 tekstas renkamas be pagražinimų naudojant
minimalias pastraipų formatavimo priemones;
 geriau, kai vartojamas tik vienas šriftas ir vienas ar du
stiliai;
 šriftas turi būti gerai žinomas ir lengvai skaitomas (pvz.,
Arial, Time New Roman, Verdana);
 kablelis, dvitaškis, kabliataškis, klaustukas, šauktukas ir
kiti ženklai rašomi po žodžio be tarpo, taip pat tarpas ne
dedamas po atidaromojo ir prieš uždaromąjį skliaustelius.
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Svarbu nepamiršti:
 po kiekvienu tekstu nurodyti autorių;
 vieną kartą nurodyti visų tekste minimų žmonių
nesutrumpintus vardus;
 parašyti lietuvišką vykdyto projekto ar renginio pavadinimą;
 nelietuviškus asmenvardžius rašyti originalo kalba.

Nuotraukų pateikimas:
 nemažinkite (sumažintos spaudai visiškai nebetinka);
 neterpkite į tekstą (reikia pridėti laiške);
 nesiųskite koliažų.
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Kokybiškos edukacinės paslaugos – sėkmės garantas
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“ mokslo metų pabaigą
vainikavo organizuota respublikine ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogų metodine-praktine konferencija „Kokybiškos eduka
cinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“,
skirta Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ 50-mečiui. „Žio
gelio“ vadovai ir pedagogai sukvietė mokslininkus, dėstytojus,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbos
vaikui specialistus į bendrą diskusiją. Konferencijoje dalyvavo
98 dalyviai iš visos šalies, t. y. iš Klaipėdos, Kauno, Kelmės,
Palangos, Rokiškio, Gargždų, Šilutės.
Konfer encijos org an izator ius ir dalyvius raštu sveikino
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės
politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Banevičienė: „Šiuolaikinės visuo
menės švietimo bendruomenė nuolat pabrėžia, kad bendras
visų mūsų tikslas – kiekvieno vaiko sėkmė. Jūsų metodinėspraktinės konferencijos „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai
sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“ sumanytojai ir pranešimų
autoriai pristato išskirtinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų patirtį.
Didžiulė padėka respublikinės konferencijos organizaciniam
komitetui, pranešėjams už iniciatyvas ir bendruomenės telkimą
dalytis išskirtine pedagogine patirtimi.“
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir
kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Stefanija Vancevičienė, sveikindama konferencijos organizato
rius ir dalyvius, kalbėjo, kad šiandien ypač svarbus visų gran
džių glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas, sprendžiant
iškylančius klausimus. Šiandieniai vaikai – aktyvūs, smalsūs,
pedagogai – nuolat besikeičiantys, besimokantys, siekiantys
pozityvių rezultatų. Ji pabrėžė kiekvieno ugdymo proceso or
ganizatoriaus, dalyvio svarbą, teikiant kokybiškas edukacines
paslaugas.
Viena šio teksto autorių, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žioge
lis“ direktorė Antanina Šereivienė, pradėdama konferenciją,
dėkojo moderatoriams, pranešimų autoriams, dalyviams už
aktyvų, geranorišką pasidalijimą gerąja darbo patirtimi apie
šiandienį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, orientuotą į
kiekvieno vaiko sėkmę, ieškant tikslingo, kokybiško, atviro,
spontaniško ugdymo(si) proceso, darančio įtaką kiekvieno vaiko
pasiekimams ir pažangai. Direktorė pasidžiaugė, kad į bendrą
diskusiją pavyko sėkmingai sukviesti Klaipėdos universiteto Hu

manitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Pedagogikos katedros,
Klaipėdos valstybinės kolegijos Administravimo ir edukologijos
katedros mokslininkus, dėstytojus, Klaipėdos pedagoginės psi
chologinės tarnybos psichologus, ikimokyklinių įstaigų vadovus,
logopedus, pedagogus, specialiuosius pedagogus.
Konferencijoje buvo pristatyti 38 pranešimai. Pranešėjai kvie
tė diskutuoti apie konferencijos rengėjų iškeltas problemines
sritis: kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pro
gramų įgyvendinimas; vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo
patirtys; informacinių technologijų naudojimas ikimokyklinio
ugdymo procese; pokyčius skatinančios edukacinės aplinkos
kūrimas ir vaiko gerovė; projektinės veiklos veiksmingumas
paslaugų kokybinei kaitai; pedagogų ir tėvų sąveika kaip koky
biško vaikų ugdymo sėkmės garantas; kompleksinė pagalba:
specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas(is); vaikų adaptaci
jos problemos ir jų sprendimo galimybės; ikimokyklinio ugdymo
įstaigų kaita įtraukiojo ugdymo linkme; pedagogo vadybinė
kompetencija kaip sėkmingo ugdymo proceso veiksnys.
XXI a. ikimokyklinio ugdymo pedagogas pirmiausia yra
lankstus derybininkas, jam reikia susitarti ne tik su vaikais, bet
ir su tėvais. Kiekviena šeima į ugdymo įstaigą ateina su savo
nuostatomis, vertybėmis ir taisyklėmis. Tam, kad suvaldytume
20-ies „zetuku“ arba „Alfa“ kartos atstovų grupę, derybiniai įgū
džiai yra būtini. Šiems vaikams reikalingi susitarimai, kada, ką ir
kaip galima daryti, kitaip jie nusistatys savo tvarką ir pedagogas
liks bejėgis. Svarbu, kad susitarimai derėtų ir su namų režimu,
vadinasi, pedagoginis meistriškumas prasideda nuo susitarimų
su tėvais. Reikia pripažinti, kad atsiranda puiki profesionalios
vadybos ir atsakingos tėvystės dermė. Deja, daugelis ikimo
kyklinio ugdymo auklėtojų neparuošti dirbti su „Z“ arba „Alfa“
kartos vaikais. Turime pripažinti, kad profesionali darželio gru
pės vadyba yra didelė kiekvienos įstaigos siekiamybė.
Konferencijoje pabrėžta, kad itin svarbi ugdančiosios aplin
kos kūrimo strategija. Pedagogas turi kurti jaukias, turiningas
erdves įvairiai vaikų veiklai, skatinti ugdytinius persitvarkyti ir
susikurti individualią aplinką žaidimams bei kitai veiklai, įgyven
dinti savo sumanymus. Pedagogas vaiko sumanymus privalo
palaikyti padrąsinimu, pagyrimu, pateikti gerų pasiūlymų, padėti
įsitraukti kitiems ugdytiniams.
Ugdydami vaikus, turėtume kurti situacijas, kupinas žaismės,
nuotykių, atradimų. Sudaryti galimybes pačiam susikurti, keisti,
pertvarkyti aplinką. Vaikai turi būti skatinami įstaigos teritorijo
je auginti ir tyrinėti daržoves,
gėles. Mažyliams reikia dina
miškos veiklos, kuri neleistų at
sirasti rutinai, nuoširdžios ir at
viros komunikacijos su tėvais.
Sukurta edukacinė aplinka yra
nuostatų, požiūrių, santykių,
veiklos būdų ir priemonių visu
ma, lemianti ugdymo procesą
ir jo rezultatus. Vaikas turi būti
mylimas, skatinamas, giriamas,
tada jis norės mokytis.
Tik im e, kad konf er enc ijos
dalyv iams suk ėlėm e minč ių
audrą, norą ieškoti, keisti, tur
tinti, organizuoti kokybiškesnį
ikimokyklinį ir priešmokyklinį
ugdymo(si) procesą savo gru
pėje, įstaigoje.
Antanina ŠEREIVIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Žiogelis“ direktorė
Lina MAČERNIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui
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Projektas „AŠ ir MANO pasakėlė“
Kai vaik ų pak laus ėm e, kas yra
vasara, jie, ilgai negalvoję, atsakė:
atostogos, jūra, saulė, smėlis, ka
ruselės, kelionės... Ir mes, daugelis
suaugusiųjų, panašiai įsivaizduojame
vasarą, nors ir ne visą šį laikotarpį
atostogaujame.
Birželio mėnesį į Šiaulių lopšelį-dar
želį „Eglutė“ susirinko daug mažiau
bendruomenės narių. Mes, likusieji,
nutarėme, kad visi čia ir dabar galime
pa(si)dalyti vasara su jau atostogau
jančiais.
Toliau įvairiose erdvėse sėkmingai
buvo vykdomi ilgalaikiai projektai („Eik
sveikatos takeliu“ (auklėtojos Živilė
Bagūnaitė, Rimantė Petrauskė), „Aš
noriu pažinti ir saugoti gamtą“ (prieš
mokyklinio ugdymo pedagogės Vita
Tavorienė, Aldona Pateckaitė, Adelė
Marozienė, meninio ugdymo peda
gogė Vita Taučienė-Rezgienė), skati
nantys vaikus judėti, grūdintis, stebėti
aplinkoje vykstančius pokyčius, juos
įvardyti ar išreikšti savo potyrius per
įvairias menines veiklas.
Viena šio teksto autorių, pagalbos
mokiniui specialistė, logopedė eksper
tė Sigita Denikytė, tęsė nuo gegužės
mėnesio įgyvendinamą projektą „AŠ ir
MANO pasakėlė“, skirtą 5–6 metų vaikams, turintiems kalbėjimo
ir kalbos sutrikimų. Projekto tikslas – įtvirtinti išmoktus garsus
sakytinėje kalboje, inscenizuojant pasirinktą kūrinėlį. Šio tikslo
buvo siekiama keliais etapais.
Pirmasis etapas – pasakos pa(si)rinkimas, jos sekimas
logopedo kabinete. Iš pasiūlytų kūrinėlių vaikai išsirinko bal
tarusių liaudies pasaką „Vištytės pyragas“. Savo sprendimą
jie argumentavo taip: graži, lengva, įdomi, yra ko pasimokyti.
Logopedė ugdytinių pasirinkimu tik džiaugėsi, nes pasakos
tekstas – itin tinkamas kalbai ugdyti(s): nuosekli siužeto linija
(priežasties-pasekmės ryšių nustatymas, pasakojimo nuosek
lumo išlaikymas), tekste gausu veiksmažodžių, būdvardžių,
kalbinė medžiaga ypač tinkama s-š grupių garsams, garsui r
įtvirtinti, panašiai skambantiems ir artikuliuojamiems garsams
(s-z, s-c, s-š, š-ž, š-č, r-l) diferencijuoti, sudėtingos struktūros
žodžiams su priebalsių samplaikoms (girgtelėjo, kryptelėjo
ir kt.) tarti.
Kartu su vaikais modeliavome pasakos „Vištytės pyragas“
maketą: kiemas, vištytė, antelė, žąselė, grūdeliai, javai, malū
nas, miltai, tešla, pyragas. Ugdytiniai buvo skatinami atsakyti
į klausimus ir, iliustruodami bei įvardydami veikėjų veiksmus,
bandė savarankiškai sekti pasaką.
Antrasis etapas – tėvų supažindinimas su vaiko kalbos ug
dymo(si) pasiekimais, inscenizuojant pasaką „Vištytės pyragas“
per atvirų durų dienas logopedo kabinete. Kartu su ugdytiniais
kiekvienai šeimai parengėme individualius kvietimus į mini
spektaklėlį „Vištytės pyragas“. Visi nekantriai laukėme prem
jeros. Atvyko gausus būrys tėvelių, senelių, visi nuoširdžiai
džiaugėsi aiškesne, raiškesne mažylių kalba. Vieni filmavo
šias džiugias akimirkas, kiti sakė nesitikėję, kad jų atžalos gali
taip kalbėti ir vaidinti. Toks šeimos narių įvertinimas vaikus
tiesiog pakylėjo. Vaidinti jiems taip patiko, kad projektą teko
perkelti į platesnes erdves (nors nebuvo planuota). Vaikai pa
tyrė sėkmės pojūtį!
Trečiasis etapas – žinomos pasakos „Vištytės pyragas“
vaidinimas grupės draugams logopedo kabinete. Pažiūrėję
spektakliuką, bendraamžiai noriai diskutavo: kodėl vištytė ne
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Vaidinu pasaką savo grupėje

