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Rugsėjo26-oji–Europoskalbųdiena

Europoskalbųdienos,kasmetvisojeEuropoješvenčiamosrugsėjo26-ąją,tiks-
las–atkreiptivisuomenėsdėmesįįkalbųirkultūrųįvairovęEuropoje,puoselėtidau-
giakalbystęirdaugiakultūriškumą,skatintimokytiskalbųmokyklose,universitetuose
beijuosbaigus,kitaiptariant–visągyvenimą.
Europaturitikrąkalbųlobyną–24oficialiąsiaskalbasirper60vietosgyventojų

bendruomenių, kalbančių regioninėmis armažumų kalbomis.Būtent į šią gausą
norėdamosatkreipti dėmesįEuroposSąjunga irEuroposTaryba2001m.ėmėsi
Europoskalbųmetųiniciatyvos.
EuroposkalbųdienosšventęLietuvojejaudaugelįmetųorganizuojaValstybės

institucijųkalbųcentraskartusuEuroposKomisija.Rugsėjo26d.kasmetmini ir
užsieniošaliųambasadosbeikultūroscentrai,reziduojantysLietuvoje.Jieaktyviai
dalyvaujaValstybės institucijųkalbųcentro rengiamuosešventeiskirtuose rengi-
niuose:vaikųpiešiniųkonkurso„DaugiakalbėEuropa“nugalėtojųparodoje,kalbų
mugėse,vadinamuosiuose„pasimatymuosesukalbomis“.Peršiasveiklasužsienio
šaliųambasadosirkultūroscentraipopuliarinasavokalbą,supažindinasukalbos
mokymosigalimybėmis,pasakojaapiešalieskultūrą,tradicijas,kaikurienetgivai-
šina tradiciniais gardėsiais.Dar vienasEuropos kalbų dienos renginys – „Kalbų
dirbtuvės“,tradiciškaiorganizuojamosValstybėsinstitucijųkalbųcentroauditorijose,
Vilniausmokytojųnamųpastate.Čiavykstatrumpos,linksmos,interaktyvios,labiau
pažintinėskalbųpamokėlės,įkuriaskviečiamivisi–nuopatiesmažiausioikineriboto
amžiaussenjoro,norinčioišmoktiįvairiųkalbų.„Kalbųdirbtuvėse“rengiamiįvairūs
konkursai,viktorinos,sprendžiamikryžiažodžiai,rodomifilmaiįvairiomiskalbomis.
Nuo2015m.Europoskalbųdienąpapildėdarvienasnaujasrenginys–„Protųko-

vų“finalas„Europoskalbųlabirintas“.2015m.toks„Protųkovų“finalasvykoVilniaus
rotušėje.Į jįsusirinkodvylikakomandų,kuriassudarėpošešisšešiolikmečius,iš
įvairiųLietuvosmiestųirmiestelių.NugalėtojaiišAnykščiųlaimėjokelionęįEuropos
ParlamentąBriuselyje.ŠįpriządovanojoEuroposParlamentonarysAlgirdasSau-
dargas.Anykštiečiaisusavomokytojairrenginioorganizatoriaisšiemetapsilankė
EuroposParlamenteBriuselyje.
Šiaismetais„Protųkovų“finalasvyksVilniaus„Legendosklube“,jamedalyvaus

komandos,sudarytosišpenkiųšešiolikmečiųirjuosparengusiomokytojo.Regist-
racijadartęsiasi,daugiauinformacijosgalimarastiValstybėsinstitucijųkalbųcentro
interneto puslapyje –www.vikc.lt/lt/pagrindinis-1/pratsiamas-kvietimas-dalyvauti-
prot-kov-atrankoje-13333.
Pagrindinįfinaloprizą–kelionęįEuroposParlamentąStrasbūre–šiemetįsteigė

EuroposParlamentonarysPetrasAuštrevičius.

Rugsėjo26d.kviečiamekartupaminėtiEuroposkalbųdieną
irdalyvautirenginiuose:
11.00–12.30val.EuroposinformacijosbiureprieLRSeimorūmųSeimopirmininkė

LoretaGraužinienėatidarysLietuvosvaikųpiešiniųkonkurso„DaugiakalbėEuropa“
geriausiųdarbųparodąirapdovanoslaureatus.
12.00–13.30val.ValstybėsinstitucijųkalbųcentroauditorijoseirVilniausmokytojų

namuosevyks„Kalbųdirbtuvės“.
14.00–17.00val.Vilniaus„Legendosklube“LietuvosprotųkovųguruRobertas

Petrauskasves„Protųkovų“finalą„Europoskalbųlabirintas“,kuriamekomandos
varžysissavožiniomisapiekalbasdėlpagrindinioprizo–kelionėsįEuroposPar-
lamentąStrasbūre.

AudronėAUŠKELIENĖ
Valstybėsinstitucijųkalbųcentrodirektorė,

Europoskalbųdienosrenginioiniciatorėirorganizatorė
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Produktyvusismokymasis,įšaliesbendrąjįugdymądiegia-
masnuo2012m.,tampavisžinomesnis.Jisjauperkeliamas
įprofesinįrengimąirsuaugusiųjųšvietimą.Produktyvųjįmo-
kymąsiišbandytinusprendėKėdainiųsuaugusiųjųirjaunimo
mokymo centras bei Kėdainių profesinio rengimo centras
(KPRC).JiekartusuŠvietimoirmoksloministerijosŠvietimo
aprūpinimo centru (ŠAC) įsitraukė į tarptautinį „Erasmus+“ 
strateginiųpartnerysčiųprojektą„PROVED“.Šiųinstitucijųats-
tovaisukolegomisišGraikijos,SuomijosirVokietijossusibūrė
įtarptautinįkonsorciumąirdvejusmetus(2014–2016m.)kūrė
produktyviojomokymosidiegtieskonceptą,taikėjįpraktiškai.

PRojEktotiksLas–Padėtijaunimui,daRbdaviams
iRugdymoinstitucijoms

ŠiandienosEuropaisprendžiantnetikankstyvojopasitrauki-
moiššvietimosistemosproblemą,betirkokybiškoišsilavinimo
bei profesinės kvalifikacijos, sėkmingos integracijos į darbo
rinką,profesinėskarjerosprojektavimo,patrauklausprofesinio
mokymosiklausimus,projektas„PROVED“tampaypačnau-
dingas,vykdomastinkamulaiku.Tailemiajodaugiakryptišku-
mas.Projektasinicijuotassiekiantprofesinėseirsuaugusiųjų
mokyklose išbandyti produktyvųjįmokymąsi, kurį Europos
Komisija(EK)rekomenduojakaipveiksmingąpriemonęmažinti
ankstiiššvietimopasitraukiančiųjaunuoliųskaičių(EKrapor-
tas„Ankstyvojopasitraukimoiššvietimosistemosmažinimas:
pagrindinėsmintysirpolitikospriemonės“,2013m.lapkritis).
Taipstengiamasiprofesinįmokymąsipadarytiįdomesnį,atlie-
piantįsparčiosdarborinkoskaitosirjaunožmogausporeikių
tendencijas,padėtidarborinkossubjektamsparengtireikiamus
specialistusir,žinoma,pačiaimokymoįstaigaitaptišiuolaikiš-
kabeipatrauklia.PasakKPRCprofesijosmokytojosLaimutės
Dulkinienės:„Kiekvienanaujovėyramokyklosišlikimogaran-
tas.Atviranaujovėmsinstitucijaturididesnęgalimybęišlikti.“
Projektedalyvavę16–31metųamžiausasmenysnorėjone

tikįgytipagrindinįarvidurinįišsilavinimą,profesinękvalifikaci-
ją,betirišbandytiskirtingasprofesijasartamtikrosprofesijos
specializacijas, įvairiasdarbovietas,užmegzti kontaktus su
įmonėmis,atrastitai,kasjiemslabiausiaipatinka,netgisusi-
rastiilgalaikędarbovietą.Šipatirtispadėjomokiniamskurkas
realistiškiauvertintidarborinkossituaciją,tadirateitiesplanai
tapo konkretesni, jaunuoliai jų siekia kryptingiau. „Tai puiki
galimybėpažintiirišbandytisave“,–tvirtinaprojektodalyviai.
Į „PROVED“ įsitraukusiemsmokytojams, be abejo, buvo

svarbusužadintimokiniųmotyvacijątaikantnaująmokymosi
metodą.Darvienasmotyvas–galimybėtobulėti.„Jeiaštobulė-

Produktyvųjįmokymąsiišbandėprofesinių 
irsuaugusiųjųmokyklųmokiniai

ju,sumažėjarizikaiškristi
išdarborinkos“,–teigia
KPRCprofesijosmokyto-
jaVidaRadavičienė.Jiypačpabrėžia„tarptautinėssocializa-
cijos“reikšmęprofesiniamaugimui.

kEtuRiųšaLiųPaRtnERystėsiEkiantPRofEsinio
REngimoiRsuaugusiųjųmokymoPokyčių

Projektą„PROVED“inicijavoBerlyneįsikūrusioEuropospro-
duktyviojomokymosiinstitutospecialistai.Įtarptautinįkonsor-
ciumąjiepakvietėilgamečiuspartneriusišGraikijos,Lietuvos,
Suomijos irVokietijos.ProjektedalyvavoGeorg-Schlesinger
profesinėmokyklaišVokietijos,Suomijosregioninismokymo
centras„Omnia“,„2-asislaboratorijųcentras“irnevyriausybi-
niųorganizacijųjudėjimasužkitokiągyvenseną„PROTASI“iš
Graikijos,oišLietuvos–Kėdainiųsuaugusiųjųirjaunimomo-
kymocentras,KėdainiųprofesiniorengimocentrasirŠvietimo
aprūpinimocentras.Visoseketuriosešalysevykotarptautiniai
seminarai,perkuriuosmokytojaimokėsiproduktyviojomoky-
mosi teorijos.Mokyklosebuvosuburtosgrupės,sukuriomis
pedagogaidirbopasitelkęproduktyviojomokymosimetodus:
mokinių individualias ir grupines konsultacijas, produktyvias
užduotis,praktinįmokymąsipačiųpasirinktoseįmonėse,orga-
nizacijose,bendrovėse.Kitipartneriaidalyvavokuriantteorinius
projektoproduktus,vedėmokymusirteikėkonsultacijasmo-
kyklųkomandoms.Projekto„PROVED“komandųlaukėgana
panašūsiššūkiai:įvairiųkultūrųirskirtingųmokymosiįgūdžių
turintysmokiniai,jaunimas,susiduriantissumokymosisunku-
maisirmotyvacijosstoka.
Tarptautinisprojektasišsiskyrėirkiekvienosšaliespartnerės

specifika,kuriąlėmėnetikšvietimosistemosypatumaiirtradi-
cijos,betirekonominėbeisociokultūrinėsituacija.Pavyzdžiui,
būsimųSuomijosplaukųstilistųmokytojaidaugiausiaidėme-
sioskyrėinformacinėmistechnologijomisgrįstamugdymuisi,
naudojantmobiliuosiusįrenginiusirpildanttinklaraščius.Taip
mokiniaimokėsinetikprofesijos,betirsuomiųkalbos(daugu-
majų–imigrantaiarbaiškritęiššvietimosistemos),vizualizuoti
įgytusįgūdžiusirpatirtį.
Lietuviams buvo iššūkis bendradarbiauti su įmonėmis ir

įtrauktijųatstovusįjaunuolių,kuriemokosiapdailininkopro-
fesijos,ugdymosiprocesą,teikiantgrįžtamąjįryšįapiepraktinį
mokymąsi irbesimokančiųjųpažangą.Svarbusuždavinys–
gerintimokinių,turinčiųindividualiųugdymosiporeikių,socia-
liniusįgūdžius.
Graikijos kolegų patirtį lėmė šalies ekonominė situacija.
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Pastaraisiaismetais nemažai intelekto bei elgesio ir / ar
emocijųsutrikimų turinčiųmokiniųmokosibendrojougdymo
mokyklosekartusubendraamžiais.Praktikarodo,kadšiųvaikų
įtraukimasįbendrojougdymomokyklassukėlėnemažaigalvos
skausmo tendirbantiems specialistams.Mokytojai yra linkę
normalizuotisutrikimųturinčiųmokiniųelgesįformaliais,ribo-
jančiaismetodais,kuriedažnaineduodalaukiamorezultato.Iš
tiesųšievaikaireikalaujadaugiaudėmesio,pastangų,pagalbos
irspecialistųpasirengimo,siekiantjųugdymąpadarytisėkmin-
gą,oemocinębūseną–pozityvią.Pedagogaipripažįsta,kad
jiemstrūkstažiniųirpraktikos,kaipdirbtisutokiaismokiniais.
Tadnemažaibendrojougdymoįstaigųadministracijosatstovų,

tarptautinėmetodinė-praktinėkonferencija 
gelgaudiškio„šaltinio“specialiojougdymocentre

Konferencijostema„Aktyvumoirdėmesiosutrikimųbeielgesioproblemųturinčių
sutrikusiointelektomokiniųmotyvavimasugdymui(si)beipozityviamelgesiui“

pedagogų,pagalbosmokiniuispecialistųirtėvųarglobėjųvis
dažniaukreipiasiįGelgaudiškio„Šaltinio“specialiojougdymo
centrą.Jieprašorengtiseminarus,paskaitas,mokymus,kon-
sultacijas,kaipugdyti intelekto irelgesio/emocijųsutrikimų
turinčiusmokiniusbeikoreguotijųelgesį.Būtentšiamecentre
nuo2015m.sausio31d.netikugdomimokiniai,turintysdide-
liųbeilabaidideliųspecialiųjųugdymosiporeikių,betirpagal
poreikį konsultuojami jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bei šiuos
vaikusugdantysmokytojai,švietimopagalbosspecialistai iš
visosLietuvos.
Per aštuonis praėjusiųmetųmėnesius centrometodinei

konsultacineikomandaitekosurengtinet20kvalifikacijosto-

Mechanikąirelektronikąstudijuojantysjaunuoliaiturėjogana
trumpąsąrašąįmoniųirįstaigų,kuriosegalėtųdarbuotis.Be
to,produktyviojomokymosimetodųtaikymą„2-ajamelabora-
torijųcentre“itinribojovėluojamipriimtišvietimoteisėsaktai.
BerlynoGeorg-Schlesingermokyklosmokytojai,rengiantys

būsimusmechanikus,susidūrėsudideliudarbokrūviu, ten-
kančiusudarinėjantindividualiusbesimokančiųjųplanus,taip
patsulaikotrūkumuišbandantnaujovę.

„gyvEnimEgaLiudaugiau“

Vienaišprojektoveiklųbuvoteikiamosnaudosjamedaly-
vavusiemsmokiniams,mokytojams,darbdaviamsvertinimas.
Longitudinį tyrimąatlikoVokietijos konsultavimo irmokymų
Europosstruktūriniųfondųklausimaisįmonė„emcra“.
Svarbiausia,aišku,buvoįvertintiprojektedalyvavusiųjaunuo-

liųpasiekimus.Jietvirtinaišmokęprisiimtidaugiauatsakomy-
bėsužmokymąsi,įgavędaugiaupasitikėjimosavimi,pagerinę
socialinius,komunikavimoirbendradarbiavimoįgūdžius.„Aš
pagaliausuradausavostiprybes“,–džiaugėsidalyvis,planuo-
jantisplaukųstilistokarjerą.„Įgijaudaugpatirties.Gyvenime
galiudaugiau“,–taipsavopatirtįirperprojektąįgytasžinias
apibendrinovienaskėdainiškis.
Tyrimorezultataiparodė,kadsumažėjotikimybė,jogjauni-

masnuspręstoliaunebesimokyti,išaugojųnorasturėtiprofesiją
ir kurti kiek įmanomasėkmingesnį gyvenimą.Dalismokinių
nusprendėliktidirbtiįmonėse,kurioseatlikopraktiką.
„PROVED“nauda–parengtikoncepciniaidokumentai,skirti

produktyviajammokymuisi diegti profesinėse ir suaugusiųjų
mokyklose.Projektopatirtįfiksavomokytojaiirjąpateikėkiek-
vienosmokyklosproduktyviojomokymosidiegimokoncepcijoje.
Taippatbuvoparengtaspedagoginisvadovas,mokytojųkvali-
fikacijoskoncepcijairstudijųlaiškaspedagogams.Mokytojams
irmokiniamsbendradarbiautisukonkrečiųįmonių,organiza-
cijų,bendroviųatstovaisparengtainformacinėmedžiagaapie
produktyvųjįmokymąsi.Šiaisdokumentaisirtyrimorezultatais
galėspasinaudotivisi,kurienuspręsišbandytiproduktyvųjįmo-
kymąsi.Dokumentusgalimarastiinternetopuslapyjeadresu
www.iple.de/PROVED.

PRoduktyviojomokymosiPRidėtinėvERtė

Produktyvusismokymasis, prieš daugiau nei tris dešimt-
mečiusatkeliavęsįEuropąišJungtiniųAmerikosValstijų,kur
pradėtasdiegti1972m.,yratinkamamokymosimetodųsiste-

mamokiniams,esantiemsankstyvojopasitraukimoiššvietimo
sistemosrizikosgrupėje(kaipprevencinėpriemonė)arbaišjos
jaupasitraukusiems(kaipkompensacinėpriemonė).
Produktyvusismokymasis tradicinę pedagoginę sąveiką

išplečiaikiedukacinės,įugdymoirugdymosiprocesąįtraukia
naujusdalyvius:darborinkossubjektus,vietosbendruomenėje
esančiassociokultūrinesinstitucijas,kitusmokiniusirvisąjų
daugiakultūrįkontekstą, informacinestechnologijas.Taipku-
riamasnaujasmokymo(si)kontekstas–emociškaipatrauklus
ir praktiškai naudingas ugdymasis, kurio rezultatai vertingi
švietimopolitikams,mokslininkams,praktikams,jaunuoliams
irjųšeimoms.
TaipatvirtinairsusidomėjimasLietuvosproduktyviojomo-

kymosidiegimopatirtimieuropiniulygmeniu:pranešimaiapie
lietuviškąpatirtįskaitytiEKrenginiuoseBriuselyje2013m.ir
2015m.,Salonikuose2014m.,tarptautiniuose„Produktyviojo
mokymosimokyklų ir projektų tinklo“ kongresuoseNiujorke
2013m.,Berlyne2014m.irTamperėje2016m.Produktyviojo
mokymosi raiška pristatoma ir šį rugpjūtį vykstančioje tarp-
tautinėjemokslinėjeEuroposedukologijos tyrėjųasociacijos
organizuojamojekonferencijojeDubline.JojeLietuvosedukolo-
gijosuniversitetolektorėirproduktyviojomokymosikonsultantė
dr.AuksėPetruškevičiūtėskaityspranešimą„Edukacinėsąvei-
kadirbantsumokiniais,esančiaisrizikosgrupėjepasitrauktiiš
švietimosistemos,produktyviojomokymosisąlygomis“.
Tarptautiniokonsorciumoįgyvendintasprojektas„PROVED“

brėžia naujasgairesugdymo inovacijų „eksportui“ ir atveria
naujasgalimybesšalimsbendradarbiautiieškantpatrauklaus
irproduktyvausmokymosiįvairiųkultūrų,gebėjimųirporeikių
jaunuoliamsarjausuaugusiemsžmonėms.

Produktyvusismokymasis yra edukacinė naujovė Lietuvos švietimo
sistemoje, remiantis tarptautinės švietimobendruomenėspatirtimimūsų
šalyjepradėtadiegti2012m.ŠACvykdantnacionalinįprojektą„Alternaty-
vusisugdymas“.Šiuometu7Lietuvosbendrojougdymomokykloseveikia
produktyviojomokymosiklasės.

Produktyviojomokymositikslas–padėtijaunuoliams,turintiemsmokymo-
sisunkumųirnepatiriantiemsmokymosisėkmės,praradusiemsmokymosi
motyvacijąartiesiognorintiemsmokytiskitaip,įgytipagrindinįišsilavinimą
ir pasirinkti tinkamą tolesniomokymosi kelią.Tai ugdymosi forma, skirta
9–10klasiųmokiniams.2014–2016m.jąišbandėprofesinioirsuaugusiųjų
mokymoinstitucijųauklėtiniai.

SimonaPLIENAITYTĖ
Dr.AuksėPETRUŠKEVIČIŪTĖ

MiglaPINKEVIČIENĖ
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bulinimorenginių,kuriuosedalyvavo390pedagogų,pagalbos
mokiniuispecialistų,socialiniųdarbuotojųirįstaigųadministra-
cijosatstovų.Taippatorganizuotospaskaitosbeikonsultacijos
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).Oper penkis šių
metųmėnesiusjauvyko9seminarai,seminarai-praktikumai,
seminarai-konsultacijos– jųklausėsi234pedagogaibeipa-
galbosmokiniuispecialistaiišįvairiųmiestųirrajonų:Kauno,
Marijampolės,Vilkaviškio,Klaipėdos,Jurbarko,Šakių,Rasei-
nių,TelšiųirnetišNaujosiosAkmenės.
Didelissusidomėjimassutrikimųturinčiųvaikųugdymoirel-

gesiokorekcijosgalimybėmisbeibūdaispaskatinomussurengti
tarptautinęmetodinę-praktinę konferenciją.Šis dviejų dienų 
(18akademiniųvalandų)renginysorganizuotasbendradarbiau-
jantsuJurbarkošvietimocentru.Rinkdamiesitemąsiekėme
apimtisvarbiausiusiraktualiausius,dažniausiaimumsužduo-
damusklausimusbeiiškėlėmesautikslą–skleistipedagogines
naujovesirpasidalytipraktinedarbopatirtimi.

Konferencijosdalyviaiturėjogalimybęišgirstimokslininkų,
gydytojų, psichologų, kitų specialistų iš Vokietijos, Italijos,
Lietuvospranešimus,nuomonesirpalygintišiųšaliųugdymo
tendencijas.Pirmojojedalyjedalyvavo120dalyviųir10lektorių.
Įantrąjądalįužsiregistravodardaugiauklausytojų–net150.
Pranešimus skaitė 15 lektorių.Renginys vykoGelgaudiškio
dvaro,kurisanksčiaupriklausėdabartiniam„Šaltinio“specialio-
jougdymocentrui,rūmųsalėje.Aš,šiostraipsnioautorėDalia
Kasperavičienė,sveikindamasusirinkusiuosiusįkonferenciją,
citavaupsichologoEvaldoKarmazožodžius,kadišsiskiriantis
arnetinkamasvaikoelgesysneatsirandastaiga ir išniekur.
Jisvisadaturipriežastį,dažniausiaitaiyrapasekmė,okartuir
signalassuaugusiesiems–„Padėkiteman“.
Okaiptaipadaryti?
PradžiojecentrodirektorėBirutėNavikienėpristatėvaizdo

pranešimąapiecentrąirjoveiklą.Perpirmąjądalįpagrindinį
pranešimą skaitėHeidelbergoaukštosiospedagoginėsmo-
kyklosprofesoriusdr.Gerd-BodovonCarlsburgas(Vokietija),
jįpapildėirvertėVilniausuniversiteto(VU)beiVilniausdailės
akademijos docentas, socialiniųmokslų daktaras, psicho-
logasArvydas Liepuonius. Profesoriaus pranešimo tema
„Vaikųirpaaugliųraidossutrikimai:gydomosiospedagogikos
galimybės.Vokietijos irLietuvospatirtis“.Jisžavėjosicentre
dirbančiųspecialistųdarbu,mokiniamssukurtapalankiatera-
pineaplinka.SvečiasišVokietijosteigėpastebėjęs,kadmūsų
įstaigoje itin išskiriamas ir vertinamasugdytinių savitumas,
otaijiemssuteikiaryžtobeipasitikėjimosavimi.Profesorius
gyrėcentredirbančiusspecialistusužpozityvųiršiltąpožiūrįį 
vaikus.
Konferencija tęsėsi itindarbingojeaplinkoje,vykodiskusi-

jos,pokalbiaiapiegalimybesįmokiniųugdymo(si)beielgesio
keitimo irmotyvavimoprocesą įtraukti tėvus /globėjus,nes
jei jie nemotyvuoti armažiaumotyvuoti, neįmanoma tiksliai 

nustatytiiružtikrintaitenkintivaikoporeikių.Pasakojau,kokio-
mis formomis taidaroma„Šaltinyje“,pabrėžiau,kadkaip tik
vienasiššiųmokslometųcentroveiklosplanotikslųiryra–į
bendrąveikląįtrauktikuodaugiaumokiniųtėvelių.
Pranešimą„Hiperaktyvauselgesiobruožųturinčiųsutriku-

siointelektovaikųugdymas“skaitėJurbarkošvietimocentro
direktorės pavaduotoja, psichologėAudronėKriščiukaitienė.
Josįžvalgos,aptartimetodaiirpraktiškipatarimaibuvoypač
naudingi.Pasaklektorės,mokslininkaipastebi,kadpasaulyje
šiųsutrikimųturinčiųvaikųskaičiuspastebimaiauga,odirbti
su jais turipasirengę,sukaupęžinių iratsidavęspecialistai.
Patirtimi,kaipkeltimokiniųugdymosimotyvacijąirskatintipo-
zityvųelgesį,konferencijojedalijosišaliesspecialiojougdymo
specialistaiišŠvėkšnos„Diemedžio“,Gelgaudiškio„Šaltinio“
irPlungės specialiojo ugdymo centrų.Pastarajameugdomi
autistiškų bruožų ir sutrikimų turintys vaikai.Gelgaudiškio
„Šaltinio“specialiojougdymocentroUgdymoskyriausvedėja
GenėŽilinskienėsupažindinosu įstaigoje jau trečiusmetus
veikiančiapozityvauselgesioskatinimoprograma„Skėtis“ ir
sėkmingaismokiniųelgesiokeitimoatvejais.

 
Specialistųpatirtis,kuriapasidalytaper9valandas truku-

sią pirmąją tarptautinėsmetodinės-praktinės konferencijos
dalį,pasisakymai,pranešimaibuvoitinnaudingi.Perantrąją
konferencijos dalį pagrindinį pranešimą „Vaikų aktyvumo ir
dėmesiobeielgesiosutrikimai.Šiųsutrikimųturinčiųmokinių
ugdymobeipagalbosteikimoLietuvojeirItalijojepalyginimas“
skaitėmedicinosmokslųdaktarė,vaikųirpaaugliųpsichiatrė-
psichoterapeutė,teismoekspertė AstaDervinytė-Bongarzoni
(VUMedicinosfakultetoPsichiatrijosklinika,Valstybinėteismo
psichiatrijos tarnyba prieSveikatos apsaugosministerijos).
Pranešėjastudijavo,stažavosiirdirboItalijoje.Taippatsavo
darbopatirtimiirįžvalgomiskonferencijojedalijosinet11kolegų
išįvairiųšaliesugdymoįstaigų:KaunoJonoLaužiko,Kėdainių
specialiųjųmokyklų,Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymo
centro,ŠilutėsžemėsūkiomokyklosŽemaičiųNaumiesčiopro-
fesiniospecialiojougdymoskyriausbeiGelgaudiškio„Šaltinio“.
Visispecialistųpranešimai irpasisakymaidaugiauarma-

žiaupapildėkiekvienodalyviožiniųbagažą.Kiekaktuališios
konferencijostema,parododalyviųskaičius(abiejosedalyse
jų buvo net 270), aktyvus jų dalyvavimasdiskusijose, tylus
išmintingųlektoriųžodžiųklausymas.Džiuginoišsakytospadė-
kosirsiūlymaitokiaskonferencijasorganizuotidažniau,kartu
susirinkusspecialistamsišvisosLietuvosirpasitelkusužsienio
lektorius,gvildentiaktualiausiasdabartinessutrikimųturinčių
vaikųugdymo(si)problemas,draugeieškotipaveikiausiųprie-
moniųirpadėtijiemssėkmingaiugdytisbeiformuotiteisingus
elgesioįpročius.

