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p. 2016 m. atnaujinami 209 švietimo
įstaigų pastatai. Tam iš Valstybės investicijų
programos skirta per 27,6 mln. eurų. Atnaujinama
11 švietimo įstaigų sporto aikštynų. Valstybinių
profesinio mokymo įstaigų bendrabučiams
atnaujinti šiais metais skirta 1 mln. eurų.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė:
„Stiprinti mokytojų bendruomenę – tai pagrindinis
rengiamos mokytojo profesijos prestižo didinimo
programos tikslas.“

11 p.     Habil. dr. S. Sidaras, Krasnojarsko

lituanistinės mokyklėlės „Saulutė“ mokytojas:
„<...> jei gali rinktis, nesirink lengviausio kelio.“
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sveikinu Jus Rugsėjo -osios proga!
Mokslo metų pradžios šventė vėl kviečia švietimo
bendruomenę – mokinius, mokytojus, tėvus – kibti
į bendrus darbus, kurių sėkmė priklauso nuo visų
nuoširdžios bendrystės ir darnos.
Mokykloje ugdomos pamatinės žmogaus vertybės:
draugiškumas ir meilė Tėvynei, pilietiškumas, pareigos
ir atsakomybės jausmas. Joje skleidžiasi pažinimo
džiaugsmas ir kūrybiškumo laisvė.
Augantį jauną žmogų mokykloje lydi mokytojo akys.
Mielieji mokytojai, dėkoju už Jūsų profesionalumą,
pastangas ir kantrybę dirbant su kiekvienu mokiniu.
Dėkoju už tai, kad, ugdydami kitus, patys augate ir
tobulėjate.
Linkiu, kad šie mokslo metai būtų naujų, prasmingų
ir išsipildančių idėjų, didelės sėkmės metai. Tegul nuo
šio rugsėjo mūsų mokyklose būna dar daugiau vienybės
ir darnos, daugiau mūsų širdžių šilumos.



„Vesk vaiką
sėkmės link“����������������������������������������������� 16
„Klausykitės vaiko, neužgožkite savo
prisiminimais (kai buvau mažas, susi
dūriau su panašia problema, elgiausi
šitaip), patarimais, taip nustojate klau
sytis, pradedate interpretuoti. Suteikite
galimybę laisvai reikšti emocijas –
parodykite pavyzdį, kaip tai daryti.“
Dr. M. Danino
2

Švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė

Gerinti mokinių pasiekimus – stiprinti
mokytojų bendruomenę
Stovėdami ant naujųjų mokslo metų
slenksčio (švietimo bendruomenei Rug
sėjo 1-oji prilygsta tikriems Naujiesiems
metams), susidėliojame planus ir lūkes
čius. Kiekvienas klausiame, kas bus naujo,
kaip dirbsime, kokius tikslus sau kelsime.
Apie naujuosius mokslo metus kalbina
me švietimo ir mokslo ministrę Audronę
Pitrėnienę.
Kasmet kalbame apie mokinių pasiekimus.
Juos gerinti yra vienas iš švietimo prioritetų. Kas
numatoma naujo šioje srityje? O gal... užtenka
to, ką turime?
Daug keliauju po Lietuvos mokyklas, lan
kausi mažiausių miestelių švietimo įstaigose.
Kai kur girdžiu: mokiniai nenori mokytis,
jais nesirūpina tėvai, ką mes galime pada
ryti? Kitur atvirkščiai: mokytojai jaustųsi
nepatogiai, jei ugdytiniai neįstotų į nemo
kamas aukštųjų mokyklų studijas, tad daro
viską, kad tik jie pasiektų geriausią rezultatą.
Tarptautiniai mokinių pasiekimų ty
rimai rodo, kad Europoje esame stiprūs
vidutiniokai. Pagrindinio ugdymo pasie
kimų patikrinimo rezultatai irgi vidutiniai:
2016 m. lietuvių gimtosios kalbos šalies
vidurkis yra 6,5, matematikos – 5,7 balo.
Daliai vaikų tikrai trūksta motyvacijos.
Kai kuriais nesirūpina tėvai. Bet ar ne
mokyklos siekis kiekvienam suteikti vis
ką, ką galime geriausio? Bėda ne ta, kad
esame vidutiniokai, problema – kad apie
pusę mokinių (penkiolikmečių) nepasiekia
pagrindinio skaitymo, matematinio raštin
gumo lygmens (PISA 2012 m. duomenys).
Šiais metais pradėjome vykdyti projektą
„Iniciatyva savivaldybėms“. Jo tikslas –
suteikti profesionalią pagalbą mokykloms,
kuriose ugdytinių pasiekimai žemesni.
Mokyklas ir savivaldybes konsultuoja
ekspertai: Nacionalinio egzaminų centro
atstovai, Lietuvos mokyklų vadovai, psi
chologai, kiti specialistai, nagrinėjantys
žemų mokinių pasiekimų priežastis. Mi
nisterijoje ir regionuose ugdymo įstaigų
vadovams nuolat vyksta konsultacijos,
kaip gerinti pasiekimus, mokyklos dali
jasi savo patirtimi. Siekiame pertvarkyti
pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistemą,
kad ji būtų nebe chaotiška, susidedanti iš
pavienių trumpalaikių kursų, o orientuota
į ilgalaikes, ne trumpesnes kaip 40 val.
programas. Norime, kad mokytojai moky
tųsi tikrai tų dalykų, kurių reikia jų darbe.
Siekdami gerinti mokinių pasiekimus,

turime stiprinti mokytojų bendruomenę.
Sudaryti geriausias sąlygas jiems dirbti,
suteikti stabilias ir aiškias ateities galimy
bes. Jau pernai įteisinau, kad pedagogams
būtų mokama už kolegų pavadavimą,
panaikinau prievolę direktoriams turėti
pamokų, patvirtinau nacionalinius peda
gogų kvalifikacijos prioritetus.
Šiemet pirmą kartą nepriklausomos
Lietuvos istorijoje ministerija ir švietimo
profesinės sąjungos sutarė dėl Lietuvos
švietimo šakos kolektyvinės sutarties
projekto. Jame numatytas ir etatinis apmo
kėjimas – tai ne tik suteiktų stabilumo, bet
ir sudarytų geresnes sąlygas mokytojams
vieniems iš kitų mokytis. Labiau patyrę,
aukštesnes kvalifikacines kategorijas įgiję
pedagogai taptų jaunesnių kolegų men
toriais. Kvalifik acinės kategorijos turėtų
tapti realia karjeros galimybe: metodi
ninkai, ekspertai dalį darbo laiko skirtų
mentorystei, pagalbai jauniems kolegoms,
patirties sklaidai, rengtų ugdymo priemo
nes. Rengiant etatinio darbo apmokėjimo
tvarką būtų aiškiai reglamentuotos mo
kytojo darbo valandos – kontaktinės ir
nekontaktinės.
Stiprinti mokytojų bendruomenę – tai
pagrindinis rengiamos mokytojo profesi
jos prestižo didinimo programos tikslas.
Mokytojams rūpi ir finansų klausimas. Ar didės
pedagogų atlyginimai?
Jau yra sutarta, kad nuo šių metų rugsėjo
1 d. iki 5 proc. didės atlyginimai pedago
gams, turintiems mažiausius koeficien
tus – tiek, kad būtų pasiektas koefic ientų
vidurkis. Tam skirta 8 mln. eurų. Taigi
nebeliks minimalių koeficientų, pagal
kuriuos darbo užmokestis iki šiol buvo
skaičiuojamas 41 proc. mokytojų, 22 proc.
auklėtojų ir 35 proc. pagalbos mokiniui
specialistų.
Paskutinį kartą darželių auklėtojų, prieš
mokyklinio ugdymo pedagogų tarifinių
atlygių minimalūs koeficientai padidinti
šių metų sausį: minimalūs – 7 proc., mak
simalūs – 2 proc. Nuo 2015 m. sausio 1 d.
jų atlyginimai didėjo 10 proc.
Dar viena jautri tema – emocinis klimatas
mokyklose. Mokytojai skundžiasi, kad vaikai jų
negerbia, klesti patyčios.
Negalime apibendrintai teigti, kad pa
tyčios klesti visose mokyklose – vienur
situacija yra geresnė, kitur prastesnė. Tose
ugdymo įstaigose, kuriose bendruomenė

labiau įsitraukusi sprendžiant šią proble
mą, kuriose įgyvendinamos smurto ir
patyčių prevencijos programos, patyčių
lygis yra mažesnis.
Šiuo metu prevencijos programas taiko
56,3 proc. ugdymo įstaigų. Siekiant veiks
mingai įgyvendinti programą, svarbu, kad
joje dalyvautų ne tik mokiniai, bet ir visa
mokyklos bendruomenė – mokytojai, kiti
darbuotojai, tėvai.
Kalbėdami apie mokyklą labai dažnai
pamirštame mokinių tėvus. Jie turėtų
būti ne tik nuolatiniai svečiai, bet ir rimti
talkininkai. Ypač kai galvoje turime vai
ko elgesį ugdymo įstaigoje, pasiekimus,
lankomumą, jo požiūrį į mokymąsi ir
savo pareigas. Tėvai turėtų būti aktyvūs
ir sprendžiant jautrią patyčių problemą.
Palyginti Lietuvos mokinių tyrimų duo
menis pagal Olweus klausimyną su tokio
paties tyrimo duomenimis, gautais Norve
gijoje, Švedijoje ir Islandijoje, matyti, kad
vaikų, pasisakančių suaugusiesiems mo
kykloje apie patiriamas patyčias, skaičius
Lietuvoje yra maždaug perpus mažesnis
nei Skandinavijos šalių ugdymo įstaigose.
Taip pat gerokai mažiau Lietuvos vaikų
teigia sulaukiantys pagalbos iš suaugusių
jų. Ką tai rodo? Kad mūsų mokiniai ma
žiau pasitiki suaugusiaisiais, mažiau tikisi
sulaukti iš jų pagalbos. Patyčių problema
savaime neišnyks. Ir sprendimų valstybės
mastu nepakanka: reikia kiekvieno šalia
vaikų esančio suaugusio žmogaus pastan
gų ir indėlio.
Patyčių ir smurto prevencija mokykloje
turi būti nuosekli, reikalinga ilgalaikė stra
tegija. Ją įgyvendinant reikėtų įtraukti vi
sus mokyklos bendruomenės narius, taigi
ir tėvus. Ir tai turi būti nuolatinis darbas, o
ne trumpalaikė veikla dėl pliusiuko.
„Švietimo naujienos“
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Svarbiausi darbai praėjusiais mokslo
metais ir artimiausi planai
BENDRASIS UGDYMAS
Įvestas privalomas priešmokyklinis
ugdymas. Privalomo priešmokyklinio
ugdymo tikslas – visiems vaikams, nepri
klausomai nuo jų šeimų socialinio, ekono
minio, kalbinio, kultūrinio konteksto, pa
dėti pasirengti sėkmingai mokytis pirmoje
klasėje. Tarptautiniai mokinių pasiekimų
tyrimai rodo, kad priešmokyklines grupes
lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi
mokykloje. Ilgalaikiai tarptautiniai tyrimai
patvirtina teigiamą ankstyvojo ugdymo
naudą tolesniam žmogaus gyvenimui.
Parengtas ilgalaikės pedagogų atlygi
nimų kėlimo programos projektas. Šiuo
metu jis derinamas su kitomis ministerijo
mis. Programoje numatyta pedagogų dar
bo užmokesčio didinimo perspektyva iki
2020 m. Jai įgyvendinti kasmet reikės nuo
kelių iki kelių dešimčių milijonų eurų – iš
viso beveik 196 mln. eurų per 5 metus.
Baigtos Švietimo ir mokslo minis
terijos (ŠMM) bei profesinių sąjungų
derybos dėl Lietuvos švietimo šakos ko
lektyvinės sutarties projekto – ilgalaikės
darbo užmokesčio didinimo programos,
darbo sąlygų gerinimo ir kt. Šiuo metu
projektas derinamas su kitomis ministe
rijomis.
Patvirtinta Geros mokyklos koncep
cija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų aprašas. Siekiama
skatinti tiriamąjį, kūrybinį mokymąsi,
teoriją sieti su praktika bei realiu gyveni
mu, labiau individualizuoti ugdymą.
Naujos lietuvių kalbos ir literatūros
mokymo programos 1–10 klasėms. Pa
gal jas nuo 2016-ųjų rugsėjo mokysis visų
5, 7, 9 klasių mokiniai bei 1 ir 3 klasių
auklėtiniai tam pasirengusiose mokyklose,
o nuo 2017 m. – visų 1–10 klasių mokiniai.
Naujose lietuvių kalbos programose daug
dėmesio skiriama skaitymo gebėjimams
ugdyti, tvirtiems raštingumo įgūdžiams
suformuoti – į mokyklas grąžinamas dik
tantas, atpasakojimas, į programas įtraukta
literatūra, kuri formuoja ne tik meninį
skonį, bet ir moralines vertybes, tautinę
ir pilietinę savimonę.
 Patvirtintas naujas Pilietinio ir
tautinio ugdymo 2016–2020 m. tarpinst it uc in is veiksm ų plan as. Prie jo
įgyvendinimo prisidės įvairios įstaigos,
mokiniams bus siūloma daugiau pilietinio
ugdymo veiklų.
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Patvirtintas Kokybės kultūros plėtros
veiksmų planas. Tai Valstybinės švietimo
strategijos antrojo tikslo įgyvendinimo
planas, numatantis plėtoti duomenimis
ir dialogu grįstą valdymo kultūrą visais
valdymo lygmenimis.
 Parengtos ikimokyklinio ugdymo
įstaigų edukacinių erdvių moderniza
vimo rekomendacijos, kaip moderni
zuoti tipinius sovietinius vaikų darželius,
siekiant, kad erdvės maksimaliai atitiktų
kokybiško ugdymo proceso veiklą.
Pradėtas daugiaplanis konsultacijų
dėl pagrindinio ugdymo gerinimo pro
jektas. Ministerijoje veikia 8 tematinės
darbo grupės, susibūrusios mokyklų vado
vų iniciatyva. Jose dirba mokyklų vadovai,
savivaldybių asociacijos, neįgaliųjų foru
mo atstovai, ekspertai. Tikslas – mokyklų,
vykdančių pradinį ir pagrindinį ugdymą,
veiklos tobulinimas atsižvelgiant į trum
palaikes ir ilgalaikes galimybes.
Per 90 proc. atitinkamų klasių vai
kų dalyvavo nacionaliniuose mokinių
pasiekimų patikrinimuose (atliko stan
dartizuotus testus). Tai neprivalomas,
tačiau labai išpopuliarėjęs būdas suteikti
mokiniui, tėvams, mokytojams, mokyklai,
savivaldybei, šaliai grįžtamąjį ryšį apie
mokymo(si) rezultatus.
Palengvinta grįžusių iš užsienio mo
kinių priėmimo į mokyklas tvarka. Mo
kykla, kurioje norėtų mokytis iš užsienio
sugrįžęs mokinys, privalės užtikrinti rei
kiamą mokymosi pagalbą (pvz., papildo
mai mokytis lietuvių kalbos). Jis ugdytųsi
kartu su bendraamžiais, nebent mokyti jį
žemesnėje klasėje pageidautų tėvai.
MOKYKLŲ APRŪPINIMAS
 2016 m. atnaujinami 209 švietimo
įstaigų pastatai. Tam iš Valstybės inves
ticijų programos skirta per 27,6 mln. eurų.
 2016 m. atn auj in am a 11 šviet im o
įstaigų sporto aikštynų. Švietimo įstaigų
sporto aikštynų atnaujinimo programai
įgyvendinti 2016 m. skirta 1,9 mln. eurų.
Gerinant mokinių vežiojimo mokykli
niu transportu sąlygas 2016 m. nupirkti
82 autobusai.
2016 m. skirta daugiau kaip 0,5 mln. eurų
mokytojų darbo vietoms kompiuterizuoti.
Valstybinių profesinio mokymo įstaigų
bendrabučiams atnaujinti 2016 m. skirta
1 mln. eurų.