pasidalijo pyragu su žąsele ir antele?
Kaip elgiuosi aš (mes)? O auklėtoja
sakė, kad reikia dalytis?
Mes, sua ug us ieji, žin om e, kad
kartojimas – įgūdžių formavimo(si)
pagrindas. Ko gero, tai pajuto ir vai
kai, nes patys pasiūlė pasekti žinomą
pasaką savo jaunesniems broliukams,
sesutėms, jų grupių draugams. Taip iš
sirutuliojo dar vienas neplanuotas pro
jekto „AŠ ir MANO pasakėlė“ etapas.
Ketv irt as is etap as – pas ak os
„Vištytės pyragas“ inscenizacija ben
draamžiams ir mažesniems vaikams
darželio grupėse, salėje. Krapnojant
Pūtimo pratimai lietučiui, neatostogaujantys projekto
dalyviai, pasiėmę pasakai sekti rei
kalingą atributiką, aplankė 5 metų
„Kaštoniukų“ ir 4 metų „Girin uk ų“,
„Ąžuoliukų“ grupių vaikus. Visi kartu
judesiais imitavo, kaip grūdeliai sėja
mi, auga, noksta, kaip minkoma tešla,
kepamas pyragas... O drąsiausios
penkerių metų projekto dalyvės Ka
milė K. ir Austėja V. „Sauliukų“ grupės
vaikučius pakvietė į salę. Keturmečiai,
pažiūrėję mini spektakliuką, ir patys
panoro vaidinti – nepasėję grūdelių ir
neužauginę, vežė į malūną, „išmalė“ ir
iškepė tortą... Pasakotojos mažyliams
dar kartą priminė pasaką, o vėliau čia pat, salėje, įkūrė piešimo
studiją ir skatino visus nupiešti spalvingas pasakos iliustracijas.
Penktasis etapas – žaidimai-improvizacijos per vasarą įstai
goje vykdomų projektų tema, mėgavimasis vasaros teikiamais
malonumais – saule, smėliu, vandeniu, sportiniais ir kūrybiniais
žaidimais lauko aikštynuose.
Birželio pabaigoje vaikų skaičius dar labiau sumažėjo, tad
teko sujungti kai kurias grupes. Anksčiau minėtų projektų da
lyviai persigrupavo, bet pedagogų didžiausia siekiamybė – su
teikti ugdytiniams kuo daugiau teigiamų emocijų – išliko. Vaikai
kasdien buvo skatinami basomis vaikščioti įstaigos teritorijoje
įrengtu sveikatinimo(si) takeliu, masažavo(si) pėdutes (pro
jektas „Eik sveikatos takeliu“). Ugdytiniai noriai tyrinėjo smėlio
savybes, eksperimentavo, stengėsi savarankiškai suformuluoti
bandymų ir eksperimentų išvadas. Jie toliau stebėjo savo pačių
iš sėklyčių užaugintų gėlių ir daržovių tolesnį augimą: laistė,
fiksavo, kiek augalai paaugo, kada pražydo ir užmezgė vaisių
(projektas „Aš noriu pažinti ir saugoti gamtą“). Priešmokyklinio
ugdymo pedagogės ir logopedė su „Kleviukų“ grupę per vasarą
lankančiais ugdytiniais internetu stebėjo Žaliūkių vėjo malūną,
malūnininko sodybą (išaiškėjo, kad kai kurie vaikai yra ten buvę,
jie noriai pasidalijo savo įspūdžiais). Lauko aikštyne vyko toles
nė pasakos „Vištytės pyragas“ interpretacija: vaikai iš smėlio
pastatė didžiulį malūną, atliko įvairius pūtimo pratimus ir rankų
judesiais imitavo, kaip sukasi malūno sparnai. Kepė pyragus,
žaidė siužetinius-vaidmeninius ir vaidmeninius žaidimus „Ke
pykla“, „Parduotuvė“. Pardavinėjo savo iškeptus riestainius,
tortus, bandeles (projektas „AŠ ir MANO pasakėlė“). Vasaros
nuotaikos niekam nestigo!
Vasara – puikus metas žaisti su vaikais įvairiose erdvėse, bet
mažyliams itin svarbi išlieka artimiausia erdvė (mikroaplinka).
Ji turi didžiulę įtaką asmenybės raidai, raiškai, tobulėjimui ir
vaiko gebėjimų plėtotei.
Sigita DENIKYTĖ
Šiaulių l.-d. „Eglutė“ logopedė ekspertė
Vita TAVORIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
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Paroda netradicinėje aplinkoje

Atėjus vasarai mūsų mintys ir atostogų planai vis dažniau
priverčia prisiminti vietas, kuriose galėtume pailsėti, atsipūsti,
papramogauti. Viena tokių vietų – gintarinis Palangos pajūris,
pasitinkantis mus savo auksinėmis kopomis, išskirtine augme
nija, žaviais saulėlydžiais. Ir visa tai atrodo amžina...
Ar tikrai? Ar vaikštinėdami pakrante susimąstome, kad Balti
jos jūra yra jauniausia jūra pasaulyje, bet ir labiausiai užteršta
plastiku, išsiliejusia nafta iš laivų – tai kelia didžiulę grėsmę
gyvūnams, paukščiams ir žmonėms. Remiantis Jungtinių Tautų
aplinkos apsaugos programos statistika, į pasaulio jūras kasmet
patenka apie 6 mln. tonų šiukšlių. 15 proc. jų nusėda paplū
dimiuose, 15 proc. plaukioja vandens paviršiuje, o 70 proc.
nugrimzta į dugną. Vien per vasaros sezoną iš Palangos pa
plūdimio surenkama ne viena dešimtis tonų šiukšlių.
Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, dalyvaujantis tarp
tautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje, projekte „Mažiau
šiukšlių“, įvairiais metodais skatina įstaigos bendruomenės
ekologinį sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo veiklą, jos
padarinius aplinkai ir gamtai. Vykstant ugdymui ir pramogaujant,
per edukacines valandėles ir projektus vaikai skatinami taupyti
gamtos išteklius, mokytis rūšiuoti atliekas, kūrybiškai panaudoti
antrines žaliavas, globoti bei saugoti gyvąją ir negyvąją gamtą.

