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Keisis mokytojų darbo sąlygos
Per ateinančius kelerius metus bus siekiama įvesti etatinio mokytojų darbo ap
mokėjimo sistemą, nedidelėse mokyklose dirbančius ar mažą darbo krūvį turinčius
pedagogus skatinti įgyti papildomą kvalifikaciją. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
sistemą numatoma nuosekliai keisti į tęstinio kvalifik acijos tobulinimo programas,
kurios suteiktų trūkstamą ar papildomą kompetenciją per apibrėžtą laiką, palaips
niui didinti mokytojų atlyginimus. Taip pat skatinti, kad savivaldybės visokeriopai
remtų kaimo vietovėse ar nedideliuose miesteliuose dirbančius mokytojus, pvz.,
kasdien važinėjantiems į darbą pedagogams kompensuotų kelionės išlaidas. Visa
tai numatyta naujajame Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtame Peda
goginių profesijų prestižo kėlimo programos projekte. Programa bus įgyvendinama
2017–2022 m.
Programos projekte numatytos kryptys, kurios sudarys sąlygas didinti mokytojų
bendruomenės profesionalumą. Tai – gabių ir motyvuotų pretendentų atranka į pe
dagogines studijas, studijų kokybė, tęstinis kvalifikacijos tobulinimas, materialinės
gerovės didinimas, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas.
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Lopšeliuose-darželiuose

Pedagogikos studijas universitetuose numatyta papildyti praktika mokyklose jau
nuo pirmųjų studijų metų. Tad studijuodami jaunuoliai galės įsivertinti, ar jie motyvuoti
ir pasirengę dirbti pedagogo darbą. Tie, kurie nuspręs, kad negali dirbti mokykloje,
turės galimybę pasitraukti iš pedagoginių studijų ir rinktis kitą kryptį.
Taip pat siekiama parengti patikimesnius atrankos į pedagogines studijas būdus,
kurie padės atrinkti labiausiai motyvuotus jaunuolius. Pedagogų rengimo programos
bus atnaujintos jau nuo 2017 m. pagal Mokslo ir studijų įstatymo naują redakciją bei
Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašo reikalavimus.
Numatoma iš esmės pertvarkyti mokytojų kvalifik acijos tobulinimo sistemą. Per
ėjus prie ilgalaikių mokytojų kvalifik acijos tobulinimo programų, ne trumpesnių kaip
40 valandų, galinčių išsidėstyti per kelis mėnesius ar mokslo metus ir vykti įvairio
mis formomis, dalyviai galės ne tik išgirsti apie naujoves, bet ir jas išbandyti savo
praktikoje, apmąstyti ir programos pabaigoje pasitikrinti įgytos kompetencijos lygį.
Planuojama sukurti kompensacijų mechanizmą, skirtą mokytojams, pasirinkusiems
anksčiau išeiti į pensiją.
Nuo šio rugsėjo pedagogų atlyginimams didinti papildomai skirta 8 mln. eurų. Ne
beliko minimalių darbo užmokesčio koefic ientų, jie pakelti iki vidurkio, tad atlyginimai
labiausiai didėjo mažiausiai uždirbusiems pedagogams.
Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa bus įgyvendinama valstybės
biudžeto ir Europos Sąjungos 2014–2020 m. finansinės paramos ir bendrojo finan
savimo lėšomis.
Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projektas
viešai prieinamas ŠMM interneto svetainėje – www.smm.lt.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Europos profesinių gebėjimų savaitė
Gruodžio 5–9 d. Europos Komisija kviečia prisijungti prie Europos profesinių
gebėjimų savaitės. Šia iniciatyva siekiama, kad profesinis rengimas ir mokymas,
padedantis įgyti kokybiškų įgūdžių ir susirasti darbą, būtų patrauklesnis. Per Euro
pos profesinių gebėjimų savaitę visoje Europoje vyks renginiai, kuriuos organizuos
profesinio rengimo ir mokymo srityje dirbančios institucijos. Kviečiame prisijungti
prie šios iniciatyvos ir organizuoti įvairius renginius ar kitas veiklas.
Registruokite savo renginį Europos Komisijos interneto puslapyje –
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125.
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Žvilgsnis į Madrido mokyklą
Ispanijos sostinė Madridas yra patraukli vieta atvyks
tantiesiems iš kitų šalių pagal „Au Pair“ programą. Ypač
palanki vieta tiems, kurie nori susipažinti su ispanų kultūra
ar mokytis jų kalbos. Tarp kelių šimtų (o gal net tūkstančių)
minėtos programos dalyvių praėjusius mokslo metus Mad
ride praleido ir Gabrielė Šetkutė. Ji gyveno ispanų šeimoje
ir turėjo pagelbėti vaikams mokytis, kartais lydėti juos į mo
kyklą. Tačiau svarbiausias tikslas – bendrauti anglų kalba ir
taip padėti vaikams namų aplinkoje mokytis užsienio kalbos.
Apie ispanų mokyklą Lietuvoje žinoma ne tiek ir daug, to
dėl kalbinu Gabrielę ir prašau lietuvišku žvilgsniu apžvelgti
tai, ką teko matyti ir patirti.
Kiek toje šeimoje buvo vaikų? Koks jų amžius? Ar tai
tipiška ispanų šeima?
Šeimą, kurioje gyvenau, laikyčiau tipiška tiek materialiai,
tiek ir kultūriškai. Jie laikosi tradicijų kasdieniame gyvenime,
bet drauge skiria nemažai dėmesio pažinčiai su kitomis kultū
romis ir užsienio kalbomis. Šeimoje – 3 vaikai: Olga (11 metų),
Hectoras (9 metai) ir Marta (4 metai).
Ar vaikų lankoma mokykla yra tipiška ugdymo įstaiga?
O gal turi kokių išskirtinių bruožų, palyginti su kitomis
Ispanijos mokyklomis?
Colegio Espiritu Santo yra dvikalbė ir į anglų kalbos mokymą
orientuota ugdymo įstaiga. Joje ne tik skiriama daug valandų
anglų kalbos pamokoms, bet ir dalis mokytojų arba jų asisten
tų yra atvykę iš angliškai kalbančių šalių. Mokykloje siūloma
nemažai popamokinės veiklos bei papildomų pamokų anglų
kalba. Taip pat vaikai iš dalies angliškai mokosi ir tiksliųjų bei
socialinių mokslų dalykų. Tiesa, ši mokykla nėra išskirtinė, nes
pagal priimtą švietimo politiką beveik pusė Madrido regiono
ugdymo įstaigų yra dvikalbės.
Kokie pastebimi skirtumai tarp Madrido ir Lietuvos mo
kyklų?
Pirmiausia skiriasi dienos organizavimas. Kiekvieną dieną
pamokos prasideda 9 val. ir baigiasi prieš 17 val. vakaro. Moki
niai kasdien turi po 6 pamokas, ilgą pietų pertrauką, trunkančią
pusantros valandos, ir pusvalandžio pertrauką, kurią visi turi
praleisti įstaigos kieme. Įdomu tai, kad į mokyklą Ispanijoje
vaikai pradeda eiti vos 3 metų ir jų dienos grafikas toks pat,
kaip ir vyresniųjų. Dar vienas dalykas – griežta uniformų tvarka.
Visi mokiniai vilki oficialią arba sportinę uniformą, jei tą dieną
vyksta kūno kultūros pamokos. Griežtai nurodyta, kokio tipo
ir spalvos batai turi būti derinami prie atitinkamos uniformos.
Neretai manoma, kad kitose Vakarų Europos valstybių
mokyklose vaikai mokosi mažiau nei Lietuvoje. Ar galima
palyginti kai kuriuos mokomuosius dalykus ir mokinių
užimtumą po pamokų?
Mane išties nustebino didelis krūvis ir mokinių užimtumas
mokykloje. Pavyzdžiui, jau ketvirtoje klasėje mokiniai turi iš
mokti žmogaus kūno sandarą, organų pavadinimus ir paaiškinti
jų funkcijas anglų kalba. Negana to, kad vaikai praleidžia tiek
valandų mokykloje, jie taip pat kasdien turi atlikti namų darbus
ir ruoštis būsimiems testams. Pastebėjau, kad mokiniai daž
nai testuojami ir kas savaitę turi pasiruošti bent 2 testams, o
neretai ir daugiau.
Ar vaikai namuose daug laiko skiria namų darbams, ar
ilgai mokosi? Kiek jie turi laisvo laiko ir ką veikia?
Kiekvieną dieną vaikai namų darbams skiria apie 1,5–2 val.
Tad daug laisvo laiko darbo dienomis ir nelieka, nes paprastai
mokytis baigia apie 20 val. vakaro. Lieka valandėlė išeiti į lauką,
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pažaisti kompiuterinį žaidimą ar pažiūrėti televizorių. Įprastai
savaitgaliais vaikai mokosi dar ilgiau, kad tinkamai pasiruoštų
būsimiems testams. Taip pat kiekvieną dieną bent pusvalandį
turi skaityti pasirinktą knygą.
Kokį dėmesį vaikų mokymuisi skiria tėvai? Ar jie padeda
paruošti namų darbus bei atlikti kitas užduotis? Kokias
taiko skatinimo priemones?
Tėvai labai įsitraukę į mokymosi procesą ir visada žino, kada
bus testas, kokius įvertinimus vaikai gavo. Mano manymu, tėvai
net per daug padeda jiems ruošti namų darbus, nes viską daro
kartu, aiškinasi kiekvieną niuansą. Dažniausiai buvo taikomos
ilgalaikės skatinimo priemonės. Pavyzdžiui, jei bus gauti geri
įvertinimai iš kelių testų, tai tėvai vaikus savaitgalį nusives į kino
teatrą ar futbolo varžybas, leis ilgiau žaisti su draugais lauke.
Šiuo metu Lietuvoje daug kalbama apie tai, kad vadina
moji „Z“ karta turi būti mokoma kitaip – tradiciniai meto
dai paseno, todėl reikia taikyti aktyvios veiklos metodus,
naudoti modernias technologijas ir pan. Kaip šiuo požiūriu
buvo toje mokykloje?
Kiek teko matyti, mokykloje taikomi tradiciniai metodai: žo
dinis mokytojo aiškinimas ir rašymas ant lentos. Per pamokas
technologijos buvo naudojamos gana retai, keletą kartų paro
dyta vaizdo medžiaga. Mokant kalbų technologijos pasitelktos
jau kiek dažniau, daugiausia vaizdo ir garso įrašai, bet pagrin
das – individualus ir grupinis darbas.
Svarbiausias tikslas buvo padėti vaikams mokytis anglų
kalbos, tad būtų įdomu sužinoti, kokie tokio amžiaus vaikų
gebėjimai kalbėti angliškai?
Mane išties nustebino vaikų gebėjimas kalbėti angliškai.
Vyresnieji be problemų gali reikšti savo nuomonę ir įvairias
mintis ne tik šnekamąja, bet ir dalykine kalba. Ypač nustebino
4 metukų Martos gebėjimas suprasti, ką kiti kalba anglų kalba.
Mokykloje vaikai mokomi skaičiuoti iki 20 angliškai, spalvų ir
kasdienių daiktų pavadinimų. Nors Marta anglų kalba kalbėjo
ne itin daug, bet suprato praktiškai viską.
Ką vaikai veikia prasidėjus vasaros atostogoms? Ar
buvo mokykloje organizuojama kokia nors veikla, skirtos
užduotys atlikti namuose?
Vaikų atostogos prasidėjo birželio pabaigoje. Kelias savaites
mokykloje buvo organizuojama papildoma veikla. Surengtos
dienos muzikos ir sporto stovyklos, taip pat ir papildomos an
glų kalbos pamokos. Vyresniesiems dvi savaites nuo 9 val. iki
16 val. vyko anglų kalbos pamokos ir papildomi užsiėmimai.
Taigi, tikros atostogos prasidėjo nuo liepos, kai vaikai galėjo
laiką leisti prie baseino, žaisti su draugais ir nustoti mokytis
kiekvieną dieną. Tiesa, jiems buvo pateiktas sąrašas knygų,
kurias rekomenduojama perskaityti per atostogas.
Ko mūsų šalies mokinių tėvai ir mokytojai, galbūt net
švietimo politikai galėtų pasimokyti arba kokią patirtį
perimti iš ispanų – Madride gyvenančių tėvų, pedagogų,
politikų?
Mano manymu, vietinė švietimo sistema tikrai gerai orga
nizuota ir centralizuota, tačiau vaikams tenkantis krūvis kiek
per didelis. Patiko, kad pagal bendrąsias mokymosi nuostatas
skirtingose Madrido mokyklose vaikai mokosi iš tų pačių vado
vėlių ir yra nustatytas valandinis dalykų paskirstymas. Tiesa,
yra skirtumų tarp privačių ir valstybinių bei įprastų ir dvikalbių
mokyklų. Tačiau dalykine prasme viskas puikiai organizuota.
Dėkoju už pokalbį.