PLANAI
•• Parengti kaupiamojo vertinimo kon
cepciją.
•• Bendrąjį ugdymą finansuoti pagal kla
sės krepšelio metodiką.
•• Parengti pedagogų etatinio apmokėji
mo modelį.
•• Įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo ir
mokyklų modernizavimo projektus.
•• Įgyvendinti mokyklų pažangos skatini
mo konkursų projektą.
•• Parengti vadovėlių rengimo ir vertinimo
tvarkos aprašą.
•• Įgyvendinti naująją Sveikatos ir ly
tiškumo ugdymo bei rengimo šeimai
programą. Planuojama, kad mokyklose
pagal šią programą bus pradėta dirbti
nuo 2017 m.
•• 2015 m. pavasarį dalyvauta tarptauti
niuose mokinių pasiekimų tyrimuose
OECD PISA ir IEA TIMSS. Retas at
vejis, kai abu tyrimai atliekami vienu
metu. Rezultatai bus skelbiami 2016 m.
lapkritį ir gruodį. Išvados leis veiksmin
giau nukreipti ŠMM, savivaldybių ir
mokyklų darbą.
ŠVIETIMO PAGALBA
Parengtas kompleksiškai teikiamos
pagalbos, specialiojo ugdymo mokyk
lų / centrų veiklos kokybės gerinimo
2015–2017 m. tarpinstitucinis veiksmų
planas. Jo tikslas – koordinuoti visų ins
titucijų ir įstaigų, dirbančių su vaikais ir
šeima, veiksmus. Reikalingos paslaugos
bus teikiamos arčiau gyvenamosios vie
tos, todėl mažės specialiosiose mokyk
lose ir socializacijos centruose ugdomų
vaikų skaičius. Specialiosios mokyklos
ir socializacijos centrai bus pertvarkomi
iš esmės: mažesnis vaikų skaičius, koky
biška aplinka, aukšta dirbančių specialistų
kompetencija, glaudus tarpžinybinių ko
mandų darbas.
Parengta ir Seime patvirtinta Vai
ko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymo nauja redakcija. Ja siekiama
tobulinti teisinį minimalios ir vidutinės
priežiūros reglamentavimą, sukurti veiks
mingesnes sąlygas elgesio problemų turin
čių vaikų resocializacijai ir integracijai į
bendruomenę.
Parengtas naujos redakcijos vaikų
socializacijos centrų veiklos modelis.
Vaikams, turintiems elgesio ir emo

cinių sutrikimų, skirto centro statybos.
Naujo tipo centras duris atvers šį rudenį.
PLANAI
•• Parengti Įtraukiojo ugdymo koncepciją
ir jos įgyvendinimo veiksmų planą, pra
dėti jį vykdyti.
•• Patvirtinti naują Pedagoginės psicholo
ginės pagalbos teikimo modelį.
NEFORMALUSIS VAIKŲ IR
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Tęsiamas neformaliojo švietimo krep
šelio finansavimas. Nuo sausio 1 d.,
supaprastinus krepšelio finansavimo meto
diką, dešimtadaliu išaugo teikėjų ir siūlomų
programų skaičius. Neformaliojo švietimo
krepšeliu naudojasi 73 tūkst. mokinių, tai
15 tūkst. daugiau nei pernai (58 tūkst.).
Vaikų vasaros poilsiui skirta rekor
dinė suma – 1 mln. eurų.
Neformaliojo vaikų švietimo projektų
konkursui skirta 75 tūkst. eurų. Beveik
visose savivaldybėse buvo pradėta vykdyti
kelios dešimtys ministerijos finansuojamų
projektų, kurie aprėpė ir vaikų vasaros
stovyklas.
Vyriausybė patvirtino ŠMM parengtą
naują Neformaliojo suaugusiųjų švieti
mo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m.
plėtros programą ir finansavimo meto
diką. Nustatyti principai leis plėtoti moky
mosi visą gyvenimą paslaugas pritaikant
jas asmens ir darbo rinkos poreikiams.
Vyko Neformaliojo suaugusiųjų švie
timo ir tęstinio mokymosi programų
projektų konkursas. Sulaukta beveik tris
kartus daugiau paraiškų negu pernai – per
200. Iš jų atrinktiems 36 projektams skirta
290 tūkst. eurų. Kompiuterinio raštingumo
pamokos senjorams, kalbų kursai, tėvų
mokymai – tai tik maža dalis suaugusiųjų
švietimo užsiėmimų, kurie šiemet vyks
regionuose.
PLANAI
•• Skirti beveik 4,7 mln. eurų ES struktūri
nių fondų lėšų finansavimą stovykloms
renovuoti (tiek valstybinėms, tiek ne
valstybinėms įstaigoms).
•• Pasirašyti Gamtos mokslų, technologi
jų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir
eksperimentinės veiklos atviros prieigos
centrų kūrimo bendradarbiavimo sutar
tis, pradėti kurti, įveiklinti bei aprūpinti
laboratorijas.
•• Pradėti aprūpinti mokyklas, įgyvendi
nančias pradinio ir pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies programas, gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis,
siekiant skatinti jas inicijuoti kūrybišką
STEAM mokslų ugdymą.
•• Skat int i nef orm al ioj o sua ug us iųj ų
švietimo sistemos plėtrą: didinti lėšas,
skiriamas Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi programų

projektams, taip pat skirti ES struk
tūrinių fondų finansavimą veikloms,
nukreiptoms į asmenų, dalyvaujančių
nef orm al ioj o sua ug us iųj ų šviet im o
veiklose, skaičiaus didinimą ir jų ben
drųjų bei pagrindinių kompetencijų
ugdymą.
MOKYTOJAI, PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTAI, VADOVAI
Parengtos Pedagogų rengimo, kvali
fikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos
ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos kryp
tys. Jose pabrėžiama svarba kelti moky
tojo kvalifikaciją ir profesijos prestižą,
kreipiamas dėmesys į būsimųjų pedagogų
atranką bei pedagoginę praktiką.
Parengti ir patvirtinti Reikalavimų mo
kytojų kvalifikacijai aprašo pakeitimai,
tiksliau nustatantys kai kuriuos mokytojų
išsilavinimo reikalavimus.
Parengtos ir patvirtintos šešios kvali
fikacijos tobulinimo programos moky
tojams, ketinantiems dirbti su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais
specialiosiose klasėse ar grupėse.
PLANAI
•• Parengti ir patvirtinti Pedagogų kvalifi
kacijos tobulinimo ilgalaikius ir viduti
nės trukmės prioritetus.
•• Parengti ir patvirtinti Mokyklų vado
vų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mo
kytojų, pagalbos mokiniui specialistų
kvalifikacijos tobulinimo nuostatų naują
redakciją.
•• Parengti ir patvirtinti pedagoginių dar
buotojų skaitmeninio raštingumo pro
gramų reikalavimų aprašą.
•• Par engt i ir pat virt int i ped ag og in ių
darbuotojų kvalifikaciją tobulinančių
institucijų akreditacijos tvarkos aprašo
pakeitimus.
PROFESINIS MOKYMAS
Papildomas balas stojantiesiems. Pa
tvirtinta tvarka, pagal kurią suteikiamas
papildomas balas baigusiems technologi
jos mokslų studijų srities programas su pa
gyrimu ir stojantiems į tos pačios švietimo
srities universitetinių studijų programas.
Duris plačiau atveria 42 nauji sekto
riniai praktinio mokymo centrai, įkurti
viešosiose profesinio mokymo įstaigose.
Nuo šių metų balandžio jie tapo prieinami
visiems, norintiems įgyti ar tobulinti pro
fesinę kvalifikaciją.
Profesinis mokymas tampa lakstes
nis, greičiau reaguoja į verslo ir darbo
rinkos poreikius. Laikas gauti profesinio
mokymo licenciją sutrumpėjo nuo 90 iki
30 dienų.
Stiprinamas profesinių mokyklų ben
dradarbiavimas su verslu. Pasirašyta 10

bendradarbiavimo sutarčių tarp asocijuotų
verslo struktūrų ir ŠMM.
Pakeistas ir pradėtas įgyvendinti pro
fesinio mokymo organizavimo tvarkos
aprašas, įteisinantis mokymą pameist
rystės būdu.
PLANAI
•• Patvirtinti profesinius standartus.
•• Įregistruoti visas modulines profesinio
mokymo programas.
STUDIJOS IR MOKSLAS
Parengta ir Seime patvirtinta nauja
Mokslo ir studijų įstatymo redakci
ja. Jos nuostatomis naujai apibrėžiamas
mokslo ir studijų institucijų valdymas,
mokslo ir studijų kokybės užtikrinimas,
studijų organizavimas, valstybinių aukš
tųjų mokyklų turto valdymas, naudojimas
ir disponavimas, įtraukiamos sutartys su
valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis.
Griežtinami pasirengimo studijuoti
reikalavimai, t. y. didinama stojamojo
balo kartelė: 2016 m. į universitetus bus
priimami asmenys, surinkę ne mažiau
kaip 2, į kolegijas – ne mažiau kaip 1,2
stojamojo balo.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagogų
studijoms skiriamas tikslinis finansavi
mas – tikslinės vietos pedagoginėms stu
dijoms pagal aukštųjų mokyklų programas
paskirstytos tik savivaldybėms konkrečiai
pagrindus mokytojų poreikį.
Auga socialinės stipendijos. ŠMM
siūlymu Vyriausybė priėmė sprendimą
kelti socialines stipendijas nuo 114 eurų
iki 123,5 eurų. Tai sudaro geresnes sąlygas
mokytis studentams iš nepasiturinčių šei
mų, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 24 proc. di
dinamos skatinamųjų stipendijų lėšos.
Kaip ir 2015 m., šiemet iki leistinos
ribos (10 proc. nuo valstybės finansuoja
mų studijų vietų) didinamos mokesčio
už studijas kompensavimo lėšos gerai
besimokantiems studentams.
2015 m. spalį 25 proc. padidintos
doktorantų stipendijos.
Siekiant skatinti mokslo proveržį,
didinamas doktorantų skaičius. Dokto
rantūros studijoms 2014–2020 m. skiriama
22,5 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų.
Tai sudaro galimybę papildomai finansuoti
400 doktorantūros studijų vietų.
PLANAI
•• Parengti Mokslo ir studijų įstatymui
įgyvendinti reikalingų teisės aktų pro
jektus.
•• Įgyvendinti aukštojo mokslo kokybės
gerinimo veiksmų planą.
•• Paskelbti kvietimus teikti projektų pa
raiškas pagal priemones, skirtas moks
linių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
rezultatų komercijai skatinti.

Lietuva šiemet pirmą kartą teikia duomenis visame pasaulyje žinomai ir populiariai OECD švietimo apžvalgai
„Education at a Glance“. Apžvalga bus paskelbta 2016 m. rugsėjo 13 d.
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Jaunieji mokytojai keičia mokyklos
veidą
Gražiai pradėtas rytas
Edvardo Urbonavičiaus, Vilniaus r.
Riešės gimnazijos chemijos mokytojo,
veiklos pradžia mokykloje buvo gana
netikėta. Darbo ieškojo jau porą metų dar
studijuodamas magistrantūroje. Priėmė
pusmečiui. „Apsidžiaugiau. Tikėjausi 18
kontaktinių pamokų. Maniau, kad pradžiai
būtų visai neblogai. Kai rugsėjį atėjau
į gimnaziją, nustebau – man skirtos 28
savaitinės valandos. Pirmuosius tris mėne
sius buvo labai sunku. Chemijos pamokas
vedžiau 8–12 klasių, kursą „Gamta ir žmo
gus“ – 5–6 klasių mokiniams. Gyvenau
Vilniuje, Lazdynų mikrorajone, kelda
vausi labai anksti, važiuodamas autobusu
pasnausdavau. Ilgas pamokų maratonas
mokykloje, vėl kelionė į namus, ruoša
ir kt. Toks buvo gyvenimas, – jaunuoliš
kai šypsodamasis dalijosi prisiminimais
jaunasis mokytojas Edvardas. – Vieną
rytą ateinu į pirmą pamoką ir jaučiuosi
labai pavargęs. Mano aštuntokai sako:
„Kas atsitiko, mokytojau? Jūs toks pavar
gęs. Jūs gi mūsų jaunasis mokytojas...“
Atsitokėjau, susimąsčiau: iš tikrųjų, esu
jaunasis mokytojas. Vedžiau pamoką – ji
pavyko. Keletas mano aštuntokų taip pat
važinėjo tuo pačiu maršrutu. Po pamokų
autobuse vienas mokinys sušnibždėjo:
„Va, mokytojau, pamokos baigėsi, penk
tadienis, pailsėsite. Turbūt dabar jau esate
laimingas?“ „Taip, – atsakiau, – jūs labai
gražiai pradėjote mano rytą.“ Mano sėk
mės istorija susijusi būtent su aštuntokais,
mylimiausiais mokyklos vaikais. Apiben
drindamas visus mokslo metus pasakysiu
taip: nuo pradžių pajutau sparnus ir lau
kiau rugsėjo. Viskas buvo kaip ir gerai.
Vėliau susvyravau, apniko mintys: darbas
mokykloje – ne man. Tačiau po žiemos
atostogų sugrįžo pakili nuotaika ir viskas,
atrodė, stojo į savo vietas. Vėliau pasiūlė
pasilikti dar metams. Sutikau...“
Reikšmingiausias pasiekimas
Irma Ogylbienė, Vilniaus Verkių mo
kyklos-daugiafunkcio centro istorijos
mokytoja, kurį laiką darbo pasiūlymų
negavo, nors gyvenimo aprašymą buvo
išsiuntinėjusi į nemažai mokyklų. Sykį
sudarė sąrašą ugdymo įstaigų, kuriose
norėtų dirbti, apsirengė dalykinę suknelę
ir iš anksto nepranešusi direktoriams ap
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Praėjusiais metais į mokyklas po studijų atėjo 150 aukštųjų mokyklų absolventų,
daugiausia pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų pedagogų. LR švietimo ir mokslo mi
nisterija (ŠMM) reguliariai rengia susitikimus su pradėjusiais dirbti mokytojais. Praėjusių
metų lapkritį Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (paroda „Mokykla 2015“) vyko
pirmas renginys-susitikimas, per kurį buvo diskutuojama apie jaunųjų mokytojų pirmųjų
darbo metų iššūkius. Antram susitikimui 2016 m. sausį vartus atkėlė Vilniaus Vytauto
Didžiojo gimnazija. Trečias susitikimas šių metų birželį šurmuliavo ŠMM. Jo metu aptarti
mokytojų pirmųjų darbo su mokiniais metų lūkesčiai ir realybė.
„Švietimo naujienos“ pateikia kai kurių birželio renginio-susitikimo dalyvių – jaunųjų
pedagogų – įspūdžius, per pirmuosius mokytojavimo metus ilgam įstrigusius į širdį.

lankė penkias mokyklas. Po šių susitikimų
paskambino iš trijų įstaigų. Tik viena jų
pasiūlė mokytojos darbą iš karto ir priim
tiną darbo krūvį: mokyti vaikus istorijos
ir pilietiškumo pagrindų, taip pat skyrė
tris specialiąs ias klases (nuo penktos iki
dešimtos). Jaunoji mokytoja išsyk pateko
į neįprastą aplinką. Tačiau nesutriko. Gal
būt todėl, kad abu jos tėvai – pedagogai,
sesuo – taip pat mokytoja. Pati Irma su
vyru augina dvi dukras. „Pirmąjį darbo
mėnesį pasirengiau planus ir pabandžiau
pagal juos dirbti, – teigė jaunoji istorijos
mokytoja. – Pajutau, kad man nesiseka.
Labai daug iš tų vaikų tikėjausi – tai bu
vo mano klaida. Pusė šios ugdymo įstai
gos auklėtinių nežino, kada jie yra gimę.
Praėjus mėnesiui supratau, kad jiems
nesvarbu, kada vyko prancūzų revoliucija,
kodėl ir kaip keitėsi mūsų kunigaikščiai,
vaikai nesuvokė, ką reiškia 10-ies ar 20-ies
metų laikotarpis. O šimtas metų jiems
atrodė kaip tūkstantmečiai. Verkių mo
kyklos-daugiafunkcio centro auklėtiniams
vadovėlio vartymas ir gilinimasis į datas
visai nerūpėjo. Ką jiems galėjau šnekėti
apie pasaulio ar Lietuvos istoriją? Šiems
vaikams buvo svetima net jų pačių istori
ja. Taigi viską apverčiau aukštyn kojomis.
Pabandžiau vesti ir pamėgau integruotas
pamokas. Galbūt jų net negalima vadinti
integruotomis. Kreipdavausi į tam tikro
dalyko mokytoją ir prašydavau pagalbos.
Mokytojai neatsukdavo nugaros. Integruo
tas pamokas pradėdavau nuo mokinių as
menybių, asmeninių istorijų. Kur buvo, ką
veikė, pavyzdžiui, praėjusią savaitę? Per
integruotą istorijos ir geografijos pamoką
vaikščiojome po Verkių parką, kuris jiems
gerai pažįstamas. Geografijos mokytoja
mokė vaikus, kaip naudotis žemėlapiu,
pasakojo apie parke augančius medžius.
Aš klausinėjau apie gimtadienius, kada ir
kaip juos švenčia. Po kurio laiko pastebė
jau – iš dviejų klasių mokinių jau tik vie
nas vaikas neatsakė, kada yra gimęs (jam
nustatytas žymus intelekto sutrikimas).
Vaikai pasakojo, ką mato Verkių parke, ką
per ankstesnes pamokas yra girdėję apie

