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Mokyklose
„Kas nemoka nė vienos užsienio kalbos, nepažįsta ir savosios.“

Johanas Volfgangas Gėtė

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena
Europos kalbų dienos, kasmet visoje Europoje švenčiamos rugsėjo 26-ąją, tiks
las – atkreipti visuomenės dėmesį į kalbų ir kultūrų įvairovę Europoje, puoselėti dau
giakalbystę ir daugiakultūriškumą, skatinti mokytis kalbų mokyklose, universitetuose
bei juos baigus, kitaip tariant – visą gyvenimą.
Europa turi tikrą kalbų lobyną – 24 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų
bendruomenių, kalbančių regioninėmis ar mažumų kalbomis. Būtent į šią gausą
norėdamos atkreipti dėmesį Europos Sąjunga ir Europos Taryba 2001 m. ėmėsi
Europos kalbų metų iniciatyvos.
Europos kalbų dienos šventę Lietuvoje jau daugelį metų organizuoja Valstybės
institucijų kalbų centras kartu su Europos Komisija. Rugsėjo 26 d. kasmet mini ir
užsienio šalių ambasados bei kultūros centrai, reziduojantys Lietuvoje. Jie aktyviai
dalyvauja Valstybės institucijų kalbų centro rengiamuose šventei skirtuose rengi
niuose: vaikų piešinių konkurso „Daugiakalbė Europa“ nugalėtojų parodoje, kalbų
mugėse, vadinamuosiuose „pasimatymuose su kalbomis“. Per šias veiklas užsienio
šalių ambasados ir kultūros centrai populiarina savo kalbą, supažindina su kalbos
mokymosi galimybėmis, pasakoja apie šalies kultūrą, tradicijas, kai kurie netgi vai
šina tradiciniais gardėsiais. Dar vienas Europos kalbų dienos renginys – „Kalbų
dirbtuvės“, tradiciškai organizuojamos Valstybės institucijų kalbų centro auditorijose,
Vilniaus mokytojų namų pastate. Čia vyksta trumpos, linksmos, interaktyvios, labiau
pažintinės kalbų pamokėlės, į kurias kviečiami visi – nuo paties mažiausio iki neriboto
amžiaus senjoro, norinčio išmokti įvairių kalbų. „Kalbų dirbtuvėse“ rengiami įvairūs
konkursai, viktorinos, sprendžiami kryžiažodžiai, rodomi filmai įvairiomis kalbomis.
Nuo 2015 m. Europos kalbų dieną papildė dar vienas naujas renginys – „Protų ko
vų“ finalas „Europos kalbų labirintas“. 2015 m. toks „Protų kovų“ finalas vyko Vilniaus
rotušėje. Į jį susirinko dvylika komandų, kurias sudarė po šešis šešiolikmečius, iš
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Nugalėtojai iš Anykščių laimėjo kelionę į Europos
Parlamentą Briuselyje. Šį prizą dovanojo Europos Parlamento narys Algirdas Sau
dargas. Anykštiečiai su savo mokytoja ir renginio organizatoriais šiemet apsilankė
Europos Parlamente Briuselyje.
Šiais metais „Protų kovų“ finalas vyks Vilniaus „Legendos klube“, jame dalyvaus
komandos, sudarytos iš penkių šešiolikmečių ir juos parengusio mokytojo. Regist
racija dar tęsiasi, daugiau informacijos galima rasti Valstybės institucijų kalbų centro
interneto puslapyje – www.vikc.lt/lt/pagrindinis-1/pratsiamas-kvietimas-dalyvautiprot-kov-atrankoje-13333.
Pagrindinį finalo prizą – kelionę į Europos Parlamentą Strasbūre – šiemet įsteigė
Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius.

Rugsėjo 26 d. kviečiame kartu paminėti Europos kalbų dieną
ir dalyvauti renginiuose:

11.00–12.30 val. Europos informacijos biure prie LR Seimo rūmų Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė atidarys Lietuvos vaikų piešinių konkurso „Daugiakalbė Europa“
geriausių darbų parodą ir apdovanos laureatus.
12.00–13.30 val. Valstybės institucijų kalbų centro auditorijose ir Vilniaus mokytojų
namuose vyks „Kalbų dirbtuvės“.
14.00–17.00 val. Vilniaus „Legendos klube“ Lietuvos protų kovų guru Robertas
Petrauskas ves „Protų kovų“ finalą „Europos kalbų labirintas“, kuriame komandos
varžysis savo žiniomis apie kalbas dėl pagrindinio prizo – kelionės į Europos Par
lamentą Strasbūre.
Audronė AUŠKELIENĖ
Valstybės institucijų kalbų centro direktorė,
Europos kalbų dienos renginio iniciatorė ir organizatorė

Neabejingi Žemės ateičiai.......................6
Tautos dvasios beieškant........................9
Kinestetinio mokymo skleidėjai
susitiko Paikusėje..................................10
Skaitymas – raktas į savarankišką
ir kūrybišką mąstymą.............................10
Dieninės vasaros stovyklos
Šiaulių Jovaro progimnazijoje................12
„Vasaros vėjas“ – kolektyvinės
pastangos ir laimingi vaikai...................13
Ką šneka upė?......................................14
„Dieveniškės kalvių vijose 2016“...........14
2-ąją „Adamkiadą“ Butrimonių
gimnazijoje pagerbė Prezidentas
Valdas Adamkus....................................15

Lopšeliuose-darželiuose
Mažieji tyrinėtojai – žiemą vasarą.........16
Ypatingi „Gudručių“ pirmadienio
rytmečiai................................................17
Sveikatinimo renginys
„Juda rankytės, trepsi kojytės“...............18
„Vaiko kelias į gražią kalbą“...................18
„Nuo grūdelio iki gardaus kąsnelio“.......19
Etninės kultūros ugdymo siekiniai
ir patirtys................................................20
Kūrybiškumo ištakos: auginu, sodinu
ir džiaugiuosi nuo kūdikystės.................22
Klaipėda, tu mano mieste!.....................22
Spalvotas darželio gimtadienis..............23
¢

¢

¢

Lituanistų ir istorikų forumas
„Kaip atrasti Vasario 16-osios
Respubliką mokykloje?“........................25
Svečiuose pas Donelaitį........................28
Lietuvos švietimo istorijos muziejus.
Edukacinė veikla...................................30
Baigta rengti lytiškumo
ugdymo programa.................................31
Forumas „Lietuvos mokykla
po Seimo rinkimų“.................................31
Mano sapnuose vaikštai, Lietuva!.........32
1

Produktyvųjį mokymąsi išbandė profesinių
ir suaugusiųjų mokyklų mokiniai
Produktyvusis mokymasis, į šalies bendrąjį ugdymą diegia
mas nuo 2012 m., tampa vis žinomesnis. Jis jau perkeliamas
į profesinį rengimą ir suaugusiųjų švietimą. Produktyvųjį mo
kymąsi išbandyti nusprendė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras bei Kėdainių profesinio rengimo centras
(KPRC). Jie kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centru (ŠAC) įsitraukė į tarptautinį „Erasmus+“
strateginių partnerysčių projektą „PROVED“. Šių institucijų atstovai su kolegomis iš Graikijos, Suomijos ir Vokietijos susibūrė
į tarptautinį konsorciumą ir dvejus metus (2014–2016 m.) kūrė
produktyviojo mokymosi diegties konceptą, taikė jį praktiškai.
Projekto tikslas – padėti jaunimui, darbdaviams
ir ugdymo institucijoms
Šiandienos Europai sprendžiant ne tik ankstyvojo pasitrauki
mo iš švietimo sistemos problemą, bet ir kokybiško išsilavinimo
bei profesinės kvalifikacijos, sėkmingos integracijos į darbo
rinką, profesinės karjeros projektavimo, patrauklaus profesinio
mokymosi klausimus, projektas „PROVED“ tampa ypač nau
dingas, vykdomas tinkamu laiku. Tai lemia jo daugiakryptišku
mas. Projektas inicijuotas siekiant profesinėse ir suaugusiųjų
mokyklose išbandyti produktyvųjį mokymąsi, kurį Europos
Komisija (EK) rekomenduoja kaip veiksmingą priemonę mažinti
anksti iš švietimo pasitraukiančių jaunuolių skaičių (EK rapor
tas „Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimas:
pagrindinės mintys ir politikos priemonės“, 2013 m. lapkritis).
Taip stengiamasi profesinį mokymąsi padaryti įdomesnį, atlie
piantį sparčios darbo rinkos kaitos ir jauno žmogaus poreikių
tendencijas, padėti darbo rinkos subjektams parengti reikiamus
specialistus ir, žinoma, pačiai mokymo įstaigai tapti šiuolaikiš
ka bei patrauklia. Pasak KPRC profesijos mokytojos Laimutės
Dulkinienės: „Kiekviena naujovė yra mokyklos išlikimo garan
tas. Atvira naujovėms institucija turi didesnę galimybę išlikti.“
Projekte dalyvavę 16–31 metų amžiaus asmenys norėjo ne
tik įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, profesinę kvalifikaci
ją, bet ir išbandyti skirtingas profesijas ar tam tikros profesijos
specializacijas, įvairias darbo vietas, užmegzti kontaktus su
įmonėmis, atrasti tai, kas jiems labiausiai patinka, netgi susi
rasti ilgalaikę darbo vietą. Ši patirtis padėjo mokiniams kur kas
realistiškiau vertinti darbo rinkos situaciją, tad ir ateities planai
tapo konkretesni, jaunuoliai jų siekia kryptingiau. „Tai puiki
galimybė pažinti ir išbandyti save“, – tvirtina projekto dalyviai.
Į „PROVED“ įsitraukusiems mokytojams, be abejo, buvo
svarbu sužadinti mokinių motyvaciją taikant naują mokymosi
metodą. Dar vienas motyvas – galimybė tobulėti. „Jei aš tobulė
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ju, sumažėja rizika iškristi
iš darbo rinkos“, – teigia
KPRC profesijos mokyto
ja Vida Radavičienė. Ji ypač pabrėžia „tarptautinės socializa
cijos“ reikšmę profesiniam augimui.
Keturių šalių partnerystė siekiant profesinio
rengimo ir suaugusiųjų mokymo pokyčių
Projektą „PROVED“ inicijavo Berlyne įsikūrusio Europos pro
duktyviojo mokymosi instituto specialistai. Į tarptautinį konsor
ciumą jie pakvietė ilgamečius partnerius iš Graikijos, Lietuvos,
Suomijos ir Vokietijos. Projekte dalyvavo Georg-Schlesinger
profesinė mokykla iš Vokietijos, Suomijos regioninis mokymo
centras „Omnia“, „2-asis laboratorijų centras“ ir nevyriausybi
nių organizacijų judėjimas už kitokią gyvenseną „PROTASI“ iš
Graikijos, o iš Lietuvos – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mo
kymo centras, Kėdainių profesinio rengimo centras ir Švietimo
aprūpinimo centras. Visose keturiose šalyse vyko tarptautiniai
seminarai, per kuriuos mokytojai mokėsi produktyviojo moky
mosi teorijos. Mokyklose buvo suburtos grupės, su kuriomis
pedagogai dirbo pasitelkę produktyviojo mokymosi metodus:
mokinių individualias ir grupines konsultacijas, produktyvias
užduotis, praktinį mokymąsi pačių pasirinktose įmonėse, orga
nizacijose, bendrovėse. Kiti partneriai dalyvavo kuriant teorinius
projekto produktus, vedė mokymus ir teikė konsultacijas mo
kyklų komandoms. Projekto „PROVED“ komandų laukė gana
panašūs iššūkiai: įvairių kultūrų ir skirtingų mokymosi įgūdžių
turintys mokiniai, jaunimas, susiduriantis su mokymosi sunku
mais ir motyvacijos stoka.
Tarptautinis projektas išsiskyrė ir kiekvienos šalies partnerės
specifika, kurią lėmė ne tik švietimo sistemos ypatumai ir tradi
cijos, bet ir ekonominė bei sociokultūrinė situacija. Pavyzdžiui,
būsimų Suomijos plaukų stilistų mokytojai daugiausiai dėme
sio skyrė informacinėmis technologijomis grįstam ugdymuisi,
naudojant mobiliuosius įrenginius ir pildant tinklaraščius. Taip
mokiniai mokėsi ne tik profesijos, bet ir suomių kalbos (daugu
ma jų – imigrantai arba iškritę iš švietimo sistemos), vizualizuoti
įgytus įgūdžius ir patirtį.
Lietuviams buvo iššūkis bendradarbiauti su įmonėmis ir
įtraukti jų atstovus į jaunuolių, kurie mokosi apdailininko pro
fesijos, ugdymosi procesą, teikiant grįžtamąjį ryšį apie praktinį
mokymąsi ir besimokančiųjų pažangą. Svarbus uždavinys –
gerinti mokinių, turinčių individualių ugdymosi poreikių, socia
linius įgūdžius.
Graikijos kolegų patirtį lėmė šalies ekonominė situacija.
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Mechaniką ir elektroniką studijuojantys jaunuoliai turėjo gana
trumpą sąrašą įmonių ir įstaigų, kuriose galėtų darbuotis. Be
to, produktyviojo mokymosi metodų taikymą „2-ajame labora
torijų centre“ itin ribojo vėluojami priimti švietimo teisės aktai.
Berlyno Georg-Schlesinger mokyklos mokytojai, rengiantys
būsimus mechanikus, susidūrė su dideliu darbo krūviu, ten
kančiu sudarinėjant individualius besimokančiųjų planus, taip
pat su laiko trūkumu išbandant naujovę.
„Gyvenime galiu daugiau“
Viena iš projekto veiklų buvo teikiamos naudos jame daly
vavusiems mokiniams, mokytojams, darbdaviams vertinimas.
Longitudinį tyrimą atliko Vokietijos konsultavimo ir mokymų
Europos struktūrinių fondų klausimais įmonė „emcra“.
Svarbiausia, aišku, buvo įvertinti projekte dalyvavusių jaunuo
lių pasiekimus. Jie tvirtina išmokę prisiimti daugiau atsakomy
bės už mokymąsi, įgavę daugiau pasitikėjimo savimi, pagerinę
socialinius, komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. „Aš
pagaliau suradau savo stiprybes“, – džiaugėsi dalyvis, planuo
jantis plaukų stilisto karjerą. „Įgijau daug patirties. Gyvenime
galiu daugiau“, – taip savo patirtį ir per projektą įgytas žinias
apibendrino vienas kėdainiškis.
Tyrimo rezultatai parodė, kad sumažėjo tikimybė, jog jauni
mas nuspręs toliau nebesimokyti, išaugo jų noras turėti profesiją
ir kurti kiek įmanoma sėkmingesnį gyvenimą. Dalis mokinių
nusprendė likti dirbti įmonėse, kuriose atliko praktiką.
„PROVED“ nauda – parengti koncepciniai dokumentai, skirti
produktyviajam mokymuisi diegti profesinėse ir suaugusiųjų
mokyklose. Projekto patirtį fiksavo mokytojai ir ją pateikė kiek
vienos mokyklos produktyviojo mokymosi diegimo koncepcijoje.
Taip pat buvo parengtas pedagoginis vadovas, mokytojų kvali
fikacijos koncepcija ir studijų laiškas pedagogams. Mokytojams
ir mokiniams bendradarbiauti su konkrečių įmonių, organiza
cijų, bendrovių atstovais parengta informacinė medžiaga apie
produktyvųjį mokymąsi. Šiais dokumentais ir tyrimo rezultatais
galės pasinaudoti visi, kurie nuspręs išbandyti produktyvųjį mo
kymąsi. Dokumentus galima rasti interneto puslapyje adresu
www.iple.de/PROVED.
Produktyviojo mokymosi pridėtinė vertė
Produktyvusis mokymasis, prieš daugiau nei tris dešimt
mečius atkeliavęs į Europą iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kur
pradėtas diegti 1972 m., yra tinkama mokymosi metodų siste

ma mokiniams, esantiems ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo
sistemos rizikos grupėje (kaip prevencinė priemonė) arba iš jos
jau pasitraukusiems (kaip kompensacinė priemonė).
Produktyvusis mokymasis tradicinę pedagoginę sąveiką
išplečia iki edukacinės, į ugdymo ir ugdymosi procesą įtraukia
naujus dalyvius: darbo rinkos subjektus, vietos bendruomenėje
esančias sociokultūrines institucijas, kitus mokinius ir visą jų
daugiakultūrį kontekstą, informacines technologijas. Taip ku
riamas naujas mokymo(si) kontekstas – emociškai patrauklus
ir praktiškai naudingas ugdymasis, kurio rezultatai vertingi
švietimo politikams, mokslininkams, praktikams, jaunuoliams
ir jų šeimoms.
Tai patvirtina ir susidomėjimas Lietuvos produktyviojo mo
kymosi diegimo patirtimi europiniu lygmeniu: pranešimai apie
lietuvišką patirtį skaityti EK renginiuose Briuselyje 2013 m. ir
2015 m., Salonikuose 2014 m., tarptautiniuose „Produktyviojo
mokymosi mokyklų ir projektų tinklo“ kongresuose Niujorke
2013 m., Berlyne 2014 m. ir Tamperėje 2016 m. Produktyviojo
mokymosi raiška pristatoma ir šį rugpjūtį vykstančioje tarp
tautinėje mokslinėje Europos edukologijos tyrėjų asociacijos
organizuojamoje konferencijoje Dubline. Joje Lietuvos edukolo
gijos universiteto lektorė ir produktyviojo mokymosi konsultantė
dr. Auksė Petruškevičiūtė skaitys pranešimą „Edukacinė sąvei
ka dirbant su mokiniais, esančiais rizikos grupėje pasitraukti iš
švietimo sistemos, produktyviojo mokymosi sąlygomis“.
Tarptautinio konsorciumo įgyvendintas projektas „PROVED“
brėžia naujas gaires ugdymo inovacijų „eksportui“ ir atveria
naujas galimybes šalims bendradarbiauti ieškant patrauklaus
ir produktyvaus mokymosi įvairių kultūrų, gebėjimų ir poreikių
jaunuoliams ar jau suaugusiems žmonėms.
Produktyvusis mokymasis yra edukacinė naujovė Lietuvos švietimo
sistemoje, remiantis tarptautinės švietimo bendruomenės patirtimi mūsų
šalyje pradėta diegti 2012 m. ŠAC vykdant nacionalinį projektą „Alternaty
vusis ugdymas“. Šiuo metu 7 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose veikia
produktyviojo mokymosi klasės.
Produktyviojo mokymosi tikslas – padėti jaunuoliams, turintiems mokymo
si sunkumų ir nepatiriantiems mokymosi sėkmės, praradusiems mokymosi
motyvaciją ar tiesiog norintiems mokytis kitaip, įgyti pagrindinį išsilavinimą
ir pasirinkti tinkamą tolesnio mokymosi kelią. Tai ugdymosi forma, skirta
9–10 klasių mokiniams. 2014–2016 m. ją išbandė profesinio ir suaugusiųjų
mokymo institucijų auklėtiniai.
Simona PLIENAITYTĖ
Dr. Auksė PETRUŠKEVIČIŪTĖ
Migla PINKEVIČIENĖ

Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre
Konferencijos tema „Aktyvumo ir dėmesio sutrikimų bei elgesio problemų turinčių
sutrikusio intelekto mokinių motyvavimas ugdymui(si) bei pozityviam elgesiui“
Pastaraisiais metais nemažai intelekto bei elgesio ir / ar
emocijų sutrikimų turinčių mokinių mokosi bendrojo ugdymo
mokyklose kartu su bendraamžiais. Praktika rodo, kad šių vaikų
įtraukimas į bendrojo ugdymo mokyklas sukėlė nemažai galvos
skausmo ten dirbantiems specialistams. Mokytojai yra linkę
normalizuoti sutrikimų turinčių mokinių elgesį formaliais, ribo
jančiais metodais, kurie dažnai neduoda laukiamo rezultato. Iš
tiesų šie vaikai reikalauja daugiau dėmesio, pastangų, pagalbos
ir specialistų pasirengimo, siekiant jų ugdymą padaryti sėkmin
gą, o emocinę būseną – pozityvią. Pedagogai pripažįsta, kad
jiems trūksta žinių ir praktikos, kaip dirbti su tokiais mokiniais.
Tad nemažai bendrojo ugdymo įstaigų administracijos atstovų,

pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir tėvų ar globėjų vis
dažniau kreipiasi į Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo
centrą. Jie prašo rengti seminarus, paskaitas, mokymus, kon
sultacijas, kaip ugdyti intelekto ir elgesio / emocijų sutrikimų
turinčius mokinius bei koreguoti jų elgesį. Būtent šiame centre
nuo 2015 m. sausio 31 d. ne tik ugdomi mokiniai, turintys dide
lių bei labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bet ir pagal
poreikį konsultuojami jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bei šiuos
vaikus ugdantys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai iš
visos Lietuvos.
Per aštuonis praėjusių metų mėnesius centro metodinei
konsultacinei komandai teko surengti net 20 kvalifikacijos to
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bulinimo renginių, kuriuose dalyvavo 390 pedagogų, pagalbos
mokiniui specialistų, socialinių darbuotojų ir įstaigų administra
cijos atstovų. Taip pat organizuotos paskaitos bei konsultacijos
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). O per penkis šių
metų mėnesius jau vyko 9 seminarai, seminarai-praktikumai,
seminarai-konsultacijos – jų klausėsi 234 pedagogai bei pa
galbos mokiniui specialistai iš įvairių miestų ir rajonų: Kauno,
Marijampolės, Vilkaviškio, Klaipėdos, Jurbarko, Šakių, Rasei
nių, Telšių ir net iš Naujosios Akmenės.
Didelis susidomėjimas sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ir el
gesio korekcijos galimybėmis bei būdais paskatino mus surengti
tarptautinę metodinę-praktinę konferenciją. Šis dviejų dienų
(18 akademinių valandų) renginys organizuotas bendradarbiau
jant su Jurbarko švietimo centru. Rinkdamiesi temą siekėme
apimti svarbiausius ir aktualiausius, dažniausiai mums užduo
damus klausimus bei iškėlėme sau tikslą – skleisti pedagogines
naujoves ir pasidalyti praktine darbo patirtimi.

nustatyti ir užtikrintai tenkinti vaiko poreikių. Pasakojau, kokio
mis formomis tai daroma „Šaltinyje“, pabrėžiau, kad kaip tik
vienas iš šių mokslo metų centro veiklos plano tikslų ir yra – į
bendrą veiklą įtraukti kuo daugiau mokinių tėvelių.
Pranešimą „Hiperaktyvaus elgesio bruožų turinčių sutriku
sio intelekto vaikų ugdymas“ skaitė Jurbarko švietimo centro
direktorės pavaduotoja, psichologė Audronė Kriščiukaitienė.
Jos įžvalgos, aptarti metodai ir praktiški patarimai buvo ypač
naudingi. Pasak lektorės, mokslininkai pastebi, kad pasaulyje
šių sutrikimų turinčių vaikų skaičius pastebimai auga, o dirbti
su jais turi pasirengę, sukaupę žinių ir atsidavę specialistai.
Patirtimi, kaip kelti mokinių ugdymosi motyvaciją ir skatinti po
zityvų elgesį, konferencijoje dalijosi šalies specialiojo ugdymo
specialistai iš Švėkšnos „Diemedžio“, Gelgaudiškio „Šaltinio“
ir Plungės specialiojo ugdymo centrų. Pastarajame ugdomi
autistiškų bruožų ir sutrikimų turintys vaikai. Gelgaudiškio
„Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Ugdymo skyriaus vedėja
Genė Žilinskienė supažindino su įstaigoje jau trečius metus
veikiančia pozityvaus elgesio skatinimo programa „Skėtis“ ir
sėkmingais mokinių elgesio keitimo atvejais.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išgirsti mokslininkų,
gydytojų, psichologų, kitų specialistų iš Vokietijos, Italijos,
Lietuvos pranešimus, nuomones ir palyginti šių šalių ugdymo
tendencijas. Pirmojoje dalyje dalyvavo 120 dalyvių ir 10 lektorių.
Į antrąją dalį užsiregistravo dar daugiau klausytojų – net 150.
Pranešimus skaitė 15 lektorių. Renginys vyko Gelgaudiškio
dvaro, kuris anksčiau priklausė dabartiniam „Šaltinio“ specialio
jo ugdymo centrui, rūmų salėje. Aš, šio straipsnio autorė Dalia
Kasperavičienė, sveikindama susirinkusiuosius į konferenciją,
citavau psichologo Evaldo Karmazo žodžius, kad išsiskiriantis
ar netinkamas vaiko elgesys neatsiranda staiga ir iš niekur.
Jis visada turi priežastį, dažniausiai tai yra pasekmė, o kartu ir
signalas suaugusiesiems – „Padėkite man“.
O kaip tai padaryti?
Pradžioje centro direktorė Birutė Navikienė pristatė vaizdo
pranešimą apie centrą ir jo veiklą. Per pirmąją dalį pagrindinį
pranešimą skaitė Heidelbergo aukštosios pedagoginės mo
kyklos profesorius dr. Gerd-Bodo von Carlsburgas (Vokietija),
jį papildė ir vertė Vilniaus universiteto (VU) bei Vilniaus dailės
akademijos docentas, socialinių mokslų daktaras, psicho
logas Arvydas Liepuonius. Profesoriaus pranešimo tema
„Vaikų ir paauglių raidos sutrikimai: gydomosios pedagogikos
galimybės. Vokietijos ir Lietuvos patirtis“. Jis žavėjosi centre
dirbančių specialistų darbu, mokiniams sukurta palankia tera
pine aplinka. Svečias iš Vokietijos teigė pastebėjęs, kad mūsų
įstaigoje itin išskiriamas ir vertinamas ugdytinių savitumas,
o tai jiems suteikia ryžto bei pasitikėjimo savimi. Profesorius
gyrė centre dirbančius specialistus už pozityvų ir šiltą požiūrį į
vaikus.
Konferencija tęsėsi itin darbingoje aplinkoje, vyko diskusi
jos, pokalbiai apie galimybes į mokinių ugdymo(si) bei elgesio
keitimo ir motyvavimo procesą įtraukti tėvus / globėjus, nes
jei jie nemotyvuoti ar mažiau motyvuoti, neįmanoma tiksliai
4

Specialistų patirtis, kuria pasidalyta per 9 valandas truku
sią pirmąją tarptautinės metodinės-praktinės konferencijos
dalį, pasisakymai, pranešimai buvo itin naudingi. Per antrąją
konferencijos dalį pagrindinį pranešimą „Vaikų aktyvumo ir
dėmesio bei elgesio sutrikimai. Šių sutrikimų turinčių mokinių
ugdymo bei pagalbos teikimo Lietuvoje ir Italijoje palyginimas“
skaitė medicinos mokslų daktarė, vaikų ir paauglių psichiatrėpsichoterapeutė, teismo ekspertė Asta Dervinytė-Bongarzoni
(VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, Valstybinė teismo
psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos).
Pranešėja studijavo, stažavosi ir dirbo Italijoje. Taip pat savo
darbo patirtimi ir įžvalgomis konferencijoje dalijosi net 11 kolegų
iš įvairių šalies ugdymo įstaigų: Kauno Jono Laužiko, Kėdainių
specialiųjų mokyklų, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo
centro, Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio pro
fesinio specialiojo ugdymo skyriaus bei Gelgaudiškio „Šaltinio“.
Visi specialistų pranešimai ir pasisakymai daugiau ar ma
žiau papildė kiekvieno dalyvio žinių bagažą. Kiek aktuali šios
konferencijos tema, parodo dalyvių skaičius (abiejose dalyse
jų buvo net 270), aktyvus jų dalyvavimas diskusijose, tylus
išmintingų lektorių žodžių klausymas. Džiugino išsakytos padė
kos ir siūlymai tokias konferencijas organizuoti dažniau, kartu
susirinkus specialistams iš visos Lietuvos ir pasitelkus užsienio
lektorius, gvildenti aktualiausias dabartines sutrikimų turinčių
vaikų ugdymo(si) problemas, drauge ieškoti paveikiausių prie
monių ir padėti jiems sėkmingai ugdytis bei formuoti teisingus
elgesio įpročius.
Dalia KASPERAVIČIENĖ
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 7 (362)

