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ŠvietimoirmoksloministrėA.Pitrėnienė:
mokytojųatlyginimaiaugs

Nuo 2016 m. sau sio 1 d. iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gų at ly
gi ni mai augs iki 7 proc., pra dė ju sių jų dirb ti mo ky to jų – iki 5 proc., vi sų ben dro jo ug
dy mo pe da go gų – iki 3 proc. Apie tai švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė 
in for ma vo švie ti mo pro fe si nių są jun gų at sto vus mi nis te ri jo je vy ku sia me Tai ki ni mo 
ko mi si jos po sė dy je.

„Pir ma die nį val dan čio sios ko a li ci jos par ti jų po li ti nė ta ry ba, ap svars čiu si ma no pra
šy mą, nu spren dė iš vals ty bės biu dže to pa pil do mai skir ti 10 mln. eu rų, kad ga lė tų 
įgy ven din ti 2016 m. pro fe si nių są jun gų rei ka la vi mus. Tai dvi gu bai ma žiau nei pra šiau, 
ta čiau pa pil do mi iš tek liai leis pa kel ti vi sų pe da go gų at ly gi ni mus jau nuo sau sio 1 d. 
Dar pa pil do mų lė šų nu ma to me skir ti iš vi di nių Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) 
re sur sų“, – sa kė mi nist rė A. Pit rė nie nė.

Mo ki nio krep še lis nuo 2016 m. sau sio 1 d. di dės 34 eu rais, iš vi so jį su da rys 1014 
eu rų. Dar že lių auk lė to jų, prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gų at ly gi ni mas nuo 2015 m. 
sau sio 1 d. jau bu vo pa di din tas 10 proc.

Pe da go gų pro fe si nės są jun gos yra pa tei ku sios ŠMM rei ka la vi mus at sta ty ti mo ki
nio krep še lio dy dį į to kį, koks bu vo 2009 m., pri ar tin ti iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio 
ug dy mo pe da go gų dar bo už mo kes tį iki ben dro jo ug dy mo mo ky to jų at ly gio dy džio, 
pa di din ti pen si nio am žiaus su lau ku sių pe da go gų iš ei ti nių iš mo kų fon dą, su ma žin ti 
vai kų skai čių dar že lių gru pė se ir mo ki nių skai čių kla sė se, di din ti švie ti mo fi nan sa vi mą.

No rint įgy ven din ti vi sus pro fe si nių są jun gų rei ka la vi mus, 2016 m. rei kė tų 102,7 mln. 
eu rų, 2017 m. – 130,2 mln. eu rų. Iš vi so – 233 mln. eu rų. Tai su da ro ket vir ta da lį 
švie ti mui ski ria mo me ti nio biu dže to. 

Gruo džio 1 d. vy ku sia me Tai ki ni mo ko mi si jos po sė dy je pa tvir tin ta, ko kie iš kel ti 
rei ka la vi mai įgy ven di na mi nuo 2016 m. sau sio 1 d.: 34 eu rais di dės mo ki nio krep
še lis, augs mo ky to jų at ly gi ni mai, 1,5 mln. eu rų di dės pen si nio am žiaus su lau ku sių 
pe da go gų iš ei ti nių iš mo kų fon das.

„Pra šo me įver tin ti ŠMM pa stan gas ir rim tai ap svars ty ti įvyk dy tus veiks mus. Esa me 
nu ė ję il gą ke lią ieš ko da mi ga li my bių, kaip įgy ven din ti pro fe si nių są jun gų rei ka la vi mus. 
Tai ki ni mo ko mi si jos tiks las – drau ge ras ti kom pro mi są ir kar tu jo siek ti“, – sa kė Tai ki
ni mo ko mi si jai va do vau jan ti švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rė Ge no vei ta Kra saus kie nė.

Lie tu vos švie ti mo dar buo to jų pro fe si nės są jun gos pir mi nin kas An drius Na vic kas 
siū lė tęs ti tai kų dia lo gą ki tą die ną. „Jei gu da bar ne su ta ria me, va di na si, už tren kia me 
du ris to les nėms de ry boms“, – kal bė jo pir mi nin kas. Dau gu ma pro fe si nių są jun gų 
at sto vų pa vir ti no, kad įvyk dy ti rei ka la vi mai jų ne ten ki na. Ne ra dus ben dro su ta ri mo, 
pa si ra šy tas tai pa tvir ti nan tis de ry bų pro to ko las.

Tai ki ni mo ko mi si ją su da rė vi sų strei kuo ti ke ti nan čių pro fe si nių są jun gų, Švie ti mo 
ir moks lo, So cia li nės ap sau gos ir dar bo, Fi nan sų mi nis te ri jų at sto vai.

Lap kri čio vi du ry je še šios pe da go gų pro fe si nės są jun gos pa si trau kė iš de ry bų dėl 
ko lek ty vi nės švie ti mo ša kos su tar ties su Vy riau sy bės įga lio ta ŠMM, ta čiau mi nis te ri ja 
to liau de ra si su li ku sio mis pro fe si nė mis są jun go mis. Ar ti miau sias po sė dis nu ma ty tas 
gruo džio 15 d. 

Kviečiameteiktikūrinius
Vaikųliteratūrospremijai

Pre mi jos tiks las – ska tin ti Lie tu vos ra šy to jus kur ti kny gas vai kams, įver tin ti švie ti
mo, vi suo me ni nių ar pri va čių įstai gų bei as me nų in dė lį po pu lia ri nant vai kų li te ra tū rą 
ir skai ty mą. Kar tu su pre mi ja bus įteik tas ir di plo mas.

Kan di da tū ras tu ri tei sę siū ly ti aso cia ci jos, švie ti mo įstai gos, švie ti mo įstai gų stei
gė jai, ki ti ju ri di niai as me nys. Kandidatai tu ri pa teik ti pas ta rų jų tre jų me tų kū ry bi nės 
veik los ap ra šą, no mi nuo ja mų dar bų pa vyz džius, ki tą iliust ruo jan či ą me džia gą.

Siū ly mai tei kia mi mi nis te ri jos Ko mu ni ka ci jos sky riui iki gruo džio 31 d.
Pre mi jos sky ri mo nuo sta tus ga li ma ras ti mi nis te ri jos in ter ne to sve tai nė je – 
www.smm.lt/uploads/documents/en_versijai/konkursai/Vaik%C5%B3%20literat%C5%ABros 

%20premija.pdf
ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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SpalįIzraeliovalstybėsambasadakartusuLRšvietimoir
moksloministerija(ŠMM)beiIzraeliovaikųirsuaugusiųjų,
turinčiųmokymosinegalią,ugdymoplėtrosasociacija(angl.
TheIsraeliassociationfottheAdvancementofChildrenand
AdultswithLearningDisabilities,„Nitzan“)pristatėmokymų
praktikumųciklą„Veskvaikąsėkmėslink“.Šiemokymaiskir
timokytojams,pagalbosmokiniuispecialistamsirtėvams.

Į Vil nių šį kart at vy ko edu ko lo gi jos moks lų dak ta rė, „Nit zan“ 
vyk dan čio ji di rek to rė Ma ly Da ni no, šios aso cia ci jos psi cho lo gė 
Anat Kat znel son ir tęs ti nių pro gra mų bei iš tek lių plėt ros va do vė 
To va Gur Arieh. Įžan gi nė je pa skai to je ir dis ku si jo je da ly va vęs 
Iz ra e lio am ba sa do rius Ami ras Mai mo nas džiau gė si ga li my be 
dirb ti kar tu, kal bė jo apie Lie tu vos ir Iz ra e lio įvai rių sri čių, tarp 
jų ir švie ti mo, ben dra dar bia vi mo siekį bei pabrėžė, jog ti ki si, 
kad šis su si ti ki mas bus gra ži to les nio ben dro dar bo ir da li ji mo si 
pa tir ti mi pra džia. 

SVArbiAuSiA–tėVAi

Įžan gi nė je pa skai to je M. Da ni no sa kė per il ga me tę pe da go gi
nio dar bo pa tir tį su pra tu si, kad nors ir la bai daug pri klau so nuo 
mo ky to jo, kaip jis at pa žįs ta bei spren džia iš ki lu sias pro ble mas, 
nuo su da ry tų są ly gų, vis gi svar biau si ug dy mo pro ce so da ly
viai – tė vai. „Kai prieš 13 me tų at ėjau dirb ti į „Nit zan“ ir su si ti kau 
su tė vais, ku rių vai kai tu ri mo ky mo si su tri ki mų, su pra tau, kad 
vi si – ir tie, ku riems ge rai se ka si mo ky tis, ir tie, ku riems ne si
se ka, – iš tik rų jų tu ri tas pa čias ga li my bes, tik vis kas pri klau so 
nuo tė vų. Ta min tis ma nęs ne ap lei do ir aš pra dė jau reng ti pro
gra mas bū tent jiems. Jei tė vai su voks sa vo vai kų pro ble mas 
ir ga li my bes, da ly sis pa tir ti mi su ki tais, ga lės pa da ry ti daug 
dau giau ir pa keis ti jų gy ve ni mus.“

