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vietovę arba menininką, kūrėją. Manome,
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svarbu regione, paskirti sodelį iškiliam tos
vietovės žmogui ar būdingiems augalams.“
S. Mameniškienė
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veiklą, kartais praeina 10 minučių. Mokinys, kai visas dėmesys sutelktas į jį,
atsiskleidžia.“ Ž. Ramanauskienė
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Parodoje „Mokykla 2016“ –
idėjos gerai mokyklai
Rudenį švietimo bendruomenė ruošiasi didžiausiam
specializuotam metų renginiui – parodai „Mokykla 2016“. Mo
kyklų administraciją, mokytojus, mokinius ir jų tėvus suburianti
paroda lapkričio 25–26 d. kvies svarstyti ir iš naujo atrasti, ką
reiškia gera mokykla.
Svarstyti apie gerą mokyklą švietimo bendruomenę skati
na ne tik šiais metais Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta
Geros mokyklos koncepcija, bet ir gilesni, platesni pedagoginę
kasdienybę veikiantys iššūkiai: kaip ugdyti brandžias, atsakin
gas, nuolat tobulėti siekiančias ir ateities pokyčiams pasiren
gusias asmenybes? Kaip mokyklą paversti gyvu organizmu,
kuriame būtų patiriamas prasmingas, įkvepiantis, atradimų
kupinas mokymasis ir vyktų geranoriškas bendradarbiavimas?
„Geros mokyklos“ forume – pagrindiniame parodos
„Mokykla 2016“ renginyje – bus gvildenami pamatiniai besikei
čiančios mokyklos klausimai: asmenybės ūgtis kaip ugdymo
tikslas, mokyklos identitetas ir įvairovė kaip kasdienė ugdymo
realija, polilogo kultūra ir partnerystė kaip vertybinis pagrin
das mokyklos egzistencijai. Forume savo įžvalgomis dalysis
mokyklos direktorius Nuno Mantas iš Portugalijos – jis gerą
mokyklą kuria keisdamas per 75 proc. Švietimo ministerijos
numatytos ugdymo programos turinio, Paulius Godvadas – apie
vidinę parengtį, Arminas Varanauskas. Pastarasis įsitikinęs,
kad mokyklos savarankiškumas yra prielaida įstaigai „išrasti
save“. Diskusijoje, kuriai vadovaus Aurimas Perednis, dalyvaus
Vaidas Bacys, dr. Aurimas Juozaitis bei kiti švietimo bendruo
menės nariai.
Polilogo kultūrą ir partnerystę kaip vieną iš geros mokyk
los aspektų plėtos naujas renginių ciklas „Intelektualūs pašne
kesiai“. Diskusijose ir trumpuose pranešimuose bus ieškoma
jungčių tarp mokslo, kultūros, verslo bei mokyklos. Svarbu tai,
kad šiame poliloge dalyvaus minėtų sričių atstovai, kuriems
rūpi švietimo klausimai. Dr. Kęstutis Urba vadovaus diskusijai
apie skaitymą, literatūrą ir mokyklą. Televizijoje ne kartą ma

tytas veidas – dr. Rolandas Maskoliūnas – kalbės apie tai, kaip
naudojant prieš kelis tūkstančius metų sugalvotą pasakojimo
struktūrą galima sudominti žmones mokslu. Asociacijos „Žinių
ekonomikos forumas“ valdybos narys dr. Edgaras Leichteris
atsigręš į piliečių pasirengimo aktyviai dalyvauti kuriant šalies
ekonominę pažangą problematiką ir kalbės apie šiuolaikinei
Lietuvai svarbias kompetencijas.
Parodoje netrūks ir mokinių bei mokytojų pamėgtos prak
tinės veiklos, kuri ne tik prasminga, įkvepianti, bet ir skatinanti
atrasti. Jau antrą kartą parodoje veiks „Atradimų laboratori
jos“ – į kūrybinę tiriamąją veiklą galės pasinerti ir mokiniai, ir
mokytojai. Iniciatyvios bibliotekos, muziejai ir mokyklos pakvies
atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus, iš naujo atrasti
inžineriją, tyrinėti genealoginius medžius, kurti komiksus. Pa
rodoje veiks 8 laboratorijos, tad sau širdžiai mielą užsiėmimą
ras kiekvienas.
Visi, besidomintys inovatyviais sprendimais mokykloms,
ugdymo procesui, turės iš ko pasisemti idėjų. Šiais metais paro
doje dalyvaus per 100 įmonių ir švietimo įstaigų, kurios pristatys
ugdymo priemones, įrangą, naujas technologijas, formaliojo
ir neformaliojo švietimo programas, paslaugas mokykloms,
mokytojams ir mokiniams.
Geros mokyklos tematikos renginių kaleidoskopas žada,
jog kiekvienas parodos lankytojas susidėlios sau aktualių ren
ginių bei patirčių mozaiką, kuri taps nesenkančiu idėjų šaltiniu
drąsiai imtis kūrybiškų ir netikėtų iniciatyvų tam, kad drauge su
bendruomene nuolat „išrastų“ savitą mokyklą.
Paroda „Mokykla 2016“ vyks lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kon
gresų centre „Litexpo“. Visa informacija apie parodą – www.parodamokykla.lt.
Parodą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės
centras ir „Litexpo“.

Rūta Mazgelytė
Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus
viešųjų ryšių specialistė
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Renatos Česnavičienės nuotr.
R. Zuoza, R. Ališauskas, T. Weko ir EBPO atstovė Kateryna Obvintseva

Tobulėjimo įkalnė

prelegentas. – Visų pirma, tai labai didelis lei
dinys. Juokais galima teigti, kad juo įmanoma
paremti duris. 500 puslapių, gausybė lentelių
ir grafikų. Ši knyga naudinga įvairiems specia
listams, vyriausybinių institucijų atstovams.
Dažnai ji buvo „vagiama“ nuo mano biuro
Rugsėjo vidur yje Švietimo ir mokslo ministerijoje
lentynos, nes lankytojai norėjo palyginti save
(ŠMM) vyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
su kitais. Leidinys taip pat išleistas ir elektro
organizacijos (EBPO), kurios nare siekia tapti ir Lietuva,
nine forma. Apimamos įvairios temos: kas
ataskaitos „Žvilgsnis į švietimą“ (angl. „Education at
dalyvauja švietimo procese, kiek išleidžiama
švietimui, kokie finansavimo šaltiniai, kokius
a Glance“) pristatymas. Jame pirmą kartą skelbiami ir
rezultatus pasiekė švietimo sistema per kon
Lietuvos duomenys. Pranešimus skaitė EBPO ekspertas
kretų laikotarpį ir kt. Šis leidinys yra daugelio
Thomas Weko ir ŠMM Strateginių programų skyriaus
žmonių darbas, prisidėjo šimtai specialistų iš
vedėjas Ričardas Ališauskas.
viso pasaulio.
Kalbėsiu apie duomenis keletu aspek
tų, taip pat apie Lietuvos švietimą. Pradėsiu
nuo gerų žinių. Lietuvos švietimo procese dalyvauja daug
Į stipr iausių šalių klubą
žmonių, tai plataus profilio sistema, apimanti tiek pradinį, tiek
Švietimo ir mokslo viceministras dr. Rolandas Zuoza vidurinį, tiek aukštąjį išsilavinimą. Pavyzdžiui, 2–3 metų Lietuvos
teigė, kad pristatomas kasmetis raportas „Žvilgsnis į švietimą“, vaikų į(si)traukimas į švietimo sistemą viršija ES ir EBPO vidur
kuriame pirmą kartą skelbiami gana išsamūs Lietuvos švietimo kius, 4 metų – atsilieka labai nedaug. Dauguma šalies gyventojų
duomenys, yra bene reikšmingiausias visame pasaulyje EBPO turi vidurinį išsilavinimą. Lietuvos rezultatai labai geri. Didelis
leidinys. „Esame įpratę savo pasiekimus lyginti su kitomis Eu asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius. Kalbant apie
ropos Sąjungos (ES) šalimis, – pabrėžė viceministras. – Pagal jaunesnio amžiaus žmonių kartą, Lietuva yra tarp viso pasaulio
šią analizę įgyjame galimybę įsivertinti stipriausių šalių klubo lyderių. Šalies švietimas apima labai platų kontekstą.
Valstybės išlaidos švietimui – nuo pradinio iki aukštojo
kontekste. Šis klubas daro didelę įtaką pasaulio švietimo ten
dencijoms. Pakanka paminėti plačiai žinomus mokinių pasie mokslo – yra didelės. Šiuo atveju nekalbu apie ikimokyklinį
kimų (PISA) tyrimus, kuriuose Lietuva dalyvavo jau keturis ugdymą. Finansavimas teikiamas tiek per krepšelių sistemą,
kartus. Mūsų šalis taip pat dalyvauja Tarptautiniame suaugu tiek per valstybės dotacijas savivaldybėms. Kai kurios šalys
siųjų įgūdžių tyrime (PIAAC) ir kt. Jau ne pirmus metus EBPO nusprendžia, kad švietimą finansuoti turi savivaldybės, o Lie
ekspertai vertina Lietuvos švietimą, todėl duomenų galima rasti tuvoje švietimas daugiausia finansuojamas mokinių ir studentų
ir ankstesniuose „Žvilgsnis į švietimą“ leidiniuose. Tačiau šiemet krepšelių principu. Ir tai, manau, yra veiksmingiau.“
pirmą kartą duomenų pateikta itin daug. Skelbiama nemažai
mums gerų naujienų, nurodoma daug taisytinų vietų, aiškiai Žin iom is grįsta visuom en ė
matome, kur siekti sisteminių pokyčių.“
Pasak pranešėjo, Lietuvos bendrasis vidaus produktas
(BVP), palyginti su Europos ir EBPO valstybių vidurkiu, yra
Naujienos – geros ir ne visai
mažesnis. Pradiniam išsilavinimui skiriamų lėšų dydžiu, ten
EBPO ekspertas T. Weko pristatė raporto „Žvilgsnis į švie kančiu vienam mokiniui, šalis atsilieka nuo Europos ir EBPO
timą“ pagrindines išvadas Lietuvai ir leidinio rengimo kontekstą. valstybių vidurkio. Tokia pati yra ir vidurinio bei aukštojo išsila
„Kas yra „Žvilgsnis į švietimą“? – klausimu pristatymą pradėjo vinimo padėtis. Visais išsilavinimo lygmenimis vienam mokiniui
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metams Lietuvoje skiriama 6 tūkst. eurų, o EBPO šalių vidur
kis – 10 tūkst. eurų. Kalbant apie išsilavinimą nuo pradinio iki
vidurinio ugdymo, kaip teigė EBPO ekspertas, valstybės išlaidos
vienam mokiniui per metus tesudaro pusę EBPO šalių vidur
kio. Švietimo procese dalyvauja labai daug vaikų, įtrauktis yra
didžiulė, bet mažai lėšų tenka vienam asmeniui per metus.
„Tokia žinia, tokios mūsų išvados. Lietuva susiduria su
demografiniais iššūkiais, – tęsė T. Weko, – klasės gana mažos
ir galbūt ištekliai naudojami ne taip veiksmingai kaip kitose ša
lyse. Kitas iššūkis, dažnai minimas per diskusijas, – mokytojai,
kuriems daugiau kaip 50 metų. Apskritai, pedagogų, vyresnių
nei 50 metų, dalis yra labai didelė. Vienas išskirtinių Lietuvos
švietimo sistemos bruožų – itin trumpi mokslo metai. Tuo ji labai
išsiskiria tiek iš ES šalių, tiek iš EBPO narių. Gruodį bus paskelbti
PISA vertinimo rezultatai, matysime, kokie yra pokyčiai. Pagal
paskutinį penkiolikmečių tyrimo vertinimą (skaitymo gebėjimai,
matematinis, gamtamokslinis raštingumas), Lietuvos pasie
kimai daug mažesni nei EBPO vidurkis. Dabar buvo atliktas
suaugusiųjų kompetencijų vertinimas (skaitymo, matematinis
raštingumas, problemų sprendimas kompiuteriu). Vertinti 16–64
metų gyventojai. Atkreipėme dėmesį, kad pasiekimai taip pat
yra mažesni nei EBPO šalių vidurkis. Lietuvos rezultatai gana
prasti. Tai taip pat – iššūkis. Tikiu, kad Lietuva taps žinių visuo
mene ir išspręs savo iššūkius...“
Skaičiai ir natos
ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjas R. Ališaus
kas taip pat rūpinosi šio leidinio rengimu. Jis pasirinko įdomų
pranešimo rakursą. Maždaug prieš dešimt metų EBPO organi
zavo seriją pasaulinių forumų, kuriuose diskutuota, kaip reikėtų
suprasti, kas yra „visuomenių pažanga“. Kaip ji matuojama? Tik
BVP dydžiu? Ar yra ir kitokių galimų rodiklių? Viename forume
R. Ališauskas klausėsi Švedijos prof. Hanso Roslingo praneši
mo. Profesorius pasiūlė labai intriguojančią mintį: tai, ką mes
matome įvairiose lentelėse ar grafikuose, reikėtų suprasti kaip
natas. Ne kiekvienas moka perskaityti natas ir išgirsti muziką.
„Stengsiuosi pakomentuoti tas leidinio vietas, kurios kartais
ne taip suprantamos, – kalbėjo R. Ališauskas. – Tokių vietų
gana nemažai. Vienos yra lengvesnės, kitos – sudėtingesnės.
Atkreipsiu dėmesį į tam tikrus duomenis, kuriuos pateikė mūsų
svečias. Esame įpratę, žiūrėdami į ES šalių duomenis, manyti,
kad mūsų švietimo išlaidos, kaip BVP dalis, vis dar yra didesnės
nei ES vidurkis. Pastaruoju metu ši dalis krenta, kasmet – vis
mažiau. Bet, kaip teigė ekspertas, Lietuva yra žemiau nei EBPO
šalių vidurkis. Kaip tai suprasti? Pirmiausia, EBPO lentelėse ro
domos ne visos švietimo išlaidos, bet tik skiriamos nuo pradinių
iki aukštųjų mokyklų. Pridėjus kitas švietimo sritis, pavyzdžiui,
ankstyvąjį ugdymą, šalies rodiklio reikšmė ir padėtis keistų
si. Pasižiūrėjus atskirai į ankstyvąjį ugdymą, Lietuva išleidžia
0,7 proc. BVP dalį, o EBPO – 0,8 proc. Taigi į rodiklį įskaičiuotos
ikimokyklinio ugdymo išlaidos greičiausiai nepakeistų padėties,
bet... Yra ir subtilesnių skirtumų. EBPO daugiau žiūri tik į lėšas,
kurios patenka į mokyklas. O Europos Sąjungos naudojamame
rodiklyje įskaičiuojamos visos valstybės ir savivaldybių išlaidos,
tarp jų ir neformaliojo švietimo, vasaros stovyklų, egzaminų,
bendrųjų kvalifikacijos tobulinimo renginių, dainų švenčių ir kt.