šią ypatingą vietovę. Tam tikrą teigiamą
rezultatą, jaučiu, per šiuos metus pasie
kiau. Suprantama, buvo nelengva. Gal
istorijos kaip mokomojo dalyko pertei
kiau mažiau, nei pagal programą reikėtų,
bet padėjau suvokti, kas yra istorija. Man
tai – reikšmingiausias pasiekimas. Mokant
pagal bendrąją programą pokytis būtų
nulio vertės... Tokie mano pirmieji metai.
Sakyčiau, sėkmingi...“
Laiškai mokytojai
„Kaip jaučiuosi po pirmųjų pedagoginio
darbo metų? Vaikai apie tai parašė savo
laiškuose, – kalbėjo Vilniaus inžinerijos
licėjaus lietuvių kalbos mokytoja Alesia
Paškevičienė. – Paskutinę mokslo metų
pamoką pasiūliau savo dešimtokams: da
bar jau galite išlieti tulžį, pasakyti viską,
ką apie mane manote. Taip vaikai ir pada
rė. Kai išsisakė, supratau, kad nenoriu jų
matyti. Ne dėl to, kad liejo tulžį. Mokinių
mintys sujaudino, sugraudino, neįpras
ti žodžiai išspaudė ašarą. Jiems nebuvo
sunku pasakyti: mokytoja, ačiū... Su kai
kuriais per konsultacijas pavykdavo il
giau pašnekėti. Ne sykį ir ne vieno teko
klausti: kodėl tu piktas? Atsakymai padėjo
suprasti vaikų nuotaikas ir jų priežastis.
Mano ugdomasis dalykas, galima teigti,
turi nemažai pranašumų. Susitikimai su
vaikais vyksta 5–6 kartus per savaitę.
Nagrinėdami literatūros, kalbos dalykus
neretai pradedame šnekėtis aktualia tema.
Penkios minutės per pamoką – pakanka
mas laikas pašnekesiui. Neverčiau rašyti,
nenurodžiau apimties. Net tie mokiniai,
kurie vėluodavo atnešti rašinius laiku,
nustebino. Laiškuose jie prisipažino, kad
šie metai buvo ypatingi ir pats dalykas ta
po patrauklesnis. Vienas mokinys parašė:
„Per šiuos metus šiek tiek pasikeičiau...“
Mane tai džiugina. Kitas prisipažino, kad
šiemet jam pradėjo patikti lietuvių kal
ba. Štai mergaitės emocija: „Keista, bet
laukdavau, kada vėl bus lietuvių kalbos
pamoka.“ „Ačiū jums, mokytoja, kad ne
pasidavėte“, – dar vienos mokinės mintis.

Autoriaus nuotr.

Jaunųjų mokytojų žodis Švietimo ir mokslo ministerijoje

Išpuikęs dešimtokas atsiprašė už nepagar
bą... Mano metų raktinis žodis – pokalbiai.
Mes pamirštame kalbėtis su vaikais.
Pirmosiomis mokytojavimo dienomis
nusipirkau sąsiuvinį ir kupina prieštarin
gų minčių pirmame lape įrašiau: „Nėra
to blogo, kad negalėtų būti dar blogiau.“
Visus metus vadovavausi šia sentenci
ja. Paskutinę pamoką šią frazę užrašiau
lentoje ir diskutavome apie tai, kad vi
siems pasitaiko juodų minučių ir dienų,
nuolat tenka rinktis vis sunkesnį kelią.
Kiekvienas galime trenkti durimis, išeiti.
Pasakojau vaikams, kad kiekvieną dieną
rinkausi sunkesnį kelią ir juo ėjau. Ban
džiau paaiškinti, kad ir jie suvoktų, jog
įveiktas sunkesnis kelias suteikia daugiau
džiaugsmo gyvenime...“

kad ankstesniais mokslo metais nesuvokė,
už ką rašomas vienoks ar kitoks pažymys.
Pasiūliau: jūs patys vertinsite vieni kitus.
Kai nusistatomi kriterijai, nuolat kalbama
si, kartu vertinama, mokiniai žino, už ką
ir kodėl skiriamas vienoks ar kitoks balas.
Po kurio laiko, kai vaikai buvo kvie
čiami iš pamokos „padirbėti“, išgirdau
juos sakant: „Ne, negaliu, dabar – dailės
pamoka.“ Man tai labai patiko. Kalbant
apie bendrąsias programas, turiu prisi
pažinti, kad nespėjau visko įgyvendinti.
Mane reikėtų atleisti iš darbo. Atsiranda
nenumatytų renginių, įdomių konkursų,
todėl kažkokio programinio dalyko tenka
atsisakyti...“

Pamoka – šventė

Urtė Penkauskaitė, Vilniaus Petro
Vileišio progimnazijos prancūzų kalbos
mokytoja, pasakodama apie pirmuosius
darbo metus mokykloje itin daug dėme
sio skyrė mokinių tarpusavio santykiams
(auklėjamoji klasė – penktokai). Vienas
didžiausių jos lūkesčių – kad vaikai iš
moktų bendradarbiauti ir gyventi klasėje,
o ne vien joje būti. Susiformavusi ydinga,
anot U. Penkauskaitės, mokinių nuostata:
mokykloje privalo tik „atbūti“ laiką, o
gyventi – išėję iš ugdymo įstaigos. Jau
noji mokytoja rėmėsi sava klasės vadovo
filosofija, kurios pagrindas – ne vien būti,
o gyventi mokykloje. Klasės gyveni
mas – platesnė sąvoka nei klausymasis
per pamokas, atsakinėjimas, įvertinimas.
Mokykloje formuojasi klasės bendravimo
ir bendradarbiavimo santykiai, vertybės,
požiūris į tai, kas yra gerai ir negerai,
kuo mes skiriamės ir kuo panašūs. Kla
sėje klostosi socialiniai įgūdžiai, ryšiai,
skatinantys neužsidaryti savyje. Labai
svarbu – darbas grupėmis. „Galbūt tai
dariau nesąmoningai, iš nuojautos, – at
viravo jaunoji mokytoja. – Vėliau patirtis
vienas nuostatas atmetė, kitas sutvirtino
ir pasufleravo, kaip tai reikia daryti. Buvo
visko – ir pykčio, ir ašarų, ir atviro pasiti
kėjimo. Sykį visą pamoką esame kalbėję
apie tai, kodėl negalima rėkti ant kito. Pa

Mart yn a Juod ešk ien ė, Viln iaus r.
Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Algirdo gimnazijos dailės mokytoja,
tryško pasitikėjimu ir spinduliavo laime.
Tik atėjusi į mokyklą, pasak jaunosios pe
dagogės, labiau bijojo kolegų mokytojų, o
ne mokinių. Tačiau nuostatos keitėsi labai
greitai, nes visi su ja elgėsi draugiškai. Dir
bo dvi dienas per savaitę. Kitomis dieno
mis darbavosi privačioje dailės studijoje.
Mokytoja Martyna ištarė dabar retai girdi
mus žodžius: „Darbas mokykloje man yra
šventė.“ Tų dviejų dienų – trečiadienio ir
ketvirtadienio – ji visada laukia. Nuo pir
madienio pradeda jausti, kad trūksta vaikų,
pamokų, mokyklos šurmulio. Nuolatinė
kaita ir nenutrūkstamas veiksmas – jauno
sios mokytojos raiškos savastis. Iš pradžių
pedagogę nustebino bendruomenės nuo
monė, kad dailė yra dalykas, kurio mokyti
gali kiekvienas. Ji atkreipė dėmesį, kad,
pavyzdžiui, klasės auklėtojai prireikus
vaikų nepamokinei veiklai, lengviausiai
jie imami iš kūno kultūros ar dailės pamo
kų. „Mano įsitikinimu, dailė yra toks pat
svarbus dalykas, kaip ir visi kiti, – teigė
pedagogė M. Juodeškienė. – Nepasakiau
nė vienam vaikui – neik. Mokinius nutei
kiau, kad darbų nevertinsiu. Jie skundėsi,

Kartu augome

mažu vaikai tapo atviresni, pradėjo labiau
gerbti ir jausti vienas kitą. Kartu augome.
Mokiausi iš kiekvienos pamokos, kurioje
priimama dešimtys sprendimų ir niekada
nesi tikras – geri jie ar netikę. Tai toks aki
mirkos dalykas – klausimas, atsakymas,
reakcija. Sėdi po pamokų ir galvoji: ar
teisingai pasielgiau, ar tai buvo geriausias
„ėjimas“, ar jie daug iš to gavo? Mokyk
loje iš tikrųjų kasdien verda gyvenimas.
Mokytojų dalijimasis patirtimi vyksta
kiekvieną mėnesį. Tada išryškėja skirtin
gos pedagogų patirtys mokant didelę klasę
ar mažesnę grupę. Suprantama, kiekviena
labai svarbi, įdomi. Aš daugiausia dėmesio
skyriau glaudesniems ryšiams su vaikais,
tarpusavio pagalbai, tad ir mano patirtis
šioje srityje stiprėjo. Mokiniams svarbu
mokytojo asmenybė. Dažnai vaikai net
perima pedagogo charakterio savybės, jo
vertybių sistemą.
Nuostabiausi metai: daug ką atradau,
patyriau. Pamačiau, kaip formuojasi vai
kai ir kaip keičiuosi pati. Negaliu sakyti,
kad viskas man pavyko, bet daugelį tų vai
kų aš mokysiu ir kitais metais – tęsime...“
Su jaunaisiais mokytojais įtaigiai ben
dravo švietimo ir mokslo ministrė Aud
ronė Pitrėnienė. Ministrei buvo svarbi
jaunųjų mokytojų nuomonė apie lietuvių
kalbos ir matematikos brandos egzaminus,
ji linkėjo naujų idėjų, veržlių minčių ir
gerų emocijų naujaisiais mokslo metais...
Renginio-susitikimo vedėjai (Vilma
Bačkiūtė, ŠMM Pedagogų veiklos sky
riaus vedėja, šio skyriaus vyriausiasis
specialistas Darius Gudinas, Ugdymo
plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas
Gražvydas Kazakevičius) drąsino jau
nuosius mokytojus, nuoširdžiai ir pagar
biai bendravo. Jie ant ilgametės patirties
„kabliuko“ traukė pasisakymų raktinius
žodžius – mylimiausi, pagarba, santykiai,
atvirumas, pokalbiai...
Kiekvienas susitikimo dalyvis jautė –
jaunųjų mokytojų pasisakymuose akivaiz
dus vertybinis pagrindas.
Juozas ŽINELIS
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Metų mokytojai

Nuo baltų puodelių iki Metų mokytojo
Kartais net neįtariame, kur mus gali atvesti, nublokšti ar „užvesti“ iš pirmo žvilgsnio
nereikšmingas dalykas, tarkime, baltas puodelis. Metų mokytojo (2015 m.) Donato
VASILIAUSKO, buvusio Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos mokytojo, karjeros
pradžioje svarbus vaidmuo teko paprastai pedagogo ir mokinių verslo idėjai – pagal
užsakovo pageidavimą moderniai apipavidalintiems baltiems puodeliams. Briuse
lyje (Belgija), mokinių mokomųjų bendrovių (toliau – MMB) mugėje, meniškai puošti
puodeliai buvo mielai perkami ir laimėjo trečią vietą geriausio produkto kategorijoje.
Toks triumfas negalėjo užgesti be pėdsakų. Toliau laukė kiti darbai – vis sudėtingesni,
reikalingi ugdymo įstaigai, jauniems žmonėms, atveriantys naujų ugdymo kokybės to
bulinimo galimybių. Mokytojas pelnė ne vieną aukštą apdovanojimą...
Naujųjų mokslo metų išvakarėse „Švietimo naujienos“ kalbino jauną Metų mokytoją
D. Vasiliauską, neįsivaizduojantį švietimo ateities be akademinio ugdymo ir neforma
liųjų praktinių veiklų dermės.

Svarbi veikla Lietuvai
Kodėl pasirinkote darbą mokykloje?
Studijų metais supratau, kad tai sritis,
kurioje galbūt turiu tam tikrą talentą, ge
bu aiškiai ir suprantamai perteikti savo
mintis. Puikūs dėstytojai taip pat įkvėpė
mokytojo darbui. Studijuodamas Vilniaus
pedagoginiame institute (dab. Lietuvos
edukologijos universitetas) suvokiau, kad
noriu ir galiu mokyti. Baigęs studijas, ieš
kojau mokytojo darbo. Džiaugiuosi, kad
pavyko rasti. Esu dvigubai laimingas, nes
mokytojo vietą aptikau gimtajame mieste,
kur gimiau ir užaugau.
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pastangas ir paprastai suvokia jų svarbą,
todėl noriai remia.
Tapote Metų mokytoju, tačiau nedalyvavote
apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyko LR Vy
riausybės rūmuose. Gal atskleistumėte, kodėl?
Tuo metu buvau išvykęs į Ispaniją, kur
dvi savaites mokiniams dėsčiau ekonomi
kos ir verslo pagrindus.
Žmogus-kūrėjas ir verslas

Kokį vaizd ą „pieš ė“ ped ag og in ės veikl os
pradžia?
Ji buvo įdomi. Vaikai, kuriuos mokiau, –
tik penkeriais metais jaunesni. Amžiaus
skirtumas tikrai nedidelis, galbūt todėl
darbo pradžia buvo sėkminga. Greitai
perpratome vieni kitus. Pradėjau juos
mokyti ekonomikos ir verslo pagrindų ne
tik teoriškai, bet ir per praktines veiklas.
Tai juos įtraukė. Subūrėme ne vieną pui
kią komandą – mokinių bendroves – ir
pasiekėme reikšmingų rezultatų. Dabar
tuo džiaugiamės.

Kokie pagrindiniai socialaus (visuomeniško)
verslininko bruožai?
Remdamasis bendravimo su versli
ninkais patirtimi, galiu teigti, kad sėkmę
patiriantys darbdaviai neišryškina pinigų
ir pelno. Pirmiausia, verslininkas, kurda
mas paslaugą, prekę ar produktą, stengiasi
pateikti tokį gaminį, kuris tenkintų žmo
nių poreikius, keistų pasaulį ir pan. Taigi
verslą organizuojantis žmogus-kūrėjas
nesutelkia dėmesio tik į pinigus. Tinkamai
pasirinkus prioritetus, pinigai sugrįžta.
Žmogus-kūrėjas rūpinasi aplinka, ją gerina
ir puošia. Tai vienas iš būdų padėti puo
selėti švietimą. Niekada nebuvo sunku į
ugdymo procesą įtraukti verslo institu
cijas.

