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Per at ei nan čius ke le rius me tus bus sie kia ma įves ti eta ti nio mo ky to jų dar bo ap
mo kė ji mo sis te mą, ne di de lė se mo kyk lo se dir ban čius ar ma žą dar bo krū vį tu rin čius 
pe da go gus ska tin ti įgy ti pa pil do mą kva li fi ka ci ją. Pe da go gų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo 
sis te mą nu ma to ma nuo sek liai keis ti į tęs ti nio kva li fi ka ci jos to bu li ni mo pro gra mas, 
ku rios su teik tų trūks ta mą ar pa pil do mą kom pe ten ci ją per api brėž tą lai ką, pa laips
niui di din ti mo ky to jų at ly gi ni mus. Taip pat ska tin ti, kad sa vi val dy bės vi so ke rio pai 
rem tų kai mo vie to vė se ar ne di de liuo se mies te liuo se dir ban čius mo ky to jus, pvz., 
kas dien va ži nė jan tiems į dar bą pe da go gams kom pen suo tų ke lio nės iš lai das. Vi sa 
tai nu ma ty ta nau ja ja me Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) pa reng ta me Pe da
go gi nių pro fe si jų pres ti žo kė li mo pro gra mos pro jek te. Pro gra ma bus įgy ven di na ma  
2017–2022 m.

Pro gra mos pro jek te nu ma ty tos kryp tys, ku rios su da rys są ly gas di din ti mo ky to jų 
ben druo me nės pro fe sio na lu mą. Tai – ga bių ir mo ty vuo tų pre ten den tų at ran ka į pe
da go gi nes stu di jas, stu di jų ko ky bė, tęs ti nis kva li fi ka ci jos to bu li ni mas, ma te ria li nės 
ge ro vės di di ni mas, dar bo ap lin kos ir są ly gų ge ri ni mas.

Pe da go gi kos stu di jas uni ver si te tuo se nu ma ty ta pa pil dy ti prak ti ka mo kyk lo se jau 
nuo pir mų jų stu di jų me tų. Tad stu di juo da mi jau nuo liai ga lės įsi ver tin ti, ar jie mo ty vuo ti 
ir pa si ren gę dirb ti pe da go go dar bą. Tie, ku rie nu spręs, kad ne ga li dirb ti mo kyk lo je, 
tu rės ga li my bę pa si trauk ti iš pe da go gi nių stu di jų ir rink tis ki tą kryp tį.

Taip pat sie kia ma pa reng ti pa ti ki mes nius at ran kos į pe da go gi nes stu di jas bū dus, 
ku rie pa dės at rink ti la biau siai mo ty vuo tus jau nuo lius. Pe da go gų ren gi mo pro gra mos 
bus at nau jin tos jau nuo 2017 m. pa gal Moks lo ir stu di jų įsta ty mo nau ją re dak ci ją bei 
Švie ti mo ir ug dy mo stu di jų kryp čių gru pės ap ra šo rei ka la vi mus.

Nu ma to ma iš es mės per tvar ky ti mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo sis te mą. Per
ėjus prie il ga lai kių mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo pro gra mų, ne trum pes nių kaip 
40 va lan dų, ga lin čių iš si dės ty ti per ke lis mė ne sius ar moks lo me tus ir vyk ti įvai rio
mis for mo mis, da ly viai ga lės ne tik iš girs ti apie nau jo ves, bet ir jas iš ban dy ti sa vo 
prak ti ko je, ap mąs ty ti ir pro gra mos pa bai go je pa si tik rin ti įgy tos kom pe ten ci jos ly gį.

Pla nuo ja ma su kur ti kom pen sa ci jų me cha niz mą, skir tą mo ky to jams, pa si rin ku siems 
anks čiau iš ei ti į pen si ją.

Nuo šio rug sė jo pe da go gų at ly gi ni mams di din ti pa pil do mai skir ta 8 mln. eu rų. Ne
be li ko mi ni ma lių dar bo už mo kes čio ko e fi cien tų, jie pa kel ti iki vi dur kio, tad at ly gi ni mai 
la biau siai di dė jo ma žiau siai už dir bu siems pe da go gams.

Pe da go gi nių pro fe si jų pres ti žo kė li mo pro gra ma bus įgy ven di na ma vals ty bės 
biu dže to ir Eu ro pos Są jun gos 2014–2020 m. fi nan si nės pa ra mos ir ben dro jo fi nan
sa vi mo lė šo mis.

Pe da go gi nių pro fe si jų pres ti žo kė li mo pro gra mos pro jek tas 
vie šai pri ei na mas ŠMM in ter ne to sve tai nė je – www.smm.lt.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Europosprofesiniųgebėjimųsavaitė

Gruo džio 5–9 d. Eu ro pos Ko mi si ja kvie čia pri si jung ti prie Eu ro pos pro fe si nių 
ge bė ji mų sa vai tės. Šia ini cia ty va sie kia ma, kad pro fe si nis ren gi mas ir mo ky mas, 
pa de dan tis įgy ti ko ky biš kų įgū džių ir su si ras ti dar bą, bū tų pa trauk les nis. Per Eu ro
pos pro fe si nių ge bė ji mų sa vai tę vi so je Eu ro po je vyks ren gi niai, ku riuos or ga ni zuos 
pro fe si nio ren gi mo ir mo ky mo sri ty je dir ban čios ins ti tu ci jos. Kvie čia me pri si jung ti 
prie šios ini cia ty vos ir or ga ni zuo ti įvai rius ren gi nius ar ki tas veik las.

RegistruokitesavorenginįEuroposKomisijosinternetopuslapyje–
http://ec.eu ro pa.eu/so cial/main.jsp?lan gId=en&ca tId=88&event sId=1125.
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Ispanijos sostinėMadridas yrapatraukli vietaatvyks
tantiesiems iškitųšaliųpagal„AuPair“programą.Ypač
palankivietatiems,kurienorisusipažintisuispanųkultūra
armokytisjųkalbos.Tarpkeliųšimtų(ogalnettūkstančių)
minėtosprogramosdalyviųpraėjusiusmokslometusMad
ridepraleidoirGabrielėŠetkutė.Jigyvenoispanųšeimoje
irturėjopagelbėtivaikamsmokytis,kartaislydėtijuosįmo
kyklą.Tačiausvarbiausiastikslas–bendrautianglųkalbair
taippadėtivaikamsnamųaplinkojemokytisužsieniokalbos.
ApieispanųmokykląLietuvoježinomanetiekirdaug,to

dėlkalbinuGabrielęirprašaulietuviškužvilgsniuapžvelgti
tai,kątekomatytiirpatirti.

Kiek to je šei mo je bu vo vai kų? Koks jų am žius? Ar tai 
ti piš ka is pa nų šei ma?

Šei mą, ku rio je gy ve nau, lai ky čiau ti piš ka tiek ma te ria liai, 
tiek ir kul tū riš kai. Jie lai ko si tra di ci jų kas die nia me gy ve ni me, 
bet drau ge ski ria ne ma žai dė me sio pa žin čiai su ki to mis kul tū
ro mis ir už sie nio kal bo mis. Šei mo je – 3 vai kai: Ol ga (11 me tų), 
Hec to ras (9 me tai) ir Mar ta (4 me tai).

Ar vai kų lan ko ma mo kyk la yra ti piš ka ug dy mo įstai ga? 
O gal tu ri ko kių iš skir ti nių bruo žų, pa ly gin ti su ki to mis 
Is pa ni jos mo kyk lo mis?

Co le gio Es pi ri tu San to yra dvi kal bė ir į an glų kal bos mo ky mą 
orien tuo ta ug dy mo įstai ga. Jo je ne tik ski ria ma daug va lan dų 
an glų kal bos pa mo koms, bet ir da lis mo ky to jų ar ba jų asis ten
tų yra at vy kę iš an gliš kai kal ban čių ša lių. Mo kyk lo je siū lo ma 
ne ma žai po pa mo ki nės veik los bei pa pil do mų pa mo kų an glų 
kal ba. Taip pat vai kai iš da lies an gliš kai mo ko si ir tiks lių jų bei 
so cia li nių moks lų da ly kų. Tie sa, ši mo kyk la nė ra iš skir ti nė, nes 
pa gal pri im tą švie ti mo po li ti ką be veik pu sė Mad ri do re gio no 
ug dy mo įstai gų yra dvi kal bės.

Ko kie pa ste bi mi skir tu mai tarp Mad ri do ir Lie tu vos mo
kyk lų?

Pir miau sia ski ria si die nos or ga ni za vi mas. Kiek vie ną die ną 
pa mo kos pra si de da 9 val. ir bai gia si prieš 17 val. va ka ro. Mo ki
niai kas dien tu ri po 6 pa mo kas, il gą pie tų per trau ką, trun kan čią 
pus an tros va lan dos, ir pus va lan džio per trau ką, ku rią vi si tu ri 
pra leis ti įstai gos kie me. Įdo mu tai, kad į mo kyk lą Is pa ni jo je 
vai kai pra de da ei ti vos 3 me tų ir jų die nos gra fi kas toks pat, 
kaip ir vy res nių jų. Dar vie nas da ly kas – griež ta uni for mų tvar ka. 
Vi si mo ki niai vil ki ofi cia lią ar ba spor ti nę uni for mą, jei tą die ną 
vyks ta kū no kul tū ros pa mo kos. Griež tai nu ro dy ta, ko kio ti po 
ir spal vos ba tai tu ri bū ti de ri na mi prie ati tin ka mos uni for mos.

Ne re tai ma no ma, kad ki to se Va ka rų Eu ro pos vals ty bių 
mo kyk lo se vai kai mo ko si ma žiau nei Lie tu vo je. Ar ga li ma 
pa ly gin ti kai ku riuos mo ko muo sius da ly kus ir mo ki nių 
už im tu mą po pa mo kų?

Ma ne iš ties nu ste bi no di de lis krū vis ir mo ki nių už im tu mas 
mo kyk lo je. Pa vyz džiui, jau ket vir to je kla sė je mo ki niai tu ri iš
mok ti žmo gaus kū no san da rą, or ga nų pa va di ni mus ir pa aiš kin ti 
jų funk ci jas an glų kal ba. Ne ga na to, kad vai kai pra lei džia tiek 
va lan dų mo kyk lo je, jie taip pat kas dien tu ri at lik ti na mų dar bus 
ir ruoš tis bū si miems te stams. Pa ste bė jau, kad mo ki niai daž
nai te stuo ja mi ir kas sa vai tę tu ri pa si ruoš ti bent 2 te stams, o 
neretai ir dau giau.

Ar vai kai na muo se daug lai ko ski ria na mų dar bams, ar 
ilgai mo kosi? Kiek jie tu ri lais vo lai ko ir ką vei kia?

Kiek vie ną die ną vai kai na mų dar bams ski ria apie 1,5–2 val. 
Tad daug lais vo lai ko dar bo die no mis ir ne lie ka, nes pa pras tai 
mo ky tis bai gia apie 20 val. va ka ro. Lie ka va lan dė lė iš ei ti į lau ką, 

ŽvilgsnisįMadridomokyklą

pa žais ti kom piu te ri nį žai di mą ar pa žiū rė ti te le vi zo rių. Įpras tai 
sa vait ga liais vai kai mo ko si dar il giau, kad tin ka mai pa si ruoš tų 
bū si miems te stams. Taip pat kiek vie ną die ną bent pus va lan dį 
tu ri skai ty ti pa si rink tą kny gą.

Ko kį dė me sį vai kų mo ky mui si ski ria tė vai? Ar jie pa de da 
pa ruoš ti na mų dar bus bei at lik ti ki tas už duo tis? Ko kias 
tai ko ska ti ni mo prie mo nes?