Todėl ir yra kiti skaičiai. T. Weko užsiminė ir apie ikimokyklinį
ugdymą. Specialiose pastabose Lietuvai paminėtas įdomus da
lykas. Dvejų metų vaikų, lankančių kurią nors ugdymo įstaigą,
Lietuvoje yra gerokai daugiau (55 proc.) nei EBPO šalyse. Jose
darželį lanko tik trečdalis mažylių. Vaikams augant padėtis pa
mažu keičiasi. Mūsų silpnybė – 4–5 metukų vaikai. Šešiamečių
ugdymo reikalai jau gerėja. Tai lėmė intensyvi Lietuvos politika.
Šiemet priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas. Tikimės,
kad dėl to šiek tiek gerės švietimo duomenys. Akivaizdu, kad
labiausiai tenka sukti galvas, ką daryti su penkiamečiais. Vienas
paprasčiausių sprendimų – nustatyti privalomą pradinį ugdymą
nuo šešerių metų. Taip daro nemažai pasaulio šalių. Taip netgi
būtų taupomos švietimo lėšos: ikimokyklinis ugdymas truktų
vieneriais metais trumpiau, atitinkamai nereikėtų ir finansavimo.
Atsirastų daugiau vietų darželiuose. Tai viena iš galimų alter
natyvų. Lietuva kol kas apsisprendusi pradinį ugdymą pradėti
nuo septynerių metų.“
Stiprus ryšys
Pranešėjas taip pat pabrėžė, kad kitų EBPO šalių kon
tekste Lietuvos įgyto išsilavinimo rodikliai labai aukšti (asmenų,
kurie turi bent vidurinį arba ir aukštąjį išsilavinimą, dalis mūsų
šalyje yra viena didžiausių), jei nekalbėsime, aišku, apie kokybę.
Siekiant kokybės itin svarbu, kiek talentingų žmonių pritraukia
ma dirbti mokytojais. Vienas iš mokytojavimo „patrauklumo“
aspektų – uždarbis. Ataskaitos „Žvilgsnis į švietimą“ skaitytojai
apie atlyginimus, anot ministerijos stratego, taip pat netyčia
gali perskaityti ne taip, kaip yra iš tikrųjų. R. Ališauskas primi
nė švedų profesoriaus teiginį, kad duomenis dar reikia mokėti
„padainuoti“. „Ką daryti, kad mokykloje netrūktų vyrų? – klausė
prelegentas. – Statistinis ryšys tarp mokytojų atlyginimų dydžio
ir vyrų, dirbančių ugdymo įstaigoje, dalies yra gana ryškus.
Vis dėlto statistinių skaičiavimų subtilumas dar neįrodo prie
žastinio ryšio. Vien iš šios statistinės duomenų atitikties dar
sunku vienareikšmiškai teigti, kad vyrų mokyklose trūksta,
nes atlyginimai maži. Teoriškai gali būti atvirkščiai, t. y. algos
mažos todėl, kad priimantieji sprendimus nėra linkę jų kelti
moterims... Tačiau tikėtina, kad Lietuvoje niekas taip nemąs
to. Kokią kokybę mokytojams pasiseka pasiekti ir į ką reikėtų
kreipti dėmesį? Iš PISA tyrimų mes tai jau žinome. Yra gana daug
veiksnių, didinančių riziką, kad vaikų pasiekimai nebus geri.
Tai nereiškia, jog negalima kaip nors įveikti esamų problemų.
Esmė – mokytojai turi gebėti tinkamai ir laiku reaguoti, žinoti,
kokie jų vaikai, ir būti pasirengę su jais dirbti. Tada skirtumus
galima ir sušvelninti. Statistiškai tikėtina, kad patys prasčiausi
matematikos rezultatai bus mergaičių iš socialiai apleistų, ne
nusisekusių šeimų, kurios atsikėlė į Lietuvą iš skurdžių šalių,
šneka kita kalba, gyvena kaime, neturi vieno iš tėvų, nelankė
darželio, mokosi profesinėje mokykloje ir pan. Patys žemiausi
vaikų pasiekimai tikėtini tada, kai šie veiksniai susilieja. Tačiau
ne visi jie vienodai svarbūs Lietuvai. Pavyzdžiui, apie imigran
tus dar neturime pakankamai duomenų – jų pernelyg mažai,
bet imigracijos procesai jau daro įtaką švietimo sprendimams.
Statistiškai mergaitės Lietuvoje ne prasčiau išmano mokyklinę
matematiką negu berniukai, tad šis veiksnys irgi veikia kitaip
nei vidutiniškai visose šalyse.

Nukelta į 7 p.
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Apie skaitymo ir rašymo
gebėjimų svarbą
Socialinių mokslų kolegijoje metodinių
būrelių pirmininkams, deleguotiems
nariams, švietimo skyrių, švietimo centrų
ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams
surengta metodinė diena „Kiek yra svarbūs
skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų
dalykų?“. Dalyviai klausėsi pranešimų,
dalijosi patirtimi ir aptarė aktualius
klausimus grupėse.
Tarptaut in ių tyr im ų išvados
Dr. Rita Dukynaitė
Švietimo ir mokslo ministerijos
Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Kalba vaiko raidoje atlieka esminį vaidmenį. Šiandieniai
smegenų žievės tyrimai rodo, kad kalbėdamas žmogus lavina
savo protą, mąstymą. Vaikai kažką sau „barbazuoja“, vėliau mes
tą patį darome vyresniame amžiuje. Mokslas paaiškina, kad
taip palaikome savo protinę galią. Kalba sukuria aukštesniųjų
kognityvinių procesų pagrindą. Svarbu, kad skatintume vaikus
analizuoti savo patirtį, kalbėtis vieniems su kitais per pamoką –
visa pasaulio pedagogika pabrėžia darbo poromis ir didesnėmis
grupėmis reikšmę. Vienam mokytojui be galo sunku išmokyti 30
mokinių. Bet vieni su kitais kalbėdamiesi jie gali patys išmokti.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, į
kurios gretas stoja ir Lietuva (švietimo darbuotojams neprastai
sekasi pats stojimo procesas ir darbai), iš karto suprato, kad
ir rinka, ir ekonomika be švietimo smuks. Pirmasis jų tyrimas
buvo skirtas skaitymo gebėjimams tirti. Daug kam atrodė, kad
šiuo tyrimu tikrinamos gimtosios kalbos žinios, bet iš tikrųjų
tirta, kaip vaikai moka skaityti fizikos, geografijos, matematikos
ar biologijos tekstą. Užduotys buvo ir susijusios, ir nesusijusios
su literatūra. Pirmiausia patikrinta, kaip vaikai randa ir sugeba
atrinkti tinkamą informaciją. Tada – suvokti jos visumą, interpre
tuoti, apmąstyti. Paaiškėjo, kad mūsų vaikams sudėtingiausia

Daug kam atrodė, kad šiuo tyrimu
tikrinamos gimtosios kalbos žinios, bet
iš tikrųjų tirta, kaip vaikai moka skaityti
fizikos, geografijos, matematikos ar
biologijos tekstą. Užduotys buvo ir susijusios, ir nesusijusios su literatūra.