Benediktas ŠETKUS
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos didaktikos centro vedėjas
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Mokyklose

Mokyklos domisi nauju elektroniniu dienynu „Eduka“
Popierinės pažymių knygelės grimzta į užmarštį – daugiau nei
95 proc. Lietuvos mokyklų jau naudoja elektroninius dienynus.
Nepaisant to, besikeičiantys mokinių, tėvų ir mokytojų poreikiai
skatina toliau tobulinti mokslo rezultatų valdymą. Šiais mokslo
metais leidykla „Šviesa“ šalies mokykloms pristato naują elek
troninį dienyną „Eduka“, sukurtą taip, kad būtų kuo patogiau juo
naudotis ir mokytojai galėtų skirti daugiau dėmesio individualiai
mokinių pažangai.
Individualią vaiko pažangą „Edukos“ dienyne bus galima
vertinti jau nuo gruodžio. Tuo pat metu prisijungusių vartotojų
lauks ir dar viena naujovė – galimybė naudotis kartu su dieny
nu integruotu papildomu mokomuoju turiniu. Dienyno kūrėjai
tai vadina vienu svarbiausių pranašumų, nes visa mokymosi
aplinka – tiek vertinimas, tiek užduotys – nuo šiol bus vienoje
programoje.
Nors elektroninis dienynas „Eduka“ dar yra kuriamas, visi
norintys gali išbandyti jau dabar – pirmus metus vartotojams
suteikiama galimybė juo naudotis nemokamai. Pirmieji išban

dę „Eduka“ dienyną itin vertina tai, kad jame neskelbiamos
reklamos ir taip neblaškomas dėmesys. Mokytojams patiko
automatiškai išsaugoma informacija – nereikia jaudintis, kad
mokinių pažymiams ir pastaboms surašyti skirtas laikas nueis
perniek pamiršus paspausti kokį nors mygtuką. Be to, kuriant
naująjį dienyną apklausti mokytojai pageidavo galimybės rašyti
kaupiamuosius balus – tą jie irgi galės daryti.
Jame bus ne tik tradicinės elektroninio dienyno funkcijos
(surašyti pažymius, žymėti lankomumą, rašyti pastabas, asme
nines žinutes), bet ir išplėstos ataskaitų pateikimo galimybės.
Įpusėjus antram semestrui, „Eduka“ vartotojai galės pasitelkti
vaizdingas ataskaitas ir taip iliustruoti kiekvieno mokinio ar
visos klasės raidą.
Plačiau apie elektroninį dienyną „Eduka“ galima sužinoti inter
neto svetainėje www.eduka.lt arba teirautis leidykloje „Šviesa“.
Leidyklos „Šviesa“ inf.

Draugiškos idėjos virto „Bičiuliais“
Rugsėjį pradėta vykdy
ti prevencinė programa
„Bičiuliai“. Jos tikslas –
suburti iniciatyvių, akty
vių, nor inč ių bend raut i
jaunuolių nuo 12 iki 18
metų grupę, kuri vykdys
bendrą veiklą. Prevenci
nę programą inicijavome
mes, Jono Basanavičiaus
gimn az ijos psic holog ė
Edita Usonienė ir Duksty
nos pagrindinės mokyklos
psic holog ė Ind rė Gum
bar ag ien ė. Prog ram oje
dalyvauja 15 J. Basana
vičiaus gimnazijos ir 20
Dukst yn os pag rind in ės
mok yklos mok in ių. Už
siėmimai vyks kartą per
mėnesį. Per juos bičiuliai
bend raus ir bend rad ar
biaus, domėsis įvairiomis
psichologinėmis temomis,
diskutuos, žiūrės ir aptars filmus, mokysis pažinti save ir kt.
Pirmasis susitikimas vyko rugsėjo 12 d. Dukstynos pagrindi
nėje mokykloje. Pradžioje žaismingą nuotaiką sukūrė pratimas
„Pasveikink draugą“. Daugeliui buvo neįprasta sveikinimosi
žodžius ištarti pasitelkus kūno judesius (šuoliukus, skėsčiojimą
rankomis). Trumpai pakomentavome, kad toks pasisveikinimas
leidžia geriau ir greičiau įsiminti bičiulio vardą.
Vėliau programos nariai kūrė savo grupės veiklos taisykles.
Pirmasis susitikimas šią dieną suplanuotas neatsitiktinai: rug
sėjo 10 d. minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena.
Tad bičiuliai rinkosi ne tik susipažinti, pažaisti, bet ir bandyti
suvokti, kaip jaučiasi draugas, kaip pamatyti, kad jam sunku,
ką daryti, jei pasikeitė elgesys ir t. t. Filmo „Rinkis gyvenimą“

peržiūra ir aptarimas padėjo suprasti, kodėl galėjo pasikeisti
bičiulio elgesys, kada gresia savižudybė. Kvietėme įsijausti į
kiekvieną papasakotą istoriją. Kad išsakytos mintys, matyti ir
išgirsti patarimai nepasimirštų, gimnazistai jaunesniesiems
bičiuliams įteikė lankstinukus „Kaip padėti draugui, kai jam
sunku“. Susitikimas baigėsi žaibišku sambūriu mokyklos kie
me. Nusprendėme spalį susitikti J. Basanavičiaus gimnazijoje.
Visas tekstas – www.dukstyna.lt.