DaliaKASPERAVIČIENĖ
Gelgaudiškio„Šaltinio“specialiojougdymocentro

Švietimopagalbosirkonsultavimoskyriausvedėja,psichologė

D.KasperavičienėB.Navikienė
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Universaliųdaugiafunkciųcentrų(UDC)steigimasis–nau-
jas ir tik pirmąjį penkmetį skaičiuojantis reiškinys Lietuvoje.
Pradėję kurtis kaimo vietoviųmokyklose, kuriose smarkiai
mažėjomokiniųskaičius,UDCvienumetuturėjospręstikeletą
problemų:artimiausiosšvietimoįstaigosprieinamumokaimo
vaikamsgalimybės,pastatų,ypačneseniairenovuotųarsu-
remontuotų,išsaugojimasbeipaslaugųinfrastruktūroskaimo
vietovėsekūrimasirplėtojimas.Plačiau,garsiauiraktyviaušia
temaimtakalbėtinuo2013m.,Švietimoirmoksloministerijai
rengiantbeiįgyvendinantpriemonę„Universaliųdaugiafunk-
cių centrų kaimo vietovėse steigimas“.Tie, kurie veikė nuo
pirmųjųšiospriemonės įgyvendinimodienų, turėjogalimybę
dalyvautiUgdymoplėtotėscentro(UPC)projekto„Mokymosi
visągyvenimągalimybiųplėtrakaimovietovėse (IIetapas)“
(SFMISVP1-2.3-ŠMM-03-V-02-002)veiklose irnevienerius
metuspažįstadarboUDCskonį,šiandienjaugalikalbėtiapie
tai, kaip pasiteisino lūkesčiai, kaip dokumentuose išdėstyti
tikslaiirlaukiamirezultataiatitinkatikrovę,sukokiomiskliūti-
missusiduriamasiekiantįgyvendintišiųcentrųpaskirtį–teikti
švietimo,kultūros,socialines,sveikatos,sporto,užimtumoir
kitas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės porei-
kius.Pradėjusiosišsamiaunagrinėtišįtikslą,UDCkomandos
įsitikino,kadištikrųjųatokesnėsekaimovietovėsešvietimo,
edukaciniųirsocialinių,kultūriniųpaslaugųprieinamumasyra
didelėproblema.Beto, jei tokiospaslaugosir teikiamos,tai
daroma nekompleksiškai:mokyklos bendruomenė uždara,
kultūrosnamaidirbasavosrityje,socialiniųpaslaugųbeveik
visainėra,geriausiuatvejudirbakaimosocialinisdarbuotojas,
bettiksutamtikrosgrupėsžmonėmis,oįmedicinospunktą
gyventojaiirgiateinatiktada,kainebeturikurdėtis...Žmonių,
atrodo,daryranemažai,betbebendrystėsjungties jietarsi
suskirstyti į atskiras grupes.Šiandien, turint praktinės šios
veiklospatirties,jaugalimatvirtaiteigti,kadbūtentUDCkaimo
vietovėseturibūtitajungtis,kurivienyskaimobendruomenę
draugeveikti,spręstiproblemas,mažintisocialinęįtampąbei
atskirtį,visavertiškaigyventi.Daugiafunkciaicentrai(DC)taps
tajungtimi,jeiirnacionaliniolygmensinstitucijospadėsįgyven-
dintijųpaskirtį,ieškosbendrųsprendimų.

UPCprojektas„Mokymosivisągyvenimągalimybiųplėtra
kaimovietovėse(IIetapas)“kaiptikirbuvonuomiestųnuto-
lusiosevietovėsebesisteigiančiųDCbendrystėskeliopradžia.
Projektoveiklosedalyvavęcentraibendradarbiavimątęsiair
jomspasibaigus.TaidarkartąįrodėšiųmetųbalandįPlungėsr.
PlateliųUDCvykusirespublikinėkonferencija„DCbendrystės
kelyje.Pedagogųinovatyviosidėjosorganizuojantikimokyklinį
irpriešmokyklinįugdymą“.ĮšiocentrodirektorėsAstosPlatau-
nienėsiniciatyvaorganizuotąrenginįrinkosišaliesdaugiafunk-

daugiafunkciųcentrųbendrystėskelyje

cių centrų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,
vadovai,pedagogai,UPC,Plungės r.savivaldybėsatstovai.
Konferencija,sukvietusibeveik50dalyviųišŠiaulių,Raseinių,
Kauno,Vilkaviškio,Mažeikių,Pakruojo,Utenos,Biržų,Širvintų,
Trakų,Lazdijų,Radviliškio,Rokiškio,Šilutės,Kretingos,Jurbar-
ko,Kelmės,Kaišiadoriųrajonų,buvobenepirmasisžvilgsnisį
ugdymokokybędaugiafunkciuosecentruose,tadneatsitiktinai
pradėtanuomažiausiųtokiotipoįstaigųugdytinių.Pranešėjai
kalbėjoapietai,kaipatsiradusUDCformuojasinaujaspožiūrisį
ugdymą.Visusaštuonisperkonferencijąpristatytuspranešimus
vienijobendramintis:vietosbendruomeneisvarbudalyvauti
ugdantvaikobendrąsiaskompetencijas,veiksmingaiirkūry-
biškai pasitelkiant artimiausią aplinką.MinėtoUPCprojekto
vadovėGiedrėTumosaitė,pasidžiaugusi,kadidėjosneišblėso
irpasibaigusprojektui,josplėtojamos,iškeliamosįaukštesnį
lygmenį,pristatėjaumatomusveiklosrezultatus:UDCtampa
visos dienos,mokymosi visą gyvenimąmokykla, atsiranda
kompleksinispožiūrisįugdymą.DCveiklosprincipai–orienta-
vimasisįbendruomenėsporeikius,papildomumas,prieinamu-
mas,kompleksiškumas,lankstumas,aktyvusbendruomenės
įtraukimasirtarpinstitucinisbendradarbiavimas–perkeliamiį
ugdymoprocesą.Širvintųr.Bartkuškiomokyklos-daugiafunk-
cio centro direktorėDanguolėKalesnikienė pastebėjo, kad 
DCgalipaskatintispręstiypačaktualiasšiolaikmečioskaity-
moproblemasirkokįsvarbųvaidmenįgalėtųatliktineforma-
lusmokymas skaityti, bemokytojo ar specialiojo pedagogo 
pagalbos.
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojasRimantas

Vaitkus,sveikindamaskonferencijosdalyvius,pasidžiaugėDC
dirbančiųžmoniųkompetencijairpastebėjo,kadbūtenttokio
tipoįstaigosevykstanepertraukiamas mokymosivisągyvenimą
procesas,oDCkaimovietovėseyražidinys,kuriamužgesus
užgesirkaimas.
Plungėsr.savivaldybėsmerasAudriusKlišonisiradministra-

cijosdirektoriusAlbertasKrauleidiskvietėnetiksusipažintisu
PlateliųUDC,betirpasisvečiuotinuostabiameŽemaitijoskam-
pelyje.Jiegražiažemaitiškatarmeraginodžiaugtis,onevien
kalbėtiapiebėdas.DCreikiapuoselėti,nesjiesteigiaminetik
gyvenantiemsšiandien,betirtiems,kuriečiadargimsiraugs.

Konferencijos tema kvietė dalytis įvairiųmodelių daugia-
funkciuosecentruosevykdomoikimokyklinioirpriešmokyklinio
ugdymopatirtimi,betveiklosorganizavimotokiotipoįstaigo-
seaktualiosproblemos,atradimai ir ateitiesplanai būrė šių
centrųatstovusįgrupesdiskutuoti,patartiarpadrąsinti.Taigi
perantrąjąkonferencijosdalįkalbėtaapiebūtinybęsteigtiDC
asociaciją.Vietosbendruomenių,nacionaliniobeisavivaldos
lygmens institucijųatstovai,DCdarbuotojai,2015m.vasarį
dalyvavęprojekto„Mokymosivisągyvenimągalimybiųplėtra
kaimovietovėse(IIetapas)“baigiamojojeįvertinimokonferen-
cijoje „Daugiafunkcių centrų vaidmuoLietuvoje – iššūkiai ir
galimybės“,parengėrekomendacijas,kaipstiprintiDCiružtik-
rintijųplėtrą.Joseišdėstytosbūtinosprendimoreikalaujančios
DCnumatytųfunkcijųįgyvendinimoproblemos nacionaliniuir
vietossavivaldųlygmeniu.Jeisavivaldybėsdar ieškoįvairių
būdųirgalimybiųpadėtiDCįgyvendintivizijas,tainacionaliniu
lygmeniušitema–tikpasikalbėjimųobjektas.Skirtingųviešo-
joadministravimosričių(švietimo,socialiniųreikalų,kultūros,
sveikatos,žemėsūkioirkt.)teisėsaktuosedarUDCsąvokai
neatsiradovietos,nematytiirinstitucijųbendrųsąlyčiotaškų,
tadproblemas,kylančiasdėlskirtingųsričiųspecifikos,ieškant
galimybiųplėtotiDCpajėgumą,sprendžiašiuosecentruose
dirbančioskomandos.Josvienoskitaspamoko,kaipišbristi,
apeitiirnesuklupti...Otaipreikiaaiškausirsuprantamožingsnio
DCvizijosįgyvendinimolink.

VilmaPETRULIENĖ
Utenosr.Sudeikiųmokyklos-daugiafunkciocentrodirektorė

D.KalesnikienėirMažeikiųr.Auksūdžio
mokyklos-daugiafunkciocentrodirektorė
IngridaBraziulienėpristatoplanuojamos

steigtiasociacijosnuostatųprojektą
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VilniausPranciškausSkorinosgimnazijakartususocialiniais
partneriais–RadiacinėssaugoscentruirVšĮTrakųšvietimo
centru–organizavotarptautinębendrojougdymomokyklų9–12
(I–IVgimnazijos)klasiųmokiniųgamtosmokslųkonferenciją
„Ekologijairmes“,skirtąČernobylioatominėselektrinėsbran-
duolinėsavarijos30metųsukakčiaipaminėti.
Renginyssubūrė25jaunuosiustyrėjusišVilniausVytauto

Didžiojo,JuzefoIgnacijausKraševskio,VasilijausKačialovo,
P.Skorinosgimnazijų,LevoKarsavinomokyklos,Baltarusijos
RespublikosGardinomiesto gimnazijos, Lydos 4-osios bei
MinskoFiodoroMalyševo48-osiosviduriniųmokyklų.Konfe-
rencijostikslas–skatintimokiniusdomėtisgamtosmokslais,
formuotimoksliniomąstymoirtyrimoįgūdžius,ugdytiaukštą
ekologinękultūrą.

Renginį atidarėVilniausP.Skorinos gimnazijos direktorė
DianaStachnovič,dalyviusdainapasveikinogimnazijosvo-
kalinisansamblis„Lenok“,vadovaujamasmuzikosmokytojos

Valentinos Koval-
čuk.Konferencijoje
apsilankėBaltarusi-
josRespublikosam-
basados Lietuvos

neabejingiŽemėsateičiai

RespublikojepatarėjasVadimasLosickij.Įžanginįpranešimą
„Jonizuojančiojispinduliuotėmussupančiojeaplinkoje“skaitė
RadiacinėssaugoscentrovyriausiasisspecialistasRemigijus
Kievinas.Vėliau konferencijos dalyviai aplankėBaltarusijos
Respublikosnacionalinioistorijosmuziejauskilnojamąparodą
„Baltarusijairbaltarusiai“irtęsėdarbąsekcijose,kurpristatė
atliktusmokslinius tyrimus.Mokiniai savo tyrimams rinkosi
įvairiasjiemspatraukliastemas.
Vertinantdarbusatsižvelgtaįpasirinktostemosaktualumą,

moksliškumą, kūrybiškumąbei pateikimą.Vertinimo komisi-
jai vadovavoVilniausVytautoDidžiojogimnazijosbiologijos
mokytojaekspertėVioletaKundrotienė irRadiaciniosaugos
centrovyriausiojispecialistėLaimaPilkytė.Jostrumpaiapiben-
drinorezultatus.Vertinimokomisijageriausiaispripažinošiuos
darbus:VilniausJ.IgnacijausKraševskiogimnazijosIIklasės
mokinėsVeslavosJermolavičiūtės„Šiluminisspinduliavimas“
(mokytojasPavelasStankevič) irGardinomiestogimnazijos
9 klasėsmokinės JelizavetosRomanovos „Šokolado rūšių,
mėgstamųmokinių,maistomedžiagųirmaistopriedųsudėties
analizė“(mokytojaJelenaSitko).Ypačdideliosusidomėjimoir
žiūrovųsimpatijųsulaukėnekonkursiniaijaunųjųtyrėjųišVil-
niausP.Skorinosgimnazijosdarbai:antrokoArturoStavpniuko
„Žalingitraškučiai“(mokytojaJelenaZabelskaja),IIIklasėsmo-

kinėsDianosVincukevičiūtės 
„Kasyrapelėsis?“ (mokyto-
jaGalina Vincukevičienė).
Renginio pabaigoje visiems
dalyviamsbeijųmokytojams
įteikti padėkos raštai, o ge-
riausiųdarbųautoriaiapdo-
vanotidiplomaisiratminimo
dovanomis.
Po konferencijos dalyviai

apžiūrėjoVilniausP.Skori-
nos gimnaziją – vienintelę
baltarusių gimnaziją Lie-
tuvoje, savarankiškai tęsė
pradėtas diskusijas. Džiu-
gina, kadmokiniai domisi,
aktyviai ir kūrybiškai siekia
padėti spręsti ekologines
problemas, kurias sukelia
neatsakingasgamtosišteklių
eikvojimas.Nejučiaatminty-
je iškyla prancūzų ekologo
JeanoDorstožodžiai:„Daug
kasgaliišsaugotigamtą,bet
ją apgins tikmeilė.Gamta
išlikssveikatiktuoatveju,jei
žmogus nors truputį pamils
jąvientodėl,kadjinuostabi.“
Manome,kadbendrasnoras
darniaigyventiŽemėjesuvie-
nijo konferencijos dalyvius
ir svečius, tad šio renginio
tradiciją tęsime ir kitaisme-
tais vėl susitiksimeVilniaus
P.Skorinosgimnazijoje.

NijolėBAGDONIENĖ
VilniausPranciškausSkorinos
g-josdirektorėspavaduotoja

ugdymui

R. Kie vi nas pri sta to ty ri mams nau do ja mus prie tai sus
DarbąpristatokonferencijosdalyvėAnastasijaSasnovskaja
išLydos4-osiosvidurinėsmokyklos

Mokyklose

Vykstadarbassekcijoje
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PertradicinęPanevėžior.Dembavosprogimnazijosmoki-
niųmokslinių-tiriamųjųdarbųkonferenciją jaudevintąjįkartą
„judinome“Žemėsrutulį.Šiaismetaisrenginysbuvoneeilinis,
nesprisijungėmeprieLietuvosvalstybėsatkūrimošimtmečiui
paminėtiskirtoprojekto„AšužLietuvą“.

Mūsųprogimnazijojeitindaugdėmesioskiriamaįvairiųporei-
kiųmokiniams.Mokytojųdarbogrupė,koordinuojantimokymosi
kokybės pokyčius, stebi ir sistemingai analizuoja kiekvieno
ugdytinioindividualiąpažangą.Siekdamitenkintigabiųirta-
lentingųmokiniųporeikiuskiekvienąpavasarįorganizuojame
mokslinių-tiriamųjųdarbųkonferenciją„IrašišjudinsiuŽemės
rutulį“.Renginiotikslas–ugdytimokiniųmoksliniomąstymoir
tiriamojopobūdžioveiklosgebėjimus,bendrąsiaskompeten-
cijas, skatinti domėtisgyvenamąja ir gamtineaplinka,plėsti
akiratį,tobulėti.
Sakoma,kadLietuvąreikiapradėtimylėtinuosavonamų

slenksčio.Tadirperšiųmetųkonferencijąpristatytiartimiausio-
jeaplinkojeatliktidarbai.Visidalyviaisusipažinosuprogimna-
zijojeaugančiųaugalųpanaudojimogalimybėmis,Dembavos
miškelioirupelioekosistemų,apylinkiųvaistažolių,pušynėlio
spygliuočiųišskiriamųfitoncidųpoveikioaplinkai,Dembavos
medelyneužaugintųobuoliųirparduotuvėjepirktųvaisiųvita-
miningumobeikitaismokykloje,josaplinkojebeiDembavos
gyvenvietėjeatliktaistyrimais.Moksliniuspranešimuspaįvai-
rinoper integruotas lietuvių kalbos,muzikos ir informacinių
technologijųpamokasparengtos lietuvių liaudiesdainųapie
sodoaugalusvaizdoirgarsopriemonės,vaikų
sukurtospasakos.Taippatpristatytiprogimna-
zijosmetraštyjeužfiksuotimetųįvykiai.Svečiai
išVelžiogimnazijossupažindinosukompiute-

„irašišjudinsiuŽemėsrutulį“

riniųžaidimųpoveikiožmogausorganizmui,kambariniųgėlių
paplitimo,augalųgyvybinėsenergijos,metalųrūdijimotyrimų
rezultatais.Išklausęvisuspranešimusįsitikinome,kadgyve-
name,mokomės ir dirbamegražioje bei sveikoje aplinkoje.
Pranešimuspristatėmenetikklasėse,betirmokyklosgamtinėje
erdvėje,tadvisinorintysgalėjopatobulintityrinėjimoįgūdžius.

Tokia konferencija nėra vienkartinėakcija, jai sistemingai
ruošiamasivisusmetus.Tiriamiejidarbai–ilgos,kruopščiosir
atkakliosveiklosrezultatas.
Aptardami po konferencijos kilusias idėjas sugalvojome

originaliaipaminėtiKaimynųdienąirpadovanotiLietuvaidar
vienągerądarbą–surengtiakciją„Padovanoksveikatąkaimy-
nui“.Nedelsdamiparašėmeskelbimą,pakvietėmesavanorius
irišsiruošėmeįžmogausūkinėsveiklosmažiausiaipaliestas
Dembavosapylinkesrinktivaistažolių.Grįžę įprogimnazijos
muziejų,surišomevaistažoliųpuokštelesir išsisklaidėmepo
visąmiestelį.Vasarakvepiančiasžolelesdovanojomepraei-
nantiems, pravažiuojantiems, kiemuosebesidarbuojantiems
žmonėms,aplankėmekaimyninesįstaigas,parduotuvę.Visus
sveikinomesuKaimynųdiena,linkėjomesveikatos,pasako-
jome, kurios žolelės gerina nuotaiką, kurios padeda įveikti
liūdesį,okuriosgydoirnuorimtesniųnegalavimų.Betlabiau
užžolelestądienągydėšiltosemocijos–maloniainustebinti
žmonėsšypsojosi,dėkojo...Jukneveltuisakoma,kadsvei-
katądovanojašypsenairgerižodžiai.Okasnenorėtųgyventi
sveikųirlaimingųžmoniųbendruomenėje?

Konferencija buvo naudinga vi-
siems–mokiniaiuždegtinorutyri-
nėti,gyventojaisupažindintisučia
pataugančiaisvaistingaisaugalais,
kaimynams„padovanotasveikatos“.
Tyrimųišvadosprivertėkitužvilgs-
niupažvelgtiįmussupančiąaplinką.

Tikimės,kadvasarakonferenci-
josdalyviamsbusturininga.Okaip
pavyksįgyvendintikilusiasidėjasir
gerusdarbuspadovanoti Lietuvai,
sužinosimejaukitaismetais.Mūsų
darbaimaži, bet prasmingi ir už-
krečiantys. Ieškodami, tyrinėdami,
savo atradimais dalydamiesi su
kaimynaisirskirdamijuosLietuvai,
visi kartu dar stipriau „judinsime“
Žemėsrutulį.

Progimnazijosmokymosi
kokybėsdarbogrupėsinf.
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TęsiasiBibliotekųmetai,tadKaišia-
doriųAlgirdo Brazausko gimnazijos
informacijoscentro-bibliotekosdarbuo-
tojos organizavoBibliotekos savaitę.
Pirmiausiapriešpamokasišdalyta in-
formacijaapiebiblioteką,josistoriją.O
biblioteka,kaipirpatigimnazija,tikrai
sena.Pirmiejiįrašaidokumentuoseat-
sirado1939m.Dabartinėsebendrabu-
čiokorpusopatalposebibliotekaįsikūrė
1997m.spalį.

Pirmosiossavaitėsdienosrenginys
„Doriniougdymopamokakitaip...“.Su
tikybosmokytojaDanguoleArnauskie-
neirantrokaisaptarėmefilmus,ekrani-
zuotuspagalįvairiasknygas,žiūrėjome
filmą„ForestasGampas“.
Kitądienąbibliotekojestatėmeskulp-

tūrąišknygų.Mumstalkinožiniasklai-
dosklubonariaisulietuviųkalbosmo-
kytojaŽivileKursevičiene.Knygųbokš-
tuipanaudojomeistorijos,politologijos,
literatūros,lietuviųkalbos,psichologijos
vadovėliusirenciklopedijas.Juokavo-
me, kad tai irmūsų žinių pagrindas,
todėlskulptūrąpastatėmelabaitvirtą.
Na,ovidujeįtaisėmešviečiantįžibintą,
nes žinios – šviesa gyvenimo kelyje.
Tada pirmokai išmokytojosRomos
Greičiutėsgavoužduotį–matematiš-
kai„apdoroti“bokštą,t.y.suskaičiuoti
knygų kiekį, svorį, aukštį, ilgį.Gauti
tokie rezultatai: skulptūrai panaudota
1203knygųegzemplioriai,jųbendras
svorisyra1032,37kg,aukštis–2,09m. 
Jeigu knygas sudėtume pagal jų ilgį į
vieną liniją, gautume 298,04m ilgio kelią, 
ojeigusudėtumevienąantkitos,turėtumestatinį,kurioaukš-
tissiektų29,59m.Galimapalyginti:devynaukštisnamasyra
apie28–30metrų.

bibliotekossavaitėgimnazijoje

TrečiąsavaitėsdienąvykoHerbjorgWassmoknygos„Stik-
linėpieno“aptarimas.Šiamekūrinyjegvildenamatema–
prekybažmonėmis–negalinejaudinti.Taiatsitinkairmūsų

krašte.Svarbiausia–neliktiabejingiemsjaunųžmonių
likimams.DėkojamemokytojaiAušraiGrigonie-

neiirjostrečiokamsužprasmingąpamoką.

Bibliotekos savaitę užbaigėme
skambiai:palėpėjevykoatviramu-
zikospamoka„Dainoslietuviųpoetų

žodžiais“.Skambėjodainos,sukurtos
pagalžymiausiųmūsųpoetų–Salomė-

josNėries,PauliausŠirvio,Maironio,Juozo
Erlicko–žodžius.Aš,vienašiotekstoautorių,

bibliotekininkėReginaDemjanovienė, supažindinau
supagrindiniaisminėtųautoriųkūrybosbruožais ir įdomiais
faktais.Dainavome visiems žinomasdainas,mumspritarė
muzikosmokytojasČeslovasKriščiūnas.Jamtariameačiūir
užgerąnuotaiką.

Svarbiausiašiųdienųmokyklosuž-
duotis–nuspėti,kokiųžinių,įgūdžiųir
kompetencijųreikėskitaikartai.Moksli-
ninkai,analizuodamimūsųvisuomenė-
jevykstančias įvairiasnaujoves,siūlo
ugdyti XXI a. kompetencijas, pasitel-
kiantnovatoriškuspedagoginiusmeto-
dus.Jungtiniųtautųšvietimo,moksloir
kultūrosorganizacijosrekomendacijose
(UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas
Lietuvoje, 2014), kuriose išryškina-
mamokymosi visągyvenimąsvarba,
mokytojai skatinami apmąstytiXXI a.
kompetencijųsvarbąirskirti jomsde-
ramąvietąsavopedagoginėjeveikloje.
KaunoJonoirPetroVileišiųmokykla-

daugiafunkciscentraskartusuKauno
miesto savivaldybės administracijos

kompetencijųugdymas,kaipatsakas 
įšiuolaikinėsvisuomenėsporeikius

Švietimo skyriumi, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centru irUAB „Microsoft
Lietuva“ trečią kartą organizavo tęs-
tinę respublikinę konferenciją „XXI a.
kompetencijų ugdymas, kaip atsakas
į šiuolaikinės visuomenės poreikius“.
Organizatoriųsiekis–skatintišvietimo
bendruomenędalytispatirtimi ir įžval-
gomisapieXXIa.kompetencijųsvarbą,
papasakoti, kaip jas sekasi perteikti
bendrojougdymomokyklose.

VilmaMILAŠIŪNAITĖ
KaunoJonoirPetroVileišiųm-klos-daugia-

funkciocentrodirektorėspavaduotojaugdymui

Konferencijosmedžiaga – 
www.vi lei sis.kau nas.lm.lt.

Prieskulptūrosišknygų
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Pervisąsavaitęgimnazijosbendruomenėgalėjosusipažin-
ti sunuotraukomis iš bibliotekosgyvenimo, piešinių paroda
„Knygųnamųšviesa“.Darvykodailyraščiokonkursas,skirtas
lietuviųpoetoVytautoMačernio95-osiomsgimimometinėms
paminėti.NugalėtojatapotrečiokėErikaStankevičiūtė.Buvo
nepaprastai smalsuskaityti bibliotekininkėmsskirtusgimna-
zistųlaiškus.Stengsimėsįgyvendintiįdomiausiuspasiūlymus.
Vyresniejigimnazistaidalyvavomokyklosbibliotekaiskirtų

ekslibrisųkonkurse.NugalėtojutapotrečiokasŽygimantasSa-
donis,oprizininkėmis–RūtaStankevičiūtėirViktorijaDagilytė.
Žygimanto ekslibrisas taps bibliotekos knygų ženklu.Mūsų

talkininkaiskaitėįvairiustekstusneįprastosevietose:svetai-
nėje,rūbinėje,netmiestoparke.Visibuvošiektieknustebę,
kaipriejųprisėdogimnazistaisuAntuanodeSentEgziuperi
ir kitų rašytojų tekstais.Kiekvienas norintis galėjo papuošti
„Knygųmedį“–užrašytimėgstamiausiosknygospavadinimą.
Dėkojamegimnazistams,mokytojams ir visiems, padėju-

siemsorganizuotitokiąturiningąir,kaipišatsiliepimųįsitikino-
me,reikalingąBibliotekossavaitę.

ReginaDEMJANOVIENĖ,RitaTADARAUSKIENĖ
Gimnazijosbibliotekininkės

AlytausPiliakalnioprogimnazijalaimėjo projektųkonkursą,
finansuojamąLietuvosirLenkijosjaunimomainųfondolėšo-
mis.Projektasitinsvarbusmokyklai,nesmokiniaiirmokytojai
dirba drauge, o tai skatina bendradarbiavimą, atsakomybę,
tolerancijąbeipadedatobulintisocialiniuspaaugliųįgūdžius.
Jaunimomainų projektas „Tautos dvasios beieškant“ su-

vienijo 13–14metųjaunimą.Veiklųtikslas–plėtotiLietuvosir
Lenkijosšaliųkultūrinįbendradarbiavimą,ugdytijaunimoso-
cialineskompetencijas,tautinįtapatumąiretnokultūrinįraštin-
gumą.Pagrindinėsprojektotemos:etninėskultūrosplėtojimas,
vertybiųišsaugojimasirpopuliarinimas.Gegužęprogimnazijoje
sulaukėmesvečiųišLenkijos.

Po iškilmingo projekto atidarymo renginio vyko dalyvių
susipažinimo žaidimai, aptarta, kaip bus vykdomos veiklos,
išsiaiškintilūkesčiaibeibaimės,atliktaspirminisįsivertinimas.
ProjektodalyviaiaplankėPivašiūnų Švč.MergelėsMarijos

ėmimo įdangųbažnyčią, išgirdopasakojimąapiestebuklin-
gąjįMergelėsMarijos paveiksląbeipamatėpopiežiausJono 
PauliausIIdovaną.VėliaujaunuoliailankėsiPivašiūnų amatų
centre,susipažinosuDzūkijoskraštoetnografiniaisypatumaisir
amatųtradicijomis,dalyvavoedukacinėjeprogramoje,perkurią
kepėdzūkiškasbandas.Abiejųšaliųjaunimasširdingaidėko-
jocentroadministratoreiMildaibeikultūriniųrenginiųvadovei
Staseiužautentiškųdzūkiškųdainųskambesįirsvetingumą.
Projektąvykdančiosmokytojossucentrošeimininkėmisapta-
rė,kaipišsaugotietninękultūrąirvertybesbeiskatintijaunimą
rūpintissavokraštokultūriniupaveldu,tradicijųtęstinumu.
Vakarevykolietuviškųpapročiųirtradicijųvakaronė,perku-

riąpristatytiįvairūslietuviųfolklorožanrai.Progimnazijosdainų
iršokiųkolektyvaisuprojektodalyviaisšokoliaudiesšokius,
žaidėtradiciniusžaidimus.Svarbusvakaroakcentas–visus
išjudinęs„Dainavos“šokėjųpasirodymas.
TrečiąjąprojektodienądalyviaiviešėjoAlytausmiestosa-

vivaldybėje:susitikosumeru,Švietimoskyriausatstove.Sve-
čiamsparodytasfilmasapieLietuvąirAlytų.