yra apmąstyti ir vertinti, tik maža dalis mokinių gali tai atlikti.
Vaikinų pasiekimai prastesni nei merginų, o pastaruoju metu
ir vienų, ir kitų smunka.
Kiek mokytojai mokomi teorijų, metodų, susijusių su
skaitymu? Lituan
 istai, pradinių klasių mokytojai visa tai išma
no geriau, o kai kuriems dalykų pedagogams ši sritis sekasi
sunkokai. Atlikome analizę ir sužinojome, kad vienodai prastai
sekasi ir tiems mokytojams, kurie skaitymo teorijos mokėsi 16
valandų, ir tiems, kurie to nesimokė visai. Trumpalaikiai kursai
neduoda ilgalaikio rezultato.
Kodėl mokyt i(s) šiandien sunk iau
nei vak ar?
Dr. Aida Šimelionienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė
Kalba yra pagrindinis įrankis mokytis, o mokymosi sėkmė
priklauso nuo to, kokį tą įrankį vaikas turi. Šiandien privalome
susimąstyti, kokie yra mūsų mokiniai ir kaip jie naudoja kalbą.
Atliekame vis daugiau mokymosi vertinimo tyrimų ir pastebime,
kad vaikų kalbiniai gebėjimai silpni arba mokantis nepakanka
mai išnaudojama kalba.
Pastaruosius kelerius metus per konferencijas vis užsi
menama apie šiuolaikinę kartą. Buvo atlikta apklausa, kurioje
dalyvavo 1500 mokytojų, jie įvardijo dabartinei kartai būdin
giausias savybes. Tai judrūs, gebantys atlikti daug veiklų vienu
metu, pasitikintys savimi, mėgstantys naujoves, smalsūs vai
kai. Mažiausiai būdingos savybės: pasižymi vidine mokymosi
motyvacija, planuoja savo veiklą, laikosi normų ir taisyklių, yra
atkaklūs, tikslūs ir ilgai išlaiko dėmesį (tai be galo svarbi savybė
mokantis). Apklausos duomenys padeda suprasti, kodėl vaikai
daro vienas ar kitas klaidas. Kokios jos? Mokiniai negirdi, nesi
klauso, nesusikaupia, neišlaiko dėmesio, jų žodynas skurdus,
raštingumas prastas, nesugeba reikšti minčių, kurti tekstų,
užduotis atlieka paviršutiniškai, nesigilina. Nesiekia ar nemo
ka analizuoti, apibendrinti, palyginti informacijos, jiems trūksta
kritinio mąstymo, sunkiai įsimena ar mokosi mintinai, stokoja
dėmesio koncentracijos.
Šiandienis pasaulis ir mums, ir vaikams suteikia daugybę
stimulų: viskas ryšku, greita, kinta. Tai, kas vyksta lėčiau, tampa
nebeįdomu, nebeišlaikomas dėmesys, o mokantis ar skaitant
reikia susikaupti, skirti tam daugiau laiko. Įsitvirtina greitasis,
paviršinis skaitymas, kuris mažina suvokimą ir turinio supra
timą. Dažnai minimas daugiaveikliškumas, tačiau tai nėra gera
savybė: vaikai negali vienu metu ruošti namų darbų ir klausytis
muzikos. Šiandien kaip niekada vaikams reikalinga saviregulia
cija ir savikontrolė. Naujoji karta nenori vien klausytis, žiūrėti,
jiems reikia aktyviai veikti. Tačiau ar visada aktyviai mokyda
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miesi vaikai gerai išmoks pamokos turinį? Dar viena savybė – ši
karta dažnai eina bandymų ir klaidų keliu, bet jei nepavyksta
pasiekti norimo rezultato, klaidų neanalizuoja ir iš jų nesimoko.
Kokia kalbos reikšmė šiuolaikinių vaikų mokymuisi?
Vienas profesorius pasakė labai paprastai: vaizdas ir žodis yra
tarsi dvi kojos. Šiuolaikiniame pasaulyje vaizdas pirmauja, o
žodis atsilieka, todėl vaikams reikia stiprinti „antrąją koją“. Jei
mokiniai perskaito uždavinio sąlygą ir sako „nesuprantu“, rei
kėtų piešti, braižyti schemas ar lenteles. Turime vaikus mokyti
suprasti ir žodį, ir vaizdą.
Kaip tai padaryti? Mokytis skaityti reikia tada, kai vaikai
dar neskaito. Jennifer Serravallo knygoje „Skaitymo strategijų
knyga“ (angl. The Reading Strategies Book“) 20 strategijų skir
tos vaikui, kuris dar neskaito, tik varto knygeles. Tai technikos,
lavinančios žodyną, dėmesį, pastabumą, mokančios įvardyti,
palyginti, analizuoti, nustatyti ryšius, daryti išvadas. Jei būdamas
mažas vaikas mokysis susieti paveikslėlius, jais remdamasis
daryti išvadas, vėliau taip pat elgsis ir skaitydamas tekstą. Kitos
strategijos siūlomos jau skaitantiems vaikams: dalis jų skirtos
tam, kad sudomintų, kitos – skaitymo technikai, sklandumui
lavinti. Kaip ugdyti supratimą, kuris yra mūsų mokinių silpnybė,
siūlo daugiau nei pusė knygoje esančių strategijų: mokoma,
kaip suprasti pagrindinę temą, išskirti esminius ar neesminius
dalykus, kelti hipotezes, apibendrinti, žodžiu ir raštu išreikšti tai,
ką vaikas perskaitė ar išmoko.
Bendros strategijos tinka visose pamokose. Skaitymo
mokymas yra greičiausias ir geriausias būdas gerinti pasieki
mus. Pasaulinė praktika, tyrimai rodo, kad tai veikia. Galbūt šis
kelias nuves mus prie tų rezultatų, kurių siekiame.
Skait ymo kort el ės
Per antrąją renginio dalį pedagogai pristatė skaitymo
ir rašymo gebėjimo ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius.
Vienoje iš grupių savo patirtimi dalijosi Ukmergės Dukstynos
pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Kristina Adamonienė.
Pamokose ji taikė „IQES online“ (https://iqesonline.lt) sistemoje
esančias skaitymo strategijas – naudojo skaitymo korteles. Štai
keletas pavyzdžių. Kortelė „Atkreipti dėmesį į antraštę“ skirta
mokiniams sužadinti, paklausti, ką jie žino ta tema. „Sugalvoti
ir parašyti giminines sąvokas“ padeda mokytojui išaiškinti są
vokas, kurias mokiniai turėtų ne mintinai iškalti, bet suprasti.
Ypač sunku, kai jų daug, o vaikai mokosi žemesnėse klasėse.
Tada šeštokai sąvoką „kapituliacijos aktas“ keičia į supranta
mesnę – „pasidavimo sutartis“ ir pan. Kortelė „Susieti su anks
čiau įgytomis žiniomis ir patirtimi“: užverčia vadovėlius ir dirba
poromis, bando išmąstyti, nuspėti sąvokas – taip skatinamas
mokinių mąstymas. Vėliau vadovėliuose jie perskaito teisingus
atsakymus, pasitikrina, ar pavyko atspėti. Kitos kortelės prašo
išnagrinėti priežastis ir padarinius, tekstą paversti grafin
 e struk
tūra, skaityti žemėlapius (suprasti informaciją, kuri pateikta tik
žemėlapyje, vadovautis spalvomis, rodyklėmis). Kortelės pade
da mokytojui tapti mokinio konsultantu, o ne vien tik pasakotoju
nuo „scenos“, suteikia galimybę pagelbėti ugdytiniams, kuriems
sunkiau sekasi. Savarankiškai dirbdami vaikai išmoksta geriau,
nei visą laiką tik klausydami mokytojo.
Dovilė Šileikytė

Atkelta iš 5 p.

Tobulėjimo įkalnė

Socialin is teisingum as
šviet imo sist emoj e
Socialiniams dalykams, tautų įvairovės klausimams
ir socialiniam teisingumui visuomenėje, kaip teigė Lietuvos
atstovas, EBPO skiria vis daugiau dėmesio, organizuoja visuo
menės pažangos forumus, nors ši organizacija plačiau žinoma
kaip ekonominis darinys. Raporte nemažai dėmesio skiriama
lyčių klausimui, apie tai pateikta daug duomenų. Kartu pabrėžta
nemažai kitų socialinių gyvenimo aspektų. Pavasarį pranešėjui
teko dalyvauti šį raportą rengusių asmenų diskusijoje apie so
cialinį teisingumą aukštajame moksle. R. Ališausko nuomone,
tikėtina, kad vėlesniuose raportuose Lietuva apie tai turės daug
naujų lyginamųjų duomenų. Taip pat tiriama, kiek žmonės pa
tenkinti savo gyvenimu priklausomai nuo išsilavinimo. Turinčių
jų aukštąjį, vidurinį ar povidurinį (bet dar ne aukštąjį) išsilavinimą
pasitenkinimas gyvenimu gerokai skiriasi. Buvo klausiama:
ko jūs tikitės po penkerių metų? Pasiūlytas kopėčių įvaizdis ir
prašyta nurodyti, kiek laiptelių pavyks užkopti į viršų. Lietuvos
gyventojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, yra labiau patenkinti
savo pasiekimais negu neturintieji aukštojo išsilavinimo, jie
nebesitiki daug permainų savo gyvenime artimiausioje ateityje.
Piliečiai, baigę vidurinę mokyklą, atvirkščiai, dabar nėra labai
patenkinti savo pasiekimais, tačiau viliasi didelių pokyčių po
penkerių metų... EBPO, siekdama pasirodyti ne vien kaip eko
nominė organizacija, netgi sukūrė „Geresnio gyvenimo indeksą“.
Specialioje interneto svetainėje (www.oecdbetterlifeindex.org)
kiekviena EBPO šalis turi savo gėlytę. Gėlytės lapelis atspindi
tam tikrą sritį. Kuo geresni srities rezultatai, tuo ilgesnis lapelis.
Šioje svetainėje savo gėlytę jau turi Estija ir Latvija. Kas fik
suojama šiame indekse? Švietimo, sveikatos, aplinkos, darbo,
bendruomenės, pilietinio įsitraukimo, saugumo ir kitų sričių
būklė. Tiek estų, tiek latvių pats geriausias rodiklis – švietimas.
„Labai tikėtina, kad ir Lietuvos indeksas bus panašus. Geriausia,
ką turime Lietuvoje, yra švietimas. Daugeliu dalykų esame pa
našūs į latvius. Kitais metais, manykime, ir mūsų gėlytė pražys
EBPO šalių pievoje. „Žvilgsnis į švietimą“ – tai nauja švietimo
enciklopedija. Mokykimės iš jos. Čia pateikta daug duomenų,
tačiau turime išmokti pamatyti, ką jie iš tikrųjų reiškia“, – ragi
no ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjas R. Ališauskas.
Remiantis statistiniais duomenimis, esame išsilavinusi
visuomenė, šiuo atžvilgiu įsiterpiame tarp pirmaujančių šalių
pasaulyje. Kasdieniais darbais, stebinančiu kūrybingumu, prasmingomis naujovėmis gali pasigirti Lietuvos švietimo bendruo
menė – puikių pasiekimų tikrai nemažai. Bet vertindami visos
šalies mastu turbūt suvokiame, kad per daug ženklų, bylojančių
apie švietimo sistemos susnūdimą, vangumą, kad aukštas
visuomenės narių išsilavinimas nelemia aukštos gyvenimo
kokybės. Todėl siekis, jog mūsų šalies gėlytė atsirastų EBPO
tautų „pievoje“ – realus Lietuvos žingsnis tobulėjimo įkalne.
Daugiau informacijos – www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/ty
rimai-ir-analizes/tarptautiniai-tyrimai.
Juozas ŽINELIS

Metų mokytojai
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Iškelk Lietuvą
savo širdy
Metų mokytojo vardą pedagogas pelno
išsiskiriančia veikla, o ją veikiausiai lemia
santykis su Lietuva. Prometėjiški darbai
gimsta iš meilės savo tėvynei. Metų mokytoją
(2015) Stasę Riškienę, Šiaulių r. Kuršėnų
Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoją
ekspertę, išskiria dideli darbai, atsidavimas
šiai profesijai. Kūr ybingai pamokoje ji taiko
ir moderniąsias technologijas. S. Riškienės
interneto svetainėje www.iklase.lt paskelbtas
nepaprastas sveikinimas nacionalinės
šventės proga ir kvietimas iškelti Lietuvos
vėliavą savo namuose bei širdyse. „Iškelk
Lietuvą savo širdy“, – visus ragino Metų
mokytoja. Toks šūkis gali gimti tik
karštai mylinčioje širdyje...
„Švietimo naujienos“ paprašė Metų mokytojos
S. Riškienės atsakyti į keletą klausimų.

Valdyt i procesą ir padėt i mok in iams
2014 m. buvote išrinkta Šiaulių r. Metų mokytoja. Praėjus
vos metams tapote jau šalies Metų mokytoja. „Pašėlę, bet
saugūs internete“ – tarptautinis projektas, kurį parengėte ir
įgyvendinote. Panašu į detektyvą – praskleiskite paslaptį...
Titulus skyrė mokiniai, pedagogų bendruomenė už darbą,
žinias, patirtį ir už tai, kad dalijuosi tuo, ką turiu. Projekto idėja
buvo tokia: turėjau įvairiomis prasmėmis šaunius auklėtinius –
kūrybingus, iniciatyvius. Jie labai aktyviai naudojosi informa
cinėmis technologijomis (IT). Sykiais auklėtinių tikslai būdavo
geri, tačiau kartais – ne visai. Drauge su partnere iš Prancūzijos
nusprendėme organizuoti tokią veiklą, kad jie galėtų pamatyti,
kaip, naudojantis IT, galima mokytis kartu, bendradarbiauti su
draugais, megzti ryšius su užsienio šalyse gyvenančiais mo
kiniais, vykdyti kitokią įdomią pažintinę veiklą. Taip savaime
išsirutuliojo tarptautinis Europos Komisijos (EK) programos
„Comenius“ klasių mainų projektas. Tai sudomino paauglius ir
jie noriai įsitraukė į naujas veiklas.
Teigiate, kad pati svarbiausia mokytojo užduotis – užtikrin
ti, jog pamokos turinys pasiektų kiekvieną mokinį, matyti
kiekvieną vaiką klasėje, pamatuoti kiekvieno pažangą. Kaip
tai įmanoma pasiekti?
Pirmiausia reikia labai norėti. Stengiuosi pažinti ugdytinius, nesėdžiu prie mokytojo stalo, o klasėje būnu tarp moki