Edita USONIENĖ
Ukmergės Jono Basanavičiaus g-jos psichologė
Indrė GUMBARAGIENĖ
Ukmergės Dukstynos pagr. m-klos psichologė
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Etnokultūrinių vertybių svarba ugdant mokinius
Įgyvendinant pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrą
sias programas siekiama, kad mokinys pažintų, perimtų, sau
gotų tradicijas. Tradicinės kultūros pradmenis vaikas gauna
iš šeimos, artimos aplinkos. Vėliau jo akiratį plečia mokykla,
čia įgyja žinių, formuojamos elgesio normos, pažiūros, tautinė
savimonė. Per etnokultūrinį ugdymą stiprėja vaiko ryšys su
tėvais, draugais, artimaisiais.
Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje etnokultūra per mokiniui
pažįstamą aplinką – šeimą, namus, kalbą, gimtąjį kraštą – integ
ruojama į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą. Etninės
kultūros pažinimas priartina vaiką prie tautosakos, liaudies
meno, etninių papročių. Tam pasitelkiami žaidimai, vaidyba,
piešimas, tautosaka, muzika, vaikų literatūra. Aptariama tau
todailės kūrinių (kryžių, kaukių, verbų ir kt.) vertė ir ryšys su
tradicijomis, kalendorinėmis šventėmis, kalbama apie mitybos
tradicijas šeimose, per šventes. Mokiniai turi galimybę ne tik
išmokti, bet ir tėvams, mokyklos bei miesto bendruomenei pa
rodyti, ką sužinojo, dalyvauti įvairiose kalendorinėse ir meno
šventėse, žinias pritaikyti kasdienėje ir šventinėje veikloje.
Mokykla jau ne vienerius metus renkasi etnokultūrinio ug
dymo kryptį ir sėkmingai vykdo įvairias etnokultūrines veiklas:
dainuoja, žaidžia, puošia Kalėdų eglutes, gamina žaisliukus,
Užgavėnių kaukes, dažo Velykų margučius, rengia Kaziuko
mugę. Mokiniai nuolat lankosi Šiaulių r. savivaldybės etninės

kultūros ir tradicinių amatų centre, kur vedamos ekskursijos,
tautodailininko Algimanto Tamašausko parodomosios kerami
kos pamokos: patys gamina puodynes, ąsotėlius, vazas, moko
si puošti liaudiškais raštais. Vasarą vaikai renkasi į edukacinę
vasaros stovyklą Paežerių dvare. Čia jie mokosi dainuoti, šokti,
pinti juostas, kilimus, dirbti su moliu. Per išvykas, ekskursijas
mokytojai integruoja etnokultūrą netradicinėje aplinkoje: Lietu
vos liaudies buities muziejuje, Pakruojo ir Burbiškių dvaruose,
Kleboniškių kaimo muziejuje, Žemaičių kaimo buities muziejuje
ir kitur. Mokyklos direktorės Danutės Lotiukienės pastangomis
įkurtas S. Anglickio muziejus, kuriame yra ir etninės kultūros
kambarys-muziejus. Jau tapo tradicija čia rengti ir filmuoti
pamokas.
Prieš dvylika metų įkurtas lietuvių liaudies šokių būrelis, ku
riame mokiniai šoka, žaidžia, susipažįsta su papročiais, tautiniu
kostiumu. Džiugu, kad vaikai pamilsta šį išskirtinį kultūros pa
veldą, kolektyvas koncertuoja mokyklos bendruomenei, miesto
šventėse, rajono renginiuose, respublikinėse moksleivių dainų
ir šokių šventėse. Tai suprasdami pedagogai nuolat dalijasi
gerąja darbo patirtimi, patys mokosi, ieško vis naujų etnokul
tūros mokymo formų ir metodų. Jie yra aktyvūs seminarų ir
konferencijų dalyviai.
Birutė Juknienė

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio m-klos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė, neformaliojo švietimo būrelio „Po tėviškės dangum“ vadovė

Biblioteka tampa šiuolaikiška

Sparčiai keičiasi Telšių „Kranto“ progimnazijos bibliotekos
ir skaityklos veikla. Ji modernizuota, įdiegtos naujos techno
logijos, bendruomenė gali naudotis įvairiomis paslaugomis.
Šiuolaikinė biblioteka ir skaitykla negali atsilikti nuo ugdymo
proceso pokyčių, progimnazijos pedagogai bet kuriuo me
tu gali naudotis ne tik čia esančia literatūra, informaciniais
šaltiniais, bet ir elektroninėmis erdvėmis, rengti klasės valan
dėles, seminarus, dalytis gerąja patirtimi, vesti integruotas
pamokas.
Rugsėjo pradžioje skaitykloje vyko 5a ir 5c klasių netradicinė
lietuvių kalbos pamoka „Vienakalbiai žodynai. Frazeologizmai“.
Pamoką vedėme mes, šios informacijos autorės, lietuvių kal
bos vyriausioji mokytoja Laimutė Každailevičienė ir bibliotekos
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ved ėja Mar ija Gur eck ien ė.
Supažindinome mokinius su
skaitykloje esančiais vienakal
biais žodynais, paaiškinome,
kaip jais naudotis, išsiaiški
nome temą „Frazeologizmai“.
Jų vaikai galėjo ieškoti ne tik
tradiciniame, bet ir elektro
nin iam e žod yn e. Prakt in es
užduotis mokiniai atliko gru
pelėm is prie komp iut er ių.
Nors ir trūk o techn olog in ių
įgūdžių, bet mums padedant
ir konsultuojant per pamoką
pavyko daug nuveikti.
Keičiasi progimnazijos bib
liotekininko veikla. Kartu su
mokytojais jis ne tik planuoja,
kuria ugdymo(si) veiklos bū
dus, bet ir moko, konsultuoja.
Pereinama nuo vadovėlio prie
informaciniais šaltiniais besiremiančio mokymo(si).
Rugsėjo pradžioje mūsų naujieji bendruomenės nariai – pir
mokėliai – susipažino su progimnazijos erdvėmis. Apžiūrėjo jie
ir biblioteką. Susėdę skaitykloje mokinukai tik vartė knygeles,
susipažino su iliustracijomis, atpažino jau žinomas raides.
Ateityje jie dalyvaus čia organizuojamuose įvairiuose rengi
niuose ar integruotose pamokose.
„Kranto“ progimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje dažnai vyks
ta įvairūs renginiai, parodos. Tai bendruomenei, kaitai atvira
erdvė, kuriai labai svarbūs mokinių, mokytojų, administracijos
ir tėvų poreikiai.
Laimutė KAŽDAILEVIČIENĖ
Marija GURECKIENĖ
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Menų festivalis „Romuvos“ gimnazijoje

Šis rugsėjis Šiauliams – išskirtinis. Juk praėjo 780 metų
nuo 1236 m. rugsėjo 22 d. vykusio Saulės mūšio, kurio data
žymi mūsų miesto atsiradimą. Įdomiausia tai, kad taip pat šią
dieną Lietuva mini iškilaus dailininko, kompozitoriaus Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio gimtadienį, Baltų vienybės dieną ir
rudens lygiadienį.
Norint paminėti šias progas Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje
rugsėjo 22 d. surengtas Šiaulių miesto ir apskrities menų fes
tivalis „Šitą žemę man likimas dovanojo“, į kurį buvo pakviesti
meno kolektyvai ne tik iš Šiaulių mokyklų, bet ir Joniškio, Nau
josios Akmenės bei Kelmės rajonų. Tą dieną gimnazijos fojė
dailės ir technologijų mokytojai organizavo gimnazistų piešinių
ir kūrybinių darbų parodą „Šiauliai vakar, šiandien ir rytoj“.

Skambant šiauliečio kompozitoriaus Rolando Janušo dainai
„Čia mūsų miestas“, į salę rinkosi atlikėjai ir žiūrovai. O įnešus
deglą, suskambo žodžiai apie mūsų miestą, dainos apie Lie
tuvą. Šventės dalyvius pasveikino Šiaulių miesto tarybos narė
Regina Kvedarienė ir gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis.
Žiūrovus pradžiugino Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos cho
ro „Viva melodica“, „Juventos“ progimnazijos mergaičių ansam
blio „Kvarta“ ir skudutininkų ansamblio „Sinkopė“ pasirodymai.
Festivalis pasibaigė, tačiau ši diena (nors ir ne jubiliejinė)
kitais metais, greičiausiai, ir vėl suburs jaunuosius menininkus
į bendrą šventę.
Virginija UŽIENĖ
Šiaulių „Romuvos“ g-jos muzikos mokytoja metodininkė