Piliakalnio progimnazijos gidų būrelio nariai organizavo
pažintinęekskursijąpoAlytų.Svečiaiaplankėrožynaisgarsė-
jantįMiestosodąAlytauscentre,paminklą„Laisvėsangelas“,
pasivaikščiojo parko takeliais, pasiekėNemuno senvagėje
susiformavusįDailidės ežerėlį,Dainų slėnį, grožėjosi vaiz-
dais nuoaukščiausio Lietuvoje pėsčiųjų ir dviratininkųBal-
tosiosrožės tilto,užlipo įAlytauspiliakalnį,susipažinosu jo 
istorija.
TaippatetnokultūrinioprojektodalyviailankėsiAlytausdai-

liųjųamatųmokykloje,susipažinosupynimoišvytelių,metalo,
tekstilės,keramikos,juvelyrikos,drožimo,skulptūrosdarbais.
SvečiaiapsilankėirAlytausvaikųglobosnamuose.
PartneriaiišLenkijossurengėįspūdingąnacionalinėskultū-

rosvakarą.Visidalyviaivilkėjotautiniusdrabužius.Pirmiausia,
LenkijosPilosmiestomokiniaipašokovisamepasaulyjegarsų
lenkųšokį–polonezą,kurisyraLenkijostautosorumosimbolis.

tautosdvasiosbeieškant

Jiepuikiaipadainavo3lenkųliaudiesdainasir,žinoma,sušoko
mazurką.Taippatmokiniaipristatėlenkųliaudiespapročius,
tautiniųšokiųirtautiniokostiumoistoriją,pamokėšoktipolo-
nezą–vėliaujįšokovisiprojektodalyviai.Vakaropabaigoje
svečiaiišLenkijosLietuvosatstovamsįteikėatminimodovanas
su savo šalies,Pilosmiesto atributika.Visi likomesužavėti
įspūdingadovanaprogimnazijai–antpagalvėlėsišsiuvinėtu
LietuvosirLenkijosjaunimomainųfondologotipu.
Vienasprojekto uždavinių – puoselėti etninę kultūrą.Tad

tam,kadmokiniaisukauptųdaugiaužinių,įgytųetnokultūrinės
raiškosgebėjimų,geriausuvoktųliaudieskūrybą,tradicinius
amatus,senųjųsimbolių,apeigų,papročiųirkitųetninėskul-
tūrosreiškiniųkilmę,prasmę,surengtaekskursija įDzūkijos
nacionalinį parką.Projekto dalyviai vyko įMarcinkonis, kur
susipažino suDzūkijos nacionalinio parko sodyba ir apžiū-
rėjoDrevinėsbitininkystėsekspoziciją,pabuvojolegendomis
apipintameŽiūrųkaime irgrožėjosigamtosstebuklu–Ūlos
akimi,aplankėZervynas–48sodybųkaimą,išlaikiusįliaudies
architektūrossavitumą.
GrįždamiatgalprojektodalyviaiužsukoįAlovėsamatųkie-

melį – čia dalyvavo edukacinėje-degustacinėje programoje
„Duonoskeliasikistalo“.Taipraktinėpažintinėprograma,vyk-
domaautentiškaiXIXa.mūsųkraštovalstiečiotrobaiartimoje
aplinkoje.Dalyviainetikstebėjoduonoskepimoprocesą,bet
ir patys jamedalyvavo: formavo kepalėlius, išradingai juos
pasižymėjo.Kolkepalėliaikepė,dalyviaiklausėsipasakojimo
apieilgąduonoskelią–nuopasėtorugioikiantstalopadėtos
duonelės,išgirdoistorijųapieseniausiusžemėsįdirbimo,ja-
vųapdorojimopadargus,senoviniusrakandus,apietikėjimą
magiška duonos galia, lemiančia derlių, žmogaus, šeimos
gyvenimą.Tuometukitadalisprojektodalyviųgaminotikrus
kaimiškussausainius.Kolduonelėbuvobrandinama,mokiniai
gėrėžoleliųarbatąirvalgėpačiųiškeptussausainius,odrauge
vykodienosveiklųaptarimas,dalyviųnuotaikų,pasiūlymųir
tobulintinųdalykųįvertinimas.
NeišdildomąįspūdįsvečiamspalikokelionėįLietuvossos-

tinę,ekskursijos,LietuvosDidžiosiosKunigaikštystėsValdovų
rūmai.

Perprojekto įgyvendinimo laikotarpį jaunimasaktyviai įsi-
traukėįveiklas,gebėjosuvoktikultūrossavitumą,sąsajassu
kitomis kultūromis, sustiprino tautinę savimonę, patriotines,
pilietinesirtolerancijoskitomskultūromsnuostatas.Aktyvios
veiklospadėjougdytijaunožmogausmotyvacijąirskatinopa-
sitikėjimąsavimi.Taileidogeriausuvoktisaveirdraugeužimti
tvirtesnępozicijąvisuomenėje.
Bendros veiklos, užsiėmimai, žaidimai suvienijo projekto

dalyvius,skatinobendrauti,tobulintianglųkalbosįgūdžius,iš-
moktikeletąlietuviškųarlenkiškųžodžių.Mokiniaitikisisusitikti
kitaismetaisLenkijojeirįgyvendintibendrąekologinįprojektą.

RitaBARYSIENĖ
Projektokoordinatorė,matematikosmokytojametodininkė
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Jau trečiusmetus Rings-
tedo komunosByskovskolen
(Danija), Jūrmalos Slokas
pamatskola(Latvija)irŠilutės
Pamario pagrindinėsmokyk-
losmokytojų komandos su-
sitikusiosdalijasimokymo(si)
perjudesįpatirtimi.„Nordplus“
programostarptautinisprojek-
tas „Kinestetiniomokymo(si)
įtakamokiniųugdymo(si)ko-
kybėsgerinimui“suteikiatam
plačiasgalimybes.
ŠilutėsPamariopagrindinės

mokyklosanglųkalbosvyres-
niojimokytojaIvetaAmbrulai-
tienė (koordinatorė) pasiūlė,
kadšisprojektastaptųtęstinis,
tad prie trijų šaliųmokyklų
komandos prisijungė nauja
ugdymoįstaiga–EstijosPai-
kusePõhikool.Šiojemokyk-
lojeirvykotrečiasispartnerių
susitikimas.

Perpirmąjį šaliųpartneriųsusitikimąJūrmaloje (2014m.)
latviaiirlietuviaidarmažaižinojoapiekinestetiniomokymosi
metodą,kurispadedasudomintiYirZkartosmokinius–jie
tampaaktyviaisugdymosiprocesodalyviais.Mumslabaipa-
sisekė, kaddanai turi didelękinestetiniomokymopatirtį. Jų

kinestetiniomokymoskleidėjaisusitikoPaikusėje

mokykloje įprasta,kadvisimokytojaibent15minučiųskiria
mokymo(si)perjudesįmetodui.
VisųmokyklųpartneriųatstovaiEstijojevedėatviraskines-

tetiniomokymometodųpritaikymopamokas.Lietuviaiirdanai
pristatėsavougdymoįstaigoseįrengtaserdves:kvadratąsu
skaičiais ir raidėmis, laikrodį, koordinačių sistemą, angliškų
žodžiųjuostą,abėcėlėsgyvatę,įvairiasgeometrinesfigūras.
Projekto dalyvius sužavėjo turtingaEstijosmokyklosma-

terialinėbazė,suteikiantidaugiaugalimybiųtaikytikinestetinį
mokymą.Įstaigagalipasigirti4šiuolaikiškomissportosalėmisir
poilsioerdviųgausa.Norintveiksmingaiperduotipatirtįsvarbu
užtektinaiturėtireikiamųpriemonių.Visosmokyklospartnerės
gavovienoduspriemoniųkomplektus:kauliukųrinkinius,lami-
navimolapus,spausdintuvodažus,virves,kreidos,popieriaus.
VienavizitodienabuvoskirtasusipažintisuTartumiestuir

universitetu.PabuvojomedidžiausiameBaltijosšalysemokslo
muziejuje„Ahhaa“:pažvelgėmeįplanetas,žvaigždes,netik
pamatėme,betirišbandėmeįvairiausiusmoksloišradimus.
Džiaugiamėspasiektuprojektorezultatu–išleistametodi-

neknygamokytojams„Kinestheticlearning“.Knygojelietuvių,
latvių, danų kalbomis aprašytimokyklų partnerių išbandyti
metodai,kiekvienasiliustruotasnuotraukomis.

VilmaJANČAUSKIENĖ
ŠilutėsPamariopagr.m-klosvokiečiųkalbosmokytoja

GarliavosJonučiųprogimnazijojevykoKaunorajonošvietimo
centrokartusuLietuvosmokyklųbibliotekųdarbuotojųasocia-
cijaorganizuotarespublikinėkonferencija„Skaitymas–raktas
į savarankišką ir kūrybiškąmąstymą“.Šis renginys subūrė
mokyklųbibliotekininkusišvisosLietuvosdiskutuoti,apsikeisti
nuomonėmisbeiieškotiįžvalgų,aptariantmokyklosbibliotekos
vietąbeivaidmenįugdymoprocese,siekiantformuotiteigia-
mąmokyklosbendruomenėspožiūrįįskaitymą.Konferencija

skaitymas–raktasįsavarankiškąirkūrybiškąmąstymą

skirtaBibliotekųmetamspaminėti,jąfinansavoLRšvietimoir
moksloministerija(ŠMM).
DalyviussveikinošvietimoirmoksloviceministrėGenoveita

Krasauskienė.Jipabrėžė,kadkonferencijostikslas–naciona-
liniolygmens.PirmąjįpranešimąskaitėŠMMBendrojougdymo
departamentovyriausiojispecialistėNidaPoderienė.

Visastekstas – www.in me dio.jim do.com.
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Pastebėjau, kad žmonės turi
keistąįprotį–pabaigojeprisiminti
pradžią.
Paskutinį kartą žengiant pro

paradinesgimnazijosduris, neiš-
vengiamaimintyse topteli pirmas
kartas,kaiprojasįėjai...Paskutinį
kartąeidamasdvylikametųvaikš-
čiotu, gerai pažįstamu koridoriu-
mi negali pasąmonėje neregėti
paveikslo, kuriame ta pati erdvė
kadaise atrodė svetima, didžiulė
ir baugi.Galų gale, girdėdamas
paskutinio skambučio skambesį,
sunostalgijaprisimenitąpirmąkar-
tą,kaijįišgirdaiirgalvojai,kokįilgą
keliątaudarteksnueitiirkiekdar
daugtųskambučiųišgirsi...Irštai–
gegužės26dieną63-iojiMiroslavo
gimnazijosabiturientųlaidaišgirdo
savopaskutinįskambutį.Ojuk,at-
rodo,visaineseniai,gal tikvakar
aružvakar,jiems,pirmokams,dartikskambėjotaspirmasis...
Tąišskirtinįrytądvyliktokusbuvotruputįnuvylęsrūškanas

dangusbeitirštorūkosluoksnis,tačiauatvykusįvaikųdarželį
nuotaikaišsykpasitaisė.Mažiausidraugai–darželinukai, jų
auklėtojosmusnukėlėįjauseniaiužmirštusvaikystėslaikus.
Išpradžiųbuvokeistastaigavėltaptivaikuiratlikinėtiįvairias
užduotėles, šokti, dainuoti, piešti.Atrodo, jau pamiršome,
kaipvisataidaryti...Tačiaučiamumspagelbėjomažieji.Su
stebėtinadrąsa jiepadėjostatytinamus išdideliųkaladėlių,
pieštirankasantmedžiošakelių,šoktiratelius.Buvobegalo
geramatytinuoširdžiasvaikųšypsenasbeipajustityrą,nuo-
širdųirneįtikėtinaitvirtąapkabinimąpriešišeinant.Būtenttas
apkabinimaspadėjotvirtaižengtitoliau...Kurtas„toliau“?Be
abejo,taimūsųmylimagimnazija.Oten,vestibiulyje,užrankų
paėmępirmokėliainusivedėmus,abiturientus,įsavopamoką.
Perjądainavo,omesprisiminęžodžiuspritarėme,parengė
nuotaikingusgalvosūkius,kuriuosnevisadapavykdavoįveikti
išpirmokarto.Vėliaupriepirmokųprisijungėketvirtokaikartu

visaineseniai,galtikvakararužvakar...

sumokytojaAurelija,daugelioišmūsų,abiturientų,
pirmąjamokytoja. Jai pasakius daug prasmingų
žodžių beimokiniams atlikus savo pasirodymus,
mumsbuvoišdalytivokaisuseniaipamirštaisdaly-
kais–svajonėmis,kuriasrašėmeketvirtojeklasėje.
Nepaprastaismaguskaitytisavopačiųkadaisera-
šytasmintis...Taipišsiaiškinome,kadtadaturėjome
begalodideliųplanų.Kasgižino,galbentvienaiš
tošūsniosvajonių išsipildys?Norsasmeniškaiaš
krepšininketaptijautikrainebesitikiu...
Popradinukųpasirodymųmūsųlaukėgimnazijos

pavaduotojospamoka,perkuriąturėjomepažvelgti
įsavovidųiratrinktibeiužrašytikiekvienamsvar-
biausiasvertybes.Šiveiklaprivertėpanirtiįapmąs-
tymus,peržvelgtisavojo,palygintineilgo,gyvenimo
esminius dalykus ir nesąmoningai suvokti, kaip
žmogausasmenybėpasikeičiavosperdvylikame-
tų...Šaliavertybiųkiekvienasparašėmesaulaiškelį
supalinkėjimuir lapusįdėjomeįbendrąvoką,ant
kuriopasirašėme,užklijavomeirnutarėmeatplėštitik
perklasėssusitikimąpo10metų.Įdomu,kaiptada
buspakitęskiekvienomūsųvertybiųspektras.Na,
2026-aisiaistaitikraiišsiaiškinsime.
Nuskambėjusskambučiuiįkitąpamoką,ėjomeį

mokyklossvetainėjevykusįtradicinįabiturientųpa-
šnekesįpriearbatospuodeliosumokyklosvadovais
beiauklėtoju.Prisipažinsiu,išpradžiųbuvošiektiek
nedrąsugarsiaireikštimintis,tačiau,pajutęgerano-
riškąvadovųbendravimą,ganagreitaiatsipalaida-
vomeirmaloniaipasikalbėjome.Kaiarbatajaubuvo
išgerta, ėjomeįmūsųauklėtojoSauliauspamoką.
Jispaskutinįkartąmumsžarstėgyvenimiškuspata-
rimus,aptarėmekartupraleistusmetus,dalijomės
prisiminimais.Kažkaipkeistairbaugužvelgtiįpra-
eitį...Nejaugi tikrai viskas?Paskutinė diena šioje
vietoje,kurtiekviskoįvyko?Vietoje,kuridaugeliui
tapoantraisiaisnamais?
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 taikosbalandžiusbalionuskartusuužrašytomis
mūsų svajonėmis, supratome – taip,Miroslavo
gimnazijoje 63-ioji abiturientų laida savo kelią jau
baigė. Nuskambėjo paskutinismūsų skambutis.
Tolyn nuskriejo širdžiai toks brangus aidas kartu
sumūsų į dangų paleistomis svajonėmis... Juk
atrododarvisaineseniai,galtikvakararužvakar,
netvirtaisžingsniaisėjomepasiimtipirmokėliopaso,

žaidėmemokyklos kieme, valgėme skaniuosius obuolius...
O štai dabar jau patys gimnazijos kieme sodiname obelį 
irpradedamenaująkelią,tikšįkartą–kiekvienasatskirą.
Irvisainesvarbu,kadmūsųkeliaiišsiskiria.Nesvarbunet-

gitai,jogkiekvienasnujaučiame,kadsusitiktinepavykstaip
dažnai,kaipnorėtume.Svarbuyratai,kadčia,Miroslavogim-
nazijoje,mes susipažinome, žaidėme,mokėmės, pykomės,
juokėmės– viską darėmedrauge.Bendri prisiminimai – tai
lobis,kurįkiekvienasnešiosimėsvisągyvenimą.Taipirnorisi
sušuktiarbatyliaipakuždėtišiandiendaršaliaesančiamben-
draklasiui:„Nepamirškimevienaskito,atleiskimevisaspraeities
nuoskaudasirkadanors,podaugeliometų,susitikęgatvėje
maloniaivienaskitamnusišypsokime.“
Jukatrodo,kaddarvisaineseniai,galtikvakararužvakar,

visitapomeDRAUGAIS...Tadirlikime,jeinerealybėje,taibent
jaumintyse,tačiauvisągyvenimą.

LigitaVESELGAITĖ
Alytausr.Miroslavog-josIVklasėsmokinė
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Pasibaigusmokslometams
tėvai dažnai susirūpina, ką rei-
kės veikti jų atžaloms vasarą.
Vaikainenoribūtitiknamuosear
atostogauti kaime.Vasarossto-
vyklos– taimokiniųužimtumas
įdomia, kūrybiška veikla, kurią
lankantgalimadaugkoišmokti.
Tokiąveikląpasiūlėmeirmes,

Šiaulių Jovaro progimnazijos
bendruomenė.Šiaismetais or-
ganizavomedvistovyklas:viena
susijusisumatematika,kita–su
užsieniokalbomis.Abistovyklas
koordinavoirjomsvadovavoJovaroprogimnazijospagrindinio
ugdymoskyriausvedėjaSkaidraMockevičienė.

Matematikosstovykląrengėmepirmąkartą.Irjitikraipasitei-
sino.Kaipmokiniaigalėtųmokytismatematikosstovykloje?Ogi
labaipaprastai.NaisiuoseesančiameBaltųdievųmuziejuje,
Saulėsaikštėjemokiniai, pasiskirstę į grupes, atliko ekspe-
rimentą:matavoskirtingųapskritimųbei jųskersmenų ilgį ir
apskaičiavoskaičiausPiapytikslę reikšmę,padarė išvadas.
Inkilųmuziejujeaptarėformasirieškojosąsajųsuerdvinėmis
figūromis,pamatėritinioformosboružiųinkilą.Verpstėsformos
Baltųžolynųmuziejujevaikaine tiksusipažinosuaugalais,
bet irmokėsi lauko sąlygomis, be įrankių apskaičiuoti peri-
metrą,verpstėjeieškojofigūrų,kalbėjoapierombą,trapeciją
irlygiagretainį.
Kitomis dienomis stovyklojemokiniams paskaitas skaitė

Šiaulių universiteto dėstytojai.Doc. dr. VaidotasKanišaus-
kaspapasakojoapieFibonačioskaičiusirjųsekąbeiaukso 
konstantą (1,618), Leonardo daVinčio piešinio „Vitruvijaus
žmogus“rodomaskūnoproporcijas,pamokė,kaipkeliaisbū-
daisapsiskaičiuotisavokūnoauksokonstantą,supažindino
sumatematikosistorijosįdomybėmis.Mokiniaimatavonuro-
dytopirštomatmenisirskaičiavosavokūnoauksokonstantą.
Doc.dr.DaivaKorsakienėskaitėpaskaitą„Mintinioskaičiavi-
mopaslaptys,daugyboslentelėkitaip“.Jimokėvaikusgreitai
irlengvaiskaičiuotimintinai,supažindinosuMėbijausjuosta.
Mokiniai klijavo, karpė juosteles ir taipgavo stačiakampius,
vėliauaptarė,kaipvisataipanaudotimokantisgeometrijos.
MatematikoslagaminėliaiišGėtėsinstitutosuteikėgalimybę

atlikti kūrybines, praktines užduotis.Mokiniai dėliojo galvo-
sūkius-dėliones išmediniųdetalių (raidesV irT, piramides,
kubusirkt.),magiškuskvadratus,nagrinėjofigūrųsimetrijąsu
veidrodėliu,statėmažąirdidelįtiltąišstačiakampiųlentelių.
VienądienąlankėmėsŠiaulių„Saulėtekio“gimnazijoje–čia

vykorobotikosužsiėmimas.Vaikaiišdantųšepetėliųpasiga-
minorobotukus,vėliauorganizavojųlenktynes.Taipišrinkome
greičiausiąrobotuką.Stovyklojedirbonetikmatematikosmo-

dieninėsvasarosstovyklosšiauliųjovaroprogimnazijoje

kytojosValentinaBaradinskienė(vienaiššiotekstoautorių)ir
SilvaGubinskytė,betirtechnologijųmokytojaiIngaŽiukienė
beiVygantasGrušas. Jie sumokiniais gamino bičių korį iš
taisyklingų šešiakampių, stebuklingą kamuolį iš taisyklingų
penkiakampiųirt.t.
Paskutinę stovyklos dienąŠiaulių prekybos centro „Tilžė“

patalposemokiniai, pasitelkępentaminosgalvosūkį-dėlionę,
kuriąsudaro12skirtingųdetalių,kūrėsavovardoirpavardės
inicialus.Tadajuosbraižėlanguotamepopieriauslapeiraptarė,
kurbūtųgalimapanaudoti.
Užsieniokalbųstovyklavykojauketvirtusmetusišeilės.Ją

noriai lankė5–6klasiųmokiniai.Šiaismetaisvaikaiaplankė
irsusipažinosuAmerikosskaityklaPoviloVišinskiobibliote-
koje,žaidėangliškusžaidimus,pabuvojobibliotekosjaunimo
erdvėje,žiūrėjofilmusužsieniokalba,ėjoįŠiauliųfotografijos
muziejų,kurgaminožiūronus,išgirdofotografijosistoriją.Po
įdomiosveiklosarekskursijosjųlaukėužduotysužsieniokalbo-
mis(anglų,rusų,vokiečių).Vienadienabuvoskirtatolimesnei
ekskursijai–šiaismetaisvykomeįŽagarę:aplankėmeŽagarės
dvarą,vyšniųsodą,atodangą,Švėtėsupelioužtvankąirpuodų
namą.Paskutinędienąapibendrinomeveiklas,pasivaišinome
ir atsisveikinome.Stovykloje dirbomūsųmokyklos užsienio
kalbųmokytojai:NoraKungienė,AnaSenčionok,JurgitaLau-
relienė,KristinaDrazdovienėirLinaJuškevičienė,vienaiššio
straipsnioautorių.
Vasara–netikpoilsis.Žaidžiant,bendraujant,įdomiaiatlie-

kant įvairiasužduotis,veikiantnetradicinėseerdvėsegalima
gilintiužsieniokalbųirmatematikosžinias,gamtojepastebėti
matematinesfigūras,beįrankiųapskaičiuotijųperimetrą.Vi-
sosorganizuotosveiklospasiteisino,ovaikųšypsenos,noras
josedalyvauti,tėvųpadėkosžodisskatinamokytojusirtoliau
rengtistovyklasbeikitokiojeaplinkojepažintisavomokinius.

ValentinaBARADINSKIENĖ
Ma te ma ti kos mo ky to ja

LinaJUŠKEVIČIENĖ
Vokiečiųkalbosmokytoja

KasmetKėdainiųr.savivaldybėskelbiavaikųvasarospo-
ilsio ir užimtumoprogramų konkursą.Antrusmetus iš eilės
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimomokymo centro pateikta
programa finansuojamaKėdainių r. savivaldybės lėšomis.
Šiaismetais„Vasarossvajoniųstovyklai“papildomąfinansinę
paramąsuteikė irUAB„DaumantaiLT“direktoriusRobertas 
Neimontas.
Birželį„Vasarossvajoniųstovykla“atvėrėdurispenkiolikai

Jaunimoskyriausmokinių.Programaskirtapaaugliams,gau-
nantiemssocialinęparamą, turintiemssocialiniųproblemųir

„vasarossvajoniųstovykla“plačiaiatvėrėduris

gyvenantiemssocialinės rizikosšeimose. „Vasarossvajonių
stovyklos“programaužtikrino,kadužimtumasirveiklatenkintų
mokiniųporeikiusbeilūkesčius,stiprintųirlavintųbendruosius
socialiniusįgūdžius.Pagrindinisstovyklostikslas–organizuoti
prasmingąedukacinioirpažintiniopobūdžiovasarospoilsįbei
užimtumą,ugdytipsichologinįatsparumąneigiamiemsreiški-
niams.Tikime,kadsvajonėsžmoguiyrabūtinos.
Dėkojameužsuteiktąparamąorganizuojantstovyklą.

„Vasarossvajoniųstovyklos“organizatoriųinf.

Vasarosstovyklose
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ArKupiškiorajonegaliveiktitikravaikųvasarosstovykla?
Nedieninė,kurvaikaitikdienąsusirenkairdalyvaujaveiklose,
vykstaįkeliones,bettikrastovyklasunakvyne.Šisklausimas
kilo tada,kaiŠvietimomainųparamos fondaspasiūlė remti
tokių stovyklų organizavimą visoseLietuvos savivaldybėse.
Skiriamos lėšos leidžia gerokai sumažinti tėvų įmokas, sto-
vyklostampaprieinamosvisiems12–16metųvaikams.Laiko
viskąapmąstytiturėjomenedaug–jaugegužėspradžiojebuvo
suderintaprogramairtekokibtiįdarbus.RudiliųJonoLaužiko
pagrindinėmokykla,kuriosbazėjenumatėmestovyklą,pritai-
kytatikmokyti,onestovyklauti.Tadtekopasirūpintimiegoti
tinkamomisklasiųpatalpomis,o juk tebevykopamokos...Ar
pavykssuderintiabiveiklasirišvengtižalosmokiniams?Irkur
gautitokioneįprastomokyklaiinventoriaus,kaiplovos?Laimei,
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai pasirūpino,
kaddar tinkamasnaudotiŠv.Kazimierovaikųglobosnamų

bei Kupiškio technologijos ir verslomokyklos bendrabučio
inventoriuspasiektųmūsųįstaigą–taipgautoslovosdvide-
šimtpenkiemsvaikams.Taitikvienaišdaugelioproblemų,su
kuriomissusidūrėme...Nevardysiugausybėsklausimų,kurie
nuolatkildavo:transportas,maitinimas,programa,darbuotojai,
laisvalaikisirt.t.Visataisvarbu,kaikalbamaapiedešimties
parųlaikotarpį.Taddabar,kaistovyklajaubaigėsi,galimapasa-
kyti,kadjossėkmęlėmėdaugeliožmoniųpastangos,bendras
darbasirtarpusaviosupratimas.TikraimalonupadėkotiKultū-
ros,švietimoirsportoskyriausdarbuotojamsužorganizacinę
paramą,Kupiškio technologijų irverslomokyklaiužskanius
pietus,UAB„Pontem“užpusryčiusirvakarienę,beveikvisų
rajonopagrindiniųmokyklų:Alizavos,Skapiškio,Adomynės,
Antašavos,NoriūnųJonoČerniaus,KupiškioPoviloMatulionio
progimnazijos,KupiškioLaurynoStuokos-Gucevičiaus,Suba-
čiausgimnazijųmokykliniųautobusųvairuotojamsiršiųįstaigų
vadovamsužskirtątransportą.Antašavos,Adomynės,Skapiš-
kiopagrindiniųmokyklųirSubačiausgimnazijosmokytojams
užgražiaiirišradingaipristatytąsavokraštą,šiltąbendravimą
suvaikaisbeisupratimą,kadšistovyklareikšmingavisorajono
švietimobendruomenei.
Atskirai tenka dėkoti stovyklos rėmėjams:PoviloGurklio

įmoneiirUAB„Velseka“.TaippatesamedėkingiSubačiausse-
niūnui,Kupiškioturizmoirverslocentrui,Kupiškioetnografijos
muziejui,KupiškiojaunimocentruibeipsichologeiValijaiŠapuž
dėmesįvaikams,įdomiaipristatytąsavoįmonių,įstaigųveiklą.
Jukmokiniaiturimatytigyvenimo,darbo,versloperspektyvas

„vasarosvėjas“–kolektyvinėspastangosirlaimingivaikai...

rajone – gal nebūtina ieškoti
geresniogyvenimosvetur?