nių. Spręsti tuos „uždavinius“ man ypač padeda technologijos.
Labai dažnai naudojamės išmaniaisiais įrenginiais. Juose daug
galimybių stebėti, ką veikia kiekvienas mokinys. Pamokai pa
sibaigus matoma pažanga, kiek išmoko, kokius darbus atliko.
Tai ir yra pagrindiniai dalykai, padedantys įgyvendinti tą ypatingą
norą, kurį minėjau.
Tikriausiai ir mobiliąsias technologijas galima pergudrau
ti, nusirašyti nuo draugų, pasinaudoti svetimo žiniomis ir
įgūdžiais?
Iš tiesų taip nėra. Jeigu pamoka įdomi ir mokiniai suvokia,
kad mokytis yra svarbu, apgaudinėjimo ar nusirašinėjimo at
vejų tikrai būna labai nedaug. Nebent – netyčiniai. Iš tikrųjų, yra
galimybių, kaip tai stebėti. Turime priemonių, leidžiančių puikiai
matyti, ką mokinys veikia per pamoką: kiek atliko užduočių, ar
tinkamai jas įvykdė. Jei vaikas imtųsi pašalinės veiklos, pa
mokos rezultatai tikrai nebūtų geri. Be abejo, reikia stengtis ir
mokytojui. Pedagogas turėtų žinoti, kuo mokiniai gyvena, kokios
technologijų, kuriomis jie naudojasi, galimybės, mokėti tinkamai
visa tai taikyti. Tada galima procesą valdyti ir padėti mokiniams.
Krypt ingai ir tikslingai mokyt is
Kaip uždegate, motyvuojate nuobodžiaujančius ar nenorin
čius dirbti mokinius?
Tikrai turime ir tokių vaikų. Kuo vyresni, tuo dažniau
pasireiškia šios natelės. Penktokėliai visada labai smalsūs.
Visus vaikus veikia geri pavyzdžiai. Stengiuosi įdomiai pradėti
pamoką. Keletą minučių skiriu įžanginiam pokalbiui: aptariame
užsienio kalbų vietą visuomenės gyvenime, kodėl jų reikia mo
kytis, kur taikysime žinias. Pokalbius sieju su tikromis gyvenimo
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aplinkybėmis. Be abejo, pasirenkame tokius mokymo būdus,
kurie būtų priimtini mokiniams. Pasitelkiame technologijas, kad
darbas pamokoje nebūtų dirbtinė neįdomi veikla.
Praėjusių mokslo metų pabaigoje „iKlasės“ draugai iš Vil
niaus, Panevėžio, Velžio, Kuršėnų bei kitų mokyklų vyko į
kvalifik
 acinę kelionę ir lankėsi Estijos Tartu Erakool (pri
vačioje mokykloje). Kokios ypatingos naujovės nuviliojo
taip toli?
Vėlgi – tos pačios technologijos. Tartu mokykla, kurioje
lankėmės, labai intensyviai mokymo(si) procese diegia naujau
sias technologijas. Šioje ugdymo įstaigoje visi naudojasi išma
niaisiais įrenginiais. Kiekvienas mokinys, kiekvienas mokytojas
turi savo asmeninį planšetinį kompiuterį, kuriuo naudojasi per
visą ugdymo procesą. Tos tradicijos tokios gilios, kad tiesiog
žavi tiek mokinių, tiek mokytojų atsidavimas, gebėjimai ir mo
tyvacija mokytis. Ne šiaip kokiais pramoginiais tikslais naršyti
internete, bet labai kryptingai ir tikslingai mokytis. Estijoje la
bai daug tokių mokyklų. Mokinių elgesys ir technologinė bazė
tiesiog pakeri. Todėl norėjome kitiems Lietuvos mokytojams
parodyti, kaip tai yra šaunu.
Kelionės įspūdžius į Tartu Erakool pavadinote „Diena iš
ateities“. Kodėl?
Kai grįžome iš kelionės, tiksliau, dar važiuodami, paprašė
me mokytojų pasidalyti savo įspūdžiais. Jie tai atliko įvairiomis
formomis. Viena mokytoja iš Kaišiadorių savo atsiliepimuose
apie išvyką į Tartu mokyklą parašė, kad tai buvo diena iš ateities.
Lietuvoje, ko gero, dar nėra tokių pavyzdžių, tokios mokyklos,
kur visi mokiniai ir mokytojai turėtų išmaniuosius įrenginius ir
taip tikslingai jais naudotųsi. Yra keletas privačių ugdymo įstai
gų, pavyzdžiui, Karalienės Mortos mokykla, kur taip pat plačiai
ugdymo procese taikomos technologijos. Kai kurios valstybinės
mokyklos turi tik atskiras klases.
Papasakokite plačiau apie kaimynų estų švietimą.
Estijos švietimo sistema ir visas ugdymo procesas verti
namas puikiai. Negaliu labai plačiai apie tai kalbėti, nes lankiausi
tik keliose mokyklose. Kas labiausiai krenta į akis Estijoje?
Mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas lygiomis teisėmis pa
mokoje. Jeigu mūsų šalyje ugdymo planas parengiamas, kaip
sakoma, labiau „iš viršaus“, tai Estijoje mokiniai yra stipriai
įtraukiami į šį procesą. Jie patys renkasi projektines veiklas ir
kokius projektus ar tyrimus atliks. Būtent dėl to, sakyčiau, estų
mokinių ugdymosi motyvacija yra didesnė. Estai priima daugiau
laisvesnių sprendimų, liberalesnis jų požiūris į pamoką. Kiek
teko lankyti mokyklų, niekur negirdėjau mokyklinio skambu
čio. Mokytojas pats nusprendžia, kada pradėti ir baigti pamoką.
Klasėje palikti vieni mokiniai vis tiek dirba, nes suvokia, kad turi
atlikti užduotis ir išmokti.
Gilint i užsien io kalbų žin ias
Pristatytas mokytojams skirtas elektroninis leidinys apie
EK mokyklinio bendradarbiavimo programą „eTwinning“.
Kuo „eTwinning“ naudinga pedagogams?
Naudinga dviem prasmėmis. Pirma, tai EK mokyklų

tarptautinio bendradarbiavimo programa, kuri padeda Lietu
vos ir kitų Europos šalių mokykloms rasti partnerius bendrai
veiklai, tai yra vykdyti pažintinius projektus, mokymus, įtraukti
mokinius, kad jie galėtų praktiškai pritaikyti gebėjimus tiek
kalbiniams, tiek kompiuterinio raštingumo poreikiams. Antras
dalykas, ši programa teikia daug mokytojų profesinio tobulė
jimo galimybių. Organizuojami seminarai tiek internetu, tiek
bendraujant tiesiogiai. Įvairiose šalyse ir Lietuvoje mokytojai
konsultuoja vieni kitus, o svarbiausia – dalijasi patirtimi, taip pat
vieni iš kitų mokosi. Tai tarptautinė mokinių veikla ir mokytojų
profesinio tobulinimo(si) erdvė.
Ar daug pedagogų domisi šiuo elektroniniu leidiniu?
Ne tik leidiniu, bet ir „eTwinning“ programa. Džiugu, kad
susidomėjimas vis didėja. Bet jis nėra toks, kokio norėtųsi.
Taip yra dėl to, kad mokytojams trūksta užsienio kalbos žinių.
Dažnai organizuojami seminarai užsienio šalyse, bet sunku
rasti, pavyzdžiui, biologijos mokytojų, kurie kalbėtų angliškai ir
galėtų dalyvauti profesinio tobulinimo renginiuose. Šioje srityje
reikėtų augti. Nemažai mokytojų dar turėtų tobulinti užsienio
kalbų žinias.
„Kiekviena mokykla privalo būti šiuolaikiška, nes ruošia
me mokinius gyvenimui dabarčiai ir ateičiai“, – skelbiate
elektroniniame leidinyje „Moderni mokykla“. Kas dar, be
moderniųjų technologijų, privalu moderniai mokyklai, sie
kiančiai ugdyti asmenybes?
Dirbti komandoje – tai labai svarbu. Be galo didelę reikšmę
teikiu kūrybingumui. Iniciatyvumas, kritinis mąstymas, gebėji
mas bendrauti užsienio kalbomis, psichologinis pasirengimas,
tai yra gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičian
čių sąlygų, kiti gyvenimui būtini socialiniai įgūdžiai veikia greta.
Darbo rinka ir visas pasaulis reikalauja šių savybių.
Dažnai kalbame apie egzaminus, standartizuotus testus,
bet mokyklos paskirtis turėtų būti kitokia – ruošti mokinius gy
venimui šiais vis sudėtingesniais laikais.
„Tai va – vyk it ės!“
Jei būtų Jūsų valia, ką pirmiausia keistumėte?
Vis dar labai daug biurokratijos, įvairiausių reikalavimų,
procedūrų. Mokytojai verčiami pildyti įvairias ataskaitas, kai tuo
metu galėtų savo laiką ir pastangas skirti darbui pamokoje.
Norėtųsi mokykloje turėti daugiau technologijų, kad ugdymo
įstaigai būtų skiriama pakankamai lėšų įsigyti šiuolaikinėms
priemonėms, kurios labiau trauktų jaunimą, atitiktų interesus,
atspindėtų tai, kuo jie gyvena. Ir užmokesčio prasme būtini po
kyčiai, kad pedagogo darbas būtų labiau vertinamas. Mokytojas
daug atiduoda, bet mažai gauna. Pasistengčiau, kad žiniasklaida
prisidėtų prie mokytojo prestižo stiprinimo. Apima jausmas,
kad įvairios populiarios interneto svetainės rėksmingomis ant
raštėmis siekia bet kokia kaina pritraukti skaitytoją. Nepagrįs
tais pareiškimais iš esmės kompromituoja tiek mokyklas, tiek
pedagogus, tiek mokinius. Tai daro neigiamą įtaką švietimui ir
požiūriui į ugdymo procesą apskritai. Norėtųsi, kad žiniasklaida
dalytųsi teigiamais dalykais, juk mokyklose organizuojama tiek
daug gražios veiklos, mokytojai vykdo nemažai prasmingų ir
Nukelta į 11 p.
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Alkoholio ir kitų narkotikų varto
jimo tyrimas Europos mokyklose (angl.
The European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs – ESPAD) vyks
ta kas ketverius metus. Jis vykdomas
nuo 1995 m. Tais pačiais metais tyrime
pradėjo dalyvauti ir Lietuva. Neseniai
Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM)
2015 m. ESPAD rezultatus pristatė šio
tyrimo koordinatorė Lietuvoje Klaipė
dos universiteto profesorė dr. Liudmila
Rupš ien ė. Įžanginį žodį apie tyrimo
naud ą tarė ŠMM kancl er is Tom as
Daukantas: „Tyrimas mums suteikia
vertingų įžvalgų apie paauglių psicho
aktyviųjų medžiagų vartojimą, jų mo
delius, tendencijas. Norėčiau pažymėti,
kad Lietuvoje vykdomos prevencinės
programos turi poveikį: pirmą kartą po
ilgo laikotarpio visų kategorijų – tiek
alkoholio vartojimo, tiek tabako, tiek
narkotinių medžiagų – rezultatai pa
gerėjo. Tačiau dar reikia daug nuveikti
mažinant prieinamumą, ugdant atspa
rumą psichoaktyviosioms medžiagoms,
o tai ne vien švietimo sistemos darbas.“

Renatos Česnavičienės nuotr.

Paaugliai vartoja vis mažiau
žalingų medžiagų

T. Daukantas ir L. Rupšienė

Alkoholio vartojimo pokyčiai

Paaugliai mažiau rūko
ir vartoja alkoholio
Situacija yra geriausia nuo ESPAD
tyrimo pradžios – daugėja abstinentų,
mažėja gėrusių prieš apklausą ar ne
saikingai vartojančių alkoholį. Vėliau
pradedama vartoti arba tai daryti ne
saikingai, rečiau vartojami stiprieji al
koholiniai gėrimai. Rizikingas alkoholio
vartojimas būdingesnis vaikinams, jie
pradeda anksčiau, dažniau ir didesnė
mis dozėmis nei merginos. Situacija
gerėja, tačiau alkoholis paaugliams, jų
teigimu, vis dar lengvai prieinamas –
lengviausiai įsigyjama sidro, alaus ir
vyno. Naujajame tyrime atsirado klausi
mų apie energinius gėrimus (pvz., „Red
Bull“, „Monster Energy“ ir kt.) – Lietuvoje
bent kartą ar du jų yra ragavę 86,2 proc.
respondentų.