Daugiafunkcių centrų bendrystės kelyje
Universalių daugiafunkcių centrų (UDC) steigimasis – nau
jas ir tik pirmąjį penkmetį skaičiuojantis reiškinys Lietuvoje.
Pradėję kurtis kaimo vietovių mokyklose, kuriose smarkiai
mažėjo mokinių skaičius, UDC vienu metu turėjo spręsti keletą
problemų: artimiausios švietimo įstaigos prieinamumo kaimo
vaikams galimybės, pastatų, ypač neseniai renovuotų ar su
remontuotų, išsaugojimas bei paslaugų infrastruktūros kaimo
vietovėse kūrimas ir plėtojimas. Plačiau, garsiau ir aktyviau šia
tema imta kalbėti nuo 2013 m., Švietimo ir mokslo ministerijai
rengiant bei įgyvendinant priemonę „Universalių daugiafunk
cių centrų kaimo vietovėse steigimas“. Tie, kurie veikė nuo
pirmųjų šios priemonės įgyvendinimo dienų, turėjo galimybę
dalyvauti Ugdymo plėtotės centro (UPC) projekto „Mokymosi
visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“
(SFMIS VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-002) veiklose ir ne vienerius
metus pažįsta darbo UDC skonį, šiandien jau gali kalbėti apie
tai, kaip pasiteisino lūkesčiai, kaip dokumentuose išdėstyti
tikslai ir laukiami rezultatai atitinka tikrovę, su kokiomis kliūti
mis susiduriama siekiant įgyvendinti šių centrų paskirtį – teikti
švietimo, kultūros, socialines, sveikatos, sporto, užimtumo ir
kitas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės porei
kius. Pradėjusios išsamiau nagrinėti šį tikslą, UDC komandos
įsitikino, kad iš tikrųjų atokesnėse kaimo vietovėse švietimo,
edukacinių ir socialinių, kultūrinių paslaugų prieinamumas yra
didelė problema. Be to, jei tokios paslaugos ir teikiamos, tai
daroma nekompleksiškai: mokyklos bendruomenė uždara,
kultūros namai dirba savo srityje, socialinių paslaugų beveik
visai nėra, geriausiu atveju dirba kaimo socialinis darbuotojas,
bet tik su tam tikros grupės žmonėmis, o į medicinos punktą
gyventojai irgi ateina tik tada, kai nebeturi kur dėtis... Žmonių,
atrodo, dar yra nemažai, bet be bendrystės jungties jie tarsi
suskirstyti į atskiras grupes. Šiandien, turint praktinės šios
veiklos patirties, jau galima tvirtai teigti, kad būtent UDC kaimo
vietovėse turi būti ta jungtis, kuri vienys kaimo bendruomenę
drauge veikti, spręsti problemas, mažinti socialinę įtampą bei
atskirtį, visavertiškai gyventi. Daugiafunkciai centrai (DC) taps
ta jungtimi, jei ir nacionalinio lygmens institucijos padės įgyven
dinti jų paskirtį, ieškos bendrų sprendimų.
UPC projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra
kaimo vietovėse (II etapas)“ kaip tik ir buvo nuo miestų nuto
lusiose vietovėse besisteigiančių DC bendrystės kelio pradžia.
Projekto veiklose dalyvavę centrai bendradarbiavimą tęsia ir
joms pasibaigus. Tai dar kartą įrodė šių metų balandį Plungės r.
Platelių UDC vykusi respublikinė konferencija „DC bendrystės
kelyje. Pedagogų inovatyvios idėjos organizuojant ikimokyklinį
ir priešmokyklinį ugdymą“. Į šio centro direktorės Astos Platau
nienės iniciatyva organizuotą renginį rinkosi šalies daugiafunk
D. Kalesnikienė ir Mažeikių r. Auksūdžio
mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė
Ingrida Braziulienė pristato planuojamos
steigti asociacijos nuostatų projektą

cių centrų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,
vadovai, pedagogai, UPC, Plungės r. savivaldybės atstovai.
Konferencija, sukvietusi beveik 50 dalyvių iš Šiaulių, Raseinių,
Kauno, Vilkaviškio, Mažeikių, Pakruojo, Utenos, Biržų, Širvintų,
Trakų, Lazdijų, Radviliškio, Rokiškio, Šilutės, Kretingos, Jurbar
ko, Kelmės, Kaišiadorių rajonų, buvo bene pirmasis žvilgsnis į
ugdymo kokybę daugiafunkciuose centruose, tad neatsitiktinai
pradėta nuo mažiausių tokio tipo įstaigų ugdytinių. Pranešėjai
kalbėjo apie tai, kaip atsiradus UDC formuojasi naujas požiūris į
ugdymą. Visus aštuonis per konferenciją pristatytus pranešimus
vienijo bendra mintis: vietos bendruomenei svarbu dalyvauti
ugdant vaiko bendrąsias kompetencijas, veiksmingai ir kūry
biškai pasitelkiant artimiausią aplinką. Minėto UPC projekto
vadovė Giedrė Tumosaitė, pasidžiaugusi, kad idėjos neišblėso
ir pasibaigus projektui, jos plėtojamos, iškeliamos į aukštesnį
lygmenį, pristatė jau matomus veiklos rezultatus: UDC tampa
visos dienos, mokymosi visą gyvenimą mokykla, atsiranda
kompleksinis požiūris į ugdymą. DC veiklos principai – orienta
vimasis į bendruomenės poreikius, papildomumas, prieinamu
mas, kompleksiškumas, lankstumas, aktyvus bendruomenės
įtraukimas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas – perkeliami į
ugdymo procesą. Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunk
cio centro direktorė Danguolė Kalesnikienė pastebėjo, kad
DC gali paskatinti spręsti ypač aktualias šio laikmečio skaity
mo problemas ir kokį svarbų vaidmenį galėtų atlikti neforma
lus mokymas skaityti, be mokytojo ar specialiojo pedagogo
pagalbos.
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas
Vaitkus, sveikindamas konferencijos dalyvius, pasidžiaugė DC
dirbančių žmonių kompetencija ir pastebėjo, kad būtent tokio
tipo įstaigose vyksta nepertraukiamas mokymosi visą gyvenimą
procesas, o DC kaimo vietovėse yra židinys, kuriam užgesus
užges ir kaimas.
Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis ir administra
cijos direktorius Albertas Krauleidis kvietė ne tik susipažinti su
Platelių UDC, bet ir pasisvečiuoti nuostabiame Žemaitijos kam
pelyje. Jie gražia žemaitiška tarme ragino džiaugtis, o ne vien
kalbėti apie bėdas. DC reikia puoselėti, nes jie steigiami ne tik
gyvenantiems šiandien, bet ir tiems, kurie čia dar gims ir augs.
Konferencijos tema kvietė dalytis įvairių modelių daugia
funkciuose centruose vykdomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo patirtimi, bet veiklos organizavimo tokio tipo įstaigo
se aktualios problemos, atradimai ir ateities planai būrė šių
centrų atstovus į grupes diskutuoti, patarti ar padrąsinti. Taigi
per antrąją konferencijos dalį kalbėta apie būtinybę steigti DC
asociaciją. Vietos bendruomenių, nacionalinio bei savivaldos
lygmens institucijų atstovai, DC darbuotojai, 2015 m. vasarį
dalyvavę projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra
kaimo vietovėse (II etapas)“ baigiamojoje įvertinimo konferen
cijoje „Daugiafunkcių centrų vaidmuo Lietuvoje – iššūkiai ir
galimybės“, parengė rekomendacijas, kaip stiprinti DC ir užtik
rinti jų plėtrą. Jose išdėstytos būtino sprendimo reikalaujančios
DC numatytų funkcijų įgyvendinimo problemos nacionaliniu ir
vietos savivaldų lygmeniu. Jei savivaldybės dar ieško įvairių
būdų ir galimybių padėti DC įgyvendinti vizijas, tai nacionaliniu
lygmeniu ši tema – tik pasikalbėjimų objektas. Skirtingų viešo
jo administravimo sričių (švietimo, socialinių reikalų, kultūros,
sveikatos, žemės ūkio ir kt.) teisės aktuose dar UDC sąvokai
neatsirado vietos, nematyti ir institucijų bendrų sąlyčio taškų,
tad problemas, kylančias dėl skirtingų sričių specifikos, ieškant
galimybių plėtoti DC pajėgumą, sprendžia šiuose centruose
dirbančios komandos. Jos vienos kitas pamoko, kaip išbristi,
apeiti ir nesuklupti... O taip reikia aiškaus ir suprantamo žingsnio
DC vizijos įgyvendinimo link.
Vilma PETRULIENĖ
Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė
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Mokyklose
Neabejingi Žemės ateičiai
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija kartu su socialiniais
partneriais – Radiacinės saugos centru ir VšĮ Trakų švietimo
centru – organizavo tarptautinę bendrojo ugdymo mokyklų 9–12
(I–IV gimnazijos) klasių mokinių gamtos mokslų konferenciją
„Ekologija ir mes“, skirtą Černobylio atominės elektrinės bran
duolinės avarijos 30 metų sukakčiai paminėti.
Renginys subūrė 25 jaunuosius tyrėjus iš Vilniaus Vytauto
Didžiojo, Juzefo Ignacijaus Kraševskio, Vasilijaus Kačialovo,
P. Skorinos gimnazijų, Levo Karsavino mokyklos, Baltarusijos
Respublikos Gardino miesto gimnazijos, Lydos 4-osios bei
Minsko Fiodoro Malyševo 48-osios vidurinių mokyklų. Konfe
rencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis gamtos mokslais,
formuoti mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius, ugdyti aukštą
ekologinę kultūrą.

Respublikoje patarėjas Vadimas Losickij. Įžanginį pranešimą
„Jonizuojančioji spinduliuotė mus supančioje aplinkoje“ skaitė
Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas Remigijus
Kievinas. Vėliau konferencijos dalyviai aplankė Baltarusijos
Respublikos nacionalinio istorijos muziejaus kilnojamą parodą
„Baltarusija ir baltarusiai“ ir tęsė darbą sekcijose, kur pristatė
atliktus mokslinius tyrimus. Mokiniai savo tyrimams rinkosi
įvairias jiems patrauklias temas.
Vertinant darbus atsižvelgta į pasirinktos temos aktualumą,
moksliškumą, kūrybiškumą bei pateikimą. Vertinimo komisi
jai vadovavo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos biologijos
mokytoja ekspertė Violeta Kundrotienė ir Radiacinio saugos
centro vyriausioji specialistė Laima Pilkytė. Jos trumpai apiben
drino rezultatus. Vertinimo komisija geriausiais pripažino šiuos
darbus: Vilniaus J. Ignacijaus Kraševskio gimnazijos II klasės
Renginį atidarė Vilniaus P. Skorinos gimnazijos direktorė
mokinės Veslavos Jermolavičiūtės „Šiluminis spinduliavimas“
Diana Stachnovič, dalyvius daina pasveikino gimnazijos vo
(mokytojas Pavelas Stankevič) ir Gardino miesto gimnazijos
kalinis ansamblis „Lenok“, vadovaujamas muzikos mokytojos
9 klasės mokinės Jelizavetos Romanovos „Šokolado rūšių,
Valent in os Kov al
mėgstamų mokinių, maisto medžiagų ir maisto priedų sudėties
čuk. Konferencijoje
analizė“ (mokytoja Jelena Sitko). Ypač didelio susidomėjimo ir
apsilankė Baltarusi
žiūrovų simpatijų sulaukė nekonkursiniai jaunųjų tyrėjų iš Vil
jos Respublikos am
niaus P. Skorinos gimnazijos darbai: antroko Arturo Stavpniuko
bas ad os Liet uv os
„Žalingi traškučiai“ (mokytoja Jelena Zabelskaja), III klasės mo
kinės Dianos Vincukevičiūtės
„Kas yra pelėsis?“ (mokyto
ja Galin a Vinc uk ev ič ien ė).
Renginio pabaigoje visiems
dalyviams bei jų mokytojams
įteikti padėkos raštai, o ge
riausių darbų autoriai apdo
vanoti diplomais ir atminimo
dovanomis.
Po konferencijos dalyviai
apžiūrėjo Vilniaus P. Skori
nos gimnaziją – vienintelę
balt ar us ių gimn az iją Lie
tuv oje, sav ar ank išk ai tęs ė
prad ėt as disk us ijas. Džiu
gina, kad mokiniai domisi,
aktyviai ir kūrybiškai siekia
pad ėt i spręst i ekolog in es
Darbą pristato konferencijos dalyvė Anastasija Sasnovskaja
R. Kievinas pristato tyrimams naudojamus prietaisus
iš Lydos 4-osios vidurinės mokyklos
prob lem as, kur ias suk elia
neatsakingas gamtos išteklių
eikvojimas. Nejučia atminty
je iškyla prancūzų ekologo
Jeano Dorsto žodžiai: „Daug
kas gali išsaugoti gamtą, bet
ją apgins tik meilė. Gamta
išliks sveika tik tuo atveju, jei
žmogus nors truputį pamils
ją vien todėl, kad ji nuostabi.“
Manome, kad bendras noras
darniai gyventi Žemėje suvie
nijo konferencijos dalyvius
ir svečius, tad šio renginio
tradiciją tęsime ir kitais me
tais vėl susitiksime Vilniaus
P. Skorinos gimnazijoje.

Vyksta darbas sekcijoje
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Nijolė BAGDONIENĖ
Vilniaus Pranciškaus Skorinos
g-jos direktorės pavaduotoja
ugdymui
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„Ir aš išjudinsiu Žemės rutulį“
Per tradicinę Panevėžio r. Dembavos progimnazijos moki
nių mokslinių-tiriamųjų darbų konferenciją jau devintąjį kartą
„judinome“ Žemės rutulį. Šiais metais renginys buvo neeilinis,
nes prisijungėme prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti skirto projekto „Aš už Lietuvą“.
Mūsų progimnazijoje itin daug dėmesio skiriama įvairių porei
kių mokiniams. Mokytojų darbo grupė, koordinuojanti mokymosi
kokybės pokyčius, stebi ir sistemingai analizuoja kiekvieno
ugdytinio individualią pažangą. Siekdami tenkinti gabių ir ta
lentingų mokinių poreikius kiekvieną pavasarį organizuojame
mokslinių-tiriamųjų darbų konferenciją „Ir aš išjudinsiu Žemės
rutulį“. Renginio tikslas – ugdyti mokinių mokslinio mąstymo ir
tiriamojo pobūdžio veiklos gebėjimus, bendrąsias kompeten
cijas, skatinti domėtis gyvenamąja ir gamtine aplinka, plėsti
akiratį, tobulėti.
Sakoma, kad Lietuvą reikia pradėti mylėti nuo savo namų
slenksčio. Tad ir per šių metų konferenciją pristatyti artimiausio
je aplinkoje atlikti darbai. Visi dalyviai susipažino su progimna
zijoje augančių augalų panaudojimo galimybėmis, Dembavos
miškelio ir upelio ekosistemų, apylinkių vaistažolių, pušynėlio
spygliuočių išskiriamų fitoncidų poveikio aplinkai, Dembavos
medelyne užaugintų obuolių ir parduotuvėje pirktų vaisių vita
miningumo bei kitais mokykloje, jos aplinkoje bei Dembavos
gyvenvietėje atliktais tyrimais. Mokslinius pranešimus paįvai
rino per integruotas lietuvių kalbos, muzikos ir informacinių
technologijų pamokas parengtos lietuvių liaudies dainų apie
sodo augalus vaizdo ir garso priemonės, vaikų
sukurtos pasakos. Taip pat pristatyti progimna
zijos metraštyje užfiksuoti metų įvykiai. Svečiai
iš Velžio gimnazijos supažindino su kompiute

rinių žaidimų poveikio žmogaus organizmui, kambarinių gėlių
paplitimo, augalų gyvybinės energijos, metalų rūdijimo tyrimų
rezultatais. Išklausę visus pranešimus įsitikinome, kad gyve
name, mokomės ir dirbame gražioje bei sveikoje aplinkoje.
Pranešimus pristatėme ne tik klasėse, bet ir mokyklos gamtinėje
erdvėje, tad visi norintys galėjo patobulinti tyrinėjimo įgūdžius.
Tokia konferencija nėra vienkartinė akcija, jai sistemingai
ruošiamasi visus metus. Tiriamieji darbai – ilgos, kruopščios ir
atkaklios veiklos rezultatas.
Aptardami po konferencijos kilusias idėjas sugalvojome
originaliai paminėti Kaimynų dieną ir padovanoti Lietuvai dar
vieną gerą darbą – surengti akciją „Padovanok sveikatą kaimy
nui“. Nedelsdami parašėme skelbimą, pakvietėme savanorius
ir išsiruošėme į žmogaus ūkinės veiklos mažiausiai paliestas
Dembavos apylinkes rinkti vaistažolių. Grįžę į progimnazijos
muziejų, surišome vaistažolių puokšteles ir išsisklaidėme po
visą miestelį. Vasara kvepiančias žoleles dovanojome praei
nantiems, pravažiuojantiems, kiemuose besidarbuojantiems
žmonėms, aplankėme kaimynines įstaigas, parduotuvę. Visus
sveikinome su Kaimynų diena, linkėjome sveikatos, pasako
jome, kurios žolelės gerina nuotaiką, kurios padeda įveikti
liūdesį, o kurios gydo ir nuo rimtesnių negalavimų. Bet labiau
už žoleles tą dieną gydė šiltos emocijos – maloniai nustebinti
žmonės šypsojosi, dėkojo... Juk ne veltui sakoma, kad svei
katą dovanoja šypsena ir geri žodžiai. O kas nenorėtų gyventi
sveikų ir laimingų žmonių bendruomenėje?

Konferencija buvo naudinga vi
siems – mokiniai uždegti noru tyri
nėti, gyventojai supažindinti su čia
pat augančiais vaistingais augalais,
kaimynams „padovanota sveikatos“.
Tyrimų išvados privertė kitu žvilgs
niu pažvelgti į mus supančią aplinką.
Tikimės, kad vasara konferenci
jos dalyviams bus turininga. O kaip
pavyks įgyvendinti kilusias idėjas ir
gerus darbus padovanoti Lietuvai,
sužinosime jau kitais metais. Mūsų
darbai maži, bet prasmingi ir už
krečiantys. Ieškodami, tyrinėdami,
sav o atr ad im ais dalyd am ies i su
kaimynais ir skirdami juos Lietuvai,
visi kartu dar stipriau „judinsime“
Žemės rutulį.
Progimnazijos mokymosi
kokybės darbo grupės inf.
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Kompetencijų ugdymas, kaip atsakas
į šiuolaikinės visuomenės poreikius
Svarbiausia šių dienų mokyklos už
duotis – nuspėti, kokių žinių, įgūdžių ir
kompetencijų reikės kitai kartai. Moksli
ninkai, analizuodami mūsų visuomenė
je vykstančias įvairias naujoves, siūlo
ugdyti XXI a. kompetencijas, pasitel
kiant novatoriškus pedagoginius meto
dus. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir
kultūros organizacijos rekomendacijose
(UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas
Liet uvoje, 2014), kur iose išr yškin a
ma mokymosi visą gyvenimą svarba,
mokytojai skatinami apmąstyti XXI a.
kompetencijų svarbą ir skirti joms de
ramą vietą savo pedagoginėje veikloje.
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykladaugiafunkcis centras kartu su Kauno
miesto savivaldybės administracijos

Švietimo skyriumi, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centru ir UAB „Microsoft
Lietuva“ trečią kartą organizavo tęs
tinę respublikinę konferenciją „XXI a.
kompetencijų ugdymas, kaip atsakas
į šiuolaikinės visuomenės poreikius“.
Organizatorių siekis – skatinti švietimo
bendruomenę dalytis patirtimi ir įžval
gomis apie XXI a. kompetencijų svarbą,
papasakoti, kaip jas sekasi perteikti
bendrojo ugdymo mokyklose.
Vilma MILAŠIŪNAITĖ
Kauno Jono ir Petro Vileišių m-klos-daugia
funkcio centro direktorės pavaduotoja ugdymui
Konferencijos medžiaga –
www.vileisis.kaunas.lm.lt.

Bibliotekos savaitė gimnazijoje
Tęsiasi Bibliotekų metai, tad Kaišia Prie skulptūros iš knygų
dorių Algirdo Brazausko gimnazijos
informacijos centro-bibliotekos darbuo
tojos organizavo Bibliotekos savaitę.
Pirmiausia prieš pamokas išdalyta in
formacija apie biblioteką, jos istoriją. O
biblioteka, kaip ir pati gimnazija, tikrai
sena. Pirmieji įrašai dokumentuose at
sirado 1939 m. Dabartinėse bendrabu
čio korpuso patalpose biblioteka įsikūrė
1997 m. spalį.
Pirmosios savaitės dienos renginys
„Dorinio ugdymo pamoka kitaip...“. Su
tikybos mokytoja Danguole Arnauskie
ne ir antrokais aptarėme filmus, ekrani
zuotus pagal įvairias knygas, žiūrėjome
filmą „Forestas Gampas“.
Kitą dieną bibliotekoje statėme skulp
tūrą iš knygų. Mums talkino žiniasklai
dos klubo nariai su lietuvių kalbos mo
kytoja Živile Kursevičiene. Knygų bokš
tui panaudojome istorijos, politologijos,
literatūros, lietuvių kalbos, psichologijos
vadovėlius ir enciklopedijas. Juokavo
me, kad tai ir mūsų žinių pagrindas,
todėl skulptūrą pastatėme labai tvirtą.
Na, o viduje įtaisėme šviečiantį žibintą,
nes žinios – šviesa gyvenimo kelyje.
Tada pirmokai iš mokytojos Romos
Greičiutės gavo užduotį – matematiš
kai „apdoroti“ bokštą, t. y. suskaičiuoti
knygų kiekį, svorį, aukštį, ilgį. Gauti
tokie rezultatai: skulptūrai panaudota
1203 knygų egzemplioriai, jų bendras
svoris yra 1032,37 kg, aukštis – 2,09 m.
Jeigu knygas sudėtume pagal jų ilgį į
vieną liniją, gautume 298,04 m ilgio kelią,
o jeigu sudėtume vieną ant kitos, turėtume statinį, kurio aukš
tis siektų 29,59 m. Galima palyginti: devynaukštis namas yra
apie 28–30 metrų.
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Trečią savaitės dieną vyko Herbjorg Wassmo knygos „Stik
linė pieno“ aptarimas. Šiame kūrinyje gvildenama tema –
prekyba žmonėmis – negali nejaudinti. Tai atsitinka ir mūsų
krašte. Svarbiausia – nelikti abejingiems jaunų žmonių
likimams. Dėkojame mokytojai Aušrai Grigonie
nei ir jos trečiokams už prasmingą pamoką.
Bibliotekos savaitę užbaigėme
skambiai: palėpėje vyko atvira mu
zikos pamoka „Dainos lietuvių poetų
žodžiais“. Skambėjo dainos, sukurtos
pagal žymiausių mūsų poetų – Salomė
jos Nėries, Pauliaus Širvio, Maironio, Juozo
Erlicko – žodžius. Aš, viena šio teksto autorių,
bibliotekininkė Regina Demjanovienė, supažindinau
su pagrindiniais minėtų autorių kūrybos bruožais ir įdomiais
faktais. Dainavome visiems žinomas dainas, mums pritarė
muzikos mokytojas Česlovas Kriščiūnas. Jam tariame ačiū ir
už gerą nuotaiką.
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Per visą savaitę gimnazijos bendruomenė galėjo susipažin
ti su nuotraukomis iš bibliotekos gyvenimo, piešinių paroda
„Knygų namų šviesa“. Dar vyko dailyraščio konkursas, skirtas
lietuvių poeto Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms
paminėti. Nugalėtoja tapo trečiokė Erika Stankevičiūtė. Buvo
nepaprastai smalsu skaityti bibliotekininkėms skirtus gimna
zistų laiškus. Stengsimės įgyvendinti įdomiausius pasiūlymus.
Vyresnieji gimnazistai dalyvavo mokyklos bibliotekai skirtų
ekslibrisų konkurse. Nugalėtoju tapo trečiokas Žygimantas Sa
donis, o prizininkėmis – Rūta Stankevičiūtė ir Viktorija Dagilytė.
Žygimanto ekslibrisas taps bibliotekos knygų ženklu. Mūsų

talkininkai skaitė įvairius tekstus neįprastose vietose: svetai
nėje, rūbinėje, net miesto parke. Visi buvo šiek tiek nustebę,
kai prie jų prisėdo gimnazistai su Antuano de Sent Egziuperi
ir kitų rašytojų tekstais. Kiekvienas norintis galėjo papuošti
„Knygų medį“ – užrašyti mėgstamiausios knygos pavadinimą.
Dėkojame gimnazistams, mokytojams ir visiems, padėju
siems organizuoti tokią turiningą ir, kaip iš atsiliepimų įsitikino
me, reikalingą Bibliotekos savaitę.
Regina DEMJANOVIENĖ, Rita TADARAUSKIENĖ
Gimnazijos bibliotekininkės

Tautos dvasios beieškant
Alytaus Piliakalnio progimnazija laimėjo projektų konkursą,
finansuojamą Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšo
mis. Projektas itin svarbus mokyklai, nes mokiniai ir mokytojai
dirba drauge, o tai skatina bendradarbiavimą, atsakomybę,
toleranciją bei padeda tobulinti socialinius paauglių įgūdžius.
Jaunimo mainų projektas „Tautos dvasios beieškant“ su
vienijo 13–14 metų jaunimą. Veiklų tikslas – plėtoti Lietuvos ir
Lenkijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą, ugdyti jaunimo so
cialines kompetencijas, tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštin
gumą. Pagrindinės projekto temos: etninės kultūros plėtojimas,
vertybių išsaugojimas ir populiarinimas. Gegužę progimnazijoje
sulaukėme svečių iš Lenkijos.
Po iškilmingo projekto atidarymo renginio vyko dalyvių
susipažinimo žaidimai, aptarta, kaip bus vykdomos veiklos,
išsiaiškinti lūkesčiai bei baimės, atliktas pirminis įsivertinimas.
Projekto dalyviai aplankė Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos
ėmimo į dangų bažnyčią, išgirdo pasakojimą apie stebuklin
gąjį Mergelės Marijos paveikslą bei pamatė popiežiaus Jono
Pauliaus II dovaną. Vėliau jaunuoliai lankėsi Pivašiūnų amatų
centre, susipažino su Dzūkijos krašto etnografiniais ypatumais ir
amatų tradicijomis, dalyvavo edukacinėje programoje, per kurią
kepė dzūkiškas bandas. Abiejų šalių jaunimas širdingai dėko
jo centro administratorei Mildai bei kultūrinių renginių vadovei
Stasei už autentiškų dzūkiškų dainų skambesį ir svetingumą.
Projektą vykdančios mokytojos su centro šeimininkėmis apta
rė, kaip išsaugoti etninę kultūrą ir vertybes bei skatinti jaunimą
rūpintis savo krašto kultūriniu paveldu, tradicijų tęstinumu.
Vakare vyko lietuviškų papročių ir tradicijų vakaronė, per ku
rią pristatyti įvairūs lietuvių folkloro žanrai. Progimnazijos dainų
ir šokių kolektyvai su projekto dalyviais šoko liaudies šokius,
žaidė tradicinius žaidimus. Svarbus vakaro akcentas – visus
išjudinęs „Dainavos“ šokėjų pasirodymas.
Trečiąją projekto dieną dalyviai viešėjo Alytaus miesto sa
vivaldybėje: susitiko su meru, Švietimo skyriaus atstove. Sve
čiams parodytas filmas apie Lietuvą ir Alytų.
Piliakalnio progimnazijos gidų būrelio nariai organizavo
pažintinę ekskursiją po Alytų. Svečiai aplankė rožynais garsė
jantį Miesto sodą Alytaus centre, paminklą „Laisvės angelas“,
pasivaikščiojo parko takeliais, pasiekė Nemuno senvagėje
susiformavusį Dailidės ežerėlį, Dainų slėnį, grožėjosi vaiz
dais nuo aukščiausio Lietuvoje pėsčiųjų ir dviratininkų Bal
tosios rožės tilto, užlipo į Alytaus piliakalnį, susipažino su jo
istorija.
Taip pat etnokultūrinio projekto dalyviai lankėsi Alytaus dai
liųjų amatų mokykloje, susipažino su pynimo iš vytelių, metalo,
tekstilės, keramikos, juvelyrikos, drožimo, skulptūros darbais.
Svečiai apsilankė ir Alytaus vaikų globos namuose.
Partneriai iš Lenkijos surengė įspūdingą nacionalinės kultū
ros vakarą. Visi dalyviai vilkėjo tautinius drabužius. Pirmiausia,
Lenkijos Pilos miesto mokiniai pašoko visame pasaulyje garsų
lenkų šokį – polonezą, kuris yra Lenkijos tautos orumo simbolis.