Nepakartojamos susitikimo akimirkos
Pati nuostabiausia knyga yra žmogaus gyvenimas.
Baigiantis vasarai užvertėme dar vieną jos lapą. Bet
nepaprastą... Tai mūsų mokyklos baigimo jubiliejus.
Rugpjūtis – ypatingas mėnuo abiturientams, baigu
siems Obelių vidurinę mokyklą prieš 50 metų.
Pagerbėme ir kapinėse aplankėme į amžinybę
išėjusius mokytojus bei bendraklasius.
Rokiškio muzikos mokyklos mokytojai Oksanai
Sadauskienei ir jos mokinei smuikais griežiant kom
pozitoriaus Johanno Pachelbelio kūrinį „Canon in D“,
žengėme pro tautines juostas į jubiliejui papuoštą
salę, paženklintą auksiniu skaičiumi. Buvo gera su
tikti visų mūsų gerbiamą ir mylimą klasės auklėtoją
Erminą Kesylienę. Ji pasidalijo prisiminimais apie
kiekvieną iš mūsų. Mokytojos darbas jai buvo ir gy
venimo būdas, ir laisvalaikis. Tai visų kartų Mokytoja.
Jai ir visiems bendraklasiams skambėjo smuikininkių
atliekamas Andrea Bocelli kūrinys „Vivo per lei“.
Sukasi laiko ratas, kurio nesustabdysi, toli už jo pa
silieka tai, kas vyko pirmą kartą. Lieka tik prisiminimų
kelias. O mūsų laida – išskirtinė. Visi išaugome dori,
draugiški, linksmi. Tarp mūsų yra net penki medikai,
penki pedagogai, verslininkai, ūkininkas, technologai. Smagu,
kad trys bendraklasės – Aldona, Alma ir Valerija – puoselėja
Obelių kraštą ir liko čia gyventi, o bendraklasis Zenonas Kulys
yra ne tik mūsų mokyklos, bet ir Obelių miestelio bei visos Lie
tuvos pasididžiavimas. Jis – aukšto rango karininkas, technikos
mokslų daktaras ir pirmasis Lietuvos karo akademijos rektorius.
Zenonas vedė mūsų bendraklasę Mariją Slapšinskaitę...
Buvo gera susitikti: bendravome, juokavome, šokome ir

dainavome iki paryčių. Klasė draugiška, šilta, šeimyniška. Tik
išsiskirti sunku. Liko viltis susitikti vėl ir vėl...
Šventę drauge su manimi organizavo vilnietės Janina Mar
kevičiūtė-Strackienė, Ada Baranauskaitė-Bagdonienė, Danutė
Pitrėnaitė-Čibirkienė.
Janina LEIKUTĖ-DANIENĖ
Vilniaus l.-d. „Pasakaitė“ direktorė
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Kas keps duoną, statys namus, slaugys ligonius?
Draugystė su partneriais iš Wormstedt miesto
Tiuringijoje (Vokietija) tęsiasi jau beveik 20 me
tų – per tą laiką mūsų mokiniai ne kartą lankėsi
šio miestelio mokykloje, mes taip pat ne kartą
priėmėme svečius iš Vokietijos. Keičiasi mokinių
kartos, pastovūs liekame tik mes, šios idėjos
sumanytojai – Wormstedt mokyklos direktorius
Frankas Gundermannas ir aš, mokytoja Dalia
Venckuvienė. Reikia pripažinti, kad pasaulis ir
Vokietija keičiasi labai sparčiai – pokyčiai aki
vaizdūs net tokiame atokiame miestelyje kaip
Wormstedt: po keletą pabėgėlių vaikų klasėse jau
nieko nestebina ir galvojama, ne kaip vokiečių vai
kus mokyti anglų kalbos, o kaip pabėgėlių vaikus
išmokyti kalbėti vokiškai... Bet apie viską iš eilės.
Į kelionę maršrutiniu autobusu leidausi kartu
su septyniais penktokais. Nors jie dar nedideli,
tačiau kelionės sunkumus atlaikė, viskam pasi
ruošė iš anksto: namuose išmoko keletą vokiškų
frazių, pasirūpino suvenyrais ir angliškai parašė
keletą pasakų, kurios vėliau bus išleistos kartu su
vokiečių mokinių kūrinėliais. Po daugiau kaip 20 Dviračio teorijos
valandų trukusios kelionės autobusu pasiekėme pamokoje – susipažįstame
kelionės tikslą – Wormstedt mokyklą. Kadangi
Kai pasidomėjau galimybėmis turėti telefoną (gal nieko
viešnagė truko savaitę, spėjome pamatyti tikrai daug: tradicinę
tokio?), manęs paklausė: o kas keps duoną? Kas statys na
svogūnų šventę Apoldos mieste, didelę agroinovacijų parodą
mus, slaugys ligonius? Vokiečių nuomone, mobilieji telefonai
Erfurte, vaikštinėjome po įspūdingą gotikinį Erfurto senamiestį,
tam nepadeda... Beje, apie interaktyviąsias lentas ir kitokias
lankėmės spaustuvėje, pašarų gyvūnams ruošimo įmonėje,
naujoves jie nenori net girdėti – tai esąs brangus beprasmis
keliavome tramvajumi, rašėme dienoraštį, žaidėme įvairius
žaisliukas. Tradicinės žalios rašomosios lentos, amžių praktikos
žaidimus, ant laužo kepėme sumuštinius ir, žinoma, mokėmės
patvirtinta kreida – tie vokiečiai tikrai „atsilikę“... Jie moko vaikus
kartu su vokiečių vaikais.
gero elgesio, etiketo, bendravimo taisyklių, tyrinėti artimiausią
Kas stebino pamokose? Keli pastebėjimai:
aplinką, rūpintis ja, būti savo šalies šeimininkais... Kur ten jiems
Mokykloje nematėme nė vieno mokinio su mobiliuoju tele
iki mūsų globalios Lietuvos idėjos.
fonu rankose – dėl saugumo juos turėti draudžiama.
Vokiečiai myli ir gerbia vaikus, bet ir reikalauja iš jų daug –
Nė viename kabinete nebuvo jokio kompiuterio. Gal vokie
pamokose viešpatauja ramybė ir tyla. Per trumpą viešnagę
čiai labai „neturtingi“?
pas Wormstedt merą šiek tiek šurmuliavę mūsų mokiniai gavo
Per visas pertraukas vaikai būna lauke: žaidžia žaidimų
mandagią pastabą – kai kalba meras, privalu klausyti, o klausti
aikštelėse, skaito knygas.
galima tik tada, kai bus leista... Beje, vaišindamas vaikus saldu
Mokytojai per pertraukas būna kartu su mokiniais. „Kankina“
mynais jis paklausė, ar dažnai aplankome savo miesto merą.
mokytojus tie vokiečiai.
Deja, atsakėme, kad dar nebuvome. Vokiečiai stebėjosi, kad
Per pamokas mokiniai gali vaikščioti, bet nė vienas tuo
nė vienas mūsų vaikų tėtis ar mama nevažiavo kartu. Rūpestį
nepiktnaudžiauja ir netrukdo kitiems.
jie supranta kaip bendravimą ir buvimą kartu, ne tik brangių
Apie pabėgėlius jau rašiau – šioje mokykloje jų dvidešimt
žaisliukų pirkimą.
penki, bemaž tiek, kiek visoje Lietuvoje.
Ar vertėjo keliauti? Klauskime mokinių ir jų tėvų, jie geriausiai
Jokių patyčių, iš pabėgėlių taip pat niekas nesišaipo, nors
žino – sako, kad vaikai gerokai paaugo per tą savaitę...
problemų jie sukuria begales.
Pradinukams privalomos plaukimo ir važiavimo dviračiu
Dalia Venckuvie
 nė

pamokos. Nemoki? Mokysies tol, kol išmoksi, kitaip neper
Kupiškio Povilo Matulionio prog-jos mokytoja
kels į aukštesnę klasę.

Klausiate – atsakome
„Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų auklėtojų
padėjėjų mokymus „Pagalba pedagogams ugdant ikimokykli
nio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“. Norėtume sužinoti, ar
išklausę mokymus auklėtojų padėjėjai galės laikinai vaduoti
auklėtoją?“ – klausia Adelija Motejūnienė, Šiaulių lopšelio-dar
želio „Klevelis“ direktorė.
Ne, po mokymų auklėtojų pavaduoti jie negalės. Yra labai
aiškiai reglamentuota, kas gali dirbti pedagoginį darbą (ne
svarbu, ar tai daro nuolat, ar tik pavaduoja). Asmuo, dirbantis
pedagogu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, privalo turėti specia
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lųjį vidurinį arba aukštesnį išsilavinimą, pedagogo kvalifik aci
ją, būti ikimokyklinio ugdymo specialistas. Yra kelios išimtys:
jeigu darbuotojui, kuris jau dirba pedagogu, iki pensijos liko
5 metai arba mažiau, jeigu jis pradėjo studijuoti nuo 2014 m.
rugsėjo 1 d. (asmenys per 2 metus nuo darbo pagal ikimo
kyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą pradžios privalo
įgyti pedagogo kvalifikaciją) ir pan. Auklėtojo padėjėjas nėra
pedagogas, jam pakanka turėti vidurinį išsilavinimą ir mokėti
valstybinę kalbą.
Į klausimą atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės
skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Šerpatauskienė.