Iz ra e ly je il gai bu vo ma no ma, kad mo ky mo si sun ku mų at si ran
da dėl ne žy maus sme ge nų pa ki ti mo. To kių su tri ki mų tu rin tiems 
vai kams bu vo pri tai ky tos spe cia lio jo ug dy mo pro gra mos, kal
bė ta, jog jie tin gi niai, at si li kę, tu rin tys di de lių el ge sio pro ble mų. 
Jie ne pa jėg da vo iš lai ky ti eg za mi nų, to dėl bū da vo siun čia mi į 
pro fe si nes mo kyk las. Ma ty da mi, kad vai kams ne su tei kia mas 
tin ka mas ug dy mas, tė vai ėmė si ini cia ty vos, vie nas iš jos pa
vyz džių – „Nit zan“ or ga ni za ci ja. Vė liau šie su ma ny mai pa sie kė 
Švie ti mo mi nis te ri ją, ku ri kar tu su Moks lo mi nis te ri ja 1997 m. 
įstei gė vie šą jį ko mi te tą. Šis ga vo dau gy bę tė vų laiš kų, juos 
iš nag ri nė jo ir iš lei do ata skai tą „Mokinių,turinčiųmokymosi
sutrikimų,teisiųįgyvendinimasbendrojougdymosistemo
je“. Svar biau sios re ko men da ci jos – api brėž ti iden ti fi ka vi mo ir 
diag nos ti kos kri te ri jus, su kur ti stu di ją, ku ri api bū din tų mo ky mo si 
su tri ki mų tu rin čius mo ki nius ir jų po rei kius, pla nuo ti, kaip visa 
tai ten kin ti. Pa tei kus šias re ko men da ci jas, Švie ti mo mi nis te ri ja 
mo ky mo si su tri ki mų tu rin tiems as me nims sky rė spe cia lią biu
dže to ei lu tę ir įkū rė at ski rą sky rių, ne su si ju sį su spe cia liuo ju 
ug dy mu. 2000 m. iš leis tos nau jos tai syk lės, kaip rei kė tų elg tis ir 
dirb ti su mo ky mo si su tri ki mų tu rin čiais vai kais ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lo se. Tei gia ma, kad šie su tri ki mai ga li bū ti diag no zuo
ja mi bet ku riuo gy ve ni mo tarps niu (iki tol tai bu vo at lie ka ma 
anks ty va ja me am žiu je, o vi du ri nės mo kyk los šio at pa ži ni mo 
me cha niz mo ne tu rė jo), pa tei kia mi kon kre tūs nu ro dy mai ug dy
mo įstai goms, kaip re mian tis pe da go gi nė mis psi cho lo gi nė mis 
re ko men da ci jo mis at pa žin ti mo ky mo si sunkumus ir su da ry ti 
šiems vaikams tin ka mas są ly gas. Šio di džiu lio nu veik to dar bo 
re zul ta tas – pa di dė jęs mo ki nių skai čius.

Prieš 50 me tų „Nit zan“ bu vo vie nin te lė or ga ni za ci ja, ver ti
nusi mo ky mo si su tri ki mų tu rin čius asmenis ir ga lė jusi su teik ti 
re ko men da ci jų, kaip su jais dirb ti. Į mo kyk lą at ėję tė vai mo kė 
mo ky to jus, aiš ki no, kaip rei kia elgtis su jų vai ku. Pa vyz džiui, 
ne ga li ma mo ky ti skai ty ti ir ra šy ti, jei jam tai ne si se ka, rei kia 

Sėkmėspamatas–bendradarbiavimas

ieš ko ti ki tų bū dų. „Nit zan“ su kū rė to kius diag nos ti kos įran kius, 
ku riais rem da mo si mo kyk los ga lė jo įver tin ti ir nu sta ty ti mo ky
mo si su tri ki mus, pa ren gė pedagogams spe cia lio jo mo ky mo 
stra te gi jas ir re ko men da ci jas, kaip pri tai ky ti ug dy mo pro ce są.

„NitzAN“KeLiAS

Iš pra džių or ga ni za ci ja įsi kū rė cen tri nė je Iz ra e lio da ly je, vė
liau ben dra dar biau da ma su sa vi val dy bė mis, ben druo me nė mis 
iš pli to ir į ki tus mies tus. Vie tos val džia su teik da vo pa tal pas, 
kar tais ir ne di de lį biu dže tą, o dau gu ma veik lų bu vo sa va
no riš kos. Šiuo me tu Iz ra e ly je yra 38 „Nit zan“ fi lia lai, ku riuos 
ad mi nist ruo ja ir ko or di nuo ja tam įkur ta cen tri nė būs ti nė. Jo je 
yra mo ky mo cen tras mo ky to jams ir spe cia lis tams, or ga ni za ci
ja ren gia diag nos ti nius ir ver ti ni mo įran kius. Dau gu ma ša lies 
mo kyk lų nau do ja jų pa reng tą ir Švietimo mi nis te ri jos pa tvir tin tą 
pa tik ros rin ki nį mo ky to jams, pa de dantį nu sta ty ti sun ku mus ir 
su kur ti in di vi du a lias mo ky mo pro gra mas. Ne se niai at lik to ty
ri mo me tu pa aiš kė jo, kad dau giau nei 50 proc. vai kų, tu rin čių 
mo ky mo si su tri ki mų, pa da rė pa žan gą ir pa pil do mos pa gal bos 
jiems ne be rei kia. Kas met į cen trą diag nos ti kai at vyks ta apie 
20 tūkst. mo ki nių, ap mo ko ma 500 mo ky to jų, jie su ži no, kaip 
to kiems vai kams teik ti pa gal bą, dirb ti su tė vais ir pri tai ky ti ug
dy mo pro gra mas. „Nit zan“ yra di džiau sias tęs ti nio mo ky mo si 
cen tras Iz ra e ly je. Vi sos čia vyk do mos pro gra mos yra grįs tos  
įro dy mais, ben dra dar biau ja ma su di džiau siais ša lies uni ver
si te tais.
Svarbiausia, anotM.Danino,kadspecialistaibendra

darbiautų–mokytojai,psichologai,psichiatrai,socialiniai
darbuotojai,medikaisuvienytųjėgasiružtikrintųpagalbą
mokymosisutrikimųturintiemsasmenims.Taippatreikia
dirbtisupedagogaisirtėvais,suteiktijiemsreikalingųži
niųirįgūdžių,išlaikytimokytojoautoritetąmokiniųakyse. 
Patirtis rodo, kad į šiuosvaikusyra svarbu investuoti. 
Ateityjejiegaliįneštisavoindėlįįvidausproduktokūri
mąšalyje.

KAiPVeStiVAiKąSėKmėSLiNK?

Mo ky mai bai gė si tar pins ti tu ci ne ap skri to jo sta lo dis ku si ja, ku
rio je da ly va vo Švie ti mo ir moks lo, So cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri jų spe cia lis tai, ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų at sto vai. 
Kar tu su vieš nio mis iš Iz ra e lio jie ap ta rė, kaip ben dra dar biau
jant ves ti vai ką sėk mės link.

ŠMM Švie ti mo pa gal bos sky riaus ve dė ja Gra ži na Šei bo kie nė 
dis ku si jo je pa pa sa ko jo apie jau nu veik tą ben drą ke lių mi nis te ri jų 
dar bą. „Jei gu ma no me, kad sėk mės ly di mas yra tas asmuo, 
ku ris iš nau do ja pri gim ti nes ga lias, sie kia sa vo tiks lų ir kar je ros, 
tada vie na kaž ku ri sri tis ne ga li pa ti su kur ti to kių są ly gų. ŠMM 
no rė da ma pa dė ti vai kams, ku riems šei mo se ne ski ria ma pa
kan ka mai dė me sio ir ku rie tu ri spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, 
ini ci ja vo, kad bū tų su telk tos ke lių mi nis te ri jų pa jė gos ir jiems 
bū tų pa de da ma kiek ga li ma anks čiau, nuo gi mi mo. Ti ki mės, 
kad, jei vai kui ir jo šei mai pa dė si me lai ku, ne be rei kės to kių 
spe cia lių jų įstai gų, kaip so cia li za ci jos cen trai, pa gal ba jiems 
bus su tei kia ma ar ti miau sio je ap lin ko je.“ Švie ti mo ir moks lo, 
So cia li nės ap sau gos ir dar bo, Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jų 
pa siū ly mas ta po vy riau sy bės nu ta ri mu „Vaikųnuopatgimi
moikiprivalomojomokymopradžiosgyvenimoirugdymo
sąlygųgerinimas“. Šis re ko men da ci nio po bū džio nu ta ri mas 
įpa rei go jo sa vi val dy bes įsteig ti tar pin si tu ci nio ben dra dar bia vi
mo ko or di na to rių eta tus – jie rū pin tųsi įvai rių pa slau gų tei ki mu 
vai kams iki 7 me tų (jei šei mo je nė ra tin ka mų są ly gų). 2011 m. 
pri im tos šio įsta ty mo pa tai sos: vi sos sa vi val dy bės įpa rei go tos 
ar ba steig ti tar pins ti tu ci nio ben dra dar bia vi mo ko or di na to rių 
eta tus, ar ba šią funk ci ją skir ti ku riam nors sa vi val dy bės ad mi
nist ra ci jos spe cia lis tui. Šiuo me tu sie kia ma, kad toks ben dra
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dar bia vi mas bū tų plė to ja mas bei tai ko mas ne tik iki mo kyk li nio 
am žiaus, bet ir vy res niems vai kams. 

Mi ša Ja ko bas, Vil niaus Šo lo mo Alei che mo ORT gim na zi jos 
di rek to rius (šio je mo kyk lo je mo ko si au tis tė mer gai tė) pa brė žė, 
jog nepaprastai svar bu to kiems vai kams ro dy ti dė me sį ir my lė ti. 
Direktoriaus nuo mo ne, jų ne ma žės, o tik dau gės, to dėl bū ti na 
bū si muo sius pe da go gus su pa žin din ti su galimais spe cia liai siais 
po rei kiais. M. Ja ko bui pri ta rė tė vų at sto vė Gied rė iš or ga ni za
ci jos „Lie taus vai kai“, pa tei ku si siū ly mą, kad ge riau sia mū sų 
at ei ties mo ky to jams at lik ti prak ti ką Iz ra e ly je. Abu pa si sa kę 
dis ku si jos da ly viai ap gai les ta vo, kad vai kų, ku riems rei ka lin ga 
pa gal ba, sėk mė daž nai pri klau so nuo tė vų fi nan si nių ga li my bių, 
nes vals ty bės ski ria mų lė šų daž nai ne pa kan ka. Tam pri ta rė ir 
Iri na Be lie nė iš Ja nu šo Kor ča ko cen tro, ji kal bė jo apie kom pen
sa ci nės tech ni kos pa rin ki mo pro ble mą, ku ri ypač skau di ato kes
nė se vie to vė se, ir kom pe ten tin gų spe cia lis tų trū ku mą – kar tais 
apie dar bą su ne ga lią tu rin čiais vai kais spren džia žmo nės, 
ne tu rin tys nei tin ka mo iš si la vi ni mo, nei ge bė ji mų. „Ta da tė vams 
yra be ga lo sun ku. Rai dos cen tre jie gau na re ko men da ci jų, bet 
ne ži no, kaip jas įgy ven din ti. Tė vams rei kia pa dė ti.“

Ne se niai iš Iz ra e lio grį žu si (lan kė si no rė da ma pa ma ty ti, ko
kios ga li my bės yra su tei kia mos spe cia lių jų po rei kių vai kams) 
lab da ros ir pa ra mos fon do „Al go ji mas“ va do vė Auš ra Stan či
kie nė tei gė, kad svar biau sia yra po žiū rio kai ta. Būtenttomes
turėtumemokytisišIzraeliopedagogų–matytitikgerus
dalykus:kąvaikaimoka,sugeba,puoselėtijųstiprybes,
onerūpintis,kadjiekažkonegali,irstengtis„pritempti
priebeveidžiovidurkio“.