Bendradarbiaudami su visuomenine organi
zacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ ir Palangos
botanikos parko administracija, jau antrus me
tus organizuojame parodą „Aš noriu augti prie
švarios jūružės“, kuri eksponuojama Mėlynosios
vėliavos Birutės parko paplūdimyje. Organi
zuodami šią parodą, vaikų piešiniais siekiame
atkreipti dėmesį į Baltijos jūros ekosistemos
jautrumą ir poilsiautojams priminti, kad būtina
elgtis atsakingai: palikti švarią aplinką, saugoti
pajūrio augmeniją ir kopas.
Į parodos atidarymą sugužėjo organizato
riai – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai ir
pedagogai, svečiai iš Palangos lopšelių-darželių
„Žilvinas“, „Gintarėlis“, „Nykštukas“, didelis būrys
ugdytinių iš Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliu
kas“. Savo kūrybiniais darbais parodą papuošė
ne tik palangiškiai, tauragiškiai, bet ir Gargždų
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Klaipėdos lopše
lio-darželio „Eglutė“ auklėtiniai. Palangos lopše
lio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja
ugdymui Zita Paulikienė pasidžiaugė, kad paro
doje eksponuoti 48 vaikų kūrybiniai darbai, kurie
džiugins poilsiautojus visą vasarą.
Vaikai su meninio ugdymo mokytoja Nijole Petrauskiene
skambia daina pasveikino jūrą, pagrojo akmenėliais, o Tau
ragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai padainavo dainą
„Sapnas apie jūrą“. Per renginį visuomeninės organizacijos
„Lietuvos žaliųjų judėjimas“ koordinatorius Renaldas Rimavi
čius Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenei
įteikė Žaliąją vėliavą ir sertifikatą už nuveiktus darbus vykdant
aplinkosauginę veiklą, padėkas pedagogams už dalyvavimą
parodoje, diegiant ugdytiniams gamtosaugines vertybes per
meninę raišką, o vaikai gavo saldžių dovanėlių.
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Regina Lu
kaitienė padėkojo už bendruomenės gamtosauginės veiklos
įvertinimą ir patikino, kad tik bendromis jėgomis turime ieškoti
būdų, kaip įtikinamai parodyti gerą aplinkos saugojimo pavyzdį
tiek savo bendruomenei, tiek pajūrio svečiams. Sakoma, kad
gėrio, sveikatos ir meilės reikia ieškoti savyje ir gamtoje... Nuo
suaugusiųjų priklauso, ar vaikas liks pasyvus gamtos stebėto
jas, ar pamažu taps tyrinėtoju, gamtos globėju.
Virginija JAŠINSKIENĖ, Aušra PALIŠAITIENĖ
Palangos l.-d. „Ąžuoliukas“ auklėtojos
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Kauno menų darželio „Etiudas“ patirtis
tarptautiniuose projektuose
Kauno menų darželio „Etiudas“ pedagogai sėkmingai daly
vauja tarptautinėje „eTwinning“ programoje – kuria vaikų meno
projektus ir su Europos švietimo įstaigomis dalijasi pažangiomis
vaikų meninio ugdymo idėjomis. Virtualaus bendradarbiavimo
projektai integruojami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
turinį, siekiant veiksmingiau plėtoti vaikų sėkmingam ugdy
mui(si) būtinas kompetencijas. Vykdydami „eTwinning“ pro
jektinę veiklą, susipažįstame su kitų šalių kultūra, tradicijomis,
švietimo sistemomis, tobuliname bendravimo užsienio kalba
įgūdžius, išbandome ir pritaikome informacinių komunikacinių
technologijų naujoves.
Didelio užsienio šalių ugdymo įstaigų susidomėjimo šiemet
sulaukė menų darželio direktorės Reginos Žukauskienės pa
siūlytas projektas „Laiškas mamai“ („A Letter for a Mother“),
kviečiantis netradiciškai švęsti Motinos dieną. Projekte gausiai
dalyvavo mokyklos ir darželiai iš Turkijos, Kroatijos, Lenkijos,
Albanijos, Serbijos, Slovakijos ir Lietuvos. Projekto partneriai
savo įstaigose organizavo mamoms skirtus meno renginius,
akcijas, parodas. Kolegų iš Slovakijos ir Italijos projekte „Pa
veikslas Mamai“ („Picture for Mom“) „Etiudo“ vaikai kartu su
bendraamžiais iš kitų šalių įvairiomis kalbomis kūrė koliažinį
žodžio „mama“ žodyną. „eTwinning“ platformoje stebėdami
projekto rezultatus, vaikai sužinojo, kad daugelyje šalių šis
žodis rašomas ir tariamas panašiai. Tai paskatino labiau do
mėtis užsienio kalbomis. Projekte dalyvavę vaikai ir pedagogai
džiaugėsi originalia, informatyvia ir rezultatyvia veikla.
Visus mokslo metus vykdytas ir šiemet baigtas mano, meno
pedagogės Linos Statkevičienės, sukurtas tarptautinis pro
jektas „Žemės menas“ („Land Art“). Jo tikslas – ugdyti vaikų
ekologinį sąmoningumą, išryškinant skirtingų šalių gamtos sa
vitumus. Virtualioje bendradarbiavimo erdvėje „TwinSpace“ su
partneriais iš Austrijos, Slovėnijos, Graikijos, Lenkijos teikėme
informaciją apie nuveiktus darbus, dalijomės pastebėjimais ir

vertingomis nuorodomis. Dalyvaudami projektuose „Žaliasis
menas“ („Green Art“), „Darbai iš antrinių žaliavų“ („Recycled
Crafts“), „Kurkime meną iš perdirbtų medžiagų“ („Let's Recycle
Art at School“), skleidėme originalias vaikų ekologinio meno idė
jas, stebėjome ir lyginome įvairių šalių ekosistemas, išbandėme
naujas galimybes, siekdami taupyti gamtos išteklius. „Etiudo“
vaikai, padedami Estijos pedagogų sukurtų kompiuterinių pro
gramėlių, mokėsi rūšiuoti antrines žaliavas, susipažino su jų
perdirbimo galimybėmis kitose šalyse.
Projekte „Žaidimai – netinkamo elgesio priešas“ („Games are
Enemy of Negative Behaviours“) dalyvavę „Etiudo“ priešmokyk
linio ugdymo pedagogės Jūratė Glambienė, Nijolė Petraitienė
ir jų ugdytiniai susipažino su Ispanijos, Italijos, Rumunijos
mokyklose vykdoma vaikų netinkamo elgesio prevencine veik
la – edukaciniais žaidimais. Projekto dienoraštyje pedagogės
pristatė savo praktinės veiklos medžiagą, su projekto partneriais
diskutavo apie tinkamo vaikų elgesio skatinimo būdus ir formas.
„eTwinning“ kokybės ženkleliai įteikti „Etiudo“ pedagogei
Aušrai Rašytinienei už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose
projektuose „Lauko pedagogika darželyje“ („Kindergarten Out
door Learning“), „Stebuklingas medis“ („Magic Tree“) ir sukurtus
nacionalinius projektus „Obuolys“ ir „Gėlės gyvenimas nuo
sėklos iki žiedo“. Mūsų įstaigai tai yra pripažinimas, siekiant
kokybės ir atvirumo europinėje bendradarbiavimo veikloje.
Dalyvavimas ir pasiekimai „eTwinning“ projektinėje veikloje
vaikus skatina ir motyvuoja kūrybinei, ugdomajai veiklai. Tiks
lingai naudojant informacines komunikacines technologijas
tiesiogiai bendraujama ir bendradarbiaujama su bendraamžiais
visoje Europoje. Taip plečiamas vaikų akiratis, lavinami sociali
niai, pažinimo įgūdžiai, ugdomas savarankiškumas, patiriamas
sėkmės jausmas.
Lina STATKEVIČIENĖ
Kauno menų darželio „Etiudas“ meno pedagogė

Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti
Tarptautinė veikla ikimokyklinio ugdymo
įstaigose nėra kasdienybė, greičiau tai retas
reiškinys, papildantis įstaigų veiklą skirtingų
šalių kultūriniu, socialiniu ir profesiniu as
pektu... Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“
pedagogų kolektyvas yra sukaupęs didelę
tarptautinių projektų vykdymo patirtį. Tarptau
tiškumo ištakos įstaigoje siekia 2005 m., kai
pradėjome su pirmuoju tarptautiniu projektu
„Nuo sėklos iki augalo“.
Šiuo metu vykdome jau penktąjį tarptau
tinį „Erasmus+“ projektą „Saulės nuspal
vinti – jūros suvienyti“. Projekto vykdymo
partneriai – Danijos, Portugalijos, Rumu
nijos, Lietuvos ir Gvadelupos (Prancūzija)
mokyklos. Pagrindinis tikslas – ne tik pažinti
kitus, bet ir susivienyti bendram kūrybiniam
darbui, įtraukiant į vieną puokštę skirtingas
bendruomenes, kalbas, kultūras. Tai trans
formacinis-kūrybinis projektas, apimantis
muzikos, šokio, dailės sritis.
Pirmasis partnerių susitikimas vyko Ru
munijoje, kur buvo aptarta projekto veikla,
sudarytas planas, numatomoms veikloms
paskirstyti finansai. Kūrybinėje programoje
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numatyta parengti bendrą dainą ir šokį, o baigiantis projek
tui – organizuoti meno stovyklą. Visų šalių vaikai kūrė savąjį
projekto logotipo variantą.
Dalyvių sutarimu pasirinkta grupės Lucky Dube daina anglų
kalba „Different Colors, One People“ („Skirtingos spalvos, visi
mes žmonės“). Ją kiekvienas dalyvis turėjo išmokti angliškai ir
savo gimtąja kalba. Taip pat kiekviena šalis pasirinko ir pristatė
savo nacionalinį šokį.
Bendroms dainos ir šokio kompozicijoms parengti buvo
organizuojami trumpalaikiai dalyvių mokymai Prancūzijos
saloje Gvadelupoje. Rezultatas išties įspūdingas, nes vaikai
bendrą dainą atliko net 7 kalbomis – pirmąjį posmą angliškai,
o priedainį projekto dalyvių kalbomis (anglų, danų, portugalų,
rumunų, lietuvių, prancūzų ir kreolų). Kiekviena šalis pristatė
savo liaudies šokį (pasirinkome „Pjoviau šieną...“), įpindama
nacionalinius elementus. Buvo pastatyta bendro šokio kompo
zicija, sujungianti šalių tautinių šokių elementus.
Dar vienas partnerių susitikimas vyko vienoje iš Madeiros sa
loje (Portugalija) esančių mokyklų. Per jį buvo aptartas projekto
vyksmas, sukonkretinta vaikų stovyklos Danijoje dienotvarkė,
aptarta 2018 m. vyksianti menų stovykla Madeiroje.
Vasaros pradžioje Danijoje vyko kūrybinė stovykla „Muzikos
tiltas“. Vaikų laukė smagus iššūkis – pasiruošimas muzikinei
projekto daliai ir kelionė į vieną iš Danijos ugdymo įstaigų –
Gislev Friskole. Į stovyklą mažieji vyko be tėvelių, lydimi tik