Jie puikiai padainavo 3 lenkų liaudies dainas ir, žinoma, sušoko
mazurką. Taip pat mokiniai pristatė lenkų liaudies papročius,
tautinių šokių ir tautinio kostiumo istoriją, pamokė šokti polo
nezą – vėliau jį šoko visi projekto dalyviai. Vakaro pabaigoje
svečiai iš Lenkijos Lietuvos atstovams įteikė atminimo dovanas
su savo šalies, Pilos miesto atributika. Visi likome sužavėti
įspūdinga dovana progimnazijai – ant pagalvėlės išsiuvinėtu
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo logotipu.
Vienas projekto uždavinių – puoselėti etninę kultūrą. Tad
tam, kad mokiniai sukauptų daugiau žinių, įgytų etnokultūrinės
raiškos gebėjimų, geriau suvoktų liaudies kūrybą, tradicinius
amatus, senųjų simbolių, apeigų, papročių ir kitų etninės kul
tūros reiškinių kilmę, prasmę, surengta ekskursija į Dzūkijos
nacionalinį parką. Projekto dalyviai vyko į Marcinkonis, kur
susipažino su Dzūkijos nacionalinio parko sodyba ir apžiū
rėjo Drevinės bitininkystės ekspoziciją, pabuvojo legendomis
apipintame Žiūrų kaime ir grožėjosi gamtos stebuklu – Ūlos
akimi, aplankė Zervynas – 48 sodybų kaimą, išlaikiusį liaudies
architektūros savitumą.
Grįždami atgal projekto dalyviai užsuko į Alovės amatų kie
melį – čia dalyvavo edukacinėje-degustacinėje programoje
„Duonos kelias iki stalo“. Tai praktinė pažintinė programa, vyk
doma autentiškai XIX a. mūsų krašto valstiečio trobai artimoje
aplinkoje. Dalyviai ne tik stebėjo duonos kepimo procesą, bet
ir patys jame dalyvavo: formavo kepalėlius, išradingai juos
pasižymėjo. Kol kepalėliai kepė, dalyviai klausėsi pasakojimo
apie ilgą duonos kelią – nuo pasėto rugio iki ant stalo padėtos
duonelės, išgirdo istorijų apie seniausius žemės įdirbimo, ja
vų apdorojimo padargus, senovinius rakandus, apie tikėjimą
magiška duonos galia, lemiančia derlių, žmogaus, šeimos
gyvenimą. Tuo metu kita dalis projekto dalyvių gamino tikrus
kaimiškus sausainius. Kol duonelė buvo brandinama, mokiniai
gėrė žolelių arbatą ir valgė pačių iškeptus sausainius, o drauge
vyko dienos veiklų aptarimas, dalyvių nuotaikų, pasiūlymų ir
tobulintinų dalykų įvertinimas.
Neišdildomą įspūdį svečiams paliko kelionė į Lietuvos sos
tinę, ekskursijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmai.
Per projekto įgyvendinimo laikotarpį jaunimas aktyviai įsi
traukė į veiklas, gebėjo suvokti kultūros savitumą, sąsajas su
kitomis kultūromis, sustiprino tautinę savimonę, patriotines,
pilietines ir tolerancijos kitoms kultūroms nuostatas. Aktyvios
veiklos padėjo ugdyti jauno žmogaus motyvaciją ir skatino pa
sitikėjimą savimi. Tai leido geriau suvokti save ir drauge užimti
tvirtesnę poziciją visuomenėje.
Bendros veiklos, užsiėmimai, žaidimai suvienijo projekto
dalyvius, skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius, iš
mokti keletą lietuviškų ar lenkiškų žodžių. Mokiniai tikisi susitikti
kitais metais Lenkijoje ir įgyvendinti bendrą ekologinį projektą.
Rita BARYSIENĖ
Projekto koordinatorė, matematikos mokytoja metodininkė
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Kinestetinio mokymo skleidėjai susitiko Paikusėje
Jau trečius metus Rings
tedo komunos Byskovskolen
(Dan ija), Jūrm alos Slok as
pamatskola (Latvija) ir Šilutės
Pamario pagrindinės mokyk
los mokytojų komandos su
sitikusios dalijasi mokymo(si)
per judesį patirtimi. „Nordplus“
programos tarptautinis projek
tas „Kinestetinio mokymo(si)
įtaka mokinių ugdymo(si) ko
kybės gerinimui“ suteikia tam
plačias galimybes.
Šilutės Pamario pagrindinės
mokyklos anglų kalbos vyres
nioji mokytoja Iveta Ambrulai
tienė (koordinatorė) pasiūlė,
kad šis projektas taptų tęstinis,
tad prie trijų šalių mok yklų
kom and os pris ijung ė nauja
ugdymo įstaiga – Estijos Pai
kuse Põhikool. Šioje mokyk
loje ir vyko trečiasis partnerių
susitikimas.

Per pirmąjį šalių partnerių susitikimą Jūrmaloje (2014 m.)
latviai ir lietuviai dar mažai žinojo apie kinestetinio mokymosi
metodą, kuris padeda sudominti Y ir Z kartos mokinius – jie
tampa aktyviais ugdymosi proceso dalyviais. Mums labai pa
sisekė, kad danai turi didelę kinestetinio mokymo patirtį. Jų

mokykloje įprasta, kad visi mokytojai bent 15 minučių skiria
mokymo(si) per judesį metodui.
Visų mokyklų partnerių atstovai Estijoje vedė atviras kines
tetinio mokymo metodų pritaikymo pamokas. Lietuviai ir danai
pristatė savo ugdymo įstaigose įrengtas erdves: kvadratą su
skaičiais ir raidėmis, laikrodį, koordinačių sistemą, angliškų
žodžių juostą, abėcėlės gyvatę, įvairias geometrines figūras.
Projekto dalyvius sužavėjo turtinga Estijos mokyklos ma
terialinė bazė, suteikianti daugiau galimybių taikyti kinestetinį
mokymą. Įstaiga gali pasigirti 4 šiuolaikiškomis sporto salėmis ir
poilsio erdvių gausa. Norint veiksmingai perduoti patirtį svarbu
užtektinai turėti reikiamų priemonių. Visos mokyklos partnerės
gavo vienodus priemonių komplektus: kauliukų rinkinius, lami
navimo lapus, spausdintuvo dažus, virves, kreidos, popieriaus.
Viena vizito diena buvo skirta susipažinti su Tartu miestu ir
universitetu. Pabuvojome didžiausiame Baltijos šalyse mokslo
muziejuje „Ahhaa“: pažvelgėme į planetas, žvaigždes, ne tik
pamatėme, bet ir išbandėme įvairiausius mokslo išradimus.
Džiaugiamės pasiektu projekto rezultatu – išleista metodi
ne knyga mokytojams „Kinesthetic learning“. Knygoje lietuvių,
latvių, danų kalbomis aprašyti mokyklų partnerių išbandyti
metodai, kiekvienas iliustruotas nuotraukomis.
Vilma JANČAUSKIENĖ
Šilutės Pamario pagr. m-klos vokiečių kalbos mokytoja

Skaitymas – raktas į savarankišką ir kūrybišką mąstymą
Garliavos Jonučių progimnazijoje vyko Kauno rajono švietimo
centro kartu su Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asocia
cija organizuota respublikinė konferencija „Skaitymas – raktas
į savarankišką ir kūrybišką mąstymą“. Šis renginys subūrė
mokyklų bibliotekininkus iš visos Lietuvos diskutuoti, apsikeisti
nuomonėmis bei ieškoti įžvalgų, aptariant mokyklos bibliotekos
vietą bei vaidmenį ugdymo procese, siekiant formuoti teigia
mą mokyklos bendruomenės požiūrį į skaitymą. Konferencija
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skirta Bibliotekų metams paminėti, ją finansavo LR švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM).
Dalyvius sveikino švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita
Krasauskienė. Ji pabrėžė, kad konferencijos tikslas – naciona
linio lygmens. Pirmąjį pranešimą skaitė ŠMM Bendrojo ugdymo
departamento vyriausioji specialistė Nida Poderienė.
Visas tekstas – www.inmedio.jimdo.com.
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Visai neseniai, gal tik vakar ar užvakar...

Pas teb ėjau, kad žmon ės tur i
keistą įprotį – pabaigoje prisiminti
pradžią.
Pask ut in į kart ą ženg iant pro
paradines gimnazijos duris, neiš
vengiamai mintyse topteli pirmas
kartas, kai pro jas įėjai... Paskutinį
kartą eidamas dvylika metų vaikš
čiotu, gerai pažįstamu koridoriu
mi neg ali pas ąm on ėje ner eg ėt i
paveikslo, kuriame ta pati erdvė
kadaise atrodė svetima, didžiulė
ir baugi. Galų gale, girdėdamas
paskutinio skambučio skambesį,
su nostalgija prisimeni tą pirmą kar
tą, kai jį išgirdai ir galvojai, kokį ilgą
kelią tau dar teks nueiti ir kiek dar
daug tų skambučių išgirsi... Ir štai –
gegužės 26 dieną 63-ioji Miroslavo
gimnazijos abiturientų laida išgirdo
savo paskutinį skambutį. O juk, at
rodo, visai neseniai, gal tik vakar
ar užvakar, jiems, pirmokams, dar tik skambėjo tas pirmasis...
Tą išskirtinį rytą dvyliktokus buvo truputį nuvylęs rūškanas
dangus bei tiršto rūko sluoksnis, tačiau atvykus į vaikų darželį
nuotaika išsyk pasitaisė. Mažiausi draugai – darželinukai, jų
auklėtojos mus nukėlė į jau seniai užmirštus vaikystės laikus.
Iš pradžių buvo keista staiga vėl tapti vaiku ir atlikinėti įvairias
užduotėles, šokti, dainuoti, piešti. Atrodo, jau pamiršome,
kaip visa tai daryti... Tačiau čia mums pagelbėjo mažieji. Su
stebėtina drąsa jie padėjo statyti namus iš didelių kaladėlių,
piešti rankas ant medžio šakelių, šokti ratelius. Buvo be galo
gera matyti nuoširdžias vaikų šypsenas bei pajusti tyrą, nuo
širdų ir neįtikėtinai tvirtą apkabinimą prieš išeinant. Būtent tas
apkabinimas padėjo tvirtai žengti toliau... Kur tas „toliau“? Be
abejo, tai mūsų mylima gimnazija. O ten, vestibiulyje, už rankų
paėmę pirmokėliai nusivedė mus, abiturientus, į savo pamoką.
Per ją dainavo, o mes prisiminę žodžius pritarėme, parengė
nuotaikingus galvosūkius, kuriuos ne visada pavykdavo įveikti
iš pirmo karto. Vėliau prie pirmokų prisijungė ketvirtokai kartu

su mokytoja Aurelija, daugelio iš mūsų, abiturientų,
pirmąja mokytoja. Jai pasakius daug prasmingų
žodžių bei mokiniams atlikus savo pasirodymus,
mums buvo išdalyti vokai su seniai pamirštais daly
kais – svajonėmis, kurias rašėme ketvirtoje klasėje.
Nepaprastai smagu skaityti savo pačių kadaise ra
šytas mintis... Taip išsiaiškinome, kad tada turėjome
be galo didelių planų. Kas gi žino, gal bent viena iš
to šūsnio svajonių išsipildys? Nors asmeniškai aš
krepšininke tapti jau tikrai nebesitikiu...
Po pradinukų pasirodymų mūsų laukė gimnazijos
pavaduotojos pamoka, per kurią turėjome pažvelgti
į savo vidų ir atrinkti bei užrašyti kiekvienam svar
biausias vertybes. Ši veikla privertė panirti į apmąs
tymus, peržvelgti savojo, palyginti neilgo, gyvenimo
esminius dalykus ir nesąmoningai suvokti, kaip
žmogaus asmenybė pasikeičia vos per dvylika me
tų... Šalia vertybių kiekvienas parašėme sau laiškelį
su palinkėjimu ir lapus įdėjome į bendrą voką, ant
kurio pasirašėme, užklijavome ir nutarėme atplėšti tik
per klasės susitikimą po 10 metų. Įdomu, kaip tada
bus pakitęs kiekvieno mūsų vertybių spektras. Na,
2026-aisiais tai tikrai išsiaiškinsime.
Nuskambėjus skambučiui į kitą pamoką, ėjome į
mokyklos svetainėje vykusį tradicinį abiturientų pa
šnekesį prie arbatos puodelio su mokyklos vadovais
bei auklėtoju. Prisipažinsiu, iš pradžių buvo šiek tiek
nedrąsu garsiai reikšti mintis, tačiau, pajutę gerano
rišką vadovų bendravimą, gana greitai atsipalaida
vome ir maloniai pasikalbėjome. Kai arbata jau buvo
išgerta, ėjome į mūsų auklėtojo Sauliaus pamoką.
Jis paskutinį kartą mums žarstė gyvenimiškus pata
rimus, aptarėme kartu praleistus metus, dalijomės
prisiminimais. Kažkaip keista ir baugu žvelgti į pra
eitį... Nejaugi tikrai viskas? Paskutinė diena šioje
vietoje, kur tiek visko įvyko? Vietoje, kuri daugeliui
tapo antraisiais namais?
Deja, po fantastiško trečios gimnazijos klasės
mokinių sušokto tautinio šokio bei išdalytų dova
nų, po pasakytų gražių bei padrąsinančių gimna
zijos direktoriaus žodžių, į dangų leidžiant baltus
it taikos balandžius balionus kartu su užrašytomis
mūsų svajonėm is, supratom e – taip, Miroslav o
gimnazijoje 63-ioji abiturientų laida savo kelią jau
baigė. Nuskambėjo paskutinis mūsų skambutis.
Tolyn nuskriejo širdžiai toks brangus aidas kartu
su mūsų į dangų paleistomis svajonėmis... Juk
atrodo dar visai neseniai, gal tik vakar ar užvakar,
netvirtais žingsniais ėjome pasiimti pirmokėlio paso,
žaidėme mokyklos kieme, valgėme skaniuosius obuolius...
O štai dabar jau patys gimnazijos kieme sodiname obelį
ir pradedame naują kelią, tik šį kartą – kiekvienas atskirą.
Ir visai nesvarbu, kad mūsų keliai išsiskiria. Nesvarbu net
gi tai, jog kiekvienas nujaučiame, kad susitikti nepavyks taip
dažnai, kaip norėtume. Svarbu yra tai, kad čia, Miroslavo gim
nazijoje, mes susipažinome, žaidėme, mokėmės, pykomės,
juokėmės – viską darėme drauge. Bendri prisiminimai – tai
lobis, kurį kiekvienas nešiosimės visą gyvenimą. Taip ir norisi
sušukti arba tyliai pakuždėti šiandien dar šalia esančiam ben
draklasiui: „Nepamirškime vienas kito, atleiskime visas praeities
nuoskaudas ir kada nors, po daugelio metų, susitikę gatvėje
maloniai vienas kitam nusišypsokime.“
Juk atrodo, kad dar visai neseniai, gal tik vakar ar užvakar,
visi tapome DRAUGAIS... Tad ir likime, jei ne realybėje, tai bent
jau mintyse, tačiau visą gyvenimą.
Ligita VESELGAITĖ
Alytaus r. Miroslavo g-jos IV klasės mokinė
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Vasaros stovyklose

Dieninės vasaros stovyklos Šiaulių Jovaro progimnazijoje
Pas ib aig us mokslo met ams
tėvai dažnai susirūpina, ką rei
kės veikti jų atžaloms vasarą.
Vaikai nenori būti tik namuose ar
atostogauti kaime. Vasaros sto
vyklos – tai mokinių užimtumas
įdomia, kūrybiška veikla, kurią
lankant galima daug ko išmokti.
Tokią veiklą pasiūlėme ir mes,
Šiaulių Jov ar o prog imn az ijos
bendruomenė. Šiais metais or
ganizavome dvi stovyklas: viena
susijusi su matematika, kita – su
užsienio kalbomis. Abi stovyklas
koordinavo ir joms vadovavo Jovaro progimnazijos pagrindinio
ugdymo skyriaus vedėja Skaidra Mockevičienė.
Matematikos stovyklą rengėme pirmą kartą. Ir ji tikrai pasitei
sino. Kaip mokiniai galėtų mokytis matematikos stovykloje? Ogi
labai paprastai. Naisiuose esančiame Baltų dievų muziejuje,
Saulės aikštėje mokiniai, pasiskirstę į grupes, atliko ekspe
rimentą: matavo skirtingų apskritimų bei jų skersmenų ilgį ir
apskaičiavo skaičiaus Pi apytikslę reikšmę, padarė išvadas.
Inkilų muziejuje aptarė formas ir ieškojo sąsajų su erdvinėmis
figūromis, pamatė ritinio formos boružių inkilą. Verpstės formos
Baltų žolynų muziejuje vaikai ne tik susipažino su augalais,
bet ir mokėsi lauko sąlygomis, be įrankių apskaičiuoti peri
metrą, verpstėje ieškojo figūrų, kalbėjo apie rombą, trapeciją
ir lygiagretainį.
Kitomis dienomis stovykloje mokiniams paskaitas skaitė
Šiaulių universiteto dėstytojai. Doc. dr. Vaidotas Kanišaus
kas papasakojo apie Fibonačio skaičius ir jų seką bei aukso
konstantą (1,618), Leonardo da Vinčio piešinio „Vitruvijaus
žmogus“ rodomas kūno proporcijas, pamokė, kaip keliais bū
dais apsiskaičiuoti savo kūno aukso konstantą, supažindino
su matematikos istorijos įdomybėmis. Mokiniai matavo nuro
dyto piršto matmenis ir skaičiavo savo kūno aukso konstantą.
Doc. dr. Daiva Korsakienė skaitė paskaitą „Mintinio skaičiavi
mo paslaptys, daugybos lentelė kitaip“. Ji mokė vaikus greitai
ir lengvai skaičiuoti mintinai, supažindino su Mėbijaus juosta.
Mokiniai klijavo, karpė juosteles ir taip gavo stačiakampius,
vėliau aptarė, kaip visa tai panaudoti mokantis geometrijos.
Matematikos lagaminėliai iš Gėtės instituto suteikė galimybę
atlikti kūrybines, praktines užduotis. Mokiniai dėliojo galvo
sūkius-dėliones iš medinių detalių (raides V ir T, piramides,
kubus ir kt.), magiškus kvadratus, nagrinėjo figūrų simetriją su
veidrodėliu, statė mažą ir didelį tiltą iš stačiakampių lentelių.
Vieną dieną lankėmės Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje – čia
vyko robotikos užsiėmimas. Vaikai iš dantų šepetėlių pasiga
mino robotukus, vėliau organizavo jų lenktynes. Taip išrinkome
greičiausią robotuką. Stovykloje dirbo ne tik matematikos mo

kytojos Valentina Baradinskienė (viena iš šio teksto autorių) ir
Silva Gubinskytė, bet ir technologijų mokytojai Inga Žiukienė
bei Vygantas Grušas. Jie su mokiniais gamino bičių korį iš
taisyklingų šešiakampių, stebuklingą kamuolį iš taisyklingų
penkiakampių ir t. t.
Paskutinę stovyklos dieną Šiaulių prekybos centro „Tilžė“
patalpose mokiniai, pasitelkę pentaminos galvosūkį-dėlionę,
kurią sudaro 12 skirtingų detalių, kūrė savo vardo ir pavardės
inicialus. Tada juos braižė languotame popieriaus lape ir aptarė,
kur būtų galima panaudoti.
Užsienio kalbų stovykla vyko jau ketvirtus metus iš eilės. Ją
noriai lankė 5–6 klasių mokiniai. Šiais metais vaikai aplankė
ir susipažino su Amerikos skaitykla Povilo Višinskio bibliote
koje, žaidė angliškus žaidimus, pabuvojo bibliotekos jaunimo
erdvėje, žiūrėjo filmus užsienio kalba, ėjo į Šiaulių fotografijos
muziejų, kur gamino žiūronus, išgirdo fotografijos istoriją. Po
įdomios veiklos ar ekskursijos jų laukė užduotys užsienio kalbo
mis (anglų, rusų, vokiečių). Viena diena buvo skirta tolimesnei
ekskursijai – šiais metais vykome į Žagarę: aplankėme Žagarės
dvarą, vyšnių sodą, atodangą, Švėtės upelio užtvanką ir puodų
namą. Paskutinę dieną apibendrinome veiklas, pasivaišinome
ir atsisveikinome. Stovykloje dirbo mūsų mokyklos užsienio
kalbų mokytojai: Nora Kungienė, Ana Senčionok, Jurgita Lau
relienė, Kristina Drazdovienė ir Lina Juškevičienė, viena iš šio
straipsnio autorių.
Vasara – ne tik poilsis. Žaidžiant, bendraujant, įdomiai atlie
kant įvairias užduotis, veikiant netradicinėse erdvėse galima
gilinti užsienio kalbų ir matematikos žinias, gamtoje pastebėti
matematines figūras, be įrankių apskaičiuoti jų perimetrą. Vi
sos organizuotos veiklos pasiteisino, o vaikų šypsenos, noras
jose dalyvauti, tėvų padėkos žodis skatina mokytojus ir toliau
rengti stovyklas bei kitokioje aplinkoje pažinti savo mokinius.
Valentina BARADINSKIENĖ
Matematikos mokytoja
Lina JUŠKEVIČIENĖ
Vokiečių kalbos mokytoja

„Vasaros svajonių stovykla“ plačiai atvėrė duris
Kasmet Kėdainių r. savivaldybė skelbia vaikų vasaros po
ilsio ir užimtumo programų konkursą. Antrus metus iš eilės
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pateikta
programa finansuojama Kėdainių r. savivaldybės lėšomis.
Šiais metais „Vasaros svajonių stovyklai“ papildomą finansinę
paramą suteikė ir UAB „Daumantai LT“ direktorius Robertas
Neimontas.
Birželį „Vasaros svajonių stovykla“ atvėrė duris penkiolikai
Jaunimo skyriaus mokinių. Programa skirta paaugliams, gau
nantiems socialinę paramą, turintiems socialinių problemų ir
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gyvenantiems socialinės rizikos šeimose. „Vasaros svajonių
stovyklos“ programa užtikrino, kad užimtumas ir veikla tenkintų
mokinių poreikius bei lūkesčius, stiprintų ir lavintų bendruosius
socialinius įgūdžius. Pagrindinis stovyklos tikslas – organizuoti
prasmingą edukacinio ir pažintinio pobūdžio vasaros poilsį bei
užimtumą, ugdyti psichologinį atsparumą neigiamiems reiški
niams. Tikime, kad svajonės žmogui yra būtinos.
Dėkojame už suteiktą paramą organizuojant stovyklą.
„Vasaros svajonių stovyklos“ organizatorių inf.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 7 (362)

Vasaros stovyklose

„Vasaros vėjas“ – kolektyvinės pastangos ir laimingi vaikai...
Ar Kupiškio rajone gali veikti tikra vaikų vasaros stovykla?
Ne dieninė, kur vaikai tik dieną susirenka ir dalyvauja veiklose,
vyksta į keliones, bet tikra stovykla su nakvyne. Šis klausimas
kilo tada, kai Švietimo mainų paramos fondas pasiūlė remti
tokių stovyklų organizavimą visose Lietuvos savivaldybėse.
Skiriamos lėšos leidžia gerokai sumažinti tėvų įmokas, sto
vyklos tampa prieinamos visiems 12–16 metų vaikams. Laiko
viską apmąstyti turėjome nedaug – jau gegužės pradžioje buvo
suderinta programa ir teko kibti į darbus. Rudilių Jono Laužiko
pagrindinė mokykla, kurios bazėje numatėme stovyklą, pritai
kyta tik mokyti, o ne stovyklauti. Tad teko pasirūpinti miegoti
tinkamomis klasių patalpomis, o juk tebevyko pamokos... Ar
pavyks suderinti abi veiklas ir išvengti žalos mokiniams? Ir kur
gauti tokio neįprasto mokyklai inventoriaus, kaip lovos? Laimei,
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai pasirūpino,
kad dar tinkamas naudoti Šv. Kazimiero vaikų globos namų

Vikingų valtimis gali irstytis ir vaikai

rajone – gal nebūtina ieškoti
geresnio gyvenimo svetur?