Dis ku si jos da ly viai vie nin gai pri ta rė „Nit zan“ psi cho lo gės Anat 
iš sa ky toms min tims, kad svar biau sia su vai kais dir ban tiems 
įvai rių sri čių spe cia lis tams yra ben dra dar biau ti ir to bu lė ti, „kuo 
dau giau pa tys sa ve to bu li na me, tuo lai min ges ni mū sų vai kai“. 
Vi si dė ko jo už ga li my bę pa si sem ti nau jos pa tir ties, ži nių apie 
dar bą su mo ky mo si su tri ki mų tu rin čiais vai kais ir su au gu sio jo 
bei vai ko san ty kį ap skri tai. Ti ki ma si, kad šis ŠMM, Iz ra e lio am
ba sa dos ir „Nit zan“ ben dra dar bia vi mas tę sis ir pe da go gams bus 
su da ry ta ga li my bė iš „Nit zan“ mo ky tis ug do mo jo va do va vi mo 
bei veiks min go dia lo go tarp vai ko, tė vų ir mo ky to jo.

DovilėŠIleIkyTė

Konsultaciniamepasitarime„Vaikųvasara:saugi,turinin
ga,įtraukianti.Kądarysimekitaip?“aptartoskokybiškesnio
irprieinamesniovasarospoilsiogalimybės.

Vai kų ne for ma lio jo švie ti mo ir va sa ros sto vyk lų plėt ra – vie
nas iš Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) 2015–2017 m. 
stra te gi nio veik los pla no pri ori te tų. Ne for ma lio jo ug dy mo ir 
ko ky biš ko va sa ros po il sio svar ba iš ryš ki na ma ir Vals ty bi nė je 
švie ti mo 2013–2022 m. stra te gi jo je bei Lie tu vos Res pub li kos 
Vy riau sy bės 2012–2016 m. pro gra mo je. Vai ko tei sę į po il sį reg
la men tuo ja ne vie nas tarp tau ti nis ir na cio na li nis do ku men tas.

Džiu gu, kad Lie tu vo je kas met vis dau giau vaikų įsitraukia į 
ne for ma lio jo švie ti mo veik las va sa rą. Šie met į sto vyk las su si
rin ko apie 42 tūkst. da ly vių – vy ko virš 900 sto vyk lų, iš jų – apie 
700 die ni nės. Sie kiant pa slau gų ko ky bės au gi mo ir efek ty vaus 
ne for ma lio jo švie ti mo lė šų pa nau do ji mo, bū ti na dis ku tuo ti ir 
ieš ko ti bū dų, kaip va sa ros po il sį pa da ry ti la biau pri ei na mą 
di des niam vai kų skai čiui, už tik rin ti ne įga lių jų, so cia liai pa žei
džia mų as me nų įtrau ki mą. 

Lap kri čio 3 d. Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tre 
(LMNŠC) vy ko kon sul ta ci nis pa si ta ri mas „Vai kų va sa ra: sau gi, 
tu ri nin ga, įtrau kian ti. Ką da ry si me ki taip?“ Ren gi ny je ap tar ta 
mo ki nių va sa ros sto vyk lų ir ki tų ne for ma lio jo švie ti mo veik lų 
įvai ro vė bei pri ei na mu mas, daug dė me sio skir ta dis ku si joms, 
kaip už tik rin ti ko ky biš kes nį, ne tik į pra mo gas ir po il sį, bet ir į 
ne nu trūks ta mą edu ka ci ją orien tuo tą va sa ros ir ki tų atos to gų 
lais va lai kį. 

Kon sul ta ci nia me pa si ta ri me da ly va vu si švie ti mo ir moks lo 
vi ce mi nist rė NataljaIstomina, vi sų pir ma, iš sky rė va sa ros po
il sio pa slau gų ko ky bės ir pri ei na mu mo di di ni mą. Svar bu telk ti 
ben dras įvai rių ins ti tu ci jų – mi nis te ri jų, sa vi val dy bių, ne vy riau sy
bi nių or ga ni za ci jų, mo kyk lų, cen trų ir ben druo me nių – pa jė gas 
ir ga li my bes bei kuo pla čiau skleis ti in for ma ci ją apie or ga ni zuo
ja mas va sa ros po il sio sto vyk las, į veik las įtrauk ti pe da go gi nes 
spe cia ly bes pa si rin ku sius stu den tus, ska tin ti sa va no rys tę, 
su da ry ti lanks čius mo ky to jų atos to gų gra fi kus. Pri ei na mu mą 
di din tų ir sto vyk lų rengimas ne to li vai ko gy ve na mo sios vie tos 
esan čio se ne tik ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se, bet ir ne for ma
lio jo švie ti mo įstai go se, uni ver sa liuo siuo se dau gia funk ciuo se 
cen truo se, pro fe si nio mo ky mo įstai gų ba zė se, taip pat ga li my bė 
į sto vyk las ke liau ti gel to nai siais au to bu siu kais.

Vaikųvasara.Kądarysimekitaip?

„Ne for ma lio jo švie ti mo veik lų įvai ro vė au ga, vis dau giau vai
kų po pa mo kų sku ba į bū re lius, va sa rą – da ly vau ja sto vyk lo se. 
Tu ri me to liau tai ska tin ti, įvai riais bū dais pa dė ti kur ti erd ves, 
ku rio se mėgs ta ma veik la už si im tų vi si – ir la bai ta len tin gi, ir so
cia liai pa žei džia mi ar fi zi nę ne ga lią tu rin tys asmenys. Kad ir apie 
ko kias veik las ar sto vyk las kal bė tu me, svar bu, jog vai kai jo se 
įgy tų nau jų įgū džių ir ži nių, dė me sys bū tų ski ria mas svei ka tin
gu mo, pi lie tiš ku mo, pa si ti kė ji mo sa vi mi ir ki tais ug dy mui, ža lin gų 
įpro čių, pa ty čių pre ven ci jai“, – sa kė vi ce mi nist rė N. Is to mi na.

Švie ti mo mai nų pa ra mos fon do di rek to rė DaivaŠutinytė 
pri sta tė pro jek tą „TAPK“ – „Ne for ma lio jo švie ti mo pa slau gų 
rė mi mo sis te mos su kū ri mas sa vi val dy bė se“. Šis pro jek tas 
pa dė jo įgy ven din ti nau jas ne for ma lio jo švie ti mo pro gra mas ir 
pa slau gas, ug dy ti ne for ma lio jo švie ti mo tei kė jų kom pe ten ci jas, 
pa ska ti no nau jų me to dų at si ra di mą ir jų kas die nį tai ky mą. Į 
veik las bu vo įtrauk ti ne tik mo ki niai, bet ir mo ky to jai, mo ky mo si 
vi są gy ve ni mą sis te mos ad mi nist ra ci jos dar buo to jai, jau ni mas 
bei su au gu sie ji.

D. Šu ti ny tė pa brė žė, kad ne for ma lu sis švie ti mas tu ri bū ti pri
ei na mas vi siems, ta čiau ne pa kan ka tik su da ry ti vai kui są ly gas 
sau giai mau dy tis, šok ti ar spor tuo ti, rei kia jį ir kryp tin gai ug dy ti. 
No rint, kad tai vyk tų ko ky biš kai, bū ti nas bent mi ni ma lus pe da go
gi nis va do vų ir sa va no rių pa si ren gi mas, tė vų ir ki tų šei mos na rių 
įtrau ki mas. Taip pat svar bu į va sa ros edu ka ci nes pro gra mas 
įtrauk ti vai kus iš kai mo vie to vių, iš vy ku sius į už sie nį, ne įga lius 
ir tu rin čius spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių. Re ko men duo ja ma 
pra plės ti sta cio na rios sto vyk los są vo ką, kad dalyviai ga lė tų 
gy ven ti pa la pi nė se ar so dy bo se. 
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Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Vi suo
me nės svei ka tos prie žiū ros de par ta men to 
Ri zi kos svei ka tai val dy mo sky riaus pa
ta rė ja dr. RitaSketerskienė pa si ta ri mo 
da ly viams pri mi nė, ko rei kia, kad vai kų 
po il sis va sa rą bū tų sau gus ir stip rin tų jų 
svei ka tą, pri sta tė sto vyk loms ke lia mus rei
ka la vi mus, su pa žin di no su įsta ty mų ba ze.

Vil niaus te ri to ri nės dar bo bir žos Jau ni
mo dar bo cen tro sky riaus ve dė ja Jolanta
Skirmantienė pa sa ko jo, ko kios mo ki nių 
įsi dar bi ni mo ga li my bės per va sa ros atos
to gas ir ko kius dar bus ga li dirb ti ne pil na
me čiai. Ji su pa žin di no su Jau ni mo dar bo 
cen trų veik la: 33 vi so je Lie tu vo je įsi kū rę 
cen trai tei kia in for ma vi mo ir kon sul ta
vi mo pa slau gas, or ga ni zuo ja in for ma ci nius ir mo ko muo sius 
ren gi nius, ak ty viai ben dra dar biau ja su so cia li niais part ne riais. 
Va sa rą no rin tiems dirb ti mo ki niams tei kia mos in di vi du a lios 
įsi dar bi ni mo kon sul ta ci jos, or ga ni zuo ja mos mu gės, ku rio se 
da ly vau ja darb da viai, vyks ta in for ma ci niai ren gi niai, se mi na
rai, pro fe si nio orien ta vi mo už si ė mi mai, pa de da ma ras ti ne tik 
dar bą, bet ir erd ves sa va no rys tei.