įstaigos pedagogų. Būdami Danijoje, vaikai išmoko stovyklos
dainą, šoko savo šalies nacionalinį šokį, žaidė bendrus muzi
kinius žaidimus, kartu atliko projekto dainą „Skirtingos spalvos,
visi mes žmonės“. Stovyklos uždarymui dalyviai parengė bai
giamąjį koncertą.
Ugdytiniai keliavo po Daniją, susipažino su šalimi, jos kultūra,
žmonėmis, aplankė Hanso Kristiano Anderseno pasakų muzie
jų. Vaikai pabuvojo danų šeimose, svečius maloniai priėmė ir
miesto meras. Džiugu, kad mažieji galėjo pažinti naują šalį ir
patirti gausybę nepamirštamų įspūdžių.
Kitas intensyvus projekto dalyvių pasiruošimo etapas vyks
2018 m. Madeiros saloje (Portugalija), kur vaikus bendrai veiklai
suvienys dailės elementai.
Plėtodami tarptautinių projektų patirtį, išmokome rengti vaiz
do konferencijas, pedagogai tobulino anglų kalbos žinias, kėlė
kvalifikaciją užsienio šalyse, organizavo vaikų ankstyvąjį anglų
kalbos būrelį. Projektinė veikla turėjo įtakos ir tėvų požiūrio į
ugdymą kaitai, įstaigos bendruomenė ėmė labiau domėtis vai
kų ugdymu, suvokė, kad tik glaudus bendradarbiavimas gali
duoti gerų rezultatų. Pasidaliję tarptautinės veiklos patirtimi su
kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, padrąsinome jas įsitraukti
į tarptautinės erdvės projektus, įvairinančius ugdymo turinį,
užtikrinančius aukštą ugdymo kokybę.
Lina POCHYLIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

„Vaikystės takas“ tarptautiniame projekte
pripažintas tolerantišku darželiu
Tolerancija – sociologinis ter
minas, reiškiantis pakantumą kito
kiai pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui,
elgesiui ir papročiams. Taip pat ši są
voka suprantama, kaip kitų kultūrų, saviraiškos priemonių ir
žmogiškojo individualumo reiškimosi gerbimas, priėmimas ir
teisingas supratimas.
Vilniaus darželis „Vaikystės takas“ metus dalyvavo tarptau
tiniame Slovėnijos „FINI zavod Radeče“ organizacijos organi
zuotame projekte „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say Hello to
the World“). Tai – tarptautinis projektas, jungiantis pedagogus
ir vaikus į penkių pirštų / žingsnių kelionę. Pedagogai kartu su
vaikais bendrauja su jiems priskirta Europos šalimi internetu.
Siekiant gerinti komunikacijos kokybę, kuriamos „Skype“ vaiz
do konferencijos, per kurias vaikai gali pamatyti vieni kitus,
prisistatyti ir mokytis savo pirmųjų užsienio
kalbų. Šiame projekte daug mokomasi apie
skirtingas kultūras, tradicijas, puoselėjamas
pastabumas kitokiai aplinkai, gyvenimo bū
dui, kitaip atrodantiems žmonėms. Vaikai gali
parodyti vieni kitiems, kaip jie žaidžia, kokias
dainas dainuoja, kokioje aplinkoje gyvena,
kokį maistą valgo, kokia kalba šneka ir dau
gybę kitų gyvenimiškų momentų.
Projekto „Pasakyk pasauliui labas“ tiks
las – motyvuoti vaikus įvairiomis veiklomis ir
išmokyti neturėti išankstinių nusistatymų, būti
tolerantiškiems. Siekiama ugdyti solidarumą
ir pagarbą užsieniečiams, specialiųjų porei
kių turintiems ir vyresnio amžiaus žmonėms.
Mūsų įstaiga pasirinko šį projektą, nes skiria
daug dėmesio emociniam intelektui ugdyti ir
socialiniams įgūdžiams tobulinti.
„Penkių pirštų“ programa buvo kruopščiai
planuojama ir individualiai derinama su ša
limi partnere. Mūsų įstaiga komunikavo su
Slovėnijos darželio 5–6 metų vaikų grupe.

 Pirmojo vaizdo skambučio tema „Tai aš“ (pirmasis pirš
tas – nykštys). Dalyvaujančios šalys privalėjo savo įstaigose
organizuoti su šia tema susijusias veiklas. Kiekvienas anglų
kalbos užsiėmimas dažniausiai prasidėdavo muzikiniais kūri
niais. Vaikai pasisveikindavo vieni su kitais, taip buvo palaikomi
šilti tarpusavio santykiai, palinkima geros dienos, mojuojama,
nusišypsoma. Per įvairias menines veiklas pedagogai vaikus
fotografuodavo ir nuotraukomis dalydavosi su savo šalimi
partnere. Ugdytiniai taip pat įamžindavo savo veiklas, kur
davo vaizdo filmukus, kuriais dalydavosi su savo naujaisiais
draugais.
 Antrojo vaizdo skambučio tema „Aš ir mano šeima“ (antrasis
pirštas – smilius). Didžiuojamės, kad turime atsakingus, akty
vius ir bendradarbiauti linkusius tėvelius, kurie su malonumu
sutiko dalyvauti tarptautiniame projekte ir aktyviai stebėjo mūsų
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filmuojamas veiklas. Pedagogai organizuodavo pokalbius apie
šeimą ir jų pomėgius. Namuose vaikai kartu su tėveliais pa
ruošė savo šeimos pristatymus, kuriuos vėliau pateikė lietuvių
ir anglų kalbomis. Pokalbiai buvo organizuojami ne tik apie
šeimos narius, bet ir apie gyvūnus bei jų jauniklius. Per pokal
bį paaiškėjo, kad šeimos būna kitokios – gausios arba mama
(kartais tėtis) viena(s) augina vaikus.
 Trečioji tema „Aš ir mano darželis“ (trečiasis pirštas – didy
sis). Vaikai kūrė darželio maketą, fotografavo jį iš įvairių pozicijų,
sukūrė įstaigos planą ir įamžino visus veiklų centrus. Taip pat
naujiesiems draugams siuntėme laišką su savo svajonių dar
želiu. Tokį laišką gavome ir iš jų.
 Ketvirtojo skambučio tema „Aš ir mano miestas“ (ketvirtasis
pirštas – bevardis). „Vaikystės takas“ ugdytiniai daug keliavo ir
vėliau slovėnų vaikams pristatė Gedimino pilies bokštą, Valdo
vų rūmus, Žaislų muziejų, Lietuvos Respublikos Seimą. Taip
pat vyko į spektaklius, prie upės, tiltų, kvietėsi įdomiai pristatyti
Vilnių galinčius žmones. Dinamiškas veiklas ir emocijų gausą
užpildydavo meninių veiklų projektai: „Bernardinų sodas“, „Tele
vizijos bokštas“, „Gedimino pilies bokštas“. Taip pat pristatėme
žymiausią Vilniaus ir Lietuvos asmenį – Lietuvos Respublikos
Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
 Penktoji tema „Aš ir mano šalis“ (penktasis pirštas – mažy
lis). Paskutinė tema buvo grindžiama grožine literatūra. Studi
javome enciklopedijas, grožinę literatūrą, skaitėme ir klausėme
pasakų, legendų, padavimų apie savo šalį. Nevengėme kelionių
į knygynus, biblioteką. Taip pat prisiminėme tarmes, Lietuvos
regionus, kūrėme Lietuvos regionų žemėlapį su didžiausiais
miestais ir svarbiausiais objektais. Žinoma, nepamiršome
tokių savo šalies pagrindinių elementų kaip himnas, vėliava.
Slovėnijos ikimokyklinės įstaigos taip pat dalijosi savo krašto
tradicijomis, legendomis apie pilis, siuntė mums įkvepiančius
ir džiugius laiškus.
Matydami tėvų susidomėjimą šiuo projektu, atlikome apklau
są. Pateiksime keletą tėvų nuomonių apie ugdymo įstaigoje
vykdyto projekto „Pasakyk pasauliui labas“ poveikį vaikams:
„Mano vaikas vartoja angliškus žodžius ir net sakinius.
Įdomiausia, kad šneka ir slovėnų kalba.“ Tėvai pastebi vaikų
progresą, pastebėjimais dalijasi su pedagogais.
„Mergaitė namuose vis daugiau pasako angliškų žode
lių. Dažnai mums koncertuoja išmoktas daineles ir vartoja