Lopšeliuose-darželiuose
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Moliūgėlio ir Mėtos kelionė į „Kastytį“
Paskutinę rugsėjo savaitę Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ vaikučiai, tėveliai ir
pedagogai ruošėsi smagiai netradicinei šventei „Moliūgėlio ir Mėtos draugystė“.
Mėta ruošė arbatą, o Moliūgėlis kepė pyragus. Renginio organizatorė – dailės studi
jos vadovė Daiva Krivickienė, atlikusi Mėtos vaidmenį. Tai ji visą vasarą savo sodyboje
augino vaistažoles, rinko mėtas... Tad atkeliavus rudenėliui su mėtų maišeliais, krep
šeliais, pasipuošusi apsiaustėliu atbėgo linksminti vaikučių.
Triūsė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Inga Barisienė, atlikusi Moliūgėlio vaidme
nį. Ji visą vasarą maišė tešlą ir kepė moliūgų pyragą. Paslaptį turėjo ir darželio direktorė
Stasė Šešeikienė – per vasarą augino ir užaugino patį didžiausią moliūgų moliūgą! Kad
šventinį rytmetį moliūgas nesušaltų, „nupirko“ batukus, „padarė šukuoseną“. Jį pamatę
darželio vaikai spontaniškai pavadino Moliūgaičiu. Aplink Moliūgaitį visų grupių auk
lėtiniai kartu su tėveliais ir auklėtojomis dėliojo įvairiausias kompozicijas iš moliūgų.
Mėta (Daiva) ir Moliūgėlis (Inga) žaidė, šoko, sekė sakmes, uostė mėtų lapelius. Visas
darželio kiemas kvepėjo mėtomis ir pyragu. Baigiantis šventei kiekviena grupė gavo
padėkas už įdomiai paruoštas kompozicijas. Mėta pasirūpino maišeliuose paslėptais
prizais „Atspėk ir ragauk“. Moliūgėlis visoms darželio grupėms išdalijo „moliūgiškas“
padėkas. Išmonei ir fantazijai nebuvo ribų. Visi skubėjo ragauti Mėtos arbatėlės ir Mo
liūgėlio pyragėlio. Vaikai buvo kupini puikių emocijų, džiaugėsi švente, vedė tėvelius
ir mamytes uostyti kvepiančių mėtų... Mažyliai sužinojo vaistažolių naudą jų sveikatai,
stebuklingas ne tik moliūgo, bet ir kitų daržovių savybes.
Kartu praleistas laikas visai šeimai dovanojo neįkainojamą patirtį, lavino išmonę ir
fantaziją.

Gražina Šimonienė
Panevėžio l.-d. „Kastytis“ vyresn. auklėtoja

„Purienos“ žydi visais metų laikais
Skirtinguose Lietuvos miestuose veikia penkios „Purienos“
pavadinimą turinčios ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Nuo šių
metų jas jungia bendradarbiavimo sutartis ir aktyvi veikla.
Steigiamasis partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienų“ žiedas“
susitikimas vyko Kėdainių mokykloje-darželyje dar pavasarį,
nuo tada ir organizuojamos bendros projektinės veiklos.
„Purienų“ vadovai, savivaldų pirmininkai ir auklėtojos pristatė
savo įstaigas, keitėsi gerąja vykdomų projektų patirtimi, pasa
kojo sėkmės istorijas. Patvirtintas turiningas partnerystės tinklo
„Lietuvos „Purienų“ žiedas“ veiklos planas.
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ kovą visas ben
dradarbiaujančias įstaigas pakvietė dalyvauti piešinių parodoje
„Lietuva – šalis gimtoji“. Darbai buvo eksponuojami Gruzdžių
Augustino Griciaus bibliotekoje. O mes surengėme piešinių ir
nuotraukų respublikinį konkursą „Lietuvos paukščiai“. Mažieji
autoriai turėjo progą atidžiau pažvelgti į sparnuotus draugus,

juos pažinti ir įamžinti. Aktyviai piešinius ir nuotraukas siuntė
visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tarp jų ir penkios
Lietuvos „Purienos“. Nugalėtojai apdovanoti pagyrimo raštais,
suvenyrais.
Šio rugsėjo pradžioje Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“
surengė spalvingą floristinį plenerą po atviru dangumi „Gamtos
spalvos“. Vaikai galėjo kurti spalvų ir vaizdų derinius, naudo
damiesi gamtine medžiaga, mokytis bendrauti su gamta. Šis
projektas Panevėžyje vykdomas jau aštuntus metus. Šiemet
prie jo prisijungė ir visos Lietuvos „Purienos“. Mes, kėdainie
čiai, savo įstaigos teritorijoje sukūrėme floristinę kompoziciją
dainelės „Drugelis“ motyvais. Tėveliai, vaikai, pedagogai rinko
įvairias gamtos gėrybes ir sutartu laiku sunešė į įstaigą. Nuo
pat ankstyvo ryto drauge kūrėme „Drugelio“ kompoziciją... Ir
mums pavyko puikiai! Džiaugiamės, kad darbu pasigėrėti galėjo
pro šalį einantys miestelėnai. Bet labiausiai džiaugėsi vaikai...
Galvojame, kad kitais mokslo metais, kurdami nuostabius
gamtinius rudens kilimus, pakviesime
prisijungti ir kitas Kėdainių rajono iki
mokyklinio ugdymo įstaigas.
Na, o Vilniaus lopšelis-darželis „Pu
riena“ rengia pristatymą, per kurį, be
kita ko, skambės penketuko himnas.
Met ų pab aig oje num at yt a bend ra
žiemiška ir šventiška dailės konkurso
„Sniego ir ledo paslaptys“ paroda. Ją
organizuos klaipėdiškiai.
Penki „Purienų“ žiedai sujungti ne
tik bendradarbiavimo sutartimi, bet
ir praturtinančia bei įkvepiančia ben
dryste.
Birutė NARUŠEVIČIENĖ
Kėdainių m-klos-darželio „Puriena“ direktorė
Lina PAULAUSKAITĖ
Vyresn. auklėtoja
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Konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojai
viešėjo Tartu mokslo centre „Ahhaa“
Visus metus vykusio kūrybinio gamtos mokslų konkurso
„Mūsų eksperimentas“ nugalėtojai liepą keliavo į Estiją su
sipažinti su Tartu mieste esančiu moderniu „Ahhaa“ mokslo
centru. Dalijamės mokytojų ir mokinių įspūdžiais.
Kviečiame planuoti eksperimentus ir ieškoti naujų idėjų
2017 m. konkursui!
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė
Apsilankymas „Ahhaa“ mokslo centre buvo pramoga vi
siems – ir mokiniams, ir mokytojams. Tai gera mokymosi
aplinka, nes visi „stebuklai“ paremti gamtos dėsniais, smulkiai
paaiškinta, kaip kiekvienas veikia.
Štai ką apie šią kelionę rašo mokiniai Marta Marčiulionytė,
Laura Ruočkutė, Tadas Skelčius ir Vilmantas Runas: „Mus ža
vėjo miestas, lankytini objektai, o labiausiai – „Ahhaa“ mokslo
centras. Nepaprastai patiko iliuzijos ir gravitacijos kambariai.
Pastarasis suteikė galimybę iškreipti savo kūno masės centrą
ir patirti naujų pojūčių. Pavyzdžiui, lenktis visu kūnu į priekį ir
vis vien neprisiploti prie žemės. Taip pat ne ką mažiau įspū
dingas buvo ir apsilankymo centre finalas – ugnies spektaklis.
Gaila, kad tokių nuostabių, degių ir sprogių eksperimentų ne
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galima atkartoti namie... Tikimės, kad ši kelionė mums buvo
ne paskutinė!“
Merginos pasakoja apie kelionę: „Gidės vedami žingsniavo
me po vakarėjantį Tartu. Klausydamiesi pasakojimų aplankėme
universitetinę miesto dalį, tada akmeniniu grindiniu nusileidome
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į senamiestį, kur prie miesto rotušės stovi vienas Tartu sim
bolių – skulptūra-fontanas, vaizduojantis besibučiuojančius
studentus. Laisvu laiku galėjome savarankiškai paklaidžioti
gatvelėmis, pavaikštinėti Emajegio upės pakrante ir, visur gir
dėdami estų miestiečių juoką, pasijusti tikrais Tartu studentais,
pasiklydusiais vakaro ramumoje.“
Antrąją dieną laukė ne mažiau įspūdžių, nes turėjome gali
mybę atsidurti mokslo ir technologijų sūkuryje – didžiausiame
tokio pobūdžio mokslo populiarinimo centre Baltijos šalyse.
Išvardyti visas pramogas, eksponatus ir eksponuojamas įdo
mybes būtų sunku. Mane, kaip biologijos mokytoją, labiausiai
sudomino gausi anatomijos ekspozicija. Palikusi interaktyvius
mokslo centro objektus kitiems entuziastingiems lankytojams,
atidžiai apžiūrėjau įvairių patologijų paveiktus žmogaus or
ganus, stebėjausi anatomijos anomalijomis, o savo trumpą
ekspediciją po žmogaus kūno įdomybes, išdėliotas stiklinėse
ekspozicijos lentynose, pabaigiau atsisėdusi į didžiulę plasti
kinę gimdą. Vėliau dar ir pasitikrinau turimas žinias – turėjau
sudėlioti žmogaus vidaus organus.
Ši anatomijos ekspozicija – lašas jūroje, tik vienas iš dau
gelio Tartu mokslo ir technologijų centro pasididžiavimų, o jų
čia – daugybė.
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos
fizikos mokytoja Roma Stonkuvienė ir mokiniai
Gabrielė Kalantaitė bei Martynas Dabravalskis
Visi vieningai nutarėme, kad „Ahhaa“ mokslo centre labiausiai
patiko ugnies ir degimo eksperimentai. Tai buvo visai kitokie ir
įdomesni bandymai, nei atliekame mokykloje.
Taip pat mokslo centre didelį įspūdį paliko žmonių organų ir
embrionų ekspozicija. Kai kurie eksponatai šiurpino, bet buvo
įdomu ir naudinga susipažinti su įvairiomis ligomis, pamatyti,
ką vėžys ar alkoholis padaro žmogaus organizmui, kaip atrodo
embrionų smegenys ir pan.
Smagiai pakilome į Miunhauzeno bokštą. Tai darėme net
kelis kartus. Buvo linksma visaip šokinėti ir taip susikurti savo
„Matricos“ filmuką.
Dauguma eksponatų fizikiniai, tad galėjome geriau susipa
žinti su fizikos dėsniais, juos pajusti. Tai buvo labai smagi ir
įdomi patirtis.
Dėkojame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui už
tokį puikų konkursą bei dar puikesnį prizą – kelionę į „Ahhaa“
mokslo centrą Tartu.