Jau ni mo rei ka lų de par ta men to prie So cia li nės ap sau gos 
ir dar bo mi nis te ri jos Jau ni mo po li ti kos plėt ros ir pro gra mų 
įgy ven di ni mo sky riaus vyr. spe cia lis tė JoanaMikalauskienė 
pri sta tė va sa ros veik los ga li my bes at vi ro se jau ni mo erd vė se 
ir cen truo se. Tiks li nė šių edu ka ci nių erd vių au di to ri ja – tu rin tys 
ma žiau ga li my bių, ki lę iš so cia li nės ri zi kos šei mų, sub kul tū roms 
pri klau san tys jau ni žmo nės. Cen trai at vi ri vi siems, o edu ka ci nės 
veik los siū lo mos at si žvel giant ne tik į kryp tį (spor to, švie ti mo, 
kul tū ros, svei ka tin gu mo ug dy mo ir kt.), bet ir į jau ni mo po rei
kius, su da ro mos są ly gos jiems jaus tis sau giai, pra smin giau 
leis ti lais va lai kį, ska ti na ma sa va no rys tė, jau ni mo ver slu mas, 

pi lie tiš ku mas, sie kia ma spręs ti so cia li nes, psi cho lo gi nes 
pro ble mas, ma žin ti nu si kals ta mu mą ir jau ni mo ne dar bą. 
Čia tei kia mos įvai rios pa slau gos: už im tu mo po pa mo
kų, gru pi nės veik los, in di vi du a lios kon sul ta ci jos. Šiuo 
me tu Lie tu vo je vei kia 28 at vi ri jau ni mo cen trai ir 136 
at vi ros jau ni mo erd vės. Kiek vie nais me tais to kių įstai gų  
dau gė ja. 

Pa si ta ri me dis ku tuo ta apie tai, ko kių veik lų trūks ta 
va sa rą ir ko kios tu rė tų bū ti or ga ni zuo ja mos daž niau, 
ko kios erd vės tam ga li bū ti pri tai ky tos, kaip pri trauk ti 

kom pe ten tin gus sto vyk lų va do vus ir už tik rin ti edu ka ci nių pro
gra mų ko ky bę. Dis ku si jo je nu tar ta, kad, plė to jant ne for ma lio jo 
vai kų švie ti mo įvai ro vę per va sa ros ir ki tas atos to gas, svar bu 
už megz ti ry šius su vie tos ben druo me nė mis, siek ti, kad švie ti mo 
įstai gos ben dra dar biau tų su įvai rio mis ins ti tu ci jo mis. Taip pat 
rei kia už tik rin ti, kad to kios ko ky bės pa slau gos bū tų pri ei na mos 
ir di des niuo se mies tuo se, ir rajonuo se gy ve nan tiems vai kams. 
Pui kio mis va sa ros po il sio erdvėmis ga li tap ti ne tik for ma lio jo 
ir ne for ma lio jo švie ti mo or ga ni za ci jos, bet ir mu zie jai, bib lio
te kos, na cio na li niai bei re gio ni niai par kai. Svar bus ir veik lų 
įvai ro vės as pek tas – šiuo me tu ypač pa si gen da ma sto vyk lų, 
ku rio se dau giau dė me sio bū tų ski ria ma pi lie tiš ku mui, so cia li
nės at sa ko my bės ug dy mui. Ap tar ta ir va sa ros sto vyk lų bei ki tų 
ne for ma lio jo švie ti mo veik lų re gist ro svar ba.

Kon sul ta ci nį pa si ta ri mą or ga ni za vo ŠMM kar tu su LMNŠC.

ViktorijakAlAIMAITė
LMNŠCkomunikacijosspecialistė

Jono Karolio nuotraukos



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2015 m. Nr. 11 (355)

5

Šiandienėmokykla yragreitai besikeičiančiopasaulio
dalis,tadmokiniųgebėjimasmąstyti,savarankiškaipriimti
sprendimustampasvarbesnisužfiksuotąinformacijosar
žiniųrinkinį,t.y.mechaninęatmintį.„Mums rei kia pro ble
mų spren dė jų, spren di mų pri ėmė jų, ino va to rių. Rei kia juos 
ug dy ti(s). Mums rei kia nau jų bū dų, kaip mo ky ti ir mo ky tis. 
Mums rei kia pa reng ti sa vo vai kus dėl jų pa čių at ei ties, o 
ne dėl mū sų pra ei ties.“ (Mike’asFleethamas)

Ug dy mo pro ce se vis daž niau pa brė žia ma mo kė ji mo mo ky tis 
svar ba. Ben dro sio se pro gra mo se (2008) ši kom pe ten ci ja įvar
dijama – po rei kis mo ky tis ir at sa ko my bės už sa vo mo ky mą si 
pri si ė mi mas. Lie tu vos kur čių jų ir ne pri gir din čių jų ug dy mo cen tre 
(LKNUC) su tri ku sios klau sos mo ki niams tam su da ro mos pa lan
kios są ly gos: dau giau dė me sio ski ria ma prak ti nėms veik loms 
ne tra di ci nė se ap lin ko se (mu zie juo se, ki no te at re, par kuo se, 
bib lio te ko se), į mo ko muo sius da ly kus in teg ruo ja mos in for
ma ci nės tech no lo gi jos, or ga ni zuo ja ma įvai ri pro jek ti nė veik la, 
pa tei kia mos in te rak ty vios, kū ry bi nės už duo tys ir t. t. Re mian tis 
2014–2015 m. m. cen tro ug dy mo pla no ana li ze, ug dy mo tu ri nys 
pri tai ko mas įvai rių po rei kių ir ge bė ji mų mo ki niams, jis padeda 
stiprinti in teg ra ci nius ug dy mo tu ri nio ry šius bei kur ti ben dra
dar bia vi mu grįs tą ap lin ką. At si žvel giant į kiek vie no su tri ku sios 
klau sos mo ki nio in di vi du a lius po rei kius bei ge bė ji mus, sie kia ma 
iš ug dy ti sa va ran kiš kus, mąs tan čius, ak ty vius, kū ry bin gus vi suo
me nės na rius, pa si ren gu sius mo ky tis vi są gy ve ni mą, to bu lė ti 
ir pri si dė ti prie vi suo me nės to bu li ni mo. 

LKNUC 2013–2015 m. stra te gi niai tiks lai – pa ge rin ti ug dy mo 
ko ky bę ir mo ky mo si sėk min gu mą bei už tik rin ti ša lies kur čių jų ir 
ne pri gir din čių jų ug dy mo si po rei kius. Šie siekiai įgy ven di na mi 
nuolatos: ge ri na mos mo ky to jų, auk lė to jų kom pe ten ci jos, ug do
mos mo kėjimo mo ky tis ir ki tos ben dro sios bei da ly ki nės kom
pe ten ci jos, to bu li na mas švie ti mo pa gal bos tei ki mas kur tiems, 
ne pri gir din tiems vai kams, koch le a ri nių im plan tų nau do to jams, 
jų šei moms, mo ky to jams ir švie ti mo or ga ni za to riams. Esa me 
nuo lat be si mo kan ti ug dy mo įstai ga, tad ieš ko me nau jų bū dų, 
for mų ir įran kių, ku rie pa dė tų sėk min gai su tri ku sios klau sos 
vai kų so cia li za ci jai gir din čių jų pa sau ly je. Cen tro ug dy to jams 
svar bi ir įdo mi žy maus kog ni ty vi nės sri ties Iz ra e lio psi cho lo go 
prof. Reu ve no Feu ers tei no Mo ky mo si po ten cia lo vys ty mo pro
gra ma. Tai pui ki me to di ka, lei džian ti ana li zuo ti vai ko mo ky mo si 
stra te gi jas, jo pa žin ti nę veik lą, įver tin ti stip ri ą sias ir sil pną sias 
pu ses bei, re mian tis stip ry bė mis, ug dy ti su tri ku sias pa žin ti nes 
funk ci jas. 

APiemoKymoSiPoteNciALoVyStymoProgrAmą

Prof. R. Feu ers tei nas be veik 60 sa vo gy ve ni mo me tų vys tė 
pa ži ni mo funk ci jų struk tū ros kin ta mu mo ir mo ky mo si tar pi nin
kau jant te ori jas. Jo ma ny mu, pa sau lio švie ti mo sis te mos vis 
dar per ma žai ski ria dė me sio vai kų mąs ty mo bei mo kė ji mo 
mo ky tis kom pe ten ci jai, ug dy mui sis te mi niu bū du, per ne lyg 
pa brė žia mi in for ma ci jos kau pi mo (pa tei kiant fak tus) įgū džiai, 
pvz., gam tos moks lų, ma te ma ti kos, is to ri jos ir t. t. R. Feu ers
tei no me to di ka re mia si nuo sta ta, kad žmo gaus sme ge nys yra 
plas tiš kos, o in te lek tas nė ra kaž kas fik suo to ar ne kin ta mo, 
kiek vie nas as muo, taip pat ir tu rin tis spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių, tu ri sa vo stip rybę, ku ri ug dant(is) jam pa de da. Pro
fe so rius R. Feu ers tei nas, tarp tau ti nio Mo ky mo si po ten cia lo 
vys ty mo cen tro įkū rė jas, kli ni ki niais ty ri mais įro dė, kad esama 
tam tik rų pa žin ti nių funk ci jų, pa de dančių mo ky tis. Pa žin ti nės 
funk ci jos – tai spe ci fi niai mąs ty mo ge bė ji mai, ku rie ga li bū ti 
ug do mi bet ko kio am žiaus žmo gui. Jei šios mo ki nių funk ci jos 

Sie kiant iš mo ky ti su tri ku sios klau sos vai kus mo ky tis

 bus ne iš la vin tos, jie su si durs su sun ku mais, ypač įsi sa vin da mi 
nau ją me džia gą. Tai ne pri klau so nei nuo in struk ta vi mo ko ky bės, 
nei nuo pa ties vai ko pa stan gų. 