slovėnų kalbos žodžius.“ Tėvai pastebi saviraiškos augimą,
teigiamą vaiko emocinę būseną.
„Mergaitės ne tik naudoja angliškus žodžius, bet moko
pusbrolius ir mus, suaugusiuosius, kaip pasakyti vieną ar
kitą žodį. Svečiuose giriasi išmoktais eilėraščiais ir daine
lėmis.“ Pastebimi ir mokymo elementai. Vaikai naujienomis,
išmoktais žodžiais ar dainomis dalijasi ne tik su tėvais, bet ir
moko giminaičius, draugus.
„Mano sūnui labiausiai patinka bendrauti su vaikais iš
kitos šalies. Džiaugiuosi, kad jis išmoksta naujų žodžių
ir frazių, taisyklingai taria.“ Tėvai pastebi vaiko aiškesnę ir
sklandesnę tartį.
„Pastebėjau, kad vaikas daugiau pasakoja apie kitos
šalies vaikus, ką jie veikia, kokia kalba šneka. Labai įdomu
namuose klausytis vaiko atliekamų dainelių.“ Atsižvelgiama
į kitos šalies kultūrą, gyvenimo būdą, apie tai kalbama, disku
tuojama namuose.
Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ yra pažangus, gali
įtraukti ir suvienyti įvairias šalis dėl kilnaus tikslo – vaikų. Or
ganizuodami aktyvius ir turiningus užsiėmimus, pastebėjome,
kad išryškėjo vaikų saviraiška. Jie gebėjo laisviau reikšti mintis,
per muzikinius užsiėmimus išgirdę panašias ar jau girdėtas
melodijas žinojo, kaip elgtis, gebėjo kūrybiškai imituoti jude
sius, gestus. Išryškėjo emocinis ir socialinis poveikis. Vaikai
nelieka abejingi, kai mato tarpusavio nesutarimus, stengiasi
išvengti konfliktinių situacijų, žaisdami bando daugiau bendrauti
ir bendradarbiauti. Drovesni ugdytiniai, matydami draugų su
sidomėjimą užsiėmimais, po truputį įsitraukė į veiklą. Po kelių
mėnesių pastebėjome, kad sustiprėjo vaikų vidinė mokymosi
motyvacija. Jie smalsauja, geba ilgiau išlaikyti koncentraciją
ir atsakyti į mokytojo pateiktus klausimus, patys siūlo temas,
dalijasi idėjomis.
Tarptautinis projektas padėjo vaikams drąsiau ir laisviau jaus
tis, peržengti kalbos barjerus, aktyviau komunikuoti su tėvais.
Esame tikri, kad ateityje galėsime dalyvauti įvairiuose tarptau
tiniuose projektuose ir turėsime ambicijų skatinti ne tik vaikus,
bet ir tėvelius aktyviai įsitraukti į siūlomas ugdomąsias veiklas.
Daiva GERDZEVIČIENĖ
Projekto nuoroda – www.sayhellototheworld.eu/en.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi vasarą ypatumai
Jau įprasta, kad prasidėjus vasarai
mokiniams iškart arba šiek tiek vėliau
prasideda trejetą mėnesių besitęsian
čios atostogos. Tuo pasigirti dažnai
negali lopšelių-darželių vaikučiai. Skir
tingai nei mokyklinio amžiaus vaikai,
ikimokyklinukai kartais atostogų neturi
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,
kruopščiai ir atsakingai dėliojo vasaros
mėnesių veiklų paletę, kurioje daug
atidumo, dėmesio, meilės, rūpesčio
tuo metu darželį lankantiems vaikams. Pagrindinė kryptis, iš
einanti iš įstaigos strateginės krypties, nuosekliai plėtotos per
visus 2016–2017 m. m., – „Tyrinėjimų vasara“: visos veiklos
planuotos per tyrinėjimą, patyrimą, patirtinį ugdymąsi ir daliji
mąsi džiaugsmu.
Per trejetą vasaros mėnesių vaikai buvo kviečiami aptar
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ti, vaizduoti, išgyventi vis naują temą
tarsi nuotykį. Taigi tema keitė temą,
ieškojimas – ieškojimą. O jų būta pačių
įvairiausių: ypač lietingomis dienomis
grupėse iš antrinių žaliavų vaikai kūrė
namus vasaros miestui, lauko erdvėse
pristatytas edukacinis avilys, ragautas
medus ir kiti jo produktai, tyrinėtos
žiedadulkės, vaškas, piešta vasara
ir bitės, statytos tvirtovės, pilys ir kiti
įvairiausių medžiagų statiniai, kūrybiš
kai pasikartota saugumo abėcėlė, tyri
nėtos vandens savybės nuo muiluoto,
druskingo, vitaminizuoto iki virstančio
spalvingiausiais burbulais, po savaitėlę
mėgautasi žaidimų su kamuoliukais,
aitv ar ais, malūn ėliais pram og om is,
rateliais, judriaisiais, vaidmenų žaidimais, uogų ir vaisių tyri
nėjimo, skanavimo, patiekalų gaminimo galimybėmis. Kartu
švęstos vasaros šventės – Valstybės diena, Joninės, Žolinė,
paminėtas darželio meistro jubiliejus, per kurį vaikai negailėjo
tikrų komplimentų ir dažnas prisipažino, kad nori užaugęs tapti
tokiu pat meistru. Vasarą neapsiribota vien darželio erdvėmis,
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vaikai, rinkdami medžiagą ir nuosekliai gilindamiesi į savaitės
temą, lankėsi Žemaičių muziejuje „Alka“, sportavo centrinia
me miesto stadione, mokėsi saugiai pereiti mieste esančias
šviesoforu reguliuojamas sankryžas, leidosi moderniu liftu į
Masčio ežero pakrantę. Iš viso per vasarą vyko keturiolika
įvairių renginių (iš jų trys ekskursijos), tačiau ne statistika ir
rezultatas šiuo atveju reikšmingiausi: džiugina tai, kad vaikai
galėjo dalyvauti įdomiame ugdymo(si) procese ir rinktis veiklas
pagal savo asmeninius poreikius.
Vaikus po vasaros džiaugsmo ir tyrinėjimų šalį lydėjo tuo
metu dirbusi komanda: pedagogės, visuomenės sveikatos prie
žiūros specialistė, auklėtojo padėjėjos, pavaduotojos ugdymui
bei ūkio ir bendriesiems klausimams, meistras, kiemsargis. Tai
akivaizdus darbo sėkmės paliudijimas – ją pasiekti padeda tik
komandos sutelktumas, susiklausymas. Svarbus ir tėvelių pa
laikymas, pasitikėjimas, nuoširdumas, patarimai, pastebėjimai
ir draugiškas pasidalijimas vasaros gėrybėmis.
Džiugu, kad nuoseklus kolegiškas Telšių lopšelio-darželio
„Berželis“ komandos įdirbis šią vasarą buvo maloniai paste
bėtas: sulaukėme Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės padėkos už entuziazmą, išmonę ir kūrybiškumą,
dalyvaujant piešinių konkurse „Papuošk medaus dovaną“, ne
tikėto UAB „Biznio mašinų kompanija“ komandos mūsų veiklos
įvertinimo – padovanotų modernių priemonių dar kūrybiškes
niam ugdymui organizuoti. O svarbiausia, kad darželį vasarą

Kai idėjas siūlo tėvai
Į Kauno rajono Ilgakiemio mokyklą-darželį
atvežami aplinkinių kaimų, esančių Garliavos
apylinkių seniūnijoje, ir Garliavos miesto vaikai.
Esame kaimo darželis ir visi mūsų vaikai skiria
agurką nuo pomidoro, morką nuo kopūsto, bet
auginti daržoves patiems visada yra geriau. Ir
ne tik dėl darbinio ugdymo, bet ir dėl ryšio su
gamta, žeme, augalais. Ne visi tėveliai ryžtasi
įleisti vaiką į išpuoselėtą šiltnamį ar daržą su
kastuvėliu ir grėbliuku, ne visi tėveliai aiškina,
ko reikia daržovei, kad ji užaugtų ir būtų ekolo
giškai sveika, o sveika mityba būtina augančio
vaiko organizmui.
Su vaikais ir tėveliais nusprendėme dalyvauti

lankę vaikai kaskart gavo naujo įkvėpimo ir motyvacijos anksti
rytais keltis ir pas mus ateiti.
Vasara baigėsi, vaikų pastatytas jos miestas džiugina savo
originalumu, spalvingumu, o bendruomenė nesiliauja kurti. Jau
rugsėjo 1 d. visi kartu leidomės į kūrybinį-ugdomąjį projektą
„Augame su pasaka“.
Irena DAUBARIENĖ
Telšių l.-d. „Berželis“ direktorė

„Sodinčiaus“ socialiniame projekte, kuriame
piešinių konkurso laimėtojams prekybos tinklas
„Iki“ žadėjo dovanoti šiltnamius. Nelaimėjome.
Tad tėveliai, pasitarę, matydami vaikučių už
sidegimą sėti daržovių sėkleles ir auginti ant
palangių daigelius, ėmėsi iniciatyvos: nuspren
dė patys padovanoti šiltnamį. Visų trijų grupių
tėveliai susivienijo ir netrukus darželyje atsirado
kompaktiškas ir patogus šiltnamis. Jis estetiškai
prisišliejo prie medinių daržo lysvių, kurias dar
praeitais metais sukonstravo tėveliai po laimėto
respublikinio ekologinio konkurso „Mano žalioji
palangė“. Tėveliai šiltnamį suprojektavo, su
konstravo ir pastatė. Atliekant darbus, aplinkui
buvo daug mažųjų pagalbininkų. Pernai atsi
rado lysvelės dėžėse, šiais metais – šiltnamis.
Štai ir visas daržas – ekologiškas ir vaikiškai
žaismingas, traukiantis akį ir kviečiantis pri
siliesti, pabūti, pažaisti. Žaidimas yra pagrin
dinė ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla. Be
abejonės, šis žaidimas, kaip ir kiekvienas, turi savo taisykles:
pakalbinti, paliesti, palieti augalėlius, papurenti žemę, išrauti
piktžoles. Vaikams patinka, todėl pro šalį jie nepraeina, užsuka
čia kiekvieną dieną.
Džiugu, kai tarp pedagogų, vaikų ir tėvelių užsimezga tvirtas
bendradarbiavimo ryšys, kai idėjas atneša patys tėvai, turtin
dami darželio aplinką, kurdami naujas edukacines erdves. Ši
nauja veikla papildė ugdomąjį procesą darbine veikla bei artimu
ryšiu su gamta ir draugu, sudarė sąlygas formuoti sveikos gy
vensenos pagrindus, paremtus judėjimu gryname ore ir sveika
mityba. O kur dar vaikučių emocijos, stebint besimezgančius ir
sparčiai augančius agurkėlius, žaliuojančias salotas, ridikėlius.
„Aš suvalgiau net vienuolika salotos lapelių, nes jos skaniausios
pasaulyje, mama tokių parduotuvėje nenuperka“, – džiaugėsi
Dominykas.
Esame dėkingi mūsų tėveliams pagalbininkams: sumaniems
ir organizuotiems, supratingiems ir šiuolaikiškiems, kurių pagal
ba labai svarbi siekiant bendro tikslo – užauginti sveiką, darbštų,
sumanų, kūrybingą, norintį spręsti problemas ir laimingą žmogų.
Nijolė KALASAUSKIENĖ
Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio
auklėtoja metodininkė
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„Vaidinimų kraitelė“
Vasaros pradžia švietimo ir ugdymo įstaigose
visada gausi renginių mokytojams ir vaikams. Spau
dos puslapiai mirgėte mirga nuo žinučių, straipsnių
apie mieste organizuojamus renginius, projektus,
akcijas, festivalius. Tai tarsi visų mokslo metų nu
veiktų gerųjų darbų apibendrinimas.
Klaipėdoje vyko didžiausias ikimokyklinio ugdymo
įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų
kraitelė“. Šio tradicinio, bet drauge išskirtinio rengi
nio organizatoriai – Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo
įstaigų auklėtojų metodinis būrelis, Klaipėdos mies
to pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir
kultūros departamento Švietimo skyrius.
Dera apžvelgti ir prisiminti šio renginio ištakas.
1999 m. Klaipėdoje įsikūrė pedagogų, dirbančių
teatrine pakraipa, savanoriška ir savarankiška me