Interneto naudojimo laikas 7 dienas iki apklausos (Lietuvos duomenys)
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2011–2015 m. ir Lietuvoje, ir kitose ESPAD šalyse suma
žėjo tiek nereguliariai bandančių rūkyti, tiek dažnai ar nuolat
rūkančių paauglių skaičius. Lietuvoje bent kartą bandė rūkyti
65 proc. apklaustųjų. Vaikinai rūko dažniau nei merginos. Pa
augliai taip pat išbando ir alternatyvias tabako formas – 9 proc.
bent kartą vartojo uostomąjį ar kramtomąjį tabaką, 12,7 proc.
vandens pypkę, o dažniausiai buvo bandoma rūkyti elektronines
cigaretes – tai darė 46 proc. respondentų. Daugiau nei pusė ap
klaustųjų Lietuvoje ir kitose šalyse nurodė, kad jiems nesunku
įsigyti tabako gaminių.
Vartojam a mažiau narkot ikų
Daugelį metų nelegalių narkotikų vartojimas tarp pa
auglių plito, tačiau naujausias tyrimas rodo, kad dabar jų var
tojama mažiau. Lietuvoje bent kartą narkotikų bandė 19 proc.
apklaustųjų. Didžioji dalis mokinių yra vartojusi 1–2 kartus, bet
kai kurie prisipažįsta tai darantys dažniau. Populiariausias nele
galus narkotikas visose ESPAD šalyse yra kanapės. Bent kartą
gyvenime šią narkotinę medžiagą bandė 16 proc. respondentų
(Lietuvoje – 18 proc.). Nors kartą per pastarąjį mėnesį iki ap
klausos kanapių vartojo 4,3 proc. Lietuvoje apklaustų mokinių.
Kas ketvirtas mūsų šalyje apklaustas paauglys tvirtino, kad jam
lengva arba labai lengva gauti kanapių.
Nuo 1999 iki 2007 m. Lietuvoje augo legalius ramina
muosius ir migdomuosius vaistus (nepaskyrus gydytojui)
vartojančių mokinių skaičius, jis buvo vienas didžiausių Euro
poje. Nuo 2007 m. paaugliai šias medžiagas vartoja vis rečiau,
2015 m. – 12,4 proc. merginų ir 5,5 proc. vaikinų. Pastebima, kad
nemažai paauglių yra bandę įvairaus pavidalo – žolelių mišinio,
miltelių, kristalų ir tablečių – naujų psichoaktyviųjų medžiagų.
Int ern eto rizik a
Atsižvelgiant į aktualijas, naujausioje apklausoje atsirado
klausimų apie naudojimąsi internetu. Per pastarąsias 7 dienas
prieš apklausą Lietuvoje paaugliai internetu dažniausiai nau
dojosi pirmadienį, tada naudojimasis vis mažėja, kreivė šiek
tiek pakyla penktadienį, o savaitgalį vėl nusileidžia. Pirmadie
nį internetu naudojosi 83,4 proc. respondentų, o sekmadienį
79,1 proc. Vidutiniškai internete mokiniai kasdien praleidžia po
2–3 valandas. Kas ketvirtas apklaustasis internete naršo dau
giau nei 4 valandas, o savaitgaliais tą daro dar didesnė dalis
paauglių. Ten jie dažniausiai bendrauja, klausosi muzikos ar
žiūri filmus, ieško informacijos, skaito. Nedidelė dalis (14 proc.
ESPAD šalyse ir 12 proc. Lietuvoje) internete lošia iš pinigų, tai
nauja problema. Dažnai internetas naudojamas žaidimams,
ypač tai populiaru tarp vaikinų – 46 proc. Lietuvoje apklaustų
jaunuolių šia veikla užsiėm
 ė 4 ir daugiau dienų per savaitę iki
apklausos. Kas antras paauglys supranta, kad internete berei
kalingai praleidžia per daug laiko.
2015 m. ESPAD tyrime dalyvavo 35 šalys, buvo
apklausta daugiau nei 96 tūkst. 1999 m. gimusių mokinių.
Iš jų 3032 buvo devintų klasių mokiniai iš Lietuvos.

Iškelk Lietuvą
savo širdy
Atkelta iš 9 p.

aktualių projektų, kasdien rengiama daugybė šaunių pamokų.
Apie tai žiniasklaida retai informuoja. Pastebimi, galima teigti,
vien nepasisekę dalykai. Nuoširdžiai sakau, kad mokyklose
tikrai vyksta puikių pokyčių: labiau atsižvelgiama į mokinio
interesus, į individualią jo pažangą, daug diskutuojama apie
gabių ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, pamokoje
svarbus kiekvienas mokinys ir t. t.
Viename interviu teigėte, kad Jus labiausiai slegia popieriz
mas mokykloje. Įvardykite, kokių „popierių“ galėtų atsisakyti
ugdymo sistema?
Popierinius planus galėtų keisti elektroniniai, jie turėtų
būti lankstesni. Dabar būtina rugsėjo pradžioje pateikti spaus
dintus, antspauduotus, patvirtintus planus. Pamokų stebėjimo
protokolai-refleksijos, įvairios ataskaitos trimestro pabaigoje,
švelniai kalbant, slogina. Jei vykdai kokią projektinę veiklą,
būtina ją aprašyti, kad kažin kur būtų pastebima ir atvažiavęs
„auditas“ matytų, jog tai įvyko. Štai šis dalykas tikrai labai vargi
na mokytoją. Daug ką galėtų palengvinti elektroniniai variantai.
Galbūt reikėtų tai pakeisti pokalbiais su mokiniais, jų tėvais.
Mano manymu, tai būtų naudingiau. Antra vertus, popierizmas
pamažu vis tik užleidžia savo pozicijas. Daug mokyklų naudojasi
įvairiais elektroniniais dalykais.
Papasakokite apie šeimą, pomėgius, laisvalaikį.
Auginu du sūnus. Labai mėgstame aktyvią veiklą, kartu
keliauti. Išmaišėme visą Lietuvą. Lankėmės Baltijos ir Europos
šalyse. Važinėjame dviračiais. Džiaugiuosi, kad abiem sūnums
rūpi lietuviškumas, jie stengiasi puoselėti tradicijas. Vienas
reikšmingų pomėgių – domiuosi prancūzų kultūra. Šią vasarą
turėjau galimybę pramokti prancūzų kalbos. Daug kartų teko
lankytis Prancūzijoje. Be galo mėgstu muziką...
Jūs „kaltinama“, kad labai dideliu tempu žengiate į ateitį: kiti
mokytojai – nespėja. Ar pasižadate lėtinti žingsnį?
Ne. Iš tikrųjų žengiu ne į ateitį, o einu gyvenimo tempu.
Tokiu tempu, kurį diktuoja pažanga, kuriuo eina naujovės.
Tikrai – ne greičiau. Tai va – vykitės! Ir kiti mokytojai siekia
neatsilikti, prisijungia prie galbūt esančių priekyje. Labai tuo
džiaugiuosi. Lietuva nėra priekyje. Pirmauja kitos Europos šalys:
požiūriu į vaiką, naujoves, ugdymo praktiką. Kas kitose šalyse
jau būna kurį laiką sėkmingai įgyvendinama, mes tik pradedame
taikyti.
Suprantama, atsiprašau tų mokytojų, kuriems mano tem
pas kelia nerimą. Visada sakau: jei lėtinsite tempą, atskirtis tarp
gyvenimo ir mokyklos tik didės ir vėliau bus sunku atsiradusį
griovį peršokti...
Dėkoju už sugaištą laiką.

Mūsų inf.

Juozas ŽINELIS
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Penkios „Vienos pokylio“
dienos
Bet tai yra visai ne tai, apie ką jūs
greičiausiai pagalvojote. Geriausiai
tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių
apžiūros-konkurso 2016 m. laimėtojai
dovanų gavo mokymus Austrijoje: Vienos
sodų edukacinėse erdvėse, UNESCO
saugomame Vachau slėnio regione,
Klintinių Alpių nacionaliniame parke,
Halštate, Mikulovo visuomeninėse ir
edukacinėse erdvėse, Diuršteine ir dar
kai kur kitur. Tad mūsų mokytojai
visus pažinimo ir atradimo džiaugsmus
puikiomis lengvai rudenėjančių Alpių
vasaros dienomis pavadino „Mūsų
Vienos pokyliu“. Ir tai buvo tiesa.

Mokymų koordinatorės Stasės Mameniškienės paklausiau,
kodėl šį kartą būtent Austrija?
Šiai konkurso laimėtojų komandai norėjome ne tik su
teikti žinių, bet ir parodyti, kas naujo yra Europoje. Jau esame
buvę Vokietijoje, Čekijoje, todėl dabar rinkomės Austriją. Moky
mams pasirinkome tokius botanikos sodus, tokias edukacines
viešąsias erdves, iš kurių tikrai būtų ko pasimokyti. Tai ir kitaip
tvarkomi mokykliniai daržiukai, ir žaidimų aikštelės, ir edukacija
viešosiose erdvėse. Nesakau, kad gebėjome pateikti edukaci
nių erdvių katalogą, bet stebėdama iš šalies džiaugiausi, kad
mokytojai tikrai pamatė daug naujo ir turėjo ką parsivežti. Jie
fotografavo ir užsirašinėjo. Džiaugiuosi, kad mokymai žmonėms
tinka ir mūsų darbas duos rezultatų. Mokymų vadove pasirin
kome dr. Oną Motiejūnaitę, kuri yra ir botanikė, ir edukatorė.
Manau, kad pavyko gražiai išdėlioti programą, ėjome nuo vieno
botanikos sodo prie kito. Ir tai nebuvo vien naujų augalų rūšių
pažinimas. Juk labai svarbu mokėti įkurdinti augalą tinkamoje
vietoje taip, kad jis būtų įdomus ir mažam vaikui, ir mokiniui.
Nuo Vienos botanikos sodų keliavome iki Halštato...
Kas dalyvavo mokymuose?
Pakvietėme po vieną iš trisdešimties pačių geriau
sių mokyklų, ikimokyklinio ugdymo, profesinio rengimo bei
neformaliojo švietimo įstaigų atstovą ir penkis savivaldybių
švietimo skyrių specialistus. Vadovavomės tuo, koks jų indėlis
organizuojant konkursą savo rajone ar mieste. Neformaliojo
švietimo įstaigos šiemet dalyvavo pirmą kartą ir tai darė dar
labai nedrąsiai. Tikimės, kad po dvejų metų jie įsitrauks aktyviau.
O kas Jums pačiai pasirodė šiuose mokymuose svarbiausia?
Šį kartą man labiausiai patiko Vienos botanikos soduose
matytos pritaikomumo galimybės. Jie formuoja sodus pagal
savo vietovę arba menininką, kūrėją. Manome, kad ir Lietuvoje
galima pasirinkti tai, kas svarbu regione, paskirti sodelį iškiliam
tos vietovės žmogui ar būdingiems augalams. Sakyčiau, kad
šių mokymų svarbiausias dalykas – pritaikomumo galimybės.

Soduose susipažinome su kedenine tilandsija, augančia ant medžių šakų, kur
šilta ir drėgna, žydinčia smulkiais žiedais ir paplitusia beveik visoje Amerikoje...

O grįžtant namo, pora bendrų klausimų mokymų dalyviams.
Kas paliko stipriausią įspūdį? Ką ketinate pritaikyti savo
ugdymo įstaigose?
Angelė Mizarienė, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos
gimnazijos direktorė
Didžiausią įspūdį paliko sodai, augalų įvairovė. Dar labai
patiko tai, kad iš karto parodytos klaidos, kaip nereikia daryti. Jau
atsirinkau dvi idėjas savo gimnazijai. Dabar prie mūsų įstaigos
prijungtas ikimokyklinio ugdymo skyrius, tad mums labai tiks
vabzdžių nameliai. Esu ir pačioje gimnazijoje numačiusi vie
tą – prie beržo, lauko klasėje. Ten gyvena tokie ryškūs, raudoni
vabaliukai, jiems ir pastatysime namelius.
O bendradarbiaudami su regioniniu parku mokiniai rinks
medžiagą apie Ančios ežero gyvūniją ir augaliją bei ežero pa
krantėje padarys vartomą lauko knygą, kad ir miestelio ben
druomenė galėtų pasidomėti, pasižiūrėti.
Regina Šatienė, Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė
Man brangiausia yra tai, kad po šių mokymų pasijutau
tvirtai, dabar tikrai žinau, ko reikia edukacinėms erdvėms. Di
džiulį įspūdį paliko mokymų vadovės O. Motiejūnaitės pasakoji
mas apie alpinariumus, kas tai yra iš tiesų. Dabar jau žinau, kiek
giliai į dirvą įleisti alpinariumo akmenis, kokie augalai turi būti
sodinami. Mes nemažai turime, bet daug ką persitvarkysime
taip, kaip rekomendavo mokymų vadovė. Parsivežiau daugybę
augalų įvairovės, jų derinimo idėjų, kaip perkurti seną sodą ir
įrengti šiuolaikiškas žaidimų aikšteles.
Edmund Učkuronis, Šalčininkų r. savivaldybės
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Didžiausią įspūdį man paliko sodai. Labai kompaktiškai
išdėstytos edukacinės erdvės. Čia buvo galima ir pamatyti, ir
palyginti, ir pasisemti patirties, kaip mažoje erdvėje sukurti pa
trauklią edukacinę aplinką, nes mūsų rajono mokyklų ir darželių
teritorijos ne itin didelės. Todėl šis austrų pavyzdys mums ypač
aktualus. Stebėdamas augalų įvairovę pamačiau, kad daugu
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Bet visur – informacija...