Šio žy maus psi cho lo go nuo mo ne, vie nas ker ti nių mo ki nio 
pa žin ti nės rai dos veiks nių mo ky mo(si) pro ce se – mo ky to jas, jo 
po žiū ris, ge bė ji mas tar pi nin kau ti, nau do ti tam tik rus me to di nius 
in stru men tus, su pras ti, kaip vai kas mo ko si ir ką rei kia daryti, 
kad jis iš mok tų. Pe da go gas tu rė tų gebėti tapti tar pi nin ku, pa de
dan čiu mo ki niui at rink ti rei kia mą pa tir tį, su telk ti dė me sį, pa lai ky ti 
grįž ta mą jį ry šį. Yra trys pa grin di nės (ga linčios trans for muo ti 
bet ku rią są vei ką į mo ky mą si tar pi nin kau jant) ben dra vi mo tarp 
mo ky to jo ir mo ki nio ypatybės: be ša liš ku mas / abi pu siš ku mas, 
trans cen den ci ja ir pra smės tar pi nin ka vi mas. Mo ky mo si tar pi nin
kau jant pro gra ma (angl. Me dia ted Le ar ning Ex pie ren ce, MLE) 
bei spe cia lūs me to di niai in stru men tai (angl. The In stru men tal 
En rich ment, IE), pa de dan tys ug dy ti mo ki nių mo ky mo si įgū džius 
ir pa siek ti aki vaiz džių tei gia mų po ky čių, – iš skir ti nės R. Feu ers
tei no ug dy mo me to di kos es mė. Be je, mū sų ša lies Ben dro sio se 
pro gra mo se taip pat pa brė žia ma, kad mo ki nys kom pe ten ci ją 
ga li iš siug dy ti tik pats są mo nin gai ir ak ty viai mo ky da ma sis, o 
mo ky to jo pa rei ga – nu kreip ti ir pa dė ti. 

moKymAi

Cen trai, plė to jan tys ir tai kan tys prof. R. Feu ers tei no mo ky
mo si po ten cia lo vys ty mo te ori ją, vei kia 80yje pa sau lio ša lių. 
Lie tu vo je to kio po bū džio įstaiga at si ra do vi sai ne se niai, to dėl 
LKNUC Švie ti mo pa gal bos, ver ti ni mo ir kon sul ta vi mo sky riaus 
spe cia lis tės pa ren gė „Eras mus+“ pro gra mos pro jek tą. Tiks
las – pa ge rin ti švie ti mo pa gal bą su tri ku sios klau sos vai kams 
tei kian čių spe cia lis tų pro fe si nę kom pe ten ci ją ir už tik rin ti švie
ti mo pa gal bos for mų ir bū dų įvai ro vę bei pa slau gų ko ky bę. 
Su pla nuo ta vyk ti į mo ky mo si kur sus ir su si pa žin ti su Mo ky mo si 
tar pi nin kau jant pro gra ma, ku ri pa sau ly je pri pa žįs ta ma kaip 
vie na pa žan giau sių mo ky mo for mų, ska ti nan čių vai ko ug dy
mo si po ten cia lo plėt rą, bei jos įran kiu – Mo ky mo si po ten cia lo 
vys ty mo pro gra ma. 

Pro jek tas bu vo pa tvir tin tas, tad lie pos mė ne sį trys cen tro 
dar buo to jos – dvi sur do pe da go gės ir psi cho lo gė – iš vy ko į 
Flo ren ci ją (Ita li ja), kur vy ko tarp tau ti niai Feu ers tei no ins ti tu to 
(Iz ra e lis) mo ky mai. Su si rin ko šim tai da ly vių iš vi sų pa sau lio 
ša lių, tad mū sų dar buo to joms tai bu vo pui ki ga li my bė ne tik 
įgyti nau jų ži nių bei ge bė ji mų, bet ir pa ben drau ti su di de lę 
pa tir tį tu rin čiais ko le go mis. Toks ben dra dar bia vi mas ne tik pa
pil do pro fe si nes ži nias, bet ir pra ple čia ben drą sias (taip pat ir 
kal bi nę) kom pe ten ci jas.

Šiuos mo ky mus or ga ni zuo jan tis Feu ers tei no ins ti tu tas – 
tarp tau ti nis ug dy mo, gy dy mo ir ty ri mų cen tras, ku rio mi si ja 
yra tre jo pa: 

 � re mian tis R. Feu ers tei no me to du, pa de dančiu ug dy tis sis
te mi nio mąs ty mo ir mo ky mo si įgū džius, vys ty ti pro gra mi nes 
ir moks li niais ty ri mais pa grįs tas pa ra dig mas;
 � da ry ti įta ką pa sau lio švie ti mo sis te moms bei di na miš ka me 
ir nuo lat kin tan čia me pa sau ly je pa dė ti joms ge riau pa reng ti 
mo ki nius gy ve ni mui;
 � pa dė ti įvai rių ša lių, kul tū rų, vi suo me nės sluoks nių, re li gi jų 
vai kams bei su au gu sie siems įveik ti pa ži ni mo, emo ci nius, 
psi cho lo gi nius ir so cia li nius su tri ki mus bei di din ti sa vo po
ten cia lą kuo pla tes nės in teg ra ci jos link. 

LKNUC dar buo to jos sa vai tę klau sė si ne tik te ori nių Mo ky mo si 
tar pi nin kau jant pro gra mos pa skai tų, ku rias ve dė žy mūs Feu
ers tei no ins ti tu to moks li nin kai: Rab bis Ra fis Feu ers tei nas, Lou 
Fa li kas, Ro ma nas Gouz ma nas bei kt., bet ir prak tiš kai iš ban dė 
da lį Mo ky mo si po ten cia lo vys ty mo pro gra mos in stru men tų. 
Ją su da ro se ri ja ne prog ra mi nių, laips niš kai su dė tin gė jan čių, 
skir tin gų te mų bei tu ri nio už duo čių, skir tų tam tik rai pa žin ti nei 
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funk ci jai ug dy ti ir su dė tų į 14 dar bak ny gių (pvz., „Ly gi ni mai“, 
„Orien ta ci ja erd vė je“, „Ana li ti nis su vo ki mas“, „Iliust ra ci jos“,  
„Šei mos ry šiai“, „Ka te go ri jos“ ir kt.). Tar pi nin kau jant mo ky to jui 
at lie ka mos už duo tys pa de da plė to ti as me ni nes stra te gi jas, 
sie kia ma spręs ti pro ble mas, su ku rio mis ga li me su si dur ti ir 
tikrovėje.

Mo ky mų da ly viai, su si pa ži nę su MLE ir IE pro gra mų me džia
ga, iš nau jo mo kė si su dė ti ug dy mo ak cen tus – svar biau sia yra 
ne ko, bet kaip mo ko me. Di des nį ug dy mo lanks tu mą pa brėž da
ma Feu ers tei no te ori ja ir tai ko mos sis te mos pa ro do aki vaiz dų 
kiek vie no mo ki nio, net tu rin čio spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, 
vi sa pu siš kų kog ni ty vi nių stra te gi jų bei pro ble mų spren di mo 
įgū džių vys ty mą si, kuris padeda įgy ti ki tų svar bių ži nių bei ge
bė ji mų. Kaip tarp tau ti nių mo ky mų da ly viams ne kar tą pa brėž ė 
žy dų dės ty to jai, Mo ky mo po ten cia lo vys ty mo pro gra ma nė ra dar 
vie nas ug do ma sis da ly kas (pvz., ma te ma ti ka ar is to ri ja), bet tai 
tam tik ra spe cia li „įran kių dė žė“, pri ei na ma ir bū ti na kiek vie nam 
mo ky to jui, sie kian čiam pa dė ti mo ki niui įgy ti vie ną pa grin di nių 
gebėjimų – mo kė ji mo mo ky tis kom pe ten ci ją. 

Mo ky to jo ir mo ki nių ro lės, nau do jant Feu ers tei no me to dą, 
ski ria si nuo mums įpras tų: mo ky ma sis vi sa da yra in te rak ty
vus, ugdytiniai negali būti pa sy vūs, nes tie sio gi nis jų da ly va vi
mas – bū ti nas. Prak ti kų tei gi mu, ši pro gra ma ne tik pa ge ri na 
vai kų mo ky mą si, bet ir su ma ži na el ge sio pro ble mas. Mo ky mo si 
po ten cia lo vys ty mo pro gra mos už duo tys yra to kios įdo mios ir 

įtrau kian čios, kad ne be pa ste bi bė gan čio lai ko. At lik tų už duo
čių skai čius nė ra svar biau sias ro dik lis, to dėl vai kams ne rei kia 
var žy tis tar pu sa vy je. Šio me to do tiks las – mo ty vuo ti mo ki nius 
at lik ti už duo tį, pa dė ti jiems iš mok ti pa tiems mąs ty ti, spren džiant 
pro ble mas tai ky ti sa vas stra te gi jas, at ras ti sa vą jį ke lią. Pa gal 
prof. R. Feu ers tei no su kur tą me to di ką dir ban tys mo ky to jai 
vi sa da yra ir bus tam tik ri tar pi nin kai, pa de dan tys mo ki niui at
rink ti rei kia mą in for ma ci ją, ly din tys juos, pa ro dan tys spe ci fi nius  
in for ma ci jos in ter pre ta vi mo ir pro ble mų spren di mo bū dus. 
Pro gra mą ga li ma sėk min gai tai ky ti ir dir bant su kla se, ir in di
vi du a liai.

LKNUC ben druo me nė ti ki si, kad in for ma ci jos apie Feu ers
tei no me to dą sklai da ir Mo ky mo si tar pi nin kau jant pro gra mos 
bei Mo ky mo si po ten cia lo vys ty mo pro gra mos įgy ven di ni mas 
pa ge rins švie ti mo pa gal bą su tri ku sios klau sos vai kams tei
kian čių spe cia lis tų pro fe si nę kom pe ten ci ją, už tik rins švie ti mo 
pa gal bos for mų ir bū dų įvai ro vę bei pa slau gų ko ky bę. Nau jos 
me to di kos tai ky mas ati tin ka cen tro stra te gi nius tiks lus – jis pa
dės mo ky to jams ug dy ti su tri ku sios klau sos bei koch le a ri nius 
im plan tus tu rin čių mo ki nių mo kė ji mo mo ky tis kom pe ten ci ją, 
už tik rin ti sėk min gą mū sų mo ki nių in teg ra ci ją į gir din čių jų dau
gu mos vi suo me nę.