todinė taryba. Daugelis auklėtojų savo pedagoginiame darbe
taikė aktyvius žaidybinius teatrinio ugdymo elementus. Meto
dinės veiklos tikslas – ugdyti vaiką menu, padėti jam puoselėti
ir aktyvinti savo galimybes, kūrybiškumo galias, skatinti vaikų
ir suaugusiųjų saviraišką, kūrybiškumą, bendradarbiavimą.
Nuo 2000 m. tradicija tapo kasmet balandžio–gegužės mė
nesiais organizuoti išskirtinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų vai
kų kūrybinės raiškos festivalį „Vaidinimų kraitelė“. Šiemet šis
renginys mieste organizuotas jau septynioliktą kartą. Festivalis
pamažu „išeina iš miesto“ – tampa respublikinis, o dėl savo
specifiškumo jau šeštą kartą įtraukiamas į Lietuvos nacionalinio
kultūros centro teatro renginių metinį planą.
Šių metų vaikų kūrybos festivalis vyko tris dienas. Pirmosios
dienos šeimininkai buvo lopšelio-darželio „Atžalynas“ kolekty
vas. Parodyti šeši vaidinimai, kuriuose dalyvavo lopšelių-darže
lių „Atžalynas“, „Nykštukas“, „Žilvitis“, „Kregždutė“, „Šaltinėlio“
mokyklos-darželio ir Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdy
tiniai. Vaikams labiausiai įsiminė lopšelių-darželių „Nykštukas“
ir „Atžalynas“ mažųjų artistų parodyti nuostabūs ir nepakarto
jami šešėlių teatro vaidinimai „Sraigė – laiko karalienė“ (pagal
R. Baltušniką) ir „Svarbiausia kalba“.
Antroji festivalio diena vyko lopšelyje-darželyje „Klevelis“.
Čia žiūrovai ir svečiai pamatė net septynis vaikų spektakliu
kus, kuriuos suvaidino lopšelių-darželių „Saulutė“, „Žiogelis“,
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„Vėrinėlis“, „Boružėlė“, „Ban
gelė“, „Klevelis“, Priekulės
lopš elio-darž elio vaik ai ir
pedagogai. Kiekvienas pe
dagogų kolektyvas ieškojo
naujų ir kūrybiškų išraiškos
priemonių, netikėtų režisūri
nių sprendimų.
Trečioji ikimokyklinio ug
dymo įstaigų vaikų kūrybinės
raiškos festivalio „Vaidinimų
krait elė“ dien a vyk o lop
šelyje-darž elyje „Puš ait ė“.
Šmaikščios pasakų tetulės
skelb ė vaik ų vaid in im us,
teikė saldžias dovanas bei
padėkos raštus vaikams ir
pedagogams.
Šventę apibendrino Klai
pėdos pedagogų švietimo ir
kultūros centro metodininkė
Silv ija Simp uk ien ė ir Klai
pėdos miesto savivaldybės
adm in istr ac ijos Ugd ym o ir
kultūros departamento Švieti
mo skyriaus inspektorė Stefanija Vancevičienė. Norisi padėkoti
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaidybos studi
jos „Trepsė“ mokytojai ekspertei Rimutei Svytytei už kritines
pastabas, palinkėjimus ir pastebėjimus, drąsiai išsakytus per
apibendrinimą.
Spektakliukų temos – įvairios: draugystė, meilė, tiesa ir gėris,
darbštumas, kova su blogiu ir melu, ekologijos problemos, lie
tuvių liaudies papročių ir tradicijų puoselėjimas. Juose galime
įžvelgti daugybę kūrybinių idėjų, vaikų ir pedagogų begalinės
išmonės ir fantazijos apraiškų.
Kiekvienais metais „Vaidinimų kraitelės“ kūrybinės raiškos
festivalyje vaikai pasisemia nemažai teigiamų emocijų, patiria
saviraiškos malonumą, o pedagogams gauta informacija pa
deda kaupti gerąją patirtį, mokytis tiek iš geriausiai pavykusių
spektaklių, tiek ir iš klaidų. Maloniausia, kad labiausiai paten
kinti ir laimingiausi būna pagrindiniai šventės dalyviai – vaikai,
smagiai ir linksmai praleidę laiką, pabuvoję pasakoje, kurią,
tikime, ilgai prisimins ir į kurią būtinai sugrįš kartu su „Vaidinimų
kraitele“. Linkime visiems didelės kūrybinės sėkmės.
Dagna VOLKOVAITĖ
Klaipėdos l.-d. „Puriena“ neformaliojo ugdymo pedagogė
Romualda POŠKIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ neformaliojo ugdymo pedagogė
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„Vaikai – švarūs arba laimingi“
Neginčijama ir visiems žinoma tiesa yra ta,
kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas privalo būti dinamiškas, ne
nutrūkstamas, tęstinis procesas. Šiandien
vaikas ugdomas ne tik grupėje, ugdymas
išsiplečia ir į kitas edukacines erdves. Noras
įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio am
žiaus ugdytinius į netradicines lauko veiklas,
siekis ieškoti netradicinių ugdymo metodų
ir formų, kūrybinės raiškos būdų paskatino
Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų ug
dymą visai savaitei perkelti į lauką ir parengti
lauko pedagogika grįstą projektą „Vaikai –
švarūs arba laimingi“.
Puikiai suvokiame, kad šiandien jau nieko
nebestebina į ugdomąjį procesą integruoti
projektai, bet kartais projektas būna toks, kad
tiesiog negali juo nepasidalyti. Būtent
toks ir yra projektas „Vaikai – švarūs
arba laimingi“, prie kurio pakvietėme
prisijungti lietuvių mokyklėles, dar
želius, esančius visame pasaulyje.
Siekėme, kad viso pasaulio lietuvių
vaikai savaitę veiktų kartu ir atliktų
įvairius bandymus bei tyrinėjimus
lauke.
Norime pasidalyti bendradarbia
vimo su Sidnėjaus lietuvių klubumok ykla pat irt im i. Esam e dėk ing i
mokytojai Daliai Solovjovienei, kuri,
būdama kitoje pasaulio pusėje, su

lietuvių vaikais gamino parašiutus, balionusraketas, saulės laikrodį, stebėjo, kaip veikia
šie mec han izm ai, atlik o band ym ą „Išimk
monetą, nesušlapęs rankų“, rinko ir rūšiavo
gamtinę medžiagą, darė „Gamtos įspaudus“,
kūrė „Gamtos paveikslus“. Džiaugiamės,
kad į visas pedagogės numatytas veiklas
įsitraukė Sidnėjaus lietuvių klubo-mokyklos
ugdytinių tėvai.
Norime pasidžiaugti ir savo nuveiktais dar
bais: per projektinę savaitę vykome traukiniu
į Daugėlių parką (beje, į parką vyko 160 ug
dytinių ir 23 pedagogai), kur galėjome laisvai
ir nevaržomai „medžioti gamtoje“ (ieškojome
įvairios gamtinės medžiagos), darželio kieme
atlikome daugybę eksperimentų („Vandens
smiginis“, „Dramblio pasta“, „Burbulų gyva
tė“, „Burbulų magija“ ir kt.), piešėme
netradicinėmis priemonėmis.
Įgyvendindami projektą „Vaikai –
švarūs arba laimingi“, stebėjome ir
negalėjome atsižiūrėti, kaip vaikai
geba džiaugtis išpūstu burbulu arba
kaip juos įtraukia ir užburia piešimas
iš augalų padarytu teptuku. Tokiomis
akimirkomis suvoki, koks svarbus yra
pedagogo darbas ir koks nuoširdus
gali būti vaiko juokas.
Laura BAJORIŪNĖ
Šiaulių l.-d. „Pasaka“ socialinė pedagogė

Darželis, į kurį nori kiekvienas vaikas. Aš suradau, o tu?
Druskininkuose vyko ikimokyklinio
ugdymo idėjų mugė „Darželis, į kurį
nori kiekvienas vaikas. Aš suradau, o
tu?“. Renginį organizavo Druskininkų
savivaldybė ir Švietimo centras, Lie
tuvos švietimo pagalbos asociacija ir
Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“.
Idėjų mugės siekis – pasidalyti koky
biško ikimokyklinio ugdymo idėjomis
ir sėkmės istorijomis.
Pirmąsyk Lietuvoje buvo kuriama
gerosios patirties sklaidos šventė,
skirta tik ikimokyklinio ir priešmokyk
linio ugdymo specialistams, vado
vams, pedagogams. Joje neskam
bėjo veiklos problematika, kuri yra
didelė ir plati, bet daugiau dėmesio
buvo skiriama padėkos žodžiams.
Ikim ok yklin io ugd ym o eduk ac in ių
idėjų mugėje viena šio teksto autorių,
Švietimo skyriaus specialistė Diana
Brown, pristatė vaizdo pranešimą
„Svarb iaus ias pas aulyje darb as“,
kuriame Druskininkų savivaldybės
darž elius lank anč ių vaik ų tėv eliai
dalijos i mint im is apie ikim ok yklin į
ugdymą, džiaugėsi aktyviu bendradarbiavimu su auklėtojais ir
specialistais, dėkojo už emocinę pagalbą vaikui, jo supratimą.
Per idėjų mugę vyko aktyvus plenarinis posėdis, edukacinių

priemonių pristatymas, skaityti pra
nešimai „Mūsų tikslas – vaiko gero
vė“, stendiniai pranešimai, kuriuose
dalytasi istorijomis ir patirtimi apie
skirtingus vaikus – skirtingus kelius
į jų sėkmę...
Iš idėjų mugės parsivežta daugy
bė minčių, kurios padės sėkmingai
ir turiningai siekti vaiko ir kolektyvo
kompetencijų gerovės. Renginyje da
lyvavo svečiai iš Klaipėdos, Kelmės,
Visagino, Vilniaus, Kauno, Varėnos,
Lazdijų, Kauno rajono ikimokyklinio
ugdymo įstaigų. Druskininkų viceme
ras Linas Urmanavičius, pasveikinęs
dalyvius Druskininkų savivaldybės
vardu, pabrėžė, koks svarbus yra
ikimokyklinis ugdymas ir kad šios
mugės tęstinumas yra būtinas.
Mugės organizatoriai tikisi, kad to
kių susitikimų tradicija tęsis ir kitąmet
dalyvių bus jau ne 80, o 180!
Diana BROWN
Druskininkų savivaldybės vyr. specialistė
Saulė ŠERĖNIENĖ
Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė
Lina BAGDANAVIČIENĖ
Kauno l.-d. „Želmenėlis“ direktorė
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Specialiosiose mokyklose
Mažieji žolininkai