Turite nemažai socialinių partnerių. Kuo sudo
minate, patraukiate?
Manau, kad mano veikla yra svarbi
Lietuvai. Mūsų valstybė bręsta, tad aš,
būdamas išprusęs, išsilavinęs žmogus,
sup rant u, kad šal ies ger ov ės pag rin
das yra jaunimas, dar kitaip tariant – jo
švietimas. Panašiai mąsto verslininkai ir
kiti socialiniai partneriai. Ypač daug su
mokiniais kalbu apie verslumą, finansinį
raštingumą. Institucijų vadovai ar verslo
įmonių savininkai pastebi mano veiklą,

Iš kokių gelmių kilo idėja kurti mokomąsias
mokinių bendroves?
Tai nėra naujas dalykas. MMB pradėtos
kurti maždaug prieš šimtą metų Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Vienas verslininkas
suvokė, kad jo sūnus, matydamas puikų
tėvo pavyzdį ir iš jo mokydamasis, taip pat
kuria sėkmingą verslą. Susipratęs pilietis
nuėjo pas mokyklos direktorių ir paprašė
leisti jam pamokyti vaikus, kaip kuriami
produktai, pridėtinė vertė, kaip parduoti
prekę ar paslaugą. Taip verslininkas su

mokiniais pradėjo kurti mokomąsias ben
droves: gamino paprastus produktus, ban
dė juos parduoti. Tai išsirutuliojo į savotiš
ką madą – į ugdomąjį procesą įsitraukė ir
kiti verslininkai. Vėliau įsikūrė pasaulinė
organizacija „Junior Achievement“, kuri
šiuo metu veikia visose išsivysčiusiose
šalyse. Lietuva – ne išimtis. Mūsų šalyje
MMB kuriamos nuo 1993 m. Iš pradžių ši
veikla vyko didmiesčiuose, o dabar plinta
ir į atokesnius kampelius. Priklausau šiai
organizacijai, esu Dzūkijos regiono vado
vas. MMB organizuoju ne vien mokyklo
je, kurioje dirbau, bet ir padedu jas kurti
regiono mokytojams. Praėjusiais mokslo
metais vyko jau antroji Dzūkijos regiono
MMB mugė.
Gimnazijoje įkūrėte Socialinio verslumo mo
kyklą. Kokie verslumo gebėjimai ugdomi?
Ugdydami verslumą nesiekiame, kad
kiekvienas mokinys būtų verslininkas.
Tai tiesiog ugdymo proceso dalis, sustip
rinanti įvairių savybių lavinimą, tokių kaip
kūrybingumas (naujų produktų kūrimas),
finansinis raštingumas (būtina planuoti
biudžetą), lyderystė, darbas komandoje,
komunikacijos įgūdžiai (reikia mokėti
derėtis, parduoti, bendrauti su partneriais,
tiekėjais, pirkėjais ir pan.). Ši patirtis kiek
vienam mokiniui vėliau bus naudinga bet
kurioje srityje, nebūtinai versle. Socialinio
verslumo mokykla ugdo verslumą per
praktines veiklas, verslumo stovyklas,
susitikimus su verslininkais ir kt.

Vaizdo pamokėlės
Kiek mokinių tikslingai domisi verslo dalykais?
Pasakysiu paprastai: gimnazijoje, ku
rioje dirbau, veikė daugiau kaip 10 MMB.
Mokomąją bendrovę sudaro keturi ar
daugiau narių. Susidomėjimas nemenkas,
vaikams ši veikla labai įdomi. Per eko
nomikos ir verslumo pamokas sudaryta
išskirtinė galimybė teorines žinias taikyti
praktiškai.
Nuo kurio amžiaus vaikai priimami į MMB?
Ekonomikos pamokos prasideda nuo
devintos klasės. Tiesa, ugdymo planuose
jų nustatyta mažokai. Pastaruoju metu
stengėmės MMB programas diegti jaunes
niojo amžiaus vaikams (6–8 klasėse). Esu
įsitikinęs, kad verslumo ugdymas turėtų
prasidėti jau darželyje.
MMB mugė LR Vyriausybėje, Metų mokyto
jo, geriausio ekonomikos mokytojo Lietuvoje
titulai – akivaizdus Jūsų talento ir darbštumo
pripažinimas. Kokiems naujiems sumanymams,
o gal posūkiams Jus tai įkvepia?
Jau keletą mėnesių dirbu Alytaus Likiš
kėlių pagrindinės mokyklos direktoriumi.
Mano laimėjimai, apdovanojimai – tik
detalės. Aišku, jų nesureikšminu, bet šir
džiai miela ir malonu. Pakeičiau karjeros
kryptį, tačiau nesuku iš švietimo kelio.
Galima teigti, kad pasitraukdamas iš ak
tyvios mokytojo veiklos gavau šį Metų
mokytojo apdovanojimą.
Ar iš esmės kiekvienas žmogus gali būti verslininkas?
Kiekv ien as žmog us dem ok rat inėje
visuomenėje gali būti kuo nori, jei turi
pakankamai noro, ryžto, nebijo klysti ir
mokytis iš savo klaidų. Jei negali, vadi
nasi, silpnai nori.
Kokius ugdymo metodus, technologijas taiko
te savo veikloje?
Steng iuos i ne tik pert eikt i teo rin es
žinias, bet ir pakurstyti kūrybingumą,
siekiu ugdyti bendro komandos darbo
pran aš um us. Per pam ok ą mod el iuoj u
įvairias užduotis, problemas, kurias mo
kiniai turėtų spręsti komandoje ir kurios
atskleistų jų lyderystės, komunikavimo,
bendradarbiavimo gebėjimus. MMB vyks
ta tik praktinė veikla. Vienas iš metodų,
kurį pats sukūriau, – pirmas Lietuvoje
nufilmavau 3–8 min. trukmės ekonomikos
vaizdo pamokas. Jose pateikti svarbiausi
ekonomikos principai. Galbūt tai ir nėra
didelė inovacija. Bendraudamas su mo
kiniais, su vadinamosios „Z“ kartos atsto
vais, pastebėjau, kad jie negali ar galbūt
nenori susitelkti į vieną dalyką ilgiau nei
5–10 min. Jie pradeda judėti, spurdėti, kiša
nosį į virtualią erdvę. Tai normalu – dabar
tokie laikai. Prisitaikydamas prie mokinių
pokyčių ir poreikių, pabandžiau sukurti
trumpas vaizdo pamokas. Tai pasiteisino.

Sulaukiau daugybės gerų atsiliepimų tiek
iš savo kolegų mokytojų, tiek iš mokinių.
Įdomiausia, kad vieno Vilniaus universi
teto studentė domėjosi, kada bus daugiau
vaizdo pamokėlių, nes jos padeda pasi
rengti kontroliniams darbams.
Tiltas tarp ugdymo įstaigų
ir verslininkų
Organizavote MMB mokytojų rengimo se
minarus Vilniuje ir Alytuje. Ar pav yko uždegti
pedagogus verslumo ugdymo idėjomis?
Vilniuje seminarus rengė organizacijos
„Junior Achievement“ centrinė būstinė.
Dzūkijos regiono pedagogus į mokymus
Alytuje subūriau savo iniciatyva. Skai
čiai tokie: 2014–2015 m. m. organizavau
pirmąją Dzūkijos regiono mokinių ben
drovių mugę, joje dalyvavo 8 bendrovės,
taip pat kelios MMB iš kitų regionų,
2015–2016 m. m., praūžus mokytojų ren
gimo seminarams, mugėje jau turėjome
19 MMB iš gimt oj o reg ion o. Reik ia
pripažinti, kad, ko gero, pavyko įkvėpti
mokytojus.
Skat in at e šal ies mok ykl as pris id ėt i prie
besiplečiančios „Junior Achievement Dzūkija“
bendruomenės...
„Junior Achievement“ yra vienintelė
organizacija, kuri teikia MMB programas
ir siūlo puikią galimybę bet kurio dalyko
mokytojui, išklausiusiam 5 dienų pedago
gų rengimo kursus, gauti ekonomikos mo
kytojo kvalifik aciją ir dirbti pagal „Junior
Achievement“ programas: dėstyti ekono
miką, kurti mokinių bendroves ir pan. Tai
iš tikrųjų yra puiki galimybė gauti normalų
atlyginimą tiems, kurie turi mažai dalyko
pamokų. Kuo dar patraukli ši bendruome
nė? Organizuojame vasaros verslumo sto
vyklas mokiniams, MMB muges, esame
tiltas tarp ugdymo įstaigų ir verslininkų.
Nė viena mokykla, manau, neprieštarau
tų, kad į ugdymo procesą įsitrauktų kuo
daugiau praktikų, tai yra žmonių, kurie
tiesiogiai dirba konkrečiame versle, gerai
išmano veiklos principus, numato galimus
sunkumus. Verslo atstovas gali tikslingiau
siai tai perteikti mokiniams.
Organizuojate vaikų vasaros verslumo sto
vyklas. Ar daug atsiranda norinčiųjų aukoti dalį
atostogų?
„Jun ior Achiev em ent“ org an iz uoj a
verslumo stov yklas vis iems Lietuv os
mokiniams jau daugelį metų. Jų veiklose
dalyvauja verslininkai, kurie tiesiogiai
bendrauja su vaikais, atsako į jų klausi
mus, modeliuoja tam tikras verslo užduo
tis. Stovyklose mokiniai gali pasitikrinti
savo gebėjimus, galimybes. Taip pat įma
noma įgyvendinti kitus pomėgius: žaisti,
sportuoti ir pan. Mokinių susidomėjimas
ir užsidegimas patvirtina, kad tai jiems
patrauklu. Kiekvieną vasarą norinčiųjų yra
daugiau, nei mes galime priimti.

Ar skvarbios verslumo idėjos neužgoš kitų
svarbių ugdymo dalykų?
Verslumo ugdymui, manau, anksčiau
buvo skiriama per mažai dėmesio. Visi
kiti dalykai išryškinami labiau. Dabar
įsiteisėjo teisingumas... Gyvename rinkos
ekonomikos klestėjimo laikais, tad verslu
mo, finansinio raštingumo, ekonomikos
žinios yra būtinos. Tiesiog tik dabar tai
pradėjome suprasti ir pabrėžti. Mokiniai
privalo gauti tokių žinių, kurias galėtų
pritaikyti gyvenime.
Mokinys turi jausti
savo pažangą
Jūs paskirtas Alytaus Likiškėlių pagrindinės
mokyklos direktoriumi. Sveikiname. Ar admi
nistracinis biurokratinis darbas nenuslopins
kūrybingumo kibirkšties?
Ugdymo įstaigos vadovui palikta daug
erdvės kūrybingumui. Mokykla – tai terpė,
kur netgi būtinas vadovo kūrybingumas.
Galbūt mano veiklos profilis šiek tiek pasi
keitė, bet manau, kad kūrybingas žmogus
visada randa galimybę, kur pritaikyti savo
idėjas, sumanymus, naujoves.
Kokią ugdymo(si) strategiją kuriate?
Kaip ir kiekvienoje mokykloje, visų
pirma, bus svarbūs ir neatsiejami mokinių
akademiniai pasiekimai. Vaikai privalo
gauti pačias kokybiškiausias ugdymo(si)
paslaugas. Pabrėžiu ne galutinį rezul
tatą, kuris, be abejo, yra labai svarbus,
bet kiekvieno mokinio kaip asmenybės
ūgtį. Vaikas turi matyti pažangą, kurią
pasiekė. Galų gale, žmonės yra skirtingi,
turi skirtingus gebėjimus – tiek įgimtus,
tiek įgytus. Negali visi pasiekti vienodų
rezultatų. Svarbiausia, kad mokinys kaip
asmenybė tobulėtų, augtų, kad rytoj būtų
geresnis ir tobulesnis nei šiandien. Aišku,
skirsiu daug dėmesio ir palaikysiu visas
neformaliąsias praktines veiklas. Tai turi
eiti greta, lygiagrečiai su akademinėmis
žiniomis. Be šių veiklų darnos neįsivaiz
duoju šiuolaikinės asmenybės.
Kada Jūs pats atostogaujate? Turbūt turite
šeimą, įdomių pomėgių?
Nesu statistinis mokytojas, kuris ap
siriboja vien pamokomis pagal ugdymo
programą. Turiu daug visuomeninės veik
los, papildomai rengiu kitus pedagogus,
daug dėmesio skiriu verslumui ugdyti.
Dalį laisvalaikio šie darbai, suprantama,
atima. Tačiau, kai užsiimi veikla, kuri tau
įdomi, matai darbų prasmę – tai geriau už
pasyvų poilsį. Kaip ir visi jauni žmonės,
turiu pomėgių: mėgstu važinėti dviračiu,
sportuoti, smagiai leisti laiką.
Man 28 metai, esu vedęs. Su žmona Bri
gita auginame sūnų Dominyką. Gyvenu
Alytuje. Esu laimingas.
Dėkoju už pokalbį.
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Jei gali rinktis, nesirink
lengviausio kelio
Mok ytojai būna įvairūs: mo
kantys dalyko, amato, gyvenimo
išminties. Ir visi jie augančiam
žmogui yra svarbūs. Nors pasi
taiko, kad vienas mokytojas gali
mokyti ir amato, ir gyvenimiškos
išminties. Kartais su mok ytoju
užtenka tiesiog būti. O kartais
jo reikia klausytis... Profesorius,
habilituotas geologijos mokslų
daktaras Saulius SIDARAS yra
Mokytojas. Taip atrodo daugeliui
jį pažįstančių ar bent kartą girdė
jusių, kaip kalba apie gyvenimą ir
išgyvenimą, apie lemtį ir galimy
bę rinktis. Mokytojas vadovauja
Krasnojarsko krašto lituanistinei
mok ykl ėl ei „Saul ut ė“ ir mok o
lietuvių kalbos, šiek tiek istori
jos, geografijos, supažindina su
tradicijomis ir papročiais... Todėl
susitikus šią vasarą Bistrampolio
festivalyje kartojau tradicinius
klausimus.

Ar sunku būti mokytoju sekmadieninėje mo
kyklėlėje?
Man įdomu ir mokyti, ir mokytis. Ne
seniai tik pradėjau važinėti į Lietuvą,
todėl kalbėdamas dar darau daug klaidų.
Kai pabūnu Lietuvoje ir pakalbu savaitę
ar daugiau, tada viskas klostosi lengviau,
sklandžiau. Mokyklėlėje stengiuosi supa
žindinti su lietuvių kultūros ištakomis, is
torija, tradicijomis. Be to, mes švenčiame
ir Kalėdas, ir Velykas, taip pat Jonines, mi
nime Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją. Nesė
dime sudėję rankų. Mokymasis vyksta ne
tik mokyklėlėje. Mes, Krasnojarsko krašto
lietuvių bendruomenė, tvarkome tremtinių
kapines. Per šiuos darbus plėtojasi mūsų
lietuvybė, formuojasi Lietuvos įvaizdis.
Kai žmonės tvarko kapines, išgirsta savo
tėvų istoriją, pajunta didesnį potraukį va
žiuoti į Lietuvą, ją pažinti.
vaičių... Atsiranda jų iš kažkur! Susirenka
jaunimas, studentai ir ikimokyklinukai.
Mūsų mokyklėlės mokinių amžius – nuo
šešerių iki šešiasdešimties metų. Bet vai

Istorija moko
Mokytojas nuo jaunų dienų mėgo fotografuo
ti. Jo fotografijų archyvas yra tikrų tikriausias
lobis. Dokumentuota sakmė apie paslaptingąjį
Sibirą, jo turtus – brangakmenius, mamutų iltis,
egzotiškas žmonių bendruomenes, geologų kas
dienybę per ekspedicijas, tremtinių atminimą,
paskutiniąją jų poilsio vietą – kapines. Dažnai
jau ne tik žole, bet ir medžiais peržėlusias, iki

Renatos Česnavičienės nuotraukos

Ką Jums reiškia Rugsėjo pirmoji?
Mums tai labai reikšminga diena. „Sau
lutėje“ turime beveik trisdešimt mokinių.
Kiekvienais metais ateina vis naujų lietu

kų nedaug... Rugsėjo 1-ąją ateina jų gal
dešimt, bet per mokslo metus vis mažėja
ir mažėja. Mokyklėlė sekmadieninė, tėvai
turi vežioti, bet jie užimti. Dauguma vaikų
auga mišriose šeimose, kuriose nekalbama
lietuviškai, lietuvių kalba jiems skamba
kaip atradimas. Tad pradėti tenka nuo lie
tuviškos abėcėlės. Per žiemą išmokstame
kelis šimtus žodžių, pramokstame skaityti
ir pasakoti, sudaryti pačius paprasčiausius
sakinius. Atvykus į Lietuvą jiems būna
lengviau, geriau sekasi kursuose, kuriuos
rengia Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija. Kai kurie jaunuoliai nusprendžia
toliau mokytis Vilniaus lietuvių namuose.
Be galo džiugina tai, kad žmonės nori at
naujinti savo lietuviškas šaknis.