Joniškio r. Žagarės gimnazijos
fizikos mokytoja Asta Radžvilienė
Žagarės gimnazijos mokinės tarp dalyvių buvo jauniausios.
Jas labiausiai žavėjo tiesiogiai matomi ir lengvai suprantami
eksponatai: veidrodžių labirintas, žmogaus galvos pasirodymas
už veidrodžių, galimybė pačioms kilti ant aukšto stulpo įreng
tu įrenginiu... Buvo nepaprastai smagu išbandyti savo fizines
galimybes: matuoti rankų jėgą, pastabumą, atlikti reakcijos
tyrimus, kurti muziką šokinėjant ir pan. Pabandėme išsiaiškin
ti ir kitų mokslo metų fizikos temas: slėgio priklausomybę nuo
aukščio ir ploto. O suprasti, kam skirta Vilsono kamera ir ką
ten matome, dar nepavyko. Mokinių neišgąsdino anglų kalba
surengtas ugnies šou. Jis merginoms padarė didžiausią įspūdį.
Ne pirmą kartą su mokiniais lankydamasi tokiame muziejuje
pastebiu, kad kartais (ne visada) reikia paaiškinti vieno ar kito
prietaiso veikimą ir prasmę, tada jis tampa suprantamesnis ir
įdomesnis. Šiuolaikiniai vaikai skuba viską greitai prabėgti ir
tingi skaityti, kam kas skirta ir ką atskiri objektai parodo, tad
mokytojo pagalba prie eksponatų ir eksperimentų itin praverčia.
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokiniai
Išbandėme daugybę ekspozicijų ir jos visos buvo savaip
įdomios, bet didžiausią įspūdį paliko Estijos kosmonautų (Es
tonautų) mokymų stimuliatorius (360 laipsnių kampu pirmyn ir
atgal besisukanti kapsulė) ir dirbtinis krioklys, kuris vandeniu
imitavo tai, ką pavaizdavome ekrane. Taip pat susipažinome
su elektromobiliu ir jo veikimo būdu bei varikliu. Tikimės, kad
ateityje šių automobilių bus dar daugiau nei dabar. Įdomus
buvo ir tunelis: ratu judančios sienos, vietoje stovintis takas.
Kol buvome viduje, susidarė iliuzija, kad takas juda kartu su
sienomis, tad buvo gana sunku išlaikyti pusiausvyrą.
Mūsų komanda išbandė dešimtis ekspozicijų, galvosūkių ir
žaidimų. Šis centras paliko patį geriausią įspūdį!
Birštono gimnazijos chemijos mokytoja Vidutė
Berteškienė ir mokiniai Sofija Jacunskaitė,
Greta Mikailaitė, Nerijus Pūras
Mokinius sužavėjo senamiesčio jaukumas, rotušės aikštė.
Antrąją kelionės dieną lankėmės didžiausiame Baltijos šalyse
mokslo centre „Ahhaa“. Centro parodų salė užima 3000 kv. m
plotą, o joje išdėstyti eksponatai tiesiogiai ir interaktyviai padeda
susipažinti su naujausiomis technologijomis, mus supančiais
reiškiniais: viską galima liesti, dalyvauti įvairiuose procesuose,
juos valdyti. Naudodami jėgą mokiniai kėlėsi milžiniška ener
gijos mašina „Niutono obelis“, derindami savo ir svarmenų
svorį privertė išsiskleisti Hobermano sferą, važiavo aukštai ant
lyno įtvirtintu dviračiu, klaidžiojo veidrodžių labirintais, gulėjo
ant vinių „čiužinio“, stebėjo daugybę specialiaisiais efektais ir
erdviniais vaizdais sukurtų reiškinių, įdomius cheminius ekspe
rimentus su ugnimi, aplankė mokslo centro anatomijos muziejų,
kuriame sukaupti ypač reti organų patologijų eksponatai.
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokiniai Augustė
Rumbytė, Gintarė Meiženytė, Ugnė Jurgelytė,
Robertas Kiela, Kristijonas Žalys
Didžiausią įspūdį paliko anatomijos ekspozicija. Ten pralei
dome didžiąją dalį mums skirto laiko. Turėjome puikią galimybę
pasitikrinti jau turimas biologijos žinias bei įgyti naujų. Pirmą kar
tą pamatėme tikrą žmogaus gemalą, embrioną, monozigotinius,
Siamo dvynius. Buvo įdomu išvysti inkstų akmenis, palyginti
rūkančių ir nerūkančių žmonių plaučius ir kt. Patiko nedidelis
kambarys, įrengtas pirmajame aukšte. Viena jo pusė pakreipta
30 laipsnių kampu, tai leido pasijusti lyg audros gniaužtuose
esančiame laive. Manome, kad ši nauja patirtis padės geriau
suvokti žmogų bei jį supančią aplinką. Esame dėkingi Lietu
vos mokinių neformaliojo švietimo centro darbuotojams, kad
organizuoja tokius puikius projektus. Tokia popamokinė veikla
suvienija aktyviausius žmones dėl bendro tikslo, skatina kūry
biškumą ir leidžia suprasti, kad esi vertinamas.
Parengė Almantas KULBIS
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Mokytis iš vaiko...
Marija Kuraitytė-Varnienė (1886–1982)
Pedagoginio kelio pradžia
Šiemet minime 130-ąsias pedagogės, Montessori auklėjimo
Lietuvoje pradininkės Marijos Kuraitytės-Varnienės gimimo me
tines. Marija gimė 1886 m. rugpjūčio 30 d. Raseinių apskrityje,
Girkalnio parapijoje, Bakaičiuose.
Vaikystė ir jaunystė buvo apgaubta tėvo Andriaus Kuraičio
rūpesčiu bei materialine gerove. Trijų seserų – Jadvygos,
Stasės, Marijos – ir brolio Viktoro gyvenimas būdingas XIX a.
antros pusės aukštuomenei: nerūpestingos vasaros tėvo dvare
Lietuvoje, mokant vietos gyventojus lietuviškai skaityti ir rašyti,
o žiemos – Sankt Peterburge, Maskvoje, paskirtos mokslui.
1906 m. M. Kuraitytė baigė dr. Otto ginekologijos institutą (dėl
amžiaus cenzo negalėjo studijuoti medicinos mokslų univer
sitete), 1908 m. pedagoginius kursus Ženevos universitete,
1910 m. gimnastikos ir pedagoginių žaidimų dvimečius kursus
Sankt Peterburge. 1906 m., mirus tėvui, 1915 m. – sužadėti
niui, lietuvių filosofijos pradininkui Romanui (Ramūnui) Bytautui
(1886–1915), sunkiai susirgus seseriai Stasei (pirmajai kom
pozitoriaus Miko Petrausko žmonai) bei įsibėgėjant Pirmajam
pasauliniam karui, Marija kantriai kentė likimo išbandymus.
Toliau dirbo Voroneže, Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių lie
tuvių mokinių bendrabutyje, domėjosi pasaulinės pedagogikos
naujienomis. 1919 m. Vilniuje ji susituokė su dailininku Adomu
Varnu (1879–1979). Tai buvo ne tik stiprių, charizmatiškų ir
kuriančių asmenybių sąjunga – su A. Varnu pažymėta nauja
M. Kuraitytės-Varnienės pedagoginio kelio, švietėjiško gyve
nimo kryptis. Jai ir bendraminčiams buvo skirta praskinti kelią
išskirtinei gydytojos, psichologės ir didžios mokytojos Marijos
Montessori (1870–1952) auklėjimo metodikai Lietuvoje...
Išskirtinė Lietuvoje laimingų vaikų pasaulio sala...