RūtaVyŠNIŪNIeNė
LKNUCsurdopedagogė

Į gyvenimąvis labiau skverbiantisnaujosioms techno
logijoms,laikoknygųskaitymuiliekavismažiau.Situacija
tokia,kadskaitymoįgūdžiųneįgyjanetikvaikai,betirdalis
suaugusiųjų,otokiųproblemųturintysžmonėspaprastai
jųturi,deja,irkitosesrityse.Tadreikiavisokeriopaiskatinti
vaikusskaitytiirstengtisįpratintijuosimtiknygasišbiblio
tekų,otėvamspabrėžtivisotonaudą.

Ig na li nos ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja kar tu su Vo kie
ti jos Biu re no mies to sa vi val dy be, ku riai ši pro ble ma taip pat 
pa si ro dė ak tu a li, dve jus me tus įgy ven di no tarp tau ti nį Co me
nius Re gio part ne rys tės pro jek tą „Skai ty mo ska ti ni mas ug dant 
kū ry biš ku mą“. Prie pro jek to pri si jun gė Ig na li nos gim na zi ja, 
Ig na li nos ra jo no sa vi val dy bės vie šo ji bib lio te ka, Ig na li nos kul

ignalinojeišbandytinaujiskaitymoskatinimobūdai

tū ros ir spor to cen tras ir Ig na li nos ra jo no pa gal bos mo ki niui, 
mo ky to jui ir mo kyk lai cen tras, į dau gu mą veik lų bu vo ak ty viai 
įtrauk ti ne tik pro jek to part ne riai, bet ir vi sos Ig na li nos ra jo no 
ben dro jo ug dy mo mo kyk los.

Skai ty mo ska ti ni mui ir kū ry biš ku mo ug dy mui abie jo se ša ly se 
bu vo nau do ja mi tra di ci niai (lai ko jau pa tik rin ti) ir vi siš kai nau ji 
me to dai. Ben dra dar biau jant įstai goms iš kitų ša lių, vi sa da gims
ta daug nau jų idė jų ir įvai rių min čių, kaip ne tra di ciš kai pa žvelg ti 
į vi siems ži no mus da ly kus. 

SKAitymoSKAtiNimobūreLiAiVAiKAmS

Ig na li nos kul tū ros ir spor to cen tre dve jus me tus vy ko dai lės 
bū re lis „Iliust ruo ja me kny gas“ ir ke ra mi kos „Lip do me kny gų he
ro jus“. Už si ė mi mų da ly viai rei kia mo mis ug dy mo prie mo nė mis 
bu vo ap rū pin ti iš pro jek to lė šų. 

Projektoįgyvendintojai
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Šių bū re lių va do vių Al do nos Ja ku bov skie nės ir Ni jo lės 
Trin kū nie nės pa ste bė ji mai: „Su da ri nė da mos veik los pla nus, 
rė mė mės kon kre čiomis kny go mis. Pa si tei si no vy kę per skai
ty tų kny gų ap ta ri mai: mo ki niai vie ni ki tiems re ko men da vo, ką 
ver tė tų per skai ty ti. Kar tais vai kai kū ry bi nei veik lai į bū re lį iš 
sa vo as me ni nės bib lio te kė lės at si neš da vo kny gų, ku rio mis pa
si da ly da vo ir su ki tais. Kiek vie ną kar tą kar tu su dar buo to jo mis 
bu vo per žiū ri mos ir ap ta ria mos mo ki niams rū pi mos kny gu tės 
ir jų iliust ra ci jos. Ap si lan ky mai bib lio te ko je pa si tei si no – vai
kai sa vo dar buo se pradėjo kū ry biš kai  nau do ti skai ty tų teks tų 
iš trau kas. Kū ry bi nia me pro ce se bu vo gi liau ana li zuo ja mi kny
gų he ro jų cha rak te riai, ap lin ka, ug do mas pa sta bu mas, vyk o 
dis ku si jos, taip at si skleidė in di vi du a lūs po žiū riai, at si rado no
rin čiųjų per skai ty ti kny gą dar kar tą. Naudingas buvo pa tar lių 
ir prie žo džių iliust ra vi mas – vai kai leng vai vis ką įsi min ė. Jie 
su si do mė jo kny go mis apie sa vo kraš tą, pa sa ko mis, lie tu vių 
ra šy to jų kū ri niais – iš au go tau ti nė sa vi mo nė. Skai ty da mi ir 
iliust ruo da mi kny gas mo ki niai ge riau įsi me na au to rius, be 
to, ug do si jų kū ry biš ku mas. Per skai ty tą teks tą kiek vie nas  
su vo kia sa vaip, o iliust ruo da mas nau do ja sa vas iš raiš kos prie
mo nes. Įdo mu ste bė ti, kai tą pa tį teks tą mo ki niai pavaizduoja 
skir tin gai.“

Idė ja ska tin ti vai kus skai ty ti dai lės pa mo ko se pri sta ty ta  
ra jo no pra di nių kla sių ir dai lės mo ky to jų me to di niuo se bū re
liuo se.

iNterAKtyVioSiStorijoS

In te rak ty vių is to ri jų kū ri mas – ki toks skai ty mo ska ti ni mo bū
das. Idė ja – ki to kia kny ga, kai ga li pats pa si rink ti, ku rį va rian tą 
skai tysi to liau. Juk taip skai ty ti – įdo miau.
„Buvogražuspenktadienio rytas.Saulės atspindžiai

sniegeatrodėlygnuolatosžybsintysdeimantai.Džeimsas,
vosprabudęs,susiruošėįsusitikimądėldarbo.Jisnebu
voapsileidęs žmogus, tiesiog jambuvosunkusmetas,
nesdaugumadarbovietųbuvoužimtos.Papusryčiavęs
Džeimsasišskubėjoįbūsimądarbovietę,tačiauautomo
bilisniekaipneužsivedė.Jisnusprendė:
a)eitiįautobusųstotelęirvažiuotiautobusu;
b)išsikviestitaksi;
c)skubiaieitipėsčiomis.“
Šios is to ri jos bu vo ku ria mos Ig na li nos gim na zi jo je. Kaip sa ko 

mo ky to ja As ta Ur ba nai tė: „In te rak ty vios is to ri jos – tai ne ri bo
ja mos, pla taus spek tro, jau ni mui ak tu a lios te mos (nors ir ne 
vi siems su au gu sie siems pa tin kan čios, pvz., tri le riai, siau bo 
siu že tai). Taip ska ti na mi vai kų kū ry bi niai ge bė ji mai. Is to ri jų 
tę si niai (siu že tai) ga li pri klau sy ti nuo nuo tai kos ar tu ri mo lai ko. 
Įdo mus me to das kal bų pa mo ko se – kur ti trum pas 2–3 sa ki nių 
is to ri jas su dau gy be siu že to li ni jų: 1) kiek vie na gru pė gau na 
vo ką su pri kli juo ta is to ri jos pra džia (vi sos skir tin gos) ir la pe lį, 
ko kią siu že to li ni ją tu ri su kur ti; 2) ant la pe lio su ra šo siu že to tu
ri nį ir įde da jį į vo ką; 3) po maž daug 8 mi nu čių gru pės kei čia si 
vo kais ir gau na nau jus la pe lius su siu že to kryp ti mi – taip is to ri jos 
pra džiai su ku ria mi skir tin gi tę si niai; 4) pa mo kos pa bai go je is to
ri jos per skai to mos ir įver ti na mos. Su dė tin giau sia šios pro jek to 
veik los da lis – iš vers ti į an glų kal bą, nes li te ra tū ri nis ver ti mas 
tu ri ati tik ti au to riaus sti lių. Lie tu viš ki ir an gliš ki is to ri jų va rian tai 
bu vo įkel ti į kom piu te ri nę pro gra mą, lei džian čią skai ty ti bet ku rį 
pa si rink tą siu že tą.“

Su kur tos is to ri jų įžan gos iš vers tos į an glų kal bą ir pa siū ly ta 
pro jek to part ne riams Vo kie ti jo je – Biu re no Mau ri ci jaus gim na
zi jos mo ki niams – su kur ti nau jas siu že to li ni jas. In te rak ty vios 
is to ri jos yra ki toks skai ty mo būdas, o dar kai jos su kur tos pa
žįs ta mo ben dra am žio – tuo met skai ty ti dar įdo miau. 

In te rak ty vių is to ri jų pri tai ky mo lie tu vių ar už sie nio kal bų 
pa mo ko se ga li my bės pri sta ty tos ra jo no lie tu vių, už sie nio 
kal bų, pra di nių kla sių mo ky to jams. Iš leis tas šių is to ri jų kom
pak ti nis dis kas. Mo ki nių su kur tas in te rak ty vias is to ri jas ir 
pa reng tą me to di nę me džia gą ga li te ras ti in ter ne to pus la py je –  
www.ignalina.lt/go.php/lit/Daugiauapieprojektoigyven
dinima/3422.

VAiKųirjAuNimoKūryboSriNKtiNė

Vai kų kū ry bos kny gų lei dy ba – vi sa da pa si tei si nan tis skai
ty mo ska ti ni mo bū das. Jei kny go je išspausdintas mo ki nio 
teks tas, ją tik rai per skai tys ne tik pats vai kas, bet ir jo drau gai, 
gi mi nai čiai ar pa žįs ta mi. Jei gu bus ren gia mas kon kur sas, kny gą 
per skai tys ir vi si jo da ly viai.

Dėl to nu ma tė me iš leis ti vai kų ir jau ni mo kū ry bos rink ti nę. 
Taip pat or ga ni za vo me kon kur są, ku ria me ak ty viai da ly va vo vi
sų Ig na li nos ra jo no švie ti mo įstai gų moks lei viai – pa teik ta apie 
200 vai kų dar bų. Biu re ne dar bus kū ry bos rink ti nei ren gė vie nos 
kla sės mo ki niai. Vai kams kur ti bu vo daug sma giau ži nant, kad 
ben dra am žiai ki to je ša ly je da ro tą pa tį.