...ir bambuko grožis kitaip!

ma jų auga ir Lietuvoje. Čia sodinama
nemažai paprastų lauko augalų, bet jų
komponavimas, derinimas, atranka labai
daug parodo, tai mokiniams naudinga pažin
tine prasme. Galvoju, kad savo žiniomis pirmiausia pasidalysiu
su įstaigų vadovais. Parengsiu pristatymą, kuriame pateiksiu
iliustracijų, nuotraukų. Nors kopijavimas nėra labai geras da
lykas, bet šiuo atveju tai – ne blogis. Vis vien kuriantieji pridės
ką nors savo... Ir tai bus labiau pritaikymas, o ne kopijavimas.
Vertinu šiuos mokymus ir labai noriu padėkoti organi
zatoriams. Kalbamės su kolegomis ir visi džiaugiamės prakti
nėmis idėjomis, kurių galėjome pasisemti. Austrai viską daro
apgalvotai, praktiškai, racionaliai...
Skaidrutė Kriukienė, Panevėžio r. savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Man labiausiai įstrigo paprasti dalykai. Edukacinėje erd
vėje mačiau skruzdėlyną, ko niekur neteko matyti, voratinklį.
Tai nebrangu ir nesudėtingai padaroma. Pasisėmiau ne tik
nepaprastos nuotaikos, dvasinio džiaugsmo, bet ir kitų dalykų,
sužinojau daug naujų pavadinimų, kuriuos parvežiau biologijos
mokytojai. Supratau, kaip svarbu pastebėti natūralią aplinką. Kai
ką galima panaudoti integruotam ugdymui. Literatūriniai atskirų
autorių kūriniai ir drauge informacija apie augalus... Taip gali
atsirasti labai šaunių edukacinių projektų. Mokymų medžiaga
buvo parengta metodiškai, koncentruotai.
Inga Rankelienė, Klaipėdos r. Gargždų „Kranto“
pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Norėčiau pagirti organizatorius. Labai tikslinga programa,
kryptingas maršrutas. Profesionalumo viršūnė. Tikrai!
Daug ką bus galima panaudoti praktikoje, bet man dar
labai sunku išskirti, kas paliko didžiausią įspūdį. Savo mokyk
loje bandysime kai kuriuos edukacinius momentus pritaikyti
pradinių klasių mokiniams. Mums trūksta judriųjų erdvių ir
žaidimų. Mokymuose buvo parodyta labai puiki galimybė pri
taikyti ir antrines žaliavas.
Aušrelė Sereikienė, Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus
gimnazijos etikos mokytoja ir renginių organizatorė
Didžiausią įspūdį paliko mokymų vadovės parengta
ir išdalyta medžiaga. Viskas puikiai sugrupuota, patikslinta,

Autorės nuotraukos

Japoniško sodo fragmentas

Ir... sodas pagal žvaigždes

iliustruota kiekviena tema. Lankantis soduose iš karto buvo
konsultuojama, galėjai gauti atsakymą į kiekvieną klausimą.
Visas idėjas įmanoma pritaikyti, priderinti ir net gauti dar ge
resnį rezultatą.
Laimutė Strelčiūnienė, Ukmergės r. Vidiškių pagrindinės
mokyklos direktorė
Atsakymas galėtų būti labai platus, nes daug kas patiko,
o apskritai – viskas. Ypač sužavėjo edukacinės erdvės soduose,
pritaikymo įvairovė. Idėjų gausa ir darželiams, ir mokykloms, ir
namų aplinkai, poilsio zonoms. O pamatyti augalus, kuriuos mes
Lietuvoje auginame kaip dekoratyvinius, natūralioje aplinkoje,
Alpių pievose, yra nepakartojama. Pasidariau nuotraukų kata
logą, pagal kurį kursime kažką panašaus. Mokyklos aplinka –
4,5 ha, erdvės turime. Tikiu, kad po šios kelionės tikrai atsiras
ne viena edukacinė erdvė ar bent koks kampas.
Kaip vertinate vardinių sodų idėją?
Dabar gal jau aš jus nustebinsiu – turime Salomėjos
Nėries sodo kampelį. Čia stovi skulptūros su jos citatomis, o
greta auga diemedis. Bet dar būtų galima įkurti sodą, kur meno
kūrinys su augalais turėtų kokią nors tiesioginę sąsają...
Dėkoju visiems už pasidalytas mintis. Žaidimų aikštelių idėjos – 20 p. Temą tęsime lapkričio „Švietimo naujienų“ numeryje.
Zina RIMGAILIE
 NĖ

Mokytojo partija – vaikai
Spalio pradžioje Švietimo ir mokslo
ministerijoje (ŠMM) vyko atkurtos
Lietuvos švietimo reformos pradininkės,
europinio ir pasaulinio lygio mokslininkės,
nusipelniusios pedagogės dr. Meilės
Lukšienės premijos skyrimo renginys.
Į jį buvo pakviesti visi 25 pretendentai
(ne vyresni nei 35 metų), pasiūlyti įvairių
institucijų ir, jų nuomone, verti šios
premijos laureato vardo.

„Kas dabar tur i daryt i, jeigu ne jūs“
ŠMM Bend roj o ugd ym o dep art am ent o direkt orė,
dr. M. Lukšienės premijos skyrimo komisijos pirmininkė ir
renginio vedėja Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė pabrėžė,
kad laureatas bus vienas, tačiau visų pretendentų buvimas čia
liudija, jog jie yra dr. M. Lukšienės darbų tęstinumo įprasmintojai,
mokslininkės veikla, idėjos turi daug pasekėjų.
Pretendentus sveikino dr. M. Lukšienės bendražygė,
Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Marijona Bar
kauskaitė. Ji jauniems mokytojams priminė esmingus žymios
mokslininkės ir pedagogės asmenybės bruožus. „Daktarės
meilė švietimui, mokytojui ir vaikui buvo begalinė, – teigė profe
sorė. – Meilė šventai tikėjo, kad švietimas, mokykla ir mokytojas
yra junginys, kuris keičia visuomenę. Iš tiesų dr. M. Lukšienė,
neturėdama formalių postų, neužimdama aukštų pareigų,
padarė neįsivaizduojamai daug. Net kai mūsų Mokytoja pasi

ligojo, lankytojams dažniausiai pateikdavo šiuos klausimus:
„O ką tu darai?“, „Kodėl nedarai?“, „Tai kas dabar turi daryti, jei
gu ne jūs?“ Šiandien matuodama šiuo matu ir žiūrėdama į jus,
mieli pretendentai, – jaunus, gražius ir dirbančius mokykloje,
mąstau, o ką galite padaryti kiekvienas iš jūsų. Žinokite, jeigu
darysite, prie jūsų prisidės kiti, paskui – šliesis dar daugiau...
Matydami patyčias, nepraeikite, nenusigręžkite. Pamąstyki
me, iš ko tyčiojamasi. Ką jūs, mokytojai, galite padaryti? Kitos
reikšmingos dr. M. Lukšienės veiklos sritys – puoselėti lietuvybę,
pagalbą kitam, savanorystę, atiduoti tai, ką galima duoti kitam,
kuriam svarbu, – buvo tiesiog jos gyvenimo misija. Pirmaisiais
nepriklausomybės metais, kai buvo rengiamasi visuotinei pedagogų atestacijai, kai kas siūlė atleisti visus mokytojus. „Toks
buvo gyvenimas, – prieštaravo Daktarė, – sudarykime sąlygas
pedagogams tobulėti, įsigilinti į naująją koncepciją, kad žinotų,
suvoktų ir mes galėtume jiems padėti tai suprasti.“ Dr. M. Lukšienė matė kiekvieną žmogų...“
Pretendentams trumpai prisistačius, komisijos pirmi
ninkė visiems pateikė vieną bendrą klausimą: „Kodėl aš esu
verta(s) profesorės M. Lukšienės premijos?“ Atsakymams
komisija skyrė 30 sekundžių. Pasisakyti per 30 sekundžių – ne
suvokiamas iššūkis. Dr. M. Lukšienės darbų tęstinumo įpras
mintojai privalėjo tiesiog „iššauti“ svarbiausią savo pedagoginės
veiklos principą, idėją ar metodą arba turėti asmeninį autentišką
pedagogikos perliuką ir juo „nukirsti“ visą autoritetingą komisiją.
30 sekundžių – pjūvis, atvėręs nemažai, kaip pasakytų žymus
lietuvių rašytojas, kunigas ir pedagogas Juozas Tumas-Vaižgan
tas, ugdymo deimančiukų (vėliau pretendentai turėjo galimybę
plačiau papasakoti, kaip jų veikla susijusi su M. Lukšienės
idėjomis). „Švietimo naujienos“ užfiksavo ir išrinko labiausiai
šviečiančius ugdymo deimančiukus.

Renatos Česnavičienės nuotraukos
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„Nuo mokytojo priklauso tautos laisvė.
Todėl jis turi būti laisvesnis už visus.
Mokytojų bendruomenė, pažadinta
rūpesčio vaiku, gali keisti valstybę
ir jos ateitį.“ Meilė Lukšienė

15
Ein u mokyklos keliu...
„Man ne tas pats, kas vyksta mano mokykloje, mano
mieste ir valstybėje. Esu žmogus, inicijuojantis įvairius pro
jektus, buriantis bendruomenę. Svarbiausia man – vaikai“
(Rimantė Adomaitienė, Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyk
los anglų kalbos vyresnioji mokytoja).
„Tiesiog darykime viską iš širdies, remdamiesi savo idė
jomis, neįsisprausdami į rėmus“ (dr. Andrius Brusokas, Kauno
kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos
katedros docentas).
„Esu demokratiškas, dalinuosi savo žiniomis su progim
nazijos, šalies ir užsienio šalių pedagogais. Skaitau pranešimus,
vedu praktikumus ir seminarus. Džiaugiuosi, kad turiu gali
mybę kurti Lietuvos ateitį“ (Gediminas Jonauskas, Klaipėdos
Gedminų progimnazijos informacinių technologijų mokytojas
metodininkas).
„Esu mokytoja iš širdies. Daug dėmesio skiriu ugdymo
procesui modernizuoti, savarankiškumui puoselėti. Rengiu
mokinius ne tik egzaminui, bet ir gyvenimui“ (Akvilė Kataus
kytė-Burokienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos anglų
kalbos vyresnioji mokytoja).
„Jono Basanavičiaus progimnazijoje
nėra specialaus stendo, skirto M. Lukšienei atminti, tačiau ji dažnai prisimenama, nes tiek J. Basanavičius, tiek
M. Lukšienė kūrė tautinę mokyklą.
Prieš keletą dienų turėjau puikią progą pristatyti M. Lukšienės veiklą visai
klasei. Tai vaikus motyvavo dar daugiau
sužinoti apie Daktarę. Tikrai, manau, tęsiu
šią veiklą“ (Ingrida Mereckaitė, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja).
„M. Lukšienės premija – tai atsakomybė, o atsakomy
bė – įpareigojimas“ (Simona Stankutė, Vilniaus
J. Basanavičiaus progimnazijos mokytoja
metodininkė).
„Stengiuosi perduoti gerąją pa
tirtį vaikams. Geriausias pavyzdys
mokiniui yra mokytojo asmenybė.
Jeigu paklaustų, kokia tavo partija,
ats ak yč iau: man o part ij a – vaik ai“
(Regimantas Kavaliauskas, Plungės r.
Alsėdžių gimnazijos direktoriaus pavaduo
tojas ugdymui).
„Esu aukštaitis, mokantis žemaičių vaikus. Siekiu, kad
kiekvienas mokinys patirtų sėkmę pamokoje, nebūtinai dalyki
nę“ (Nerijus Medeišis, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio
Anglickio mokyklos biologijos mokytojas).
„Mokytojas ir mokinys – dvi ne
atsiejamos asmenybės. Kai mokyto
jas randa kelią į vaiko širdį, galima
nuveikti daug gražių darbų“ (Sandra
Paštuolytė, Kauno „Vyturio“ gimnazi
jos ekonomikos mokytoja metodinin
kė, informacinių technologijų vyresnioji
mokytoja).