Partizaniniai žaidimai...

bei Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendrabučio
inventorius pasiektų mūsų įstaigą – taip gautos lovos dvide
šimt penkiems vaikams. Tai tik viena iš daugelio problemų, su
kuriomis susidūrėme... Nevardysiu gausybės klausimų, kurie
nuolat kildavo: transportas, maitinimas, programa, darbuotojai,
laisvalaikis ir t. t. Visa tai svarbu, kai kalbama apie dešimties
parų laikotarpį. Tad dabar, kai stovykla jau baigėsi, galima pasa
kyti, kad jos sėkmę lėmė daugelio žmonių pastangos, bendras
darbas ir tarpusavio supratimas. Tikrai malonu padėkoti Kultū
ros, švietimo ir sporto skyriaus darbuotojams už organizacinę
paramą, Kupiškio technologijų ir verslo mokyklai už skanius
pietus, UAB „Pontem“ už pusryčius ir vakarienę, beveik visų
rajono pagrindinių mokyklų: Alizavos, Skapiškio, Adomynės,
Antašavos, Noriūnų Jono Černiaus, Kupiškio Povilo Matulionio
progimnazijos, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Suba
čiaus gimnazijų mokyklinių autobusų vairuotojams ir šių įstaigų
vadovams už skirtą transportą. Antašavos, Adomynės, Skapiš
kio pagrindinių mokyklų ir Subačiaus gimnazijos mokytojams
už gražiai ir išradingai pristatytą savo kraštą, šiltą bendravimą
su vaikais bei supratimą, kad ši stovykla reikšminga viso rajono
švietimo bendruomenei.
Atskirai tenka dėkoti stovyklos rėmėjams: Povilo Gurklio
įmonei ir UAB „Velseka“. Taip pat esame dėkingi Subačiaus se
niūnui, Kupiškio turizmo ir verslo centrui, Kupiškio etnografijos
muziejui, Kupiškio jaunimo centrui bei psichologei Valijai Šap už
dėmesį vaikams, įdomiai pristatytą savo įmonių, įstaigų veiklą.
Juk mokiniai turi matyti gyvenimo, darbo, verslo perspektyvas

Kaip stovyklavome? Turbūt
jau iš pakankamai išsamios
įžangos aišku, kad mūsų tiks
las – kaip galima geriau pa
žinti savo kraštą, jo istorijos,
gamtos paminklus, pramonės
įmones ir verslo galimybes,
sudominti gyvenimo bei darbo
perspektyvomis mūsų rajone.
Visa programa vadinosi „Pa
žink ir pasilik“. Stovyklautojų
sulaukėme ne tik iš Kupiškio
miesto ir rajono, bet ir Elek
trėn ų, Pan ev ėž io, Viln iaus.
Jie turėjo ne tik lankyti pro
gramoje numatytus objektus,
bet ir apibendrinti kiekvienos
dienos veiklas: nupiešti, pa
rengti reportažą ir net sueiliuoti
dvieilį ar ketureilį posmelį. Ar
pavyko, ar vaikams buvo įdomu? Apklausos duomenys rodo,
kad dalyviams viskas labai patiko. Kiekviena diena buvo skirta
naujai, dažnai mažai žinomai rajono vietovei, įvairiai veiklai –
nuo irstymosi vikingų valtimis Kupiškio mariose iki aplankytų
partizanų žeminių ir partizaninių žaidimų Notigalės pelkėse,
nuo kostiumų ir vaidybos popietės iki talentų vakaro, kur visi
muzikuojantys vaikai galėjo pasidžiaugti savo ir draugų pa
siekimais, nuo gamtos ir istorijos paminklų lankymo Lėvens
slėnyje iki ilgai lauktos nakties palapinėse prie Kupiškio marių,
kur laukė laužas, naktinis žygis, ilgi pašnekesiai iki paryčių...
Atskirai tenka pastebėti dar vieną svarbų pilietinio pobūdžio
aspektą: Šimonių girioje ir Notigalės pelkėse stovyklautojai ne
tik lankėsi, bet ir pamatė atstatytą partizanų žeminę, išgirdo
autentišką vietos gyventojo pasakojimą apie šios vietovės parti
zanų žygius ir likimą, apie kovas už savo šalies laisvę. Taip pat
vaikai patys bandė žaisti partizaninius žaidimus: užsimaskuoti
miške, išvengti pasalos ir t. t.
Ir visa tai vyko stovykloje... Mums, organizatoriams, tenka
pasidžiaugti Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos (nuo
rugsėjo jau daugiafunkcio centro) darbuotojais, susitelkusiais
į šią sudėtingą veiklą, ir padėkoti stovyklautojams, kurie buvo
nepaprastai kūrybingi, smalsūs, išradingi, sugebėjo nesusi
pykti, nesusirgti ir išbūti drauge ilgą dešimties dienų laikotarpį.
Algirdas VENCKUS
Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko pagr. m-klos direktorius
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Ką šneka upė?
Jau trečius metus Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos mokiniai
dalyvauja tęstiniame projekte „Vilnios kraštas – 2016“, kurį
organizuoja VšĮ Trakų švietimo centras.

Šiais metais mūsų kraštotyrinė stovykla vadinosi
„Ką šneka upė?“. Turgelių kaimą, kuriame įsikūrusi
mūsų gimnazija, juosia viena gražiausių Lietuvos
upių – Merkys. Vaizdingi upės krantai, šalia stūk
santis piliakalnis, kaimai, sodybos mums gali daug
ką papasakoti. Tik reikia prakalbinti upę... Kiekvie
name vandens telkinyje gausu augalų ir gyvūnų.
Deja, nemažai upių, ežerų ir upelių užteršti fabrikų,
žemės ūkio nuotekomis, buitinėmis atliekomis. Tad
stovyklos dalyviai drauge su biologijos ir chemijos
vyresniąja mokytoja Olga Dikše atliko tiriamąjį dar
bą. Mokiniai tyrė vandens užterštumą, domėjosi
augalijos įvairove.
Kartu su geografijos vyresniąja mokytoja Božena
Maciulevičiene stovyklos dalyviai aiškinosi, kodėl
upė teka vingiais, matavo srovės greitį, plotį ir gylį,
vandens temperatūrą, sužinojo, kodėl upės vanduo
ardo krantus. Kaip medžius maitina šaknys, taip upes
maitina jų intakai, kurie atsiranda iš mažų upokšnių
ir po truputį virsta upeliais. Mokiniai sužinojo Merkio
intakų pavadinimus.
Nėra tokios upės, kuri nebūtų apdainuota poetų, o
liaudies atmintyje apie ją nebūtų išlikę legendų ir padavimų...
Kartu su gimnazijos lietuvių kalbos vyresniąja mokytoja Irina
Gimžūniene ir lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Veniene sto
vyklautojai rinko literatūrinę medžiagą apie Merkį ir jo intakus,
kūrė eilėraščius, kalbino vietos gyventojus ir domėjosi, ką jiems
reiškia gyventi prie Merkio.

Dailės mokytoja Lena Chvičija savo pasakojimais apie ne
nusakomą gausybę spalvų, atspalvių, vyraujančių gamtoje,
uždegė mokinių norą piešti Merkio upę gryname ore. Kokie
puikūs ir nepakartojami stovyklautojų darbai!
O kaip orientuotis prie upės? Vieną dieną surengėme 5 km
skautų orientacinį žygį Merkio pakrantėmis. Žygiui, kaip ir sto
vyklai, vadovavau aš, Lietuvos skautijos jūrų skautė, gimnazijos
istorijos mokytoja metodininkė Jolanta Lazdauskienė. Man
talkino gimnazijos socialinė pedagogė Aurelija Jančioraitė –
sukūrė žygio planą ir užduotis. Greičiau užduotis įvykdžiusios
komandos dar spėjo padaryti „gerą darbelį“ ir sutvarkyti Merkio
upės pakrantę. Laukė ir staigmena. Baigiantis žygiui „dingau“, o
man reikėjo pristatyti rastus „lobius“, „susižeidė“ komandų va
dai, tad reikėjo „gelbėti jų gyvybes“. Žygeiviai išsisuko iš keblios
situacijos – vadovę surado, komandų vadų gyvybes išgelbėjo.
Tyrėme, kūrėme, piešėme, orientavomės gamtoje. O kaip
visa tai parodyti? Bendru stovyklautojų sutarimu, į pagalbą
pasikvietę technologijų vyresnįjį mokytoją Aurimą Lingę ir ti
kybos mokytoją Aną Jasiukevič, padarėme stendus, į kuriuos
sudėjome visą surinktą medžiagą. Pavyko puikiai!
Stovyklai vadovauti padėjo pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Donata Bartasevičienė.

Paskutinę dieną aptarėme, kas mums pavyko ir buvo sunku,
ką keistume ir darytume kitaip. Diskusijos, gražiausių akimirkų
prisiminimai persikėlė į gimnazijos kiemą – čia kūrėme stovyk
los uždarymo laužą.
Jolanta LAZDAUSKIENĖ
Šalčininkų r. Turgelių „Aistuvos“ g-jos istorijos mokytoja metodininkė

„Dieveniškės kalvių vijose 2016“
Rugpjūčio 1–10 d. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos
bazėje bei Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje su
rengtas tautodailės pleneras „Dieveniškės kalvių vijose 2016“.
Nuo 2011 m. tęsiamas išskirtinio Dieveniškių krašto populiarinimo
projektas. Jo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į savitą piet
ryčių Lietuvos regiono kultūrą, per šimtmečius susiklosčiusią
kultūrinę įvairovę, į materialaus ir nematerialaus paveldo bei
gamtos lobius. Tautodailės pleneras sukviečia bendradarbiau
jančius kūrėjus iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos,
Čekijos. „Šviesa“ – šių metų tautodailininkų ir meno kūrėjų sam
būrio Dieveniškėse tema. Šviesa – daugiaprasmė sąvoka. Ją
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kviesta savaip perteikti tautodailės technologijomis,
mitologiniais simboliais, meninėmis priemonėmis ir
įkūnyti įvairiomis medžiagomis. Plenero dalyvių darbai
įkurdinti įvairiose Dieveniškių ir Šalčininkų r. vietose.
Šiemet imtasi iniciatyvos nušviesti ne vieną šimtmetį Die
veniškių miestelyje tarpusią žydų etninės grupės istoriją, tad
ypatingu dėmesiu apgaubti plenero naujokai, įamžinę Dieve
niškių žydų diasporos gyvenimo ženklus. Toliau buvo tęsiama
pažintis su žydų istorija ir kultūra. Apsilankyta žydų kilmės
žmonių ekologiniame ūkyje Kužiuose (Šalčininkų r.), sužinota,
kokias šiuolaikiniame Izraelyje pamiltas gyvenimo būdo ir or
ganinio ūkininkavimo idėjas praktikuoja Pavelas, Maksimas ir
jų mama Angelina, susipažinta su Eišiškių „štetlo“ architektūra
ir čia gyvenusių litvakų likimo keliais.
Mūsų inf.
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2-ąją „Adamkiadą“ Butrimonių gimnazijoje
pagerbė Prezidentas
Valdas Adamkus

Butrimonių seniūnas Algirdas Jusas, Prezidentas V. Adamkus, A. Vrubliauskas ir V. Valvonis

Birželio 1-ąją Butrimonių gimnazijoje nugriaudėjo antroji
respublikinė sporto ir meno šventė „Adamkiada“, kurioje dalyvavo ir Prezidentas Valdas Adamkus. Jis pasveikino dalyvius,
linkėjo mokyklos suole įgytas vertybes pritaikyti gyvenime.
„Jums atsiveria visas pasaulis. Kur bebūtumėte, pasistenkite
pasisemti patirties, grįžkite ir pasidalykite ja su kitais“, – sakė
garbingas svečias.
„Visą gyvenimą sportavau, tad tikiu, kad sportas ugdo žmogų
dvasiškai ir fiziškai. Sportininkai moka ir laimėti, ir pralaimėti,
išlaikyti pagarbą kitam žmogui“, – per šventės atidarymą kalbėjo
Prezidentas V. Adamkus. Jis dalyviams perdavė nuoširdžiausius ponios Almos Adamkienės linkėjimus.
Sveikinimo žodį tarė ir Alytaus r. savivaldybės meras Algirdas
Vrubliauskas. Šventė į gimnaziją sukvietė 24 Lietuvos mokyklų, kurias rėmė A. Adamkienės labdaros ir paramos fondas,
mokinius – sportininkus ir menininkus. Jų atvyko daugiau nei
400. „Adamkiados“ idėjos iniciatorius, Butrimonių gimnazijos
direktorius Valdas Valvonis, sakė, kad „svarbu tęsti fondo kūrėjų
ir mokyklų bendradarbiavimą“.

Šiais metais pristatytas ir pirmą kartą atliktas „Adamkiados“
himnas. Jo žodžius parašiau aš, šio straipsnio autorė, mokytoja Renata Balčiūnienė, muziką – kompozitorius, prodiuseris
Andrius Abromavičius.
Po atidarymo gimnazijos sporto bazėje prasidėjo futbolo
varžybos, mokyklų sportininkai varžėsi šuolio į tolį rungtyje, vyko
60 m ir estafetinis (3x100) bėgimai. Butrimonių miestelio aikštėje surengtas jaunųjų dailininkų pleneras, per kurį nutapyti 38
miestelio pastatų architektūrą, istoriją atspindintys paveikslai.
Šventės rengėjai pasiūlė svečiams bei dalyviams apžiūrėti
A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo atminimo kambario
ekspoziciją, Lietuvos sporto muziejaus edukacinę parodą,
aromaterapijos kabinetą, taip pat įvairias atrakcijas gimnazijos
erdvėse ir kt.
Šventės uždarymas buvo ne mažiau įspūdingas: skambant
fanfaroms, mokyklų atstovams įteikti padėkos raštai ir atminimo
dovanėlės, sportininkai apdovanoti padėkos raštais, medaliais
ir taurėmis.
Apdovanojimų kulminacija – fejerverkų lietus ir
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos sportininkų triumfas
skambant Freddie Mercury
dainai „We Are The Champions“. II vietą užėmė Vilniaus r. Riešės gimnazijos
komanda, o III – Kauno r.
Garliavos Jonučių gimnazijos sportininkai.
Vertinimo komisija, vadovaujama dailininko prof. Antano Kmieliausko, išrinko
tris geriausius dailės plenero tapybos darbus ir skyrė
tris nominacijas.
Renata BALČIŪNIENĖ
Alytaus r. Butrimonių g-jos
mokytoja
Visą straipsnį skaitykite –
www.arsa.lt.
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Lopšeliuose-darželiuose
Dalis mums rašančiųjų
savo laiškus siunčia Švie
timo aprūpinimo centro
(ŠAC) administracijai ir
kitų skyrių darbuotojams,
kad šie juos peradresuotų „Švietimo naujienoms“.
Pastarieji taip ir daro. Darbo prisidėjo visiems, laiškų
kelias į redakciją pailgėjo, tad kokia prasmė? Dalį
Jūsų laiškų skelbiame ŠAC interneto svetainės ir
socialinio tinklo „Facebook“ „Švietimo naujienų“ pus
lapyje. Šitaip bus ir toliau, nes ne viskas, kas įvyksta
vienoje mokykloje ar darželyje, yra įdomu kitiems.

Tai būtina
perskaityti

„Švietimo naujienoms“ tekstus reikia siųsti
šiais adresais: infoleid@sac.smm.lt arba
zina.rimgailiene@sac.smm.lt.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie išgirdo redakcijos
prašymą ir neberašo informacijų trečiuoju asmeniu,
o taip pat nepamiršta savo straipsniuose parašyti
nesutrumpintų minimų žmonių vardų.
Zina RIMGAILIENĖ
„Švietimo naujienų“ vyriausioji redaktorė
Malonu skaityti laiškus, kurie parašyti aiškia ir
taisyklinga kalba. Svarbu nepamiršti ir lietuviškų
kabučių (jas galima surinkti klaviatūra: Atl + 0132 ir
Atl + 0147), taip pat nepainioti ilgojo brūkšnio ir brūkš
nelio pasirinkimo atvejų (ilgąjį brūkšnį galima surinkti
klaviatūra Atl + 0150). Siunčiami laiškai turi būti
pasirašyti, po kiekvienu tekstu nurodant jo autorių.
Tikriausiai pastebėjote, jog bent kartą tekste rašo
me nesutrumpintus minimų žmonių vardus. Tekstus,
kuriuose prie pavardžių nenurodyti vardai, o tik san
trumpos, siunčiame atgal ir tikimės gauti pataisytus.
Nelietuviškus asmenvardžius prašome rašyti origi
nalo kalba – taip išvengsime klaidingų interpretacijų.
Inesa ČIŽIŪNAITĖ
„Švietimo naujienų“ kalbos redaktorė
Iliustracija – nuotrauka, piešinys – yra vadinama
teksto akimis. Ji be galo svarbi, nes tinkamai parinkta
patvirtina ir papildo tekste minimus faktus, sudomina,
patraukia dėmesį, gali apibendrinti informaciją ir pa
puošti leidinio puslapį. Nuotrauka, kurioje išsirikiavę
visi renginio dalyviai, nėra informatyvi.

Nuotraukų pateikimas:
NEMAŽINKITE (tokios tinka tik internetui);
NETERPKITE Į TEKSTĄ (reikia pridėti laiške);
NETERPKITE laiško fone;
NESIŲSKITE KOLIAŽŲ.
Taip pat nesiųskite nuotraukų nuorodų, 10-ies ar
daugiau nuotraukų, iliustruojančių vieną temą – rei
kėtų atrinkti tai, kas, Jūsų manymu, yra svarbiausia.
Taip pat parašykite, kas nuotraukose vaizduojama.
Eglė LESNIAUSKIENĖ
„Švietimo naujienų“ maketuotoja
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Mažieji tyrinėtojai – žiemą vasarą
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 p.)

Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir domisi viskuo, kas juos supa, kas
vyksta aplinkui. Mažyliai stebi aplinką, ją tyrinėdami pasitelkia visus
pojūčius: čiupinėja, uosto, ragauja, klauso, žiūri.
Geriausia aplinką pažinti gamtoje, naudojant įvairius būdus, įrankius
ir prietaisus – taip vaikai patirs atradimo džiaugsmą, ugdysis kūrybiš
kumą, dorovines normas, tausos gamtą, žemę ir joje egzistuojančią
gyvybę. Svarbu mažylius sudominti, pritraukti jų dėmesį, pagal gebė
jimus sudaryti sąlygas stebėti, tyrinėti, bandyti, atrasti ir pažinti visais
savo pojūčiais bei protu.
Jau daugiau nei pusę metų Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyk
linio ugdymo skyriaus „Nykštukų“ grupės auklėtiniai dalyvauja gamtos
tyrinėjimo projekte „Mažieji tyrinėtojai“. Veiklos vykdomos pagal metų
laikus.
„Žiemos kritulių tyrinėjimai ir bandymai“
Žiemą vaikai atliko ilgalaikius kasdienius oro stebėjimus, kuriuos
sutartiniais simboliais žymėjo kalendoriuje. Jie nesunkiai įsiminė kiek
vieną dieną kartojamus žodžius: debesuota, saulėta, pragiedruliai, lyja,
sninga. Sulaukę atodrėkio, mažyliai lauke lipdė snieginukus, o grupėje
per dailės terapijos veiklą įvairia technika ir priemonėmis juos piešė, ap
likavo, vėliau surengė parodą „Snieginukų karalystė“. Darbai eksponuoti
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ vaikų filiale.
Vaikus ypač sudomino žiemos kritulių tyrinėjimai. Jie atliko bandy
mų „Iš ko sudaryta snaigė, sniegas ir ledas“. Mažyliai stebėjo sniego
ir užšalusio ledo pripildytus indus, fiksavo jų tirpimo laiką ir padarė
išvadą, kad kietas ledas tirpo ilgiausiai. Tėvams stende pateiktas kri
tulių savybių aprašas.
Toliau vaikai tęsė varveklių tyrinėjimus „Varvekliai, varvekliukai“.
Susipažino su dviejų varveklių – didelio ir mažo – sandaromis, savybė
mis, matavo ilgį ir storį, sekė jų tirpimo procesą. Kas valandą matavo
ir padarė išvadą, kad mažas varveklis ištirpo greičiau. Gautą vandenį
filtravo, kad atsakytų į klausimą „Ar čiulpiami varvekliai?“. Atsakymas
akivaizdus – filtras liko purvinas. Mažieji tyrinėtojai pripažino, kad var
veklius čiulpti pavojinga, nes jie nešvarūs. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
turinčių vaikų žodynas pasipildė naujais žodžiais: liniuotė, centimetras,
filtravimas, filtras, storis, ilgis.
Žiemos kritulių bandymus ir tyrinėjimus vainikavo popietė „Svečiuose
pasaka“. Vaikai klausėsi Vytautės Žilinskaitės pasakos „Snaigė, kuri
nesutirpo“, žaidė žaidimą „Kur nutūpė snaigė“, žiūrėjo atliktų tyrinėjimų
užfiksuotas akimirkas – nuotraukas.
„Pavasario įdomybės“
Pavasarį mažieji tyrinėtojai atliko eksperimentą – ilgalaikį svogūnų
stebėjimą „Auga – neauga“. Vaikai du svogūnus augino skirtingomis
sąlygomis: tamsoje (uždengus) ir šviesoje. Kas savaitę liniuote matavo
paaugusių svogūnų laiškus, nusakė jų spalvą. Pokyčius fiksavo len
telėje, stebėjo šviesos ir tamsos poveikį. Išaugintais svogūnų laiškais
vaikai gardino pačių ruoštus sumuštinukus. Taip lavėjo jų skonio ir
uoslės pojūčiai, žodynas pasipildė sudurtiniu žodžiu „svogūnlaiškiai“.
Didžiausią susidomėjimą sukėlė edukacinis užsiėmimas „Noriu ge
riau pamatyti“. Vaikai, apsiginklavę didinamaisiais stiklais (lupomis),
vyko į Šiaulių universiteto Botanikos sodą. Jie stebėjo gyvius žolėje,
ant augalų, skaičiavo ropojančiųjų kojas, akimis sekė šliaužiančias
sraiges. Vaikai susidomėję bendravo tarpusavyje, dalijosi įspūdžiais,
nusakė gyvių spalvą, formą ir kūno sandarą. Stebėjimai užbaigti eti
niu pokalbiu „Globokime viską, kas tik gyva“. Ugdytiniai plėtojo, ugdė
globėjiškus ir savisaugos jausmus.
Tik matydami natūralią gamtą, joje egzistuojančią gyvybę, girdėdami
garsus, grožėdamiesi aplinka, vaikai supras, kad žmogus priklausomas
nuo gamtos ir atsako už jos išsaugojimą.
Vanda ZAURIENĖ
Šiaulių logopedinės m-klos ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtoja metodininkė
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Ypatingi „Gudručių“ pirmadienio rytmečiai
„Ar pirmadienis sunki diena? Tikrai ne“, – atsakytų Mažeikių
lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikai, kiekvieną pirmadienio rytą keliaujantys į mokykloje
vykstančius kūno kultūros užsiėmimus.
Pradžia nebuvo tokia lengva. Tėvams teko paaiškinti, kad
pirmadieniais bet kokiu oru vaikai pėstute keliaus į netoliese
esančią mokyklą, atsakyti į jiems rūpimus klausimus, ką veiks
mažyliai, grįžę į darželį po ligos, kokios reikės aprangos, kas
padės pedagogui pasirūpinti saugumu, o vaikams – kodėl jie ne
važiuos autobusu, kodėl mokykloje reikia taip greitai persirengti
ir t. t. Po pirmo apsilankymo Merkelio Račkausko gimnazijos
sporto salėje klausimų gerokai sumažėjo.

Judėjimas svarbus ne tik fizinei sveikatai, bet kartu stiprina ry
šį su šalia esančiais bendraamžiais bei suaugusiaisiais. Pasak
psichologės psichoterapeutės Agnės Matulaitės, vyresni vaikai
atsiveria tik vaikščiodami, o ši veikla – pats lengviausias būdas
užmegzti ryšį. Tad kiekvieną kartą už rankos vedžiausi vis kitą
ugdytinį. Tai buvo puiki galimybė geriau juos pažinti, skatinant
norą kuo daugiau kalbėti, padedant tobulinti kalbinius įgūdžius,
plėsti žodyną. Ugdytiniai turėjo galimybę netradicinėje aplinkoje
susipažinti su raidėmis (gatvių pavadinimai, įvairūs užrašai ant
pastatų, automobilių), skaitmenimis (namų, automobilių nume
riai), daiktų grupavimu, klasifikavimu, geom
 etrinėmis figūromis
ir kt. Keliaudami grožėjosi gamta, jos vaizdais įvairiais metų
laikais, pajuto oro permainas.
Taip stebint aplinką plečiamas
vaiko akiratis.
Ats arg um o, atid um o, sau
gaus eismo taisyklių gatvėje,
mokyklos kieme vaikai mokėsi
praktiškai, o ne iš knygelių ar
filmukų. Jie turėjo galimybę pa
justi, kaip svarbu būti ryškiems,
gerai matomiems (dėvėjo lieme
nes), eiti šaligatviais ar pėsčiųjų
takais dešine puse, o ten, kur
jų nėra, – kelkraščiu, ugdytis
nuos tat ą, kad eism o dalyv ių
elgesys grindžiamas savitarpio
pagarba ir atsargumu.
Kiekviena išvyka, nors ir tuo
pačiu maršrutu, leido vaikams
kaupti žinias, daug pamatyti,
suvokti, kaip elgtis tam tikrose
vietose, o grįžus į grupę viską
aptarti.

Ką mums davė šios išvykos?
Vaikai mokėsi savarankiškumo, tvarkingumo, atsakomybės,
paprašyti suaugusiojo pagalbos, padėti draugui. Jie turėjo patys
pasirūpinti savo sportine apranga, geriamuoju vandeniu, persi
rengę tvarkingai susidėti drabužius. Kūno kultūros pamokėlės
vyko didelėje sporto salėje, o dauguma vaikų tokio dydžio pa
talpą matė pirmą kartą. Jiems patiko, kad čia yra daug vietos,
vyksta laisva, įvairi veikla. Taip buvo patenkintas ugdytinių
noras judėti, sportuoti didelėje erdvėje, t. y. saugesnio fizinio
aktyvumo aplinkoje.
Užsiėmimus organizavęs gimnazijos kūno kultūros mokytojas
Algirdas Mika dirba su vyresniųjų klasių mokiniais, tačiau leng
vai rado bendrą kalbą ir su priešmokyklinio amžiaus vaikais,
tapo lygiaverčiu jų žaidimų partneriu.
Priešmokyklinukai plėtojo žinias apie įvairias sporto šakas,
mokėsi supaprastintų krepšinio, futbolo taisyklių, varyti kamuolį,
jį perduoti ir gaudyti stovint vietoje bei judant į priekį, šuoliukų,
posūkių, gynybos ir puolimo pagrindų. Sportuodami vaikai pa
tyrė daug puikių emocijų, pajuto judėjimo džiaugsmą, pagerino
asmeninį fizinį pasirengimą ir sustiprino sveikatą, susipažino
su bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatomis
bei elgesio taisyklėmis.
Per visus praėjusius mokslo metus neatsirado ugdytinių,
kurie nenorėtų žaisti, lenktyniauti, varžytis, atlikti įvairių fizinių
pratimų ir veiksmų. Sportinėje veikloje, pasitarus su tėvais, da
lyvaudavo ir silpnesnės sveikatos vaikai, o grįžusieji į darželį
po ligos kartu su auklėtoja stebėdavo sportuojančius grupės
draugus. Taip visi galėjo jaustis pilnaverčiais kūno kultūros
užsiėmimų dalyviais. Neišvengiamai pasitaikydavo ir nesusi
pratimų, nesėkmių ir trumpalaikių konfliktų, po kurių ugdytiniai
vėl tęsdavo savo veiklą.

Vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas priklauso nuo mūsų, tėvų
ir pedagogų, požiūrio į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną,
nuo žinių bei rodomo pavyzdžio. Fizinio aktyvumo veiklai ypač
svarbus pateikimas, spalvingumas, asmeninis aktualumas,
įvairovė. Svarbiausia yra visais įmanomais būdais skatinti,
palaikyti natūralų vaiko poreikį judėti.
Rūta ŽUBIKIENĖ
Mažeikių l.-d. „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė
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Sveikatinimo renginys „Juda rankytės, trepsi kojytės“
Mums darželyje smagu, turime čia daug draugų...
Mokslo metus Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ užbaigė
tradiciniu sveikatinimo renginiu. Nuo pat ryto grupėse vaikai
puošėsi emblemomis ir spalvinga sportine apranga. Jų laukė  
balionais, spalvingais plakatais, vėliavėlėmis išgražinta sporto
aikštelė... Šventė prasidėjo nuotaikinga mankšta, vaikai pristatė
savo grupių šūkius. Smagiai pasimankštinę, ugdytiniai pagal
amžių išsiskirstė į rungtis, estafetes ir žaidimus. Pralaimėtojų

nebuvo – nugalėjo draugystė. Grupių komandos apdovanotos
padėkomis ir... vaisiais. Pasibaigus šventei, dalyviai skirstytis
neskubėjo: susėdę pievelėje vaišinosi, dalijosi įspūdžiais. Grįžę
į grupes vaikučiai gražiausias akimirkas perteikė kūrybiniuose
darbuose.
Mums, pedagogams, svarbu žinoti, kad sportinė veikla ne tik
naudinga sveikatai, bet ir veikia psichologinius vaiko gyvenimo
aspektus. Visų pirma, sportas yra puiki socializacijos ir saviš
vietos priemonė, padedanti ugdyti kantrybę,
koncentraciją, discipliną ir kitas naudingas
savybes. Komandinis sportas padeda susirasti
draugų, išmokti bendrauti, veikti kartu ir pajusti
bendrumo jausmą. Taip pat ši veikla formuoja
charakterį: nedrąsus vaikas sportuodamas
įgaus pasitikėjimo savimi, išmoks išreikšti
save ir atrasti savo vaidmenį komandiniuo
se žaidimuose, o judrūs ar nervingi mažyliai
sužinos, kaip suvaldyti energiją ir nukreipti
tinkama linkme, ugdysis savikontrolės me
chanizmus.
Darželyje judėjimas – maloni ir džiugi veikla,
stiprybės bei sveikatos šaltinis.
Jūratė ŠAKAVIČIENĖ, Daiva KRUTKIENĖ,
Virginija AUKŠTAKIENĖ
Kauno l.-d. „Svirnelis“ pedagogės

„Vaiko kelias į gražią kalbą“
Sėkm ing as vaik ų
kalbos plėtros pagrin
das – inovacijų taiky
mas ugdymo procese
bei tėvų ir pedagogų
bend rad arb iav im as.
Žinome, kad veikda
mi ir sekdami pavyz
džiu, įsit raukd am i į
įdomią veiklą vaikai
geba sėkmingiau ug
dyt is, tad iešk om e
inovatyvių galimybių,
kurios padėtų švelnin
ti kalbos ir kalbėjimo
sutrikimus bei lavinti
kalbinius gebėjimus.
Tai paskatino šiais
mokslo met ais su
Marijampolės lopše
lio-darželio „Pasaka“
„Drambliuko“ grupės auklėtiniais prisijungti prie tarptautinio
projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Projekto organizatoriai –
Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. Vaikų kalbą lavinome
pasitelkę teatrinę veiklą. Mažyliams lavintis padėjo auklėtojų
ir tėvelių siūtos lėlės. Kasdien vaikus grupėje pasitikdavo pirš
tininės bei lazdelinės lėlės, stalo teatras, įvairūs žaislai, tapyti
pasakų herojai. Užsiėmimus su lėlėmis integravome į ugdomąją
veiklą. Lėlių gausa ir įvairovė skatino vaikų kūrybiškumą, kėlė
jų pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais.
Drauge su vaikais ir teatrinėmis lėlėmis ugdymo procese
vadovavomės kalbos ugdymo modeliu. Mažyliai mielai šokavo
pavirtę varlytėmis, gandrais, naminiais ir laukiniais gyvūnė
liais – taip nejausdami lavino smulkiąją ir stambiąją motoriką,
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klausą, tobulino socialinius įgūdžius. Jie mielai mankštino pirš
čiukus, įsivaizdavo skiauteres, paukščiukų snapelius, katinėlio
ūsus. Susitapatinę su lėlėmis vaikai sveikinosi, striksėjo, bė
giojo.
Per veiklas lavintas ir mankštintas pagrindinis kalbos pa
dargas – liežuvėlis. Jis virsdavo adatėle, laikrodėliu, ratuku, o
lūpos – dūdele, drambliuko straubliuku. Taip vaikai netiesiogiai
ir linksmai lavino pirštukus bei artikuliacinį aparatą. Tapę papū
gėlėmis, patekę į pienių lauką, burbulų šalį, kamuoliukų lenkty
nes, įsitraukę į plunksnelių šokį, mokėmės taisyklingai kvėpuoti,
lavinome pūtimo įgūdžius. Vaikai mėgdžiojo gyvūnų, paukščių
skleidžiamus garsus ir imitavo jų judesius. Kiekvienas mažylis
galėjo pasisveikinti, prisiglausti, draugauti, žaisti su minkštu
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žaislu, teatrine lėle ir tapti jų draugais, o kartu žaismingai lavinti
motoriką, foneminę klausą, kalbinį kvėpavimą, papildyti žody
ną naujais žodeliais. Geros vaikų emocijos padėjo greičiau ir
lengviau išmokti taisyklingai tarti garsus.
Metų pabaigoje organizavome šventinį rytmetį „Vaiko kelias
į gražią kalbą“, per kurį ankstyvojo amžiaus vaikai ir įstaigos
pedagogai galėjo ne tik pasigrožėti kūrybiniais darbeliais,
bet ir išbandyti kvėpavimo pratimus, susipažinti su projekto
rezultatais. Iš nuostabios pievos į svečius atkeliavusi Boružė
lė mokė vaikus taisyklingai kvėpuoti. Mažyliai uostė gėlytes:

įkvėpė pro nosį ir iškvėpė per burną. Taip pat pūtė nuo gėlių
žiedlapių plunksneles, įstrigusius pienių pūkelius. Jie skraidė
kaip paukšteliai, stovėjo kaip gandrai ant vienos kojos, dainavo
lietuvių liaudies daineles.
Grupės auklėtojos ir įstaigos logopedė Gražina Dagilienė
skatino pedagoges kuo daugiau dėmesio skirti mažylių kalbai,
planuojat ir organizuojant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo(si)
procesą.
Aurelija KLESEVIČIENĖ, Vilma VOKIETAITIENĖ
Marijampolės l.-d. „Pasaka“ auklėtojos metodininkės

„Nuo grūdelio iki gardaus kąsnelio“
pamokėlę „Duonos kelias“, per kurią
ugd yt in iai suž in ojo, kok ius dar
bus reikia nudirbti auginant duoną.
Mažyliai praplėtė savo žinias apie
naminės duonos kepimo papročius
ir tradicijas, mokėsi gerbti duonutę,
susipažino su jos vaidmeniu lietuvių
liaudies tautosakoje. Tarsi grįžome
į praeitį. Vaikams suteikta galimybė
išgirsti ir prisiliesti prie protėvių bui
ties darbų. Jie susipažino su grūdi
nėmis kultūromis, išmoko atpažinti
rugius, kviečius, avižas, sužinojo,
kada sėjami ir pjaunami rugiai, kaip
anksčiau juos kūlė, džiovino ir malė,
kaip raugė, minkė tešlą, ruošė krosnį,

Mes, Jelena ir Žana, jau 27-erius metus dirbame Vilniaus
lopšelyje-darželyje „Zylutė“, tad norėtume pasidalyti savo darbo
rezultatais. Šiemet įstaigoje vykdėme projektą „Nuo grūdelio
iki gardaus kąsnelio“. Sumanymas kilo diskutuojant su vaikais
apie tai, kaip duona atkeliauja ant mūsų stalo. Tąkart ugdytiniai
kalbėjo: „Mama duonos nuperka parduotuvėje, o į parduotuvę
atveža automobilis“, „Mes nueiname į „Maximą“ ir ten nusiper
kame duonos, bandelių, pyrago.“
Kiekvieną dieną vaikai valgo duoną, bet nežino, kaip ji pa
tenka ant mūsų stalo. Tai paskatino mus surengti edukacinę

formavo duoną... Manome, vaikai suprato, kad duonos kelias
nėra lengvas.
Siekdamos ugdyti pagarbą Lietuvos tautiniam ir kultūriniam
paveldui, organizavome parodą „Mano duonelė“. Renginyje
dalyvavo svečiai iš lopšelių-darželių „Puriena“, „Berželis“, „Zy
lutė“, „Pelenė“, „Lokiukas“, „Rasa“. Jie pristatė savo ugdytinių,
tėvų ir pedagogų kūrinius. Parodos atidarymą pradėjome kon
certine programa – „Nykštukų“ grupės vaikai svečiams pristatė
inscenizuotą lietuvių liaudies dainą „Du gaideliai“. Kūrybiškai
papuošti pasakų herojus padėjo tėveliai.
Džiaugiamės, kad per šį projektą mūsų vaikai tapo lietuvių
liaudies tradicijų pasekėjais ir puoselėtojais.
Žana MACKĖVIČ, Jelena CHVOSTOVA
Pedagogės, projekto organizatorės
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Etninės kultūros ugdymo siekiniai ir patirtys
„Etninė kultūra kaip oras supa mus ir yra mumyse pačiuose.“

Norbertas Vėlius

Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“, maža Klaipėdos
krašto ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įsikūrusi gražioje gyven
vietėje, obelų sode, ant Agluonos upės kranto, etninės kultū
ros ugdymąsi supranta kaip prasmingą ir džiaugsmingą visų
bendruomenės narių veiklą, savo krašto istorijos ir kultūros
pažinimą bei puoselėjimą.
Agluonėnų istorija pradėta skaičiuoti 1540 m. Egzistuoja
hipotezė, kad Kantvainų kaime gyveno Imanuelio Kanto pro
senelis Kantvainis, susitrumpinęs pavardę ir tapęs Kantu. Šį
faktą pagrindė garbūs istorikai – agluoniškiai Domas Kaunas,
Silva Pocytė. Vanaguose gimė, gyveno ir kūrė Klaipėdos kraš
to rašytoja Ieva Simonaitytė. Apsakymas vaikams „Meilutis ir
Gužiukas“ įtrauktas į mūsų įstaigos ugdymo programą, skai
tome savo krašto rašytojos kūrinius ir rengiame edukacinius
užsiėmimus. Agluonėnuose išlikusi etnografinė lietuvininko
sodyba-muziejus – vienas iš mažosios Lietuvos medinės ar
chitektūros pavyzdžių. Joje įkurtas pirmasis pokario Lietuvoje
klojimo teatras. 2016 m. Klaipėdos r. Agluonėnų seniūnijos ir
bendruomenės darbai įvertinti Aplinkos ministerijos kartu su
Etninės kultūros globos taryba organizuotame etnokultūrinius
regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurse. Ag
luonėnų lopšelis-darželis yra aktyvus bendruomenės narys.
Savita krašto istorija, kultūrinė patirtis, čia gyvenę ir gyvenantys
žmonės, tradicijos, tai, kad ugdome pačius mažiausius ben
druomenės narius, įpareigoja puoselėti etninę kultūrą.
Etninės kultūros plėtotei skiriame itin svarbų dėmesį, nuolat
rengiame tikslingas veiklas ir stengiamės į jas įtraukti įstaigos,
seniūnijos, rajono ir regiono bendruomenes. Vadovaujamės
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
skirtomis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomenda
cijomis, kuriose išgrynintos etnokultūrinio ugdymo gairės. Tai
svarbus dokumentas, padedantis numatyti, kaip remdamiesi
savita patirtimi ir ištekliais galime ugdyti tautiškai sąmoningą,
patriotišką ir pilietišką asmenybę.
Etninės kultūros puoselėjimas, kaip prioritetinė veiklos
kryptis, pažymėta Agluonėnų lopšelio-darželio veiklos doku
mentuose:
 strateginiame veiklos plane įvardytos vertybės, kuriomis
grindžiame savo veiklą: šeima, darbas, tradicijos;
 aplinkos svetingumas, tradicijų puoselėjimas yra viena priori
tetinių krypčių metiniuose veiklos planuose. Metodinė peda
gogų grupė analizuoja ir planuoja etninės kultūros ugdymo
priemones. Kasmet rengiami etninės kultūros puoselėjimo
metodiniai renginiai;
 lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo pro
gramoje vienu iš svarbiausių ugdymosi principų laikomas
tautiškumas.
Etninės kultūros puoselėjimas, kaip įstaigos veiklos stiprybė,
įsivertinimo dokumentuose pažymima taip:
 lopšelio-darželio savitumas – vaiko ir šeimos kūrybinės
saviraiškos, etninės kultūros, atsakingo santykio su gamta
ugdymas;
 lopšelyje-darželyje nuosekliai, planingai organizuojamas
ugdymo procesas, rengiamos šventės, tradiciniai renginiai,
vaikų ir šeimos, pedagogių kūrybinių darbų parodos ben
druomenei.
Saviti įstaigos veiklos būdai padeda sėkmingai įgyvendinti
pagrindinius etnokultūrinio ugdymo siekinius: turtinti vaikų gy
venimą, perimti tautos patirtį, supažindinti su įvairiais papročiais
ir tautinio meno rūšimis.
Darželyje įrengta edukacinė erdvė, skirta etninei kultūrai
ugdyti, su vaikais dirba tautodailininkė. Nuo 1993 m. ug
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dytinius mokome audimo, keramikos amato pradmenų.
Galėjome įsitikinti, kaip sėkmingam vaikų etnokultūriniam
ugdymui padeda etninės kultūros puoselėtojų patirtis ir jos
sklaida. Tokia nuostata įtvirtinta Etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatyme.
Rengiame metodinius etninės kultūros puoselėjimo ren
ginius, kuriuose dalyvauja Klaipėdos miesto ir rajono, Pa
langos, Šilutės rajono pedagogai. Vertingos etnokultūrinio
ugdymo patirties pavyzdžiai padeda tobulinti kvalifikaciją.
Bendradarbiavimas su Agluonėnų etnografine sodyba-mu
ziejumi, Gargždų krašto muziejumi padeda įtraukti įstaigos,
seniūnijos bendruomenes.
Mūsų įstaiga įsikūrusi kaime, tad turime sodą, šiltnamį, skly
pelį, mokome vaikus darbo pradmenų. Darželio teritorijoje
galime pažinti, tyrinėti medžius, augalus, kurti iš gamtinės
medžiagos, kasdien patirti buvimo gamtoje džiaugsmą.
Atsižvelgdami į etninės kultūros ugdymo metodines reko
mendacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogams, vadovaudamiesi įstaigos veiklos dokumentais,
sėkmingais pavyzdžiais, parengėme darželio etninės kultūros
ugdymo programą „Iš kartos į kartą“.
Etninę kultūrą plėtojame per patirtinį ugdymąsi. Visa darželio
bendruomenės veikla vyksta gamtos rėdos ratu. Vaikai pastebi
etnines vertybes kasdieniame gyvenime, jų veiklą papildo tau
tosaka, liaudies kūryba. Per meninius užsiėmimus atsiskleidžia
tradicinės ornamentikos, tautosakos motyvai, ugdytiniai lipdo
iš molio, kuria darbelius iš gamtinės medžiagos.
Darželio seklyčioje su vaikais dirba profesionalūs tautodai
lininkai. Ugdytiniai išmoksta suvyti virvelę, pasigaminti molio
klijus, pamato, kaip audžiant atsiranda raštas, dera spalvos.
Šie svarbūs amatų pradmenys padeda plėtoti tolesnį supratimą
ir kompetencijas. Visos darželio pedagogės moka austi. Į veik
las kviečiame kuriančius tėvelius: moko kurti rankdarbius, velti
vilną. Mamos mokosi austi, siūna prijuostes savo tautiniams
kostiumams. Kūrybinius darbus eksponuojame Agluonėnų
etnografinės sodybos-muziejaus galerijoje, kitose erdvėse.
Vaikams patinka veiklos darželio sode, šiltnamyje: obuo
liaujame, auginame pomidorus, kitas daržoves, gėles, ren
kame gamtinę medžiagą. Sodinimas, priežiūra, vaistažolių
rinkimas padeda įgyti darbinės veiklos pradmenų, pastebėti
metų laikų tėkmę, patirti kalendorinių švenčių reikšmę. Štai
per Jurgines sodiname jurginus, tada jie gausiai žydi, subran
dina stiprius gumbus. Dalyvaudami kalendorinėse šventėse
vaikai kaupia etnokultūrinę patirtį. Darželyje švenčiame UžgaSekama sakmė apie šventą Jurgį
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Agluon ėn ų lopš elio-darž elio
„Nykštukas“ programa „Iš kartos
į kartą: Jurginės Klaipėdos krašto
laukininko sodyboje“ pristatyta per
Etninės kultūros savaitę (2015),
organizuotą Švietimo ir mokslo mi
nisterijos (ŠMM), Ugdymo plėtotės
centro ir Lietuvos mokinių nefor
maliojo švietimo centro. Savaitė
surengta siekiant įgyvendinti LR
Vyriausybės numatytą kultūrinių ir
edukacinių renginių programą, skir
tą Etnografinių regionų metams,
bei vad ov aujant is par engt om is
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir

Eisena į Agluonėnų etnografinę sodybą

vėnes, Jurgines, vaikų Velykėles, rengiame advento vakarones.
Taip pat organizuojame veiklas Agluonėnų etnografinėje so
dyboje-muziejuje. Vaikai sužino apie šios sodybos gyventojus,
tyrinėja senuosius darbo įrankius, buities daiktus, gyvenamąją
aplinką, Klaipėdos krašto istoriją, tradicijas. Autentiškoje sody
boje vyksta Jurginių šventė.
Jurgines švenčiame nuo 2006 m. Per dešimtmetį užaugo
didelis būrys vaikų, žinančių šios šventės prasmę ir tradicijas.
Išaugo ir bičiulių ratas, kurie kartu su mumis ragina šv. Jurgį
kuo greičiau atrakinti žemę. Jurgines Agluonėnų etnografinėje
sodyboje-muziejuje švenčia apie 150 vaikų ir suaugusiųjų iš
Klaipėdos miesto bei rajono, Palangos, Šilutės rajono darželių
ir bendrojo ugdymo mokyklų. Vaikai žaidžia piemenų žaidimus,
šoka ratelius, sodybos šeimininkai išveda į lauką karvutę, vai
nikuoja, smilko kadagių šakelę, atlieka kitas tradicines Jurginių
apeigas. Šioje sodyboje jau kelis dešimtmečius gyvuoja klojimo
teatras. Švęsdami Jurgines klojime ugdytiniai stebi improvizuo
tą sakmės apie šv. Jurgį vaidinimą. Po atviru dangumi veikia
vaikų amatų sodelis, kuriame jie lipdo iš molio, audžia kilimėlį.
Šių metų dešimtąsias Jurgines brandos ir skambesio pripildė
Agluonėnų etnografinis ansamblis „Agluona“.
Džiugina ypatingos programos „Iš kartos į kartą“ patirtys:
 Jurginių tradicijas padeda puoselėti kaimo žmonės. Reda
Norkevičienė kasmet (jau neklausdama, ar nejuokaujame)
„išleidžia“ į Jurgines savo gražuolę karvutę. Bronelė atveda
ančių pulkelį, kalakutus, Laimonas atneša triušį. Čia pat ant
laužo darželio darbuotojai kepa tradicinę kiaušinienę, kuri
tirpste ištirpsta burnoje.
 Į šventę ateina seneliai, tėvai su dar darželio nelankančiais
mažais vaikais. Jurgines noriai švenčia buvę darželio ugdy
tiniai, dabar jau Agluonėnų pagrindinės mokyklos mokiniai.
 Per Jurgines susikūrė vaikų klojimo teatras „Mažųjų teatriu
kas“. Mokiniai, vadovaujami Agluonėnų etnografinės sody
bos-muziejaus vadovės Gabijos Šutkutės, vaidina sodybos
klojime.
 Visi šventės dalyviai siekia, kad mūsų mažieji pažintų ir per
imtų liaudies tradicijas, galėtų matyti ir patirti tikras Jurgines
autentiškoje aplinkoje. Ši šventė suvienija šeimos narius,
kaimo, pedagogų bendruomenes.
Nuo 2009 m. kaip edukacinės programos šeimoms „Iš kartos
į kartą“ dalyviai įsitraukėme į Klaipėdos rajono etninės kultūros
plėtros programą. Kasmet gauname dalinį finansavimą, kuris
padeda įgyvendinti šios programos priemones. Tikslas – skatinti
švietimo įstaigų, tautodailininkų sąveiką, pasitelkiant jų darbus
bei patirtį renginiuose, edukacinėse programose, mokyti vieto
vės tradicinių amatų, užtikrinti perimamumą.

Per Jurgines vainikuojama karvutė

pradinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. Veiklos pa
tirtį tęsiame ir šiais metais. Ją pristatėme ŠMM organizuotame
mokyklų bendruomenių projektų konkurse.
Vertindami etninės kultūros ugdymo patirtį Agluonėnų lop
šelyje-darželyje, galime teigti, kad naudingas sėkmingo etno
kultūrinio ugdymo prielaidas sukuria:
 esminių etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedago
gams gairių numatymas įstaigos veiklos dokumentuose;
 darželio bendruomenės bendras siekis nuo mažens ugdyti
tautinį tapatumą, puoselėti etninę kultūrą, užtikrinant peri
mamumą šeimoje, bendruomenėje;
 pedagogų pasirengimas, siekis tobulinti kvalifikaciją, etninės
kultūros puoselėtojų įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą;
 etninės kultūros integracija į įstaigos ikimokyklinio, priešmo
kyklinio ugdymo programas, orientuojantis į vaiko gyvenimui
ir ugdymui(si) reikalingų socialinių bei kultūrinių kompetencijų
plėtotę, tautinio tapatumo jausmo žadinimą;
 artimos etninės aplinkos pažinimas, bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais. Tai padeda puoselėti etninę kultūrą,
plėtojant emocinę, socialinę patirtį per artimiausią vaiko ap
linką, šeimą, bendraamžius, vietos bendruomenę, prasmingai
išnaudoti erdvę, patirtį ir išteklius, papildyti ir plėtoti vaikų
veiklą, įtraukti įstaigos, rajono ir regiono bendruomenes;
 etninės kultūros ugdymo veiklos rezultatų, tikslingos kas
dienės ugdomosios veiklos įsivertinimas. Tai padeda aptarti
sėkmingus darbo metodus, dalytis patirtimi, planuoti etninės
kultūros ugdymą kaip prioritetinę veiklos kryptį.
Mums atrodo, kad geriausias kelias puoselėti etninę kultūrą –
kartu su vaikais, pažįstant savo krašto kultūrą, istoriją, džiaugs
mingai tęsiant tradicijas, kvėpuojant kūrybos, bendrystės oru,
puoselėjant tradicijas gyvai: iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą.
Andželika JASIENĖ
Klaipėdos r. Agluonėnų l.-d. „Nykštukas“ direktorė
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Kūrybiškumo ištakos:
auginu, sodinu ir džiaugiuosi nuo kūdikystės
Dažnai kyla klausimų, kaip padėti vaikui lavinti prigimtines
galias, ypač jame slypintį kūrybiškumą. Vaiko kūrybines galias
galime lavinti arba suvaržyti net patys to nenujausdami. Kū
rybiškumas iš esmės yra naujas ir dažnai netipinis problemos
sprendimo būdas, iš kūrėjo pareikalaujantis proto lankstumo,
aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, kai įprasti metodai nesuveikia.
Kūrybiškumas apima visą asmenybę ir jos veiksmų raišką.
Jei mažylis dabar bus kūrybingas, pavyzdžiui, piešdamas, ši
savybė laikui bėgant persikels ir į kitas veiklos sritis: aplinkos
kūrimą, maisto gaminimą, architektūrinius sprendimus ir t. t.
Vaikams sunku būti kūrybiškiems be pavyzdžio ar įkvėpimo,
tad čia galime pasitelkti patirtį. Toks aplinkos kūrimo pavyzdys
atsispindėjo ir šiemet Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“
bendruomenei surengtoje akcijoje „Auginu, sodinu ir džiau
giuosi“. Čia kuriama aplinka, leidžianti vaikui tyrinėti ir atrasti,
atspindinti suaugusiųjų pasaulį. Visa tai neišbandyta, tad iškyla
galimybė suklysti, o rizika naudojant inovacijas ir neįprastus
sprendimus trikdo... Visgi įmanoma gauti tolesnį paskatinimą
ir taip didinti vidinę motyvaciją kurti: stebint, kaip auga augalai,
įsivaizduojant, ką jaučia daigas ir pan. Per veiklas lavinami visi
penki ugdytinių pojūčiai.
Neįprasta tai, kad rėmėjų „Kuodžių braškės“ atvežti braškių
daigai buvo sodinami į kiekvieno ugdytinio atsineštą jau išaugtą
guminį batą. Vienas kūrybiškumo skatinimo pliusas – galimybė
pasitelkti panaudotas priemones ar inventorių, kuris jau seniai
nebetinkamas pagal tiesioginę paskirtį. Taip modeliuodami
vaikai išradingai ir produktyviai mokosi, kaip visa tai pritaikyti.
Įprastoje sodinimo situacijoje pasitelktas kūrybingas problemų
sprendimo būdas. Vaikai paskatinti eksperimentuoti, jie komen
tavo, pasakojo, kaip ir ką namie sodina bei augina. Įsiklausius
į ugdytinių pastabas buvo galima suprasti, kad jiems tikrai
neteko nieko auginti guminiuose batukuose. Klausydamos, ką
vaikai pastebėjo, galėjome užduoti įvairių klausimų apie naują

patirtį. Per tyrinėjimo procesą išsakytos naujos pastabos mus
nuteikia viltingai, kad tokių renginių tikrai reikia, o ugdytinius
motyvuoja ir skatina įgyvendinti asmenines netipines idėjas.
Pakylėta nuotaika tvyrojo ir antrąją renginio dieną, kai vaikai,
padedami suaugusiųjų, kabino batukus. Taip atsirado dar ne
matyta braškių sodinukų alėja.
Mes, suaugusieji, turėtume mokytis tolerantiškai priimti vaikų
neįprastas idėjas ir parodyti, kad pasitikime jų atrastais sprendi
mo būdais. Reikėtų modeliuoti ugdymo aplinką taip, kad mažylis
pats galėtų spręsti, ką ir kaip jis norėtų šiandien sukurti, vėliau
priimti savo kūrybinio mąstymo padarinius. Suaugusieji dažnai
skuba, tokį tempą bando taikyti ir vaikams. Svarbu neapriboti
laiko, nes spaudimas slopina kūrybiškumą. Reikėtų suteikti
pakankamai laiko mažyliui išsiaiškinti asmenines galimybes,
leidžiant panirti į kūrybinį procesą. Priežiūra gali būti tokia, kai
prireikus vaikas pats jos paprašo.
Neįprastas apdovanojimas – svečių atvykimas bei auklėtojų
sukurtas ir atliktas pasirodymas. Taip išvengta dar vieno kūry
biškumo stabdžio – vaikų vertinimo.
Suaugusiųjų kūryba turi aiškius tikslus, kurie matuojami
konkrečiais rezultatais ir įgyvendintais faktais. Stereotipinės
nuostatos, baimė nepritapti prie minios dažnai gąsdina ir trukdo
atrasti bei reikštis idėjoms, diegti naujoves į praktinį gyvenimą.
Vaikų kūryba – procesas, prasidedantis spontaniškai, nesaisto
mas per patirtį susikurtų stereotipinių nuostatų, o neslopinamas
jis gali trukti neribotą laiką. Taip įgyta patirtis vėliau bus panau
dota kitiems kūrybiniams ieškojimams ir atradimams. Būtent
taip ir atrandamos naujovės.
Laura JAKŠTIENĖ
Kauno l.-d. „Gandriukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkcijas
Jūratė ŠVAPLĖNIENĖ
Psichologė