Kaipstovyklavome?Turbūt
jau iš pakankamai išsamios
įžangosaišku,kadmūsųtiks-
las – kaip galima geriau pa-
žinti savo kraštą, jo istorijos,
gamtospaminklus,pramonės
įmones ir verslo galimybes,
sudomintigyvenimobeidarbo
perspektyvomismūsųrajone.
Visa programa vadinosi „Pa-
žink ir pasilik“. Stovyklautojų
sulaukėmene tik išKupiškio
miesto ir rajono, bet ir Elek-
trėnų, Panevėžio, Vilniaus.
Jie turėjo ne tik lankyti pro-
gramoje numatytus objektus,
bet ir apibendrinti kiekvienos
dienos veiklas: nupiešti, pa-
rengtireportažąirnetsueiliuoti
dvieilį ar ketureilį posmelį.Ar

pavyko,arvaikamsbuvoįdomu?Apklausosduomenysrodo,
kaddalyviamsviskaslabaipatiko.Kiekvienadienabuvoskirta
naujai,dažnaimažaižinomairajonovietovei,įvairiaiveiklai–
nuoirstymosivikingųvaltimisKupiškiomarioseikiaplankytų
partizanųžeminių ir partizaninių žaidimųNotigalėspelkėse,
nuokostiumųirvaidybospopietėsikitalentųvakaro,kurvisi
muzikuojantys vaikai galėjo pasidžiaugti savo ir draugųpa-
siekimais,nuogamtos ir istorijospaminklų lankymoLėvens
slėnyjeikiilgailauktosnaktiespalapinėseprieKupiškiomarių,
kurlaukėlaužas,naktinisžygis,ilgipašnekesiaiikiparyčių...

Atskiraitenkapastebėtidarvienąsvarbųpilietiniopobūdžio
aspektą:ŠimoniųgiriojeirNotigalėspelkėsestovyklautojaine
tik lankėsi,bet irpamatėatstatytąpartizanųžeminę, išgirdo
autentiškąvietosgyventojopasakojimąapiešiosvietovėsparti-
zanųžygiusirlikimą,apiekovasužsavošalieslaisvę.Taippat
vaikaipatysbandėžaistipartizaniniusžaidimus:užsimaskuoti
miške,išvengtipasalosirt.t.
Irvisataivykostovykloje...Mums,organizatoriams,tenka

pasidžiaugtiRudiliųJonoLaužikopagrindinėsmokyklos(nuo
rugsėjojaudaugiafunkciocentro)darbuotojais,susitelkusiais
įšiąsudėtingąveiklą,irpadėkotistovyklautojams,kuriebuvo
nepaprastai kūrybingi, smalsūs, išradingi, sugebėjo nesusi-
pykti,nesusirgtiirišbūtidraugeilgądešimtiesdienųlaikotarpį.

AlgirdasVENCKUS
Kupiškior.RudiliųJonoLaužikopagr.m-klosdirektorius

Vikingųvaltimisgaliirstytisirvaikai

Partizaniniaižaidimai...

Vasarosstovyklose
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Jau tre čius me tus Tur ge lių „Ais tu vos“ gim na zi jos mo ki niai 
da ly vau ja tęs ti nia me pro jek te „Vil nios kraš tas – 2016“, ku rį 
or ga ni zuo ja VšĮ Tra kų švie ti mo cen tras.

kąšnekaupė?

Šiaismetaismūsųkraštotyrinėstovyklavadinosi
„Kąšnekaupė?“.Turgeliųkaimą,kuriameįsikūrusi
mūsų gimnazija, juosia viena gražiausių Lietuvos
upių–Merkys.Vaizdingi upėskrantai, šalia stūk-
santispiliakalnis,kaimai,sodybosmumsgalidaug
kąpapasakoti.Tikreikiaprakalbintiupę...Kiekvie-
name vandens telkinyje gausu augalų ir gyvūnų.
Deja,nemažaiupių,ežerųirupeliųužterštifabrikų,
žemėsūkionuotekomis,buitinėmisatliekomis.Tad
stovyklosdalyviaidraugesubiologijosirchemijos
vyresniąjamokytojaOlgaDikšeatlikotiriamąjįdar-
bą.Mokiniai tyrė vandens užterštumą, domėjosi
augalijosįvairove.
KartusugeografijosvyresniąjamokytojaBožena

Maciulevičiene stovyklos dalyviai aiškinosi, kodėl
upėtekavingiais,matavosrovėsgreitį,plotįirgylį,
vandenstemperatūrą,sužinojo,kodėlupėsvanduo
ardokrantus.Kaipmedžiusmaitinašaknys,taipupes
maitinajųintakai,kurieatsirandaišmažųupokšnių
irpotruputįvirstaupeliais.MokiniaisužinojoMerkio
intakųpavadinimus.
Nėratokiosupės,kurinebūtųapdainuotapoetų,o

liaudiesatmintyjeapiejąnebūtųišlikęlegendųirpadavimų...
KartusugimnazijoslietuviųkalbosvyresniąjamokytojaIrina
Gimžūniene ir lietuvių kalbosmokytoja JurgitaVenienesto-
vyklautojairinkoliteratūrinęmedžiagąapieMerkįirjointakus,
kūrėeilėraščius,kalbinovietosgyventojusirdomėjosi,kąjiems
reiškiagyventiprieMerkio.

DailėsmokytojaLenaChvičijasavopasakojimaisapiene-
nusakomągausybę spalvų, atspalvių, vyraujančių gamtoje,
uždegėmokiniųnorąpieštiMerkioupęgrynameore.Kokie
puikūsirnepakartojamistovyklautojųdarbai!

Okaiporientuotisprieupės?Vienądienąsurengėme5km
skautųorientacinįžygįMerkiopakrantėmis.Žygiui,kaipirsto-
vyklai,vadovavauaš,Lietuvosskautijosjūrųskautė,gimnazijos
istorijosmokytojametodininkė Jolanta Lazdauskienė.Man
talkinogimnazijossocialinėpedagogėAurelijaJančioraitė–
sukūrėžygioplanąiružduotis.Greičiauužduotisįvykdžiusios
komandosdarspėjopadaryti„gerądarbelį“irsutvarkytiMerkio
upėspakrantę.Laukėirstaigmena.Baigiantisžygiui„dingau“,o
manreikėjopristatytirastus„lobius“,„susižeidė“komandųva-
dai,tadreikėjo„gelbėtijųgyvybes“.Žygeiviaiišsisukoiškeblios
situacijos–vadovęsurado,komandųvadųgyvybesišgelbėjo.
Tyrėme,kūrėme,piešėme,orientavomėsgamtoje.Okaip

visa tai parodyti?Bendru stovyklautojų sutarimu, į pagalbą
pasikvietę technologijųvyresnįjįmokytojąAurimąLingę ir ti-
kybosmokytojąAnąJasiukevič,padarėmestendus,įkuriuos
sudėjomevisąsurinktąmedžiagą.Pavykopuikiai!
Stovyklaivadovautipadėjopradiniųklasiųvyresniojimokytoja

DonataBartasevičienė.

Paskutinędienąaptarėme,kasmumspavykoirbuvosunku,
kąkeistumeirdarytumekitaip.Diskusijos,gražiausiųakimirkų
prisiminimaipersikėlėįgimnazijoskiemą–čiakūrėmestovyk-
losuždarymolaužą.

JolantaLAZDAUSKIENĖ
Šalčininkųr.Turgelių„Aistuvos“g-josistorijosmokytojametodininkė

Rugpjūčio1–10d.Dieveniškiųtechnologijųirverslomokyklos
bazėjebeiDieveniškiųistorinioregioninioparkoteritorijojesu-
rengtastautodailėspleneras„Dieveniškėskalviųvijose2016“. 
Nuo2011m.tęsiamasišskirtinioDieveniškiųkraštopopuliarinimo 
projektas.Jotikslas–atkreiptivisuomenėsdėmesįįsavitąpiet-
ryčiųLietuvosregionokultūrą,peršimtmečiussusiklosčiusią
kultūrinęįvairovę,įmaterialausirnematerialauspaveldobei
gamtoslobius.Tautodailėsplenerassukviečiabendradarbiau-
jančius kūrėjus iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos,Baltarusijos,
Čekijos.„Šviesa“–šiųmetųtautodailininkųirmenokūrėjųsam-
būrioDieveniškėsetema.Šviesa–daugiaprasmėsąvoka.Ją

„dieveniškėskalviųvijose2016“ kviestasavaipperteiktitautodailėstechnologijomis,
mitologiniaissimboliais,meninėmispriemonėmis ir
įkūnytiįvairiomismedžiagomis.Plenerodalyviųdarbai
įkurdintiįvairioseDieveniškiųirŠalčininkųr.vietose.

Šiemet imtasi iniciatyvosnušviestinevienąšimtmetįDie-
veniškiųmiestelyjetarpusiąžydųetninėsgrupėsistoriją,tad
ypatingudėmesiuapgaubtipleneronaujokai,įamžinęDieve-
niškiųžydųdiasporosgyvenimoženklus.Toliaubuvotęsiama
pažintis su žydų istorija ir kultūra.Apsilankyta žydų kilmės
žmoniųekologiniameūkyjeKužiuose(Šalčininkųr.),sužinota,
kokiasšiuolaikiniameIzraelyjepamiltasgyvenimobūdoiror-
ganinioūkininkavimoidėjaspraktikuojaPavelas,Maksimasir
jųmamaAngelina,susipažintasuEišiškių„štetlo“architektūra
irčiagyvenusiųlitvakųlikimokeliais.

Mūsųinf.
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Birželio 1-ąjąButrimonių gimnazijoje nugriaudėjo antroji
respublikinėsportoirmenošventė„Adamkiada“,kuriojedaly-
vavoirPrezidentasValdasAdamkus.Jispasveikinodalyvius,
linkėjomokyklos suole įgytas vertybes pritaikyti gyvenime.
„Jumsatsiveriavisaspasaulis.Kurbebūtumėte,pasistenkite
pasisemtipatirties,grįžkiteirpasidalykitejasukitais“,–sakė
garbingassvečias.
„Visągyvenimąsportavau,tadtikiu,kadsportasugdožmogų

dvasiškaiirfiziškai.Sportininkaimokairlaimėti,irpralaimėti,
išlaikytipagarbąkitamžmogui“,–peršventėsatidarymąkalbėjo
PrezidentasV.Adamkus.Jisdalyviamsperdavėnuoširdžiau-
siusponiosAlmosAdamkienėslinkėjimus.
SveikinimožodįtarėirAlytausr.savivaldybėsmerasAlgirdas

Vrubliauskas.Šventėįgimnazijąsukvietė24Lietuvosmoky-
klų,kuriasrėmėA.Adamkienėslabdarosirparamosfondas,
mokinius–sportininkusirmenininkus.Jųatvykodaugiaunei
400.„Adamkiados“idėjosiniciatorius,Butrimoniųgimnazijos
direktoriusValdasValvonis,sakė,kad„svarbutęstifondokūrėjų
irmokyklųbendradarbiavimą“.

2-ąją„adamkiadą“butrimoniųgimnazijoje 
pagerbėPrezidentas 
valdasadamkus

Šiaismetaispristatytasirpirmąkartąatliktas„Adamkiados“
himnas.Jožodžiusparašiauaš,šiostraipsnioautorė,moky-
tojaRenataBalčiūnienė,muziką–kompozitorius,prodiuseris
AndriusAbromavičius.

Po atidarymogimnazijos sporto bazėje prasidėjo futbolo
varžybos,mokyklųsportininkaivaržėsišuolioįtolįrungtyje,vyko
60mirestafetinis(3x100)bėgimai.Butrimoniųmiestelioaikš-
tėjesurengtasjaunųjųdailininkųpleneras,perkurįnutapyti38
miesteliopastatųarchitektūrą,istorijąatspindintyspaveikslai.
Šventėsrengėjaipasiūlėsvečiamsbeidalyviamsapžiūrėti

A.Adamkienėslabdarosirparamosfondoatminimokambario
ekspoziciją, Lietuvos sportomuziejaus edukacinę parodą,
aromaterapijoskabinetą,taippatįvairiasatrakcijasgimnazijos
erdvėseirkt.
Šventėsuždarymasbuvonemažiauįspūdingas:skambant

fanfaroms,mokyklųatstovamsįteiktipadėkosraštaiiratminimo
dovanėlės,sportininkaiapdovanotipadėkosraštais,medaliais
irtaurėmis.

Apdovanojimų kulmina-
cija – fejerverkų lietus ir
Raseinių r.Ariogalos gim-
nazijossportininkųtriumfas
skambantFreddieMercury
dainai„WeAreTheCham-
pions“. II vietą užėmėVil-
niausr.Riešėsgimnazijos
komanda, o III –Kauno r.
Garliavos Jonučių gimna-
zijossportininkai.
Vertinimokomisija,vado-

vaujamadailininkoprof.An-
tano Kmieliausko, išrinko
trisgeriausiusdailėsplene-
rotapybosdarbusirskyrė
trisnominacijas.

RenataBALČIŪNIENĖ
Alytausr.Butrimoniųg-jos

mokytoja
Visąstraipsnįskaitykite–
www.arsa.lt.

ButrimoniųseniūnasAlgirdasJusas,PrezidentasV.Adamkus,A.VrubliauskasirV.Valvonis
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Lopšeliuose-darželiuose
Dalismumsrašančiųjų

savolaiškussiunčiaŠvie-
timo aprūpinimo centro
(ŠAC) administracijai ir
kitųskyriųdarbuotojams,

kad šie juosperadresuotų „Švietimonaujienoms“.
Pastariejitaipirdaro.Darboprisidėjovisiems,laiškų
kelias į redakcijąpailgėjo, tadkokiaprasmė?Dalį
Jūsų laiškų skelbiameŠAC interneto svetainės ir
socialiniotinklo„Facebook“„Švietimonaujienų“pus-
lapyje.Šitaipbusirtoliau,nesneviskas,kasįvyksta
vienojemokyklojeardarželyje,yraįdomukitiems.

„Švietimonaujienoms“tekstusreikiasiųsti
šiaisadresais:infoleid@sac.smm.lt ar ba 
zina.rimgailiene@sac.smm.lt.

Nuoširdžiaidėkojuvisiems,kurieišgirdoredakcijos
prašymąirneberašoinformacijųtrečiuojuasmeniu,
o taip pat nepamiršta savo straipsniuose parašyti
nesutrumpintųminimųžmoniųvardų.

ZinaRIMGAILIENĖ
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

Malonu skaityti laiškus, kurie parašyti aiškia ir
taisyklinga kalba. Svarbu nepamiršti ir lietuviškų
kabučių(jasgalimasurinktiklaviatūra:Atl+0132ir
Atl+0147),taippatnepainiotiilgojobrūkšnioirbrūkš-
neliopasirinkimoatvejų(ilgąjįbrūkšnįgalimasurinkti
klaviatūraAtl + 0150). Siunčiami laiškai turi būti
pasirašyti,pokiekvienutekstunurodantjoautorių.
Tikriausiaipastebėjote,jogbentkartąteksterašo-

menesutrumpintusminimųžmoniųvardus.Tekstus,
kuriuosepriepavardžiųnenurodytivardai,otiksan-
trumpos,siunčiameatgalirtikimėsgautipataisytus.
Nelietuviškusasmenvardžiusprašomerašytiorigi-
nalokalba–taipišvengsimeklaidingųinterpretacijų.

InesaČIŽIŪNAITĖ
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

Iliustracija–nuotrauka,piešinys–yravadinama
tekstoakimis.Jibegalosvarbi,nestinkamaiparinkta
patvirtinairpapildoteksteminimusfaktus,sudomina,
patraukiadėmesį,galiapibendrintiinformacijąirpa-
puoštileidiniopuslapį.Nuotrauka,kuriojeišsirikiavę
visirenginiodalyviai,nėrainformatyvi.

Nuotraukųpateikimas: 

NEMAŽINKITE(tokiostinkatikinternetui);

NETERPKITEĮTEKSTĄ(reikiapridėtilaiške);

NETERPKITElaiškofone;

NESIŲSKITEKOLIAŽŲ.

Taippatnesiųskitenuotraukųnuorodų,10-iesar
daugiaunuotraukų,iliustruojančiųvienątemą–rei-
kėtųatrinktitai,kas,Jūsųmanymu,yrasvarbiausia.
Taippatparašykite,kasnuotraukosevaizduojama.

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja

Vaikaiišprigimtiesyrasmalsūsirdomisiviskuo,kasjuossupa,kas
vykstaaplinkui.Mažyliaistebiaplinką, jątyrinėdamipasitelkiavisus
pojūčius:čiupinėja,uosto,ragauja,klauso,žiūri.
Geriausiaaplinkąpažintigamtoje,naudojantįvairiusbūdus,įrankius

irprietaisus–taipvaikaipatirsatradimodžiaugsmą,ugdysiskūrybiš-
kumą,dorovinesnormas,tausosgamtą,žemęirjojeegzistuojančią
gyvybę.Svarbumažyliussudominti,pritrauktijųdėmesį,pagalgebė-
jimussudarytisąlygasstebėti,tyrinėti,bandyti,atrastiirpažintivisais
savopojūčiaisbeiprotu.
JaudaugiauneipusęmetųŠiauliųlogopedinėsmokyklosikimokyk-

liniougdymoskyriaus„Nykštukų“grupėsauklėtiniaidalyvaujagamtos
tyrinėjimoprojekte„Mažiejityrinėtojai“.Veiklosvykdomospagalmetų
laikus.

„Žiemoskrituliųtyrinėjimaiirbandymai“
Žiemąvaikai atliko ilgalaikius kasdieniusoro stebėjimus, kuriuos

sutartiniaissimboliaisžymėjokalendoriuje.Jienesunkiaiįsiminėkiek-
vienądienąkartojamusžodžius:debesuota,saulėta,pragiedruliai,lyja,
sninga.Sulaukęatodrėkio,mažyliailaukelipdėsnieginukus,ogrupėje
perdailėsterapijosveikląįvairiatechnikairpriemonėmisjuospiešė,ap-
likavo,vėliausurengėparodą„Snieginukųkaralystė“.Darbaieksponuoti
Šiauliųmiestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos„Aido“vaikųfiliale.
Vaikusypačsudominožiemoskrituliųtyrinėjimai.Jieatlikobandy-

mų„Iškosudarytasnaigė,sniegasirledas“.Mažyliaistebėjosniego
iružšalusio ledopripildytus indus,fiksavo jų tirpimo laiką irpadarė
išvadą,kadkietasledastirpoilgiausiai.Tėvamsstendepateiktaskri-
tuliųsavybiųaprašas.
Toliau vaikai tęsė varveklių tyrinėjimus „Varvekliai, varvekliukai“.

Susipažinosudviejųvarveklių–didelioirmažo–sandaromis,savybė-
mis,matavoilgįirstorį,sekėjųtirpimoprocesą.Kasvalandąmatavo
irpadarėišvadą,kadmažasvarveklisištirpogreičiau.Gautąvandenį
filtravo,kadatsakytųįklausimą„Arčiulpiamivarvekliai?“.Atsakymas
akivaizdus–filtraslikopurvinas.Mažiejityrinėtojaipripažino,kadvar-
vekliusčiulptipavojinga,nesjienešvarūs.Kalbosirkalbėjimosutrikimų
turinčiųvaikųžodynaspasipildėnaujaisžodžiais:liniuotė,centimetras,
filtravimas,filtras,storis,ilgis.
Žiemoskrituliųbandymusirtyrinėjimusvainikavopopietė„Svečiuose

pasaka“.VaikaiklausėsiVytautėsŽilinskaitėspasakos„Snaigė,kuri
nesutirpo“,žaidėžaidimą„Kurnutūpėsnaigė“,žiūrėjoatliktųtyrinėjimų
užfiksuotasakimirkas–nuotraukas.

„Pavasarioįdomybės“
Pavasarįmažiejityrinėtojaiatlikoeksperimentą–ilgalaikįsvogūnų

stebėjimą„Auga–neauga“.Vaikaidusvogūnusauginoskirtingomis
sąlygomis:tamsoje(uždengus)iršviesoje.Kassavaitęliniuotematavo
paaugusiųsvogūnųlaiškus,nusakėjųspalvą.Pokyčiusfiksavolen-
telėje,stebėjošviesosirtamsospoveikį.Išaugintaissvogūnųlaiškais
vaikai gardinopačių ruoštus sumuštinukus.Taip lavėjo jų skonio ir
uoslėspojūčiai,žodynaspasipildėsudurtiniužodžiu„svogūnlaiškiai“.
Didžiausiąsusidomėjimąsukėlėedukacinisužsiėmimas„Noriuge-

riaupamatyti“.Vaikai,apsiginklavędidinamaisiaisstiklais(lupomis),
vykoįŠiauliųuniversitetoBotanikossodą.Jiestebėjogyviusžolėje,
ant augalų, skaičiavo ropojančiųjų kojas, akimis sekė šliaužiančias
sraiges.Vaikaisusidomėjębendravotarpusavyje,dalijosiįspūdžiais,
nusakėgyviųspalvą,formąirkūnosandarą.Stebėjimaiužbaigtieti-
niupokalbiu„Globokimeviską,kastikgyva“.Ugdytiniaiplėtojo,ugdė
globėjiškusirsavisaugosjausmus.

Tikmatydaminatūraliągamtą,jojeegzistuojančiągyvybę,girdėdami
garsus,grožėdamiesiaplinka,vaikaisupras,kadžmoguspriklausomas
nuogamtosiratsakoužjosišsaugojimą.

VandaZAURIENĖ
Šiauliųlogopedinėsm-klosikimokykliniougdymoskyriausauklėtojametodininkė

mažiejityrinėtojai–žiemąvasarą
(Atkeltaišspalvotosiosdalies20p.)

Taibūtina
perskaityti
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„Arpirmadienissunkidiena?Tikraine“,–atsakytųMažeikių
lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikai, kiekvieną pirmadienio rytą keliaujantys įmokykloje
vykstančiuskūnokultūrosužsiėmimus.
Pradžianebuvotokialengva.Tėvamstekopaaiškinti,kad

pirmadieniaisbetkokiuoruvaikaipėstutekeliausįnetoliese
esančiąmokyklą,atsakytiįjiemsrūpimusklausimus,kąveiks
mažyliai,grįžęįdarželįpoligos,kokiosreikėsaprangos,kas
padėspedagoguipasirūpintisaugumu,ovaikams–kodėljiene-
važiuosautobusu,kodėlmokyklojereikiataipgreitaipersirengti
irt.t.PopirmoapsilankymoMerkelioRačkauskogimnazijos
sportosalėjeklausimųgerokaisumažėjo.

Kąmumsdavėšiosišvykos?
Vaikaimokėsisavarankiškumo,tvarkingumo,atsakomybės,

paprašytisuaugusiojopagalbos,padėtidraugui.Jieturėjopatys
pasirūpintisavosportineapranga,geriamuojuvandeniu,persi-
rengętvarkingaisusidėtidrabužius.Kūnokultūrospamokėlės
vykodidelėjesportosalėje,odaugumavaikųtokiodydžiopa-
talpąmatėpirmąkartą.Jiemspatiko,kadčiayradaugvietos,
vyksta laisva, įvairi veikla.Taip buvo patenkintas ugdytinių
norasjudėti,sportuotididelėjeerdvėje,t.y.saugesniofizinio
aktyvumoaplinkoje.
Užsiėmimusorganizavęsgimnazijoskūnokultūrosmokytojas

AlgirdasMikadirbasuvyresniųjųklasiųmokiniais,tačiauleng-
vairadobendrąkalbąirsupriešmokyklinioamžiausvaikais,
tapolygiaverčiujųžaidimųpartneriu.
Priešmokyklinukaiplėtojožiniasapieįvairiassportošakas,

mokėsisupaprastintųkrepšinio,futbolotaisyklių,varytikamuolį,
jįperduotiirgaudytistovintvietojebeijudantįpriekį,šuoliukų,
posūkių,gynybosirpuolimopagrindų.Sportuodamivaikaipa-
tyrėdaugpuikiųemocijų,pajutojudėjimodžiaugsmą,pagerino
asmeninįfizinįpasirengimąirsustiprinosveikatą,susipažino
subendravimo irbendradarbiavimokomandojenuostatomis
beielgesiotaisyklėmis.
Per visus praėjusiusmokslometus neatsirado ugdytinių,

kurienenorėtųžaisti,lenktyniauti,varžytis,atliktiįvairiųfizinių
pratimųirveiksmų.Sportinėjeveikloje,pasitarussutėvais,da-
lyvaudavoirsilpnesnėssveikatosvaikai,ogrįžusiejiįdarželį
poligoskartusuauklėtojastebėdavosportuojančiusgrupės
draugus.Taip visi galėjo jaustis pilnaverčiais kūno kultūros
užsiėmimųdalyviais.Neišvengiamaipasitaikydavoirnesusi-
pratimų,nesėkmiųirtrumpalaikiųkonfliktų,pokuriųugdytiniai
vėltęsdavosavoveiklą.

ypatingi„gudručių“pirmadieniorytmečiai

Judėjimassvarbusnetikfizineisveikatai,betkartustiprinary-
šįsušaliaesančiaisbendraamžiaisbeisuaugusiaisiais.Pasak
psichologėspsichoterapeutėsAgnėsMatulaitės,vyresnivaikai
atsiveriatikvaikščiodami,ošiveikla–patslengviausiasbūdas
užmegztiryšį.Tadkiekvienąkartąužrankosvedžiausiviskitą
ugdytinį.Taibuvopuikigalimybėgeriaujuospažinti,skatinant
norąkuodaugiaukalbėti,padedanttobulintikalbiniusįgūdžius,
plėstižodyną.Ugdytiniaiturėjogalimybęnetradicinėjeaplinkoje
susipažintisuraidėmis(gatviųpavadinimai,įvairūsužrašaiant
pastatų,automobilių),skaitmenimis(namų,automobiliųnume-
riai),daiktųgrupavimu,klasifikavimu,geometrinėmisfigūromis
irkt.Keliaudamigrožėjosigamta, josvaizdais įvairiaismetų

laikais, pajuto oro permainas.
Taipstebintaplinkąplečiamas
vaikoakiratis.
Atsargumo, atidumo, sau-

gaus eismo taisyklių gatvėje,
mokykloskiemevaikaimokėsi
praktiškai, o ne iš knygelių ar
filmukų.Jieturėjogalimybępa-
justi,kaipsvarbubūtiryškiems,
geraimatomiems(dėvėjolieme-
nes),eitišaligatviaisarpėsčiųjų
takaisdešinepuse,o ten,kur
jų nėra, – kelkraščiu, ugdytis
nuostatą, kad eismo dalyvių
elgesysgrindžiamassavitarpio
pagarbairatsargumu.

Kiekvienaišvyka,norsirtuo
pačiumaršrutu, leido vaikams
kaupti žinias, daug pamatyti,
suvokti,kaipelgtistamtikrose
vietose,ogrįžus įgrupęviską
aptarti.

Vaikųsveikatairfizinisaktyvumaspriklausonuomūsų,tėvų
irpedagogų,požiūrio į fizinįaktyvumą ir sveikągyvenseną,
nuožiniųbeirodomopavyzdžio.Fizinioaktyvumoveiklaiypač
svarbus pateikimas, spalvingumas, asmeninis aktualumas,
įvairovė.Svarbiausia yra visais įmanomais būdais skatinti,
palaikytinatūralųvaikoporeikįjudėti.

RūtaŽUBIKIENĖ
Mažeikiųl.-d.„Saulutė“priešmokykliniougdymogrupėspedagogė
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Mumsdarželyjesmagu,turimečiadaugdraugų...
MokslometusKauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ užbaigė

tradiciniusveikatinimorenginiu.Nuopatrytogrupėsevaikai
puošėsiemblemomisirspalvingasportineapranga.Jųlaukė
balionais,spalvingaisplakatais,vėliavėlėmisišgražintasporto
aikštelė...Šventėprasidėjonuotaikingamankšta,vaikaipristatė
savogrupiųšūkius.Smagiaipasimankštinę,ugdytiniaipagal
amžiųišsiskirstėįrungtis,estafetesiržaidimus.Pralaimėtojų

sveikatinimorenginys„judarankytės,trepsikojytės“

nebuvo–nugalėjodraugystė.Grupiųkomandosapdovanotos
padėkomisir...vaisiais.Pasibaigusšventei,dalyviaiskirstytis
neskubėjo:susėdępievelėjevaišinosi,dalijosiįspūdžiais.Grįžę
įgrupesvaikučiaigražiausiasakimirkasperteikėkūrybiniuose
darbuose.
Mums,pedagogams,svarbužinoti,kadsportinėveiklanetik

naudingasveikatai,betirveikiapsichologiniusvaikogyvenimo
aspektus.Visųpirma,sportasyrapuikisocializacijosirsaviš-

vietospriemonė,padedantiugdytikantrybę,
koncentraciją, discipliną ir kitas naudingas
savybes.Komandinissportaspadedasusirasti
draugų,išmoktibendrauti,veiktikartuirpajusti
bendrumojausmą.Taippatšiveiklaformuoja
charakterį: nedrąsus vaikas sportuodamas
įgaus pasitikėjimo savimi, išmoks išreikšti 
save ir atrasti savo vaidmenį komandiniuo-
sežaidimuose,ojudrūsarnervingimažyliai 
sužinos, kaip suvaldyti energiją ir nukreipti
tinkama linkme, ugdysis savikontrolėsme-
chanizmus.
Darželyjejudėjimas–maloniirdžiugiveikla,

stiprybėsbeisveikatosšaltinis.