„Kaip apibūdinti gerą mokytoją? Gali
ma išvardyti daug gebėjimų – išmoktų,
surastų, įgytų, bet svarbiausia – įsiklau
syti į mokinį. Mokinys – svarbiausia.
Iš jo taip pat mokomės“ (Simonas
Šabanovas, Lietuvos sveikatos moks
lų universiteto gimnazijos geografijos
mokytojas metodininkas).
„Tvirtai tikiu, kad švietimas ne tik
parengia gyvenimui, bet ir yra pats gyvenimas.
Dirbdama nuolat mokausi iš savo ugdytinių“ (Ieva
Anužienė, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
centro praktinio mokymo vadovė).
„Trokštu dirbti dėl augančios kartos ir
išprususios bei sąmoningos visuomenės. Dirbu ne sau, o dėl kitų ir kitiems“
(Aurelija Betingienė, Šilalės Dariaus
ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė).
„Jeigu vaikas mokykloje išmoks
spręsti problemas, jis nenorės emig
ruoti, jam nereikės mąstyti apie pasitrau
kimą iš gyvenimo. Mokykloje turime išmokyti
gyventi“ (Antanas Kalinauskas, Alytaus Dzūkijos pagrindinės
mokyklos fizikos mokytojas).
„Esu įsitikinusi, kad menas ir kultūra yra valstybės pama
tas. Einu šiuo keliu, skatinu vaikus muzikuoti, suaugusiuosius
įsilieti į bendrą veiklą“ (Inga Vagnoriūtė, Druskininkų Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos solinio dainavimo,
solfedžio mokytoja).
„Kolegos yra man pasakę: „Na, jūs, Dainora, jau nedirbate,
o gyvenate mokykloje.“ Ugdymo įstaiga man yra ta vieta, kurioje
trokštu būti, mokytojai ir mokiniai – tie žmonės, su kuriais noriu
bendrauti, kuriems stengiuosi padėti“ (Dainora Žukauskienė,
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos
vyresnioji mokytoja).
„Manau, kad subrendau tai misijai – užauginti atsakingus,
dorus, laisvai mąstančius, sumanius piliečius, kurie galėtų kū
rybingai ugdytis ir mokytis visą gyvenimą“ (Ieva Gružauskaitė,
Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ socialinė pedagogė).

Ko reikia, kad puikios mokytojų iniciatyvos, idėjos, nau
jovės taptų gyvenimo tikrove, pasiektų kiekvieną vaiką? Apie
tai svajojo ir tam savo gyvenimą skyrė visų mūsų Mokytoja
dr. M. Lukšienė. Tikriausiai reikia didesnio valstybės rūpesčio
ir dėmesio švietimui. Rūpesčio, kuris išlaisvintų nepriteklių
prispaustą pedagogų potencialą. Valstybės dėmesio stoka mo
kytojui turbūt grįžta rūpesčio stygiumi mokiniui... Dr. M. Luk
šienės premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti žymios
mokslininkės, pedagogės idėjas bei darbus.
Premijos skyrimo renginys ŠMM: 23 jauni mokytojai tarsi
dalyvavo dr. M. Lukšienės pamokoje.
Apie dr. M. Lukšienės premijos laureatą skaitykite kitame
numeryje.
Juozas Žinelis
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Specialiųjų poreikių turinčių vaikų
nemažėja. Mokykloje jiems ir su jais
dirbantiems mokytojams turėtų padėti
specialieji pedagogai bei padėjėjai.
Tačiau neretai įgūdžių bei žinių
pastariesiems pritrūksta. Apie tai
kalbamės su Vilniaus „Santaros“
gimnazijos ir progimnazijos specialią ja
pedagoge, logopede Žana Ramanauskiene.
Pašnekovė yra specialiojo ugdymo
konsultantė, 6-erius metus skaitė paskaitas
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centre, teikė metodinę pagalbą Lietuvos
mokytojams, turi sukaupusi didžiulę
darbo su autistais patirtį. Šiuo metu
Ž. Ramanauskienė yra Švietimo ir
mokslo ministerijos darbo
grupių narė.

Dėmesys specialiųjų poreikių
turintiems mokiniams
Visi savaip tal ent ingi
Kokių specialiųjų poreikių vaikų yra Jūsų mokykloje?
Yra autistų, nemažai turinčių intelekto sutrikimų (ypač
romų vaikai), kai kuriems nustatytas vidutinis intelekto sutri
kimas. Jie turėtų lankyti specialiąją mokyklą, bet tėvai nori, kad
mokytųsi čia. Nemažai vaikų turi emocinių problemų, mokymosi
negalią. Daugybė pradinukų lankosi pas logopedą. Pagrindą su
daro kompleksiniai sutrikimai: suvokimo, dėmesio, atminties,
pažintinių procesų sunkumai. Bet visi vaikai yra geri, gabūs, turi
savo talentą. Nemėgstu, kai specialiųjų poreikių vaikus vadina
„kitokiais“, juk mes visi esame skirtingi.

Mokau matematikos, rusų ir lietuvių kalbų. Kai kurie at
eina mokytis istorijos, nes jiems sudėtinga įsiminti datas, daug
medžiagos, kurią padedu „išlukštenti“. Specialiųjų poreikių turin
tiems vaikams svarbiausia dėmesys, vėliau nuoseklus, detalus
paaiškinimas, diferenciacija. Jie mėgsta schemas. Jei į mano
pamoką ateina 4 mokiniai, aš turiu diferencijuoti turinį – vieno
atmintis girdimoji, kito regimoji, o įsisavinti turi visi.
Pastebiu, kad neretai specialusis pedagogas atlieka ko
repetitoriaus vaidmenį: ateina vaikas, atlieka namų darbus ir
eina namo. Tarsi pailginta grupė. Specialiojo pedagogo pareigos
kitokios – turi išmokyti vaiką ir parodyti mokytojui, kaip su juo
dirbti per pamoką, kartu paruošti medžiagą.

Kaip su jais dirbate?
Kiekvienas mokytojas specialiųjų poreikių vaikams rašo
pritaikytas arba individualizuotas programas, o mokslo metų
pabaigoje – ugdymosi pasiekimus. Turime konsultacines va
landas tėvams, pedagogams. Mokytojai turi diferencijuoti pa
mokos turinį. Aš jiems siūlau: duokite tą patį, bet kitaip. Jeigu
8–9 klasėse mokote sintaksės, specialiųjų poreikių mokiniui
duokite paprastesnes užduotis, turėdamas schemą, jis viską
atliks (pavyzdžiui, sugebės sakinyje rasti veiksnį ir tarinį). Jei 
vaikui sunkiai sekasi skaityti, bet turi atlikti tas pačias užduotis
kaip ir klasės draugai, jis viską rašo mechaniškai, o tai nėra
gerai.

Kaip atrodo specialiųjų poreikių mokiniams skirtos pamo
kos?
Kaip pavyzdį pateiksiu lietuvių kalbos pamoką, kurios
tema „Pietūs“. Mokėmės kilmininko („Norėčiau ko? Arbatos“) ir
įnagininko („Su kuo? Su cukrumi“) linksnių. Sudariau valgiaraštį,
klasėje „atidarėme“ kavinę: sustatėme staliukus, stipresni vaikai
tapo padavėjais, o silpnesni turėjo užsisakyti. Tarsi žaidimas, bet
kartu ir mokomasi. Silpnesniesiems reikėjo susirasti sriubai
daržovių – jie gavo puodo piešinuką ir turėjo įvardyti, kokios
daržovės (taip pat piešinukai) tiktų. Stipresnieji rašė testą. Pirmai
ir antrai grupei skyrėsi produktų sąrašas: viename jų daugiau,
atspausdinta smulkesniu šriftu, kito šriftas stambesnis, jame
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tik pagrindiniai produktai. Mokydamiesi per žaidimą naudojome
vienkartines lėkštes ir daržovių paveikslėlius. „Virėme“ vegeta
rišką sriubą, kalbėjome apie sveiką mitybą. Taigi stengiamės
integruoti įvairių sričių žinias.

Kokią vertinimo sistemą naudojate?
Esu sukūrusi vertinimo sistemą: mokiniai patys vertina
savo žinias (pradinukai spalvotais lipdukais, vyresnieji balais nuo
1 iki 3), skatinu juos tai daryti objektyviai, vėliau rašau pliusą
arba minusą, vedame vidurkį ir mokytojas įrašo pažymį. Taip
bendradarbiaujame su mokytoju ir leidžiame vaikui pačiam
įsivertinti.
Autistiški vaikai dažnai sunkiai bendrauja, visko bijo... Kaip
su jais bendraujate ir dirbate?
Tokiam vaikui reikia papunkčiui surašyti struktūrą: šian
dien mes su tavimi atliksime tokias užduotis, mokysimės šitų
dalykų. Tą lapą (gali būti schema, paveikslėliai) privalo turėti prie
savęs, nes jo nerimo lygis labai aukštas. Visada mokytojams
per seminarus kartoju – iš anksto užrašykite ar nubraižykite
pamokos struktūrą. Tokiam vaikui ji reikalinga: turi žinoti, kas
vyks vėliau, tada jausis ramus. Tikram, nekalbančiam, savyje
užsisklendusiam autistui reikia iki 50 kortelių, kaip nueiti nuo
mokyklos iki namų arba kaip nusipirkti duonos. Mūsų įstaigoje
tokių vaikų nėra, bet turime tokių, kurie jaučiasi vieniši, atskirti,
jiems reikia atitinkamo dėmesio. Tad visada sakau padėjėjoms,
kad būtų netoli to vaiko, būtinai sakytų: „Dabar mes einame
į valgyklą, valgome, vėliau nusinešime indus, tada eisime į
koridorių...“
Mokytoj ų padėj ėjai
Vienam pedagogui, ypač jei klasėje yra keli vaikai, kuriems
reikia pagalbos, per pamoką dirbti sunku. Koks mokytojo
padėjėjo vaidmuo?
Mūsų mokykloje yra 3 mokytojų padėjėjos (rusų kalbos,
kūno kultūros ir istorijos), bet joms dar trūksta įgūdžių, kaip
reikėtų dirbti su tokiais vaikais.

Nuostatose rašoma: padėjėjas turi padėti vaikui parašyti,
jeigu jis nevaldo rankytės, o aš manau, kad turi padėti visa
pusiškai. Esu kategoriška bei reikli sau ir kitiems. Siekiu ir iš
dalies pasiekiau: vaikui reikia paaiškinti, kad suprastų, ką reikia
daryti. Padėjėjoms patariu iš vakaro pasiruošti kitos dienos
pamokoms, numatyti priemones. Vaikams reikia paaiškinti
schemomis, paveikslėliais. Nemaniau, kad jie nežino, pavyz
džiui, ką reiškia žodis „traktorius“.
Padėjėjos turi sąsiuvinius, kuriuose kiekvieną kartą rašo,
kaip sekėsi pamoka, kokie metodai buvo taikyti, kaip vaikas el
gėsi ir įsisavino medžiagą, žymi pastabas. Mokytojų padėjėjos
dirba per lietuvių ir rusų kalbų, matematikos pamokas. Vienai
mergaitei reikia pagalbos per istorijos ir gamtos mokslų pa
mokas. Padedame į Lietuvą grįžusiems emigrantų vaikams
mokytis lietuvių kalbos.
Stebiu, kaip dirbama per pamokas, konsultuoju. Esu
sukaupusi ilgametę patirtį, turiu daug įvairių mokomųjų žaidi
mų, priemonių, paaiškinu, kaip jomis naudotis. Vieną mergaitę
padėjėja mokė pažinti laikrodį. Jau pasiekėme, kad atpažįsta
valandą ir pusę valandos.
Ar užtenka trijų padėjėjų?
Kol kas užtenka, bet ateityje tikriausiai reikės daugiau,
nes labai daug vaikų turi emocinių problemų. Jie mato tik
kompiuterį, nuolat pasakoja apie savo žaidimus, gyvena ta
me pasaulyje. Kol pavyksta įtraukti į pamokos veiklą, kartais
praeina 10 minučių. Mokinys, kai visas dėmesys sutelktas į jį,
atsiskleidžia. Kartais man atveda vaikus, kurie pamokoje trukdo
kitiems. Kabinete yra staliukas, suoliukas, jie pasėdi, pailsi, o
paskui kartu skaitome, aiškinamės pamokos temą.
Yra vaikų, kurie negali būti klasėje su kitais, prašosi išeiti
į atskirą patalpą. Turime tokią mergaitę, su manimi ar padėjėja
ji mokosi pagal individualizuotą programą. Laikomės Vilniaus
pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijų, jei jie
parašo „reikia specialistų“ (specialiojo pedagogo, logopedo).
Kryptingai dirbdami mokiniai gali pasivyti klasės draugus: re
miantis gerovės komisijos protokolu, vienam berniukui pagal
bos per anglų kalbos ir matematikos pamokas nebereikia, nes
pasiekė reikiamą rezultatą. Tačiau yra ir sudėtingesnių atvejų.
Pavyzdžiui, visus metus mokome vaiką skaityti, nes jis niekaip
neįsimena raidžių. O būdai, metodai yra įvairūs: ir karpome, ir
ant kėdžių sodiname tą raidelę, viskas vyksta žaidimo forma,
kad tik mokinys galėtų įsiminti.
Neform aliojo šviet imo reikšm ė
Didelę savo darbo dalį skiriate popamokinei veiklai. Kokia
ji ir kodėl specialiųjų poreikių vaikams tokia reikalinga?
Nuolat dalyvaujame įvairiuose konkursuose, projektuose,
su vaikais piešiame, kuriame darbelius, renkame labdarą, ve
žame ją į senelių namus, kitas įstaigas, ten koncertuojame. Per
užklasinę veiklą vaikai mobilizuojasi, gali atrasti save. Jiems tai
patinka. Matau, kaip vaikai keičiasi gavę galimybę atsiskleisti.
Niekada neskirstau mokinių: galbūt stipresniam duodu sudėtin
gesnį vaidmenį, kuriame daugiau žodžių, bet niekada nuošalyje
nepalieku silpnesniųjų – visiems suteikiu galimybę pasirodyti.
Nukelta į 19 p.
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Darbai ir viltys –
kaskart iš pradžių