Klaipėda, tu mano mieste!
Klaipėdos lopšelyje-dar
želyje „Žiogelis“ vyko pro
jektinė savaitė „Klaipėda –
tu mano mieste“. Ją skyrė
me savo gimtajam miestui
ir Darnaus judumo metams
paminėti. Išsikėlėme tiks
lą – supažindinti ugdytinius
su Klaipėdos lankytinomis
vietomis, dalyvauti mieste
organizuojamuose eduka
cin iuos e užs iė m im uos e,
atk reipt i šeim ų dėm es į į
darnaus judumo aktualumą
kasd ien iam e gyv en im e.
Per projektinę savaitę visos
vykusios veiklos, renginiai
žad in o vaik ų smals um ą,
akt yv um ą, kūr yb ing um ą,
skiepijo judėjimo svarbą, propagavo sveiką gyvenseną.
Pirmadienį vaikus supažindinome su savaitės programa.
Ugdytiniai su auklėtojomis kalbėjosi apie judesio, fizinio akty
vumo svarbą, sveiką gyvenseną, aiškinosi, kokiose Klaipėdos
vietose galima judri, aktyvi veikla. Mus labai nustebino vaikų
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žinios apie mieste esančius parkus, dviračių takus, muziejus,
pajūrį, lankytinas vietas ir kt.
Antradienį vyresnių grupių auklėtiniai į darželį rinkosi su
kuprinėmis, pasiruošę žygiams po Klaipėdą. Vaikai pėsčiomis
aplankė bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialą, Adomo Brako
dailės mokyklą, netoliese esantį parką ir kt. Trečiadienis buvo
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skirtas jūrai pažinti. Organizuotas renginys „Mes prie Baltijos
gyvenam“. Sumanūs, kūrybiški tėveliai ir auklėtojos padėjo vai
kams pasipuošti jūrine tematika... Ketvirtadienis – šokio diena
„Šokis Baltijai“. Ugdytiniai muzikavo, šoko, improvizavo, lavino
ritmo pojūtį, didžiavosi, kad gyvena išskirtiniame uostamiestyje.
Projektinę savaitę vainikavo penktadienį vykusi sportinė
pramoga „Kapitonų lenktynės“. Visus darželio ugdytinius suin
trigavo apsilankę jūreiviai, kapitonai, piratai. Papasakoję savo
įkvepiančią kelionės istoriją, pakvietė vaikus palenktyniauti,
pasivaržyti, darniai judėti kartu. Skambant nuotaikingoms
kapitono Flinto dainelėms, ugdytiniai mankštinosi, sportavo,
rungtyniavo. Tarp atvykėlių užvirė tikra kova. Ją išspręsti pa
dėjo vaikai: pasiūlė sporto rungtyse išsiaiškinti, kurie dalyviai
stipresni, vikresni, greitesni, ištvermingesni. Grupių aikštelėse

vyko azartiškos, triukšmingos ir linksmos estafetės. Paskuti
nė rungtis – virvės traukimas – padėjo išaiškinti, kad nugalėjo
draugystė. Svečiai vaikus apdovanojo vaišėmis, kuriomis
gamtos prieglobstyje mėgavosi visa lopšelio-darželio „Žioge
lis“ bendruomenė.
Ši projektinė savaitė dar kartą priminė, kad turime kuo džiaug
tis ir gėrėtis, gyvename nuostabiame mieste, tačiau būtina jį
saugoti, propaguoti sveiką gyvenseną. Darnus judumas yra
tiek Europos Sąjungos, tiek valstybės, tiek Klaipėdos miesto
2014–2020 m. prioritetas.
Antanina ŠEREIVIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Žiogelis“ direktorė
Lina MAČERNIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Spalvotas darželio gimtadienis
Prieš 30 metų duris atvėrė Panevėžio lopšelis-darželis „Žil
vinas“. Simboliška, nes darželiui pavadinimas suteiktas pagal
vardo dienos datą ir įstaigos veiklos pradžią. Žilvino vardadienis
švenčiamas kasmet, o šių metų šventė buvo ypatinga – jubilie
jinė. Jai ruošėmės iš anksto, pedagogės su vaikais gražiausias
mintis ir idėjas sudėjo į kūrybinius darbelius, kuriais papuošė
koridorius, salę. Direktorė Zina Pauliukonienė parengė įstaigos
metraštį – čia pateikta medžiaga priminė pačias įsimintiniau
sias darželio veiklos akimirkas. Šventiniai renginiai vyko visą
savaitę. Kiekviena diena buvo skirta atskirai darželio veiklai
ir prioritetinėms ugdymo sritims, jas suskirstėme spalvomis.
Spalvotais akcentais puošėsi visa įstaigos bendruomenė.
Šventės pradžia – ekologinė diena, pažymėta žalia spalva.
Direktorė pasveikino visą bendruomenę, įnešta vėliava ir su
giedotas įstaigos himnas. Vėliau vaikai linksmai atliko daine
lę-mankštą „Žalia dainelė“, žaidė įvairius žaidimus. Grupėse
ugdytiniai iš antrinių žaliavų gamino gėles, vėjo malūnėlius,
savo darbeliais papuošė kieme esančius kalnelius. Visą dieną
jie užsiėmė įvairia veikla: klausėsi grožinės literatūros kūrinėlių
apie gamtą, mokėsi rūšiuoti šiukšles ir pasigamino „Oliziukus“
(jais rūpinasi iki šiol).
Geltona – etnokultūrinė diena „Pasibūkim ant ūlyčios“. Dar
želio grupėse kalbėta apie pavasarį, žalumos šventę – Jorę.
Vaikai kartu su auklėtojomis išbandė įvairias dailės technikas:
„Taškymas per sietelį“, „Spaudavimas veidrodėliu“ ir „Muilo bur
bulai“. Į svečius atvyko tautinių šokių kolektyvas iš „Nevėžio“
pagrindinės mokyklos – buvę darželio ugdytiniai. Muzikinę pro
gramą padovanojo Panevėžio muzikos mokyklos birbynininkai

ir kanklininkai. Per popietinę veiklą meninio ugdymo pedagogė
Alvyda Beržonienė vaikams vedė edukacinę pamokėlę „Pasi
gamink skudutį“, o vėliau su pasigamintais instrumentais visi
noriai muzikavo.
Raudona – teatro diena. Darželis vaikams padovanojo bilietus į spektaklį „Princesė strazdanėlė“, kurio pasižiūrėti vyko
į Panevėžio lėlių vežimo teatrą. Per popietinę veiklą ugdytiniai
vaidino, improvizavo grupėse bei darželio pasakų kambarėlyje
„Brazduko palėpė“, o vakarop su tėveliais stebėjo „Meškučių“
grupės stalo teatro spektaklį „Vilkas ir avelės“ (auklėtoja Alina
Kubilienė), „Boružėlių“ grupės improvizaciją „Varlytė ir parše
lis“ (auklėtoja Regina Šukienė), priešmokyklinės grupės vaikų
improvizaciją „Pasaka apie eglutę“ (Vilija Liukpetrienė), kartu
žaidė pasaką „Ropė“ (Rima Juodviršytė).
Mėlyna – sporto diena. Šios dienos veiklos skatino ben
druomenės fizinį aktyvumą. Po smagios rytmetinės mankštos
vyko pokalbiai, diskusijos apie sveikatą ir sportą, kurti plaka
tai „Sveika – nesveika, saugu – nesaugu“. Lauke surengtos
tarpgrupinės estafetės, virvės traukimas, darbuotojų ir vaikų
kvadrato varžybos. Sporto dienos pabaigoje vyko bėgimo
maratonas „Žilvinui 30“, į kurį įsitraukė visa darželio bendruo
menė.
Visas savaitės veiklas vainikavo spalvotoji diena. Sulaukėme
gausaus būrio svečių: Panevėžio miesto savivaldybės atstovų,
socialinių partnerių, rėmėjų, kolegų, buvusių darbuotojų ir auk
lėtinių. Per šventinį rytmetį visi darželio vaikai su auklėtojomis
pristatė muzikinę improvizaciją „Metų ratas“ (iniciatorė ir reži
sierė – direktorė Z. Pauliukonienė). Taip pat pagerbti ir padėkos
raštais apdovanoti ypač nusipelnę ir daug metų įstaigoje išdirbę
darbuotojai. Labdaros ir param os
fondo „Švieskime vaikus“, „Naisių
vasaros teatro“ bei „Naisių vasaros“
konkursų ambasadorė Greta Kildišie
nė dėkojo už gražų bendradarbiavimą
ir padovanojo vaikams knygų, o visai
bendruomenei – kelionę į Naisius.
Šventė tęsėsi darželio sodelyje: ug
dytiniai žaidė linksmus žaidimus, pūtė
muilo burbulus, dalijosi įspūdžiais su
draugais, kūrė linkėjimus įstaigos
darbuotojams ir piešė pačius gra
žiausius sveikinimus. „Gimimo dienos
proga linkime užauginti daug daug
vaikučių ir ilgai ilgai gyvuoti“, – palin
kėjo Urtė (6 m.)
Vilija LIUKPETRIENĖ
Panevėžio l.-d. „Žilvinas“
direktorės pavaduotoja
Rima JUODVIRŠYTĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
23

„Europiečiams nėra kliūčių“
Baigėsi dvejus metus trukęs „Erasmus+: Comenius“ tarpmokyklinių strateginių partnerysčių programos projektas „Europiečiams nėra kliūčių“ (angl. „No Barriers For Europeans“).
Projektą įgyvendino 6 šalių ugdymo įstaigos, kurias lanko
neįgalūs ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.
Tikslas – ugdyti neįgalių ugdytinių gebėjimus ir skatinti pasitikėjimą savimi, integruojant juos į bendras veiklas su kitais
darželio auklėtiniais, formuoti teigiamą sveikų vaikų požiūrį į
neįgalius asmenis. Projekte dalyvavo Kelmės „Kūlverstuko“
lopšelyje-darželyje veikiančių dviejų ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinės globos grupių neįgalūs ugdytiniai bei 4–6
metų auklėtiniai, neturintys sveikatos sutrikimų.
Per veiklas vaikai gilino žinias apie negalią, susipažino su jos
rūšimis ir ženklinimu, aptarė pagalbos neįgaliesiems būdus ir
priemones. Jiems buvo smalsu sužinoti, kaip jaučiasi tie, kurie
negali matyti, girdėti, judinti rankų ar kojų. Tai suprasti padėjo
rodomos skaidrės, pasakojimai, žaidimai, vaizdo medžiaga,
praktinės užduotys. Žaisdami žaidimus „Pasivažinėkime kitaip“,
„Tamsu tamsu“, „Vedlys“, „Nupiešiu saulę“ vaikai patys galėjo
išbandyti ir pajusti, kaip mums įprastus veiksmus galima atlikti
kitaip. Pagilinti, įtvirtinti žinias priešmokyklinių grupių ugdytiniams padėjo ir apsilankymas Kelmės aklųjų ir silpnaregių
centre bei Kelmės specialiojoje mokykloje.
Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių
neįgalūs ugdytiniai su kitais darželio auklėtiniais dalyvavo
bendrose teminėse veiklose, skatinančiose skirtingų gebėjimų
vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą (darbelių gamyba, choro
repeticijos), fizinį aktyvumą (sporto varžybos ir žaidimai), geresnį savęs ir pasaulio pažinimą (fotografavimas ir nuotraukų
paroda „Pasaulis vaiko akimis“, vaidinimas apie Erasmusą,
išvykos už ugdymo įstaigos ribų), toleranciją kitokios išvaizdos ir gebėjimų bendraamžiui (šventė „Pažink kitokį draugą“).
Jungtinėmis veiklomis buvo siekiama skatinti vaikų, turinčių
negalią, norą bendrauti ir pažinti aplinką bei juos supančius

žmones, suteikti didesnį pasitikėjimą savimi, taip pat raginti
sveikuosius nebijoti susidurti su nežinoma situacija, keisti
išankstines neigiamas nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ir skiepyti
supratimą, kad negalia nėra kliūtis bendrauti.
Projekte dalyvavusios ugdymo įstaigos iš Turkijos, Italijos,
Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos organizavo trumpalaikius mokymus projekto partneriams savo šalyse. Per
mokymus pedagogai stebėjo ir aptarė specialistų užsiėmimus
klasėse su integruotais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
ugdytiniais, dalyvavo projekto tematika surengtose veiklose,
bendravo bei dalijosi gerąja darbo patirtimi su užsienio pedagogais ir specialistais, dirbančiais su neįgaliaisiais. Dalyviai
susipažino su šalių partnerių švietimo sistemomis, neįgaliųjų
ugdymo(si) sąlygomis, jiems pritaikyta aplinka ir priemonėmis,
galėjo palyginti valstybines ir privačias ugdymo įstaigas, apsilankyti dienos užimtumo neįgaliesiems bei aklųjų ir silpnaregių
centruose.
Įgyvendindami projektą, turėjome galimybę susipažinti su
kitų šalių pedagogais, pasisemti naujų idėjų, pasidalyti gerąja
darbo patirtimi ir prisiliesti prie šalių partnerių kultūros. Projekto
pabaigoje atlikta ugdytinių apklausa parodė, kad įgyvendintos
veiklos praplėtė suvokimą apie negalią, pakito tolerancija
neįgaliam žmogui.
Už kokybiškai įgyvendintas ir „eTwinning“ platformoje paviešintas veiklas projektui „Europiečiams nėra kliūčių“ suteiktas
Nacionalinis kokybės ženklelis.
Susipažinti su projekto informacija galima Kelmės „Kūlverstuko“
lopšelio-darželio interneto puslapyje ir „eTwinning“ platformoje.
Irina PARADNIKAITĖ-ABROMAVIČIENĖ
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė
Daiva POCEVIČIENĖ
Projekto darbo grupės narė

LKNUC pedagogai „Erasmus+“ programos mobilumo projekte
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro (LKNUC) pedagogės,
vykd yd am os VšĮ Psic hos oc ialin ės ir
darbo integracijos centro projekto „ES
šalių patirtis kurčiųjų profesinio orienta
vimo kontekste“ veiklas, vyko į Slovėniją
(Liublianą) ir Siciliją (Palermą). Projekte
dalyvavo po dešimt žmonių iš įvairių Lie
tuvos įstaigų ir organizacijų, kasdieniame
darbe susiduriančių su kurčiųjų profe
siniu konsultavimu, ugdymu ir pagalba
sėkmingai integruojant juos į darbo rinką.
Apibendrinant vykdytas veiklas Liub
lianoje ir Palerme, būtų galima išskirti
keletą itin įdomių bei pažangių gerosios
praktikos pavyzdžių: neįgaliųjų asme
nų prof es in io orient av im o, šviet im o
pagalbos specialistų visapusiško kon
sultavimo, padedant pasirinkti jų porei
kius atitinkančias profesijas, užimtumo
galimybes. Šios trys esminės švietimo
pagalbos specialistų paslaugos padeda
asmenims, turintiems klausos negalią,
tinkamai pasirinkti profesiją ir sėkmingai
integruotis į darbo rinką.
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Visą tekstą skaitykite – www.deafcenter.lt/lknuc-pedagogai-erasmuska1-es-saliu-patirtis-kurciuju.

Projekto dalyviai Palerme
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Tęsiame temą

Lituanistų ir istorikų forumas
„Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“
Forumo pradžioje pranešimą „Vasario 16-osios Respublika:
neatsakyti klausimai“ skaitęs doc. dr. Darius Kuolys priminė, kad
šis lituanistų ir istorikų suvažiavimas surengtas salėje, kurioje
vyko Steigiamojo Seimo posėdžiai. Susirinkusiesiems prane
šėjas citavo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, pirmininkavusios
pirmajam Steigiamojo Seimo posėdžiui 1920 m. gegužės 15 d.,
parlamento nariams išsakytą kvietimą prisiimti atsakomybę už
savo krašto žmones ir Respubliką.
Pasak D. Kuolio, klausimus Vasario 16-osios Respublikai
viešai kelti pradėjo lietuvių išeiviai. 1960 m. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose Algimantas Mackus, skaitydamas pranešimą
per Vasario 16-osios minėjimą, iškėlė mintį, kad savo vaikams
turėsime atsakyti, kodėl mums 1940 m. pristigo drąsos žodį
paremti veiksmu – pasipriešinti okupacijai.
Vytautas Kavolis, 1960 m. apklausęs išeivijos lietuvių inte
lektualus ir visuomenininkus, „Metmenyse“ paskelbė jų pasi
sakymus apie Vasario 16-osios Lietuvą. Jeronimas Cicėnas,
atsakydamas į V. Kavolio anketos klausimus, teigė, kad sąži
ningai žvelgdami į praeitį jaunajai kartai turime perduoti atsa
komybę už tai, kas gera, ir už tai, kas bloga tautos gyvenime
nepriklausomoje Lietuvoje yra buvę.
Pranešėjas atkreipė dėmesį į kritišką jaunųjų lietuvių intelek
tualų santykį su to meto Respublikos tikrove: 1939 m. rugpjūčio
19 d. Vytautas Mačernis laiške draugui teigė, kad Lietuvos
kaime tiek vargo, jog laukiama bet kokių pokyčių, kad ir karo,
kad ir rusų ar vokiečių valdžios. Apie pozityvių permainų viltis
1940 m. dienoraštyje rašė ir Marija Gimbutienė.
Mokslininkas taip pat priminė Vandos Zaborskaitės ir Meilės
Lukšienės skirtingus požiūrius į Vasario 16-osios Lietuvą, išsa
kytus 1989 m. viešint Vilniaus universitete: M. Lukšienė teigė,
kad ji negalėjusi visiškai tapatintis su Antano Smetonos nede
mokratiškai valdyta Lietuvos valstybe, o V. Zaborskaitė atsakė,
kad jai toji valstybė buvusi be išlygų sava. Pasak D. Kuolio,
šiandien turime matyti abu šiuos požiūrius.
Pranešėjo teigimu, V. Kavolio „Metmenyse“ kalbinti liudininkai
pripažįsta, kad per du Nepriklausomybės dešimtmečius lietu
viai iš liaudies tapo tauta, virto, Vydūno žodžiais tariant, „sau
žmonėmis“. Tačiau D. Kuolys pabrėžė ir kitą paties V. Kavolio
įžvalgą: Nepriklausomybės metais lietuviams trūko gilesnio
istorijos išgyvenimo – jie nesijautė istorijos kūrėjais, nepriklau
somoje Respublikoje stigo laisvųjų.
D. Kuolys taip pat kalbėjo apie Vasario 16-osios Lietuvoje
vykusius svarstymus, koks turėtų būti atkurtos Respublikos
ryšys su praeitimi. Stasys Šalkauskis pabrėžė Lietuvos Statu
tų, Tado Kosciuškos bekompromisės kovos už laisvę, Adomo
Mickevičiaus kūrybos svarbą moderniai Lietuvai. Jis kėlė se
najai Lietuvai būdingą imperatyvą ugdyti laisvų ir kilnių žmonių
politinę bendruomenę.
Šiame pirmajame forumo pranešime D. Kuolys iškėlė klausi
mą, kodėl 1940 m. svetima ir priešiška jėga nebuvo didžiosios
dalies Lietuvos visuomenės iš karto atpažinta, kodėl dauguma
jai nusilenkė. Pasak docento, M. Lukšienė rašė, kad jai buvo
gėda, jog Vasario 16-osios Respublikos intelektualai per leng
vai pasidavė – ši negarbė išlieka ir jos neturėtume nutylėti
savo vaikams, jei norime stiprinti jų ir būsimos visuomenės
moralinį stuburą.
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė skaitė pranešimą „Pro
gramin iai dėm en ys 1918–1940 metų liter atūr oje“. Pasak
profesorės, Lietuvos Nepriklausomybės Aktu 1918 m. vasario
16-ąją buvo pradėta pamatinė Respublikos programa, kurioje
susitelkė bendri tautiniai, politiniai ir kultūriniai tikslai. Moksli
ninkė kalbėjo apie tarpukario Lietuvoje veikusią lietuviškumo
programą, leidusią ieškoti savito santykio su savo valstybe,
tauta, žeme. Programinė estetinė lietuviškumo diferenciacija,
pasak V. Daujotytės, susitelkė Jono Aisčio, Bernardo Brazdžio