Teks tus į an glų kal bą ver tė ir kny gą ma ke ta vo pa tys pro jek to 
da ly viai. Ren giant kny gą spau dai ben dra dar biauta in ten sy viai. 
2015 m. pra džio je 600 vie ne tų ti ra žu Lie tu vo je iš leis ta vai kų ir 
jau ni mo kū ry bos rink ti nė „kūrybosžiedai“ – pui kus Ig na li nos 
ir Biu re no bei vi sų pro jek te da ly vau jan čių part ne rių ben dra dar
bia vi mo pa vyz dys. 128 pus la pių, A4 for ma to kny go je ga li ma 
rasti 30 li te ra tū ros kū ri nių (pa sa kų bei fan tas ti nių ar pa sa ko ji mų 
mei lės ir drau gys tės te mo mis), ku riuos pa ra šė 29 mo ki niai. 
Lei di nys iliust ruo tas 28iais tai ko mo sios ar vaiz duo ja mo sios 
dai lės dar bais. Dar 25 pie ši nius kny gai pa tei kė Biu re no pra di
nės mo kyk los mo ki niai: jie ne kū rė li te ra tū ri nių teks tų, o už ra šė 
sa vo min tis apie skai ty mą. Vi skas pa teik ta ori gi na lo (lie tu vių 
ar ba vo kie čių) ir an glų kal bo mis.

Kny gos pra tar mė je ra šy to ja Gin ta rė Ado mai ty tė tei gia: „Mū sų 
ran ko se – svar bi, reikš min ga, įdo mi kny ga. Ją ra šė ir iliust ra vo 
itin jau ni žmo nės. Kai ku rie – ma ži vai kai, ką tik iš mo kę dai liai 
brėž ti pir mą sias rai des, jung ti žo dį prie žo džio. Ki ti – la biau 
įgu dę, pa si ry žę po me tų ki tų įsi lie ti į su au gu sių jų gy ve ni mą. 
Da lis au to rių gy ve na Lie tu vo je, da lis – Vo kie ti jo je. Ne svar bu, 
kad jie ne pa žįs ta vie ni ki tų. Vi sus val do vie nas ir tas pats stip rus 
jaus mas: no ras my lė ti, drau gau ti, sva jo ti, pa žin ti pa sau lį. Ban
dy mas ra šy ti pir muo sius sa vo teks tus – tai pa stan ga pa reikš ti: 
aš esu, aš tu riu sa vo nuo mo nę, ma ty ki te ma ne ir gir dė ki te. To kio 
po bū džio kny goms lem ta gy ven ti il gai. Jų vie ta – gar bin go je 
na mų len ty no je ša lia šei mos re lik vi jų.“

Ši kny ga, kaip ir ki tos pro jek to veik los ir re zul ta tai, bu vo pri s 
ta ty ta Lie tu vos pa ro dų ir kon gre sų cen tre „Li tex po“ vy ku sio je 
tarp tau ti nė je Vil niaus kny gų mu gė je. Ren gi ny je da ly va vo apie 
400 da ly vių, tarp jų ir vi si pro jek to part ne riai iš abie jų ša lių. 
Mugėje vy ko lo te ri ja, per ku rią bu vo ga li ma įsi gy ti ne tik kny
gą „Kū ry bos žie dai“, bet ir ki tų pro jek to vie ši ni mo prie mo nių. 
To kiu bū du pro jek to idė jas sten gė mės skleis ti po vi są Lie tu vą.

Rink ti nės „Kū ry bos žie dai“ pri sta ty mo ren gi ny je Ig na li no je 
pa dė ko mis ir kny go mis ap do va no ti vi si au to riai ir juos kon sul
ta vę mo ky to jai, pa dė ko mis – vi si kon kur se da ly va vę mo ki niai.

Elek tro ni nį kny gos va rian tą ga li ma at si siųs ti pro jek to in ter
ne to pus la pyje.

SKAitymoSKAtiNimoKoNKurSAi

Tai tra di ci niai skai ty mo ska ti ni mo bū dai, į ku riuos šį kart 
pa žvelg ta ki taip. Pir mojo kon kur so „Su kny ga per pa sau lį“ 
dalyviai ga lėjo rung ty niau ti: kas per skai tys dau giau siai kny gų ir 
dau giau siai pus la pių, o skai ty da mi ap lan kys dau giau siai ša lių. 
Ant ro jo kon kur so „Ža vūs skai ty mo žen klai“ už duo tis ir tiks las 
bu vo po pu lia rin ti skai ty mą, jo ap raiš kų ieš koti kas die ny bė je. 
Šio kon kur so da ly vių fo to gra fi jos pa nau do tos rengiant pro jek
to ka len do rių. „Su kurk re kla mą kny gai“ pa kvie tė kur ti kny gų 
re kla mas ben dra am žiams. Or ga ni zuo tas ir „Kny gų iliust ra ci jų 
kon kur sas“ – gau ta virš 200 vai kų dar bų, ku rie eks po nuo ti pa ro
do je Ig na li nos kul tū ros ir spor to cen tre. Šio kon kur so pa grin di nis 
ver ti ni mo kri te ri jus – ne tik me niš ku mas, bet svar biau sia, kad 
iliust ra ci ja ati tik tų teks tą. 

Da ly vau ti kon kur suo se pa kvies tos vi sos ra jo no mo kyk los, 
ne tik pro jek to part ne riai. Svar bu tai, kad ne bu vo pa mirš tas 
nė vie nas kon kur so da ly vis – vy ko bai gia mie ji ren gi niai ir  
nu ga lė to jų ap do va no ji mai, vi si ga vo pa dė kos raš tus už da ly
va vi mą. 
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No rint su do min ti jau ną ją kar tą dar vie nu kon kur su, rei kia pa
rink ti kon kre tų, pa trauk lų, in tri guo jan tį tiks lą, ku ris skir tų si nuo 
anks tes nių. Kon kur se „Su kny ga per pa sau lį“ nau ja bu vo tai, 
kad vai kus siek ta su do min ti ge og ra fi ja – skai tant „ap lan ky ti“ kuo 
dau giau ša lių, taip pat skai čiuo tos ne tik per skai ty tos kny gos 
ir ap lan ky tos ša lys, bet ir per skai ty ti pus la piai. Tra di ci niuo se 
skai ty mo ska ti ni mo kon kur suo se „nu ken čia“ 1–4 kla sių daug 
skai tan tys mo ki niai, ku rie nie ka da ne lai mi, nes jų skai to mos 
kny gos bū na ne plo ny tės su dau gy be pa veiks liu kų ir ke lio mis 
teks to ei lu tė mis, o so li džios, ke lių šim tų pus la pių. To dėl pa ly
gin ta, kaip ga li skir tis že mes nių jų kla sių mo ki nių per skai ty tų 
kny gų skai čius nuo teks to ap im ties. Pa vyz džiui, pus la pių kon
kur se pir ma vie ta ati te ko 7924 pus la pius per skai čiu siam vai kui 
(t. y. 99 kny gas), an tra – 7127 pus la pius (t. y. 25 kny gas). Šie 
mokiniai skai tė dau giau sia, bet per skai ty tų kny gų skai čius 
nė ra di de lis. O kny gų kon kur se to je pa čio je am žiaus gru pė je 
lai mė jo ki ti vai kai – pir ma vie ta ati te ko už 344 per skai ty tas 
kny gas (6524 pus la piai), an tra vie ta – už 123 kny gas (2242 
pus la piai). Ki to se am žiaus gru pė se to kio žy maus ne ati ti ki mo 
tarp per skai ty tų kny gų ir pus la pių skai čiaus ne bu vo. Tai bu vo 
tar si trys at ski ri kon kur sai. 

Kaip pa sa ko ja šio kon kur so or ga ni za to rės, Ig na li nos ra jo no 
sa vi val dy bės vie šo sios bib lio te kos di rek to rė Lo re ta Alek nie
nė ir jos pa va duo to ja Vi da Se ko nie nė: „Ren giant kon kur so  
nuo sta tus, bū ti na ge rai ap gal vo ti ver ti ni mo tai syk les. Jos tu ri 
bū ti la bai kon kre čios, aiš kios tiek ver ti ni mo ko mi si jai, tiek kon
kur so da ly viams. No rint di des nio ak ty vu mo svar bu pa trauk liai 
bei aiš kiai pri sta ty ti, in for ma ci ją skleis ti vi suo me nei pa ste bi
mo se, ma to mo se, pri ei na mo se vie to se: bib lio te ko se, mies to 
skel bi mų len to se, mo kyk lų in for ma ci nė se sis te mo se, in ter ne to 
erd vė se. Dar vie nas mo ty va ci jos bū das – kiek vie nam skai ty to
jui / da ly viui vie šo je erd vė je skir ti po di de lį, spal vin gą pla ka tą 
(šia me kon kur se jie va din ti „la ga mi nais“), ku ria me ga lė tų įdo
miai bei iš ra din gai fik suo ti in for ma ci ją apie per skai ty tas kny gas 
(pa va di ni mas, au to rius, pus la pių skai čius) bei su rink tus taš kus. 
Ne ma ža ti ki my bė, jog šiuos pla ka tus pa ma tę su si do mės ir ki ti 
bib lio te kos lan ky to jai. Tai lyg ben dra am žio pa ta ri mas, kas yra 
įdo mu, ma din ga. Svar bu at kreip ti dė me sį į kon kur so da ly vius, 
skai tan čius itin daug kny gų. Gali būti, jog, siek da mi ge res nių 
re zul ta tų, jie ne skai to, o tik fik suo ja „la ga mi ne“. Bib lio te ki nin
kas (kon kur so or ga ni za to rius bei vyk dy to jas) tu rė tų su vai kais 
pa ben drau ti, iš klau sy ti jų įspū džius, at si lie pi mus ar la biau siai 
pa ti ku sių vie tų iš trau kas iš grą ži na mos kny gos, taip įsi ti kin tų, 
ar ji tik rai yra skai ty ta. Kon kur sui pa si bai gus nu ga lė to jus bū
ti na vie šai pa gerb ti, pa skelb ti jų re zul ta tus, įteik ti as me ni nes 
do va nė les.“

Skai ty mo ska ti ni mo kon kur sų or ga ni za vi mo pa tir ti mi pa si
da ly ta ra jo no kal bų ir pra di nių kla sių mo ky to jų, bib lio te ki nin kų 
me to di nių bū re lių su si ti ki muo se. Kon kur sų nuo sta tus ir re zul
ta tus ga li ma ras ti pro jek to pus la py je in ter ne te.