Tė vai la bai įsi trau kę į mo ky mo si pro ce są ir vi sa da ži no, ka da 
bus tes tas, ko kius įver ti ni mus vai kai ga vo. Ma no ma ny mu, tė vai 
net per daug pa de da jiems ruoš ti na mų dar bus, nes vis ką da ro 
kar tu, aiš ki na si kiek vie ną niu an są. Daž niau siai bu vo tai ko mos 
il ga lai kės ska ti ni mo prie mo nės. Pa vyz džiui, jei bus gau ti ge ri 
įver ti ni mai iš ke lių tes tų, tai tė vai vai kus sa vait ga lį nu si ves į ki no 
te at rą ar fut bo lo var žy bas, leis il giau žais ti su drau gais lau ke.

Šiuo me tu Lie tu vo je daug kal ba ma apie tai, kad va di na
mo ji „Z“ kar ta tu ri bū ti mo ko ma ki taip – tra di ci niai me to
dai pa se no, to dėl rei kia tai ky ti ak ty vios veik los me to dus, 
nau do ti mo der nias tech no lo gi jas ir pan. Kaip šiuo po žiū riu 
bu vo to je mo kyk lo je?

Kiek te ko ma ty ti, mo kyk lo je tai ko mi tra di ci niai me to dai: žo
di nis mo ky to jo aiš ki ni mas ir ra šy mas ant len tos. Per pa mo kas 
tech no lo gi jos bu vo nau do ja mos ga na re tai, ke le tą kar tų pa ro
dy ta vaiz do me džia ga. Mo kant kal bų tech no lo gi jos pa si telk tos 
jau kiek daž niau, dau giau sia vaiz do ir gar so įra šai, bet pa grin
das – in di vi du a lus ir gru pi nis dar bas.

Svar biau sias tiks las bu vo pa dė ti vai kams mo ky tis an glų 
kal bos, tad bū tų įdo mu su ži no ti, ko kie to kio am žiaus vai kų 
ge bė ji mai kal bė ti an gliš kai?

Ma ne iš ties nu ste bi no vai kų ge bė ji mas kal bė ti an gliš kai. 
Vy res nie ji be pro ble mų ga li reikš ti sa vo nuo mo nę ir įvai rias 
min tis ne tik šne ka mą ja, bet ir da ly ki ne kal ba. Ypač nu ste bi no 
4 me tukų Mar tos ge bė ji mas su pras ti, ką ki ti kal ba an glų kal ba. 
Mo kyk lo je vai kai mokomi skai čiuo ti iki 20 an gliš kai, spal vų ir 
kas die nių daik tų pa va di ni mų. Nors Mar ta an glų kal ba kal bė jo 
ne itin daug, bet su pra to prak tiš kai vis ką.

Ką vai kai vei kia pra si dė jus va sa ros atos to goms? Ar 
bu vo mo kyk lo je or ga ni zuo ja ma ko kia nors veik la, skir tos 
už duo tys at lik ti na muo se?

Vai kų atos to gos pra si dė jo bir že lio pa bai go je. Ke lias sa vai tes 
mo kyk lo je bu vo or ga ni zuo ja ma pa pil do ma veik la. Su reng tos 
die nos mu zi kos ir spor to sto vyk los, taip pat ir pa pil do mos an
glų kal bos pa mo kos. Vy res nie siems dvi sa vai tes nuo 9 val. iki 
16 val. vy ko an glų kal bos pa mo kos ir pa pil do mi už si ė mi mai. 
Tai gi, tik ros atos to gos pra si dė jo nuo lie pos, kai vai kai ga lė jo 
lai ką leis ti prie ba sei no, žais ti su drau gais ir nu sto ti mo ky tis 
kiek vie ną die ną. Tie sa, jiems bu vo pa teik tas są ra šas kny gų, 
ku rias re ko men duo ja ma per skai ty ti per atos to gas.

Ko mū sų ša lies mo ki nių tė vai ir mo ky to jai, gal būt net 
švie ti mo po li ti kai ga lė tų pa si mo ky ti ar ba ko kią pa tir tį 
per im ti iš is pa nų – Mad ri de gy ve nan čių tė vų, pe da go gų, 
po li ti kų?

Ma no ma ny mu, vie ti nė švie ti mo sis te ma tik rai ge rai or ga
ni zuo ta ir cen tra li zuo ta, ta čiau vai kams ten kan tis krū vis kiek 
per di de lis. Pa ti ko, kad pa gal ben drą sias mo ky mo si nuo sta tas 
skir tin go se Mad ri do mo kyk lo se vai kai mo ko si iš tų pa čių va do
vė lių ir yra nu sta ty tas va lan di nis da ly kų pa skirs ty mas. Tie sa, 
yra skir tu mų tarp pri va čių ir vals ty bi nių bei įpras tų ir dvi kal bių 
mo kyk lų. Ta čiau da ly ki ne pras me vis kas puikiai or ga ni zuo ta.

Dė ko ju už po kal bį.
BenediktasŠETKUS

LietuvosedukologijosuniversitetoIstorijosdidaktikoscentrovedėjas
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Rug sė jį pra dė ta vyk dy
ti pre ven ci nė pro gra ma 
„Bi čiu liai“. Jos tiks las – 
su bur ti ini cia ty vių, ak ty
vių, no rin čių ben drau ti 
jau nuo lių nuo 12 iki 18 
me tų gru pę, ku ri vyk dys 
ben drą veik lą. Pre ven ci
nę pro gra mą ini ci ja vo me 
mes, Jo no Ba sa na vi čiaus 
gim na zi jos psi cho lo gė 
Edi ta Uso nie nė ir Duks ty
nos pa grin di nės mo kyk los 
psi cho lo gė In drė Gum
ba ra gie nė. Pro gra mo je 
da ly vau ja 15 J. Ba sa na
vi čiaus gim na zi jos ir 20 
Duks ty nos pa grin di nės 
mo kyk los mo ki nių. Už
si ė mi mai vyks kar tą per 
mė ne sį. Per juos bi čiu liai 
ben draus ir ben dra dar
biaus, do mė sis įvai rio mis 
psi cho lo gi nė mis te mo mis, 
dis ku tuos, žiū rės ir ap tars fil mus, mo ky sis pa žin ti sa ve ir kt.

Pir ma sis su si ti ki mas vy ko rug sė jo 12 d. Duks ty nos pa grin di
nė je mo kyk lo je. Pra džio je žais min gą nuo tai ką su kū rė pra ti mas 
„Pa svei kink drau gą“. Dau ge liui bu vo ne įpras ta svei ki ni mo si 
žo džius iš tar ti pa si tel kus kū no ju de sius (šuo liu kus, skės čio ji mą 
ran ko mis). Trum pai pa ko men ta vo me, kad toks pa si svei ki ni mas 
lei džia ge riau ir grei čiau įsi min ti bi čiu lio var dą.

Vė liau pro gra mos na riai  kū rė sa vo gru pės veik los tai syk les. 
Pir ma sis su si ti ki mas šią die ną su pla nuo tas ne at si tik ti nai: rug
sė jo 10 d. mi ni ma Pa sau li nė sa vi žu dy bių pre ven ci jos die na. 
Tad bi čiu liai rin ko si ne tik su si pa žin ti, pa žais ti, bet ir ban dy ti 
su vok ti, kaip jau čia si drau gas, kaip pa ma ty ti, kad jam sun ku, 
ką da ry ti, jei pa si kei tė el ge sys ir t. t. Fil mo „Rin kis gy ve ni mą“ 

Draugiškosidėjosvirto„Bičiuliais“

per žiū ra ir ap ta ri mas pa dė jo su pras ti, ko dėl ga lė jo pa si keis ti 
bi čiu lio el ge sys, ka da gre sia sa vi žu dy bė. Kvie tė me įsi jaus ti į 
kiek vie ną pa pa sa ko tą is to ri ją. Kad iš sa ky tos min tys, ma ty ti ir 
iš girs ti pa ta ri mai ne pa si mirš tų, gimnazistai jaunesniesiems 
bičiuliams įtei kė lanks ti nu kus „Kaip pa dė ti drau gui, kai jam 
sun ku“. Su si ti ki mas bai gė si žai biš ku sam bū riu mo kyk los kie
me. Nu spren dė me spa lį su si tik ti J. Ba sa na vi čiaus gim na zi jo je.

Vi sas teks tas–www.dukstyna.lt.
EditaUSONIENĖ

UkmergėsJonoBasanavičiausg-jospsichologė
IndrėGUMBARAGIENĖ

UkmergėsDukstynospagr.m-klospsichologė

Po pie ri nės pa žy mių kny ge lės grimz ta į už marš tį – dau giau nei 
95 proc. Lie tu vos mo kyk lų jau nau do ja elek tro ni nius die ny nus. 
Ne pai sant to, be si kei čian tys mo ki nių, tė vų ir mo ky to jų po rei kiai 
ska ti na to liau to bu lin ti moks lo re zul ta tų val dy mą. Šiais moks lo 
me tais lei dyk la „Švie sa“ ša lies mo kyk loms pri sta to nau ją elek
tro ni nį die ny ną „Edu ka“, su kur tą taip, kad bū tų kuo pa to giau juo 
nau do tis ir mokytojai ga lė tų skir ti dau giau dė me sio in di vi du a liai 
mo ki nių pa žan gai.

In di vi du a lią vai ko pa žan gą „Edu kos“ die ny ne bus ga li ma 
ver tin ti jau nuo gruo džio. Tuo pat me tu pri si jun gu sių var to to jų 
lauks ir dar vie na nau jo vė – ga li my bė nau do tis kar tu su die ny
nu in teg ruo tu pa pil do mu mo ko muo ju tu ri niu. Die ny no kū rė jai 
tai va di na vie nu svar biau sių pra na šu mų, nes vi sa mo ky mo si 
ap lin ka – tiek ver ti ni mas, tiek už duo tys – nuo šiol bus vie no je 
pro gra mo je.

Nors elek tro ni nis die ny nas „Edu ka“ dar yra ku ria mas, vi si 
no rin tys ga li iš ban dy ti jau da bar – pir mus me tus var to to jams 
su tei kia ma ga li my bė juo nau do tis ne mo ka mai. Pir mie ji iš ban

Mokyklosdomisinaujuelektroniniudienynu„Eduka“

dę „Edu ka“ die ny ną itin ver ti na tai, kad ja me ne skel bia mos 
re kla mos ir taip ne blaš ko mas dė me sys. Mo ky to jams pa ti ko 
au to ma tiš kai iš sau go ma in for ma ci ja – ne rei kia jau din tis, kad 
mo ki nių pa žy miams ir pa sta boms su ra šy ti skir tas lai kas nu eis 
per niek pa mir šus pa spaus ti ko kį nors myg tu ką. Be to, ku riant 
nau ją jį die ny ną ap klaus ti mo ky to jai pa gei da vo ga li my bės ra šy ti 
kau pia muo sius ba lus – tą jie ir gi ga lės da ry ti.

Ja me bus ne tik tra di ci nės elek tro ni nio die ny no funk ci jos 
(su ra šy ti pa žy mius, žy mė ti lan ko mu mą, ra šy ti pa sta bas, as me
ni nes ži nu tes), bet ir iš plės tos ata skai tų pa tei ki mo ga li my bės. 
Įpu sė jus ant ram se mest rui, „Edu ka“ var to to jai ga lės pa si telk ti 
vaiz din gas ata skai tas ir taip iliust ruo ti kiek vie no mo ki nio ar 
vi sos kla sės rai dą.

Pla čiau apie elek tro ni nį die ny ną „Edu ka“ ga li ma su ži no ti in ter
ne to sve tai nė je www.eduka.lt ar ba tei rau tis lei dyk lo je „Švie sa“.

Leidyklos„Šviesa“inf.