JūratėŠAKAVIČIENĖ,DaivaKRUTKIENĖ,
VirginijaAUKŠTAKIENĖ

Kaunol.-d.„Svirnelis“pedagogės

Sėkmingas vaikų
kalbosplėtrospagrin-
das–inovacijųtaiky-
masugdymoprocese
bei tėvų irpedagogų
bendradarbiavimas.
Žinome, kad veikda-
miirsekdamipavyz-
džiu, įsitraukdami į
įdomią veiklą vaikai
gebasėkmingiauug-
dytis, tad ieškome
inovatyviųgalimybių,
kuriospadėtųšvelnin-
ti kalbos irkalbėjimo
sutrikimus bei lavinti
kalbiniusgebėjimus.
Taipaskatinošiais

mokslo metais su
Marijampolės lopše-
lio-darželio „Pasaka“
„Drambliuko“ grupės auklėtiniais prisijungti prie tarptautinio
projekto„Vaikokeliasįgražiąkalbą“.Projektoorganizatoriai–
Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“.Vaikų kalbą lavinome
pasitelkęteatrinęveiklą.Mažyliamslavintispadėjoauklėtojų
irtėveliųsiūtoslėlės.Kasdienvaikusgrupėjepasitikdavopirš-
tininėsbeilazdelinėslėlės,staloteatras,įvairūsžaislai,tapyti
pasakųherojai.Užsiėmimussulėlėmisintegravomeįugdomąją
veiklą.Lėliųgausairįvairovėskatinovaikųkūrybiškumą,kėlė
jųpasitikėjimąsavimiiraplinkiniais.
Drauge su vaikais ir teatrinėmis lėlėmis ugdymoprocese

vadovavomėskalbosugdymomodeliu.Mažyliaimielaišokavo
pavirtę varlytėmis, gandrais, naminiais ir laukiniais gyvūnė-
liais–taipnejausdamilavinosmulkiąjąirstambiąjąmotoriką,

„vaikokeliasįgražiąkalbą“

klausą,tobulinosocialiniusįgūdžius.Jiemielaimankštinopirš-
čiukus,įsivaizdavoskiauteres,paukščiukųsnapelius,katinėlio 
ūsus.Susitapatinęsulėlėmisvaikaisveikinosi,striksėjo,bė-
giojo.
Per veiklas lavintas irmankštintas pagrindinis kalbospa-

dargas–liežuvėlis.Jisvirsdavoadatėle,laikrodėliu,ratuku,o
lūpos–dūdele,drambliukostraubliuku.Taipvaikainetiesiogiai
irlinksmailavinopirštukusbeiartikuliacinįaparatą.Tapępapū-
gėlėmis,patekęįpieniųlauką,burbulųšalį,kamuoliukųlenkty-
nes,įsitraukęįplunksneliųšokį,mokėmėstaisyklingaikvėpuoti,
lavinomepūtimoįgūdžius.Vaikaimėgdžiojogyvūnų,paukščių
skleidžiamusgarsusirimitavojųjudesius.Kiekvienasmažylis
galėjopasisveikinti, prisiglausti, draugauti, žaisti suminkštu
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„nuogrūdelioikigardauskąsnelio“

Mes,Jelena irŽana, jau27-eriusmetusdirbameVilniaus
lopšelyje-darželyje„Zylutė“,tadnorėtumepasidalytisavodarbo
rezultatais.Šiemetįstaigojevykdėmeprojektą„Nuogrūdelio
ikigardauskąsnelio“.Sumanymaskilodiskutuojantsuvaikais
apietai,kaipduonaatkeliaujaantmūsųstalo.Tąkartugdytiniai
kalbėjo:„Mamaduonosnuperkaparduotuvėje,oįparduotuvę
atvežaautomobilis“,„Mesnueinameį„Maximą“irtennusiper-
kameduonos,bandelių,pyrago.“
Kiekvienądienąvaikaivalgoduoną,betnežino,kaipjipa-

tenkaantmūsųstalo.Taipaskatinomussurengtiedukacinę

pamokėlę„Duonoskelias“,perkurią
ugdytiniai sužinojo, kokius dar-
bus reikia nudirbti auginant duoną.
Mažyliai praplėtė savo žinias apie
naminėsduonos kepimopapročius
ir tradicijas,mokėsigerbtiduonutę,
susipažinosujosvaidmeniulietuvių
liaudies tautosakoje.Tarsi grįžome
įpraeitį.Vaikamssuteiktagalimybė
išgirstiirprisiliestiprieprotėviųbui-
tiesdarbų.Jiesusipažinosugrūdi-
nėmis kultūromis, išmoko atpažinti
rugius, kviečius, avižas, sužinojo,
kadasėjamiirpjaunamirugiai,kaip
anksčiaujuoskūlė,džiovinoirmalė,
kaipraugė,minkėtešlą,ruošėkrosnį,

formavoduoną...Manome,vaikaisuprato,kadduonoskelias
nėralengvas.
SiekdamosugdytipagarbąLietuvostautiniamirkultūriniam

paveldui, organizavomeparodą „Manoduonelė“.Renginyje
dalyvavosvečiaiišlopšelių-darželių„Puriena“,„Berželis“,„Zy-
lutė“,„Pelenė“,„Lokiukas“,„Rasa“.Jiepristatėsavougdytinių,
tėvųirpedagogųkūrinius.Parodosatidarymąpradėjomekon-
certineprograma–„Nykštukų“grupėsvaikaisvečiamspristatė
inscenizuotąlietuviųliaudiesdainą„Dugaideliai“.Kūrybiškai
papuoštipasakųherojuspadėjotėveliai.
Džiaugiamės,kadperšįprojektąmūsųvaikaitapolietuvių

liaudiestradicijųpasekėjaisirpuoselėtojais.

ŽanaMACKĖVIČ,JelenaCHVOSTOVA
Pedagogės,projektoorganizatorės

žaislu,teatrinelėleirtaptijųdraugais,okartužaismingailavinti
motoriką,foneminęklausą,kalbinįkvėpavimą,papildytižody-
nąnaujaisžodeliais.Gerosvaikųemocijospadėjogreičiauir
lengviauišmoktitaisyklingaitartigarsus.

Metųpabaigojeorganizavomešventinįrytmetį„Vaikokelias
įgražiąkalbą“,perkurįankstyvojoamžiausvaikaiirįstaigos
pedagogai galėjo ne tik pasigrožėti kūrybiniais darbeliais,
bet ir išbandyti kvėpavimopratimus, susipažinti suprojekto
rezultatais.IšnuostabiospievosįsvečiusatkeliavusiBoružė-
lėmokėvaikustaisyklingaikvėpuoti.Mažyliaiuostėgėlytes:

įkvėpėpronosįiriškvėpėperburną.Taippatpūtėnuogėlių
žiedlapiųplunksneles,įstrigusiuspieniųpūkelius.Jieskraidė
kaippaukšteliai,stovėjokaipgandraiantvienoskojos,dainavo
lietuviųliaudiesdaineles.
Grupėsauklėtojos ir įstaigos logopedėGražinaDagilienė

skatinopedagogeskuodaugiaudėmesioskirtimažyliųkalbai,
planuojatirorganizuojantankstyvojoamžiausvaikųugdymo(si)
procesą.

AurelijaKLESEVIČIENĖ,VilmaVOKIETAITIENĖ
Marijampolėsl.-d.„Pasaka“auklėtojosmetodininkės
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„Et ni nė kul tū ra kaip oras su pa mus ir yra mu my se pa čiuo se.“
NorbertasVėlius

Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“,mažaKlaipėdos
kraštoikimokykliniougdymoįstaiga,įsikūrusigražiojegyven-
vietėje,obelųsode,antAgluonosupėskranto,etninėskultū-
rosugdymąsisuprantakaipprasmingąirdžiaugsmingąvisų
bendruomenėsnarių veiklą, savo krašto istorijos ir kultūros
pažinimąbeipuoselėjimą.
Agluonėnų istorija pradėta skaičiuoti 1540m.Egzistuoja

hipotezė,kadKantvainųkaimegyvenoImanuelioKantopro-
senelisKantvainis,susitrumpinęspavardęirtapęsKantu.Šį
faktąpagrindėgarbūsistorikai–agluoniškiaiDomasKaunas,
SilvaPocytė.Vanaguosegimė,gyvenoirkūrėKlaipėdoskraš-
torašytojaIevaSimonaitytė.Apsakymasvaikams„Meilutisir
Gužiukas“įtrauktasįmūsųįstaigosugdymoprogramą,skai-
tomesavokraštorašytojoskūriniusirrengiameedukacinius
užsiėmimus.Agluonėnuose išlikusi etnografinė lietuvininko
sodyba-muziejus–vienasišmažosiosLietuvosmedinėsar-
chitektūrospavyzdžių.JojeįkurtaspirmasispokarioLietuvoje
klojimoteatras.2016m.Klaipėdosr.Agluonėnųseniūnijosir
bendruomenėsdarbai įvertintiAplinkosministerijoskartusu
Etninėskultūrosglobostarybaorganizuotameetnokultūrinius
regionusatspindinčiokraštovaizdžioatrankoskonkurse.Ag-
luonėnų lopšelis-darželis yra aktyvusbendruomenėsnarys.
Savitakraštoistorija,kultūrinėpatirtis,čiagyvenęirgyvenantys
žmonės,tradicijos, tai,kadugdomepačiusmažiausiusben-
druomenėsnarius,įpareigojapuoselėtietninękultūrą.

 
Etninėskultūrosplėtoteiskiriameitinsvarbųdėmesį,nuolat

rengiametikslingasveiklasirstengiamėsįjasįtrauktiįstaigos,
seniūnijos, rajono ir regionobendruomenes.Vadovaujamės
ikimokyklinio,priešmokyklinioirpradiniougdymopedagogams
skirtomisetninėskultūrosugdymometodinėmisrekomenda-
cijomis,kurioseišgrynintosetnokultūriniougdymogairės.Tai
svarbusdokumentas,padedantisnumatyti,kaipremdamiesi
savitapatirtimiirištekliaisgalimeugdytitautiškaisąmoningą,
patriotiškąirpilietiškąasmenybę.
Etninės kultūros puoselėjimas, kaip prioritetinė veiklos

kryptis,pažymėtaAgluonėnų lopšelio-darželio veiklosdoku-
mentuose:
 � strateginiame veiklos plane įvardytos vertybės, kuriomis
grindžiamesavoveiklą:šeima,darbas,tradicijos;

 � aplinkossvetingumas,tradicijųpuoselėjimasyravienapriori-
tetiniųkrypčiųmetiniuoseveiklosplanuose.Metodinėpeda-
gogųgrupėanalizuojairplanuojaetninėskultūrosugdymo
priemones.Kasmetrengiamietninėskultūrospuoselėjimo
metodiniairenginiai;

 � lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo pro-
gramoje vienu iš svarbiausiųugdymosi principų laikomas
tautiškumas.
Etninėskultūrospuoselėjimas,kaipįstaigosveiklosstiprybė,

įsivertinimodokumentuosepažymimataip:
 � lopšelio-darželio savitumas – vaiko ir šeimos kūrybinės
saviraiškos,etninėskultūros,atsakingosantykiosugamta
ugdymas;

 � lopšelyje-darželyje nuosekliai, planingai organizuojamas
ugdymoprocesas,rengiamosšventės,tradiciniairenginiai,
vaikų ir šeimos,pedagogių kūrybiniųdarbųparodosben-
druomenei.

Saviti įstaigosveiklosbūdaipadedasėkmingaiįgyvendinti
pagrindiniusetnokultūriniougdymosiekinius:turtintivaikųgy-
venimą,perimtitautospatirtį,supažindintisuįvairiaispapročiais
irtautiniomenorūšimis.

 �Darželyje įrengtaedukacinėerdvė,skirtaetnineikultūrai
ugdyti,suvaikaisdirbatautodailininkė.Nuo1993m.ug-

Etninėskultūrosugdymosiekiniaiirpatirtys

dytiniusmokome audimo, keramikos amato pradmenų.
Galėjomeįsitikinti,kaipsėkmingamvaikųetnokultūriniam
ugdymuipadedaetninėskultūrospuoselėtojųpatirtisirjos
sklaida.TokianuostataįtvirtintaEtninėskultūrosvalstybinės
globospagrindųįstatyme.
 �Rengiamemetodinius etninės kultūros puoselėjimo ren-
ginius,kuriuosedalyvaujaKlaipėdosmiestoirrajono,Pa-
langos,Šilutėsrajonopedagogai.Vertingosetnokultūrinio
ugdymopatirtiespavyzdžiaipadedatobulintikvalifikaciją.
 � BendradarbiavimassuAgluonėnųetnografinesodyba-mu-
ziejumi,Gargždųkraštomuziejumipadedaįtrauktiįstaigos,
seniūnijosbendruomenes.
 �Mūsųįstaigaįsikūrusikaime,tadturimesodą,šiltnamį,skly-
pelį,mokomevaikusdarbopradmenų.Darželioteritorijoje
galimepažinti,tyrinėtimedžius,augalus,kurtiišgamtinės
medžiagos,kasdienpatirtibuvimogamtojedžiaugsmą.

Atsižvelgdami į etninės kultūrosugdymometodines reko-
mendacijasikimokyklinio,priešmokyklinioirpradiniougdymo
pedagogams,vadovaudamiesiįstaigosveiklosdokumentais,
sėkmingaispavyzdžiais,parengėmedarželioetninėskultūros
ugdymoprogramą„Iškartosįkartą“.
Etninękultūrąplėtojameperpatirtinįugdymąsi.Visadarželio

bendruomenėsveiklavykstagamtosrėdosratu.Vaikaipastebi
etninesvertybeskasdieniamegyvenime,jųveikląpapildotau-
tosaka,liaudieskūryba.Permeniniusužsiėmimusatsiskleidžia
tradicinėsornamentikos,tautosakosmotyvai,ugdytiniailipdo
išmolio,kuriadarbeliusišgamtinėsmedžiagos.
Darželioseklyčiojesuvaikaisdirbaprofesionalūstautodai-

lininkai.Ugdytiniai išmokstasuvytivirvelę,pasigamintimolio
klijus,pamato,kaipaudžiantatsirandaraštas,deraspalvos.
Šiesvarbūsamatųpradmenyspadedaplėtotitolesnįsupratimą
irkompetencijas.Visosdarželiopedagogėsmokaausti.Įveik-
laskviečiamekuriančiustėvelius:mokokurtirankdarbius,velti
vilną.Mamosmokosiausti,siūnaprijuostessavotautiniams
kostiumams. Kūrybinius darbus eksponuojameAgluonėnų
etnografinėssodybos-muziejausgalerijoje,kitoseerdvėse.
Vaikamspatinka veiklos darželio sode, šiltnamyje: obuo-

liaujame, auginame pomidorus, kitas daržoves, gėles, ren-
kame gamtinęmedžiagą.Sodinimas, priežiūra, vaistažolių
rinkimaspadeda įgyti darbinėsveiklospradmenų,pastebėti
metų laikų tėkmę, patirti kalendorinių švenčių reikšmę.Štai
perJurginessodinamejurginus,tadajiegausiaižydi,subran-
dina stipriusgumbus.Dalyvaudami kalendorinėse šventėse
vaikaikaupiaetnokultūrinępatirtį.DarželyješvenčiameUžga- 

SekamasakmėapiešventąJurgį
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vėnes,Jurgines,vaikųVelykėles,rengiameadventovakarones.
TaippatorganizuojameveiklasAgluonėnųetnografinėjeso-

dyboje-muziejuje.Vaikaisužinoapiešiossodybosgyventojus,
tyrinėjasenuosiusdarboįrankius,buitiesdaiktus,gyvenamąją
aplinką,Klaipėdoskraštoistoriją,tradicijas.Autentiškojesody-
bojevykstaJurginiųšventė.
Jurginesšvenčiamenuo2006m.Perdešimtmetįužaugo

didelisbūrysvaikų,žinančiųšiosšventėsprasmęirtradicijas.
Išaugoirbičiuliųratas,kuriekartusumumisraginašv.Jurgį
kuogreičiauatrakintižemę.JurginesAgluonėnųetnografinėje
sodyboje-muziejuješvenčiaapie150vaikųirsuaugusiųjų iš
Klaipėdosmiestobeirajono,Palangos,Šilutėsrajonodarželių
irbendrojougdymomokyklų.Vaikaižaidžiapiemenųžaidimus,
šokaratelius,sodybosšeimininkaiišvedaįlaukąkarvutę,vai-
nikuoja,smilkokadagiųšakelę,atliekakitastradicinesJurginių
apeigas.Šiojesodybojejaukelisdešimtmečiusgyvuojaklojimo
teatras.ŠvęsdamiJurginesklojimeugdytiniaistebiimprovizuo-
tąsakmėsapiešv.Jurgįvaidinimą.Poatvirudangumiveikia
vaikųamatųsodelis,kuriamejielipdoišmolio,audžiakilimėlį.
ŠiųmetųdešimtąsiasJurginesbrandosirskambesiopripildė
Agluonėnųetnografinisansamblis„Agluona“.

Džiuginaypatingosprogramos„Iškartosįkartą“patirtys:
 � Jurginių tradicijaspadedapuoselėti kaimožmonės.Reda
Norkevičienėkasmet(jauneklausdama,arnejuokaujame)
„išleidžia“įJurginessavogražuolękarvutę.Bronelėatveda
ančiųpulkelį,kalakutus,Laimonasatnešatriušį.Čiapatant
laužodarželiodarbuotojaikepa tradicinękiaušinienę,kuri
tirpsteištirpstaburnoje.

 � Įšventęateinaseneliai,tėvaisudardarželionelankančiais
mažaisvaikais.Jurginesnoriaišvenčiabuvędarželiougdy-
tiniai,dabarjauAgluonėnųpagrindinėsmokyklosmokiniai.

 � PerJurginessusikūrėvaikųklojimoteatras„Mažųjųteatriu-
kas“.Mokiniai,vadovaujamiAgluonėnųetnografinėssody-
bos-muziejausvadovėsGabijosŠutkutės,vaidinasodybos
klojime.

 � Visišventėsdalyviaisiekia,kadmūsųmažiejipažintųirper-
imtųliaudiestradicijas,galėtųmatytiirpatirtitikrasJurgines
autentiškoje aplinkoje.Ši šventė suvienija šeimosnarius,
kaimo,pedagogųbendruomenes.

Nuo2009m.kaipedukacinėsprogramosšeimoms„Iškartos
įkartą“dalyviaiįsitraukėmeįKlaipėdosrajonoetninėskultūros
plėtrosprogramą.Kasmetgaunamedalinįfinansavimą,kuris
padedaįgyvendintišiosprogramospriemones.Tikslas–skatinti
švietimoįstaigų,tautodailininkųsąveiką,pasitelkiantjųdarbus
beipatirtįrenginiuose,edukacinėseprogramose,mokytivieto-
vėstradiciniųamatų,užtikrintiperimamumą.

Agluonėnų lopšelio-darželio
„Nykštukas“ programa „Iš kartos
įkartą:JurginėsKlaipėdoskrašto
laukininkosodyboje“pristatytaper
Etninės kultūros savaitę (2015), 
organizuotąŠvietimoirmokslomi-
nisterijos(ŠMM),Ugdymoplėtotės
centro ir Lietuvosmokinių nefor-
maliojo švietimo centro. Savaitė
surengta siekiant įgyvendinti LR
Vyriausybėsnumatytąkultūriniųir
edukaciniųrenginiųprogramą,skir-
tąEtnografinių regionųmetams,
bei vadovaujantis parengtomis
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir

pradiniougdymometodinėmisrekomendacijomis.Veiklospa-
tirtįtęsiameiršiaismetais.JąpristatėmeŠMMorganizuotame
mokyklųbendruomeniųprojektųkonkurse.

VertindamietninėskultūrosugdymopatirtįAgluonėnųlop-
šelyje-darželyje,galimeteigti,kadnaudingassėkmingoetno-
kultūriniougdymoprielaidassukuria:
 � esminiųetninėskultūrosugdymometodiniųrekomendacijų
ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradiniougdymopedago-
gamsgairiųnumatymasįstaigosveiklosdokumentuose;

 � darželiobendruomenėsbendrassiekisnuomažensugdyti
tautinį tapatumą,puoselėtietninękultūrą,užtikrinantperi-
mamumąšeimoje,bendruomenėje;

 � pedagogųpasirengimas,siekistobulintikvalifikaciją,etninės
kultūrospuoselėtojųįtraukimasįetnokultūrinįugdymą;

 � etninėskultūrosintegracijaįįstaigosikimokyklinio,priešmo-
kykliniougdymoprogramas,orientuojantisįvaikogyvenimui
irugdymui(si)reikalingųsocialiniųbeikultūriniųkompetencijų
plėtotę,tautiniotapatumojausmožadinimą;

 � artimosetninėsaplinkospažinimas,bendradarbiavimassu
socialiniaispartneriais.Taipadedapuoselėtietninękultūrą,
plėtojantemocinę,socialinępatirtįperartimiausiąvaikoap-
linką,šeimą,bendraamžius,vietosbendruomenę,prasmingai
išnaudotierdvę,patirtį ir išteklius,papildyti irplėtoti vaikų
veiklą,įtrauktiįstaigos,rajonoirregionobendruomenes;

 � etninės kultūros ugdymoveiklos rezultatų, tikslingos kas-
dienėsugdomosiosveiklosįsivertinimas.Taipadedaaptarti
sėkmingusdarbometodus,dalytispatirtimi,planuotietninės
kultūrosugdymąkaipprioritetinęveikloskryptį.

Mumsatrodo,kadgeriausiaskeliaspuoselėtietninękultūrą–
kartusuvaikais,pažįstantsavokraštokultūrą,istoriją,džiaugs-
mingaitęsianttradicijas,kvėpuojantkūrybos,bendrystėsoru,
puoselėjanttradicijasgyvai:išlūpųįlūpas,iškartosįkartą.

AndželikaJASIENĖ
Klaipėdosr.Agluonėnųl.-d.„Nykštukas“direktorė

PerJurginesvainikuojamakarvutė

EisenaįAgluonėnųetnografinęsodybą
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Dažnaikylaklausimų,kaippadėtivaikuilavintiprigimtines
galias,ypačjameslypintįkūrybiškumą.Vaikokūrybinesgalias
galimelavintiarbasuvaržytinetpatystonenujausdami.Kū-
rybiškumasišesmėsyranaujasirdažnainetipinisproblemos
sprendimobūdas,iškūrėjopareikalaujantisprotolankstumo,
aukštesniųjųmąstymogebėjimų,kaiįprastimetodainesuveikia.
Kūrybiškumasapimavisąasmenybęirjosveiksmųraišką.

Jeimažylisdabarbuskūrybingas,pavyzdžiui,piešdamas,ši
savybėlaikuibėgantpersikelsirįkitasveiklossritis:aplinkos
kūrimą,maistogaminimą,architektūriniussprendimus ir t. t.
Vaikamssunkubūtikūrybiškiemsbepavyzdžioar įkvėpimo,
tadčiagalimepasitelktipatirtį.Toksaplinkoskūrimopavyzdys
atsispindėjo ir šiemetKauno lopšelio-darželio „Gandriukas“
bendruomenei surengtoje akcijoje „Auginu, sodinu ir džiau-
giuosi“.Čiakuriamaaplinka,leidžiantivaikuityrinėtiiratrasti,
atspindintisuaugusiųjųpasaulį.Visataineišbandyta,tadiškyla
galimybėsuklysti,orizikanaudojant inovacijas irneįprastus
sprendimustrikdo...Visgiįmanomagautitolesnįpaskatinimą
irtaipdidintividinęmotyvacijąkurti:stebint,kaipaugaaugalai,
įsivaizduojant,kąjaučiadaigasirpan.Perveiklaslavinamivisi
penkiugdytiniųpojūčiai.

Neįprastatai,kadrėmėjų„Kuodžiųbraškės“atvežtibraškių
daigaibuvosodinamiįkiekvienougdytinioatsineštąjauišaugtą
guminįbatą.Vienaskūrybiškumoskatinimopliusas–galimybė
pasitelktipanaudotaspriemonesarinventorių,kurisjauseniai
nebetinkamas pagal tiesioginę paskirtį.Taipmodeliuodami
vaikaiišradingaiirproduktyviaimokosi,kaipvisataipritaikyti.
Įprastojesodinimosituacijojepasitelktaskūrybingasproblemų
sprendimobūdas.Vaikaipaskatintieksperimentuoti,jiekomen-
tavo,pasakojo,kaipirkąnamiesodinabeiaugina.Įsiklausius
į ugdytinių pastabas buvo galima suprasti, kad jiems tikrai
netekoniekoaugintiguminiuosebatukuose.Klausydamos,ką
vaikaipastebėjo,galėjomeužduotiįvairiųklausimųapienaują

kūrybiškumoištakos: 
auginu,sodinuirdžiaugiuosinuokūdikystės

patirtį.Pertyrinėjimoprocesąišsakytosnaujospastabosmus
nuteikiaviltingai,kadtokiųrenginiųtikraireikia,ougdytinius
motyvuoja irskatina įgyvendintiasmeninesnetipines idėjas.
Pakylėtanuotaikatvyrojoirantrąjąrenginiodieną,kaivaikai,
padedamisuaugusiųjų,kabinobatukus.Taipatsiradodarne-
matytabraškiųsodinukųalėja.
Mes,suaugusieji,turėtumemokytistolerantiškaipriimtivaikų

neįprastasidėjasirparodyti,kadpasitikimejųatrastaissprendi-
mobūdais.Reikėtųmodeliuotiugdymoaplinkątaip,kadmažylis
patsgalėtųspręsti,kąirkaipjisnorėtųšiandiensukurti,vėliau
priimtisavokūrybiniomąstymopadarinius.Suaugusiejidažnai
skuba,tokįtempąbandotaikytiirvaikams.Svarbuneapriboti
laiko, nes spaudimas slopina kūrybiškumą.Reikėtų suteikti
pakankamai laikomažyliui išsiaiškintiasmeninesgalimybes,
leidžiantpanirtiįkūrybinįprocesą.Priežiūragalibūtitokia,kai
prireikusvaikaspatsjospaprašo.
Neįprastasapdovanojimas–svečiųatvykimasbeiauklėtojų

sukurtasiratliktaspasirodymas.Taipišvengtadarvienokūry-
biškumostabdžio–vaikųvertinimo.

Suaugusiųjų kūryba turi aiškius tikslus, kuriematuojami
konkrečiais rezultatais ir įgyvendintais faktais.Stereotipinės
nuostatos,baimėnepritaptiprieminiosdažnaigąsdinairtrukdo
atrastibeireikštisidėjoms,diegtinaujovesįpraktinįgyvenimą.
Vaikųkūryba–procesas,prasidedantisspontaniškai,nesaisto-
masperpatirtįsusikurtųstereotipiniųnuostatų,oneslopinamas
jisgalitruktineribotąlaiką.Taipįgytapatirtisvėliaubuspanau-
dotakitiemskūrybiniamsieškojimamsiratradimams.Būtent
taipiratrandamosnaujovės.

LauraJAKŠTIENĖ
Kaunol.-d.„Gandriukas“direktorėspavaduotojaugdymui,

 at lie kan ti di rek to riaus funk ci jas
JūratėŠVAPLĖNIENĖ

Psichologė

Klaipėdoslopšelyje-dar-
želyje „Žiogelis“vykopro-
jektinėsavaitė„Klaipėda–
tumanomieste“.Jąskyrė-
mesavogimtajammiestui
irDarnausjudumometams
paminėti. Išsikėlėme tiks-
lą–supažindintiugdytinius
suKlaipėdos lankytinomis
vietomis, dalyvautimieste
organizuojamuoseeduka-
ciniuose užsiėmimuose,
atkreipti šeimų dėmesį į
darnausjudumoaktualumą
kasdieniame gyvenime.
Perprojektinęsavaitęvisos
vykusiosveiklos,renginiai
žadino vaikų smalsumą,
aktyvumą, kūrybingumą,
skiepijojudėjimosvarbą,propagavosveikągyvenseną.

Pirmadienį vaikus supažindinome su savaitės programa.
Ugdytiniaisuauklėtojomiskalbėjosiapiejudesio,fizinioakty-
vumosvarbą,sveikągyvenseną,aiškinosi,kokioseKlaipėdos
vietosegalimajudri,aktyviveikla.Muslabainustebinovaikų

klaipėda,tumanomieste!