Brolis Vytautas, buvęs Sibire ilgiau nei S. Sidaras
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Sūnus Antanas, grįžęs namo, į Lietuvą

Anūkė Viktorija: „Aš labai myliu savo senelį“

skausmo graudžiais mediniais kryželiais, į šiaurės dangų besistiebiančiais.
Nuot raukos e – jau prikelt as atm in im as.
Naujos tvoros, kryžiai ir visur, kur tik įmano
ma, vardai... Statomi paminklai iš akmens,
geležinkelio bėgių, kurie yra laikui nepavaldus
simbolis.
Per XIV Bistr amp ol io fest ival į vien a šios
vasaros sekmadienio popietė buvo pavadinta
„Tremties takais“. S. Sidaras į Bistrampolio dvarą
atsivežė savo nuotraukų kolekciją, skirtą trem
tinių kapinėms Krasnojarsko krašte. Į renginį
suvažiavo būrys tremtinių, jų vaikų ir vaikai
čių. Jie kalbėjosi, dalijosi prisiminimais,
kartais beveik linksmai klegėjo, klausėsi
tremties dainų, o džiaugsmingiausia, jog
kartu atsivežė ir tuos, kuriems šiandien
suvokti tremties tragizmą būtų dar per
sunku. Mažieji svečiai, nekantrūs ir judrūs,
retsykiais šurmuliuojantys, buvo kartu ir
prašė paimti ant rankų, kad galėtų apžiū
rėti nuotraukas. Ir kas galėtų apsakyti šios
pamokos svarbą. O kalbėdamas apie švieti
mą ar mokymą, Mokytojas pasakoja ir apie
parodą:
Nuot rauk ų blok ai ats pind i kel et ą
vietovių Krasnojarsko krašte, kur ge
riausiai sutvarkytos tremtinių kapinės.
Reikėtų prisiminti, kad šiame krašte
buvo apie 300 lietuvių tremtinių gyven
viečių. Beveik tiek pat liko ir kapinių.
Aps krit ai kalb ant, tremt in ių kap in ės
vienos kitoms nelygu. Yra tokia Revučis
gyvenvietė Nižnij Ingašo rajone, ten buvo
kalinama apie 3 tūkst. lietuvių. Daugiau
nei 2 tūkst. – sušaudyti arba mirė. Jiems
atminti pastatytas kryžius iš geležinkelio
bėgių... Netoli kaimų yra mažų lietuvių
tremtinių kapinaičių – penki, septyni ka
peliai. Pirmiausia tvarkome tas kapines,
kurios reikšmingesnės ar kurias net būtų
galima pavadinti sakralinėmis vietomis.
Pavyzdžiui, Igarka. (Igarka – miestas Ru
sijos šiaurėje, už poliaračio. Iki 1956 m.
Igarka buvo vienas stambiausių Tarybų
Sąjungos tremties ir įkalinimo centrų.
Miestas įkurtas 1929 m. Pirmąją lentpjūvę
ir barakus čia pastatė išbuožinti rusų ūki
ninkai – aut. past.) Į Igarką 1948 m. buvo
ištremta 6 tūkst. lietuvių, o kapinėse jų liko
beveik 600. Po Stalino mirties daugelis iš
važiavo, dabar ten belikę vos keletas žmo
nių, turinčių lietuviškas pavardes. Bet tik
pavardes.
Pamokos, kurias teko
išmokti
Dvi savaitės pirmoje klasėje Lietuvoje ir...
tremtis į Jarcevo kaimą, esantį Sibire, su močiute
ir broliu, nes tėvą nušovė, o motinos sveikata nuo
patirto siaubo pašlijo. Kai portalo www.laikas.lt
žurnalistas paklausė, ko išmokė laukinis Sibiras,
Jūs atsakėte: „Jei mane išmestų į tundrą ar taigą
visiškai vieną, galiu išgyventi ir kitiems apie tai
papasakoti. Situacijose, kai to prireikė, buvau
ne vieną kartą.“
O kaip klostėsi Jūsų su mokykla susiję reikalai

Prižiūrėtos ar prikeltos tremtinių kapinės
Krasnojarsko krašte

Knyga apie horizontą,
kuris kiekvienam skirtingas

Sibire? Kokios rusiškos mokyklos patirties įgijote?
Su rusiška mokykla... buvo visaip. Ir
gerai, ir nelabai. Aš po septintos klasės
pradėjau gyventi savarankiškai. Baigiau
technikumą, pradirbau gal trejetą ar ket
vertą metų ir supratau, kad man trūksta
žinių. Tada įstojau į institutą Irkutske. Kai
parašiau diplominį darbą, man jį pasiūlė
apsiginti kaip disertaciją. Ir tarytum viskas
klostėsi neblogai – iš eilinio techniko geo
logo tapau vedėju. Bet man tai buvo riba.
Norėdamas siekti karjeros privalėjai įstoti
į partiją. Šito širdis neleido. Ir tremtinio
šleifas tęsėsi... Oficialus tremties laikas –
devyneri su puse metų. Iš pradžių buvau
liaudies priešas, paskui – buožės sūnus,
kol pagaliau tapau specialiuoju persikė
lėliu. Štai kaip keitėsi terminai. Tarytum
pats būčiau susikrovęs lagaminą ir savo
noru persikėlęs į Sibirą.
Tą rugsėjį žemė pirmokėliui Sauliukui galėjo
išslysti iš po kojų, o įkyrus, grėsmingas traukinio
„klibinkščiavimas“ – persikelti į vaikiškus sapnus.
Bet taip nenutiko. Visuose S. Sidaro darbuose gir
di teigiant gyvenimą, viltį, optimizmą.
Kaip Jums pavyko nepasiduoti pykčiui?
Apie tai niekada ir negalvojau. Nors
kartais imdavo pyktis. Bet juk vienas
negalėjai nieko padaryti. Matyt, tokia
mano prigimtis. Turėjau puikų „mokyto
ją“ – Laurentijų Pavlovičių Beriją. Tai jis
išmokė ir patylėti, ir paklausyti, ir kaip
atsakyti, nes kitu atveju...
Bistrampolio festivalyje buvo pristatyta Jūsų
lietuvių kalba išleista knyga „Vis tolstantis ho

rizontas“. Bet kukliu 500 egzempliorių tiražu.
(Knyga jau išsamiai pristatyta įvairiose interneto
svetainėse.) Tą popietę Bistrampolio dvare gir
dėjau kalbant, kad tokia knyga turėtų pasiekti
ir mokyklų bibliotekas, bet tiražas per mažas.
Aš apskritai neketinau rašyti, bet drau
gai iš Krasnojarsko krašto išprovokavo.
Savarankiškai išleidau 500 egzempliorių
tiražu, rusų kalba. Knyga greitai pasklido.
Tada Lietuvoje giminės pristojo: reikia,
Sauliau, knygos ir lietuvių kalba. Daug
žmonių man padėjo tai įgyvendinti, o
signataras Stasys Kašauskas net surado
leidyklą. Tiražas nedidelis, bet aš galvoju,
kad Lietuvai didesnio ir nereikėjo. Pama
tys žmogus tremties temą, pagalvos, kad
vėl verksmai. Čia žmonės tremtį jau pri
miršo. Bet tai knyga apie mano gyvenimą,
darbą, profesiją, susitikimus su įdomiais
žmonėmis... ir su lokiais ar kitais žvėrimis.
Apie tremtį vos keletas puslapių.
Kodėl vis negrįžtat namo? Sūnus grįžo. Anūkė
gražiai kalba lietuviškai. Kas dar ten Jus laiko?
Gal po metų ar dvejų ir grįšiu. Dabar dar
stipriai ten laiko lietuvių bendruomenės
reikalai. Be mokyklos bendruomenė suby
rės. O ant bendruomenės pečių – ir kapų
tvarkymas, ir choras, ir šokių kolektyvas.
Reikia gerai paruošti tuos, kuriems viską
paliksime. Dabar dar ne metas.
Bet gyvenime man, ko gero, sekėsi.
Šarlis de Golis yra rašęs, jei turi galimybę
rinktis, nesirink lengviausio kelio. Pasirin
kęs sunkesnį, neturėsi konkurentų. Man
turbūt taip ir atsitiko. Per gyvenimą ėjau
be konkurentų.
Dėkodama už mintis ir mums skirtą laiką turiu
priminti, kad S. Sidaras yra ir Krasnojarsko krašto
lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduoto
jas. O tai jau – darbas ir pamokos ateičiai.
Zina RIMGAILIENĖ
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Edukacinių erdvių apžiūra-konkursas

Turime kuo didžiuotis
Kito samprata ir galimybės
Almantas Kulbis
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Gamtinio ir ekologinio skyriaus vedėjas
Edukacinių erdvių samprata per pas
kutiniuosius ketverius metus pastebimai
keit ės i. Pas it rauk ė anksč iau vyr av us i
pažiūra, kad gražiai sutvarkyta aplinka ir
yra edukacinė erdvė. Dabar mes matome
erdves, kuriose vyksta mokinio, vaiko
ugdymas ir kurias formuojant dalyvauja
visa mokyklos bendruomenė. Į šias erdves
atėjo dalykai, prieš ketvertą ar daugiau
metų tebuvę tik siekiamybė. Galbūt tai
lėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švie
timo centro kartu su Švietimo ir mokslo
min ist er ij a org an iz uot i sem in ar ai bei
mokymai. Prieš šešetą ar ketvertą metų
išvysti mokomuosius sklypelius, daržus
ugdymo įstaigų aplinkoje buvo reteny
bė, o šiemet beveik nepasitaikė konkurse
dalyvaujančių mokyklų, kurių teritori
joje nebūtų pažintinių takų, etiketėmis
pristatomų medžių, krūmų, gėlių kolekci
jų. Atsirado daug pojūčių (Kneipo) takų.
Į mūsų edukacines erdves ateina moder
nūs elementai, mokyklos keičiasi. Ir nors
jau išryškėjusios mokyklos lyderės, bet
tenka apgailestauti, kad dalis bendrojo
ugdymo įstaigų labai lėtai įsitraukia į šį
darbą. O mūsų siekis, jog kuo daugiau
ugdymo institucijų kurtų žaliąsias ir kitas
edukacines erdves. Tačiau tai įmanoma
pasiekti tik tada, kai šis noras užgims pa
čiose mokyklose.
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Europos Sąjungos šalis. Mokytojai lankėsi
Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokieti
joje, iš kur parsivežė daug naujų idėjų.
Džiugina, kad užsienio ugdymo įstaigų
eduk ac in ių erdv ių pat irt is sėkm ing ai
perimama ir kūrybiškai įgyvendinama
šalies mokyklose. Pavyzdžiui, Krakių
Mikalojaus Katkaus gimnazijoje mokiniai
mokomi atpažinti medieną, įrengta įvairių
pavyzdžių ekspozicija, pasėti javų lauke
liai. Mūsų mokytojų išradingumas – di
džiulis, o tokių mokomųjų išvykų reikėtų
kuo daugiau. Kaip Renesanso epochoje
iš Italijos į Lietuvą keliavo augalai, parkų
ir sodų projektavimo idėjos, taip dabar
mokytojai atsiveža modernių edukacinių
erdvių kūrimo, projektavimo, formavimo
principų.
Lietaus sodai, kodėl gi ne?

Kaip ir kur mokosi edukacinių erdvių kūrėjai?
Per paskutiniuosius ketverius metus
buvo organizuota keletas išvykų į kitas

Doc. Rimantė Kondratienė
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto
Kraštotvarkos katedros vedėja
Man kirba viena mintis... Juk Lietuva –
lietaus šalis, tad kodėl neišnaudojus lietaus
vandenuko? Turime šlaitinius stogus,
todėl galime jį surinkti, įsirengti vandens
telkinėlius, pritaikyti augalus, kurie tinka
ir prie sausros, ir prie drėgmės. Taip atsi
rastų lietaus sodas. Prieš porą metų mačiau
idėją, kaip renkamas lietaus vanduo. Nute
kėjęs per lietvamzdžius jis kaupiasi pievu
tėje, kur paklota hidroizoliacija. Galvoju,
kad tokia idėja galėtų būti įgyvendinta ir
mūsų šalyje. Juk kur vanduo, ten vaikai. Ir
pulsavimas svarbus: čia vandens daugiau,
čia – mažiau. Galima išnaudoti ir veidro
dinį jo efektą, kad telkinėlyje atsispindėtų
aplinka, šalia esantys augalai.

Daržai darželiai!
Anykščių l.-d. „Žiogelis“

Beveik lietaus sodas...
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos g-ja

Kokie patarimai erdvių kūrėjams Jums atrody
tų reikalingiausi šiuo metu?
Jeigu kalbėčiau apie tai, kas taisytina,
sakyčiau, kad reikėtų labiau atsižvelgti į
kraštovaizdį ir tujas sodinti saikingai, nes
jos yra memorialinio pobūdžio erdvių
augalas, nederantis darželių ar mokyklų
aplinkoje. Juk turime labai daug gyvat
vorinių augalų, kuriais galėtume pakeisti
tujas. Tik nereikia apsiriboti viena rūšimi.
Pavyzdžiui, pasirinkus raugerškį, dalis jo
gali būti geltona, dalis raudona ir žalia.
Spalvingumas būtų labai sveikintinas da
lykas ugdymo institucijose, nes vaikams
itin reikia spalvų.
Mūsų kultūrai būdinga sodinti daugybę
gražių augalų vienoje vietoje, bet reikėtų
prisiminti, kad yra pagrindiniai ir foni
niai augalai, o kompozicijoje dar turi būti
ir pauzė. Jeigu pauzė yra muzikoje, tai
kraštovaizdyje taip pat nereikėtų stengtis
visko užpildyti. Edukacinėse erdvėse no
rėtųsi natūralaus pulsavimo: centre galėtų
būti daugiau ryškesnių augalų, leidžiantis
į periferiją – jų turėtų mažėti, gal ir ne tokie
gražūs čia surastų savo vietą. Dabar dau
geliu atvejų ir prie pagrindinio fasado, ir
atokesniuose gėlynuose vienodai gausiai
prisodinta ryškių augalų. Patys gėlynai
taip pat galėtų būti skirtingesni. Vien
mečiai augalai jau yra atsibodę, norėtųsi
matyti gausiau daugiamečių. Dabar visoje
Europoje pradeda įsivyrauti tendencija –
mažiau gėlių, daugiau įvairių žemaūg ių
krūmų.
Mokyklos aplinka turi
skatinti būti lauke
Daiva Žeromskienė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
Vaikų sveikatos skyriaus vedėja
Smagu, kad mokyklos stengiasi pritai
kyti aplinką edukaciniams tikslams. Juk
taip ir turi būti. Lankytų ugdymo įstaigų
aplinkoje man norėjosi pamatyti įvaires
nių sveikatinimo priemonių ir galimybių.