Mokyklose
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Spar čiai kei čia si Tel šių „Kran to“ pro gim na zi jos bib lio te kos 
ir skai tyk los veik la. Ji mo der ni zuo ta, įdieg tos nau jos tech no
lo gi jos, ben druo me nė ga li nau do tis įvai rio mis pa slau go mis. 
Šiuo lai ki nė bib lio te ka ir skai tyk la ne ga li at si lik ti nuo ug dy mo 
pro ce so po ky čių, pro gim na zi jos pe da go gai bet ku riuo me
tu ga li nau do tis ne tik čia esan čia li te ra tū ra, in for ma ci niais  
šal ti niais, bet ir elek tro ni nė mis erd vė mis, reng ti kla sės va lan
dė les, se mi na rus, da ly tis ge rą ja pa tir ti mi, ves ti in teg ruo tas 
pa mo kas.

Rug sė jo pra džio je skai tyk lo je vy ko 5a ir 5c kla sių ne tra di ci nė 
lie tu vių kal bos pa mo ka „Vie na kal biai žo dy nai. Fra ze o lo giz mai“. 
Pa mo ką ve dė me mes, šios in for ma ci jos au to rės, lie tu vių kal
bos vy riau sio ji mo ky to ja Lai mu tė Kaž dai le vi čie nė ir bib lio te kos 

Bibliotekatampašiuolaikiška

ve dė ja Ma ri ja Gu rec kie nė. 
Su pa žin di no me mo ki nius su 
skai tyk lo je esan čiais vie na kal
biais žo dy nais, pa aiš ki no me, 
kaip jais nau do tis, iš si aiš ki
no me te mą „Fra ze o lo giz mai“. 
Jų vai kai ga lė jo ieš ko ti ne tik 
tra di ci nia me, bet ir elek tro
ni nia me žo dy ne. Prak ti nes 
už duo tis mo ki niai at li ko gru
pe lė mis prie kom piu te rių. 
Nors ir trū ko tech no lo gi nių 
įgū džių, bet mums pa de dant 
ir kon sul tuo jant per pa mo ką 
pa vy ko daug nu veik ti.

Kei čia si pro gim na zi jos bib
lio te ki nin ko veik la. Kar tu su 
mo ky to jais jis ne tik pla nuo ja, 
ku ria ug dy mo(si) veik los bū
dus, bet ir mo ko, kon sul tuo ja.
Per ei na ma nuo va do vė lio prie 

in for ma ci niais šal ti niais be si re mian čio mo ky mo(si).
Rug sė jo pra džio je mū sų nau jie ji ben druo me nės na riai – pir

mo kė liai – su si pa ži no su pro gim na zi jos erd vė mis. Ap žiū rė jo jie 
ir bib lio te ką. Su sė dę skai tyk lo je mo ki nu kai tik var tė kny ge les, 
su si pa ži no su iliust ra ci jo mis, at pa ži no jau ži no mas rai des.  
At ei ty je jie da ly vaus čia or ga ni zuo ja muo se įvai riuo se ren gi
niuo se ar in teg ruo to se pa mo ko se.

„Kran to“ pro gim na zi jos bib lio te ko je ir skai tyk lo je daž nai vyks
ta įvai rūs ren gi niai, pa ro dos. Tai ben druo me nei, kai tai at vi ra 
erd vė, ku riai la bai svar būs mo ki nių, mo ky to jų, ad mi nist ra ci jos 
ir tė vų po rei kiai.

LaimutėKAŽDAILEVIČIENĖ
MarijaGURECKIENĖ

Įgy ven di nant pa grin di nio ug dy mo et ni nės kul tū ros ben drą
sias pro gra mas sie kia ma, kad mo ki nys pa žin tų, per im tų, sau
go tų tra di ci jas. Tra di ci nės kul tū ros prad me nis vai kas gau na 
iš šei mos, ar ti mos ap lin kos. Vė liau jo aki ra tį ple čia mo kyk la, 
čia įgy ja ži nių, for muo ja mos el ge sio nor mos, pa žiū ros, tau ti nė 
sa vi mo nė. Per et no kul tū ri nį ug dy mą stip rė ja vai ko ry šys su 
tė vais, drau gais, ar ti mai siais.

Kur šė nų Sta sio An glic kio mo kyk lo je et no kul tū ra per mo ki niui 
pa žįs ta mą ap lin ką – šei mą, na mus, kal bą, gim tą jį kraš tą – in teg
ruo ja ma į mo ko muo sius da ly kus, ne for ma lų jį švie ti mą. Et ni nės 
kul tū ros pa ži ni mas pri ar ti na vai ką prie tau to sa kos, liau dies 
me no, et ni nių pa pro čių. Tam pa si tel kia mi žai di mai, vai dy ba, 
pie ši mas, tau to sa ka, mu zi ka, vai kų li te ra tū ra. Ap ta ria ma tau
to dai lės kū ri nių (kry žių, kau kių, ver bų ir kt.) ver tė ir ry šys su 
tra di ci jo mis, ka len do ri nė mis šven tė mis, kal ba ma apie mi ty bos 
tra di ci jas šei mo se, per šven tes. Mo ki niai tu ri ga li my bę ne tik 
iš mok ti, bet ir tė vams, mo kyk los bei mies to ben druo me nei pa
ro dy ti, ką su ži no jo, da ly vau ti įvai rio se ka len do ri nė se ir me no 
šven tė se, ži nias pri tai ky ti kas die nė je ir šven ti nė je veik lo je.

Mo kyk la jau ne vie ne rius me tus ren ka si et no kul tū ri nio ug
dy mo kryp tį ir sėk min gai vyk do įvai rias et no kul tū ri nes veik las: 
dai nuo ja, žai džia, puo šia Ka lė dų eg lu tes, ga mi na žais liu kus, 
Už ga vė nių kau kes, da žo Ve ly kų mar gu čius, ren gia Ka ziu ko 
mu gę. Mo ki niai nuo lat lan ko si Šiau lių r. sa vi val dy bės et ni nės 

Etnokultūriniųvertybiųsvarbaugdantmokinius

kul tū ros ir tra di ci nių ama tų cen tre, kur ve da mos eks kur si jos, 
tau to dai li nin ko Al gi man to Ta ma šaus ko pa ro do mo sios ke ra mi
kos pa mo kos: pa tys ga mi na puo dy nes, ąso tė lius, va zas, mo ko
si puoš ti liau diš kais raš tais. Va sa rą vai kai ren ka si į edu ka ci nę 
va sa ros sto vyk lą Pa e že rių dva re. Čia jie mo ko si dai nuoti, šok ti, 
pin ti juos tas, ki li mus, dirb ti su mo liu. Per iš vy kas, eks kur si jas 
mo ky to jai in teg ruo ja et no kul tū rą ne tra di ci nė je ap lin ko je: Lie tu
vos liau dies bui ties mu zie ju je, Pa kruo jo ir Bur biš kių dva ruo se, 
Kle bo niš kių kai mo mu zie ju je, Že mai čių kai mo bui ties mu zie ju je 
ir ki tur. Mo kyk los di rek to rės Da nu tės Lo tiu kie nės pa stan go mis 
įkur tas S. An glic kio mu zie jus, ku ria me yra ir et ni nės kul tū ros 
kam ba rysmu zie jus. Jau ta po tra di ci ja čia reng ti ir fil muo ti 
pa mo kas.

Prieš dvy li ka me tų įkurtas lie tu vių liau dies šo kių bū re lis, ku
ria me mo ki niai šo ka, žai džia, su si pa žįs ta su pa pro čiais, tau ti niu 
kos tiu mu. Džiu gu, kad vai kai pa mils ta šį iš skir ti nį kul tū ros pa
vel dą, ko lek ty vas kon cer tuo ja mo kyk los ben druo me nei, mies to 
šven tė se, ra jo no ren gi niuo se, res pub li ki nė se moks lei vių dai nų 
ir šo kių šven tė se. Tai su pras da mi pe da go gai nuo lat da li ja si 
ge rą ja dar bo pa tir ti mi, pa tys mo ko si, ieš ko vis nau jų et no kul
tū ros mo ky mo for mų ir me to dų. Jie yra ak ty vūs se mi na rų ir 
kon fe ren ci jų da ly viai.

BirutėJUKNIENĖ
Šiauliųr.KuršėnųStasioAnglickiom-klospradiniougdymomokytoja

metodininkė,neformaliojošvietimobūrelio„Potėviškėsdangum“vadovė
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Pa ti nuo sta biau sia kny ga yra žmo gaus gy ve ni mas. 
Bai gian tis va sa rai už ver tė me dar vie ną jos la pą. Bet 
ne pa pras tą... Tai mū sų mo kyk los bai gi mo ju bi lie jus. 
Rug pjū tis – ypa tin gas mė nuo abi tu rien tams, bai gu
siems Obe lių vi du ri nę mo kyk lą prieš 50 me tų.

Pa ger bė me ir ka pi nė se ap lan kė me į am ži ny bę 
iš ėju sius mo ky to jus bei ben drak la sius.

Ro kiš kio mu zi kos mo kyk los mo ky to jai Ok sa nai 
Sa daus kie nei ir jos mo ki nei smui kais grie žiant kom
po zi to riaus Jo han no Pa chel be lio kū ri nį „Ca non in D“, 
žen gė me pro tau ti nes juos tas į ju bi lie jui pa puoš tą 
sa lę, pa žen klin tą auk si niu skai čiu mi. Bu vo ge ra su 
tik ti vi sų mū sų ger bia mą ir my li mą kla sės auk lė to ją 
Er mi ną Ke sy lie nę. Ji pa si da li jo pri si mi ni mais apie 
kiek vie ną iš mū sų. Mo ky to jos dar bas jai bu vo ir gy
ve ni mo bū das, ir lais va lai kis. Tai vi sų kar tų Mo ky to ja. 
Jai ir vi siems ben drak la siams skam bė jo smui ki nin kių 
at lie ka mas An drea Bo cel li kū ri nys „Vi vo per lei“.

Su ka si lai ko ra tas, ku rio ne su stab dy si, to li už jo pa
si lie ka tai, kas vy ko pir mą kar tą. Lie ka tik pri si mi ni mų 
ke lias. O mū sų lai da – iš skir ti nė. Vi si iš au go me do ri, 
drau giš ki, links mi. Tarp mū sų yra net pen ki me di kai, 
pen ki pe da go gai, ver sli nin kai, ūki nin kas, tech no lo gai. Sma gu, 
kad trys ben drak la sės – Al do na, Al ma ir Va le ri ja – puo se lė ja 
Obe lių kraš tą ir li ko čia gy ven ti, o ben drak la sis Ze no nas Ku lys 
yra ne tik mū sų mo kyk los, bet ir Obe lių mies te lio bei vi sos Lie
tu vos pa si di džia vi mas. Jis – aukš to ran go ka ri nin kas, tech ni kos 
moks lų dak ta ras ir pir ma sis Lie tu vos ka ro aka de mi jos rek to rius. 
Ze no nas ve dė mū sų ben drak la sę Ma ri ją Slap šins kai tę...

Bu vo ge ra su si tik ti: ben dra vo me, juo ka vo me, šo ko me ir 

Ne pa kar to ja mos su si ti ki mo aki mir kos

dai na vo me iki pa ry čių. Kla sė drau giš ka, šil ta, šei my niš ka. Tik 
iš si skir ti sun ku. Li ko vil tis su si tik ti vėl ir vėl...

Šven tę drau ge su ma ni mi or ga ni za vo vil nie tės Ja ni na Mar
ke vi čiū tėStrac kie nė, Ada Ba ra naus kai tėBag do nie nė, Da nu tė 
Pit rė nai tėČi bir kie nė.