žiniosapiemiesteesančiusparkus,dviračiųtakus,muziejus,
pajūrį,lankytinasvietasirkt.
Antradienį vyresnių grupių auklėtiniai į darželį rinkosi su

kuprinėmis,pasiruošęžygiamspoKlaipėdą.Vaikaipėsčiomis
aplankė bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialą,AdomoBrako
dailėsmokyklą,netolieseesantįparkąirkt.Trečiadienisbuvo
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skirtasjūraipažinti.Organizuotasrenginys„MesprieBaltijos
gyvenam“.Sumanūs,kūrybiškitėveliaiirauklėtojospadėjovai-
kamspasipuoštijūrinetematika...Ketvirtadienis–šokiodiena
„ŠokisBaltijai“.Ugdytiniaimuzikavo,šoko,improvizavo,lavino
ritmopojūtį,didžiavosi,kadgyvenaišskirtiniameuostamiestyje.
Projektinę savaitę vainikavo penktadienį vykusi sportinė

pramoga„Kapitonųlenktynės“.Visusdarželiougdytiniussuin-
trigavoapsilankęjūreiviai,kapitonai,piratai.Papasakojęsavo
įkvepiančią kelionės istoriją, pakvietė vaikus palenktyniauti,
pasivaržyti, darniai judėti kartu. Skambant nuotaikingoms
kapitonoFlintodainelėms, ugdytiniaimankštinosi, sportavo,
rungtyniavo.Tarpatvykėliųužvirėtikrakova.Jąišspręstipa-
dėjovaikai:pasiūlėsportorungtyseišsiaiškinti,kuriedalyviai
stipresni,vikresni,greitesni,ištvermingesni.Grupiųaikštelėse

vykoazartiškos,triukšmingosir linksmosestafetės.Paskuti-
nėrungtis–virvėstraukimas–padėjoišaiškinti,kadnugalėjo
draugystė. Svečiai vaikus apdovanojo vaišėmis, kuriomis
gamtosprieglobstyjemėgavosivisalopšelio-darželio„Žioge-
lis“bendruomenė.
Šiprojektinėsavaitėdarkartąpriminė,kadturimekuodžiaug-

tisirgėrėtis,gyvenamenuostabiamemieste,tačiaubūtinajį
saugoti, propaguoti sveikągyvenseną.Darnus judumasyra
tiekEuroposSąjungos,tiekvalstybės,tiekKlaipėdosmiesto
2014–2020m.prioritetas.

AntaninaŠEREIVIENĖ
Klaipėdosl.-d.„Žiogelis“direktorė

LinaMAČERNIENĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Prieš30metųdurisatvėrėPanevėžiolopšelis-darželis„Žil-
vinas“.Simboliška,nesdarželiuipavadinimassuteiktaspagal
vardodienosdatąirįstaigosveiklospradžią.Žilvinovardadienis
švenčiamaskasmet,ošiųmetųšventėbuvoypatinga–jubilie-
jinė.Jairuošėmėsišanksto,pedagogėssuvaikaisgražiausias
mintisiridėjassudėjoįkūrybiniusdarbelius,kuriaispapuošė
koridorius,salę.DirektorėZinaPauliukonienėparengėįstaigos
metraštį–čiapateiktamedžiagapriminėpačiasįsimintiniau-
siasdarželioveiklosakimirkas.Šventiniairenginiaivykovisą
savaitę.Kiekvienadienabuvoskirtaatskiraidarželioveiklai
irprioritetinėmsugdymosritims, jassuskirstėmespalvomis.
Spalvotaisakcentaispuošėsivisaįstaigosbendruomenė.

Šventėspradžia–ekologinėdiena,pažymėtažaliaspalva.
Direktorėpasveikinovisąbendruomenę,įneštavėliavairsu-
giedotasįstaigoshimnas.Vėliauvaikailinksmaiatlikodaine-
lę-mankštą„Žaliadainelė“,žaidė įvairiusžaidimus.Grupėse
ugdytiniai išantrinių žaliavųgaminogėles, vėjomalūnėlius,
savodarbeliaispapuošėkiemeesančiuskalnelius.Visądieną
jieužsiėmėįvairiaveikla:klausėsigrožinėsliteratūroskūrinėlių
apiegamtą,mokėsirūšiuotišiukšlesirpasigamino„Oliziukus“
(jaisrūpinasiikišiol).
Geltona–etnokultūrinėdiena„Pasibūkimantūlyčios“.Dar-

želiogrupėsekalbėtaapiepavasarį,žalumosšventę–Jorę.
Vaikaikartusuauklėtojomisišbandėįvairiasdailėstechnikas:
„Taškymaspersietelį“,„Spaudavimasveidrodėliu“ir„Muilobur-
bulai“.Įsvečiusatvykotautiniųšokiųkolektyvasiš„Nevėžio“
pagrindinėsmokyklos–buvędarželiougdytiniai.Muzikinępro-
gramąpadovanojoPanevėžiomuzikosmokyklosbirbynininkai

spalvotasdarželiogimtadienis

irkanklininkai.Perpopietinęveikląmeniniougdymopedagogė
AlvydaBeržonienėvaikamsvedėedukacinępamokėlę„Pasi-
gaminkskudutį“,ovėliausupasigamintaisinstrumentaisvisi
noriaimuzikavo.
Raudona–teatrodiena.Darželisvaikamspadovanojobi-

lietusįspektaklį„Princesėstrazdanėlė“,kuriopasižiūrėtivyko
įPanevėžiolėliųvežimoteatrą.Perpopietinęveikląugdytiniai
vaidino,improvizavogrupėsebeidarželiopasakųkambarėlyje
„Brazdukopalėpė“,ovakaropsutėveliaisstebėjo„Meškučių“
grupėsstaloteatrospektaklį„Vilkasiravelės“(auklėtojaAlina
Kubilienė),„Boružėlių“grupėsimprovizaciją„Varlytėirparše-
lis“(auklėtojaReginaŠukienė),priešmokyklinėsgrupėsvaikų
improvizaciją„Pasakaapieeglutę“(VilijaLiukpetrienė),kartu
žaidėpasaką„Ropė“(RimaJuodviršytė).
Mėlyna – sporto diena.Šios dienos veiklos skatino ben-

druomenėsfizinįaktyvumą.Posmagiosrytmetinėsmankštos
vykopokalbiai,diskusijosapiesveikatąirsportą,kurtiplaka-
tai „Sveika–nesveika,saugu–nesaugu“.Laukesurengtos
tarpgrupinėsestafetės,virvės traukimas,darbuotojų irvaikų
kvadrato varžybos. Sporto dienos pabaigoje vyko bėgimo 
maratonas„Žilvinui30“,įkurįįsitraukėvisadarželiobendruo-
menė.
Visassavaitėsveiklasvainikavospalvotojidiena.Sulaukėme

gausausbūriosvečių:Panevėžiomiestosavivaldybėsatstovų,
socialiniųpartnerių,rėmėjų,kolegų,buvusiųdarbuotojųirauk-
lėtinių.Peršventinįrytmetįvisidarželiovaikaisuauklėtojomis
pristatėmuzikinęimprovizaciją„Metųratas“(iniciatorėirreži-
sierė–direktorėZ.Pauliukonienė).Taippatpagerbtiirpadėkos
raštaisapdovanotiypačnusipelnęirdaugmetųįstaigojeišdirbę

darbuotojai. Labdaros ir paramos
fondo „Švieskime vaikus“, „Naisių
vasarosteatro“bei„Naisiųvasaros“
konkursųambasadorėGretaKildišie-
nėdėkojoužgražųbendradarbiavimą
irpadovanojovaikamsknygų,ovisai
bendruomenei–kelionęįNaisius.
Šventėtęsėsidarželiosodelyje:ug-

dytiniaižaidėlinksmusžaidimus,pūtė
muiloburbulus,dalijosiįspūdžiaissu
draugais, kūrė linkėjimus įstaigos 
darbuotojams ir piešė pačius gra-
žiausiussveikinimus.„Gimimodienos
proga linkimeužauginti daug daug
vaikučiųirilgaiilgaigyvuoti“,–palin-
kėjoUrtė(6m.)

VilijaLIUKPETRIENĖ
Panevėžiol.-d.„Žilvinas“
direktorėspavaduotoja

RimaJUODVIRŠYTĖ
Priešmokykliniougdymopedagogė
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Baigėsidvejusmetus trukęs „Erasmus+:Comenius“ tarp-
mokykliniųstrateginiųpartnerysčiųprogramosprojektas„Eu-
ropiečiamsnėrakliūčių“(angl.„NoBarriersForEuropeans“).
Projektą įgyvendino 6 šalių ugdymo įstaigos, kurias lanko
neįgalūsirspecialiųjųugdymosiporeikiųturintysvaikai.

Tikslas–ugdytineįgaliųugdytiniųgebėjimusirskatintipa-
sitikėjimąsavimi,integruojantjuosįbendrasveiklassukitais
darželioauklėtiniais, formuoti teigiamąsveikųvaikųpožiūrį į
neįgalius asmenis.Projekte dalyvavoKelmės „Kūlverstuko“
lopšelyje-darželyje veikiančiųdviejų ikimokyklinio ugdymo ir
dienos socialinėsglobosgrupių neįgalūsugdytiniai bei 4–6
metųauklėtiniai,neturintyssveikatossutrikimų.
Perveiklasvaikaigilinožiniasapienegalią,susipažinosujos

rūšimisirženklinimu,aptarėpagalbosneįgaliesiemsbūdusir
priemones.Jiemsbuvosmalsusužinoti,kaipjaučiasitie,kurie
negalimatyti,girdėti,judintirankųarkojų.Taisuprastipadėjo
rodomos skaidrės, pasakojimai, žaidimai, vaizdomedžiaga,
praktinėsužduotys.Žaisdamižaidimus„Pasivažinėkimekitaip“,
„Tamsutamsu“,„Vedlys“,„Nupiešiusaulę“vaikaipatysgalėjo
išbandytiirpajusti,kaipmumsįprastusveiksmusgalimaatlikti
kitaip.Pagilinti, įtvirtinti žinias priešmokyklinių grupių ugdy-
tiniamspadėjo ir apsilankymasKelmėsaklųjų ir silpnaregių
centrebeiKelmėsspecialiojojemokykloje.
Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių

neįgalūs ugdytiniai su kitais darželio auklėtiniais dalyvavo
bendroseteminėseveiklose,skatinančioseskirtingųgebėjimų
vaikųbendravimąirbendradarbiavimą(darbeliųgamyba,choro
repeticijos),fizinįaktyvumą(sportovaržybosiržaidimai),ge-
resnįsavęsirpasauliopažinimą(fotografavimasirnuotraukų
paroda „Pasaulis vaiko akimis“, vaidinimas apieErasmusą,
išvykosužugdymo įstaigos ribų), tolerancijąkitokios išvaiz-
dosirgebėjimųbendraamžiui(šventė„Pažinkkitokįdraugą“).
Jungtinėmis veiklomis buvo siekiama skatinti vaikų, turinčių
negalią,norąbendrauti irpažintiaplinkąbei juossupančius

„Europiečiamsnėrakliūčių“

žmones, suteikti didesnį pasitikėjimą savimi, taippat raginti
sveikuosius nebijoti susidurti su nežinoma situacija, keisti
išankstinesneigiamasnuostatasneįgaliųjųatžvilgiuirskiepyti
supratimą,kadnegalianėrakliūtisbendrauti.

ProjektedalyvavusiosugdymoįstaigosišTurkijos,Italijos,
Ispanijos,Portugalijos,LenkijosirLietuvosorganizavotrum-
palaikiusmokymus projekto partneriams savo šalyse. Per
mokymuspedagogaistebėjoiraptarėspecialistųužsiėmimus
klasėsesuintegruotaisspecialiųjųugdymosiporeikiųturinčiais
ugdytiniais,dalyvavoprojekto tematikasurengtoseveiklose,
bendravobeidalijosigerąjadarbopatirtimisuužsieniopeda-
gogais ir specialistais, dirbančiais suneįgaliaisiais.Dalyviai
susipažinosušaliųpartneriųšvietimosistemomis,neįgaliųjų
ugdymo(si)sąlygomis,jiemspritaikytaaplinkairpriemonėmis,
galėjopalygintivalstybinesirprivačiasugdymoįstaigas,apsi-
lankytidienosužimtumoneįgaliesiemsbeiaklųjųirsilpnaregių
centruose.
Įgyvendindami projektą, turėjomegalimybę susipažinti su

kitųšaliųpedagogais,pasisemtinaujųidėjų,pasidalytigerąja
darbopatirtimiirprisiliestipriešaliųpartneriųkultūros.Projekto
pabaigojeatliktaugdytiniųapklausaparodė,kadįgyvendintos
veiklos praplėtė suvokimą apie negalią, pakito tolerancija
neįgaliamžmogui.
Užkokybiškaiįgyvendintasir„eTwinning“platformojepavie-

šintasveiklasprojektui„Europiečiamsnėrakliūčių“suteiktas
Nacionaliniskokybėsženklelis.

SusipažintisuprojektoinformacijagalimaKelmės„Kūlverstuko“
lopšelio-darželiointernetopuslapyjeir„eTwinning“platformoje.

IrinaPARADNIKAITĖ-ABROMAVIČIENĖ
Kelmės„Kūlverstuko“l.-d.projektųvadovė

DaivaPOCEVIČIENĖ
Projektodarbogrupėsnarė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro (LKNUC) pedagogės,
vykdydamos VšĮ Psichosocialinės ir
darbo integracijos centro projekto „ES
šaliųpatirtiskurčiųjųprofesinioorienta-
vimokontekste“veiklas,vykoįSlovėniją
(Liublianą)irSiciliją(Palermą).Projekte
dalyvavopodešimtžmoniųišįvairiųLie-
tuvosįstaigųirorganizacijų,kasdieniame
darbe susiduriančių su kurčiųjų profe-
siniu konsultavimu,ugdymu ir pagalba
sėkmingaiintegruojantjuosįdarborinką.
ApibendrinantvykdytasveiklasLiub-

lianoje ir Palerme, būtų galima išskirti
keletąitinįdomiųbeipažangiųgerosios
praktikos pavyzdžių: neįgaliųjų asme-
nų profesinio orientavimo, švietimo
pagalbos specialistų visapusiško kon-
sultavimo,padedantpasirinkti jųporei-
kius atitinkančias profesijas, užimtumo
galimybes.Šios trys esminės švietimo
pagalbosspecialistųpaslaugospadeda
asmenims, turintiems klausos negalią,
tinkamaipasirinktiprofesijąirsėkmingai
integruotisįdarborinką.

Lknucpedagogai„Erasmus+“programosmobilumoprojekte

Visątekstąskaitykite–www.deafcenter.lt/lknuc-pedagogai-erasmuska1-es-saliu-patirtis-kurciuju.
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Forumopradžiojepranešimą„Vasario16-osiosRespublika:
neatsakytiklausimai“skaitęsdoc.dr.DariusKuolyspriminė,kad
šislituanistųiristorikųsuvažiavimassurengtassalėje,kurioje
vykoSteigiamojoSeimoposėdžiai.Susirinkusiesiemsprane-
šėjas citavoGabrielėsPetkevičaitės-Bitės, pirmininkavusios
pirmajamSteigiamojoSeimoposėdžiui1920m.gegužės15d.,
parlamentonariamsišsakytąkvietimąprisiimtiatsakomybęuž
savokraštožmonesirRespubliką.
PasakD.Kuolio, klausimusVasario 16-osiosRespublikai

viešaikeltipradėjolietuviųišeiviai.1960m.JungtinėseAme-
rikosValstijoseAlgimantasMackus,skaitydamaspranešimą
perVasario16-osiosminėjimą,iškėlėmintį,kadsavovaikams
turėsimeatsakyti,kodėlmums1940m.pristigodrąsosžodį
paremtiveiksmu–pasipriešintiokupacijai.
VytautasKavolis,1960m.apklausęsišeivijoslietuviųinte-

lektualusirvisuomenininkus,„Metmenyse“paskelbėjųpasi-
sakymusapieVasario16-osiosLietuvą.JeronimasCicėnas,
atsakydamasįV.Kavolioanketosklausimus,teigė,kadsąži-
ningaižvelgdamiįpraeitįjaunajaikartaiturimeperduotiatsa-
komybęužtai,kasgera,iružtai,kasblogatautosgyvenime
nepriklausomojeLietuvojeyrabuvę.
Pranešėjasatkreipėdėmesįįkritiškąjaunųjųlietuviųintelek-

tualųsantykįsutometoRespublikostikrove:1939m.rugpjūčio
19d.VytautasMačernis laiške draugui teigė, kadLietuvos
kaimetiekvargo,joglaukiamabetkokiųpokyčių,kadirkaro,
kadirrusųarvokiečiųvaldžios.Apiepozityviųpermainųviltis
1940m.dienoraštyjerašėirMarijaGimbutienė.
MokslininkastaippatpriminėVandosZaborskaitėsirMeilės

LukšienėsskirtinguspožiūriusįVasario16-osiosLietuvą,išsa-
kytus1989m.viešintVilniausuniversitete:M.Lukšienėteigė,
kadjinegalėjusivisiškaitapatintissuAntanoSmetonosnede-
mokratiškaivaldytaLietuvosvalstybe,oV.Zaborskaitėatsakė,
kadjai tojivalstybėbuvusibeišlygųsava.PasakD.Kuolio,
šiandienturimematytiabušiuospožiūrius.
Pranešėjoteigimu,V.Kavolio„Metmenyse“kalbintiliudininkai

pripažįsta,kadperduNepriklausomybėsdešimtmečiuslietu-
viaiišliaudiestapotauta,virto,Vydūnožodžiaistariant,„sau
žmonėmis“.TačiauD.KuolyspabrėžėirkitąpatiesV.Kavolio
įžvalgą:Nepriklausomybėsmetais lietuviams trūko gilesnio
istorijosišgyvenimo–jienesijautėistorijoskūrėjais,nepriklau-
somojeRespublikojestigolaisvųjų.
D.KuolystaippatkalbėjoapieVasario16-osiosLietuvoje

vykusius svarstymus, koks turėtų būti atkurtosRespublikos
ryšyssupraeitimi.StasysŠalkauskispabrėžėLietuvosStatu-
tų,TadoKosciuškosbekompromisėskovosužlaisvę,Adomo
MickevičiauskūrybossvarbąmoderniaiLietuvai.Jiskėlėse-
najaiLietuvaibūdingąimperatyvąugdytilaisvųirkilniųžmonių
politinębendruomenę.
ŠiamepirmajameforumopranešimeD.Kuolysiškėlėklausi-

mą,kodėl1940m.svetimairpriešiškajėganebuvodidžiosios
daliesLietuvosvisuomenėsiškartoatpažinta,kodėldauguma
jainusilenkė.Pasakdocento,M.Lukšienėrašė,kadjaibuvo
gėda,jogVasario16-osiosRespublikosintelektualaiperleng-
vai pasidavė– ši negarbė išlieka ir jos neturėtumenutylėti
savo vaikams, jei norime stiprinti jų ir būsimos visuomenės
moralinįstuburą.
Prof. habil. dr.ViktorijaDaujotytė skaitė pranešimą „Pro-

graminiai dėmenys 1918–1940metų literatūroje“. Pasak
profesorės,LietuvosNepriklausomybėsAktu1918m.vasario
16-ąjąbuvopradėtapamatinėRespublikosprograma,kurioje
susitelkėbendritautiniai,politiniaiirkultūriniaitikslai.Moksli-
ninkėkalbėjoapietarpukarioLietuvojeveikusiąlietuviškumo
programą, leidusią ieškoti savito santykio susavovalstybe,
tauta,žeme.Programinėestetinėlietuviškumodiferenciacija,
pasakV.Daujotytės,susitelkėJonoAisčio,BernardoBrazdžio-

Lituanistųiristorikųforumas 
„kaipatrastivasario16-osiosRespublikąmokykloje?“

Tęsiametemą

nio,SalomėjosNėries,AntanoMiškiniokūryboje.Reikšminga
buvoS.Nėriespoezijojeišryškėjusiindividualiojoirbendrojo,
tautosakinio,gamtovaizdiniopradokonsolidacijosprograma,
t.y. individualioskūrėjossavastiesirtautospasaulėvaizdžio
sinerginėsąveika.Deja,jibuvosugriauta.
Išeivijojekultūrinėskonsolidacijospastangosbuvotęsiamos,

naujai kūrėjų kartai konfrontuojant su vyresniaisiais.Pasak
V.Daujotytės,benesvarbiausiaVasario16-osiosRespublikos
programa išeivijoje – žmogaus prasmės žemėje ieškojimo,
išreikštafilosofoJuozoGirniausantologijos„Žemė“įvade.To-
kiosprogramosneįmanomasukonstruoti,jiiškylaiškūrybingų
žmoniųkonsolidacijos.Ištosąmoningumolaipsnio,kaitautos
atpažįstabendrusdvasiniussiekinius,imagyventipasaulyje.
Pasakprofesorės,paskutinėmūsųdidelėprogramabuvo

1988m.Lietuvosvidurinėsbendrojougdymomokykloskon-
cepcija„Tautinėmokykla“,sutelkusižmonesdirbtikartu.Tuo
metususibūrusiusasmenisveiktiįkvėpėpatsgyvenimas,noras
gyventioriai,tikint,kadtai,kąpadarysimedabar,busiratei-
tiesargumentas.V.Daujotytėsakė,kadmokyklospertvarkos
bendraminčiaipasitikėjo1918–1940m.Lietuva,daugkąnorėjo
restauruoti.Mokslininkėatkreipėdėmesįirįtai,kaddabarmes
remiamėsnebeidėjinėmisprogramomis,odaugiauinstrumen-
tiniaisprojektais.AtkūrusNepriklausomybę,dargebėtakurtiir
gilesnesprogramas,kuriosedėmesystautaiirvalstybeiatitiko
1918–1940m.Lietuvosdvasią.
Prof. dr. JolantaZabarskaitė kalbėjo tema „Visuomenė ir

kalbos kūrimas“.Pranešėja tarpukario Lietuvoje išskyrė du
kalbos formavimosietapus.Pirmasis– iki1930m.,perkurį
tautagavosupaprastintąsusikalbėjimoįrankį–bendrinękalbą.
Šiuoetapudidelęreikšmęturėjo1922m.atidarytasLietuvos
universitetas.Taippatvienądidžiausiųdarbų,įvardijantmūsų
pasaulįlietuviškai,darėJonasJablonskis:kūrėleksiką,keitė
skolinius,slavizmus.Pasakmokslininkės,prof.habil.dr.Arnol-
doPiročkinoskaičiavimu,dabarvartojame610J.Jablonskio
žodžių.Tiesa,jieganabuitiniai,kasdieniai.
Pranešėjosteigimu,sukūrusrašybą,įvardijuspasaulį,pra-

dėtikalbosgryninimodarbai,t.y.lingvistinėtaikomojiveikla.
1933m. imtas leisti žurnalas „Gimtoji kalba“.Periodiniame
leidinyje„NaujojiRomuva“(1931–1939m.)spausdintoskalbo-
tyrosveikalųrecenzijos.TaippatšiuoetapuŠvietimoministerija
inicijavokalbosištekliųrinkimodarbus,skirtusužpildytižemės
vardynus,–mokytojaibuvokviečiamiaprašytisavoteritoriją.
JuozasBalčikonispradėjopildytiLietuviųkalbosžodyną.Įžo-
džiųrinkimovajųįtraukėdauginteligentų.1939m.įkurtasir
Lituanistikosinstitutas.
Doc.dr.MindaugasKvietkauskasskaitėpranešimą„Pirmoji

tarpukariomokykloskarta:laisvėsdilemos“.Pradžiojelitera-
tūrologasatkreipėdėmesį,kadšiojeforumosalėje1928m.,
minintNepriklausomybėsdešimtmečiosukaktį,vykoirpirmoji
lietuviųkalbosmokytojųkonferencija.Jojedalyvavo128pe-
dagogai, pirmininkavo literatūros istorikasMykolasBiržiška.
PerkonferencijąįlituanistųprezidiumąbuvoišrinktiJulijonas
Lindė-Dobilas,AntanasDaniliauskas,M. Biržiška, Juozas
Žiugžda,G.Petkevičaitė-Bitė.
M.Kvietkauskasaptarėdu1928m.lituanistųkonferencijos

pranešimus–M.BiržiškosirJ.Lindės-Dobilo.Pirmasis,pasak
pranešėjo,kalbėjoapietai,kaddėstantliteratūrąaukštesnio-
jojemokyklojetrūkstadermėssuistorija.TaippatM.Biržiška
pabrėžė,kadmokyklaipritaikytosstudijosapieatskiruskūrėjus
irsavarankiškasmokiniodarbasyranetsvarbesnidalykaiuž
vadovėlius.PasakM.Kvietkausko,tokspožiūrisbuvonaujas
irlabailiberalus.
Kitas aptartas pirmosios lituanistų konferencijos praneši-

mas – L. Lindės-Dobilo „Lektūra ir literatūros nagrinėjimas
mokykloje“.PasakM.Kvietkausko,šiąkalbągalimesuprasti
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kaipįvadąįhermeneutinįfenomenologinįliteratūrosnagrinėji-
mą.L.Lindės-Dobiloteigimu,mokyklaturėtųorientuotisįgyvo,
įasmenintosantykiosuliteratūraugdymą,būti„gyvaišto,kas
gyva“(lot.vivumexvivo).Norintdėstytireikalingastalentas,
kadbūtųgalimatuogyvusantykiusuliteratūraužkrėstiirkitus.
Taippat,pasakL.Lindės-Dobilo,savąliteratūrąreikiasuprasti
kartusuEuroposirpasaulioklasika–lietuviamsturibūtisvar-
buseuropietiškųvertybiųperteikimas.
PranešimopabaigojeM.Kvietkauskaspasakė,kadpirmojo

Nepriklausomybėsdešimtmečiomokyklaišugdėliteratūrosir
valstybėsistorijojeitindauglėmusius(norsirskirtingaimąsčiu-
sius)kūrėjus–moderniuosiusneoromantikusirtrečiafrontinin-
kus.Pasakmokslininko,jųveiklą,kaikurių–principingą,kai
kurių–prieštaringą,pirmiausiareikėtųvertintikaipieškančių
saviraiškos,laisvėjančiųžmoniųkelią.
Prof.habil.dr.EgidijusAleksandravičius,įforumąatvykęs

tiesiai išValdoAdamkaus bibliotekos-muziejaus atidarymo,
atkreipė dėmesį, kad būtent JoEkscelencija Lietuvoje yra
didžiausias simbolis ilgai gyvenusios sąmoningos lietuvių
kartos,turėjusiosbėgtiįlaisvę.E.Aleksandravičiausteigimu,
V.Adamkausbibliotekos-muziejaustikslas–sukurtipasako-
jimogaires,kaipapsišvietusiųjųklasės jaunuomenėAntrojo
pasauliniokarometaispasitraukėįVakarussudidžiulemeile
savokraštui.Pasakpranešėjo,taibuvokarta,kurisavolaisvę
gebėjosietisuvalstybe,bettomesnelabainorimepastebėti–
peršįNepriklausomybėslaikotarpįbeveikneprisilietėmeprie
anosRespublikosžmonių.Istorikoteigimu,daugiausiabuvo
girdėti1950m.lageriuosegyvenęasmenys,kurievissakyda-
vo,kadpatyrėviskąirnevertanėlygintijųirVasario16-osios
Respublikosžmoniųpatirčių.
E.Aleksandravičiusteigė,kadmokyklasreikiaskatintinagri-

nėtiindividovertės,nevisavertiškumokompleksų,aukostemas.
Istorikuikliūnatai, jogugdymoįstaigojeužuotaiškinus,kiek
LietuvosStatutaikūrėuniversaliasvertybes,pagrįstasteisiniais
argumentais,iškeliamassavęsniekinimas–dėlsužlugusios
kunigaikštystėskaltinamenutautėjimą.
PasakE.Aleksandravičiaus,Vasario16-osiosRespublikos