Autorės nuotraukos

Iš Šalčininkų per kalnelius vingiuojantis kelias pasišoki
nėdamas greitai įsuko į Dieveniškių miestelį, kur didelių medžių
ūksmėje prisiglaudusi daug kartų pavadinimą keitusi Dieve
niškių technologijų ir verslo mokykla. Šioje įstaigoje rengiami
kaimo vietovei reikalingi specialistai. Čia galima mokytis baigus
dešimt klasių – technikos priežiūros verslo darbuotojo ir virėjo
specialybių, baigus dvylika klasių rinktis technikos priežiūros
verslo darbuotojo, virėjo, kirpėjo, kaimo turizmo organizatoriaus
mokymo programas, o dar neturint pagrindinio išsilavinimo –
apdailininko (statybininko), technikos šaltkalvio remontinin

Dovana mokyklai

ko spec ial yb es. Mok in iai
mokosi trejus arba dvejus
metus, o norintys mokytis
trumpiau gali baigti trakto
rininkų ir ūkininkų kursus.
Bes iš nek uč iuod a
mos su projektų vadove ir
socialine pedagoge Ligita
Radevič bei virėjo specialy
bės mokine Barbara Berna
tovič, pasukome į mokytojų
Floristikos mokytoja V. Filipovič
kambarį, kur su pedago
gais pasidalijome mintimis apie kaimo profesinės mokyklos
reikalus. Joje šiuo metu mokosi 260 mokinių. Šiemet įstojo
134. Pasienio krašte susimaišiusios tautos, kalbos ir religijos,
tad čia susikalbama trimis kalbomis: lietuvių, rusų ir lenkų. Pa
mokos vyksta lietuvių kalba. Kaip sekasi tokioje įvairiakalbėje
mokykloje, klausiu lietuvių kalbos mokytojos Ingos Salavei.
Mokytoja atskleidžia, kad nėra lengva, nes iš įvairiomis
kalbomis šnekančių kaimo vietovių atėjusio jaunimo žinios
labai kuklios. Ne visada ir egzaminą išlaiko, nors mokosi daug
ir nuoširdžiai. Mokytoja stengiasi, kad mokiniai išmoktų taisyk
lingai ir be klaidų parašyti savo biografiją, užpildyti prašymus,
prasiplėstų jų viešosios kalbos žodynas, o svarbiausia, kad
nebebijotų knygos...
Vaikai į šią mokyklą dažnai ateina pedagogiškai apleisti,
nepasitikintys savimi, užsidarę. Besimokydami jie sustiprėja,
pagerėja savęs vertinimas. Beveik visą laiką mokytojai dirba
individualiai su kiekvienu mokiniu, galbūt todėl mokyklą baigia
apie 80 proc. įstojusiųjų.
Svarbiausia – ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis. Mo
kykloje veikia ne tik kultūros, sporto klubai, bet ir meninės
kalvystės būrelis, kuriam vadovauja profesijos mokytojas Ra
šitas Sadrejevas. Jis moko suvirinimo ir kalvystės technologijų
paslapčių. Mokytojas rodo per kalvystės kūrybinius plenerus
bei užsiėmimus sukurtus dirbinius ir šiltai pasakoja apie savo
mokinius. Dabar retai tenka kaustyti arklius, tačiau madingi
kaltiniai žibintai, vartai, kryžiai, židinių aksesuarai. Dirbdami su
nuoširdžiu pedagogu, mokiniai įsitikina, kad tik darbą mylinčios
rankos kuria stebuklus. Mokytojas glosto naujus prietaisus ir
džiaugiasi, kad dabar darbas tapo spartesnis.
Drauge su inžiniere Božena Šeško pasukome į aplinkos
dizaino ir floristikos mokytojos Veros Filipovič žolynais kvepiantį
kabinetą. Daug gėlių ji užsiaugina pati, kitas surenka Dieveniškių
apylinkėse. Mokytoja moko rišti verbas, pinti įvairius proginius
vainikus, gražinti aplinką. Ji stengiasi, kad jaunimas susipažintų
su senaisiais amatais. Kabinete „skrajoja“ šiaudiniai sodai, kabo
vainikai, vazose stovi verbos.
Vaikštome po puikiai sutvarkytą mokyklos teritoriją, o
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direktorė pasakoja apie savo darbštų 25 pedagogų kolektyvą,
bendruomenės darbus, plėtros planus. Įstaigoje vyksta natūrali
pedagogų kaita, ateina jaunimo – kartos viena kitą papildo. Iš
laikomas stabilus priėmimas. Mokykloje rengiamos atvirų durų
dienos, konkursai ir varžybos, tradiciniai ir netradiciniai renginiai
bei projektai, kurie atviri visai Šalčininkų rajono bendruome
nei, ugdymo institucijoms, Darbo biržos klientams. Kasmet
organizuojamas etnokultūrinis projektas „Dieveniškės kalvių
vijose“: į mokyklą 5–10 dienų suplūsta būrys amatininkų bei
meistrų iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių, o darbo rezulta
tais puošiama aplinka, edukacinės erdvės. Direktorė pasidalija
mokyklos ateities vizija – nuo 2017 m. rugsėjo bus kviečiama
mokytis 8 naujų profesijų. Drauge su kitomis regioninėmis
mokyklomis rengiama nauja modulinė profesinio mokymo
programa, pritaikyta išskirtinai kaimo vietovių jaunimui ir gy
ventojams, pasiryžusiems savarankiškai kurti sau darbo vietas
ir pragyventi iš netradicinių, senųjų verslų bei amatų. Vadovė
tiki, kad iki 2020-ųjų dalis mokomųjų pastatų bei dirbtuvių bus
rekonstruoti, renovuoti tiek iš ES struktūrinių, tiek iš valstybinių
lėšų ir pritaikyti atsinaujinančiam bei vis populiarėjančiam mo
kymo procesui. Mokytojų darbo grupė su architektais parengė
originalią dirbtuvių atstatymo galimybių studiją, kurioje išorės

ir vidaus dizaino prioritetus padiktavo pagarba autentiškiems
Dieveniškių krašto medinės statybos principams – juk mokykla
yra Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje!
Direktorė sako: „Mes atviri humanistinėms ugdymo idė
joms ir praktiškai rodome mokymosi visą gyvenimą nuostatas.
Tačiau gaila, kad dauguma mokinių nesulaukia materialinio
palaikymo iš dažnai skurdžiai ar dėl nepakankamų socialinių
įgūdžių nerūpestingai gyvenančių šeimų, tad negali užsitikrinti
oraus ir sotaus gyvenimo, kol mokosi mokykloje. Juk stipendija
yra menka... Kai kurie iki vėlyvo rudens dirba pas ūkininkus, kad
pragyventų. Nedžiugina ir tai, kad per baigiamąją praktiką tik iš
keleto Šalčininkų rajono darbdavių mokiniai (vėliau ir visaverčiai
darbo rinkos dalyviai) gali pasimokyti darbo kultūros, sąžiningų
darbo santykių, pagarbos kasdieniam, žmogaus esmę ir vertę
išryškinančiam darbui.“
Einame mokyklos koridoriais, matau idealią švarą, kuklų
interjerą ir mąstau, kodėl ši įstaiga, pastatyta 1963 m., nepateko
nė į vieną renovacijos projektą? Juk mokykla stipri savo turiniu,
nepasakysi, kad ji Dievo užmiršta. Greičiau paties Dievo globo
jama ir... jau septynerius metus vadovaujama žmogų mylinčios
direktorės Ilonos Šedienės.
Regina JAKUČIŪNAITĖ
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Kokie didžiausi Jūsų mokinių pasiekimai? Kokius renginius
išskirtumėte kaip įsimintiniausius?
Šioje mokykloje dirbu antrus metus. Anksčiau 18 metų
dirbau Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinėje mokykloje, ten su
specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais konkurse „Galiu aš, gali
ir tu“ laimėjome trečiąją vietą: lipdėme skulptūrą, ją aprašėme.
2013 m. mano mokinė autistė tapo konkurso „Neatrasti talen
tai“ laureat e. Ji dainavo, o aš sėdėjau šalia scenos ir kartojau:
„Žiūrėk į mane“, kitaip ji nebūtų padainavusi. Dažnai dalyvau
jame piešinių konkursuose. Neveltui piešimas yra geriausia
terapija. Mokslininkai mikčiojančiam vaikui sako: „Nupiešk savo
mikčiojimą“, jis nupiešia akmenuką gerklėje. Kai pradedame
naują temą, dažnai mokiniams siūlau piešti. Jeigu tai pasaka,
nagrinėjame dalimis, po truputį. Pirmiausia perskaitome, aiš
kinamės, atsakome į klausimus, paskui vaikai piešia: vienas
sodą, kitas namą, trečias kelią ar jūrą, tada iškabiname piešinius
eilės tvarka ir pasakojame – taip ugdome rišlią kalbą, žodyną.
Mokslo metų pabaigoje mūsų ugdymo įstaigoje vyko
Menų savaitė, per teatro dieną specialiųjų poreikių turintys vai
kai vaidino spektaklį „Piemenėliai sugrįžta“. Mokiniai, kuriems
sunkiau sekasi skaityti ir rašyti, dainavo, vaidino, negailėdami
laiko piešė, kūrė kaukes ir dekoracijas. Taip buvo lavinama jų
motorika, kruopštumas, kartu tai tarsi terapija, poilsis, galimy
bė nurimti. Ruošdamiesi renginiui vaikai susidraugavo, jautė
atsakomybę. Mūsų įstaigoje mokosi įvairių tautybių mokinių,
todėl spektaklis, kuriame daug tautosakos elementų, padėjo
mokytis lietuvių kalbos, papildė pamokose gaunamas žinias ir
įgūdžius. Vaikų gynimo dienos proga vaidinusiems mokiniams
suorganizavau kelionę į Trakus, plaukėme garlaiviu ir jie patys
pradėjo dainuoti dainas iš spektaklio, klausinėjo manęs, ką vai
dinsime šiais mokslo metais. Tai rodo, kad vaikams tokia veikla
patinka.

Tėv ų ir bendrakl asių pagalba
Šiems vaikams itin reikalingas tėvų dėmesys, pagalba. Kaip
dirbate su tėvais, ko juos mokote?
Turime klubą „Mes galim“. Specialiųjų poreikių turinčių
vaikų tėvai susirenka kartą per tris mėnesius. Jie gauna kva
lifikuotą pagalbą, kartu su socialine pedagoge, psichologe pa
rengiame užduočių. Vėliau gerdami arbatą ar kavą kalbamės,
tėvai vieni kitiems išsipasakoja, dainuojame, žaidžiame. Pakeitę
aplinką jie visai kitaip jaučiasi. Vieni su kitais konsultuojasi,
kokie jų atžalų pasiekimai, o mes nurodome, kaip kryptingai
reikėtų mokyti, ugdyti vaikus: nešaukti, padėti, priimti tokius,
kokie yra, nebausti, jei jie lėtesni, prasčiau mokosi. Tokį klubą
turėjau ankstesnėje darbovietėje, idėją atsinešiau ir čia. Žino
ma, reikėtų daugiau susitikimų. Po jų tėvai dėkoja už galimybę
pabendrauti, sužinoti, kaip padėti vaikui. Yra ir labai gerų, ir
problemiškų šeimų. Su romų tautybės vaikais sudėtinga, bet
ir juos įtraukiame į veiklą.
O kaip kiti vaikai klasėje reaguoja į specialiųjų poreikių tu
rinčius vaikus? Nėra patyčių?
Patyčių nepastebiu, be to, neleisčiau. Žinoma, turi daug
dirbti tėvai, mokytojai. Tėvams per susirinkimus labai gražiai
paaiškinama, kad yra vaikų, kurie nespėja dirbti kartu su klase.
Bet jie netrukdo kitiems, jeigu užduotys diferencijuotos. Kartais
netgi siūlome gabesniems vaikams dirbti poroje, komandoje su
tais, kuriems sunkiau sekasi, paaiškinti jiems, padėti. Taip pat
sulaukiu pagalbos iš gimnazistų.
Linkėdama sėkmės ir naujų idėjų, dėkoju už pokalbį.
Dovilė Šileikytė
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