JaninaLEIKUTĖ-DANIENĖ
Vilniausl.-d.„Pasakaitė“direktorė

Šis rug sė jis Šiau liams – iš skir ti nis. Juk pra ėjo 780 me tų 
nuo 1236 m. rug sė jo 22 d. vy ku sio Sau lės mū šio, ku rio da ta 
žy mi mū sų mies to at si ra di mą. Įdo miau sia tai, kad taip pat šią 
die ną Lie tu va mi ni iš ki laus dai li nin ko, kom po zi to riaus Mi ka lo
jaus Kon stan ti no Čiur lio nio gim ta die nį, Bal tų vie ny bės die ną ir 
ru dens ly gia die nį.

No rint pa mi nė ti šias pro gas Šiau lių „Ro mu vos“ gim na zi jo je 
rug sė jo 22 d. su reng tas Šiau lių mies to ir ap skri ties me nų fes
ti va lis „Ši tą že mę man li ki mas do va no jo“, į ku rį bu vo pa kvies ti 
me no ko lek ty vai ne tik iš Šiau lių mo kyk lų, bet ir Jo niš kio, Nau
jo sios Ak me nės bei Kel mės ra jo nų. Tą die ną gim na zi jos fo jė 
dai lės ir tech no lo gi jų mo ky to jai or ga ni za vo gim na zis tų pie ši nių 
ir kū ry bi nių dar bų pa ro dą „Šiau liai va kar, šian dien ir ry toj“. 

Menųfestivalis„Romuvos“gimnazijoje

Skam bant šiau lie čio kom po zi to riaus Ro lan do Ja nu šo dai nai 
„Čia mū sų mies tas“, į sa lę rin ko si at li kė jai ir žiū ro vai. O įne šus 
deg lą, su skam bo žo džiai apie mū sų mies tą, dai nos apie Lie
tu vą. Šven tės da ly vius pa svei ki no Šiau lių mies to ta ry bos na rė 
Re gi na Kve da rie nė ir gim na zi jos di rek to rius Vy tau tas Gied rai tis.

Žiū ro vus pra džiu gi no Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos cho
ro „Vi va me lo di ca“, „Ju ven tos“ pro gim na zi jos mer gai čių an sam
blio „Kvar ta“ ir sku du ti nin kų an sam blio „Sin ko pė“ pa si ro dy mai.

Fes ti va lis pa si bai gė, ta čiau ši die na (nors ir ne ju bi lie ji nė) 
ki tais me tais, grei čiau siai, ir vėl su burs jau nuo sius me ni nin kus 
į ben drą šven tę.

VirginijaUŽIENĖ
Šiaulių„Romuvos“g-josmuzikosmokytojametodininkė
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„ŠiauliųmiestosavivaldybėsŠvietimocentrasorganizuoja
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų auklėtojų
padėjėjųmokymus„Pagalbapedagogamsugdantikimokykli
nioirpriešmokyklinioamžiausvaikus“.Norėtumesužinoti,ar
išklausęmokymusauklėtojųpadėjėjai galės laikinai vaduoti
auklėtoją?“–klausiaAdelijaMotejūnienė,Šiauliųlopšeliodar
želio„Klevelis“direktorė.

Ne, po mo ky mų auk lė to jų pa va duo ti jie ne ga lės. Yra la bai 
aiš kiai reg la men tuo ta, kas ga li dirb ti pe da go gi nį dar bą (ne
svar bu, ar tai da ro nuo lat, ar tik pa va duo ja). As muo, dir ban tis 
pe da go gu iki mo kyk li nio ug dy mo įstai go je, pri va lo tu rė ti spe cia

Drau gys tė su part ne riais iš Worm stedt mies to 
Tiu rin gi jo je (Vo kie ti ja) tę sia si jau be veik 20 me
tų – per tą lai ką mū sų mo ki niai ne kar tą lan kė si 
šio mies te lio mo kyk lo je, mes taip pat ne kar tą 
pri ėmė me sve čius iš Vo kie ti jos. Kei čia si mo ki nių 
kar tos, pa sto vūs lie ka me tik mes, šios idė jos 
su ma ny to jai – Worm stedt mo kyk los di rek to rius 
Fran kas Gun der man nas ir aš, mo ky to ja Da lia 
Venc ku vie nė. Rei kia pri pa žin ti, kad pa sau lis ir 
Vo kie ti ja kei čia si la bai spar čiai – po ky čiai aki
vaiz dūs net to kia me ato kia me mies te ly je kaip 
Worm stedt: po ke le tą pa bė gė lių vai kų kla sė se jau 
nie ko ne ste bi na ir gal vo ja ma, ne kaip vo kie čių vai
kus mo ky ti an glų kal bos, o kaip pa bė gė lių vai kus 
iš mo ky ti kal bė ti vo kiš kai... Bet apie vis ką iš ei lės.

Į ke lio nę marš ru ti niu au to bu su lei dau si kar tu 
su sep ty niais penk to kais. Nors jie dar ne di de li, 
ta čiau ke lio nės sun ku mus at lai kė, vis kam pa si
ruo šė iš anks to: na muo se iš mo ko ke le tą vo kiš kų 
fra zių, pa si rū pi no su ve ny rais ir an gliš kai pa ra šė 
ke le tą pa sa kų, ku rios vė liau bus iš leis tos kar tu su 
vo kie čių mo ki nių kū ri nė liais. Po dau giau kaip 20 
va lan dų tru ku sios ke lio nės au to bu su pa sie kė me 
ke lio nės tiks lą – Worm stedt mo kyk lą. Ka dan gi 
vieš na gė tru ko sa vai tę, spė jo me pa ma ty ti tik rai daug: tra di ci nę 
svo gū nų šven tę Apol dos mies te, di de lę ag roi no va ci jų pa ro dą 
Er fur te, vaikš ti nė jo me po įspū din gą go ti ki nį Er fur to se na mies tį, 
lan kė mės spaus tu vė je, pa ša rų gy vū nams ruo ši mo įmo nė je, 
ke lia vo me tram va ju mi, ra šė me die no raš tį, žai dė me įvai rius 
žai di mus, ant lau žo ke pė me su muš ti nius ir, ži no ma, mo kė mės 
kar tu su vo kie čių vai kais.

Kas ste bi no pa mo ko se? Ke li pa ste bė ji mai:
 �Mo kyk lo je ne ma tė me nė vie no mo ki nio su mo bi liuo ju te le
fo nu ran ko se – dėl sau gu mo juos tu rė ti drau džia ma.
 �Nė vie na me ka bi ne te ne bu vo jo kio kom piu te rio. Gal vo kie
čiai la bai „ne tur tin gi“?
 � Per vi sas per trau kas vai kai bū na lau ke: žai džia žai di mų 
aikš te lė se, skai to kny gas.
 �Mo ky to jai per per trau kas bū na kar tu su mo ki niais. „Kan ki na“ 
mo ky to jus tie vo kie čiai.
 � Per pa mo kas mo ki niai ga li vaikš čio ti, bet nė vie nas tuo 
ne pik tnau džiau ja ir ne truk do ki tiems.
 � Apie pa bė gė lius jau ra šiau – šio je mo kyk lo je jų dvi de šimt 
pen ki, be maž tiek, kiek vi so je Lie tu vo je.
 � Jo kių pa ty čių, iš pa bė gė lių taip pat nie kas ne si šai po, nors 
pro ble mų jie su ku ria be ga les.
 � Pra di nu kams pri va lo mos plau ki mo ir va žia vi mo dvi ra čiu 
pa mo kos. Ne mo ki? Mo ky sies tol, kol iš mok si, ki taip ne per
kels į aukš tes nę kla sę.

Kaskepsduoną,statysnamus,slaugysligonius?

Kai pa si do mė jau galimybėmis turėti te le fo ną (gal nie ko 
to kio?), ma nęs pa klau sė: o kas keps duo ną? Kas sta tys na
mus, slau gys li go nius? Vo kie čių nuo mo ne, mo bi lie ji te le fo nai 
tam ne pa de da... Be je, apie in te rak ty vi ą sias len tas ir ki to kias 
nau jo ves jie ne no ri net gir dė ti – tai esąs bran gus be pras mis 
žais liu kas. Tra di ci nės ža lios ra šo mo sios len tos, am žių prak ti kos 
pa tvir tin ta krei da – tie vo kie čiai tik rai „at si li kę“... Jie mo ko vai kus 
ge ro el ge sio, eti ke to, ben dra vi mo tai syk lių, ty ri nė ti ar ti miau sią 
ap lin ką, rū pin tis ja, bū ti sa vo ša lies šei mi nin kais... Kur ten jiems 
iki mū sų glo ba lios Lie tu vos idė jos.

Vo kie čiai my li ir ger bia vai kus, bet ir rei ka lau ja iš jų daug – 
pa mo ko se vieš pa tau ja ra my bė ir ty la. Per trum pą vieš na gę 
pas Worm stedt me rą šiek tiek šur mu lia vę mū sų mo ki niai ga vo 
man da gią pa sta bą – kai kal ba me ras, pri va lu klau sy ti, o klaus ti 
ga li ma tik ta da, kai bus leis ta... Be je, vai šin da mas vai kus sal du
my nais jis pa klau sė, ar daž nai ap lan ko me sa vo mies to me rą. 
De ja, at sa kė me, kad dar ne bu vo me. Vo kie čiai ste bė jo si, kad 
nė vie nas mū sų vai kų tė tis ar ma ma ne va žia vo kar tu. Rū pes tį 
jie su pran ta kaip ben dra vi mą ir bu vi mą kar tu, ne tik bran gių 
žais liu kų pir ki mą.

Ar ver tė jo ke liau ti? Klaus ki me mo ki nių ir jų tė vų, jie ge riau siai 
ži no – sa ko, kad vai kai ge ro kai pa au go per tą sa vai tę...

DaliaVENCKUVIENĖ
KupiškioPoviloMatulionioprog-josmokytoja

Klau sia te – at sa ko me

lų jį vi du ri nį ar ba aukš tes nį iš si la vi ni mą, pe da go go kva li fi ka ci
ją, bū ti iki mo kyk li nio ug dy mo spe cia lis tas. Yra ke lios iš im tys: 
jei gu dar buo to jui, ku ris jau dir ba pe da go gu, iki pen si jos li ko 
5 me tai ar ba ma žiau, jei gu jis pra dė jo stu di juo ti nuo 2014 m. 
rug sė jo 1 d. (as me nys per 2 me tus nuo dar bo pa gal iki mo
kyk li nio ar prieš mo kyk li nio ug dy mo pro gra mą pra džios pri va lo 
įgy ti pe da go go kva li fi ka ci ją) ir pan. Auk lė to jo pa dė jė jas nė ra 
pe da go gas, jam pa kan ka tu rė ti vi du ri nį iš si la vi ni mą ir mo kė ti  
vals ty bi nę kal bą.

ĮklausimąatsakėŠvietimoirmoksloministerijosTeisės
skyriausvyriausiojispecialistėJurgitaŠerpatauskienė.

Dviračioteorijos
pamokoje–susipažįstame
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Lopšeliuose-darželiuose

Skir tin guo se Lie tu vos mies tuo se vei kia pen kios „Pu rie nos“ 
pa va di ni mą tu rin čios iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gos. Nuo šių 
me tų jas jun gia ben dra dar bia vi mo su tar tis ir ak ty vi veik la. 
Stei gia ma sis part ne rys tės tin klo „Lie tu vos „Pu rie nų“ žie das“ 
su si ti ki mas vy ko Kė dai nių mo kyk lo jedar že ly je dar pa va sa rį, 
nuo ta da ir or ga ni zuo ja mos ben dros pro jek ti nės veik los.

„Pu rie nų“ va do vai, sa vi val dų pir mi nin kai ir auk lė to jos pri sta tė 
sa vo įstai gas, kei tė si ge rą ja vyk do mų pro jek tų pa tir ti mi, pa sa
ko jo sėk mės is to ri jas. Pa tvir tin tas tu ri nin gas part ne rys tės tin klo 
„Lie tu vos „Pu rie nų“ žie das“ veik los pla nas.