nio, Salomėjos Nėries, Antano Miškinio kūryboje. Reikšminga
buvo S. Nėries poezijoje išryškėjusi individualiojo ir bendrojo,
tautosakinio, gamtovaizdinio prado konsolidacijos programa,
t. y. individualios kūrėjos savasties ir tautos pasaulėvaizdžio
sinerginė sąveika. Deja, ji buvo sugriauta.
Išeivijoje kultūrinės konsolidacijos pastangos buvo tęsiamos,
naujai kūrėjų kartai konfrontuojant su vyresniaisiais. Pasak
V. Daujotytės, bene svarbiausia Vasario 16-osios Respublikos
programa išeivijoje – žmogaus prasmės žemėje ieškojimo,
išreikšta filosofo Juozo Girniaus antologijos „Žemė“ įvade. To
kios programos neįmanoma sukonstruoti, ji iškyla iš kūrybingų
žmonių konsolidacijos. Iš to sąmoningumo laipsnio, kai tautos
atpažįsta bendrus dvasinius siekinius, ima gyventi pasaulyje.
Pasak profesorės, paskutinė mūsų didelė programa buvo
1988 m. Lietuvos vidurinės bendrojo ugdymo mokyklos kon
cepcija „Tautinė mokykla“, sutelkusi žmones dirbti kartu. Tuo
metu susibūrusius asmenis veikti įkvėpė pats gyvenimas, noras
gyventi oriai, tikint, kad tai, ką padarysime dabar, bus ir atei
ties argumentas. V. Daujotytė sakė, kad mokyklos pertvarkos
bendraminčiai pasitikėjo 1918–1940 m. Lietuva, daug ką norėjo
restauruoti. Mokslininkė atkreipė dėmesį ir į tai, kad dabar mes
remiamės nebe idėjinėmis programomis, o daugiau instrumen
tiniais projektais. Atkūrus Nepriklausomybę, dar gebėta kurti ir
gilesnes programas, kuriose dėmesys tautai ir valstybei atitiko
1918–1940 m. Lietuvos dvasią.
Prof. dr. Jolanta Zabarskaitė kalbėjo tema „Visuomenė ir
kalbos kūrimas“. Pranešėja tarpukario Lietuvoje išskyrė du
kalbos formavimosi etapus. Pirmasis – iki 1930 m., per kurį
tauta gavo supaprastintą susikalbėjimo įrankį – bendrinę kalbą.
Šiuo etapu didelę reikšmę turėjo 1922 m. atidarytas Lietuvos
universitetas. Taip pat vieną didžiausių darbų, įvardijant mūsų
pasaulį lietuviškai, darė Jonas Jablonskis: kūrė leksiką, keitė
skolinius, slavizmus. Pasak mokslininkės, prof. habil. dr. Arnol
do Piročkino skaičiavimu, dabar vartojame 610 J. Jablonskio
žodžių. Tiesa, jie gana buitiniai, kasdieniai.
Pranešėjos teigimu, sukūrus rašybą, įvardijus pasaulį, pra
dėti kalbos gryninimo darbai, t. y. lingvistinė taikomoji veikla.
1933 m. imtas leisti žurnalas „Gimtoji kalba“. Periodiniame
leidinyje „Naujoji Romuva“ (1931–1939 m.) spausdintos kalbo
tyros veikalų recenzijos. Taip pat šiuo etapu Švietimo ministerija
inicijavo kalbos išteklių rinkimo darbus, skirtus užpildyti žemės
vardynus, – mokytojai buvo kviečiami aprašyti savo teritoriją.
Juozas Balčikonis pradėjo pildyti Lietuvių kalbos žodyną. Į žo
džių rinkimo vajų įtraukė daug inteligentų. 1939 m. įkurtas ir
Lituanistikos institutas.
Doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas skaitė pranešimą „Pirmoji
tarpukario mokyklos karta: laisvės dilemos“. Pradžioje litera
tūrologas atkreipė dėmesį, kad šioje forumo salėje 1928 m.,
minint Nepriklausomybės dešimtmečio sukaktį, vyko ir pirmoji
lietuvių kalbos mokytojų konferencija. Joje dalyvavo 128 pe
dagogai, pirmininkavo literatūros istorikas Mykolas Biržiška.
Per konferenciją į lituanistų prezidiumą buvo išrinkti Julijonas
Lindė-Dobilas, Antanas Daniliauskas, M. Biržiška, Juozas
Žiugžda, G. Petkevičaitė-Bitė.
M. Kvietkauskas aptarė du 1928 m. lituanistų konferencijos
pranešimus – M. Biržiškos ir J. Lindės-Dobilo. Pirmasis, pasak
pranešėjo, kalbėjo apie tai, kad dėstant literatūrą aukštesnio
joje mokykloje trūksta dermės su istorija. Taip pat M. Biržiška
pabrėžė, kad mokyklai pritaikytos studijos apie atskirus kūrėjus
ir savarankiškas mokinio darbas yra net svarbesni dalykai už
vadovėlius. Pasak M. Kvietkausko, toks požiūris buvo naujas
ir labai liberalus.
Kitas aptartas pirmosios lituanistų konferencijos praneši
mas – L. Lindės-Dobilo „Lektūra ir literatūros nagrinėjimas
mokykloje“. Pasak M. Kvietkausko, šią kalbą galime suprasti
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kaip įvadą į hermeneutinį fenomenologinį literatūros nagrinėji
mą. L. Lindės-Dobilo teigimu, mokykla turėtų orientuotis į gyvo,
įasmeninto santykio su literatūra ugdymą, būti „gyva iš to, kas
gyva“ (lot. vivum ex vivo). Norint dėstyti reikalingas talentas,
kad būtų galima tuo gyvu santykiu su literatūra užkrėsti ir kitus.
Taip pat, pasak L. Lindės-Dobilo, savą literatūrą reikia suprasti
kartu su Europos ir pasaulio klasika – lietuviams turi būti svar
bus europietiškų vertybių perteikimas.
Pranešimo pabaigoje M. Kvietkauskas pasakė, kad pirmojo
Nepriklausomybės dešimtmečio mokykla išugdė literatūros ir
valstybės istorijoje itin daug lėmusius (nors ir skirtingai mąsčiu
sius) kūrėjus – moderniuosius neoromantikus ir trečiafrontinin
kus. Pasak mokslininko, jų veiklą, kai kurių – principingą, kai
kurių – prieštaringą, pirmiausia reikėtų vertinti kaip ieškančių
saviraiškos, laisvėjančių žmonių kelią.
Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, į forumą atvykęs
tiesiai iš Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus atidarymo,
atkreipė dėmesį, kad būtent Jo Ekscelencija Lietuvoje yra
didžiausias simbolis ilgai gyvenusios sąmoningos lietuvių
kartos, turėjusios bėgti į laisvę. E. Aleksandravičiaus teigimu,
V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus tikslas – sukurti pasako
jimo gaires, kaip apsišvietusiųjų klasės jaunuomenė Antrojo
pasaulinio karo metais pasitraukė į Vakarus su didžiule meile
savo kraštui. Pasak pranešėjo, tai buvo karta, kuri savo laisvę
gebėjo sieti su valstybe, bet to mes nelabai norime pastebėti –
per šį Nepriklausomybės laikotarpį beveik neprisilietėme prie
anos Respublikos žmonių. Istoriko teigimu, daugiausia buvo
girdėti 1950 m. lageriuose gyvenę asmenys, kurie vis sakyda
vo, kad patyrė viską ir neverta nė lyginti jų ir Vasario 16-osios
Respublikos žmonių patirčių.
E. Aleksandravičius teigė, kad mokyklas reikia skatinti nagri
nėti individo vertės, nevisavertiškumo kompleksų, aukos temas.
Istorikui kliūna tai, jog ugdymo įstaigoje užuot aiškinus, kiek
Lietuvos Statutai kūrė universalias vertybes, pagrįstas teisiniais
argumentais, iškeliamas savęs niekinimas – dėl sužlugusios
kunigaikštystės kaltiname nutautėjimą.
Pasak E. Aleksandravičiaus, Vasario 16-osios Respublikos
žlugimas sutapo su pačiais kruviniausiais Lietuvos istorijos
laikais – holokaustu. Kol nebuvo sugriauta Vasario 16-osios
Respublika, jos valdžios struktūros ir intelektualinis autorite
tas, tol Lietuvoje nė vienas žydas nebuvo nužudytas. Antano
Smetonos režimas gynė teisės viešpatystę. Tik sovietų ir vėliau
nacių okupacijos sunaikino tą valstybę. E. Aleksandravičiaus
teigimu, reikia skirti Vasario 16-osios Respublikos orumą nuo
lietuvių, įsivėlusių į nacių išprovokuotas savųjų skerdynes.
Pasak istoriko, dabar privalome save gydyti nuo šių patirčių.
Vienintelis būdas toliau ugdytis – pasakoti istoriją.
Doc. dr. Inga Vinogradnaitė pristatė 2011 m. pabaigoje vyk
dyto Lietuvos visuomenės istorinės sąmonės tyrimo rezultatus.
Pasak mokslininkės, istorinė sąmonė formuojasi tam tikru
asmenybės raidos etapu – paauglystės pabaigoje, tuo metu
vykę politiniai įvykiai stipriausiai įsirėžia į asmens sąmonę ir
labiausiai paveikia praeities sampratą. I. Vinogradnaitės tyrimo
atskaitos taškas – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio karta (bren
dusi Sąjūdžio metais) ir Nepriklausomybės kartos (brendusios
jau nepriklausomoje Lietuvoje). Tyrimo rezultatai parodė, kad
80–90 proc. šių kartų atstovų itin pasitiki autentiškais pasakoji
mais ir moksline istorija. Sąjūdžio kartos tėvų amžiaus žmonės
skeptiškiau vertina mokslinę istoriją, nes brendo tuo laiku, kai
pasitikėti ja negalėjo.
Sąjūdžio kartai, pasak I. Vinogradnaitės, įdomiausia, kas
vyksta šiandien, sovietmetis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės (LDK) laikas, tarpukaris ir Sąjūdis, šiek tiek pokario
rezistencija. O jaunesnei kartai LDK laikotarpis neįdomus, jai
rūpi sovietmetis ir antisovietinė rezistencija. Kaip teigė I. Vinog
radnaitė, tai reiškia, kad jauniausioms kartoms valstybingumo
istorija nesvarbi. Auga save kaip aukas matančios kartos.
Mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė, remdamasi atliktos mo
kinių apklausos rezultatais ir istorijos vadovėlių analize, aptarė
jaunosios kartos patriotiškumo trūkumą ir galimas jo priežastis.
Pasak mokytojos, jaunimas dabar itin tiki, kad iš mokykloje
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mokomų dalykų jiems gyvenime labiausiai reikės anglų kalbos.
Ketvirtadalis dalyvavusiųjų J. Litvinaitės apklausoje teigė, kad
leistų savo vaikus į darželius, kuriuose ugdoma anglų kalba.
Dauguma jų mano, kad valstybė turi remti lietuviškas mokyklas
užsienyje. Maždaug pusė apklausos dalyvių nevertina vietovės,
kurioje gyvena, kaip labai svarbios. Be to, jaunimas teigė, kad
istorijos pamokos reikalingos tik pasiruošti egzaminui. Pasak
mokytojos, šie teiginiai reiškia, kad Kovo 11-osios karta ne itin
stengiasi puoselėti lietuvybę kaip reiškinį.
Analizuodama mokyklinius Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
Lietuvos istorijos vadovėlius, mokytoja mėgino atsakyti į klau
simą, kas nulemia patriotiškumo skirtumus tarpukariu ir dabar.
1936 m. mokymosi knygoje teigiama, kad, būdami savosios
tėvynės sūnūs, turime pažinti istoriją, nes iš jos mokomės kurti
gražesnį gyvenimą. Šiandieniame „Kelio“ vadovėlyje paaiškinta
paprastai: istorija – tai mokslas, tiriantis praeitį. Pasak J. Lit
vinaitės, čia nelieka nei motyvo, kodėl reikia mokytis istorijos,
nei aktyvios pozicijos, vietoj optimistinio dalyko vaizdinio lieka
neutralus. Mokytoja teigė, kad greičiausiai Kovo 11-osios Res
publikos vadovėlių autoriams trūksta vizijos, tikėjimo, kad savo
žemėje kursime laimingą gyvenimą. Nuasmenintas santykis
su istorija vadovėliuose atsirado sovietmečiu, išnyko žodžiai
„mes“, „mūsų“.
Istorijos mokytojas ekspertas Eugenijus Manelis atkreipė dė
mesį, kad Vasario 16-osios Respublikos mokykla ypač stipriai
jungė ir telkė bendruomenę, tai buvo apylinkės kultūros pažiba.
Pasak mokytojo, tuo metu ne tik vadovėliai, bet ir kompleksas
įvairių priemonių ugdė mokinius (pavyzdžiui, mokytojai kvies
davosi juos į svečius per radiją klausytis valstybinių švenčių
minėjimų).
Dr. Artūras Svarauskas skaitė pranešimą „Katalikybė, nacio
nalizmas ir socialinis radikalizmas prieškario Lietuvos vidaus
politikoje“. Šie trys veiksniai, pasak istoriko, lėmė valstybės
Nepriklausomybės išsaugojimą 1918–1920 m., bet kartu ir
nesutarimus, konfliktus visuomenėje kriziniais 1939–1940 m.
Vienas reikšmingiausių prieškario Lietuvos įvykių, kuriam,
A. Svarausko manymu, per mažai skiriama dėmesio mokyklinė
se programose, – radikali žemės reforma. Ši reforma iš esmės
pakeitė socialinį Lietuvos visuomenės veidą. Valstybėje išnyko
stambioji žemėvalda, kilmingųjų sluoksnis, galutinai nusilpo
dvarai, susiformavo gausus valstiečių ir ūkininkų sluoksnis.
Kaip teigė A. Svarauskas, išsiskiria tai, kad 1922 m. reformos
įgyvendinimo priešakyje stovėjo dvasininkai. Šis faktas rodė,
kad dominuojanti religija – katalikybė – Lietuvoje prieškariu tu
rėjo išskirtines teises. Dvasininkija dirbo ne visada jos luomui
tinkamą darbą – ėjo ministrų pareigas vyriausybėse, aktyviai
dalyvavo politiniame šalies gyvenime, turėjo didelę įtaką švieti
mo sistemai, kultūriniam gyvenimui. Lietuva 1939 m. buvo bene
vienintelė Europos valstybė, kurioje nebuvo įgyvendintas civili
nės metrikacijos principas. Tai liudijo apie stiprias klerikalizmo
apraiškas šalyje ir kėlė įtampą su liberalių pažiūrų piliečiais.
Pasak istoriko, katalikybės ir tautiškumo konfliktas švietimo
sistemoje buvo dar viena ženkli trinties tarp dvasinės ir pa
saulietinės valdžios apraiška. Nesutarta, kiek įtakos švietimo
sistemai gali turėti bažnyčia, kurie aspektai (tautiniai ar kartu ir
religiniai) turėtų atsispindėti mokyklų programose.
Socialinių reformų poreikis, religijos vieta oficialiame valsty
bės politikos diskurse ir vienos partijos pasisavintas tautiškumo
bei patriotizmo skatinimo monopolis trukdė 1939–1940 m. pa
siekti vidinę Lietuvos piliečių konsolidaciją ir sutelktai, vieningai
atsilaikyti prieš išorės grėsmes.
Dr. Linas Venclauskas aptarė temą „Tautinės mažumos
Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės politika ir visuomenės
nuotaikos“. Pasak istoriko, Vasario 16-oji lietuvių tautai buvo
stebuklas, bet kartu ir iššūkis – reikėjo rasti būdų, kaip kartu
su Lietuvos tautinėmis bendrijomis siekti valstybės strateginių
tikslų.
L. Venclauskas pasakojo, kad per viešuosius pasisakymus
lietuvius vadino tauta šeimininke, kitas tautas – svetėmis. Jų
buvo prašoma išmokti ir viešojoje erdvėje vartoti lietuvių kal
bą. Skelbimai, įvairūs užrašai kitomis kalbomis neretai būdavo
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net ištepliojami smala. Tokios gyventojų reakcijos kai kuriems
politikams kėlė nerimą, nes gadino Lietuvos įvaizdį pasaulyje.
Pasitaikydavo ir politinių priešpriešos skatinimo atvejų, pavyz
džiui, per debatus krikščionys demokratai nuolat ragino nesusi
dėti ir nebalsuoti už jų oponentus – valstiečius liaudininkus ar
socialdemokratus, tautines mažumas mačiusius kaip galimus
politinius partnerius. Visgi, istoriko vertinimu, Vasario 16-osios
Respublikos pradžioje dauguma lietuvių ir kitataučių sugebėjo
išlaikyti pagarbius tarpusavio santykius. Tarpukario Lietuva bu
vo valstybė, kur tautinės mažumos pakankamai laisvai gyveno,
tenkino savo kultūrinius poreikius.
Pasak L. Venclausko, didžiausia bėda buvo ta, kad lietuvių ir
kitų tautinių bendrijų pasauliai funkcionavo kaip nesusisiekian
tys indai. Tautinės mažumos turėjo savo mokyklas, o skirtingas
Lietuvos tautas jungianti vieta buvo universitetas. Tiesa, Vy
tauto Didžiojo universiteto bendruomenė svarstė, ar teisinga,
kad žydai taip gausiai studijuoja, tačiau jokios kvotos kitatau
čiams niekada nebuvo įvestos. Svarbiausiuose strateginiuose
postuose lietuviai matė tik savus, viduriniuose – ir kitataučius.
Istoriko teigimu, Lietuvai atgavus Vilnių, itin reiškėsi tautiniai
jausmai. Gatvėse skambėdavo patriotinės dainos, tačiau tarp
skirtingų tautinių grupių pasitaikydavo ir fizinių susidūrimų,
kurių pagrindinės priežastys buvo buitinio pobūdžio, neretai
kliautasi gandais ir paskalomis, dažniausiai santykių aiškini
masis baigdavosi langų daužymu ar apsistumdymu. Lietuvos
valdžia visomis priemonėmis siekė suvaldyti konfliktus ir mažinti
galimas jų kilimo priežastis.
Dr. Kęstutis Raškauskas kalbėjo apie trečiafrontininkus. Pa
sak istoriko, šešių jaunuolių kompanija – Antanas Venclova,
Kazys Boruta, Bronys Raila, Jonas Šimkus, Kostas Korsakas,
Petras Cvirka – 1929 m. pabaigoje nusprendė leisti socialiai
orientuotą avangardistinį žurnalą „Trečias frontas“. Ir šį sumanymą įgyvendino. Praėjus dešimtmečiui jiems buvo patikėta
lietuvių literatūros sovietizacijos misija. Dabar šių rašytojų
veikla matoma kaip nuoseklus judėjimas išdavystės keliu. Bet
ar viskas taip paprasta?
K. Raškausko teigimu, trečiafrontininkai savo kūryba nuo pat
pradžių išreiškė socialistines idėjas. Šie jaunuoliai buvo labai
skirtingi – nesiejo jų socialinė kilmė, literatūrinės pažiūros ar gy
vensenos stiliai. P. Cvirką ir J. Šimkų link socialinio radikalizmo
galėjo stumtelėti skurdas, su kuriuo jie susidūrė įsikūrę Kaune.
Kitus keturis jaunuolius galbūt šiuo keliu pastūmėjo politinių
realijų nepriėmimas, ypač po 1926 m. gruodžio perversmo.
K. Boruta karštai įsitraukė į praktinę veiklą ruošiant socialis
tinę (bet ne komunistinę) revoliuciją Lietuvoje. K. Korsakas ir
B. Raila šliejosi prie kompartijos, bet abu buvo atstumti, nes ne
sugebėjo paklusti partinei drausmei. A. Venclova vengė atviros
konfrontacijos su valdžia, o radikalias pažiūras reiškė laiškuose
ir kūryboje. Visi jie pasuko aktyvizmo keliu ir svajojo įsilieti į
tarptautinių socialistinių judėjimų gretas. Prie trečiafrontininkų
kolektyvo pamažu prisijungė daugiau narių, iš kurių labiausiai
išsiskyrė S. Nėris. Po netikėtų pokyčių (apie 1933–1934 m.)
visoms viltims buvo lemta sudužti, nes nei komunistams, nei
nemarksistiniams socialistams šių pakeleivių nereikėjo.
Doc. dr. Daiva Vaišnienė skaitė pranešimą „Kalbos politi
ka Vasario 16-osios Respublikoje“, kuriame pristatė teisinės
kalbos mokėjimo ir vartojimo nuostatas, įtvirtintas tarpukario
teisės aktuose. Pranešėja pabrėžė, kad 1922 ir 1928 m. Lie
tuvos Valstybės Konstitucijoje buvo įtvirtinta valstybinė kalba –
lietuvių, o vietinių kalbų vartojimas reglamentuotas įstatymu.
Pagrindinė valstybinės kalbos nuostata pakartota ir 1938 m.
Konstitucijoje, tik aiškiau pasakyta, kad įstatymu turi būti įtei
sinta, kuriose viešosiose įstaigose gali būti vartojamos ir kitos
kalbos. Kalbos reikalavimas įtrauktas į Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymą, nustatantį, kad nelietuvis gali tapti Lietuvos
piliečiu, jei jis žodžiu ir raštu moka lietuvių kalbą. Valstybine
kalba privalėjo susikalbėti visi gydytojai, norintys gauti teisę eiti
medicinos praktiką. Draugijų vadovybės nariai, spaustuvių ir
knygynų vedėjai taip pat turėjo lietuvių kalbą mokėti žodžiu ir
raštu. Visose savivaldybės įstaigose rašomasis darbas privalėjo
būti atliekamas lietuvių kalba, bet nedraustos ir kitos kalbos.

Valstybine kalba vyko teismų procesai, buvo rašomi protoko
lai ir sprendimai, o jei bylos dalyviai jos nemokėdavo, tekdavo
samdyti vertėją. Nors pagrindinė švietimo kalba buvo lietuvių,
veikė pradžios ir vidurinės mokyklos nelietuvių dėstomąja kal
ba. Tokiose įstaigose lietuvių kalba turėjo būti dėstoma istorija,
Lietuvos geografija, kūno kultūra ir karinis parengimas. Rašt
vedybą reikėjo tvarkyti taip pat lietuvių kalba. 1920 m. įsakyme
dėl žmonių vardų, pavardžių ir pravardžių, taip pat vietų vardų
rašymo nustatyta, kad dokumentuose ir oficialiuose raštuose
žmonių vardai, pavardės ir pravardės, taip pat vietų (kaimų,
sodžių, miestų ir miestelių) pavadinimai turėjo būti rašomi ne
laužant lietuvių kalbos dėsnių. Tačiau nurodoma, kad nelietuvių
vardai ir pavardės rašomi lotyniškomis raidėmis nekeičiant jų
šaknies, tik pridedant lietuviškas galūnes. 1938 m. pavardžių
įstatyme apibrėžta dar išsamiau: nelietuvio pavardė rašoma
pagal lietuvių kalbos ir rašybos dėsnius, bet ji gali būti rašoma
ir originalo kalba, jei to pageidauja jos turėtojas ir jei tos kalbos
raidynas lotyniškas. Tarpukario spaudiniams, kino filmams ga
liojo ir kalbos taisyklingumo reikalavimai, daug dėmesio skirta
įvairių sričių mokslo terminijai. Apžvelgusi tarpukario kalbos
teisę, D. Vaišnienė konstatavo, kad daugelis tada galiojusių
nuostatų yra perkeltos į 1995 m. priimtą Valstybinės kalbos
įstatymą. Taigi galima daryti išvadą, kad dabartinė valstybinės
kalbos politika tęsia pirmojoje Lietuvos Respublikoje suformuo
tą viešosios kalbos vartojimo tradiciją.
Dr. Aurelijus Gieda pasisakė intriguojančia tema „Lituanis
tikos Triumviratas: Kazimiero Būgos, Kleopo Jurgelionio ir
Augustino Voldemaro keliai modernėjančioje Lietuvoje“. Pasak
istoriko, nepaprastai svarbu, kad mokykloje kalbėtų ne tik apie
atskirus faktus, bet ir būtų parodytas iškilių, nepaprastų as
menybių bei paprastų žmonių gyvenimas. Pranešėjas kalbėjo
apie tai, kokie buvo K. Būgos, K. Jurgelionio ir A. Voldemaro
draugystės ryšiai jaunystėje, kartu palietė klausimą, kokia
jų reikšmė Lietuvos kultūros istorijoje. Anot mokslininko, šie
žmonės XX a. pradžioje Sankt Peterburge vieni kitiems su
jaunatviška euforija pasižadėjo dirbti Lietuvai (sudarė litua
nistikos triumviratą): Voldemaras – taps geriausiu istoriku,
K. Būga – kalbininku, o K. Jurgelionis – Lietuvos Aleksandru
Puškinu arba Ivanu Turgenevu.
Šių asmenybių draugystę A. Gieda iliustravo pavyzdžiais
iš 1935 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose K. Jurgelionio
paskelbtų prisiminimų apie K. Būgą. Be to, 1911 m. K. Būga
parašė K. Jurgelioniui laišką, kuriame išsipasakojo, kad jis dir
ba neatsitraukdamas ir susitelkęs tik į vieną sritį, tad niekaip
negali baigti universiteto. Pasak istoriko, tas laiškas buvo gana
intymus ir nuoširdus praktinio patarimo, kaip elgtis su savo
valios liga (polinkiu į siaurą specializaciją), prašymas. K. Būga
K. Jurgelionio klausė, ar tik nebūtų geriausia išeitis susituokti?
Juk žmona galimai neleistų tik į vieną siaurą sritį (kalbotyrą)
įnikti bei suteiktų gyvenimui pilnatvės.
Istorikas bandė parodyti, kad K. Būga, K. Jurgelionis ir
A. Voldemaras savo veiklos srityse (kalbotyroje, literatūroje /
literatūrologijoje, istorijoje) pasiekė tikrai daugiau, nei iki šiol
buvo manoma. Beje, A. Gieda taip pat siūlė mokykloje plačiau
kalbėti apie K. Jurgelionį (šiemet minime 130 metų jubiliejų) ir
analizuoti visą jo gyvenimą. Istorikas išryškino šių dienų aktua
liją – K. Jurgelioniui visa Lietuva sutilpo tik jo senelių namuose,
nes dar jaunystėje jis tapo emigrantu (gyveno Rusijoje, Pran
cūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, vėliau – Jungtinėse Amerikos
Valstijose). Pasak  A. Giedos, panašu, kad būtent iš vaikystės, iš
senelių namų jis sukaupė daug kūrybinės ir estetinės energijos.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė aptarė Kazio Griniaus asmenybę
ir indėlį į valstybingumo stiprinimą. Pasak istorikės, remiantis
dabartiniais vadovėliais, mokiniai iš Lietuvos tarpukario laiko
tarpio turi žinoti tik valstybės ir visuomenės veikėjus. Bet ar to
užtenka? D. Bukelevičiūtė atkreipė dėmesį ir į tai, kad turėtume
anksčiau pradėti mokykloje analizuoti K. Griniaus asmenybę,
o ne nuo 1926 m., kai jis tampa prezidentu.
Istorikė pasakojo, kad po Pirmojo pasaulinio karo K. Grinius,
skirtingai nei kiti žinomi Lietuvos visuomenės veikėjai, nepri
sijungė prie Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti,
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nes vis dar buvo Rusijoje. Tik 1919 m. atvyko į Paryžių, kur
padėjo lietuvius emigrantus grąžinti į Lietuvą. 1920 m. jis buvo
išrinktas į Steigiamąjį Seimą (1922–1923 m., 1923–1926 m.,
1926–1927 m.). K. Grinius rėmė švietimą, ieškojo lėšų, reikalin
gų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslams konservuoti.
D. Bukelevičiūtė taip pat aptarė K. Griniaus darbus einant
Kauno miesto savivaldybės Medicinos ir sanitarijos skyriaus
vedėjo pareigas. Tuo metu jis įkūrė pirmuosius gimdymo namus
Kaune, tad sumažėjo moterų ir kūdikių mirtingumas. Dar K. Gri
nius įsteigė kovos su tuberkulioze draugiją ir pasirūpino, kad
šios ligos gydymas būtų nemokamas, 1930 m. Kaune atidarė
sanatoriją. Pasak D. Bukelevičiūtės, po 1926 m. perversmo
Prezidentūroje jis toliau skyrė savo gyvenimą medicinai, sa
nitarijai ir visoms draugijoms, kurias buvo įkūręs. 1944 m.,
pasitraukęs į Vakarus, K. Grinius rašė atsiminimus. 2015 m.
jam suteiktas Pasaulio teisuolio vardas.
Istorikės teigimu, mokiniams reikėtų pabrėžti, kad K. Griniaus
gyvenimas nebuvo lengvas. Pranešėja persakė mokytojams
sakytus jo patarimus: „Kovose paskendęs išbuvau per visą
savo nors ir ilgoką amželį. Galėčiau kaipo išvadą paskelbti tė
vams ir pedagogams tokį patarimą: mokykite vaikus kantrybės,
kančias, nesmagumus, kovas pakelti, nes smagumų gyvenime
yra labai maža.“
Dr. Rimantas Miknys skaitė pranešimą apie Mykolą Romerį
kaip Lietuvos pilietį. Pasak istoriko, lietuviu M. Romeris save
laikė pirmiausia pilietine prasme. Iš tiesų jis jautėsi esąs len
kiškos kultūros, sietinos su buvusia LDK, bet ne su Lenkijos
karalyste, žmogumi. Lietuvą suvokė kaip istorinį darinį, kuriame
šalia lietuviškumo, kaip svarbiausio veiksnio, turėjo atsirasti vie
tos, M. Romerio žodžiais tariant, „lenkiškumui, baltarusiškumui,
žydiškumui“. R. Miknio teigimu, štai todėl jo savu nelaikė nei
lenkai, nei lietuviai. Pasak pranešėjo, per šios asmenybės gy
venimo tikslus ir darbus galime suvokti ir mokiniams paaiškinti
mūsų visuomenės pilietinės raidos tendencijas ir kai kurias šių
dienų problemas.
Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė skaitė paskutinį forumo
pranešimą „Tautos ugdymo idėjos: Sofija Kymantaitė-Čiurlionie
nė ir Vydūnas“. Pasak mokslininkės, mokyklai turi būti aktuali
S. Kymantaitės-Čiurlionienės mintis, kad žmogus įsipareigo
jimą tėvynei gauna tada, kai susipažįsta su kultūros istorija,
supranta, kaip kūrėsi jo šalies kultūra. Rašydama mokykloms

vadovėlius, S. Kymantaitė-Čiurlionienė įtraukė tekstus, su
kurtus LDK, kitomis kalbomis parašytus literatūros kūrinius,  
tikraisiais lietuvių dvasios reiškėjais ji laikė Adomą Mickevičių
ir Jurgį Baltrušaitį.
A. Martišiūtė-Linartienė pastebėjo, kad S. Kymantaitė-Čiurlio
nienė išnaudojo ir tuo metu modernias galimybes, padedančias
skleisti savo mintis visuomenėje, pavyzdžiui, skaitė paskaitas
per radiofoną. Taip pat, remdamasi Šveicarijos mokymo sis
tema, rekomendavo į ugdymą įtraukti plokšteles, kino filmus.
Mokslininkės teigimu, šios visuomenės veikėjos kalba ir darbai
sutapo – taip ji mėgino įkvėpti ir kitus įsipareigoti tėvynei.
Kita A. Martišiūtės-Linartienės aptarta asmenybė – Vydūnas.
Pasak pranešėjos, jis sukūrė laisvos, nepriklausomos asme
nybės ugdymo programą – žmogaus sau, tautai, žmonijai,
kuri veiksmingai plito. Vydūno idėjų sklaidą sustiprino tai, kad
jo kūriniai (drama „Probočių šešėliai“) buvo įtraukti į mokykli
nę programą, o sąvokos (sau žmogus, ne sau žmogus ir kt.)
pasitelktos Vasario 16-osios intelektualų, politikų tekstuose.
S. Kymantaitė-Čiurlionienė daug prisidėjo prie Vydūno idėjų
sklaidos, savo straipsniuose jo mintis pateikė Didžiosios Lie
tuvos skaitytojui įprastesne kalba.
A. Martišiūtė-Linartienė pabrėžė, kad yra be galo daug po
tencialo turinčių asmenybių, kurios gali paskatinti kitus kurti
save. Itin svarbu, kad lietuvių kalbos ir literatūros programose
numatyta pažintis su reikšmingomis Lietuvos kultūrai ir lite
ratūrai asmenybėmis. Pranešime aptartos dvi asmenybės,
atskleidžiančios veikimo ir idėjų tapatumą, gali padėti ugdyti
jaunų žmonių veiksmingą idealizmą.
Apibendrindama forumą, A. Martišiūtė-Linartienė teigė, kad
tarpukaris yra sudėtingas laikotarpis, kai reiškėsi įvairiausių
pažiūrų asmenybės. Taip pat svarbu suprasti, kad Vasario
16-osios Respublikoje subrendo iškilių lietuvių literatūros
klasikų karta. Visi skaityti pranešimai parodė, kaip glaudžiai
persipina literatūros ir istorijos realijos, kaip svarbu pažinti ir
suprasti Lietuvos kultūros istoriją. Šiuo metu mokyklai būtinai
reikia naujos Lietuvos istorijos programos, joje sustiprinant
kultūros istorijos dėmenį.
Vilmantė LEVANAVIČIŪTĖ
Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus
vyr. specialistė

Svečiuose pas Donelaitį
Jau tradicija tapo paskutinį gegužės šeštadienį organizuo
jama literatūros ir muzikos popietė „Svečiuose pas Donelaitį“.
Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities regioninės lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas ir moky
tojas Algirdas Karmilavičius sukviečia krašto mokinius, besi
mokančius lietuvių kalbos ir etnokultūros, lietuviškų ansamblių
dalyvius į Tolminkiemį. (Šiame tekste autorė įvardija ir senuo
sius vietovardžius – red. past.)
Šiemet mokinių pilni autobusai iš įvairių krašto mokyklų
atvyko į Lazdynėlius, Kristijono Donelaičio tėviškę, susirinko
prie poetui skirto paminklo. Ąžuolų giraitės pašonėje visi fo
tografavosi, padėjo gėlių, uždegė žvakeles. Paminklo aplinką
tvarko Gusevo (Gumbinės) 5-osios vidurinės mokyklos vaikų
folkloro ansamblio vadovė Gražina Koliago. Čia žydi gėlės,
žolę nupjauna Gusevo kaimiškosios savivaldybės atstovai.
Vietą aplink paminklą išklojus trinkelėmis, privežta žvyro. Gė
lės reikalauja ypatingos priežiūros, tad mokytojai kartu su vyru
iš namų Guseve tenka atvežti po penkis kibirus vandens, nes
aplink nėra nei upelio, nei šulinio. Jai vienai prižiūrėti gėles
darosi sunku... Reikėtų ieškoti išeities, kad Gusevo lietuviams
palengvėtų paminklo aplinkos priežiūros darbai.
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Tą dieną Tolminkiemis skendo sodrioje pavasario žalumo
je, skaisčiai švietė K. Donelaičio apdainuota saulelė, giedojo
paukščių choras, paslaptingai ošė medžiai. Pagrindinis šios
popietės organizatorius A. Karmilavičius pristatė šventės daly
vius. Į tradicinį renginį atvyko 150 mokinių, 60 Šiaulių ir Panevė
žio K. Donelaičio draugijos narių, vadovaujamų energingosios
Izolinos Natalijos Lingienės, Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Kaliningrade kultūros atašė Raminta Gecevičienė,
K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius.
Susirinkusiuosius K. Donelaičio žemėje sveikino Kalining
rado srities regioninės lietuvių kalbos asociacijos pirmininkas
A. Bartnikas. Jis dėkojo už paramą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijai, Čikagos Mažosios Lietuvos
draugijai ir partneriams: Lietuvos Respublikos generaliniam
konsulatui Kaliningrade, K. Donelaičio memorialiniam muziejui
Tolminkiemyje, visiems linkėjo gražių įspūdžių ypatingos auros
apgaubtoje Tolminkiemio bažnyčioje.
Kultūros atašė R. Gecevičienė pasakojo, kad prieš savaitę
į Tolminkiemį buvo atvykę renginio „Poezijos pavasaris“ da
lyviai, skambėjo sena, graži (nors ir sunki) lietuvių kalba. Čia
K. Donelaitis gyveno, dirbo ir kūrė, šioje vietovėje gyveno jo
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apdainuoti personažai. Džiu
gu, kad „Poezijos pavasaris“
neaplenkia ir Tolminkiemio,
kad kasmet į šią šventovę
atvyksta tiek daug mokinių.
R. Gecevičienė visiems palin
kėjo geros nuotaikos. K. Do
nelaičio draugijos pirminin
kas, Euroregiono „Nemunas“
direktorius G. Skamarovičius
džiaugėsi, kad Tolminkiemio
muziejuje gegužę vyko dvi
prasmingos šventės: „Poezi
jos pavasaris“ bei literatūros
ir muzikos popietė. Jis kreipė
si į mokytojus ir išsakė norą,
kad Kaliningrado srities mo
kiniai mokėtų protėvių kalbą,
kad neužželtų takeliai į šią
lietuviams brangią vietą, nes
Koncertuoja Dobrovolsko „Malūnėlis“
K. Donelaitis – tai mes visi.