Vaikai buvo aktyvūs statybos darbų dalyviai:
teiravosi, klausinėjo, stebėjo, kaip pjūklu pjaus
tomi ir vinimis sutvirtinami rąsteliai, kirviu tašomi
ir kūju tvirtai įkalami kuoliukai. Pagaliau didieji
darbai baigti, žemė sukasta, patręšta ir paruošta
sodinti vaistažoles.
Atėjus tinkamam laikui, kartu su vaikais vais
tažolių daigelius persodinau į darželį. Kasdien
pasivaikščiojimų ir stebėjimų metu lavinau vaikų
pojūčius visomis juslėmis: ravėjome, laistėme,
stebėjome daigelius, juos uostėme, nusakėme
kvapą, spalvą. Vedžiau pokalbį „Ko reikia auga
lui, kad sėkmingai augtų?“. Vaikus mokiau tin
kamai prižiūrėti augalus, atsakingai jais rūpintis.
Keliaujame, tyrinėjame,
atliekame bandymą

Besivystančių technologijų ir informatikos srautas užpildė
šiandienos vaikų gyvenimus ir ugdymą(si). Sudėtinga tapo juos
sudominti. Pastebėjau, kad vaikams trūksta gamtos pažinimo,
jos išsaugojimo, tausojimo žinių, gamtos stebėjimo įgūdžių.
Kilo iniciatyva praplėsti žinias, sudarant galimybę išbandyti
gamtos pažintines, kūrybines, patirtines, darbines lauko veik
las. Juk gamta – vienas kruopščiausių ir galingiausių žmogaus
auklėjimo veiksnių.
Pavasarį Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus vaikams organizavau projektą „Gamtos dovanos –
vaistažolės“. Vykdydama įvairias veiklas, supažindinau vaikus,
tėvelius ir visą bendruomenę su naudingaisiais vaistiniais au
galais, jų auginimu, laikymu, poveikiu žmogaus organizmui ir
tinkamais naudojimo būdais.
Praktiniai sėjos ir sodinimo darbai
Geriausiai vaikai jaučia gamtą, jos teikiamą naudą, kada turi
galimybę patys tyrinėti, stebėti, patenkinti savo smalsumą. Su
dominau vaikus praktine veikla „Sodinu – auginu“. Susidomėję
stebėjo sėkleles, skaičiavo, nusakė jų išvaizdą, lietė, paragavo.
Vaikai noriai į indelius sėjo vaistažoles, stebėjo, kaip jos dygsta,
prižiūrėjo, laistė ir augino išdygusį augalą. Vaistažolėms užau
gus, iškilo klausimas: kur jas sodinsime?
Išeitis rasta! „Nykštukų“ grupės ugdytinės tėveliai Irena ir
Vaidotas Klusai įstaigos kieme vaistažolėms įrengė darželį.
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Norėdama suformuoti pažintinį suvokimą apie
augalų reikšmę gamtoje, kaip gamta padeda
žmogui išgyventi, įtvirtinau sąvokas ir vaizdinius,
ugdžiau ir tobulinau visapusę vaiko asmenybę,
pasitelkdama tyrinėjimus ir bandymus. Orga
nizavau edukacinę išvyką „Geltonuoja pienių
kilimas“. Per ją vaikai nagrinėjo kiaulpienės
sandarą, įvardijo augalo dalis, stebėjo bėgantį
„pienės kraują“. Entuziastingai rinko kiaulpienių
žiedus, nes labai norėjo pamatyti, kaip galima
paruošti pienių žiedų medų.
Dvi dienas vykdžiau praktinį darbą-bandymą
„Ar saldus ir gardus kaip medus?“. Neslėpdami
emocijų vaikai rankiojo ropojančius vabaliukus
aplink išpiltus ant stalo žiedus, skaičiavo kiaul
pienių žiedus, juos dėjo į stiklainį, pylė vandenį,
užvirino ir kantriai laukė kitos dienos darbų.
Atvykę ryte į darželį su nekantrumu domėjosi,
ką darysime toliau? Toliau gaminome medų:
virėme, pilstėme į indus ir smaližiavome.
Įtvirtinau patirtus įspūdžius rankdarbių dirb
tuvėlėse: iš popieriaus pagaminome pienių
žiedelius, juos sujungę sukūrėme „Kiaulpienių
pievelę“. Ji džiugino ne tik tėvelių ir bendruomenės narių akis,
bet ir buvo eksponuota Šiaulių miesto „Aido“ vaikų bibliotekos
patalpose. Ugdau kūrybiškumą, socialinį ir emocinį sąmonin
gumą, formuoju vaiko pasaulėžiūrą, suvokimą, kaip svarbu
stiprinti sveikatą, tausoti gamtą, žemę, teisingai panaudoti.
Vaistažolių džiovinimas
Įpusėjus birželiui, vaistažolės darželyje gerokai užaugo. Kal
bėjomės tema „Globodami gamtą, naudokimės jos teikiama
nauda“ – apie taisyklingai renkamas ir džiovinamas gamtos
dovanas. Pasakojau apie vaistinių žolelių naudą žmogaus
organizmui. Vaikai rinko ramunėles, kurių gausiai užderėjo.
Nukirpo citrininę melisą, šaltmėtes, pipirmėtes, kraujažolę, nešė
į patalpą džiovinti. O kvapų gama vaikus stebino ir džiugino...
Per jutiminius pojūčius lavinau grožio supratimą, vaizduotę,
pagarbą gamtai.
Norėdama įtikinti ir įrodyti aplink mus supančios gamtos
grožį, poveikį, joje slypinčias paslaptis, naudojimo galimybes,
įtraukiu vaikus, jų tėvelius į netradicines veiklas. Rudenį laukia
nauji potyriai, veiklos, pažinimas kiekvienam pagal savo galias,
gebėjimus ir supratimą.
Vanda ZAURIENĖ
Šiaulių logopedinės m-klos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
auklėtoja metodininkė

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2017 m. Nr. 8 (374)

Kūrybinėje stovykloje „Palikimas – 4“

Šventojoje vykusioje vaikų kūry
binėje stovykloje „Palikimas – 4“ dvi
savaites ilsėjosi ir kūrybiškumą ug
dėsi 20 Kaliningrado srities mokinių,
lankančių lietuvių kalbos ir Lietuvos
etninės kultūros užsiėmimus. Kūry
binio projekto dalyviai, vadovaujami
patyrusių Lietuvos animacijos meno
ir muzikos specialistų, pagal Mairo
nio baladę „Jūratė ir Kastytis“ ir lie
tuvių legendas kūrė trumpametražį
animacinį filmą.
Pagrindinis stovyklos tikslas – per lietuvių kultūrą skatinti
vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvumą, minint 155-ąsias Maironio
gimimo metines.
Kūrybinėse dirbtuvėse buvo skatinami bendradarbiavimo ir
darbo grupėse sugebėjimai, projekto dalyviai susipažino su
skirtingomis animacijos filmavimo (fotografavimo) technikomis,
sužinojo apie skirtingų pasaulio šalių nacionalines animacijos
mokyklas. Per praktinius užsiėmimus vaikai sukūrė savo au
torinio filmo idėją, scenarijų, personažus, fonus (peizažus ir
interjerą), nupiešė animaciją, nufilmavo ir sumontavo filmą,
sukūrė jo garso takelį. O dirbdami komandoje sukūrė visos
grupės animacinį filmą „Jūratė ir Kastytis“.
Stovyklos vasaros kino teatre mokiniai žiūrėjo ir aptarinėjo
tarptautinio festivalio „Tindirindis“ geriausius animacinius filmus.