Šiau lių r. Gruz džių lop še lisdar že lis „Pu rie na“ ko vą vi sas ben
dra dar biau jan čias įstai gas pa kvie tė da ly vau ti pie ši nių pa ro do je 
„Lie tu va – ša lis gim to ji“. Dar bai bu vo eks po nuo ja mi Gruz džių 
Au gus ti no Gri ciaus bib lio te ko je. O mes su ren gėme pie ši nių ir 
nuo trau kų res pub li ki nį kon kur są „Lie tu vos paukš čiai“. Ma žie ji 
au to riai tu rė jo pro gą ati džiau pa žvelg ti į spar nuo tus drau gus, 

„Purienos“žydivisaismetųlaikais

juos pa žin ti ir įam žin ti. Ak ty viai pie ši nius ir nuo trau kas siun tė 
vi sos Lie tu vos iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gos, tarp jų ir pen kios 
Lie tu vos „Pu rie nos“. Nu ga lė to jai ap do va no ti pa gy ri mo raš tais, 
su ve ny rais.

Šio rug sė jo pra džio je Pa ne vė žio lop še lisdar že lis „Pu rie na“ 
su ren gė spal vin gą flo ris ti nį ple ne rą po at vi ru dan gu mi „Gam tos 
spal vos“. Vai kai ga lė jo kur ti spal vų ir vaiz dų de ri nius, nau do
da mie si gam ti ne me džia ga, mo ky tis ben drau ti su gam ta. Šis 
pro jek tas Pa ne vė žy je vyk do mas jau aš tun tus me tus. Šie met 
prie jo pri si jun gė ir vi sos Lie tu vos „Pu rie nos“. Mes, kė dai nie
čiai, sa vo įstai gos te ri to ri jo je su kū rė me flo ris ti nę kom po zi ci ją 
dai ne lės „Dru ge lis“ mo ty vais. Tė ve liai, vai kai, pe da go gai rin ko 
įvai rias gam tos gė ry bes ir su tar tu lai ku su ne šė į įstai gą. Nuo 
pat anks ty vo ry to drau ge kū rė me „Dru ge lio“ kom po zi ci ją... Ir 
mums pa vy ko puikiai! Džiau gia mės, kad dar bu pa si gė rė ti ga lė jo 
pro ša lį ei nan tys mies te lė nai. Bet la biau siai džiau gė si vai kai... 
Gal vo ja me, kad ki tais moks lo me tais, kur da mi nuo sta bius 

gam ti nius ru dens ki li mus, pa kvie si me 
pri si jung ti ir ki tas Kė dai nių ra jo no iki
mo kyk li nio ug dy mo įstai gas.

Na, o Vil niaus lop še lisdar že lis „Pu
rie na“ ren gia pri sta ty mą, per ku rį, be 
ki ta ko, skam bės pen ke tu ko him nas. 
Me tų pa bai go je nu ma ty ta ben dra 
žie miš ka ir šven tiš ka dai lės kon kur so 
„Snie go ir le do pa slap tys“ pa ro da. Ją 
or ga ni zuos klai pė diš kiai.

Pen ki „Pu rie nų“ žie dai su jung ti ne 
tik ben dra dar bia vi mo su tar ti mi, bet 
ir pra tur ti nan čia bei įkve pian čia ben
drys te.

BirutėNARUŠEVIČIENĖ
Kėdainiųm-klos-darželio„Puriena“direktorė

LinaPAULAUSKAITĖ
Vyresn.auklėtoja

Pas ku ti nę rug sė jo sa vai tę Pa ne vė žio lop še liodar že lio „Kas ty tis“ vai ku čiai, tė ve liai ir 
pe da go gai ruo šė si sma giai ne tra di ci nei šven tei „Mo liū gė lio ir Mė tos drau gys tė“.

Mė ta ruo šė ar ba tą, o Mo liū gė lis ke pė py ra gus. Ren gi nio or ga ni za to rė – dai lės stu di
jos va do vė Dai va Kri vic kie nė, at li ku si Mė tos vaid me nį. Tai ji vi są va sa rą sa vo so dy bo je 
au gi no vais ta žo les, rin ko mė tas... Tad at ke lia vus ru de nė liui su mė tų mai še liais, krep
še liais, pa si puo šu si ap siaus tė liu at bė go links min ti vai ku čių.

Triū sė ir prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gė In ga Ba ri sie nė, at li ku si Mo liū gė lio vaid me
nį. Ji vi są va sa rą mai šė teš lą ir ke pė mo liū gų py ra gą. Pa slap tį tu rė jo ir dar že lio di rek to rė 
Sta sė Še šei kie nė – per va sa rą au gi no ir už au gi no pa tį di džiau sią mo liū gų mo liū gą! Kad 
šven ti nį ryt me tį mo liū gas ne su šal tų, „nu pir ko“ ba tu kus, „pa da rė šu kuo se ną“. Jį pa ma tę 
dar že lio vai kai spon ta niš kai pa va di no Mo liū gai čiu. Ap link Mo liū gai tį vi sų gru pių auk
lė ti niai kar tu su tė ve liais ir auk lė to jo mis dė lio jo įvai riau sias kom po zi ci jas iš mo liū gų. 
Mė ta (Dai va) ir Mo liū gė lis (In ga) žai dė, šo ko, se kė sak mes, uos tė mė tų la pe lius. Vi sas 
dar že lio kie mas kve pė jo mė to mis ir py ra gu. Bai gian tis šven tei kiek vie na gru pė ga vo 
pa dė kas už įdo miai pa ruoš tas kom po zi ci jas. Mė ta pa si rū pi no mai še liuo se pa slėp tais 
pri zais „At spėk ir ra gauk“. Mo liū gė lis vi soms dar že lio gru pėms iš da li jo „mo liū giš kas“ 
pa dė kas. Iš mo nei ir fan ta zi jai ne bu vo ri bų. Vi si sku bė jo ra gau ti Mė tos ar ba tė lės ir Mo
liū gė lio py ra gė lio. Vai kai bu vo ku pi ni pui kių emo ci jų, džiau gė si šven te, ve dė tė ve lius 
ir ma my tes uos ty ti kve pian čių mė tų... Ma žy liai su ži no jo vais ta žo lių nau dą jų svei ka tai, 
ste buk lin gas ne tik mo liū go, bet ir ki tų dar žo vių sa vy bes.

Kar tu pra leis tas lai kas vi sai šei mai do va no jo ne įkai no ja mą pa tir tį, la vi no iš mo nę ir 
fan ta zi ją.

MoliūgėlioirMėtoskelionėį„Kastytį“

GražinaŠIMONIENĖ
Panevėžiol.-d.„Kastytis“vyresn.auklėtoja
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Visusmetusvykusiokūrybiniogamtosmokslųkonkurso
„Mūsųeksperimentas“nugalėtojailiepąkeliavoįEstijąsu
sipažintisuTartumiesteesančiumoderniu„Ahhaa“mokslo
centru.Dalijamėsmokytojųirmokiniųįspūdžiais.
Kviečiameplanuotieksperimentusirieškotinaujųidėjų

2017m.konkursui!

Vilkaviškio„Aušros“gimnazijos
biologijosmokytojaDaivaPaškauskienė
Ap si lan ky mas „Ah haa“ moks lo cen tre bu vo pra mo ga vi

siems – ir mo ki niams, ir mo ky to jams. Tai ge ra mo ky mo si 
ap lin ka, nes vi si „ste buk lai“ pa rem ti gam tos dės niais, smul kiai 
pa aiš kin ta, kaip kiek vie nas vei kia.

Štai ką apie šią ke lio nę ra šo mo ki niai Mar ta Mar čiu lio ny tė, 
Lau ra Ruoč ku tė, Ta das Skel čius ir Vil man tas Ru nas: „Mus ža
vė jo mies tas, lan ky ti ni ob jek tai, o la biau siai – „Ah haa“ moks lo 
cen tras. Ne pa pras tai pa ti ko iliu zi jos ir gra vi ta ci jos kam ba riai. 
Pas ta ra sis su tei kė ga li my bę iš kreip ti sa vo kū no ma sės cen trą 
ir pa tir ti nau jų po jū čių. Pa vyz džiui, lenk tis vi su kū nu į prie kį ir 
vis vien nepri si plo ti prie že mės. Taip pat ne ką ma žiau įspū
din gas bu vo ir ap si lan ky mo cen tre fi na las – ug nies spek tak lis. 
Gai la, kad to kių nuo sta bių, de gių ir spro gių eks pe ri men tų ne

Konkurso„Mūsųeksperimentas“nugalėtojai 
viešėjoTartumokslocentre„Ahhaa“

ga li ma at kar to ti na mie... Ti ki mės, kad ši ke lio nė mums bu vo 
ne pas ku ti nė!“

Mer gi nos pa sa ko ja apie ke lio nę: „Gi dės ve da mi žings nia vo
me po va ka rė jan tį Tar tu. Klau sy da mie si pa sa ko ji mų ap lan kė me 
uni ver si te ti nę mies to da lį, ta da ak me ni niu grin di niu nu si lei do me 
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į se na mies tį, kur prie mies to ro tu šės sto vi vie nas Tar tu sim
bo lių – skulp tū rafon ta nas, vaiz duo jan tis be si bu čiuo jan čius 
stu den tus. Lais vu lai ku ga lė jo me sa va ran kiš kai pa klai džio ti 
gat ve lė mis, pa vaikš ti nė ti Ema je gio upės pa kran te ir, vi sur gir
dė da mi es tų mies tie čių juo ką, pa si jus ti tik rais Tar tu stu den tais, 
pa si kly du siais va ka ro ra mu mo je.“

Ant rą ją die ną lau kė ne ma žiau įspū džių, nes tu rė jo me ga li
my bę at si dur ti moks lo ir tech no lo gi jų sū ku ry je – di džiau sia me 
to kio po bū džio moks lo po pu lia ri ni mo cen tre Bal ti jos ša ly se. 
Iš var dy ti vi sas pra mo gas, eks po na tus ir eks po nuo ja mas įdo
my bes bū tų sun ku. Ma ne, kaip bio lo gi jos mo ky to ją, la biau siai 
su do mi no gau si ana to mi jos eks po zi ci ja. Pa li ku si in te rak ty vius 
moks lo cen tro ob jek tus ki tiems en tu zias tin giems lan ky to jams, 
ati džiai ap žiū rė jau įvai rių pa to lo gi jų pa veik tus žmo gaus or
ga nus, ste bė jau si ana to mi jos ano ma li jo mis, o sa vo trum pą 
eks pe di ci ją po žmo gaus kū no įdo my bes, iš dė lio tas stik li nė se 
eks po zi ci jos len ty no se, pa bai giau at si sė du si į di džiu lę plas ti
ki nę gim dą. Vė liau dar ir pa si tik ri nau tu ri mas ži nias – tu rė jau 
su dė lio ti žmo gaus vi daus or ga nus.

Ši ana to mi jos eks po zi ci ja – la šas jū ro je, tik vie nas iš dau
ge lio Tar tu moks lo ir tech no lo gi jų cen tro pa si di džia vi mų, o jų 
čia – dau gy bė.

KlaipėdosVytautoDidžiojogimnazijos
fizikosmokytojaRomaStonkuvienėirmokiniai
GabrielėKalantaitėbeiMartynasDabravalskis
Vi si vie nin gai nu ta rė me, kad „Ah haa“ moks lo cen tre la biau siai 

pa ti ko ug nies ir de gi mo eks pe ri men tai. Tai bu vo vi sai ki to kie ir 
įdo mes ni ban dy mai, nei atliekame mo kyk lo je.