Gusevo 5-osios vid. m-klos ansamblis „Nadruvėlė“ su vadove G. Koliago

Kaip visada šiauliečiai ir panevėžiečiai atvyko ne tik į šven
tę, bet ir į talką. Jie atkeliavo ne tuščiomis: vaikams atvežė
Šiaulių „Rūtos“ saldainių ir lietuviškų knygelių, Aleksui bendrą
nuotrauką, taip pat dovanų muziejaus direktorei Liudmilai Silo
vai ir poetei, vertėjai, mokytojai Rūtai Leonovai. K. Donelaičio
draugijos garbės narė I. N. Lingienė, dalyvavusi šventėje jau
31-ąjį kartą, dėkojo svečiams, kad atvyko, pagalbininkams už
darbą, o mokiniams už pasirodymą.
Per koncertą skambėjo lietuvių poetų eilės ir dainos. Eilėraš
čius deklamavo Sovetsko (Tilžės) 3-osios pagrindinės mokyklos
ir vaikų kūrybos namų mokiniai (mokytojos Vitalija Kovalenko
ir Tatjana Pavlova), Nesterovo (Stalupėnų) ir Pobedino (Šilė
nų) vidurinių mokyklų auklėtiniai (mokytoja Tatjana Rodenko),
Kaliningrado 4-osios vidurinės (mokytojas A. Karmilavičius) ir
Kaliningrado sekmadieninės mokyklos (mokytoja Stela Škuri
na) mokiniai.
Ir eiles deklamavo, ir daineles dainavo Nemano (Ragainės)
2-osios vidurinės mokyklos mokiniai (mokytojos Vida Marti
šauskienė ir Jolanta Valskienė), Kaliningrado 35-ojo licėjaus
auklėtiniai (mokytojas A. Karmilavičius), Gurjevsko (Noihau
zeno) vaikų folkloro ansamblis „Rūtelė“ (vadovė Irena Triuba).
Daugiausia mokinių atvyko iš Dobrovolsko (Pilkalnio) 4-osios
vidurinės mokyklos: vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“, jo gru
pės „Saulutė“ ir „Šaltinėlis“ (vadovai Alma Janvariova ir Jonas
Asakavičius). Šis kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose
Kaliningrado srityje ir Lietuvoje, yra srities liaudies muzikos
festivalio nugalėtojai.

Tolminkiemio bažnyčioje
skambėjo Gusevo 5-osios
vid ur in ės mok yklos vaik ų
folkloro ansamblio „Nadru
vėlė“ (vadovė G. Koliago),
Čern yš evs koje (Eitk ūn ų)
ans amb lio „Liep on a“ (va
dov ė Nijolė Naim uš in a),
Zelen ogr ads ko (Krant o)
progimnazijos (vadovė Vik
torija Kuznecova) ir Černia
chovsko (Įsruties) 4-osios
vidurinės mokyklos (vadovė
Onutė Druseikaitė) mokinių
atliekamos dainos.
Keletą kūrinių padainavo
Šiaulių kam er in is chor as
„Bič iuliai“ (vad ov ė Ilm er a
Abr om av ič ien ė). Šiaulie
tis akt or ius Vlad as Bar a
nauskas, pasisveikinęs su
K. Donelaičiu ir visais susi
rinkusiaisiais, kalbėjo apie poetą, jo kūrybą, išraiškingai skaitė
„Metų“ ištraukas.
Šventės dalyviams A. Karmilavičius įteikė ženkliukus su
K. Donelaičio portretu ir kt. Mokytojai ir ansamblių vadovai
gavo padėkos raštus. Iš Tolminkiemio šventės dalyviai vyko į
Gusevą, aplankė paminklą K. Donelaičiui.
Širdis džiaugėsi, kad sutvarkyta muziejaus aplinka, nušie
nauta žolė, žydi gėlės, prižiūrimi lietuvininkų kapeliai (ant kai
kurių degė žvakelės). K. Donelaičio jubiliejiniais metais vyko
daugybė įvairių renginių, pasirodė naujų leidinių. Apie poetą, jo
aplinką ir lietuvininkų papročius išleista Editos Baranauskienės
knyga „Tolminkiemio sodininkas“, Valentinas Juraitis parengė
fotografijų ir tekstų knygą „Nadruva. Donelaičio takais“.
Dėmesys būrų dainiui neatslūgo ir praėjus jubiliejiniams
metams. Mokytoja, poetė, vertėja Rūta Daujotaitė-Leonova į
rusų kalbą išvertė K. Donelaičio „Metus“ (dėl lėšų stokos dar
neišspausdinta). Knygą „K. Donelaičio atminties paveldas“ apie
poeto asmenybę, asmeninę biblioteką ir atminimo įprasminimą
rašo prof. Domas Kaunas.
Pabuvoję toje šventoje vietoje – lietuviškos raštijos žemėje,
kur sklando poeto dvasia, kur iš naujo susimąstome apie kūrėją,
jo reikšmę lietuvių literatūrai, atsisveikinome su Tolminkiemiu
ir K. Donelaičiu iki kitų metų. Ačiū visiems.
Emilija Algaudė BUKONTIENĖ
Uljanovo (Kraupiško) vid. m-klos mokytoja
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Lietuvos švietimo istorijos muziejus. Edukacinė veikla
Išgyvename kaitos laikotarpį, kupiną naujų technologijų,
politinių, ekonominių, socialinių bei mokslo pokyčių. Auganti
globalizacija, žinių plėtra, daugiakultūrės visuomenės pada
riniai verčia galvoti apie muziejaus vaidmenį besikeičiančioje
visuomenėje ir atliepti jos poreikius, skatinti jaunus žmones
plėtoti įvairius gebėjimus, plėsti kultūrinio gyvenimo spektrą,
palaikyti pagyvenusių žmonių bendruomenes.
Kultūra yra kaip gyvybė, kurios palaikymo ir globos negali
ma atidėti nė akimirkai, kaip negalima atidėti pavasarį sėjos
ar rudenį derliaus dorojimo (Vaclovas Bagdonavičius). Taip
Lietuvos švietimo istorijos muziejus suvokia atsakomybę šviesti
visuomenę, didinti socialinę integraciją.
Vienas seniausių muziejų
nepriklausomoje Lietuvoje
Lietuvos švietimo istorijos muziejus, dar 1922 m. įkurtas tuo
metės Kauno miesto savivaldybės kaip Pedagoginis muziejus,
yra vienas iš trijų seniausių muziejų nepriklausomoje Lietuvoje.
Ilgus dešimtmečius jis glaudėsi įvairiose Kauno vietose, o nuo
2000 m. įsikūrė tinkamose, muziejinei veiklai pritaikytose pa
talpose Vytauto prospekte.
Geležinkelio stotį su miestu jungiantis Vytauto prospektas –
viena Kauno arterijų. Skambiu vardu pavadintas prospektas
išskirtinis, turi dvi stotis – autobusų ir geležinkelio. Jis baigiasi
ties Karolio Reisono suprojektuotu Žemės ūkio rūmų pastatu,
Kristijono Donelaičio ir Parodos gatvių sankryžoje, netoliese
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio pastatas – buvę tarpuka
rio apskrities savivaldybės rūmai, dabar čia įsikūrusi Kauno
apskrities policija.
Anuomet, kai geležinkelis turėjo didelę strateginę reikšmę,
o traukiniai vertinti kaip didinga transporto priemonė, ši miesto
dalis, geležinkelio stoties pri
eigos, buvo tarsi laikinosios
sostinės vartai. Šiandien šios
nepelnytai pamirštos miesto
dalies svarbą didina, garsina
ir gaivina Lietuvos švietimo
istorijos muziejus, tęsdamas
žymaus pedagogo, vadovė
lių aut or iaus, vis uom en ės
veikėjo, muziejaus įkūrėjo ir
ilgamečio direktoriaus Vinco
Ruzgo (1890–1972) darbus.
Tais laikais jo pastangomis
muziejus tapo ne tik jaunuo
menės ugdymo, bet ir Kauno
kultūrinio gyvenimo centru.
Šiandien čia ne tik pristatomi

išskirtiniai Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkiniai, Lie
tuvos švietimo istorija, bet ir pažangiai, interaktyviai vykdoma
suaugusiųjų bei jaunimo kultūrinė edukacija.
Edukacija, kultūrinės veiklos muziejuje
Modernioje visuomenėje muziejus – kultūrinės sklaidos
centras, gausybę kultūros vertybių sukaupusi institucija – turi
pritraukti lankytojus, atlikti kitas svarbias funkcijas, prisiderinti
prie šiuolaikinių iššūkių.
Lietuvos švietimo istorijos muziejus siekia sudominti ne tik
savo turiniu – eksponatais, bet ir patrauklia, gerai apgalvota
eksponavimo forma. Inovatyviose edukacinės veiklos zonose
vykdoma interaktyvi kultūrinė edukacija, šiuolaikiškoje ekspo
zicinėje erdvėje galima pajusti, paliesti, atrasti save (pvz., „Iš
amžių glūdumos į mus“, „Senosios gamtos mokslų vaizdinės
priemonės. XX a. 1-oji pusė“, „XVII–XX a. švietėjai dailėje“).
Muziejuje naudojamos vaizdinės mokymo priemonės pa
pildo ir sustiprina išgirstų žinių poveikį, padeda greičiau ir ge
riau suprasti informaciją apie eksponatus (pvz., ekspozicijos
seniausiojo laikotarpio (XIV–XIX a.) bei švietimo Lietuvoje
1904–1940 m. salėse). Lankytoją taip pat pasiekia išvažiuoja
mosios edukacijos, virtualios parodos.
Sparčiai keičiantis pasauliui, muziejus stengiasi lanksčiai ir
kūrybingai įtraukti lankytoją į edukacinį procesą. Mokiniams
organizuojamos edukacinės programos, naudojami žodiniai,
vaizdiniai, praktiniai metodai. Žodiniai – dažnai pasitelkiami
pokalbiai, dialogas, diskusijos arba dirbama mažomis grupėmis,
tolerantiškai priimant įvairiausius lankytojų pasaulio interpreta
vimo būdus, orientuojantis į patį edukacijos procesą, atsisakant
didaktinio pokalbio (pvz., edukacinė programa „Mokykla va
kar ir šiandien“). Šių diskusijų tikslas – kurti prasmę, aktyviai

bendradarbiauti, o ne konkuruoti ar supriešinti savo nuomonę.
Vadovaudamasis šiuolaikine mokymosi paradigma, muziejus
stengiasi ne mechaniškai perduoti žinias, bet plėtoti jaunojo
lankytojo požiūrį, vertybes.
Muziejuje taikomi vaizdiniai edukacijos metodai sujungiami
su kūrybingumui ugdyti skirtais metodais (pvz., edukacinė pro
grama „Kaip žaidė mano senoliai“). Dažnai tai būna savarankiš
kos užduotys, praktiniai darbai, padedantys formuoti ir tobulinti
įgūdžius (pvz., edukacinė programa „Dailyraštis tarpukario
Lietuvos mokykloje“), žaidybiniai, vaidybiniai (pvz., edukaci
nė programa „Kaip skaito tėtis“), praeities atkūrimo metodai
(pvz., edukacinė programa „Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mo
kykla“), interaktyvaus mokymo būdai – čia lankytojas gali pats
šviestis.
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Mokiniams netikėtas žaidimas visada yra spontaniška ir
įdomi veikla. Nėra ribos tarp žaidimo ir kūrybos – tai kūrybinis
procesas (pvz., edukacinė programa „Legendos gamtoje“).
Žaisdamas žmogus išgyvena įvairius jausmus, kurie padeda
plėtotis kaip individualybei ir kolektyvo nariui. Sudarant žai
dimo situaciją, kūrybinė veikla pasireiškia akivaizdžia forma,
įtraukiama mokinių vaizduotė, mąstymas, plėtojamas bendras
siužetas. Svarbus žaidimo ir veiklos partneris – muziejaus
edukatorius. Žaidžiamų vaidybinių žaidimų (pvz., edukacinė
programa „Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla“) elementai
edukacijos procese visapusiškai ugdo asmenybę, augina ir
brandina žmogų. Vaidybinis veiksmas padeda atsipalaiduoti,
sumažinti bendravimo baimę, išugdyti geranoriškumą, toleran
ciją ir kūrybinio atsivėrimo nuostatą. Dalyviams tai džiaugsmo
šaltinis, gera emocinė atmosfera.
Visoje Europoje vis labiau pripažįstama kūrybingumo, me
ninio ugdymo svarba formuojant jaunų žmonių gebėjimus,
akivaizdus ryšys tarp kūrybingumo ir kultūrinio sąmoningumo.
Kokią vietą užima menai? Mokykloje meniniam ugdymui
oficialiai skiriamas laikas yra nepakankamas. Muziejus skati

na kelti kultūrinį sąmoningumą lavinant meninius gebėjimus,
žinias ir suvokimą, įtraukti įvairias meno rūšis, dalytis menine
patirtimi. Čia nuolat organizuojami vaikų bei jaunimo vizua
laus meno, muzikiniai, šokių pasirodymai, teatro spektakliai,
teatralizuotos edukacinės programos, fotografijos, tapybos,
rankdarbių parodos.
Siekdamas skatinti mokinių kultūrinę įvairovę per menus,
kultūrinį paveldą, ugdyti saviraišką, socialinius ir bendravimo
gebėjimus, pasitikėjimą ir savigarbą, muziejus siūlo lankyti
kultūrines vietas (būrelis „Jaunasis muziejininkas“), bendradar
biauti su menininkais (poezijos, prozos popietės, knygų prista
tymai), inicijuoja dienos vasaros stovyklas socialiai remtiniems
vaikams. Taip pat organizuojamos įvairios šventės, koncertai,
festivaliai, mokiniai skatinami juose dalyvauti, sujungiami me
nai, kultūra ir švietimas, nemažai dėmesio skiriama kūnui lavinti
(suaugusiųjų grupės).
Muziejuje organizuojama veikla visoms gyventojų katego
rijoms – nuo pačių mažiausių iki brandaus amžiaus žmonių.
Irma GŪŽIENĖ

Baigta rengti lytiškumo ugdymo programa
Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) dirbusi darbo grupė
baigė rengti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai
programos projektą. Ji įsigaliotų švietimo ir mokslo ministrei
Audronei Pitrėnienei pasirašius įsakymą. Planuojama, kad
pagal naująją programą mokyklose bus pradėta dirbti 2017 m.
Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė dėkojo darbo grupės
nariams, priėmusiems galutinį programos projektą. „Programa
pradėta rengti gal prieš 10 metų, rengėjams vis nepavykdavo
sutarti dėl esminių nuostatų. Šiandien esu dėkinga sunkiai
dirbusios darbo grupės nariams, kad pagaliau matome rezul
tatą“, – sakė ministrė.

„Šis programos projektas parengtas pagal Pasaulio sveika
tos organizacijos rekomendacijas, atsižvelgus į mokslininkų,
sveikatos specialistų pastabas. Jos tikslas – suteikti žinių
apie sveikatą, lytiškumą, šeimą, ugdyti sveikos gyvensenos
įgūdžius, atsakingą lytinį elgesį, gebėjimą kurti ir palaikyti nuo
širdžius santykius“, – sako darbo grupės vadovė, švietimo ir
mokslo viceministrė, sveikatos mokslų daktarė Natalja Istomina.
Per paskutinį darbo grupės posėdį už programos projektą
balsavo 16 narių, 3 susilaikė. Tai buvo didžiausia darbo grupė,
į kurią įėjo net 29 nariai iš labai skirtingų organizacijų ir įstaigų.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Forumas „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“
Birželį Vilniaus Žemynos gimnazijoje vyko forumas „Lietuvos
mokykla po Seimo rinkimų“, kurį organizavo Lietuvos gimnazi
jų asociacija. Forume dalyvavo šešios politinės partijos, nors
pristatyti savo švietimo programas buvo kviestos visos. Renginį
vedė politologas, socialinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius Lauras Bielinis.
Po sveikinimo žodžių ir palinkėjimų savo programą prista
tė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Regimantas
Čiupaila. Politiko pristatyme nuskambėjo pagrindinė mintis,
kad ugdymo kokybę bus siekiama gerinti mažinant mokinių
skaičių klasėse. Partijos „Lietuvos sąrašas“ vadovo Dariaus
Kuolio pristatytos programos pagrindinės kryptys – stiprinti
pedagogų ir mokyklų savarankiškumą, teikti daugiau pagalbos
mokytojams. Liberalų sąjungos atstovas Gintaras Steponavi
čius kalbėjo apie pedagogus, kurie taps supermokytojais, ir 100
nepriklausomų mokyklų steigimą. Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų programą pristatė Valentinas Stundys.
Pasigirdo novatoriškų, ambicingų idėjų, orientuotų į šiuolaikinę,
modernią pedagogiką. V. Stundys pabrėžė pagalbą vaikui ir
mokytojui, mokyklų autonomiją, vadovų, kaip lyderių, vaidmens
svarbą ugdymo kokybei. Socialdemokratų atstovas Rimantas
Vaitkus išryškino mokytojų rengimo svarbą, mažesnių mokyklų
prijungimą prie gimnazijų, gerą abiturientų paruošimą. Darbo
partijos švietimo programą pristatė Irena Ramelytė. Pranešė
ja pabrėžė, kad svarbu didinti mokytojų atlyginimus, atnaujinti
bendrąsias ugdymo programas, suteikti daugiau autonomijos
mokykloms.

Po pietų pertraukos Vilniaus universiteto profesorius Riman
tas Želvys apžvelgė dalyvavusių partijų švietimo programų
privalumus ir trūkumus. Jis su sveiku humoru palygino 2012 m.
partijų programas su dabartinėmis. Profesorius išskyrė Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų švietimo programą,
kaip gerai parengtą ir išsamią.
Prieš diskusijas savo kalboje pabrėžiau, kad neužtenka pa
rengti gerą programą, daug sudėtingiau ją įgyvendinti. Viskas
priklauso nuo to, ar programos kūrėjai ir dalyviai vienodai ją
supranta, ar parinktos priemonės bus veiksmingos, ar bus skirti
reikalingi resursai ir pagalba. Taip pat, mano manymu, išryš
kėja su mokyklų finansavimu, mokytojų ir vadovų socialinėmis
garantijomis susijusios problemos. Pateikiau siūlymus, kaip jas
būtų galima spręsti.
Tada vyko diskusijos, politikai atsakinėjo į dalyvių klausimus.
Visi pritarė, kad partijoms reikia susitarti dėl bendros švietimo
koncepcijos ir kad švietimui reikalingos kardinalios permainos
bei didesnis finansavimas.
Forumo pabaigoje Lietuvos gimnazijų asociacijos vicepre
zidentė, Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė,
dėkojo visiems dalyviams ir priminė, kad politikai turi spręsti,
koks bus švietimas po Seimo rinkimų. Mano manymu, ateityje
tokie susitikimai su politikais turėtų tapti tradicija.
Vytautas KANTAUSKAS
Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas,
Šiaulių Simono Daukanto g-jos direktorius
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Mano sapnuose vaikštai, Lietuva!
Poetė Marija Stankus-Saulaitė užaugo ir mokėsi Vakaruose.
Mokydamasi iš tėvų kalbos ir rašto, klausydamasi pasakojimų
apie tautos istoriją ir papročius, nuo mažens Lietuvos vaizdus
ji puoselėjo savo vizijose ir svajonėse... Simboliška, kad būtent
šios poetės vieno iš daugelio eilėraščių eilutė tapo užsienio
lietuvių mokyklų raiškiojo skaitymo konkurso leitmotyvu. Kon
kursą jau penktą kartą organizavo Vilniaus lietuvių namai, rėmė
Švietimo ir mokslo ministerija. Šiemet susirinko 78 dalyviai iš
šešių šalių: Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos
bei Lietuvos. Jie varžėsi dėl I–III vietų trijose amžiaus grupėse:
1–4 klasių, 5–8 klasių bei 9–12 klasių, taip pat poetinių kom
pozicijų grupėje. Stebino ne tik konkurso dalyvių gausa, bet ir
aukštas meninio skaitymo lygis. Vertinimo komisijai dar niekada
nebuvo taip sunku išrinkti geriausius skaitovus.
1–4 klasių grupėje pirmąją vietą iškovojo ir gražiu balsu, ge
ra tarsena, scenine išvaizda sužavėjo Rygos lietuvių vidurinės
mokyklos mokinė Ugnė Mikaitė, raiškiai skaičiusi Salomėjos
Nėries „Senelės pasaką“ (mokytoja Giedrė Kulišovienė). Ant
rąją vietą užėmė Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities Sovetsko
(Tilžės) vaikų kūrybos namų mokinė Klara Kurnosova. Ji skaitė
du eilėraščius: S. Nėries „Žemės ilgesys“ ir Juozo Erlicko „No
rėčiau“ (mokytoja Tatjana Pavlova). Norisi pastebėti, kad šiame
konkurse dalyvavę lietuvių kalbos pasirenkamuosius dalykus
Kaliningrado srities, Sovetsko, Zelenogradsko miestų viduri
nėse mokyklose ar vaikų kūrybos namuose lankantys vaikai
kitus dalyvius ir komisiją
nustebino puikia tarsena,
tačiau daugeliui koją paki
šo akcentas. Trečioji vieta
atiteko Vilniaus lietuvių na
mų mokiniui Faustui Plach
tinsk iui, dek lam av us iam
Birutės Lenktytės eilėraštį
„Šalt as ryt as“ (mok yt oja
Nijolė Volosevičienė).
5–8 klasių grupėje pir
moji vieta atiteko Vilniaus
lietuvių namų mokinei Auš
rai Banelytei, raiškiai skai
čiusiai S. Nėries eilėraštį
A. Banelytė

„Donelaitis“ ir Jurgos Ivanauskaitės „Perpetuum mobile“ (mo
kytoja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė). Konkurso dalyvius suža
vėjo antrąją vietą laimėjęs Kaliningrado srities Sovetsko vaikų
kūrybos namų auklėtinis Antanas Paukštis. Jis skaitė Maironio
kūrinį „Giesmė Kristui Karaliui“ (mokytoja T. Pavlova). Už labai
artistiškai perteiktą Gintauto Mieleikos eilėraštį „Žalmargės
karvutės vasara“ trečioji vieta atiteko Kaliningrado srities Dob
rovolsko 4-osios vidurinės mokyklos mokinei Anai Trofimovai.
Konkurse dalyvavo dvylika 9–12 klasių mokinių. Pirmoji vieta
atiteko Rygos lietuvių vidurinės mokyklos auklėtinei Ramunei
Raziūnaitei (mokytoja Jolanta Naglė). Mergina šiam konkursui
paruošė Vacio Reimerio eilėraštį „Judviem“. Jau antrus metus
vieną iš prizinių vietų užsienio lietuvių mokyklų mokinių raiškiojo
skaitymo konkurse laimi Pelesos privačios bendrojo lavinimo
vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba mokinys Linas Ma
tiulevičius. Šiemet jis deklamavo Sigito Gedos eilėraštį „Giesmė
apie pasaulio medį“ ir laimėjo antrąją vietą. Deimantė Gervytė
iš Vasario 16-osios gimnazijos užėmė trečiąją vietą. Mokinė
skaitė ištrauką iš Antano Vienuolio apsakymo „Paskenduolė“
(mokytoja Birutė Augustanavičiūtė).
Visose amžiaus grupėse buvo galima skirti ne vieną trečią
ar antrą vietą. Vertinant dalyvių raiškiojo skaitymo gebėjimus,
bendravimą su publika, įtaigą, gebėjimą perteikti emociją,
nuotaiką, teko nepamiršti ir kitoje sociokultūrinėje aplinkoje
gyvenančių lietuvių aspekto, įvertinti galimybes kitoje šalyje
mokytis kalbėti lietuviškai.
Poetinių kompozicijų grupėje rungėsi
Seinų „Žiburio“ mokyklos, Rimdžiūnų vidu
rinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba bei
Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto
municipalinės autonominės bendrojo ugdy
mo progimnazijos „Vektor“ mokiniai. Seinų
bei Rimdžiūnų mokyklų auklėtiniai pristatė
po dvi poetines kompozicijas. Pirmosios
viet os laim ėt ojais tap o Sein ų „Žib ur io“
mokyklos mokiniai. Jie parengė kompozi
ciją „Ieškojimai“ pagal Henriko Nagio eilė
raščius (mokytoja Irena Gasperavičiūtė).
Antrąją vietą užėmė Kaliningrado srities
Zelenogradsko miesto municipalinės auto
R. Raziūnaitė
nominės bendrojo ugdymo progimnazijos
„Vektor“ auklėtiniai, pristatę poetinę kompo
ziciją „Jūratė ir Kastytis“ (mokytoja Viktorija
Kuznecova). Trečioji vieta atiteko 4–10
klasių mokiniams iš Rimdžiūnų vidurinės
mokyklos. Jie parengė literatūrinę kompozi
ciją „Ir aš moku augti“ pagal J. Erlicko ir kitų
autorių kūrinius (mokytoja Angelė Valienė).
Konkursas baigėsi. Nuaidėjo, nuskam
bėjo linksmais vaikų balseliais... Visi šiame
konkurse dalyvavę mokiniai auga ne Lie
tuvoje, tačiau jie puikiai kalba lietuviškai.
Tad galime būti ramūs – Lietuva buvo,
yra ir bus.
<...>
Aš seksiu debesis tavo akyse:
dienų dienas rymosiu,
ir dar bus maža man tavęs.
Mano sapnuose vaikštai,
Lietuva,
ieškodama sau veido.
(M. Stankus-Saulaitė)

Seinų lietuvių „Žiburio“ m-klos mokiniai ir mokytoja I. Gasperavičiūtė
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Asta TURSKIENĖ
Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių
švietimo skyriaus vedėja