žlugimas sutapo su pačiais kruviniausiais Lietuvos istorijos
laikais–holokaustu.KolnebuvosugriautaVasario16-osios
Respublika, josvaldžiosstruktūros ir intelektualinisautorite-
tas,tolLietuvojenėvienasžydasnebuvonužudytas.Antano
Smetonosrežimasgynėteisėsviešpatystę.Tiksovietųirvėliau
naciųokupacijossunaikinotąvalstybę.E.Aleksandravičiaus
teigimu,reikiaskirtiVasario16-osiosRespublikosorumąnuo
lietuvių, įsivėlusių į nacių išprovokuotas savųjų skerdynes.
Pasakistoriko,dabarprivalomesavegydytinuošiųpatirčių.
Vienintelisbūdastoliauugdytis–pasakotiistoriją.
Doc.dr.IngaVinogradnaitėpristatė2011m.pabaigojevyk-

dytoLietuvosvisuomenėsistorinėssąmonėstyrimorezultatus.
Pasakmokslininkės, istorinė sąmonė formuojasi tam tikru
asmenybėsraidosetapu–paauglystėspabaigoje, tuometu
vykępolitiniai įvykiaistipriausiai įsirėžia įasmenssąmonęir
labiausiaipaveikiapraeitiessampratą.I.Vinogradnaitėstyrimo
atskaitostaškas–LietuvosPersitvarkymoSąjūdžiokarta(bren-
dusiSąjūdžiometais)irNepriklausomybėskartos(brendusios
jaunepriklausomojeLietuvoje).Tyrimorezultataiparodė,kad
80–90proc.šiųkartųatstovųitinpasitikiautentiškaispasakoji-
maisirmokslineistorija.Sąjūdžiokartostėvųamžiausžmonės
skeptiškiauvertinamokslinęistoriją,nesbrendotuolaiku,kai
pasitikėtijanegalėjo.
Sąjūdžio kartai, pasak I.Vinogradnaitės, įdomiausia, kas

vykstašiandien,sovietmetis,LietuvosDidžiosiosKunigaikš-
tystės (LDK) laikas, tarpukaris ir Sąjūdis, šiek tiek pokario
rezistencija.OjaunesneikartaiLDKlaikotarpisneįdomus,jai
rūpisovietmetisirantisovietinėrezistencija.KaipteigėI.Vinog-
radnaitė,taireiškia,kadjauniausiomskartomsvalstybingumo
istorijanesvarbi.Augasavekaipaukasmatančioskartos.
MokytojaekspertėJūratėLitvinaitė,remdamasiatliktosmo-

kiniųapklausosrezultataisiristorijosvadovėliųanalize,aptarė
jaunosioskartospatriotiškumotrūkumąirgalimasjopriežastis.
Pasakmokytojos, jaunimasdabar itin tiki, kad išmokykloje

mokomųdalykųjiemsgyvenimelabiausiaireikėsanglųkalbos.
KetvirtadalisdalyvavusiųjųJ.Litvinaitėsapklausojeteigė,kad
leistųsavovaikusįdarželius,kuriuoseugdomaanglųkalba.
Daugumajųmano,kadvalstybėturiremtilietuviškasmokyklas
užsienyje.Maždaugpusėapklausosdalyviųnevertinavietovės,
kuriojegyvena,kaiplabaisvarbios.Beto,jaunimasteigė,kad
istorijospamokosreikalingostikpasiruoštiegzaminui.Pasak
mokytojos,šieteiginiaireiškia,kadKovo11-osioskartaneitin
stengiasipuoselėtilietuvybękaipreiškinį.
AnalizuodamamokykliniusVasario16-osiosirKovo11-osios

Lietuvosistorijosvadovėlius,mokytojamėginoatsakytiįklau-
simą,kasnulemiapatriotiškumoskirtumustarpukariuirdabar.
1936m.mokymosiknygoje teigiama,kad,būdamisavosios
tėvynėssūnūs,turimepažintiistoriją,nesišjosmokomėskurti
gražesnįgyvenimą.Šiandieniame„Kelio“vadovėlyjepaaiškinta
paprastai:istorija–taimokslas,tiriantispraeitį.PasakJ.Lit-
vinaitės,čianeliekaneimotyvo,kodėlreikiamokytisistorijos,
neiaktyviospozicijos,vietojoptimistiniodalykovaizdiniolieka
neutralus.Mokytojateigė,kadgreičiausiaiKovo11-osiosRes-
publikosvadovėliųautoriamstrūkstavizijos,tikėjimo,kadsavo
žemėjekursime laimingągyvenimą.Nuasmenintassantykis
suistorijavadovėliuoseatsiradosovietmečiu, išnykožodžiai
„mes“,„mūsų“.
IstorijosmokytojasekspertasEugenijusManelisatkreipėdė-

mesį,kadVasario16-osiosRespublikosmokyklaypačstipriai
jungėirtelkėbendruomenę,taibuvoapylinkėskultūrospažiba.
Pasakmokytojo,tuometunetikvadovėliai,betirkompleksas
įvairiųpriemoniųugdėmokinius(pavyzdžiui,mokytojaikvies-
davosi juos įsvečiusperradijąklausytisvalstybiniųšvenčių
minėjimų).
Dr.ArtūrasSvarauskasskaitėpranešimą„Katalikybė,nacio-

nalizmasirsocialinisradikalizmasprieškarioLietuvosvidaus
politikoje“.Šie trys veiksniai, pasak istoriko, lėmėvalstybės
Nepriklausomybės išsaugojimą1918–1920m., bet kartu ir
nesutarimus,konfliktusvisuomenėjekriziniais1939–1940m.
Vienas reikšmingiausiųprieškarioLietuvos įvykių,kuriam,

A.Svarauskomanymu,permažaiskiriamadėmesiomokyklinė-
seprogramose,–radikaližemėsreforma.Šireformaišesmės
pakeitėsocialinįLietuvosvisuomenėsveidą.Valstybėjeišnyko
stambioji žemėvalda, kilmingųjų sluoksnis, galutinai nusilpo
dvarai, susiformavo gausus valstiečių ir ūkininkų sluoksnis.
KaipteigėA.Svarauskas,išsiskiriatai,kad1922m.reformos
įgyvendinimopriešakyjestovėjodvasininkai.Šisfaktasrodė,
kaddominuojantireligija–katalikybė–Lietuvojeprieškariutu-
rėjoišskirtinesteises.Dvasininkijadirbonevisadajosluomui
tinkamądarbą–ėjoministrųpareigasvyriausybėse,aktyviai
dalyvavopolitiniamešaliesgyvenime,turėjodidelęįtakąšvieti-
mosistemai,kultūriniamgyvenimui.Lietuva1939m.buvobene
vienintelėEuroposvalstybė,kuriojenebuvoįgyvendintascivili-
nėsmetrikacijosprincipas.Tailiudijoapiestipriasklerikalizmo
apraiškasšalyjeirkėlėįtampąsuliberaliųpažiūrųpiliečiais.
Pasakistoriko,katalikybėsirtautiškumokonfliktasšvietimo

sistemojebuvodarvienaženkli trinties tarpdvasinės irpa-
saulietinėsvaldžiosapraiška.Nesutarta,kiekįtakosšvietimo
sistemaigaliturėtibažnyčia,kurieaspektai(tautiniaiarkartuir
religiniai)turėtųatsispindėtimokyklųprogramose.
Socialiniųreformųporeikis,religijosvietaoficialiamevalsty-

bėspolitikosdiskurseirvienospartijospasisavintastautiškumo
beipatriotizmoskatinimomonopolistrukdė1939–1940m.pa-
siektividinęLietuvospiliečiųkonsolidacijąirsutelktai,vieningai
atsilaikytipriešišorėsgrėsmes.
Dr. LinasVenclauskas aptarė temą „Tautinėsmažumos

Lietuvoje1918–1940metais:valstybėspolitikairvisuomenės
nuotaikos“.Pasakistoriko,Vasario16-ojilietuviųtautaibuvo
stebuklas,betkartuiriššūkis–reikėjorastibūdų,kaipkartu
suLietuvostautinėmisbendrijomissiektivalstybėsstrateginių
tikslų.
L.Venclauskaspasakojo,kadperviešuosiuspasisakymus

lietuviusvadinotautašeimininke,kitastautas–svetėmis.Jų
buvoprašomaišmoktiirviešojojeerdvėjevartotilietuviųkal-
bą.Skelbimai,įvairūsužrašaikitomiskalbomisneretaibūdavo
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netištepliojamismala.Tokiosgyventojųreakcijoskaikuriems
politikamskėlėnerimą,nesgadinoLietuvosįvaizdįpasaulyje.
Pasitaikydavoirpolitiniųpriešpriešosskatinimoatvejų,pavyz-
džiui,perdebatuskrikščionysdemokratainuolatraginonesusi-
dėtiirnebalsuotiužjųoponentus–valstiečiusliaudininkusar
socialdemokratus,tautinesmažumasmačiusiuskaipgalimus
politiniuspartnerius.Visgi,istorikovertinimu,Vasario16-osios
Respublikospradžiojedaugumalietuviųirkitataučiųsugebėjo
išlaikytipagarbiustarpusaviosantykius.TarpukarioLietuvabu-
vovalstybė,kurtautinėsmažumospakankamailaisvaigyveno,
tenkinosavokultūriniusporeikius.
PasakL.Venclausko,didžiausiabėdabuvota,kadlietuviųir

kitųtautiniųbendrijųpasauliaifunkcionavokaipnesusisiekian-
tysindai.Tautinėsmažumosturėjosavomokyklas,oskirtingas
Lietuvostautasjungiantivietabuvouniversitetas.Tiesa,Vy-
tautoDidžiojouniversitetobendruomenėsvarstė,arteisinga,
kadžydaitaipgausiaistudijuoja,tačiaujokioskvotoskitatau-
čiamsniekadanebuvoįvestos.Svarbiausiuosestrateginiuose
postuoselietuviaimatėtiksavus,viduriniuose–irkitataučius.
Istorikoteigimu,LietuvaiatgavusVilnių,itinreiškėsitautiniai

jausmai.Gatvėseskambėdavopatriotinėsdainos,tačiautarp
skirtingų tautinių grupių pasitaikydavo ir fizinių susidūrimų,
kuriųpagrindinėspriežastysbuvobuitiniopobūdžio, neretai
kliautasigandais irpaskalomis,dažniausiaisantykiųaiškini-
masisbaigdavosilangųdaužymuarapsistumdymu.Lietuvos
valdžiavisomispriemonėmissiekėsuvaldytikonfliktusirmažinti
galimasjųkilimopriežastis.
Dr.KęstutisRaškauskaskalbėjoapietrečiafrontininkus.Pa-

sak istoriko,šešių jaunuoliųkompanija–AntanasVenclova,
KazysBoruta,BronysRaila,JonasŠimkus,KostasKorsakas,
PetrasCvirka–1929m.pabaigojenusprendėleistisocialiai
orientuotąavangardistinįžurnalą„Trečiasfrontas“.Iršįsuma-
nymą įgyvendino.Praėjusdešimtmečiui jiemsbuvopatikėta
lietuvių literatūros sovietizacijosmisija.Dabar šių rašytojų
veiklamatomakaipnuoseklusjudėjimasišdavystėskeliu.Bet
arviskastaippaprasta?
K.Raškauskoteigimu,trečiafrontininkaisavokūrybanuopat

pradžiųišreiškėsocialistinesidėjas.Šiejaunuoliaibuvolabai
skirtingi–nesiejojųsocialinėkilmė,literatūrinėspažiūrosargy-
vensenosstiliai.P.CvirkąirJ.Šimkųlinksocialinioradikalizmo
galėjostumtelėtiskurdas,sukuriuojiesusidūrėįsikūręKaune.
Kitusketuris jaunuoliusgalbūtšiuokeliupastūmėjopolitinių
realijų nepriėmimas, ypačpo1926m. gruodžio perversmo.
K.Borutakarštai įsitraukė įpraktinęveikląruošiantsocialis-
tinę(betnekomunistinę)revoliucijąLietuvoje.K.Korsakasir
B.Railašliejosipriekompartijos,betabubuvoatstumti,nesne-
sugebėjopaklustipartineidrausmei.A.Venclovavengėatviros
konfrontacijossuvaldžia,oradikaliaspažiūrasreiškėlaiškuose
irkūryboje.Visi jiepasukoaktyvizmokeliu irsvajojo įsilieti į
tarptautiniųsocialistiniųjudėjimųgretas.Prietrečiafrontininkų
kolektyvopamažuprisijungėdaugiaunarių,iškuriųlabiausiai
išsiskyrėS.Nėris.Ponetikėtųpokyčių(apie1933–1934m.)
visomsviltimsbuvolemtasudužti,nesneikomunistams,nei
nemarksistiniamssocialistamsšiųpakeleiviųnereikėjo.
Doc. dr.DaivaVaišnienė skaitė pranešimą „Kalbos politi-

kaVasario16-osiosRespublikoje“,kuriamepristatė teisinės
kalbosmokėjimo irvartojimonuostatas, įtvirtintastarpukario
teisėsaktuose.Pranešėjapabrėžė,kad1922ir1928m.Lie-
tuvosValstybėsKonstitucijojebuvoįtvirtintavalstybinėkalba–
lietuvių,ovietiniųkalbųvartojimasreglamentuotasįstatymu.
Pagrindinėvalstybinėskalbosnuostatapakartotair1938m.
Konstitucijoje,tikaiškiaupasakyta,kadįstatymuturibūtiįtei-
sinta,kurioseviešosioseįstaigosegalibūtivartojamosirkitos
kalbos.KalbosreikalavimasįtrauktasįLietuvosRespublikos
pilietybėsįstatymą,nustatantį,kadnelietuvisgalitaptiLietuvos
piliečiu, jei jisžodžiu irraštumokalietuviųkalbą.Valstybine
kalbaprivalėjosusikalbėtivisigydytojai,norintysgautiteisęeiti
medicinospraktiką.Draugijųvadovybėsnariai,spaustuviųir
knygynųvedėjaitaippatturėjolietuviųkalbąmokėtižodžiuir
raštu.Visosesavivaldybėsįstaigoserašomasisdarbasprivalėjo
būtiatliekamaslietuviųkalba,betnedraustosirkitoskalbos.

Valstybinekalbavykoteismųprocesai,buvorašomiprotoko-
laiirsprendimai,ojeibylosdalyviaijosnemokėdavo,tekdavo
samdytivertėją.Norspagrindinėšvietimokalbabuvolietuvių,
veikėpradžiosirvidurinėsmokyklosnelietuviųdėstomąjakal-
ba.Tokioseįstaigoselietuviųkalbaturėjobūtidėstomaistorija,
Lietuvosgeografija,kūnokultūrairkarinisparengimas.Rašt-
vedybąreikėjotvarkytitaippatlietuviųkalba.1920m.įsakyme
dėlžmoniųvardų,pavardžiųirpravardžių,taippatvietųvardų
rašymonustatyta,kaddokumentuoseiroficialiuoseraštuose
žmoniųvardai,pavardės irpravardės, taippatvietų(kaimų,
sodžių,miestųirmiestelių)pavadinimaiturėjobūtirašomine-
laužantlietuviųkalbosdėsnių.Tačiaunurodoma,kadnelietuvių
vardaiirpavardėsrašomilotyniškomisraidėmisnekeičiantjų
šaknies,tikpridedantlietuviškasgalūnes.1938m.pavardžių
įstatymeapibrėžtadar išsamiau:nelietuviopavardė rašoma
pagallietuviųkalbosirrašybosdėsnius,betjigalibūtirašoma
iroriginalokalba,jeitopageidaujajosturėtojasirjeitoskalbos
raidynaslotyniškas.Tarpukariospaudiniams,kinofilmamsga-
liojoirkalbostaisyklingumoreikalavimai,daugdėmesioskirta
įvairių sričiųmokslo terminijai.Apžvelgusi tarpukario kalbos
teisę,D.Vaišnienėkonstatavo,kaddaugelis tadagaliojusių
nuostatų yraperkeltos į 1995m.priimtąValstybinėskalbos
įstatymą.Taigigalimadarytiišvadą,kaddabartinėvalstybinės
kalbospolitikatęsiapirmojojeLietuvosRespublikojesuformuo-
tąviešosioskalbosvartojimotradiciją.
Dr.AurelijusGiedapasisakėintriguojančiatema„Lituanis-

tikosTriumviratas: KazimieroBūgos, Kleopo Jurgelionio ir
AugustinoVoldemarokeliaimodernėjančiojeLietuvoje“.Pasak
istoriko,nepaprastaisvarbu,kadmokyklojekalbėtųnetikapie
atskirus faktus,bet irbūtųparodytas iškilių,nepaprastųas-
menybiųbeipaprastųžmoniųgyvenimas.Pranešėjaskalbėjo
apietai,kokiebuvoK.Būgos,K.JurgelionioirA.Voldemaro
draugystės ryšiai jaunystėje, kartu palietė klausimą, kokia
jų reikšmėLietuvoskultūros istorijoje.Anotmokslininko,šie
žmonėsXXa. pradžiojeSanktPeterburge vieni kitiems su
jaunatviška euforija pasižadėjo dirbti Lietuvai (sudarė litua-
nistikos triumviratą): Voldemaras – taps geriausiu istoriku,
K.Būga–kalbininku,oK.Jurgelionis–LietuvosAleksandru
PuškinuarbaIvanuTurgenevu.
Šių asmenybių draugystęA.Gieda iliustravopavyzdžiais

iš 1935m. JungtinėseAmerikos Valstijose K. Jurgelionio
paskelbtųprisiminimųapieK.Būgą.Beto,1911m.K.Būga
parašėK.Jurgelioniuilaišką,kuriameišsipasakojo,kadjisdir-
baneatsitraukdamasirsusitelkęstikįvienąsritį,tadniekaip
negalibaigtiuniversiteto.Pasakistoriko,taslaiškasbuvogana
intymus ir nuoširdus praktinio patarimo, kaip elgtis su savo
valiosliga(polinkiuįsiaurąspecializaciją),prašymas.K.Būga
K.Jurgelionioklausė,artiknebūtųgeriausiaišeitissusituokti?
Jukžmonagalimaineleistųtikįvienąsiaurąsritį(kalbotyrą)
įniktibeisuteiktųgyvenimuipilnatvės.
Istorikas bandė parodyti, kadK. Būga, K. Jurgelionis ir

A.Voldemarassavoveiklossrityse(kalbotyroje,literatūroje/
literatūrologijoje, istorijoje)pasiekėtikraidaugiau,nei ikišiol
buvomanoma.Beje,A.Giedataippatsiūlėmokyklojeplačiau
kalbėtiapieK.Jurgelionį(šiemetminime130metųjubiliejų)ir
analizuotivisąjogyvenimą.Istorikasišryškinošiųdienųaktua-
liją–K.JurgelioniuivisaLietuvasutilpotikjoseneliųnamuose,
nesdarjaunystėjejistapoemigrantu(gyvenoRusijoje,Pran-
cūzijoje,JungtinėjeKaralystėje,vėliau–JungtinėseAmerikos
Valstijose).PasakA.Giedos,panašu,kadbūtentišvaikystės,iš
seneliųnamųjissukaupėdaugkūrybinėsirestetinėsenergijos.
Doc.dr.DaliaBukelevičiūtėaptarėKazioGriniausasmenybę

irindėlįįvalstybingumostiprinimą.Pasakistorikės,remiantis
dabartiniaisvadovėliais,mokiniaiišLietuvostarpukariolaiko-
tarpioturižinotitikvalstybėsirvisuomenėsveikėjus.Betarto
užtenka?D.Bukelevičiūtėatkreipėdėmesįirįtai,kadturėtume
anksčiaupradėtimokyklojeanalizuotiK.Griniausasmenybę,
onenuo1926m.,kaijistampaprezidentu.
Istorikėpasakojo,kadpoPirmojopasauliniokaroK.Grinius,

skirtingaineikitižinomiLietuvosvisuomenėsveikėjai,nepri-
sijungėprieLietuviųdraugijosnukentėjusiemsdėlkarošelpti,
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nesvisdarbuvoRusijoje.Tik1919m.atvykoįParyžių,kur
padėjolietuviusemigrantusgrąžintiįLietuvą.1920m.jisbuvo
išrinktasįSteigiamąjįSeimą(1922–1923m.,1923–1926m.,
1926–1927m.).K.Griniusrėmėšvietimą,ieškojolėšų,reikalin-
gųMikalojausKonstantinoČiurlioniopaveikslamskonservuoti.
D.BukelevičiūtėtaippataptarėK.Griniausdarbuseinant

KaunomiestosavivaldybėsMedicinos irsanitarijosskyriaus
vedėjopareigas.Tuometujisįkūrėpirmuosiusgimdymonamus
Kaune,tadsumažėjomoterųirkūdikiųmirtingumas.DarK.Gri-
niusįsteigėkovossutuberkuliozedraugijąirpasirūpino,kad
šiosligosgydymasbūtųnemokamas,1930m.Kauneatidarė
sanatoriją.PasakD.Bukelevičiūtės,po1926m.perversmo 
Prezidentūroje jistoliauskyrėsavogyvenimąmedicinai,sa-
nitarijai ir visomsdraugijoms, kurias buvo įkūręs. 1944m.,
pasitraukęsįVakarus,K.Griniusrašėatsiminimus.2015m.
jamsuteiktasPasaulioteisuoliovardas.
Istorikėsteigimu,mokiniamsreikėtųpabrėžti,kadK.Griniaus

gyvenimasnebuvo lengvas.Pranešėjapersakėmokytojams
sakytus jo patarimus: „Kovosepaskendęs išbuvauper visą
savonorsirilgokąamželį.Galėčiaukaipoišvadąpaskelbtitė-
vamsirpedagogamstokįpatarimą:mokykitevaikuskantrybės,
kančias,nesmagumus,kovaspakelti,nessmagumųgyvenime
yralabaimaža.“
Dr.RimantasMiknysskaitėpranešimąapieMykoląRomerį

kaipLietuvospilietį.Pasakistoriko,lietuviuM.Romerissave
laikėpirmiausiapilietineprasme.Ištiesųjisjautėsiesąslen-
kiškoskultūros,sietinossubuvusiaLDK,betnesuLenkijos
karalyste,žmogumi.Lietuvąsuvokėkaipistorinįdarinį,kuriame
šalialietuviškumo,kaipsvarbiausioveiksnio,turėjoatsirastivie-
tos,M.Romeriožodžiaistariant,„lenkiškumui,baltarusiškumui,
žydiškumui“.R.Miknioteigimu,štaitodėljosavunelaikėnei
lenkai,neilietuviai.Pasakpranešėjo,peršiosasmenybėsgy-
venimotikslusirdarbusgalimesuvoktiirmokiniamspaaiškinti
mūsųvisuomenėspilietinėsraidostendencijasirkaikuriasšių
dienųproblemas.
Prof.dr.AušraMartišiūtė-Linartienėskaitėpaskutinįforumo

pranešimą„Tautosugdymoidėjos:SofijaKymantaitė-Čiurlionie-
nėirVydūnas“.Pasakmokslininkės,mokyklaituribūtiaktuali
S.Kymantaitės-Čiurlionienėsmintis,kadžmogus įsipareigo-
jimą tėvyneigauna tada,kaisusipažįstasukultūros istorija,
supranta,kaipkūrėsijošalieskultūra.Rašydamamokykloms

vadovėlius, S.Kymantaitė-Čiurlionienė įtraukė tekstus, su-
kurtus LDK, kitomis kalbomis parašytus literatūros kūrinius,
tikraisiaislietuviųdvasiosreiškėjaisjilaikėAdomąMickevičių
irJurgįBaltrušaitį.
A.Martišiūtė-Linartienėpastebėjo,kadS.Kymantaitė-Čiurlio-

nienėišnaudojoirtuometumoderniasgalimybes,padedančias
skleistisavomintisvisuomenėje,pavyzdžiui,skaitėpaskaitas
perradiofoną.Taippat,remdamasiŠveicarijosmokymosis-
tema,rekomendavoįugdymąįtrauktiplokšteles,kinofilmus.
Mokslininkėsteigimu,šiosvisuomenėsveikėjoskalbairdarbai
sutapo–taipjimėginoįkvėptiirkitusįsipareigotitėvynei.
KitaA.Martišiūtės-Linartienėsaptartaasmenybė–Vydūnas.

Pasakpranešėjos,jissukūrėlaisvos,nepriklausomosasme-
nybės ugdymo programą –žmogaus sau, tautai, žmonijai,
kuriveiksmingaiplito.Vydūnoidėjųsklaidąsustiprinotai,kad
jokūriniai(drama„Probočiųšešėliai“)buvoįtrauktiįmokykli-
nęprogramą,osąvokos(saužmogus,nesaužmogusirkt.)
pasitelktosVasario 16-osios intelektualų, politikų tekstuose.
S.Kymantaitė-ČiurlionienėdaugprisidėjoprieVydūno idėjų
sklaidos,savostraipsniuosejomintispateikėDidžiosiosLie-
tuvosskaitytojuiįprastesnekalba.
A.Martišiūtė-Linartienėpabrėžė,kadyrabegalodaugpo-

tencialo turinčiųasmenybių, kuriosgali paskatinti kituskurti
save.Itinsvarbu,kadlietuviųkalbosirliteratūrosprogramose
numatyta pažintis su reikšmingomisLietuvos kultūrai ir lite-
ratūrai asmenybėmis. Pranešime aptartos dvi asmenybės,
atskleidžiančiosveikimoir idėjųtapatumą,galipadėtiugdyti
jaunųžmoniųveiksmingąidealizmą.

Apibendrindamaforumą,A.Martišiūtė-Linartienėteigė,kad
tarpukaris yra sudėtingas laikotarpis, kai reiškėsi įvairiausių
pažiūrų asmenybės.Taip pat svarbu suprasti, kadVasario
16-osiosRespublikoje subrendo iškilių lietuvių literatūros
klasikųkarta.Visiskaitytipranešimaiparodė,kaipglaudžiai
persipinaliteratūrosir istorijosrealijos,kaipsvarbupažinti ir
suprastiLietuvoskultūrosistoriją.Šiuometumokyklaibūtinai
reikia naujos Lietuvos istorijos programos, joje sustiprinant
kultūrosistorijosdėmenį.

VilmantėLEVANAVIČIŪTĖ
ŠvietimoirmoksloministerijosStrateginiųprogramųskyriaus

vyr.specialistė

Jautradicijatapopaskutinįgegužėsšeštadienįorganizuo-
jamaliteratūrosirmuzikospopietė„SvečiuosepasDonelaitį“.
Kaliningrado(Karaliaučiaus)sritiesregioninėslietuviųkalbos
mokytojųasociacijospirmininkasAleksasBartnikasirmoky-
tojasAlgirdasKarmilavičiussukviečiakraštomokinius,besi-
mokančiuslietuviųkalbosiretnokultūros,lietuviškųansamblių
dalyviusįTolminkiemį.(Šiameteksteautorėįvardijairsenuo-
siusvietovardžius–red.past.)
Šiemetmokinių pilni autobusai iš įvairių kraštomokyklų

atvyko įLazdynėlius,KristijonoDonelaičio tėviškę,susirinko
priepoetuiskirtopaminklo.Ąžuolųgiraitėspašonėjevisi fo-
tografavosi,padėjogėlių,uždegėžvakeles.Paminkloaplinką
tvarkoGusevo(Gumbinės)5-osiosvidurinėsmokyklosvaikų
folkloroansamblio vadovėGražinaKoliago.Čia žydi gėlės,
žolę nupjaunaGusevo kaimiškosios savivaldybės atstovai.
Vietąaplinkpaminkląišklojustrinkelėmis,privežtažvyro.Gė-
lėsreikalaujaypatingospriežiūros,tadmokytojaikartusuvyru
išnamųGusevetenkaatvežtipopenkiskibirusvandens,nes
aplinknėraneiupelio,nei šulinio. Jai vienaiprižiūrėti gėles
darosisunku...Reikėtųieškotiišeities,kadGusevolietuviams
palengvėtųpaminkloaplinkospriežiūrosdarbai.

svečiuosepasdonelaitį

TądienąTolminkiemisskendosodriojepavasariožalumo-
je,skaisčiaišvietėK.Donelaičioapdainuotasaulelė,giedojo
paukščiųchoras,paslaptingaiošėmedžiai.Pagrindinisšios
popietėsorganizatoriusA.Karmilavičiuspristatėšventėsdaly-
vius.Įtradicinįrenginįatvyko150mokinių,60ŠiauliųirPanevė-
žioK.Donelaičiodraugijosnarių,vadovaujamųenergingosios
IzolinosNatalijosLingienės,LietuvosRespublikosgeneralinio
konsulatoKaliningradekultūrosatašėRamintaGecevičienė,
K.DonelaičiodraugijospirmininkasGintarasSkamaročius.
SusirinkusiuosiusK.DonelaičiožemėjesveikinoKalining-

radosritiesregioninėslietuviųkalbosasociacijospirmininkas
A. Bartnikas. Jis dėkojo už paramą LietuvosRespublikos
švietimo irmoksloministerijai,ČikagosMažosios Lietuvos
draugijai ir partneriams: LietuvosRespublikosgeneraliniam
konsulatuiKaliningrade,K.Donelaičiomemorialiniammuziejui
Tolminkiemyje,visiemslinkėjogražiųįspūdžiųypatingosauros
apgaubtojeTolminkiemiobažnyčioje.
KultūrosatašėR.Gecevičienėpasakojo,kadpriešsavaitę

įTolminkiemįbuvoatvykę renginio „Poezijospavasaris“da-
lyviai,skambėjosena,graži(norsirsunki)lietuviųkalba.Čia
K.Donelaitisgyveno,dirboirkūrė,šiojevietovėjegyvenojo
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KoncertuojaDobrovolsko„Malūnėlis“

apdainuotipersonažai.Džiu-
gu,kad„Poezijospavasaris“
neaplenkia irTolminkiemio,
kad kasmet į šią šventovę
atvyksta tiek daugmokinių.
R.Gecevičienėvisiemspalin-
kėjogerosnuotaikos.K.Do-
nelaičio draugijos pirminin-
kas,Euroregiono„Nemunas“
direktoriusG.Skamarovičius
džiaugėsi,kadTolminkiemio
muziejuje gegužę vyko dvi
prasmingosšventės:„Poezi-
jospavasaris“beiliteratūros
irmuzikospopietė.Jiskreipė-
siįmokytojusirišsakėnorą,
kadKaliningradosritiesmo-
kiniaimokėtųprotėviųkalbą,
kad neužželtų takeliai į šią
lietuviamsbrangiąvietą,nes
K.Donelaitis–taimesvisi.