Taip pat moks lo cen tre di de lį įspū dį pa li ko žmo nių or ga nų ir 
emb rio nų eks po zi ci ja. Kai ku rie eks po na tai šiur pi no, bet bu vo 
įdo mu ir nau din ga su si pa žin ti su įvai rio mis li go mis, pa ma ty ti, 
ką vė žys ar al ko ho lis pa da ro žmo gaus or ga niz mui, kaip at ro do 
emb rio nų sme ge nys ir pan.

Sma giai pa ki lo me į Miun hau ze no bokš tą. Tai da rė me net 
ke lis kar tus. Bu vo links ma vi saip šo ki nė ti ir taip su si kur ti sa vo 
„Mat ri cos“ fil mu ką.

Dau gu ma eks po na tų fi zi ki niai, tad ga lė jo me ge riau su si pa
žin ti su fi zi kos dės niais, juos pa jus ti. Tai bu vo la bai sma gi ir 
įdo mi pa tir tis.

Dė ko ja me Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen trui už 
to kį pui kų kon kur są bei dar pui kes nį pri zą – ke lio nę į „Ah haa“ 
moks lo cen trą Tar tu.

Joniškior.Žagarėsgimnazijos
fizikosmokytojaAstaRadžvilienė
Ža ga rės gim na zi jos mo ki nės tarp da ly vių bu vo jau niau sios. 

Jas la biau siai ža vė jo tie sio giai ma to mi ir leng vai su pran ta mi 
eks po na tai: veid ro džių la bi rin tas, žmo gaus gal vos pa si ro dy mas 
už veid ro džių, ga li my bė pa čioms kil ti ant aukš to stul po įreng
tu įren gi niu... Bu vo ne pa pras tai sma gu iš ban dy ti sa vo fi zi nes 
ga li my bes: ma tuo ti ran kų jė gą, pa sta bu mą, at lik ti re ak ci jos 
ty ri mus, kur ti mu zi ką šo ki nė jant ir pan. Pa ban dė me iš si aiš kin
ti ir ki tų moks lo me tų fi zi kos te mas: slė gio pri klau so my bę nuo 
aukš čio ir plo to. O su pras ti, kam skir ta Vil so no ka me ra ir ką 
ten ma to me, dar ne pa vy ko. Mo ki nių ne iš gąs di no an glų kal ba 
su reng tas ug nies šou. Jis mer gi noms pa da rė di džiau sią įspū dį.

Ne pir mą kar tą su mo ki niais lan ky da ma si to kia me mu zie ju je 
pa ste biu, kad kar tais (ne vi sa da) rei kia pa aiš kin ti vie no ar ki to 
prie tai so vei ki mą ir pras mę, ta da jis tam pa su pran ta mes nis ir 
įdo mes nis. Šiuo lai ki niai vai kai sku ba vis ką grei tai pra bėg ti ir 
tin gi skai ty ti, kam kas skir ta ir ką at ski ri ob jek tai pa ro do, tad 
mo ky to jo pa gal ba prie eks po na tų ir eks pe ri men tų itin pra ver čia.

VilniausVasilijausKačialovogimnazijosmokiniai
Iš ban dė me dau gy bę eks po zi ci jų ir jos vi sos bu vo sa vaip 

įdo mios, bet di džiau sią įspū dį pa li ko Es ti jos kos mo nau tų (Es
to nau tų) mo ky mų sti mu lia to rius (360 laips nių kam pu pir myn ir 
at gal be si su kan ti kap su lė) ir dirb ti nis kriok lys, ku ris van de niu 
imi ta vo tai, ką pa vaiz da vo me ek ra ne. Taip pat su si pa ži no me 
su elek tro mo bi liu ir jo vei ki mo bū du bei va rik liu. Ti ki mės, kad 
at ei ty je šių au to mo bi lių bus dar dau giau nei da bar. Įdo mus 
bu vo ir tu ne lis: ra tu ju dan čios sie nos, vie to je sto vin tis ta kas. 
Kol bu vo me vi du je, su si da rė iliu zi ja, kad ta kas ju da kar tu su 
sie no mis, tad bu vo ga na sun ku iš lai ky ti pu siau svy rą.

Mū sų ko man da iš ban dė de šim tis eks po zi ci jų, gal vo sū kių ir 
žai di mų. Šis cen tras pa li ko pa tį ge riau sią įspū dį!

BirštonogimnazijoschemijosmokytojaVidutė
BerteškienėirmokiniaiSofijaJacunskaitė,
GretaMikailaitė,NerijusPūras
Mo ki nius su ža vė jo se na mies čio jau ku mas, ro tu šės aikš tė. 

Antrąją ke lio nės die ną lan kė mės di džiau sia me Bal ti jos ša ly se 
moks lo cen tre „Ah haa“. Cen tro pa ro dų sa lė už ima 3000 kv. m 
plo tą, o jo je iš dės ty ti eks po na tai tie sio giai ir in te rak ty viai pa de da 
su si pa žin ti su nau jau sio mis tech no lo gi jo mis, mus su pan čiais 
reiš ki niais: vis ką ga li ma lies ti, da ly vau ti įvai riuo se pro ce suo se, 
juos val dy ti. Nau do da mi jė gą mo ki niai kė lė si mil ži niš ka ener
gi jos ma ši na „Niu to no obe lis“, de rin da mi sa vo ir svar me nų 
svo rį pri ver tė iš si skleis ti Ho ber ma no sfe rą, va žia vo aukš tai ant 
ly no įtvir tin tu dvi ra čiu, klai džio jo veid ro džių la bi rin tais, gu lė jo 
ant vi nių „čiu ži nio“, ste bė jo dau gy bę spe cia liai siais efek tais ir 
erd vi niais vaiz dais su kur tų reiš ki nių, įdo mius che mi nius eks pe
ri men tus su ug ni mi, ap lan kė moks lo cen tro ana to mi jos mu zie jų, 
ku ria me su kaup ti ypač re ti or ga nų pa to lo gi jų eks po na tai.

Šiaulių„Romuvos“gimnazijosmokiniaiAugustė
Rumbytė,GintarėMeiženytė,UgnėJurgelytė,
RobertasKiela,KristijonasŽalys
Di džiau sią įspū dį pa li ko ana to mi jos eks po zi ci ja. Ten pra lei

do me di dži ą ją da lį mums skir to lai ko. Tu rė jo me pui kią ga li my bę 
pa si tik rin ti jau tu ri mas bio lo gi jos ži nias bei įgy ti nau jų. Pir mą kar
tą pa ma tė me tik rą žmo gaus ge ma lą, emb rio ną, mo no zi go ti nius, 
Sia mo dvy nius. Bu vo įdo mu išvysti inks tų ak me nis, pa ly gin ti 
rū kan čių ir ne rū kan čių žmo nių plau čius ir kt. Pa ti ko ne di de lis 
kam ba rys, įreng tas pir ma ja me aukš te. Vie na jo pu sė pa kreip ta 
30 laips nių kam pu, tai lei do pa si jus ti lyg aud ros gniauž tuo se 
esan čia me lai ve. Ma no me, kad ši nau ja pa tir tis pa dės ge riau 
su vok ti žmo gų bei jį su pan čią ap lin ką. Esa me dė kin gi Lie tu
vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro dar buo to jams, kad 
or ga ni zuo ja to kius pui kius pro jek tus. To kia po pa mo ki nė veik la 
su vie ni ja ak ty viau sius žmo nes dėl ben dro tiks lo, ska ti na kū ry
biš ku mą ir lei džia su pras ti, kad esi ver ti na mas.

Pa ren gė AlmantasKULBIS
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PEDAgoginioKELioPRADŽiA

Šie met mi ni me 130ąsias pe da go gės, Mon tes so ri auk lė ji mo 
Lie tu vo je pra di nin kės Ma ri jos Ku rai ty tėsVar nie nės gi mi mo me
ti nes. Ma ri ja gi mė 1886 m. rug pjū čio 30 d. Ra sei nių ap skri ty je, 
Gir kal nio pa ra pi jo je, Ba kai čiuo se.

Vai kys tė ir jau nys tė bu vo ap gaub ta tė vo An driaus Ku rai čio 
rū pes čiu bei ma te ria li ne ge ro ve. Tri jų se se rų – Jad vy gos, 
Sta sės, Ma ri jos – ir bro lio Vik to ro gy ve ni mas bū din gas XIX a. 
ant ros pu sės aukš tuo me nei: ne rū pes tin gos va sa ros tė vo dva re 
Lie tu vo je, mo kant vie tos gy ven to jus lie tu viš kai skai ty ti ir ra šy ti, 
o žie mos – Sankt Pe ter bur ge, Mask vo je, pa skir tos moks lui. 
1906 m. M. Ku rai ty tė bai gė dr. Ot to gi ne ko lo gi jos ins ti tu tą (dėl 
am žiaus cen zo ne ga lė jo stu di juo ti me di ci nos moks lų uni ver
si te te), 1908 m. pe da go gi nius kur sus Že ne vos uni ver si te te, 
1910 m. gim nas ti kos ir pe da go gi nių žai di mų dvi me čius kur sus 
Sankt Pe ter bur ge. 1906 m., mi rus tė vui, 1915 m. – su ža dė ti
niui, lie tu vių fi lo so fi jos pra di nin kui Ro ma nui (Ra mū nui) By tau tui 
(1886–1915), sun kiai su sir gus se se riai Sta sei (pir ma jai kom
po zi to riaus Mi ko Pet raus ko žmo nai) bei įsi bė gė jant Pir ma jam 
pa sau li niam ka rui, Ma ri ja kan triai ken tė li ki mo iš ban dy mus. 
To liau dir bo Vo ro ne že, Pir mo jo pa sau li nio ka ro pa bė gė lių lie
tu vių mo ki nių ben dra bu ty je, do mė jo si pa sau li nės pe da go gi kos 
nau jie no mis. 1919 m. Vil niu je ji su si tuo kė su dai li nin ku Ado mu 
Var nu (1879–1979). Tai bu vo ne tik stip rių, cha riz ma tiš kų ir 
ku rian čių as me ny bių są jun ga – su A. Var nu pa žy mė ta nau ja 
M. Ku rai ty tėsVar nie nės pe da go gi nio ke lio, švie tė jiš ko gy ve
ni mo kryp tis. Jai ir ben dra min čiams bu vo skir ta pra skin ti ke lią 
iš skir ti nei gy dy to jos, psi cho lo gės ir di džios mo ky to jos Ma ri jos 
Mon tes so ri (1870–1952) auk lė ji mo me to di kai Lie tu vo je...

išsKiRTinėLiETuvojELAiMingųvAiKųPAsAuLiosALA...