Vaizdinė medžiaga iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių

Marijai ir Adomui buvo lemta atrasti M. Montessori. Jos skel
biamas mokymas tapo M. ir A. Varnų tolesniu bendro gyvenimo
kelrodžiu, siekiniu gyvenimą paskirti vaikui. Prie Varnų prisijun
gus Domicelei Petrutytei (1913–2010), Lietuvoje buvo sukurtas
novatoriškas vaikų dvasinio, socialinio, psichinio ir fizinio ugdy
mo pasaulis. 1934 m. M. Montessori idėjų šalininkai (Vincenta

Matulaitytė-Lozoraitie
nė, Stasys Šalkauskis,
M. ir A. Varnai) įsteigė
Liet uv os Mont ess or i
draugiją. 1930 m. Ro
moje ir 1934 m. Nicoje
baigusi M. Montessori
kursus, Marija įgijo teisę
skleisti Montessori mo
kymo idėjas Lietuvoje.
Ji prad ėjo mot in oms
skaityti paskaitas apie
montesorinės draugijos
steig iam us darž elius,
vaiko laisvę, drausmę,
M. Kuraitytė-Varnienė. Kaunas, ~1930 m.
bausm es, pag arb ą jo
asmenybei, vedė ikimokyklinio ugdymo kursus darželių auklėto
joms, vienuolėms. Praktiniai užsiėmimai vyko Marijos įkurtuose
„Vaikų nameliuose“ Kaune, Žaliakalnio šlaitų papėdėje. Tai bu
vo išskirtinė Lietuvoje laimingų vaikų pasaulio sala. Dailininko
A. Varno sukurti ir pagaminti baldeliai, darbo įrankiai, specialios
loginio mąstymo, erdvinio pasaulio suvokimo, įvairiausios meni
nio ir kūrybinio lavinimo priemonės leido atskleisti neapsakomai
turtingą mažųjų dvasinį pasaulį. Nešama žinia apie ateities vai
ką, glaudi asmeninė draugystė ir profesinis bendradarbiavimas
su pačia M. Montessori, jos sūnumi Mario M. ir A. Varnams bei
D. Petrutytei buvo ir jų gyvenimo pamatas. Kaip yra pasakęs
M. Montessori sūnus Mario: „Tai trys gyvenimai, gyvenantys
M. Montessori tikėjimo šviesoje.“
Įtvirtinti Montessori mokymą Lietuvoje nebuvo lengva. Tik
įvairų pedagoginį išsilavinimą ir didžiulę darbo patirtį turinti
M. Varnienė galėjo atlaikyti žymių to meto Lietuvos pedagogų
spaudimą. Periodikoje „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Motina ir
vaikas“ bei kituose leidiniuose, per radijo valandėles, konfe
rencijas Marija skelbė M. Montessori žodį, pristatinėjo mokymo
esmę, lygino su kitomis ikimokyklinio ugdymo sistemomis, pa
brėžė itin platų Montessori mokyklų paplitimą: nuo krikščioniškų
Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos kraštų iki budistinių Azijos
šalių. Nuolat tvirtino, kad Montessori vaikų ugdymo kelias
grįstas mokslinės pedagogikos pa
grindais. Norėdami paaiškinti, kaip
šią mokymo metodiką pritaikyti
Lietuvos švietimo sistemoje, M. ir
A. Varnai išleido knygeles „Ben
drieji mano metodo dėsniai“, „Kuo
skiriasi Montessori metodas nuo
kitų“, „Kodėl montesorinis auklėji
mo metodas gali būti naudojamas
Lietuvoje“ (Kaunas, 1938).
Pedagoginė veikla išeivijoje

M. Kuraitytės-Varnienės „Vaikų nameliai“. Kaunas, 1937 m.
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Antrojo pasaulinio karo sūku
rys į savo verpetus įsuko M. ir
A. Varnus, D. Petrutytę. 1944 m.
Ravensburgo karo pabėgėlių sto
vykloje atsidūrę Varnai nenutraukė
pedagoginės veiklos. M. Montes
sori idėjos netruko pasklisti ir čia.
1945 m. M. Varnienė ir D. Petru
tytė ne tik rūpinosi karo pabėgėlių
vaikų ikimokykliniu ugdymu, bet
ir įsteig ė Rav ensb urg o liet uv ių
montesorinę mokyklą. 1949 m.,
persikėlus į Jungtines Amerikos

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 9 (364)

Valstijas (JAV), M. ir A. Varnams bei D. Petrutytei teko patirti
imigrantų dalią: mokytis anglų kalbos, dirbti nekvalifik uotą dar
bą, būnant garbaus amžiaus vėl ieškoti savo vietos po saule.
Tačiau „galimybių šalyje“ 1958 m. D. Petrutytė ir M. Varnienė
įsteigė JAV lietuvių Montessori draugiją, o 1959 m. M. ir A. Var
nų namuose Čikagoje įkūrė mokyklėlę „Vaikų židinėlis“. Išliko
glaudus bendradarbiavimas su M. Montessori sūnumi Mario.
Šis pašaukimas neliko nepastebėtas JAV švietimo sistemos
atstovų. Montessori praktikos patirties iš M. Varnienės bei
D. Petrutytės sėmėsi ir Montessori sąjūdžio organizatorė Nancy
Rambusch. Šių moterų paskleistos M. Montessori idėjos prigijo
ir iki šiol tebepuoselėjamos JAV.
M. Varnienės valia XX a. pabaigoje Montessori vaikų ikimo

kyklinio ir mokyklinio ugdymo priemonių palikimas iš JAV buvo
sugrąžintas į Lietuvą. Dalis vaikų piešinių, rašinių ir fotografijų,
M. ir A. Varnų, D. Petrutytės sukurtų montesorinių mokymo
priemonių saugoma Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Pri
simenant pedagogę novatorę M. Varnienę, 2016 m. Lietuvos
švietimo istorijos muziejuje įgyvendinamas projektas „Kelias į
vaiko širdį. M. Varnienei – 130!“. Vėlų rudenį lankytojams bus
pristatyta interaktyvi edukacinė, specialiomis montesorinėmis
lavinimo priemonėmis papildyta paroda.
Gabija MACKEVIČIŪTĖ
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja

Pasaulyje pirmaujančios Suomijos mokyklos –
vaikams ir apie vaikus
Paskutinėmis rugpjūčio dienomis pasisemti žinių, patirties
bei įkvėpimo naujiesiems mokslo metams į Suomiją išvyko
„Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo mokytojos. Jos lankėsi
Mankkaanpuron ir Taavinkylan mokyklose, Espoo mieste,
stebėjo veiklas, bendravo su ten dirbančiais pedagogais,
vadovais bei mokiniais ir domėjosi, kas Suomijos švietimo
sistemai padeda jau daugybę metų pirmauti pasaulyje.

mo grindžia savarankiško
mok ym o(si) met od u bei
informacijos paieška. Taip vaikai nuo pat ankstyvojo amžiaus
įgyja gebėjimą mokytis savarankiškai, kuris itin svarbus siekiant
aukščiausių rezultatų.

TECHNOLOGIJOS – NATŪRALU IR SAVITA

Mokytojo profesijos vertinimas – vienas svarbiausių veiks
nių, užtikrinančių aukštą ugdymo kokybę. Suomijos mokyklo
se dirbantys pedagogai turi būti įgiję pedagoginės pakraipos
magistro laipsnį. Tad visi yra kvalifikuoti specialistai. Mankka
anpuron mokyklos mokytoja Lotta Halttunen dalijosi patirtimi,
kaip į pedagogikos studijas stojo net trejus metus iš eilės, kol
pagaliau pavyko. Taigi konkursas tikrai didelis. Taip pat yra ir
darbinantis: į vieną darbo vietą mokykloje pretenduoja beveik
šimtas kandidatų.
„Mokytojai Suomijoje yra gerbiami ir vertinami. Žinoma, tai
užsitarnauja intensyviai mokydamiesi bei iš širdies dirbdami.
Taip pat rinktis šią profesiją itin motyvuoja darbo aplinka ir
bendruomenė: mokykloje kolegos glaudžiai bendradarbiauja,
nuolatos dalijasi informacija, savo paruoštomis užduotimis ar
medžiaga. Tarp mokytojų neegzistuoja konkurencija. Visi dirba
dėl mokinių ir mokyklos“, – pastebi „Šiaurės licėjaus“ pradinio
ugdymo mokytoja R. Jurgelevičienė.

Į akį labiausiai krito tai, kad Suomijoje per įvairias veiklas
tiek gatvėje, tiek klasėje aktyviai naudojamos išmaniosios
technologijos. Technologijų naudojimas per pamokas nėra
ribojamas, bet užtikrinama, kad jos būtų skirtos mokymo(si)
tikslams pasiekti. Mokytojai, pateikdami mokiniams informaciją
ir organizuodami klasės apklausas, naudoja interaktyviąsias
lentas. Daugumoje vadovėlių integruota papildoma metodinė
medžiaga išmaniosioms lentoms, ugdytiniai dažnai pasitelkia
planšetinius kompiuterius arba mobiliuosius telefonus.
„Šiuolaikiniai vaikai gimė technologijų apsuptyje, jiems tai
sava, suprantama ir neišvengiama, tačiau dar dažnai manoma,
kad vaikus reikėtų nuo to saugoti. Remiantis Suomijos pavyz
džiu, mokyklos užduotis – išmokyti ugdytinius tinkamai naudoti
technologijas gyvenime, pasitelkti ugdymosi procese, sudaryti
sąlygas tyrinėti informaciją“, – pastebi „Šiaurės licėjaus“ pradi
nio ugdymo mokytoja Valdonė Navickaitė.
Ugdymo(si) procese pasitelkę planšetinius kompiuterius ar
telefonus, vaikai mokosi greitai ir veiksmingai ieškoti informaci
jos, įgunda ją atsirinkti bei apdoroti. „Drauge ugdomas mokinių
kritinis mąstymas bei kūrybiškumas ieškant atsakymų ar įvairių
sprendimo būdų“, – teigia Suomijoje viešėjusi mokytoja Rasa
Jurgelevičienė.
Mankkaanpuron mokyklos mokytojai pasakojo, kad nors ir
turi įvairios mokomosios medžiagos, vis tiek didelę dalį ugdy