Kaipvisadašiauliečiaiirpanevėžiečiaiatvykonetikįšven-
tę,bet ir į talką.Jieatkeliavone tuščiomis:vaikamsatvežė
Šiaulių„Rūtos“saldainiųirlietuviškųknygelių,Aleksuibendrą
nuotrauką,taippatdovanųmuziejausdirektoreiLiudmilaiSilo-
vaiirpoetei,vertėjai,mokytojaiRūtaiLeonovai.K.Donelaičio
draugijosgarbėsnarėI.N.Lingienė,dalyvavusišventėjejau
31-ąjįkartą,dėkojosvečiams,kadatvyko,pagalbininkamsuž
darbą,omokiniamsužpasirodymą.
Perkoncertąskambėjolietuviųpoetųeilėsirdainos.Eilėraš-

čiusdeklamavoSovetsko(Tilžės)3-osiospagrindinėsmokyklos
irvaikųkūrybosnamųmokiniai(mokytojosVitalijaKovalenko
irTatjanaPavlova),Nesterovo(Stalupėnų)irPobedino(Šilė-
nų)viduriniųmokyklųauklėtiniai(mokytojaTatjanaRodenko),
Kaliningrado4-osiosvidurinės(mokytojasA.Karmilavičius)ir
Kaliningradosekmadieninėsmokyklos(mokytojaStelaŠkuri-
na)mokiniai.
Ireilesdeklamavo,irdainelesdainavoNemano(Ragainės)

2-osios vidurinėsmokyklosmokiniai (mokytojosVidaMarti-
šauskienėirJolantaValskienė),Kaliningrado35-ojo licėjaus
auklėtiniai (mokytojasA.Karmilavičius),Gurjevsko (Noihau-
zeno)vaikųfolkloroansamblis„Rūtelė“(vadovėIrenaTriuba).
DaugiausiamokiniųatvykoišDobrovolsko(Pilkalnio)4-osios
vidurinėsmokyklos:vaikųfolkloroansamblis„Malūnėlis“,jogru-
pės„Saulutė“ir„Šaltinėlis“(vadovaiAlmaJanvariovairJonas
Asakavičius).Šiskolektyvasdalyvaujaįvairiuoserenginiuose
Kaliningrado srityje ir Lietuvoje, yra srities liaudiesmuzikos
festivalionugalėtojai.

Tolminkiemio bažnyčioje
skambėjoGusevo 5-osios
vidurinėsmokyklos vaikų
folkloro ansamblio „Nadru-
vėlė“ (vadovėG.Koliago),
Černyševskoje (Eitkūnų)
ansamblio „Liepona“ (va-
dovė Nijolė Naimušina),
Zelenogradsko (Kranto)
progimnazijos(vadovėVik-
torijaKuznecova)irČernia-
chovsko (Įsruties) 4-osios
vidurinėsmokyklos(vadovė
OnutėDruseikaitė)mokinių
atliekamosdainos.
Keletąkūriniųpadainavo

Šiaulių kamerinis choras
„Bičiuliai“ (vadovė Ilmera
Abromavičienė). Šiaulie-
tis aktorius Vladas Bara-
nauskas, pasisveikinęs su
K.Donelaičiuirvisaissusi-

rinkusiaisiais,kalbėjoapiepoetą,jokūrybą,išraiškingaiskaitė
„Metų“ištraukas.
Šventės dalyviamsA.Karmilavičius įteikė ženkliukus su

K.Donelaičio portretu ir kt.Mokytojai ir ansamblių vadovai
gavopadėkosraštus.IšTolminkiemiošventėsdalyviaivykoį
Gusevą,aplankėpaminkląK.Donelaičiui.

Širdisdžiaugėsi,kadsutvarkytamuziejausaplinka,nušie-
nautažolė,žydigėlės,prižiūrimilietuvininkųkapeliai(antkai
kuriųdegėžvakelės).K.Donelaičiojubiliejiniaismetaisvyko
daugybėįvairiųrenginių,pasirodėnaujųleidinių.Apiepoetą,jo
aplinkąirlietuvininkųpapročiusišleistaEditosBaranauskienės
knyga„Tolminkiemiosodininkas“,ValentinasJuraitisparengė
fotografijųirtekstųknygą„Nadruva.Donelaičiotakais“.
Dėmesys būrų dainiui neatslūgo ir praėjus jubiliejiniams

metams.Mokytoja,poetė,vertėjaRūtaDaujotaitė-Leonovaį
rusųkalbąišvertėK.Donelaičio„Metus“(dėllėšųstokosdar
neišspausdinta).Knygą„K.Donelaičioatmintiespaveldas“apie
poetoasmenybę,asmeninębibliotekąiratminimoįprasminimą
rašoprof.DomasKaunas.
Pabuvojętoješventojevietoje–lietuviškosraštijosžemėje,

kursklandopoetodvasia,kurišnaujosusimąstomeapiekūrėją,
joreikšmęlietuviųliteratūrai,atsisveikinomesuTolminkiemiu
irK.Donelaičiuikikitųmetų.Ačiūvisiems.

EmilijaAlgaudėBUKONTIENĖ
Uljanovo(Kraupiško)vid.m-klosmokytoja

Gusevo5-osiosvid.m-klosansamblis„Nadruvėlė“suvadoveG.Koliago
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Išgyvename kaitos laikotarpį, kupiną naujų technologijų,
politinių,ekonominių,socialiniųbeimokslopokyčių.Auganti
globalizacija, žiniųplėtra, daugiakultūrės visuomenėspada-
riniaiverčiagalvotiapiemuziejausvaidmenįbesikeičiančioje
visuomenėje ir atliepti josporeikius, skatinti jaunusžmones
plėtoti įvairiusgebėjimus,plėstikultūriniogyvenimospektrą,
palaikytipagyvenusiųžmoniųbendruomenes.
Kultūrayrakaipgyvybė,kuriospalaikymoirglobosnegali-

maatidėtinėakimirkai,kaipnegalimaatidėtipavasarįsėjos
ar rudenį derliaus dorojimo (VaclovasBagdonavičius).Taip
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejussuvokiaatsakomybęšviesti
visuomenę,didintisocialinęintegraciją.

viEnassEniausiųmuziEjų
nEPRikLausomojELiEtuvojE

Lietuvosšvietimoistorijosmuziejus,dar1922m.įkurtastuo-
metėsKaunomiestosavivaldybėskaipPedagoginismuziejus,
yravienasištrijųseniausiųmuziejųnepriklausomojeLietuvoje.
IlgusdešimtmečiusjisglaudėsiįvairioseKaunovietose,onuo
2000m.įsikūrėtinkamose,muziejineiveiklaipritaikytosepa-
talposeVytautoprospekte.
GeležinkeliostotįsumiestujungiantisVytautoprospektas–

vienaKaunoarterijų.Skambiuvardupavadintasprospektas
išskirtinis,turidvistotis–autobusųirgeležinkelio.Jisbaigiasi
tiesKarolioReisonosuprojektuotuŽemėsūkiorūmųpastatu,
KristijonoDonelaičio irParodosgatviųsankryžoje,netoliese
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio pastatas – buvę tarpuka-
rioapskrities savivaldybės rūmai, dabar čia įsikūrusiKauno 
apskritiespolicija.
Anuomet,kaigeležinkelisturėjodidelęstrateginęreikšmę,

otraukiniaivertintikaipdidingatransportopriemonė,šimiesto
dalis,geležinkeliostotiespri-
eigos,buvo tarsi laikinosios
sostinėsvartai.Šiandienšios
nepelnytaipamirštosmiesto
daliessvarbądidina,garsina
ir gaivina Lietuvos švietimo
istorijosmuziejus,tęsdamas
žymauspedagogo,vadovė-
lių autoriaus, visuomenės
veikėjo,muziejaus įkūrėjo ir
ilgamečiodirektoriausVinco
Ruzgo(1890–1972)darbus.
Tais laikais jo pastangomis
muziejustaponetikjaunuo-
menėsugdymo,betirKauno
kultūrinio gyvenimo centru.
Šiandienčianetikpristatomi

Lietuvosšvietimoistorijosmuziejus.Edukacinėveikla

išskirtiniaiLietuvosšvietimoistorijosmuziejausrinkiniai,Lie-
tuvosšvietimoistorija,betirpažangiai,interaktyviaivykdoma
suaugusiųjųbeijaunimokultūrinėedukacija.

Edukacija,kuLtūRinėsvEikLosmuziEjujE

Modernioje visuomenėjemuziejus – kultūrinės sklaidos
centras,gausybękultūrosvertybiųsukaupusiinstitucija–turi
pritrauktilankytojus,atliktikitassvarbiasfunkcijas,prisiderinti
priešiuolaikiniųiššūkių.
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejussiekiasudomintinetik

savoturiniu–eksponatais,bet irpatrauklia,geraiapgalvota
eksponavimoforma.Inovatyvioseedukacinėsveikloszonose
vykdomainteraktyvikultūrinėedukacija,šiuolaikiškojeekspo-
zicinėjeerdvėjegalimapajusti,paliesti,atrastisave(pvz.,„Iš
amžiųglūdumosįmus“,„Senosiosgamtosmokslųvaizdinės
priemonės.XXa.1-ojipusė“,„XVII–XXa.švietėjaidailėje“).
Muziejuje naudojamos vaizdinėsmokymopriemonės pa-

pildoirsustiprinaišgirstųžiniųpoveikį,padedagreičiauirge-
riausuprasti informacijąapieeksponatus(pvz.,ekspozicijos
seniausiojo laikotarpio (XIV–XIX a.) bei švietimo Lietuvoje
1904–1940m.salėse).Lankytojątaippatpasiekiaišvažiuoja-
mosiosedukacijos,virtualiosparodos.
Sparčiaikeičiantispasauliui,muziejusstengiasilanksčiaiir

kūrybingai įtraukti lankytoją į edukacinį procesą.Mokiniams
organizuojamosedukacinėsprogramos,naudojamižodiniai,
vaizdiniai, praktiniaimetodai. Žodiniai – dažnai pasitelkiami
pokalbiai,dialogas,diskusijosarbadirbamamažomisgrupėmis,
tolerantiškaipriimantįvairiausiuslankytojųpasauliointerpreta-
vimobūdus,orientuojantisįpatįedukacijosprocesą,atsisakant
didaktiniopokalbio (pvz.,edukacinėprograma „Mokyklava-
kariršiandien“).Šiųdiskusijųtikslas–kurtiprasmę,aktyviai 

bendradarbiauti,onekonkuruotiarsupriešintisavonuomonę.
Vadovaudamasisšiuolaikinemokymosiparadigma,muziejus
stengiasinemechaniškaiperduotižinias,betplėtoti jaunojo
lankytojopožiūrį,vertybes.
Muziejujetaikomivaizdiniaiedukacijosmetodaisujungiami

sukūrybingumuiugdytiskirtaismetodais(pvz.,edukacinėpro-
grama„Kaipžaidėmanosenoliai“).Dažnaitaibūnasavarankiš-
kosužduotys,praktiniaidarbai,padedantysformuotiirtobulinti
įgūdžius (pvz., edukacinė programa „Dailyraštis tarpukario
Lietuvosmokykloje“), žaidybiniai, vaidybiniai (pvz., edukaci-
nėprograma„Kaipskaito tėtis“),praeitiesatkūrimometodai 
(pvz.,edukacinėprograma„Daraktorinė(slaptoji)XIXa.mo-
kykla“),interaktyvausmokymobūdai–čialankytojasgalipats
šviestis.
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Mokiniams netikėtas žaidimas visada yra spontaniška ir
įdomiveikla.Nėraribostarpžaidimoirkūrybos–taikūrybinis
procesas (pvz., edukacinė programa „Legendos gamtoje“).
Žaisdamasžmogusišgyvenaįvairiusjausmus,kuriepadeda
plėtotis kaip individualybei ir kolektyvonariui.Sudarant žai-
dimosituaciją,kūrybinėveiklapasireiškiaakivaizdžiaforma,
įtraukiamamokiniųvaizduotė,mąstymas,plėtojamasbendras
siužetas.Svarbus žaidimo ir veiklos partneris –muziejaus
edukatorius.Žaidžiamųvaidybinių žaidimų (pvz., edukacinė
programa „Daraktorinė (slaptoji)XIXa.mokykla“)elementai
edukacijos procese visapusiškai ugdo asmenybę, augina ir
brandinažmogų.Vaidybinisveiksmaspadedaatsipalaiduoti,
sumažintibendravimobaimę,išugdytigeranoriškumą,toleran-
cijąirkūrybinioatsivėrimonuostatą.Dalyviamstaidžiaugsmo
šaltinis,geraemocinėatmosfera.
VisojeEuropojevislabiaupripažįstamakūrybingumo,me-

ninio ugdymo svarba formuojant jaunų žmonių gebėjimus,
akivaizdusryšystarpkūrybingumoirkultūriniosąmoningumo.
Kokią vietą užimamenai?Mokyklojemeniniamugdymui

oficialiaiskiriamaslaikasyranepakankamas.Muziejusskati-

nakeltikultūrinįsąmoningumąlavinantmeniniusgebėjimus,
žiniasirsuvokimą,įtrauktiįvairiasmenorūšis,dalytismenine
patirtimi.Čia nuolat organizuojami vaikųbei jaunimo vizua-
lausmeno,muzikiniai,šokiųpasirodymai, teatrospektakliai,
teatralizuotos edukacinės programos, fotografijos, tapybos,
rankdarbiųparodos.
Siekdamas skatintimokinių kultūrinę įvairovępermenus,

kultūrinįpaveldą,ugdytisaviraišką,socialiniusirbendravimo
gebėjimus, pasitikėjimą ir savigarbą,muziejus siūlo lankyti
kultūrinesvietas(būrelis„Jaunasismuziejininkas“),bendradar-
biautisumenininkais(poezijos,prozospopietės,knygųprista-
tymai),inicijuojadienosvasarosstovyklassocialiairemtiniems
vaikams.Taippatorganizuojamosįvairiosšventės,koncertai,
festivaliai,mokiniaiskatinamijuosedalyvauti,sujungiamime-
nai,kultūrairšvietimas,nemažaidėmesioskiriamakūnuilavinti
(suaugusiųjųgrupės).
Muziejujeorganizuojamaveiklavisomsgyventojųkatego-

rijoms–nuopačiųmažiausiųikibrandausamžiausžmonių.

IrmaGŪŽIENĖ

BirželįVilniausŽemynosgimnazijojevykoforumas„Lietuvos
mokyklapoSeimorinkimų“,kurįorganizavoLietuvosgimnazi-
jųasociacija.Forumedalyvavošešiospolitinėspartijos,nors 
pristatytisavošvietimoprogramasbuvokviestosvisos.Renginį
vedėpolitologas,socialiniųmokslųdaktaras,VytautoDidžiojo
universitetoprofesoriusLaurasBielinis.
Posveikinimožodžiųirpalinkėjimųsavoprogramąprista-

tėLietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovasRegimantas
Čiupaila.Politiko pristatymenuskambėjo pagrindinėmintis,
kadugdymokokybębus siekiamagerintimažinantmokinių
skaičiųklasėse.Partijos „Lietuvossąrašas“vadovoDariaus
Kuolio pristatytos programos pagrindinės kryptys – stiprinti
pedagogųirmokyklųsavarankiškumą,teiktidaugiaupagalbos
mokytojams.LiberalųsąjungosatstovasGintarasSteponavi-
čiuskalbėjoapiepedagogus,kurietapssupermokytojais,ir100
nepriklausomųmokyklųsteigimą.Tėvynėssąjungos-Lietuvos
krikščioniųdemokratųprogramąpristatėValentinasStundys.
Pasigirdonovatoriškų,ambicingųidėjų,orientuotųįšiuolaikinę,
moderniąpedagogiką.V.Stundyspabrėžėpagalbąvaikui ir
mokytojui,mokyklųautonomiją,vadovų,kaiplyderių,vaidmens
svarbąugdymokokybei.SocialdemokratųatstovasRimantas
Vaitkusišryškinomokytojųrengimosvarbą,mažesniųmokyklų
prijungimąpriegimnazijų,gerąabiturientųparuošimą.Darbo
partijosšvietimoprogramąpristatėIrenaRamelytė.Pranešė-
japabrėžė,kadsvarbudidintimokytojųatlyginimus,atnaujinti
bendrąsiasugdymoprogramas,suteiktidaugiauautonomijos 
mokykloms.

forumas„Lietuvosmokyklaposeimorinkimų“

PopietųpertraukosVilniausuniversitetoprofesoriusRiman-
tasŽelvys apžvelgė dalyvavusių partijų švietimo programų
privalumusirtrūkumus.Jissusveikuhumorupalygino2012m.
partijųprogramassudabartinėmis.ProfesoriusišskyrėTėvynės
sąjungos-Lietuvoskrikščioniųdemokratųšvietimoprogramą,
kaipgeraiparengtąirišsamią.
Priešdiskusijassavokalbojepabrėžiau,kadneužtenkapa-

rengtigerąprogramą,daugsudėtingiaująįgyvendinti.Viskas
priklausonuoto,arprogramoskūrėjai irdalyviaivienodai ją
supranta,arparinktospriemonėsbusveiksmingos,arbusskirti
reikalingiresursaiirpagalba.Taippat,manomanymu,išryš-
kėjasumokyklųfinansavimu,mokytojųirvadovųsocialinėmis
garantijomissusijusiosproblemos.Pateikiausiūlymus,kaipjas
būtųgalimaspręsti.
Tadavykodiskusijos,politikaiatsakinėjoįdalyviųklausimus.

Visipritarė,kadpartijomsreikiasusitartidėlbendrosšvietimo
koncepcijosirkadšvietimuireikalingoskardinaliospermainos
beididesnisfinansavimas.
ForumopabaigojeLietuvosgimnazijųasociacijosvicepre-

zidentė, Žemynos gimnazijos direktorėRūtaKrasauskienė,
dėkojovisiemsdalyviamsirpriminė,kadpolitikaiturispręsti,
koksbusšvietimaspoSeimorinkimų.Manomanymu,ateityje
tokiesusitikimaisupolitikaisturėtųtaptitradicija.

VytautasKANTAUSKAS
Lietuvosgimnazijųasociacijosprezidentas,
ŠiauliųSimonoDaukantog-josdirektorius

Švietimoirmoksloministerijoje(ŠMM)dirbusidarbogrupė
baigėrengtiSveikatosirlytiškumougdymobeirengimošeimai
programosprojektą.Ji įsigaliotųšvietimo irmoksloministrei
Audronei Pitrėnienei pasirašius įsakymą.Planuojama, kad
pagalnaująjąprogramąmokyklosebuspradėtadirbti2017m.

ŠvietimoirmoksloministrėA.Pitrėnienėdėkojodarbogrupės
nariams,priėmusiemsgalutinįprogramosprojektą.„Programa
pradėtarengtigalprieš10metų,rengėjamsvisnepavykdavo
sutarti dėl esminių nuostatų.Šiandien esu dėkinga sunkiai
dirbusiosdarbogrupėsnariams,kadpagaliaumatomerezul-
tatą“,–sakėministrė.

„ŠisprogramosprojektasparengtaspagalPasauliosveika-
tosorganizacijos rekomendacijas,atsižvelgus įmokslininkų,
sveikatos specialistų pastabas. Jos tikslas – suteikti žinių
apie sveikatą, lytiškumą, šeimą,ugdyti sveikosgyvensenos
įgūdžius,atsakingąlytinįelgesį,gebėjimąkurtiirpalaikytinuo-
širdžiussantykius“,–sakodarbogrupėsvadovė,švietimoir
moksloviceministrė,sveikatosmokslųdaktarėNataljaIstomina.
Perpaskutinįdarbogrupėsposėdįužprogramosprojektą

balsavo16narių,3susilaikė.Taibuvodidžiausiadarbogrupė,
įkuriąįėjonet29nariaiišlabaiskirtingųorganizacijųirįstaigų.

ŠMMKomunikacijosskyriausinf.

baigtarengtilytiškumougdymoprograma
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PoetėMarijaStankus-SaulaitėužaugoirmokėsiVakaruose.
Mokydamasiištėvųkalbosirrašto,klausydamasipasakojimų
apietautosistorijąirpapročius,nuomažensLietuvosvaizdus
jipuoselėjosavovizijoseirsvajonėse...Simboliška,kadbūtent
šiospoetėsvieno išdaugelioeilėraščiųeilutė tapoužsienio
lietuviųmokyklųraiškiojoskaitymokonkursoleitmotyvu.Kon-
kursąjaupenktąkartąorganizavoVilniauslietuviųnamai,rėmė
Švietimoirmoksloministerija.Šiemetsusirinko78dalyviaiiš
šešiųšalių:Baltarusijos,Lenkijos,Rusijos,Vokietijos,Latvijos
beiLietuvos.JievaržėsidėlI–IIIvietųtrijoseamžiausgrupėse:
1–4klasių,5–8klasiųbei9–12klasių,taippatpoetiniųkom-
pozicijųgrupėje.Stebinonetikkonkursodalyviųgausa,betir
aukštasmeninioskaitymolygis.Vertinimokomisijaidarniekada
nebuvotaipsunkuišrinktigeriausiusskaitovus.
1–4klasiųgrupėjepirmąjąvietąiškovojoirgražiubalsu,ge-

ratarsena,scenineišvaizdasužavėjoRygoslietuviųvidurinės
mokyklosmokinėUgnėMikaitė,raiškiaiskaičiusiSalomėjos
Nėries„Senelėspasaką“(mokytojaGiedrėKulišovienė).Ant-
rąjąvietąužėmėKaliningrado(Karaliaučiaus)sritiesSovetsko
(Tilžės)vaikųkūrybosnamųmokinėKlaraKurnosova.Jiskaitė
dueilėraščius:S.Nėries„Žemėsilgesys“irJuozoErlicko„No-
rėčiau“(mokytojaTatjanaPavlova).Norisipastebėti,kadšiame
konkursedalyvavęlietuviųkalbospasirenkamuosiusdalykus
Kaliningradosrities,Sovetsko,Zelenogradskomiestųviduri-
nėsemokyklosearvaikųkūrybosnamuoselankantysvaikai
kitus dalyvius ir komisiją
nustebino puikia tarsena,
tačiaudaugeliuikojąpaki-
šoakcentas.Trečiojivieta
atitekoVilniauslietuviųna-
mųmokiniuiFaustuiPlach-
tinskiui, deklamavusiam
BirutėsLenktytėseilėraštį
„Šaltas rytas“ (mokytoja
NijolėVolosevičienė).
5–8 klasių grupėje pir-

mojivietaatitekoVilniaus
lietuviųnamųmokineiAuš-
raiBanelytei,raiškiaiskai-
čiusiai S.Nėries eilėraštį

manosapnuosevaikštai,Lietuva!

„Donelaitis“irJurgosIvanauskaitės„Perpetuummobile“(mo-
kytojaVilmaVilkytė-Žemaitaitienė).Konkursodalyviussuža-
vėjoantrąjąvietąlaimėjęsKaliningradosritiesSovetskovaikų
kūrybosnamųauklėtinisAntanasPaukštis.JisskaitėMaironio
kūrinį„GiesmėKristuiKaraliui“(mokytojaT.Pavlova).Užlabai
artistiškai perteiktąGintautoMieleikos eilėraštį „Žalmargės
karvutėsvasara“trečiojivietaatitekoKaliningradosritiesDob-
rovolsko4-osiosvidurinėsmokyklosmokineiAnaiTrofimovai.
Konkursedalyvavodvylika9–12klasiųmokinių.Pirmojivieta

atitekoRygoslietuviųvidurinėsmokyklosauklėtineiRamunei
Raziūnaitei(mokytojaJolantaNaglė).Merginašiamkonkursui
paruošėVacioReimerioeilėraštį„Judviem“.Jauantrusmetus
vienąišpriziniųvietųužsieniolietuviųmokyklųmokiniųraiškiojo
skaitymokonkurselaimiPelesosprivačiosbendrojolavinimo
vidurinėsmokykloslietuviųmokomąjakalbamokinysLinasMa-
tiulevičius.ŠiemetjisdeklamavoSigitoGedoseilėraštį„Giesmė
apiepasauliomedį“irlaimėjoantrąjąvietą.DeimantėGervytė
išVasario16-osiosgimnazijosužėmėtrečiąjąvietą.Mokinė
skaitėištraukąišAntanoVienuolioapsakymo„Paskenduolė“
(mokytojaBirutėAugustanavičiūtė).
Visoseamžiausgrupėsebuvogalimaskirtinevienątrečią

arantrąvietą.Vertinantdalyviųraiškiojoskaitymogebėjimus,
bendravimą su publika, įtaigą, gebėjimą perteikti emociją,
nuotaiką, teko nepamiršti ir kitoje sociokultūrinėje aplinkoje
gyvenančių lietuvių aspekto, įvertinti galimybes kitoje šalyje

mokytiskalbėtilietuviškai.
Poetinių kompozicijų grupėje rungėsi

Seinų„Žiburio“mokyklos,Rimdžiūnųvidu-
rinėsmokykloslietuviųmokomąjakalbabei
KaliningradosritiesZelenogradskomiesto
municipalinėsautonominėsbendrojougdy-
moprogimnazijos„Vektor“mokiniai.Seinų 
beiRimdžiūnųmokyklųauklėtiniaipristatė
po dvi poetines kompozicijas.Pirmosios
vietos laimėtojais tapo Seinų „Žiburio“
mokyklosmokiniai.Jieparengėkompozi-
ciją„Ieškojimai“pagalHenrikoNagioeilė-
raščius (mokytoja IrenaGasperavičiūtė).
Antrąją vietą užėmėKaliningrado srities
Zelenogradskomiestomunicipalinėsauto-
nominėsbendrojougdymoprogimnazijos
„Vektor“auklėtiniai,pristatępoetinękompo-
ziciją„JūratėirKastytis“(mokytojaViktorija
Kuznecova). Trečioji vieta atiteko 4–10
klasiųmokiniams išRimdžiūnų vidurinės
mokyklos.Jieparengėliteratūrinękompozi-
ciją„Irašmokuaugti“pagalJ.Erlickoirkitų
autoriųkūrinius(mokytojaAngelėValienė).
Konkursasbaigėsi.Nuaidėjo, nuskam-

bėjolinksmaisvaikųbalseliais...Visišiame
konkursedalyvavęmokiniaiauganeLie-
tuvoje, tačiau jiepuikiai kalba lietuviškai.
Tad galime būti ramūs – Lietuva buvo,
yrairbus.

<...>
Aš sek siu de be sis ta vo aky se:

die nų die nas ry mo siu,
ir dar bus ma ža man ta vęs.

Ma no sap nuo se vaikš tai,
Lie tu va,

ieš ko da ma sau vei do.
(M.Stankus-Saulaitė)

AstaTURSKIENĖ
VilniauslietuviųnamųUžsieniolietuvių

švietimoskyriausvedėja

A.Banelytė R.Raziūnaitė

Seinųlietuvių„Žiburio“m-klosmokiniaiirmokytojaI.Gasperavičiūtė