Ma ri jai ir Ado mui bu vo lem ta at ras ti M. Mon tes so ri. Jos skel
bia mas mo ky mas ta po M. ir A. Var nų to les niu ben dro gy ve ni mo 
kel ro džiu, sie ki niu gy ve ni mą pa skir ti vai kui. Prie Var nų pri si jun
gus Do mi ce lei Pet ru ty tei (1913–2010), Lie tu vo je bu vo su kur tas 
no va to riš kas vai kų dva si nio, so cia li nio, psi chi nio ir fi zi nio ug dy
mo pa sau lis. 1934 m. M. Mon tes so ri idė jų ša li nin kai (Vin cen ta 

Mokytisišvaiko...
MarijaKuraitytė-Varnienė(1886–1982)

Ma tu lai ty tėLo zo rai tie
nė, Sta sys Šal kaus kis, 
M. ir A. Var nai) įstei gė 
Lie tu vos Mon tes so ri 
drau gi ją. 1930 m. Ro
mo je ir 1934 m. Ni co je 
bai gu si M. Mon tes so ri 
kur sus, Marija įgi jo tei sę 
skleis ti Mon tes so ri mo
ky mo idė jas Lie tu vo je. 
Ji pra dė jo mo ti noms 
skai ty ti pa skai tas apie 
mon te so ri nės drau gi jos 
stei gia mus dar že lius, 
vai ko lais vę, draus mę, 
baus mes, pa gar bą jo 
as me ny bei, ve dė iki mo kyk li nio ug dy mo kur sus dar že lių auk lė to
joms, vie nuo lėms. Prak ti niai už si ė mi mai vy ko Ma ri jos įkur tuo se 
„Vai kų na me liuo se“ Kau ne, Ža lia kal nio šlai tų pa pė dė je. Tai bu
vo iš skir ti nė Lie tu vo je lai min gų vai kų pa sau lio sa la. Dai li nin ko 
A. Var no su kur ti ir pa ga min ti bal de liai, dar bo įran kiai, spe cia lios 
lo gi nio mąs ty mo, erd vi nio pa sau lio su vo ki mo, įvai riau sios me ni
nio ir kū ry bi nio la vi ni mo prie mo nės lei do at skleis ti ne ap sa ko mai 
tur tin gą ma žų jų dva si nį pa sau lį. Ne ša ma ži nia apie at ei ties vai
ką, glau di as me ni nė drau gys tė ir pro fe si nis ben dra dar bia vi mas 
su pa čia M. Mon tes so ri, jos sū nu mi Ma rio M. ir A. Var nams bei 
D. Pet ru ty tei bu vo ir jų gy ve ni mo pa ma tas. Kaip yra pa sa kęs 
M. Mon tes so ri sū nus Ma rio: „Tai trys gy ve ni mai, gy ve nan tys 
M. Mon tes so ri ti kė ji mo švie so je.“

Įtvir tin ti Mon tes so ri mo ky mą Lie tu vo je ne bu vo leng va. Tik 
įvai rų pe da go gi nį iš si la vi ni mą ir di džiu lę dar bo pa tir tį tu rin ti 
M. Var nie nė ga lė jo at lai ky ti žy mių to me to Lie tu vos pe da go gų 
spau di mą. Pe ri odi ko je „Ži di nys“, „Nau jo ji Ro mu va“, „Mo ti na ir 
vai kas“ bei ki tuo se lei di niuo se, per ra di jo va lan dė les, kon fe
ren ci jas Ma ri ja skel bė M. Mon tes so ri žo dį, pri sta ti nė jo mo ky mo 
es mę, ly gi no su ki to mis iki mo kyk li nio ug dy mo sis te mo mis, pa
brė žė itin pla tų Mon tes so ri mo kyk lų pa pli ti mą: nuo krikš čio niš kų 
Eu ro pos, Šiau rės ir Pie tų Ame ri kos kraš tų iki bu dis ti nių Azi jos 
ša lių. Nuo lat tvir ti no, kad Mon tes so ri vai kų ug dy mo ke lias 

grįs tas moks li nės pe da go gi kos pa
grin dais. No rė da mi pa aiš kin ti, kaip 
šią mo ky mo me to di ką pri tai ky ti 
Lie tu vos švie ti mo sis te mo je, M. ir 
A. Var nai iš lei do kny ge les „Ben
drie ji ma no me to do dės niai“, „Kuo 
ski ria si Mon tes so ri me to das nuo 
ki tų“, „Ko dėl mon te so ri nis auk lė ji
mo me to das ga li bū ti nau do ja mas 
Lie tu vo je“ (Kau nas, 1938).

PEDAgoginėvEiKLAišEivijojE

Ant ro jo pa sau li nio ka ro sū ku
rys į sa vo ver pe tus įsu ko M. ir 
A. Var nus, D. Pet ru ty tę. 1944 m. 
Ra vens bur go ka ro pa bė gė lių sto
vyk lo je at si dū rę Var nai ne nu trau kė 
pe da go gi nės veik los. M. Mon tes
so ri idė jos ne tru ko pa sklis ti ir čia. 
1945 m. M. Var nie nė ir D. Pet ru
ty tė ne tik rū pi no si ka ro pa bė gė lių 
vai kų iki mo kyk li niu ug dy mu, bet 
ir įstei gė Ra vens bur go lie tu vių 
mon te so ri nę mo kyk lą. 1949 m., 
per si kė lus į Jung ti nes Ame ri kos M.Kuraitytės-Varnienės„Vaikųnameliai“.Kaunas,1937m.

M.Kuraitytė-Varnienė.Kaunas,~1930m.
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Vals ti jas (JAV), M. ir A. Var nams bei D. Pet ru ty tei te ko pa tir ti 
imig ran tų da lią: mo ky tis an glų kal bos, dirb ti ne kva li fi kuo tą dar
bą, bū nant gar baus am žiaus vėl ieš ko ti sa vo vie tos po sau le. 
Ta čiau „ga li my bių ša ly je“ 1958 m. D. Pet ru ty tė ir M. Var nie nė 
įstei gė JAV lie tu vių Mon tes so ri drau gi ją, o 1959 m. M. ir A. Var
nų na muo se Či ka go je įkū rė mo kyk lė lę „Vai kų ži di nė lis“. Iš li ko 
glau dus ben dra dar bia vi mas su M. Mon tes so ri sū nu mi Ma rio. 
Šis pa šau ki mas ne li ko ne pa ste bė tas JAV švie ti mo sis te mos 
at sto vų. Mon tes so ri prak ti kos pa tir ties iš M. Var nie nės bei 
D. Pet ru ty tės sė mė si ir Mon tes so ri są jū džio or ga ni za to rė Nan cy 
Ram busch. Šių mo te rų pa skleis tos M. Mon tes so ri idė jos pri gi jo 
ir iki šiol te be puo se lė ja mos JAV.

M. Var nie nės va lia XX a. pa bai go je Mon tes so ri vai kų iki mo

kyk li nio ir mo kyk li nio ug dy mo prie mo nių pa li ki mas iš JAV bu vo 
su grą žin tas į Lie tu vą. Da lis vai kų pie ši nių, ra ši nių ir fo to gra fi jų, 
M. ir A. Var nų, D. Pet ru ty tės su kur tų mon te so ri nių mo ky mo 
prie mo nių sau go ma Lie tu vos švie ti mo is to ri jos mu zie ju je. Pri
si me nant pe da go gę no va to rę M. Var nie nę, 2016 m. Lie tu vos 
švie ti mo is to ri jos mu zie ju je įgy ven di na mas pro jek tas „Ke lias į 
vai ko šir dį. M. Var nie nei – 130!“. Vė lų ru de nį lan ky to jams bus 
pri sta ty ta in te rak ty vi edu ka ci nė, spe cia lio mis mon te so ri nė mis 
la vi ni mo prie mo nė mis pa pil dy ta pa ro da.

GabijaMACKEVIČIŪTĖ
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejaus

Rinkiniųapskaitosirsaugojimoskyriausvedėja

Paskutinėmisrugpjūčiodienomispasisemtižinių,patirties
beiįkvėpimonaujiesiemsmokslometamsįSuomijąišvyko
„Šiaurėslicėjaus“pradiniougdymomokytojos.Joslankėsi
MankkaanpuronirTaavinkylanmokyklose,Espoomieste,
stebėjoveiklas,bendravosutendirbančiaispedagogais,
vadovaisbeimokiniaisirdomėjosi,kasSuomijosšvietimo
sistemaipadedajaudaugybęmetųpirmautipasaulyje.

TECHnoLogijos–nATŪRALuiRsAviTA

Į akį la biau siai kri to tai, kad Suo mi jo je per įvai rias veik las 
tiek gat vė je, tiek kla sė je ak ty viai nau do ja mos iš ma nio sios 
tech no lo gi jos. Tech no lo gi jų nau do ji mas per pa mo kas nė ra 
ri bo ja mas, bet už tik ri na ma, kad jos bū tų skir tos mo ky mo(si) 
tiks lams pa siek ti. Mo ky to jai, pa teik da mi mo ki niams in for ma ci ją 
ir or ga ni zuo da mi kla sės ap klau sas, nau do ja in te rak ty vi ą sias 
len tas. Dau gu moje va do vė lių in teg ruo ta pa pil do ma me to di nė 
me džia ga iš ma nio sioms len toms, ug dy ti niai daž nai pa si tel kia 
plan še ti nius kom piu te rius ar ba mo bi liuo sius te le fo nus.

„Šiuo lai ki niai vai kai gi mė tech no lo gi jų ap sup ty je, jiems tai 
sa va, su pran ta ma ir ne iš ven gia ma, ta čiau dar daž nai ma no ma, 
kad vai kus rei kė tų nuo to sau go ti. Re mian tis Suo mi jos pa vyz
džiu, mo kyk los už duo tis – iš mo ky ti ug dy ti nius tin ka mai nau do ti 
tech no lo gi jas gy ve ni me, pa si telk ti ug dy mo si pro ce se, su da ry ti 
są ly gas ty ri nė ti in for ma ci ją“, – pa ste bi „Šiau rės li cė jaus“ pra di
nio ug dy mo mo ky to ja Val do nė Na vic kai tė.

Ug dy mo(si) pro ce se pa si tel kę plan še ti nius kom piu te rius ar 
te le fo nus, vai kai mo ko si grei tai ir veiks min gai ieš ko ti in for ma ci
jos, įgun da ją at si rink ti bei ap do ro ti. „Drau ge ug do mas mo ki nių 
kri ti nis mąs ty mas bei kū ry biš ku mas ieš kant at sa ky mų ar įvai rių 
spren di mo bū dų“, – tei gia Suo mi jo je vie šė ju si mo ky to ja Ra sa 
Jur ge le vi čie nė.

Mank ka an pu ron mo kyk los mo ky to jai pa sa ko jo, kad nors ir 
tu ri įvai rios mo ko mo sios me džia gos, vis tiek di de lę da lį ug dy

Pasaulyjepirmaujančiossuomijosmokyklos– 
vai kams ir apie vai kus

mo grin džia sa va ran kiš ko 
mo ky mo(si) me to du bei 
in for ma ci jos pa ieš ka. Taip vai kai nuo pat anks ty vo jo am žiaus 
įgy ja ge bė ji mą mo ky tis sa va ran kiš kai, ku ris itin svar bus sie kiant 
aukš čiau sių re zul ta tų.

MoKYTojAs–TRoKšTAMAiRnEvisiEMs
PRiEinAMAPRoFEsijA

Mo ky to jo pro fe si jos ver ti ni mas – vie nas svar biau sių veiks
nių, už tik ri nan čių aukš tą ug dy mo ko ky bę. Suo mi jos mo kyk lo
se dir ban tys pe da go gai tu ri bū ti įgi ję pe da go gi nės pa krai pos 
ma gist ro laips nį. Tad vi si yra kva li fi kuo ti spe cia lis tai. Mank ka
an pu ron mo kyk los mo ky to ja Lot ta Halt tu nen da li jo si pa tir ti mi, 
kaip į pe da go gi kos stu di jas sto jo net tre jus me tus iš ei lės, kol 
pa ga liau pa vy ko. Tai gi kon kur sas tik rai di de lis. Taip pat yra ir 
dar bi nan tis: į vie ną dar bo vie tą mo kyk lo je pre ten duo ja be veik 
šim tas kan di da tų.

„Mo ky to jai Suo mi jo je yra ger bia mi ir ver ti na mi. Ži no ma, tai 
už si tar nau ja in ten sy viai mo ky da mie si bei iš šir dies dirb da mi. 
Taip pat rink tis šią pro fe si ją itin mo ty vuo ja dar bo ap lin ka ir 
ben druo me nė: mo kyk lo je ko le gos glau džiai ben dra dar biau ja, 
nuo la tos da li ja si in for ma ci ja, sa vo pa ruoš to mis už duo ti mis ar 
me džia ga. Tarp mo ky to jų ne eg zis tuo ja kon ku ren ci ja. Vi si dir ba 
dėl mo ki nių ir mo kyk los“, – pa ste bi „Šiau rės li cė jaus“ pra di nio 
ug dy mo mo ky to ja R. Jur ge le vi čie nė.