Pasakos nėra namie...
Alytaus l.-d. „Pušynėlis“

Bet akį džiugino sveikatingumo takai,
originalios fizinį aktyvumą skatinančios
priemonės. Kita vertus, jeigu sveikatą
mes suprantame kaip fizinę, dvasinę ir
socialinę gerovę, tai viskas, kas gražu,
džiugina, taip pat padeda palaikyti ir stip
rinti sveikatą.
Mokyklos aplinka turi skatinti būti lau
ke. Ją reikia sutvarkyti taip, kad kviestų
mokinius pajudėti, stebėti, atsipalaiduoti
ar kažką naujo sužinoti. Būti gryname
ore itin svarbu. Kitas aspektas – visos
bendruomenės įtraukimas. Mokiniai turi
dalyvauti tvarkant aplinką, taip bus ug
domas šeimininkiškumo jausmas. Dar
labai svarbu įtraukti tėvus, nes tai stiprina
vaikų ir tėvų santykius, gerina psichoso
cialinį ugdymo įstaigos klimatą (mokiniai
geriau jaučiasi mokykloje, gerėja jų psi
chinė sveikata, mažėja žalingų įpročių
plitimas).
Svarbu ne tik graži aplinka, bet ir kad
vaikai joje galėtų laisvai būti, žaisti, kurti.
Jei viskas gražu kaip kaimo turizmo so
dyboje, tačiau negalima lakstyti po žolę,
praktiškai kažką veikti, tokia muziejinė
aplinka, mano manymu, neturi prasmės.
Žin om a, apl ink a tur i būt i saug i, joj e
neturėtų būti sulūžusių ar nepritaikytų
įrenginių.
Viskas, kas daroma sveikatos
labui, yra gerai
Diana Aleksejevaitė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja
Džiaugiuosi, kad ugdymo įstaigose
atnaujinamos ir kuriamos edukacinės
erdvės. Tai labai prisideda ir prie vaikų
saugumo, ir prie jų sveikatos stiprinimo.
Džiugina sveikatinimo ir pažintinių takų
idėjos. Pažintiniais takais galima naudo
tis ne tik per biologijos, geografijos pa
mokas, jie tinka ir kūno kultūrai, galima
pabėgioti. Smagu, kad mokytojų idėjas
palaiko švietimo įstaigų vadovai, nes be

palaikymo būtų sunkoka jas įgyvendinti.
Nacionalinė Lietuvos mokyklų edukaci
nių erdvių vertinimo komisija aplankė 60
ugdymo įstaigų, iš kurių 22 yra sveikatą
stiprinančios. Tai reiškia, kad į sveikatos
stiprinimo veiklą jau yra įtraukta visa
įstaigos bendruomenė: ir tėveliai, ir pe
dagogai, ir pagalbinis personalas, ir mo
kiniai. Aišku, kai kuriems čia sekasi šiek
tiek sunkiau, kai kam galbūt stinga idėjų,
kai kam ir finansavimo nepakanka. Tačiau
viskas, kas daroma sveikatos labui, mano
manymu, yra gerai.

teškentis... Daugiau naujovių ir šiemet
radome darželiuose, nes šis vaikų amžius
yra palankesnis, elementarių dalykų paži
nimo poreikis didesnis, o vyresniems, jau
daugiau patyrusiems, mačiusiems, aišku,
sunkiau prigalvoti įdomybių.
Žaliosios erdvės –
mokymasis tyrinėjant
Doc. dr. Ona Motiejūnaitė
Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos
apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,
Vilniaus kolegijos dėstytoja
Edukacinėje erdvėje vykstančiam ug
dymo procesui reikalingos ir programos,
ir edukacijai skirtos priemonės, o jas pa
renkant, numatant veiklas labai svarbus
edukatoriaus vaidmuo.
Yra keli svarbūs edukacinių erdvių
aspektai. Joms būdingas daugiadiscipli
niškumas. Tokiose erdvėse gali būti su
jungiami įvairūs dalykai, vienu metu gali
dirbti ir lietuvių kalbos, ir matematikos, ir
biologijos, geografijos, ir kitų dalykų mo
kytojai. Tai naujas sprendimas, naudingas
vaikui. Jam nebereikia iškalti tam tikrų
dalykų, jis mokosi atlikdamas užduotis,
kartais, atrodo, net nesusijusias su tiesio
giniu darbu, tobulėja. Čia išryškiname mo
kymąsi tyrinėjant, nes tai yra viena svar
biausių edukacinių erdvių funkcijų. Nors
kalbėdami apie mokymąsi tyrinėjant visų
pirma regime gausybę paprastų dalykų, ta
čiau už jų slypi dideli pasiekimai. Tipiškas
pavyzdys – kankorėžis: jame atsispindi ir
evoliucija, ir gamta kaip geriausia kūrėja,
ir energijos taupymas, ir gyvybės apsauga,
ir t. t. Arba patys mažiausi augalai, pavyz
džiui, plūdenos, kurios gali atrodyti kaip
žalias fonas ant vandens, o iš tiesų...
Kitas labai įdomus aspektas – edukacinė
erdvė kaip teatras. Joje nuolatos vyksta
pokyčiai. Jeigu, pavyzdžiui, ateiname
prie vandens telkinio ir norime tirti jo
savybes, bet staiga atplaukia antys ir dė
mesys nukrypsta į jas. Ir šiuo atveju gali

„Švietimo naujienų“ skaitytoja klausia, ar
užtikrinami higienos reikalavimai Kneipo take
liuose, kuriais vaikai vaikšto basi?
Būtų didesnė bėda, jei Kneipo takeliams
naudotų nesaugų medį, patektų kokia
stiklo dužena ir vaikai galėtų susižeisti.
Tai būtų žymiai pavojingiau, nei tikimy
bė užsikrėsti grybeliu. Juk važiuojame
prie jūros ar ežero, vaikštome basi po
smėlį, žolę ir nematome jokios grėsmės.
Tad kodėl darželio teritorijoje turėtų būti
pavojingiau? Tiesa, daugelyje darželių
vaikai vaikšto sveikatinimo takeliais su
kojinaitėmis, tačiau vargu ar tai gali ap
saugoti juos nuo susižeidimo.
Mokytojo užsidegimas padeda
atrasti gražių dalykų
Rasa Rutkauskienė
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė
Mokytojo užsidegimas padeda atrasti
gražių dalykų. Ir dažnai jie nereikalauja
didesnių investicijų, pakanka išmonės.
Štai Ukmergės lopšelyje-darželyje „Nykš
tukas“ matėme edukacijai pritaikytus
nebenaudojamo šiltnamio lankus. Jie ap
auginami žilvičiais, taip atsiranda jauki
erdvė, kur vaikai gali būti, žaisti pavė
syje karštą dieną. Arba lauko dušas, kai
plastikiniuose induose saulėkaitoje šyla
vanduo ir ugdytiniai gali savarankiškai

Stasės Mameniškienės ir Zinos Rimgailienės nuotraukos

Nukelta į 18 p.

Pojūčių (Kneipo) takas.
Radviliškio r. Šeduvos g-ja

Puikusis vabzdžių viešbutis...
Zarasų žemės ūkio m-kla

Iš medienos atpažįstame medį...
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus g-ja
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Profesijos mokytojas

Sėkmės
receptas

Lietuvos profesijos mokytojai mokėsi
tokios krypties technikumuose Baltaru
sijoje. Nemažai centro darbuotojų baigė
šias institucijas ir įgijo universitetinį iš
silavinimą Lietuvoje. Vilniaus kolegija
rengia šukuosenų dizainerius, tik bėda ta,
kad daugelis jų studentų įstoja tik baigę
vidurinę mokyklą ir neturėdami praktinių
įgūdžių.
Geras specialybės žinovas nebūtinai
bus geras profesijos mokytojas. Darbo
užmokesčio klausimas taip pat yra opus:
puikų specialistą priėmus dirbti profesi
jos mokytoju, pirmus ketverius metus jis
gaus mažiausio koeficiento atlyginimą.
Tad nereikėtų tikėtis, kad geriausi šalies
meistrai iškeis savo klientus į profesijos
mokytojo darbą.

Ilona apžvelgia ištuštėjusias dirbtuves
ir lengvai atsidūsta: tik ką šurmuliavo
būrys mokinių, dabar tik švara spindin
čios salės nurimo iki kito ryto... Ir taip kas
dieną. Neseniai, rodos, ji čia sutiko pirmąjį
rugsėjį, kai, atėjusi iš kirpyklos, pasiryžo
kirpimo meno mokyti kitus.

Nuspėti sėkmę
I. Kurnevič prie mokinės Mildos Dadasovaitės darbo

Ko reikia, kad būtum...

Vilniaus paslaugų verslo profesinio
rengimo centro vyresnioji profesijos mo
kytoja Ilona Kurnevič prisimena savo
likimo vingius, padėjusius surasti tikrąjį
pašaukimą. Vilniaus universitete baigusi
lietuvių kalbą ir literatūrą, ji ramiai sau
dirbo vidurinėje mokykloje, tačiau, grį
žusi po motinystės atostogų, darbo vietos
neberado... Tada sumanė išmokti kirpimo
meno: baigė plataus profilio kirpėjų kur
sus, vėliau – eksternu Alytaus profesinio
rengimo centrą, kur įgijo kirpėjos specia
lybę, pradėjo dirbti salone „Neomagija“.
Sėkmingai dvejus metus gražino klientus,
kol gavo pasiūlymą išbandyti profesijos
mokytojos duoną. Po pokalbio su žinoma
kirpėjų ugdytoja Ramute Ramanauskiene
abejonių nebeliko. Tai buvo iššūkis, noras
išbandyti save mokant jaunus žmones
profesijos. O pedagogika ji susidomėjo
dar universitete: net baigiamasis darbas
buvo apie pedagoginius dėstymo metodus.

Paklausus apie profesijos mokytojo sa
vybes, pedagogė teigia, kad mėgsta akty
viai bendrauti su klientais, džiaugsmingai
juos aptarnauti. Ji nori, kad iš kirpyklos
žmogus išeitų geros nuotaikos ir iš tikrųjų
gražus. Pedagogė taip pat pabrėžia, kad
itin svarbu nuolatos tobulėti, domėtis savo
profesijos naujovėmis. Kiekvienas profe
sijos mokytojas kuria savo metodiką, nes
šių pedagogų nerengia nė viena Lietuvos
aukštoji mokykla. Šiuo metu pakanka,
kad profesijos mokytojas turėtų profesinį
išsilavinimą ir būtų išklausęs pedagoginio
minimumo kursus. Puiku, jei jis turi kokią
nors profesiją ir yra baigęs Lietuvos edu
kologijos universitetą.
Kaip pasakojo mokyklos direktorės
pavaduotoja Sigita Kutienė, prieš 30–40
metų dauguma profesijos mokytojų bu
vo ruošiami buvusios Tarybų Sąjungos
industriniuose pedagoginiuose techni
kumuose. Taip pat įvairių specialybių

Autorės nuotraukos

Likimo vingiai
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Ilona – puiki praktikė, turinti solidų
teorinių žinių bagažą, jos pasiekimai pas
taraisiais metais gana ženklūs. Profesijos
konkursams I. Kurnevič parengė ne vieną
gabų auklėtinį. Pirmiausia mokiniai išban
do savo gebėjimus, o rezultatai išryškėja,
kai jie atlieka atsiskaitomuosius darbus.
Ilona stebi tuos, kurie, pasak jos, turi „šil
kines rankas“: dirba švelniai, užtikrintai,
panaudoja savo meninę nuojautą ir inte
lektą kurdami šukuoseną, geba įvertinti
plaukus, tikslingai pritaikyti profesines
žinias ir kt. Vėliau rengiami meistriškumo
konkursai, kur mokiniai varžosi tarpusa
vyje ir parodo savo gebėjimus. Visiems
suteikiamos lygios profesinės galimybės.
Taip išrenkami geriausieji, kurie rengiami
aukštesnio meistriškumo konkursams, o
profesijos mokytoja su jais dirba papil
domai, individualiai. Kiti mokiniai gali
stebėti, kaip dirba jų kolegos. Svarbu la
vinti ranką, gerai valdyti įrankius, naudoti
tinkamas medžiagas. Teorija glaudžiai sie
jama su praktika: pirmiausia nubraižomos
šukuosenų ir kirpimų schemos, vėliau –

bandoma nukirpti, sušukuoti. Mokytoja
moko suprasti, kad konkursai – paradinė
kirpėjų profesijos pusė, kartu su mokiniais
vyksta į Antavilių senelių namus, Tremti
nių namus, globos namus „Sinevita“, kur
tenka sutvarkyti plaukus įvairias negalias
turintiems žmonėms. Taip pamatoma ir
patiriama, kad kirpėjams tenka atlikti daug
juodo kasdienio darbo. Mokytojai visai
suprantama ta tyla, kai grįžtama mokyklos
autobusu atgal į dirbtuves...

pavaduotoja S. Kutienė. Vadovės greitai
reaguoja į rinkos pokyčius, diegiamos
naujovės, galbūt todėl mokykloje mo
kosi jauni žmonės iš visos šalies (ir iš tų
rajonų, kur yra kirpėjų mokyklos). Taigi
atvyksta gabiausieji, labiausiai motyvuo
ta jaunuomenė. Be to, centre galima rasti
nemažai profesijos mokytojų puikiai pa
rengtos metodinės mokomosios medžia
gos, visų čia laukia savo darbą mylintys
pedagogai.

Pergalės ir laimėjimai

Plaukai – ne dantys...

Nuoširdus triūsas nenueina veltui: pir
makursė Žilvija Matukonytė (baigė moks
lus prieš dvejus metus) „Pelenės“ konkur
se tapo vakarinės šukuosenos rungties nu
galėtoja, o besimokydama antrame kurse
užėmė antrąją vietą nuotakos šukuosenos
rungtyje. Šiemet Justina Končiūtė nuota
kos šukuosenos rungtyje laimėjo pirmąją
vietą, o Dovydas Zubrickas – penktąją. Jie,
padedami profesijos mokytojos Ilonos,
kantriai siekė šio rezultato. Ž. Matuko
nytė pasauliniame „Hair World“ konkurse
užėmė aukštą devintąją vietą moteriškų
šukuosenų rungtyje – pateko į geriausių
pasaulio kirpėjų dešimtuką.
Dalyvavimas konkursuose gabiems
žmonėms iš karto atveria kelius į geriau
sius salonus: juos įsidėmi, ieško, kviečia
dirbti. Tai uždega ir kitus mokinius siekti
meistriškumo.
Tokių rezultatų pasiekti padeda ir tai,
kad centre puikiai įrengtos dirbtuvės: este
tiška aplinka, dirbama tik su profesionalio
mis darbo priemonėmis ir medžiagomis.
Taip pat labai prisideda mokyklos admi
nistracija: direktorė Rita Pečiukaitytė,
skyriaus vedėja Erika Dūdienė, direktorės

Profesijos mokytoja susirūpinusi mo
kinių motyvacijos stoka, tačiau žino,
kad jaunus žmones formuoja laikmetis ir
aplinka. Tie, kurie patiria, kad nemalonu
liesti svetimus plaukus, sunku bendrauti,
nepatinka kirpėjo profesija, – išeina ir ka
žin ar reikia juos „tempti“.
Buvo ir toks atvejis, kai profesijos mo
kytis iš nevilties atėjo jauna mama su ma
žu vaikeliu ant rankų. Jai kirpėjo profesija
patiko, juolab kad mokykloje sudarytos
puikios sąlygos mokytis jaunoms ma
moms: vaikelį per pamokas galima palikti
centro vaikų darželyje (čia juos prižiūri
merginos, besimokančios auklės profe
sijos). Ilona nuoširdžiai jai padėjo žengti
pirmuosius žingsnius, parūpino pašalpą,
tad auklėtinė galėjo tęsti mokslus, įgyti
vidurinį išsilavinimą.
Kirpėjos juokauja: plaukai – ne dantys,
ataugs... Bet darbas su žmonėmis turi pa
tikti, negalima meluoti klientams ir sau.
Būtent to Ilona moko savo mokinius. Ji
mano, kad itin svarbu gamybinę praktiką
atlikti salone, kuris atitiktų mokinio pro
fesinius gebėjimus, pasiekimus. Pasirinkęs

Mechaniko profesija –
itin sudėtinga

žemesnio lygio kirpyklą aukšto meist
riškumo siekiantis praktikantas negalės
įgyvendinti savo lūkesčių ir sumanymų,
karjera sustos kritiniame taške. Silpnus
įgūdžius turintis kirpėjas, patekęs į aukšto
profesinio lygio saloną, jaus nuolatinį dis
komfortą, nes negalės prilygti meistrams.
Trūksta seminarų, skirtų pradedantiesiems
kirp ėj ams, o prof es ion al ūs sem in ar ai
labai brangūs! Mokytoja noriai padeda
mokiniams susirasti gamybinės praktikos
vietą. Šiuo metu kuriamas interneto pus
lapis – čia bus bendraujama su kirpyklų
savininkais arba vadovais ir kandidatais
į praktikos vietas, galbūt, būsimais to
salono darbuotojais. Sudarytos sąlygos
bendrauti tarpusavyje suteiks galimybę
pasirinkti tinkamą praktikos vietą, kuri
mokiniui iš tiesų gali būti lemtinga...
Ko neišmoko jokia mokykla
Jaunystėje Ilona šoko disko šokius, gal
todėl ir dukra Kamilė (dabar dvyliktokė)
šoka sportinius šokius „Ratuto“ kolektyve
jau dvylika metų. Meninių polinkių ugdy
mas turi nepaprastai didelę reikšmę asme
nybės raidai. Ir dar... Ilona labai mėgsta
piešti, visus užrašus išmargina nuostabiais
eskizais. Aš tikiu, kad ji tikrai pieš.
Tokia ir yra Vilniaus paslaugų verslo
profesinio rengimo centro vyresnioji pro
fesijos mokytoja I. Kurnevič: paprasta,
besišypsanti ir besisukanti kaip vijurkas.
Aš įminiau didžiausią jos darbo paslaptį –
tai gerumas ir meilė žmonėms. To nemoko
jokia (nors ir geriausia) mokykla, tai reikia
išsiugdyti savo širdyje. O išdalytas geru
mas turi savybę grįžti su kaupu...
Regina JAKUČIŪNAITĖ