Buvo numatytos ir kitos veiklos: pa
žintinės ekskursijos, lietuvių kalbos
užsiėmimai, sporto pratybos basei
ne ir atviroje erdvėje, poilsis prie
jūros, pramogos. Du kartus vaikai
varžėsi su vietos bendraamžių fut
bolo komanda.
Į kūrybinės stovyklos uždarymo
ceremoniją atvyko Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas Ole
gas Skinderskis, Pasaulio lietuvių
bend ruom en ės pirm in ink ė Dalia
Henke, sveikatos centro „Energe
tikas“ atstovė Rita Matulevičienė.
Gyvą susidomėjimą sukėlė vaizdo
pas ak ojim as apie stov yklaut ojų
kasdienį gyvenimą. Jo autorė – tėvų
bendruomenės atstovė Jelena Vasiljeva (Kali
ningradas). Nuoroda internete – https://youtu.be/
3R1_OY56BjY.
Plojimais buvo sutiktas parodomasis vaikų su
kurtas animacinis filmas „Jūratė ir Kastytis“, turintis
lietuvišką ir rusišką versijas. Kiekvienas dalyvis
gavo sertifikatą, liudijantį dalyvavimą kūrybiniame
procese, taip pat ir filmo kopiją, įrašytą į skaitme
ninį vaizdo diską. Savo ruožtu vaikai šiltai dėkojo
animatoriams Valentui Aškiniui ir Jūratei LeikaiteiAškinienei, muzikantui Gediminui Zujui ir kitiems.
Stovyklos pabaigą vainikavo Žemaičių alko
kalno papėdėje sukurtas laužas. Ilgai skambėjo dainos ir neti
lo šventinis šurmulys. Kiekvienas pagal baltų pagonių apeigą
galėjo mesti į ugnį gintaro dulkes ir sugalvoti norą. O ryškūs
liepsnos pliūpsniai liudijo, kad visi sumanymai bus sėkmingi.
Kūrybinės stovyklos „Palikimas – 4“ projekto pagrindinis
organizatorius ir vykdytojas – Kaliningrado regioninė lietuvių
kalbos mokytojų asociacija. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Projekto partneriais
tapo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, „Vilanimos“ filmų
studija, Sveikatos centras „Energetikas“ Šventojoje. Taip pat
esame dėkingi Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai, finansa
vusiai vaikų pavėžėjimą.
Aleksas BARTNIKAS
Kūrybinės stovyklos „Palikimas – 4“ projekto vadovas

Mokykla buvo atvira ir vasarą
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje
nuo birželio iki liepos vyko laisvalaikio užimtumo ir vasaros
poilsio stovykla „Nebūk šešėly – būk matomas“.
Buvo įgyvendintos visos numatytos veiklos, išpildyti vaikų
norai ir sumanymai – surengta daugybė išvykų po Aukštaitijos
regiono miestus, miestelius ir gamtos kampelius, į Kupiškio r.
Uoginių amatų centrą (kur vyko edukaciniai užsiėmimai), Ku
piškio r. Rudilių Jono Laužiko universalų daugiafunkcį centrą.
Aplankėme didžiausius Lietuvos apžvalgos bokštus – Rubikių,
Mindūnų, Sartų, Ginučių, kopėme į Ladakalnį.
Mokyklos pavaduotojas ūkio reikalams Robertas Makelis
kartu su mokiniais naudodamas bepilotį orlaivį filmavo ir kūrė
film uk ą (www.youtube.com/watch?v=_ZW69IYlS7w&featu
re=youtu.be). Vyko bendros veiklos su Kupiškio r. Subačiaus
gimnazijos ir Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko universalaus dau
giafunkcio centro ugdytiniais (sporto varžybos).
Bendradarbiavome su Vaikų dienos centro Kupiškio r. No

riūnų padaliniu. Vaikai mokėsi gaminti maistą – kepti picas,
ruošti užkandžius, virti cepelinus ir kt. Stovyklos dalyviai
daug piešė įvairiomis technikomis: „Marble“ dažais, pirštais,
kinetiniu smėliu, guašu, akvarele, pastele, kreida ant asfalto.
Vyko daugybė sporto užsiėmimų (futbolo, krepšinio varžy
bos ir kt.), orientacinės užduotys, gaminome lankus ir ietis.
Skatinome savanorystę – keletas vaikų tapo aktyviais sava
noriais.
Paskutinę dieną visi vakarojome „Filmų naktyje“, vykdėme
refleksiją, mokiniai buvo patenkinti veiklomis, prasmingai pra
leistu laiku, pareiškė norą dalyvauti stovykloje kitąmet. Sto
vyklos dalyviai neturėjo galimybės įsitraukti į nusikalstamas
veikas, svaigintis narkotikais, gilino socialinę, meninę, pilietinę,
bendravimo kompetencijas.
Daiva DŪDIENĖ
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagr. m-klos
socialinė pedagogė metodininkė, stovyklos vadovė
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Smuikelės giesmė

Smuiko mokytoja dirbate daugiau kaip 15 metų. Kodėl
pasirinkote šią profesiją?
Mokytojauti pradėjau besimokydama Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos II kurse. Tuo metu tai buvo puiki proga iš
bandyti save kitoje, ne muzikos atlikimo, veikloje ir galimybė
užsidirbti. Vėliau sąmoningai nusprendžiau pasilikti mokyklo
je – darbas patiko, traukė. Šiandien džiaugiuosi ir didžiuojuosi
būdama mokytoja. Mažieji paperka savo nuoširdumu, naivumu,
tikrumu.
Esate įgyvendinusi ne vieną
muzikinį jaunuosius atlikėjus
pristatantį projektą „Muzika iš
toli“, „Iuvenes art“, o šiemet
išleidote knygą, skirtą smuiku
pradedantiems griežti vaikams
ir jų mokytojams. Ar tai – šalia
pedagoginio darbo trūkstama
meninė saviraiška? Ar sena Jū
sų svajonė?
Noro veikti plačiau ir giliau (ne
vien tik mokykloje) turėjau visada.
Iš čia atsirado jūsų išvardyti kultūri
niai projektai, autoriniai seminarai
ir kita veikla. Prisipažinsiu, niekada nesvajojau išleisti knygos.
Buvau įsitikinusi, kad mokomoji literatūra – profesorių, mokslo
daktarų, ekspertų sritis. Imtis „Smuikelės giesmės“ drąsino
namiškiai. Pirmuosius juodraščius palankiai įvertino ir mano
draugė, smuiko mokytoja Ona Abarytė-Liaškovienė. Tad po
gana ilgų dvejonių profesinis entuziazmas nugalėjo baimę.
Ėmiausi darbo.
Prasitarėte, kad Jūsų parašytos knygos idėja kilo spren
džiant kasmetę mokslo metų pradžioje iškylančią dilemą –
kokį repertuarą rinktis pradedantiesiems...
Prieš kiekvienus mokslo metus daug laiko skiriu mokinių
repertuarui formuoti. Mano galva, tai labai svarbus ir atsakin
gas darbas. Neretai kūrinio pasirinkimas gali lemti sėkmingą
arba ne metodinės medžiagos įsisavinimą, gerą pasirodymą
konkurse ar klasės koncerte ir daugybę kitų aspektų. Tai ypač
svarbu ir ugdant pradinius griežimo smuiku įgūdžius. Per visus
pedagoginio darbo metus taip ir nesuradau „savo“ smuiko pra
džiamokslio. Nuolat derinau medžiagą iš kelių skirtingų šaltinių.
Tai nebuvo patogu nei man, nei mokiniams. Tada ir pagalvojau,
kad galėčiau pati tokią medžiagą paruošti.
Smuiko pradžiamokslis – lietuvių liaudies motyvais pa
remta knyga. Kodėl būtent šis motyvas?
Pagrindinė „Smuikelės giesmės“ turinio idėja yra vaiko me
ninis ugdymas per tautinę kultūrą. Šią temą pasirinkau neatsi
tiktinai. Manau, kad kiekvienas išsilavinęs žmogus turi pažinti
savo tautos istoriją ir kultūrą. O tą pažintį reikėtų pradėti nuo
pat mažumės, po truputį, natūraliai įliejant lopšines, žaidimus,
pasakas, padavimus į vaiko kasdienybę. Tada, jam paaugus,
nekyla klausimas, ar liaudies dainą dainuoti yra madinga, ar
ne, tai tampa sava.
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Danos Buinickaitės nuotraukos

Meniniu apipavidalinimu išsiskirianti, lietuvių liaudies
motyvais paremta ir į šiuolaikinį drabužį įvilkta knyga
„Smuikelės giesmė“ – pirmoji pagalba pradedantiems smui
kininkams ir jų mokytojams arba tiesiog išeitis ieškantiems
ir dar neradusiems savo smuiko pradžiamokslio. Leidinys
prieinamas visiems – muzikos pedagogiką studijuojantiems
ar tiesiog mėgstantiems liaudies melodijas ir žaidimus.
Kalbiname knygos autorę Ievą Tij ūn ėl ien ę.

Kas Jūsų įkvėpėja? Ar ji –
knygos pradžioje minima Jūsų
močiutė Marija Algė Armalienė?
Man močiutė – tai besąlyginė
meilė, rūpestis, globa ir, žinoma,
įkvėpimas. Ji visą gyvenimą puo
selėjo liaudies dainą – daugiau nei 40 metų vadovavo Kalvių ir
Lieponių kaimų etnografiniam ansambliui, vėliau vaikų ir jauni
mo ansambliui „Gelužėlė“. Kultūrai atidavė visą savo gyvenimą.
Jūsų smuiko pradmenų mokanti knyga žavi, stebina ir
paperka savo iliustracijomis. Kaip kilo idėja būtent taip
apipavidalinti šį leidinį? Kas yra iliustracijų autorė?
Įsivaizdavau, kad „Smuikelės giesmė“ turi būti ne tik me
todiškai nuosekli, patogi naudoti, bet ir patraukli vizualiai.
Norėjau, kad paėmęs šį pradžiamokslį į rankas vaikas galėtų
jį paskaityti, patyrinėti. Iliustracijų autorė – Trakų meno mokyk
los dailės mokytoja Renata Mečkovskienė. Esu labai laiminga,
kad turėjau galimybę dirbti su nepaprastai kūrybiška, subtilaus
skonio dailininke.
Jūsų knyga taip pat išsiskiria savo originalumu – knygos
pabaigoje pateikti QR kodai, kuriuos nuskenavę mokytojai
ar vaikai atsiduria internetinėje terpėje ir randa įvairių in
teraktyvių žaidybinių pertraukėlių vaikams. Papasakokite
apie šią idėją, galimybę plačiau.
Žaidimus pradėjau kurti prieš metus. Jie taip pat kilo iš noro
ir poreikio paįvairinti pradedančiųjų smuikininkų pamokas. 6–8
metų vaikai gana greitai pavargsta smuikuodami, tai natūralu.
O žaisdami mano siūlomus lavinamuosius žaidimus jie ne tik
pailsi, bet ir mokosi ritmuoti, lavina smulkiąją motoriką, jude
sių koordinaciją. Žaidimų pateikimo forma QR kodais – skirta
šiuolaikiniam vaikui. Juk jie visi dabar gyvena su išmaniuoju
telefonu rankose! Tai patrauklu, nesudėtinga.
Visas interviu – Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ (Nr. 34).
Autorę kalbino Evelina KISLYCH