MOKYTOJAS – TROKŠTAMA IR NE VISIEMS 
PRIEINAMA PROFESIJ A

PASIRUOŠIMAS ATEIČIAI
„Aplankytose Suomijos mokyklose pastebėjome, kad nuo
ankstyvojo amžiaus itin didelis dėmesys skiriamas vaikų ben
drosioms kompetencijoms bei socialiniams įgūdžiams ugdyti“, –
pasakoja R. Jurgelevičienė. Mokytojai savo misiją supranta
kaip pagalbą vaikui augti ir ugdytis stipriai asmenybei, o ne
tik išmokyti pagal bendrąją programą. Pasitelkiamos ir įvairios
programos, padedančios ugdyti emocinį intelektą. Kai kurios
mokyklos net kuria savo programas, geriausiai atitinkančias jų
poreikius, – Suomijoje suteikiama tokia laisvė.
Vienas iš lemiamų sėkmės veiksnių – žmonių bendravimas.
Suomijos ugdymo procese nuolat skatinamas bendradarbiavi
mas ir slopinama konkurencija, mokiniai daug dirba grupėmis,
siekia bendro tikslo. Bendradarbiavimo kultūrą plėtoja visa
bendruomenė: priimami susitarimai tarp vaikų, mokytojų, tėvų,
jie reguliariai peržvelgiami, apsvarstoma, kaip sekasi laikytis,
ką reikėtų tobulinti.
Taip pat aktyviai ugdomas mokinių savarankiškumas ir at
sakomybė. Visi turi savo pareigas: priešmokyklinukai patys
valgykloje įsideda maisto, pavalgę nusineša indus, rūšiuoja
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atliekas, vyresnieji pasirūpina, kad po pietų valgykla liktų švari,
kėdės būtų pristumtos prie stalų. Pareigų vaikai turi ir klasėse
ar koridoriuose per pertraukas. Vyresnieji dažnai rūpinasi ir
prižiūri jaunesnius mokinius, padeda mokytojams ar jų asisten
tams. Pasak Mankkaanpuron mokyklos direktorės Johannos
Hirmasto, tokiais iš pirmo žvilgsnio paprastais metodais vaikai
ruošiasi ateičiai: bus savarankiški, mokės pasirūpinti savimi bei
jaus pareigą padėti ir ištikus nelaimei pasirūpinti greta esančiu
žmogumi.
Ugdymo procesas organizuojamas taip, kad būtų kuo arčiau
tikro gyvenimo. Siekiama sudaryti sąlygas, kad naują informaci
ją mokiniai galėtų įsisavinti per asmeninę patirtį: tyrinėdami, eks
perimentuodami ar konstruodami. „Mes visi geriau įsimename
tas žinias, kurios pateikiamos ne teoriškai, bet įgyjamos per
asmeninę patirtį ir jos refleksiją. Vyresniųjų klasių mokiniai po
rą kartų per metus vyksta į keletą dienų trunkančias keliones.
Jie gauna specialias užduotis: stebi, tyrinėja, analizuoja bei
apibendrina praktiškai įgytas žinias“, – pastebi V. Navickaitė.
DĖMESYS VAIKŲ POREIKIAMS
Natūralu, kad į mokyklą susirenka skirtingų poreikių bei ne
vienodą akademinių žinių bagažą turintys vaikai. Pirmaisiais
mėnesiais itin svarbu kreipti dėmesį į šiuos skirtumus, reaguoti
bei padėti mokiniams, kuriems trūksta žinių. Aplankytose Suo
mijos mokyklose vaikai dažniausiai skirstomi į grupes: pateikia
mos skirtingo lygio užduotys, derinami keli ugdymo metodai,
kol klasės lygis suvienodėja ir galima su nauja informacija dirbti
visiems kartu. Būtent dėl to mokiniai nėra lyginami tarpusavyje.
Mokytojai matuoja ir vertina kiekvieno ugdytinio individualią

pažangą. Taip pat teikiamas ir grįžtamasis ryšys tėvams: per
individualius pokalbius aptariama, kaip vaikas tobulėja, nely
ginama su bendraklasiais, mokyklos ar šalies vidurkiais, nes
nėra standartizuotų testų ar vertinimo praktikos.
„Ugdymo metodai mokiniams parenkami pagal amžių ir ypa
tybes. Pradinio ugdymo klasėse mokymas(is) dažnai vyksta
per žaidimus, pasitelkus išmaniąsias technologijas, metodines
korteles ar vaidinimus. Daug dėmesio skiriama fiziniam mokinių
aktyvumui bei laikui gryname ore. Kiekvieną dieną bet kokiu oru
visiems mokiniams privaloma būti lauke, kur organizuojamos
aktyvios veiklos“, – pastebi „Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo
mokytoja R. Jurgelevičienė.
Mokykloje nepamirštama skirti dėmesio ir mokinių pomė
giams. Mankkaanpuron mokykloje kartą per mėnesį organizuo
jamos pomėgių grupės, kur susibūrę ugdytiniai, nepaisydami
amžiaus ir klasės, kartu gilinasi į pasirinktą temą, ruošia
bendrus projektus, vėliau juos pristato vieni kitiems, mokyklos
bendruomenei ir tėvams.
Turbūt labiausiai Suomijoje apsilankiusias mokytojas su
žavėjo mokyklų vidinė ramybė ir kultūra. Visas ugdymo(si)
procesas vyksta natūraliai, neperlenkiant lazdos, išvengiant
streso ar nepagrįstos baimės dėl rezultatų. Tai lemia mokinių
motyvaciją siekti žinių bei tapti atsakingomis ir savarankiško
mis asmenybėmis.
Mokytojos iš Suomijos parsivežė pluoštą patarimų ir pavyz
džių, kaip kurti tokią aplinką ir Lietuvoje. Įkūrus visą tam reika
lingą mokyklos infrastruktūrą ir plečiant darbo patirtį, tikimasi
su Lietuvos mokiniais pasiekti tokių pat aukštų rezultatų.
Miglė RIMEIKĖ

Mokytojų rudens konferencija
Spalio 1 d. Sovetske (Tilžėje) vyko dešimtoji Kaliningrado
srities lietuvių kalbos bei etnokultūros mokytojų rudens kon
ferencija.
Konferencijos dalyvius šiltai sveikino ir už širdingą, pasiauko
jamą darbą dėkojo Sovetsko miesto savivaldybės mero pava
duotoja socialiniams reikalams ir švietimo valdybos viršininkė
Elena Kurina, LR generalinio kon
sulato kultūros atašė Raminta Ge
cevičienė, LR konsulato Sovetske ministras patarėjas, laikinai ei
nantis konsulo pareigas Bronius
Stasys Makauskas, LR švietimo
ir mokslo ministerijos (ŠMM) vy
resnioji specialistė Rūta Rama
nauskienė, taip pat mokyklų ir kitų
švietimo įstaigų vadovai.
Didelį įspūdį paliko Sovetsko
vaikų darželio „Rodničiok“ lietuviš
kos grupės auklėtinių (auklėtojos
Regina Kapkova, Irina Bojeva) ir
Dobrovolsko (Pilkalnio) vidurinės
mokyklos vaikų folkloro ansam
blio „Malūnėlis“ (meno ir muzikos
vadovai Alma Janvariova, Jonas
Asak ausk as) muz ik in iai sveik i
nimai.
Per dalykinę konferencijos dalį
aš, mokytojų asociacijos pirminin
kas Aleksas Bartnikas, apibūdinau
lietuvių kalbos mokymo bei ugdy
mo situaciją Kaliningrado srityje.
Šiais mokslo metais lietuvių kalbos
mok os i 900 vaik ų ir jaun uolių.
Prieš trejus metus jų buvo 1064.
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Sumažėjo mokyklų ir kitų švietimo įstaigų, kur vykdomos lietuvių
kalbos bei etnokultūros mokymo programos. Pagrindinė prie
žastis – lietuvių kalbos mokytojų trūkumas. Taip pat pažymėjau,
kad pastaruoju metu silpsta ir stringa bendradarbiavimo ryšiai
tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos švietimo įstaigų bei institu
cijų. Tačiau labai vertinu ŠMM ir Kaliningrado srityje veikiančių
atstovybių lietuvybės palaikymo
bei stiprinimo pastangas.
Apie reg ion in io ped ag og in io
instituto ir lietuvių kalbos mokytojų
asociacijos sąveiką kalbėjo institu
to direktoriaus pavaduotoja moks
lo ir metodiniams reikalams Tama
ra Koroliova. Ji taip pat pristatė
instituto išleistą mokymo priemonę
„Jaunimo tolerantiškumo ugdymas
regiono daugiakultūrėje aplinkoje“.
Konferencijoje pristatytas ir ŠMM
remiamos vaikų vasaros kūrybinės
stovyklos „Palikimas 3“ dalyvių
Liudviko Rėzos gyvenimo bei kū
rybos bruožais sukurtas muzikinis
animacinis filmas „Rėzaniumas“.
Konferencijos pabaigoje dalyviai
aplankė Sovetsko istorijos ir kultū
ros įžymybes.
Organizatoriai ir dalyviai dėkingi
pagrindiniams konferencijos rė
mėjams ŠMM, Čikagos Mažosios
Lietuvos draugijai, taip pat Sovetsko miesto savivaldybės švietimo
valdybai.
Aleksas BARTNIKAS
Konferencijos projekto vadovas