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokinys Martynas
Mažvila Prancūzijoje vykusiame tarptautiniame automechanikų pro
fesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis automechanikas 2016“ už
ėmė II vietą. Mokinius rengė profesijos mokytojai Vitalijus Kabelis ir
Apolinaras Bružas. Konkurse dėl geriausiojo titulo varžėsi profesinių
mokyklų auklėtiniai iš devynių šalių. Aštuoniolika dalyvių turėjo atlikti
teorinį testą anglų kalba ir dešimt praktinių užduočių, kurios aprėpė
visas pagrindines automobilių gedimų diagnostikos ir remonto sritis.
M. Mažvilai tai ne pirmas apdovanojimas. Jis jau trejus metus iš eilės
laimėjo geriausio jaunojo mechaniko konkursą Lietuvoje. „Mokantis
įvairiausių galimybių netrūksta – mokytojai negaili laiko ir atsako į
visus klausimus, pataria, be to, galima tobulėti ir dirbant su savais
automobiliais. Galbūt kartais mokiniai patys nenori mokytis“, – po
konkurso tvirtino vaikinas. Automobilius Martynas vadina pomėgiu.
Jais domėtis pradėjo tada, kai gavo vairuotojo pažymėjimą. Toks
pomėgis – viena priežasčių, kodėl pasirinko mokytis automobilių re
monto. Žinios, sukauptos tobulinant nuosavą automobilį, pagelbėjo ir
konkurse. Ateityje Martynas norėtų tvarkyti automobilių variklius, bet
pastebi, kad tam dar trūksta žinių. „Tad galvoju apie neakivaizdines
studijas aukštojoje mokykloje“, – sako vaikinas. Mechaniko profesiją
M. Mažvila laiko itin sudėtinga, tačiau palankia, nes darbo automobilių
mechanikams nepritrūks niekada. Štai jis pats pasiūlymą dirbti gavo
nė nebaigęs mokslų. „Ateityje aš, matyt, kaip ir visi, norėčiau turėti
savo įmonę. Aišku, tam reikia laiko.“
Mūsų inf.
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„Vesk vaiką sėkmės link“
Tęsdamos bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio švietimo specialistų, Izraelio
valstybės ambasada kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei
Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi negalią, ugdymo plėtros asociacija
„Nitzan“ (angl. The Israeli Association for the Advancement of Children and Adults with
Learning Disabilities) antrą kartą Lietuvoje organizavo mokymų praktikumų ciklą „Vesk
vaiką sėkmės link“. Mokymai vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre
Vilniuje, Šiaulių bei Lietuvos edukologijos universitetuose.
Praėjusių metų rudenį „Nitzan“ atstovai
pirmą kartą pristatė savo darbo patirtį
mūsų šalyje ir vedė praktikumus apie ug
domojo konsultavimo metodo (koučingo)
elementų taikymą kasdienėje praktikoje.
Per šiuos praktikumus dalyviai galėjo ne
tik išgirsti, bet ir patys išbandyti įvairius
aktyviuosius mokymosi metodus. Apie
pirmąjį asociacijos specialistų vizitą Lietu
voje rašėme „Švietimo naujienų“ 2015 m.
11 numeryje.
„Praėjusių metų patirtis parodė, kad
specialistų susitikimai, dalijimasis pa
tirtimi yra labai naudingi. Džiugu, jog
šiais metais projektas išsiplėtė“, – sakė
Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras
Maimonas.
Veiksmingas dialogas
su vaiku
Dr. Maly Danino
„Nitzan“ vykdomoji direktorė
Tėvai ir pedagogai vaikams daro di
džiausią įtaką, todėl ir vieniems, ir kitiems
svarbu išmokti bendrauti. Niekada ne per
vėlu ieškoti ryšio su vaiku (net jei jis nebė
ra mažas). Prieš bendraudami pirmiausia
turime išgryninti savo emocijas, numatyti
veiksmus. Ar mes pažįstame savo vaikus,
ar žinome, ką jie jaučia, kodėl elgiasi
būtent taip? Ką išgyvena, kai susiduria su
sunkumais, kokios jų svajonės? Ar turi
draugą, su kuriuo jaučiasi saugūs? Vaikai
dar gerai savęs nepažįsta, tad turime padėti
jiems tai padaryti. Izraelyje tėvai su savo
atžalomis dažnai bendrauja užduodami
klausimus: ar pavalgė, nusiprausė, susi
tvarkė kambarį, atliko namų darbus. Tokie
klausimai, kaip ir trumpi atsakymai „taip“,
„ne“, „vėliau“, rodo, kad tai nėra pokalbis.
Neužtenka tik kritikuoti, nurodyti ir pati
krinti vaikų nuveiktus darbus.
Iš tiesų vienintelis dialogas, kai kalbama
apie vaiko jausmus ir svajones, gali daug

ką pakeisti – santykius, elgesį, požiūrį. Jei
šalia nėra bent vieno suaugusiojo, kuris
padėtų susidoroti su rūpesčiais, gali kilti
rimtų socialinių, emocinių ir akademinių
problemų. Norint veiksmingai kalbėti
su vaiku pagrindinis klausimas turėtų
būti „kaip“, o ne „ką“ ar „kodėl“. Jei
nuolat kažką jam kartojate, o rezultato
nėra, nustokite tai daryti! Ieškokite kitų
sprendimų. Svarbi veiksmingo dialogo
sąlyga – rasti bendrą, įdomią ir suaugu
siajam, ir vaikui temą, kurti ne monologą,
o dialogą. Už tai atsakingi suaugusieji, jie
tarsi talpykla, klauso ir surenka informaci
ją. Užduokite trumpus atvirus klausimus,
kad gautumėte ilgus atsakymus. Svar
biausia – klausykitės vaiko, neužgožkite
savo prisiminimais (kai buvau mažas,
susidūriau su panašia problema, elgiausi
šitaip), patarimais, taip nustojate klausytis
ir pradedate interpretuoti. Suteikite gali
mybę laisvai reikšti emocijas – parodykite
pavyzdį, kaip tai daryti. Išklausę pradėkite
pokalbį nuo savo jausmų („Esu laimin
gas / liūdnas dėl to, ką tu papasakojai“):
išklausykite ir reflektuokite, būkite tarsi
veidrodis, parodantis vaiko emocijas. Jei
jis nedaugžodžiauja (taip, ne, nežinau),
dialogą plėskite klausimais „Ką tu turi
omenyje?“, „Kaip tu jauteisi? Pateik pa
vyzdį“. Gal taip sužinosite, kokios vaikui
reikia pagalbos, sumažinsite atotrūkį, jis
pasijus svarbus. Vaikas turi matyti, kad
jums įdomu tai, ką jis pasakoja. Po gero
pokalbio turi norėti jį pratęsti, kalbėtis
dar daugiau.
Bendraujant su vaiku nederėtų pasijusti
lygiaverčiu draugu – vaikas turi jausti, kad
tėvai jį besąlygiškai myli ir yra pasiryžę
padėti. Svarbu įžvelgti tai, kas pozityvu,
suprasti, nekaltinti. Vaikai kartais nenori,
jog spręstume jų problemas, išsipasakoja
tam, kad išklausytume, būtume kartu,
padėtume pačiam rasti išeitį, rinktis gy
venimo kelią.

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas – neurologinis genetinis sutrikimas, kuris
pasireiškia tuo, kad žmogui sunku išlaikyti ir sutelkti dėmesį, jį blaško triukšmas,
kvapai, garsai. Tokie asmenys impulsyvūs ir hiperaktyvūs, jiems sunku pradėti
ir pabaigti veiklą laiku, neatidėliojant.
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Paaugliai labiau mėgsta bendrauti su
bendraamžiais, ne su suaugusiaisiais.
Kartais tarp jų atsiranda praraja. Tokiu
atveju suaugusiajam derėtų modeliuoti
pokalbį, dalytis patirtimi, kalbėti pirmam,
tačiau neapsimetinėti – vaikai jaučia, ar su
jais kalbame nuoširdžiai. Galbūt reikėtų
pakeisti aplinką (kalbėtis ne namuose, o
kavinėje, važiuojant automobiliu), numa
tyti, kaip vaikas reaguotų į vieną ar kitą
pastebėjimą.
Įgalinimo modelis
Dr. Anat Katznelson
„Nitzan“ vyriausioji psichologė,
Pagalbos tėvams programos direktorė
Įgalinimo modelis perimtas iš verslo
pasaulio. Šis metodas pagrįstas tyrimais,
padeda įstaigoms įveikti iššūkius, priimti
svarbų sprendimą. Apsisprendžiant re
komenduojama atlikti silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) anali
zę. Naudodami šį modelį mūsų progra
moje dalyvaujantys tėvai nustato savo
silpnybes, baimes, stiprybes, grėsmes ir
galimybes, kurios nepastebimos kasdie
nybėje. Stiprybės – empatija, jautrumas,
kantrybė, atsakomybė ir pan. Silpnybės –
pasyvumas, nekantrumas, impulsyvumas,
nenoras bendrauti. Baimės ir grėsmės –
pašalins iš mokyklos, atstums visuomenė,
vaikas nesukurs šeimos, bus nemylimas.
Galimybės – būti geresniam, supratinges
niam, patirti meilę.
Tėvai turi papasakoti ugdančiajam va
dovui kokią nors sėkmės istoriją iš savo
gyvenimo ir išvardyti, kokios stiprybės
visa tai lėmė. Vėliau analogiškai ieškoma
nesėkmės istorijos silpnybių, vidinių bai
mių ir išorinių grėsmių. Pasirinktas būtent
šis metodas, nes tėvai, kurių vaikai turi
įvairių sutrikimų, dažnai pamiršta, kad
jiems gali sektis darbe ar kitur. Pasakojant
istoriją nereikėtų žvelgti iš tėvų pozicijos.
Tokiam ssgg modeliui skiriama 12
susitikimų, kiekvienas jų trunka 1,5 val.
Vėliau toks modelis tampa darbo įran
kiu, jį nuolat pildo ir tėvai, ir ugdantysis
vadovas.
Pagalba jaunimui, turinčiam
sutrikimų
Dr. Ramis Gertleris
„Nitzan“ konsultavimo ir ugdymosi poreikių
vertinimo tarnybos direktorius
Šiuolaikinėje visuomenėje nuolat mo
komasi, tobulėjama, atsiranda naujausių
technologijų. Tyrimai rodo, kad 3–5 proc.
suaugusiųjų turi aktyvumo ir dėmesio su
trikimą. Jų produktyvumas ir atlyginimas
mažesnis, žemesnė atliekamo darbo ko
kybė, jie dažniau neina į darbą, nes blogai
jaučiasi. Šiems asmenims sunku išsirinkti
sau tinkamą profesiją, ieškoti (rašyti mo
tyvacinį laišką, dalyvauti pokalbiuose) ir
rasti darbą. Jie dažnai keičia darbus, turi

finansinių sunkumų, problemų šeimoje,
dauguma nebaigia mokyklos.
Prieš 5-erius metus su kolegomis sukū
rėme programą jaunuoliams, esantiems
šalia mūsų – dirbantiems, siekiantiems
sėkmės, bet turintiems specialiųjų po
reikių, susiduriantiems su problema, kad
visuomenė nepakankamai atvira kitokiems
asmenims. Tokie žmonės turi suvokti, jog
jie gali ir turi prisiimti atsakomybę už savo
gyvenimą, daugiau nuveikti, pasiekti.
Įgyvendinti šią programą padeda Izraelio
įdarbinimo tarnybos. Programos vizija –
padėti sutrikimų turintiems jauniems
(o vėliau iki 45 metų) žmonėms ateiti į
darbo rinką, integruotis į visuomenę. Šei
ma, bendruomenė, darbas, laisvalaikis –
šiose srityse jiems kyla sunkumų, kuriuos
programa padeda išspręsti. Pagrindiniai
tikslai: rasti tinkamą darbo vietą, išmo
kyti žmogų save „apginti“ prieš darbdavį,
kolegas, parodyti, kad jis ne vienas turi
tokių problemų, išmokyti dirbti grupėje,
kolektyve.
Pirmiausia vyksta mokymosi, darbo,
dėmesio, karjeros ir akademinių žinių
vertinimas. Jei reikia gilesnės elgesio,
emocinių sutrikimų analizės, kreipiamasi
į psichiatrą. Tada 4 savaites vyksta gru
piniai seminarai, per kuriuos programos
dalyviai kalbasi apie problemas, vėliau –
10 savaičių darbo paieškų mokymai (po
3 val. per savaitę). Po jų kartą per mėnesį
visi norintys lanko „darbo klubą“: dali
jasi patirtimi, mokosi. Tai tarsi paramos
grupė. Per seminarus kalbama apie savęs
suvokimą, sutrikimų požymius, strategi
jas, kaip susidoroti su sunkumais, ska
tinti integraciją, naudotis šiuolaikinėmis
technologijomis. Žmonės mokosi geriau
suprasti save, susidoroti su problemomis
kasdieniame gyvenime. Jiems suteikiama
emocinė parama, asmeninis ir grupinis
konsultuojamasis ugdymas.
Turėjome 8 grupes po 15–17 dalyvių, jų
amžiaus vidurkis – 27,5 metų. Programos
dalyviai geriausiai vertino seminarus,
kuriuose buvo plačiau kalbama apie jų
sutrikimą (sužinojo, kad nėra kvaili, atsili
kę). Po pusantrų metų 70 proc. dalyvių jau
turėjo darbą. Pagerėjo tarpasmeniniai san
tykiai, kai kurie sukūrė šeimas. Jie pradėjo
geriau jaustis, pasitikėti savimi, išmoko
kitiems paaiškinti savo problemas, padi
dėjo lūkesčiai, svajonės, perspektyvos.
Norėtume patobulinti programą – pa
Mokymosi sutrikimai (sunkumai) – specifinė raida, kuri paveikia
vieną ar kelias sritis: skaitymo, rašymo, kalbos, matematikos, teksto
suvokimo, orientacijos. Suaugusiesiems sunkumai neišnyksta,
kaip buvo manyta anksčiau. Tik
skirtumas tas, kad vaikams galima
labiau padėti.

Kairėje – M. Danino

keisti vertinimą, kad jis vyktų pagal porei
kį. Taip pat reikia daugiau laiko, lydinčio
asmens pagalbos, patarimų ieškant darbo,
o dirbantiems – patarimų, kaip siekti
karjeros, tobulėti, o galbūt ir vadovauti.
Ryšys tarp ĮVAIRIŲ sutrikimų
ir nusikalstamumo
Dr. A. Katznelson
Atlikome tyrimą apie ryšį tarp nusi
kalstamumo ir mokymosi bei aktyvumo
ir dėmesio sutrikimų. Tai pirmas toks
Izraelyje atliktas tyrimas. Apklausėme
89 kalinius, surinkome jų gyvenimo is
torijas ir bandėme išsiaiškinti, kas lėmė
nusikalstamumą. Paaiškėjo, kad kaliniams
nesisekė jau mokykloje, nesulaukė pagal
bos, nebuvo diagnozuoti sutrikimai, o iš
mokyklos jie atsimena tik pyktį, bausmes,
ignoravimą, pažeminimą. Šie asmenys
sulaukdavo mažai teigiamų emocijų ir
dėmesio. Taigi buvo tiriamas ryšys tarp
sutrikimų ir mokymosi laiko (kiek metų
mokėsi mokykloje), tarp sutrikimo ir
amžiaus, kada padarė nusikaltimą, kaip
tie mokymosi sutrikimai pasireiškė, koks
tuo metu buvo kalinių požiūris į iškilusius
sunkumus, analizuojama jų padėtis (darbe,
šeimoje) atsižvelgiant į sutrikimą ir elgesį
mokykloje.
70 proc. kalinių nustatyti vienas ar abu
sutrikimai. Daugumai nesisekė skaityti ir
rašyti, sunkumų kėlė matematika, beveik
pusė turėjo aktyvumo ir dėmesio sutrikimą
(nors diagnozuotas jis buvo tik vienam
dalyviui), buvo hiperaktyvūs, o tai puiki
terpė nusikalsti. Jau pradinėse klasėse
daugeliui kilo problemų, kiek vėliau jie
nustojo lankyti mokyklą. Kuo anksčiau
vaikai iškrito iš švietimo sistemos, tuo
anksčiau pradėjo kriminalinę veiklą.