PAsiRuošiMAsATEiČiAi

„Ap lan ky to se Suo mi jos mo kyk lo se pa ste bė jo me, kad nuo 
anks ty vo jo am žiaus itin di de lis dė me sys ski ria mas vai kų ben
dro sioms kom pe ten ci joms bei so cia li niams įgū džiams ug dy ti“, – 
pa sa ko ja R. Jur ge le vi čie nė. Mo ky to jai sa vo mi si ją su pran ta 
kaip pa gal bą vai kui aug ti ir ug dy tis stip riai as me ny bei, o ne 
tik iš mo ky ti pa gal ben drą ją pro gra mą. Pa si tel kia mos ir įvai rios 
pro gra mos, padedančios ug dy ti emo ci nį in te lek tą. Kai ku rios 
mo kyk los net ku ria sa vo pro gra mas, ge riau siai ati tin kan čias jų 
po rei kius, – Suo mi jo je su tei kia ma to kia lais vė.

Vie nas iš le mia mų sėk mės veiks nių – žmo nių ben dra vi mas. 
Suo mi jos ug dy mo pro ce se nuo lat ska ti na mas ben dra dar bia vi
mas ir slo pi na ma kon ku ren ci ja, mo ki niai daug dir ba gru pė mis, 
sie kia ben dro tiks lo. Ben dra dar bia vi mo kul tū rą plė to ja vi sa 
ben druo me nė: pri ima mi su si ta ri mai tarp vai kų, mo ky to jų, tė vų, 
jie re gu lia riai per žvel gia mi, ap svars to ma, kaip se ka si lai ky tis, 
ką rei kė tų to bu lin ti.

Taip pat ak ty viai ug do mas mo ki nių sa va ran kiš ku mas ir at
sa ko my bė. Vi si tu ri sa vo pa rei gas: prieš mo kyk li nu kai pa tys 
val gyk lo je įsi de da mais to, pa val gę nu si ne ša in dus, rū šiuo ja 
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at lie kas, vy res nie ji pa si rū pi na, kad po pie tų val gyk la lik tų šva ri, 
kė dės bū tų pri stum tos prie sta lų. Pa rei gų vai kai tu ri ir kla sė se 
ar ko ri do riuo se per per trau kas. Vy res nie ji daž nai rū pi na si ir 
pri žiū ri jau nes nius mo ki nius, pa de da mo ky to jams ar jų asis ten
tams. Pa sak Mank ka an pu ron mo kyk los di rek to rės Jo han nos 
Hir mas to, to kiais iš pir mo žvilgs nio pa pras tais me to dais vai kai 
ruo šia si at ei čiai: bus sa va ran kiš ki, mo kės pa si rū pin ti sa vi mi bei 
jaus pa rei gą pa dė ti ir ištikus ne lai mei pa si rū pin ti gre ta esan čiu 
žmo gu mi.

Ug dy mo pro ce sas or ga ni zuo ja mas taip, kad bū tų kuo ar čiau 
tik ro gy ve ni mo. Sie kia ma su da ry ti są ly gas, kad nau ją in for ma ci
ją mo ki niai ga lė tų įsi sa vin ti per as me ni nę pa tir tį: ty ri nė da mi, eks
pe ri men tuo da mi ar kon struo da mi. „Mes vi si ge riau įsi me na me  
tas ži nias, ku rios pa tei kia mos ne te oriš kai, bet įgy ja mos per 
as me ni nę pa tir tį ir jos re flek si ją. Vy res nių jų kla sių mo ki niai po
rą kar tų per me tus vyks ta į ke le tą die nų trun kan čias ke lio nes. 
Jie gau na spe cia lias už duo tis: ste bi, ty ri nė ja, ana li zuo ja bei 
api ben dri na prak tiš kai įgy tas ži nias“, – pa ste bi V. Na vic kai tė.

DėMEsYsvAiKųPoREiKiAMs

Na tū ra lu, kad į mo kyk lą su si ren ka skir tin gų po rei kių bei ne
vie no dą aka de mi nių ži nių ba ga žą tu rin tys vai kai. Pir mai siais 
mė ne siais itin svar bu kreip ti dė me sį į šiuos skir tu mus, re a guo ti 
bei pa dė ti mo ki niams, ku riems trūks ta ži nių. Ap lan ky to se Suo
mi jos mo kyk lo se vai kai daž niau siai skirs to mi į gru pes: pa tei kia
mos skir tin go ly gio už duo tys, de ri na mi ke li ug dy mo me to dai, 
kol kla sės ly gis su vie no dė ja ir ga li ma su nau ja in for ma ci ja dirb ti 
vi siems kar tu. Bū tent dėl to mo ki niai nė ra ly gi na mi tar pu sa vy je. 
Mo ky to jai ma tuo ja ir ver ti na kiek vie no ug dy ti nio in di vi du a lią 

pa žan gą. Taip pat tei kia mas ir grįž ta ma sis ry šys tė vams: per 
in di vi du a lius po kal bius ap ta ria ma, kaip vai kas to bu lė ja, ne ly
gi na ma su ben drak la siais, mo kyk los ar ša lies vi dur kiais, nes 
nė ra stan dar ti zuo tų tes tų ar ver ti ni mo prak ti kos.

„Ug dy mo me to dai mo ki niams pa ren ka mi pa gal am žių ir ypa
ty bes. Pra di nio ug dy mo kla sė se mo ky mas(is) daž nai vyks ta 
per žai di mus, pa si tel kus iš ma ni ą sias tech no lo gi jas, me to di nes 
kor te les ar vai di ni mus. Daug dė me sio ski ria ma fi zi niam mo ki nių 
ak ty vu mui bei lai kui gry na me ore. Kiek vie ną die ną bet ko kiu oru 
vi siems mo ki niams pri va lo ma bū ti lau ke, kur or ga ni zuo ja mos 
ak ty vios veik los“, – pa ste bi „Šiau rės li cė jaus“ pra di nio ug dy mo 
mo ky to ja R. Jur ge le vi čie nė.

Mo kyk lo je ne pa mirš ta ma skir ti dė me sio ir mo ki nių po mė
giams. Mank ka an pu ron mo kyk lo je kar tą per mė ne sį or ga ni zuo
ja mos po mė gių gru pės, kur su si bū rę ug dy ti niai, ne pai sydami 
am žiaus ir kla sės, kar tu gi li na si į pa si rink tą te mą, ruo šia 
ben drus pro jek tus, vė liau juos pri sta to vie ni ki tiems, mo kyk los 
ben druo me nei ir tė vams.

Tur būt la biau siai Suo mi jo je ap si lan kiu sias mo ky to jas su
ža vė jo mo kyk lų vi di nė ra my bė ir kul tū ra. Vi sas ug dy mo(si) 
pro ce sas vyks ta na tū ra liai, ne per len kiant laz dos, iš ven giant 
stre so ar ne pa grįs tos bai mės dėl re zul ta tų. Tai le mia mo ki nių 
mo ty va ci ją siek ti ži nių bei tap ti at sa kin go mis ir sa va ran kiš ko
mis as me ny bė mis.

Mo ky to jos iš Suo mi jos par si ve žė pluoš tą pa ta ri mų ir pa vyz
džių, kaip kur ti to kią ap lin ką ir Lie tu vo je. Įkū rus vi są tam rei ka
lin gą mo kyk los in fra struk tū rą ir ple čiant dar bo pa tir tį, ti ki ma si 
su Lie tu vos mo ki niais pa siek ti to kių pat aukš tų re zul ta tų.

MiglėRIMEIKĖ

Spa lio 1 d. So vet ske (Til žė je) vy ko de šim to ji Ka li ning ra do 
sri ties lie tu vių kal bos bei et no kul tū ros mo ky to jų ru dens kon
fe ren ci ja.

Kon fe ren ci jos da ly vius šil tai svei ki no ir už šir din gą, pa si au ko
ja mą dar bą dė ko jo So vet sko mies to sa vi val dy bės me ro pa va
duo to ja socialiniams reikalams ir švie ti mo val dy bos vir ši nin kė 
Ele na Ku ri na, LR ge ne ra li nio kon
su la to kul tū ros ata šė Ra min ta Ge
ce vi čie nė, LR kon su la to So vet s 
ke mi nist ras pa ta rė jas, lai ki nai ei
nan tis kon su lo pa rei gas Bro nius 
Sta sys Ma kaus kas, LR švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) vy
res nio ji spe cia lis tė Rū ta Ra ma
naus kie nė, taip pat mo kyk lų ir ki tų 
švie ti mo įstai gų va do vai.

Di de lį įspū dį pa li ko So vet sko 
vai kų dar že lio „Rod ni čiok“ lie tu viš
kos gru pės auk lė ti nių (auk lė to jos 
Re gi na Kap ko va, Iri na Bo je va) ir 
Dob ro vols ko (Pil kal nio) vi du ri nės 
mo kyk los vai kų fol klo ro an sam
blio „Ma lū nė lis“ (me no ir mu zi kos 
va do vai Al ma Jan va rio va, Jo nas 
Asa kaus kas) mu zi ki niai svei ki
ni mai.

Per da ly ki nę kon fe ren ci jos da lį 
aš, mo ky to jų aso cia ci jos pir mi nin
kas Alek sas Bart ni kas, api bū di nau 
lie tu vių kal bos mo ky mo bei ug dy
mo si tu a ci ją Ka li ning ra do sri ty je. 
Šiais moks lo me tais lie tu vių kal bos 
mo ko si 900 vai kų ir jau nuo lių. 
Prieš tre jus me tus jų bu vo 1064. 

Mokytojųrudenskonferencija

Su ma žė jo mo kyk lų ir ki tų švie ti mo įstai gų, kur vyk do mos lie tu vių 
kal bos bei et no kul tū ros mo ky mo pro gra mos. Pa grin di nė prie
žas tis – lie tu vių kal bos mo ky to jų trū ku mas. Taip pat pa žy mė jau, 
kad pas ta ruo ju me tu silps ta ir strin ga ben dra dar bia vi mo ry šiai 
tarp Ka li ning ra do sri ties ir Lie tu vos švie ti mo įstai gų bei ins ti tu
ci jų. Ta čiau la bai ver ti nu ŠMM ir Ka li ning ra do sri ty je vei kian čių 

at sto vy bių lie tu vy bės pa lai ky mo 
bei stip ri ni mo pa stan gas.

Apie re gio ni nio pe da go gi nio 
ins ti tu to ir lie tu vių kal bos mo ky to jų 
aso cia ci jos są vei ką kal bė jo ins ti tu
to di rek to riaus pa va duo to ja moks
lo ir me to di niams rei ka lams Ta ma
ra Ko ro lio va. Ji taip pat pri sta tė 
ins ti tu to iš leis tą mo ky mo prie mo nę 
„Jau ni mo to le ran tiš ku mo ug dy mas 
re gio no dau gia kul tū rė je ap lin ko je“. 
Kon fe ren ci jo je pri sta ty tas ir ŠMM 
re mia mos vai kų va sa ros kū ry bi nės 
sto vyk los „Pa li ki mas 3“ da ly vių 
Liud vi ko Rė zos gy ve ni mo bei kū
ry bos bruo žais su kur tas mu zi ki nis 
ani ma ci nis fil mas „Rė za niu mas“.

Kon fe ren ci jos pa bai go je da ly viai 
ap lan kė So vet sko is to ri jos ir kul tū
ros įžy my bes.

Or ga ni za to riai ir da ly viai dė kin gi 
pa grin di niams kon fe ren ci jos rė
mė jams ŠMM, Či ka gos Ma žo sios 
Lie tu vos drau gi jai, taip pat So vet s 
ko mies to sa vi val dy bės švie ti mo 
val dy bai.

AleksasBARTNIKAS
Konferencijosprojektovadovas