Nei šeima, nei švietimo sistema nesutei
kė pagalbos, jie buvo nuolat perkeliami iš
vienos klasės ar mokyklos į kitą. Kaliniai
mano, kad, jeigu sutrikimai būtų buvę
diagnozuoti laiku, suteikta pagalba, galbūt
jie nesėdėtų kalėjime. Nesėkmės lėmė
žemą savivertę, todėl jie nebėjo į mokyklą,
o mokymosi sunkumų vis daugėjo. Tada
jau prasidėjo nusikaltimai. Labai svarbi
ankstyvoji diagnostika – vaikai ir tėvai
turi suprasti, kad toks asmuo nėra kvailas
ar tinginys, tiesiog jis turi sutrikimų ir
privalo laiku gauti pagalbą.

Šį kartą mokymuose dalyvavo Kauno,
Plungės, Panevėžio, Gelgaudiškio specia
liojo ugdymo metodinių centrų komandos,
Vilniaus technologijų mokymo ir reabili
tacijos, Radviliškio technologijų ir verslo
mokymo, Kauno socialinių paslaugų ir
statybos verslo darbuotojų profesinio ren
gimo, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centrų, Šilutės žemės
ūkio mokyklos pedagogai.
O žodis „nitzan“ hebrajų kalba reiškia
„gėlės pumpuras“ ir simbolizuoja orga
nizacijos požiūrį į kiekvieną mokymosi
sunkumų turintį vaiką ar suaugusįjį, nes
jos tikslas – kiekvienam „problemiškam
pumpurui“ padėti kiek galima labiau
prasiskleisti. Vienas iki šiol didžiausių
„Nitzan“ pasiekimų – pakitęs ir nuolat
kintantis visuomenės požiūris į mokymosi,
adaptacijos sunkumų, dėmesio ir hiperak
tyvumo sutrikimą turinčius žmones bei
jų galimybes įgyti išsilavinimą ir profe
siją, atrasti savo vietą visuomenėje. Šito
tikimės ir mūsų šalyje.
Dovilė Šileikytė
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Dviem sakiniais

Turime kuo didžiuotis
Atkelta iš 13 p.

vykti smagus mokymasis, jei edukatoriui
pavyks labai greitai susiorientuoti, pakeisti
mokymosi kryptį. Tad itin svarbus jo pasi
rengimas, kvalifikacija, profesionalumas.
Edukacinėse erdvėse nuolat vyksta gyve
nimas. Viskas kinta. Ir čia mes matome
visumą. Visuminį ugdymą.
Dar vienas aspektas – memorialinis.
Dažnai edukacinėje aplinkoje matome se
nų medžių, kurie susiję su tam tikrais žmo
nėmis, istorijos įvykiais. Gali pasitaikyti
ir kitokių paminklų, turinčių savo prasmę.
Tokia aplinka skatina bendradarbiavimą.
Puiku, kad čia gali susitikti skirtingos kar
tos. Toliau – svarbu pilietiškumo aspektas.
Nagrinėdami kraštovaizdį, kodėl jis toks,
kaip susiformavo, kas jį keičia, kaip su
sijusi žmogaus veikla, kaip gyventojai
jį saugojo, atsakome į šiuos klausimus.
Edukacinėse erdvėse atsispindi gamtos
istorija. Taip pat ir visuomenės istorija.
Džiugina žaidybiniai elementai šiose
erdvėse. Mokoma pažinti visais pojū
čiais, kai liečiame ir atrandame, kad vieni
augalai švelnūs, kiti šiurkštūs, pagaliau
piešiame augaliniais dažais. Bet visose
edukacinėse aplinkose svarbu pabrėžti,
kad nėra nereikalingų gamtos objektų,
jie visi tarpusavyje susiję, jei vieną paša
lintume, nukentėtų mažiausiai penki kiti.
O kas kelia nerimą?
Perk raut os erdv ės ir dirbt in um as.
Svarbu išlaikyti natūralumą, mokytis iš
gamtos, juk joje nėra nieko nereikalingo.
Ir dar, kaip jau minėta, edukacinę aplinką
turi kurti visa bendruomenė. Tai negali
būti vieno žmogaus pomėgis. Jei šitaip
nutiks, neatsiras didesnio bendruomenės
susidomėjimo ir edukacinis efektas bus
menkesnis.

Konkurso-apžiūros naujovės
Stasė Mameniškienė
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Gamtinio ir ekologinio skyriaus metodininkė
Džiaugiuosi, kad savivaldybių švietimo
skyrių specialistai pripažįsta, jog pagaliau
aplinkos edukacinių erdvių konkursas
yra išgrynintas. Dabar jie jau žino, kad
konkursas vyksta kas dvejus metus, kaip
reikia ruoštis ir ko tikėtis. Šiemet jaučiame
didesnį dalyvių aktyvumą nei prieš porą
metų. Dalyvauja 33 savivaldybės, 60 ug
dymo įstaigų (praėjusį kartą dalyvavo 26
savivaldybės). Šiemet konkurso-apžiūros
nuostatuose – naujovė: dalyvauti gali ir
neformaliojo vaikų švietimo įstaigos. De
ja, sulaukėme tik dviejų paraiškų. Bet tai
pirmosios kregždės.
Konkursui pasibaigus, paskelbus laimėtojus,
jis tarytum... nesibaigia. Kuo užpildytas laikas
nuo vienos iki kitos apžiūros?
Tarp konkursų vyksta mokymai. Po
2014 m. konkurso, paaiškėjus prizinin
kams, kiti dalyviai išreiškė pageidavimą
pamatyti tas erdves, kurios nugalėjo. Kuo
jos ypatingos ir ko galima pasimokyti.
Todėl pernai vyko mokymai laimėtojų
edukacinėse erdvėse: Kauno Panemunės
pradinėje mokykloje, Šeduvos lopšely
je-darželyje, Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. Mokyto
jai noriai dalyvavo, o į Šeduvą kai kurios
pedagogės planavo atsivežti visą savo
įstaigų komandą.
Kas naujo vertinant?
Nacionalinė vertinimo komisija sudary
ta iš 13 žmonių. Sudėtis šiek tiek pasikeitė,
nes šiemet įtraukėme Sveikatos mokymo
ir ligų prevencijos centro specialistes. Ver
tinant edukacines erdves atsirado punktas,
skirtas vaiko sveikatai, saugiai aplinkai ir
augalams. Tai ypač aktualu darželiams.
Galvojame ateityje į konkurso nuostatus
įtraukti rekomendaciją, kad savivaldybės
neteiktų tų pačių ugdymo įstaigų, kurios
jau dalyvavo ir laimėjo prizus. Juk reikėtų
leisti pasireikšti ir kitoms, jas motyvuoti.
Ir dar... Politechnikos mokyklos yra tokia
ugdymo įstaigų kategorija, nepriklausanti
savivaldybių švietimo skyriams, o tie
siogiai Švietimo ir mokslo ministerijai.
Šiemet mums skambino iš Jonavos poli
technikos mokyklos, sakė, kad nori daly
vauti konkurse, bet savivaldybė nepriima.
Priėmėme, aplankėme ir likome sužavėti
mokyklos estetika. Šia prasme taip pat
turėsime papildyti nuostatus.
Zina RIMGAILIENĖ
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Idėjų – su kaupu!
Radviliškio r. Šeduvos l.-d.

„Knygų mainų mugė“
„Namai, kuriuose nėra knygų,
panašūs į kūną be sielos“
Ciceronas

Į Mažeikių lopšelyje-darželyje „Gin
tarėlis“ vykusį prasmingą, išmintingą
rytmetį su knyga rinkosi visi įstaigos
ugdytiniai, darbuotojai ir svečiai iš
lopšelių-darželių „Berželis“ bei „Gi
liukas“. Renginyje dalyvavo ir rajono
Švietimo skyriaus vyriausioji specialist ė Nij ol ė Zak alsk ien ė, Kaln ėn ų
pagrindinės mokyklos bibliotekininkė
Rima Maneikytė kartu su šeštos klasės
mokinėmis. Jos pasakojo apie knygų
įvairovę bibliotekoje, suvaidino insce
nizaciją „Dangus griūva“.

Kelias savaites vaikai nešė knygas į
darželį, o knygų mainų mugės dieną –
į salę, kur visi galėjo apžiūrėti ir išsi
rinkti sau norimą. Kiekvienas žinojo,
kad galės knygą parsinešti namo ir ją
perskaityti kartu su savo šeima. Linkė
jome mylėti ir saugoti knygą, nes geras
skaitytojas – ne tas, kuris perskaito daug
knygų, bet tas, kuris perskaitęs suvokia,
ką autorius norėjo pasakyti. Dar jis turi
mokėti išsirinkti, ką skaityti...
Darželio darbuotojai taip pat keitėsi
perskaitytomis knygomis. Taigi praleis
ta graži popietė drauge, klausantis skai
tomų kūrinėlių. Tai ir Senekos laiškai,
ir 2016 m. nacionalinio diktanto „Su
grįžimas“ tekstas, ir trumpi pasakojimai
iš Juozo Erlicko knygos, meilės laiškas
„Jausmų sala“. Klausėmės šiltų, nuošir
džių skaitymų, džiaugėmės prasmingai
praleistu vakaru su knyga, jos herojais,
įvairiomis situacijomis ir išgyvenimais.
Tikime, kad tokie renginiai skatins
vaikus skaityti, mylėti knygą. Mano
me, kad projektas mūsų įstaigoje taps
tradicinis.
Projekto organizatorės:
Jūratė GINTALIENĖ
Vyr. auklėtoja

Jolanta GRAŽIENĖ

Auklėtoja metodininkė

Popietė Šventosios bibliotekoje

Naujosios technologijos sudomino
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos mokinius

Tiesdami grožio, šilumos, artumo tiltus į suaugusiųjų ir
vaikų širdis, Šventosios bibliotekos darbuotojai ir Palangos
lopšelio-darželio „Sigutė“ „Bitučių“ grupės auklėtojos,
ugdytiniai bei mamytės kartu paminėjo Motinos dieną ir
pristatė projektą „Mamyte, pasek man pasakėlę“.
Biblioteka – tai knygų namai, siekiantys įtraukti įvairias
skaitytojų grupes, noriai bendradarbiaujantys su ugdymo
įstaigomis. „Bitučių“ grupės auklėtojos ir vaikai, pristaty
dami projektą „Mamyte, pasek man pasakėlę“, Šventosios
bibliotekoje dainavo daineles, inscenizavo pasaką. Urtės
mama Inga Venclovienė pasekė pasaką „Ropė“.
Projektas truko 9 mėnesius. Per šį laikotarpį raginome
tėvelius ateiti ir sekti pasakas savo mažiesiems. Vaikai iš
mamyčių ir tėvelių lūpų išgirdo šiuos kūrinėlius: „Raudon
kepuraitė“, „Trys paršiukai“ ir kt. Aktyviausiems įteikti
padėkos raštai už drąsą ir aktyvumą.
Skatiname ir raginame tėvelius kuo dažniau sekti pasakas,
dainuoti lopšines, kuo daugiau laiko praleisti kartu, kurti šei
mos tradicijas ir puoselėti meilę knygai. Juk šeimos socialinė
aplinka formuoja vaiko elgesį ir jo nuostatas.

Pažangiausiose pasaulio bendrovėse net ir darbo procesas virsta
gerų emocijų kupinu žaidimu. Robotika yra kaip tik ta sritis, leidžianti
sujungti visus mokymosi žaidžiant privalumus.
Siekiant paskatinti vaikus domėtis naujausiomis technologijomis,
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje vyko „Mokslo ir technolo
gijų šventė“, kurią organizavau aš, „Smagiosios robotikos“ būrelio
vadovė, fizikos mokytoja metodininkė Nijolė Vaičiulytė. Šventėje
galėjo dalyvauti visi norintys mokiniai. Mokykloje lankėsi svečiai
iš „Robotikos akademijos“.
Nijolė VAIČIULYTĖ
Visas straipsnis – www.aina.lt

„Laimingas vanduo – laimingas žmogus“
Visuomeninė organizacija „Planetos piliečių sąjunga“ vienija
geranoriškus žmones, kuriems rūpi Žemėje įtvirtinti taiką, sveiką ir
dorą gyvenimo būdą bei tausojantį ir puoselėjantį planetos ekologi
nius išteklius elgesį. Projekto „Laimingas vanduo“ tikslas – apvalyti
vandens telkinių pakrantes, grąžinti pagarbą ir meilę gamtai. Šiemet
organizacija vykdo socialinį-kūrybinį projektą „Laimingas vanduo –
laimingas žmogus“. Jame dalyvauti panoro ir Prienų r. Šilavoto
pagrindinės mokyklos ketvirtokai.

Eglė SLANINAITĖ
Auklėtoja

Nijolė GRINEVIČIENĖ

Auklėtoja metodininkė

Lipdymo džiaugsmas netradicinėje aplinkoje
Svarbus žaidybinės veiklos ir kūrybos išraiškos instrumen
tas – vaiko ranka. Vokiečių filosofas Imanuelis Kantas ranką
pavadino išorinėmis smegenimis ir atkreipė dėmesį į tai,
kad pirštų judesių lavinimas yra vienas svarbiausių faktorių,
stimuliuojančių kalbos vystymąsi. Ikimokykliniame amžiu
je ypač tikslinga skatinti vaikus karpyti, plėšyti, lankstyti,
varstyti, maustyti, lipdyti ir t. t., nes tai padės suaktyvinti
smegenų veiklą, žadins kalbos plėtotę.
Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės ug
dymo veiklos kryptis – sveika gyvensena. Jau daug metų
įstaigoje vadovaujamasi nuostata „Sveikas vaikas – lai
mingas vaikas“. 2015–2016 m. m. grupėje įgyvendintas
sveikatingumo projektas „Stiprindami pirštelius – stiprė
jame patys“. Visa metų veikla buvo sutelkta į smulkiosios
motorikos svarbą: koreguojami kalbos trūkumai, rengiama
vaiko rankelė rašyti mokykloje. Įgyvendinant projektą siek
ta glaudaus bendradarbiavimo su ugdytinių tėveliais. Ne
paslaptis, kad daugiausia įspūdžių vaikai patiria kelionėse,
tad auklėtinės Skaistės mamos Jolantos Litvinienės pasiū
lymas vykti į Skuodo r. Nausėdų kaimą ir ten dalyvauti
lipdymo iš molio veikloje sulaukė išskirtinio dėmesio.
Laima GALDIKIENĖ

Skuodo vaikų l.-d. „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja metodininkė

Visą tekstą skaitykite – www.saulute.w3.lt

Nida RUBINIENĖ

Vyr. auklėtoja

Projektas vyko nuo vasario iki gegužės. Įvairios pažintinės ir
kūrybinės veiklos skatino vaikus globoti bei švarinti vandens tel
kinius. Mokykloje vyko integruota pasaulio pažinimo ir biologijos
pamoka, per kurią pristatėme Masaru Emoto knygelę „Žinia, kurią
mums praneša vanduo“. Drauge atlikome Jiesios upelio užtvankos
tyrimus: išsiaiškinome vietovės vizualinį užterštumą, vandens fizines
ir chemines savybes, kokybės rodiklius, nustatėme vandens lygį bei
spalvą, tyrėme tekėjimo greitį ir kt. Taip pat dalyvavome ir Jiesios
užtvankos pakrantės švarinimo akcijoje. Mums teko sukurti Žemės
meno kūrinį „Gamtos harmonija“ ir pateikti jį įvertinti. Tad laukiame
rudens, kai bus apdovanoti pirmosios Žemės meno parodos dalyviai.
Norime tikėti, kad šiose tiriamosiose gamtamokslinėse veiklose da
lyvavę mokiniai labiau gerbs vandenį, nepamirš jo savybių reaguoti,
išsaugoti ir perduoti informaciją.
Laima ASTRAUSKAITĖ
Prienų r. Šilavoto pagr. m-klos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Rita KIŠONIENĖ

Biologijos mokytoja metodininkė
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