„LANgųeiLėrAŠčiAi“

Idė ja – pro pa guo ti skai ty mą įvai rių pa sta tų lan guo se, iš 
gat vės ma to mo se vie to se iš ka bin ti pla ka tus su vai kų min ti mis 
apie kny gas.

Ig na li no je ir Biu re ne or ga ni zuo tas kon kur sas „Lan gų ei lė raš
čiai“, skir tas iš rink ti įdo miau sias vai kų min tis apie skai ty mą ir 
kny gas. Čia dalyvavo įvai rių am žiaus gru pių vai kai. Ge riau si 
lie tu vių teks tai nu siųs ti į Vo kie ti ją, ge riau si vo kie čių – į Lie tu vą. 
Mintys pla ka tuo se pa teik tos ori gi na lo ir an glų kal bo mis. Jos 
iliust ruo tos vai kų pie ši nių frag men tais, nuo trau ko mis. Abie jo se 
ša ly se su kur ti skir tin gi „Lan gų ei lė raš čių“ pla ka tai: Lie tu vo
je – 22 rū šių, Vo kie ti jo je – 12, pa reng ta kon kur so me to di nė 
me džia ga. Pla ka tų kom plek tais ap rū pin tos vi sos Ig na li nos ir 
Biu re no ra jo nų mo kyk los. Biu re ne iš leis tas abie jų ša lių „Lan gų 
ei lė raš čių“ pa ro dos ka ta lo gas „Fens ter bil der“. Pla ka tų pa ro dos 
or ga ni zuo tos Ig na li no je, Biu re ne, Pa lan go je, Ry go je, Vil niu je. 
Abie jų ša lių darbai pri sta ty ti tarp tau ti nė je Vil niaus kny gų mu
gė je. Be to, Ig na li no je ir Biu re ne skai ty ti ska ti nan tys pla ka tai 

pa puo šė mies tų skel bi mų len tas, mo kyk lų ko ri do rius, įvai rių 
įstai gų pa sta tų lan gus.

knyga–taitarsistebuklingaslaivas,kuriuogalinuke
liautiįateitįarbaįpraeitį,įpožemiusirįvisatosplatybes.
Galisusipažintisuįdomiaisžmonėmis,ateiviais,netpa
baisomis.keliaujipovisokiuspasauliusirsužinaidaug
naujo,pasimokai.kaiskaitaiknygą,atrodo,kadpatsjoje
gyveni.(Ores tas Bie li nis, Ig na li nos Čes lo vo Ku da bos pro gim
na zi ja, 4b kla sė)
Dažnaigirdžiužmonessakant:„Nežinau,kaipelgtis,kaip

gyventitoliau“.Oašnusijuokiuiratsakau:„Skaityk.kažkur
yraknyga,kuriojeturasiatsakymą.“(Ka ro li na Dauk šai tė, 
Ig na li nos gim na zi ja, 4e kla sė)
Manoknygelėsskaitomos irspalvinamos.Oipatinka!

Jėga!Mėgstuskaitytiapielapęirvilką,mėgstuspalvinti
lėktuvus,laivus,krabus,aštuonkojus.(Džiu gas Graz no vas, 
Ig na li nos „Šal ti nė lio“ mo kyk la, 6 me tai)

Vi sų Lie tu vo je iš leis tų pla ka tų elek tro ni nę ver si ją ga li te at si
siųs ti pro jek to pus la py je in ter ne te.

SKAitymoPoPietėS

Skai ty mo po pie tės – dar vie nas ska ti ni mo bū das. Jų Ig na li nos 
ra jo no sa vi val dy bės vie šo jo je bib lio te ko je pro jek to įgy ven di ni mo 
lai ko tar piu bu vo or ga ni zuo tos 26. Pro jek to lė šo mis po pie tė mis 
da ly viai ga lė jo ger ti ar ba tė lę.

Bib lio te kos di rek to rės pa va duo to ja V. Se ko nie nė sa ko: 
„Ruo šian tis skai ty mo po pie tėms (gar si niams skai ty mams), 
pa tar ti na iš anks to vai kams pa siū ly ti pa si rink ti kny gu tę, o no
rin tie ji ga li pa si ruoš ti skai ty ti ar net min ti nai iš mok ti la biau siai 
pa ti ku sias iš trau kas. Jei šiuose užsiėmimuose kla sė da ly vau ja 
or ga ni zuo tai, bib lio te ki nin kas ben dra dar biau ja su mo ky to ja, 
nu ma to pa si ren gi mo gar si niams skai ty mams veik las: pa ren ka 
kny gas, ra gi na vai kus jas skai ty ti, ap ta ria ren gi nio pro gra mą. 
Or ga ni za to riai tu ri nu ma ty ti ke le tą veik lų, glau džiai su si ju sių 
su skai to mos kny gu tės tu ri niu. Tai ga li bū ti jud rie ji žai di mai, 
vik to ri na, pie ši mas, spal vi ni mas ar ki ti pa trauk lūs už si ė mi mai. 
Iš trau kas gar siai ga li skai ty ti tiek pa tys vai kai, tiek mo ky to jos, 
tiek bib lio te ki nin kės. Jei tai ei lė raš čių kny ge lė, ga lima iš mok ti 
ke le tą jų min ti nai. Ren gi nio da ly viai ga li per si reng ti kny ge lės 
per so na žais ar ba gar si nius skai ty mus pa į vai rin ti pa si telk da mi 
lė lių te at rą.“

SuSitiKimAiSurAŠytojAiS

Ig na li nie čiai tu rė jo ga li my bę vie šo jo je bib lio te ko je su si tik ti su 
ra šy to jais Si gu te Ach, Al vy du Šle pi ku, Ne rin ga Vait ku te, Al ma 
Mie liaus kie ne, Rim vy du Lau ži ku, Vi ta li ja Bo gu tai te, Al gir du 
Tart vy du, Gin ta re Ado mai ty te, ste bė ti „La bai te at ro“ mu zi ki nį 
spek tak lįžai di mą „Ap link pa sau lį“, skir tą prieš mo kyk li nio ug
dy mo gru pės vai kams, da ly vau ti lei dyk los „Nie ko rim to“ kny gų 
pri sta ty mo renginyje su An driu mi Ge ce vi čiu mi. 

„Bib lio te ki nin kams pa pras tai ne sun ku nu spręs ti, ku rį kny gos 
au to rių, iliust ruo to ją ar ki tą žmo gų, su si ju sį su lei dy ba, kvies ti 
į su si ti ki mą su skai ty to jais. Tai ga li bū ti po pu lia rių kny gų ar ba 
tais me tais iš rink tų į ge riau sių jų pen ke tu ką au to riai, iliust ruo
to jai ga li bū ti ir jau nie ji ra šy to jai, iš lei dę pir mą ją sa vo kny gą. 
Au to riai, ku rie daž nai va ži nė ja į su si ti ki mus su skai ty to jais, jau 
tu ri pa ren gę įdo mų pri sis ta ty mą, ben drau ja su žiū ro vais, su
ge ba juos su do min ti. Ki tais at ve jais su si ti ki mo or ga ni za to riai 
pa si rū pi na ren gi nio vė dė ju, pasikviečia at li kė jus, skai to vus, 
or ga ni zuo ja vik to ri ną ir ki taip pa gy vi na ren gi nį“, – pa sa ko ja  
V. Se ko nie nė. 

Bib lio te kos dar buo to jų tei gi mu, la bai svar bu, kad ren gi nio 
re kla ma pa siek tų vi sus ga li mus žiū ro vus. Ne pa kan ka iš ka bin ti 
skel bi mus mies te, bū ti na pa skelb ti in for ma ci ją apie su si ti ki mą 
in ter ne te, bib lio te ko je, iš da ly ti skra ju tes, siųs ti ži nu tes as me
niš kai, in for muo ti mo ky to jus bei tė vus. 
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PASKAtiNtigALiirteAtrAS

Sie kiant su do min ti kuo di des nį bū rį vai kų ir jau ni mo, da lis 
pla nuo tų su si ti ki mų su ra šy to jais pa keis ti į te at ra li zuo tus jų kū
ry bos pri sta ty mus. Ig na li nos kul tū ros ir spor to cen tre pro jek to 
lė šo mis vi sų ra jo no mo kyk lų mo ki niai ga lė jo mė gau tis tri mis 
pasirodymais (kiek vie ną jų ste bė jo dau giau kaip po 300 mo ki
nių): „Kny gos te at ro“ spek tak lis pa gal Jur gio Sa vic kio kū ry bą 
„Pra ban gos“ (9–12 kla sių mo ki niai), Vil niaus te at ro „Avi lys“ 
spek tak lis „Prin ce sė ir kiau lia ga nys“ Han so Kris tia no An der
se no pa sa kos mo ty vais (1–4 kla sių mo ki niai) ir „Sta lo te at ro“ 
spek tak lis „Eg lė žal čių ka ra lie nė“ lie tu vių liaudies pa sa kos 
mo ty vais (5–8 kla sių mo ki niai). 

Spek tak liai or ga ni zuo ti iš pro jek to lė šų ir vai kams nepaprastai 
pa ti ko. Pa vyz džiui, per spek tak lį „Prin ce sė ir kiau lia ga nys“ bu vo 
ga li ma ne tik gė rė tis įdo miais sce no je vyks tan čiais įvy kiais, bet 
ir pa tiems juo se ak ty viai da ly vau ti: šok ti, at sa ki nė ti į klau si mus. 
O jų bū ta įvai rių: iš pra džių ak to riai no rė jo su ži no ti, ko kias 
pa sa kas apie mei lę ži no vai kai, vė liau, ra šant laiš ką, pri rei kė 
ir ra šy bos tai syk lių. Spek tak lio vi du ry je ak to riai „pa mir šo“ sce
na ri jų ir vėl tu rė jo pra šy ti susirinkusiųjų pa gal bos (kar tu bu vo 
su ži no ta, ar jie skai tė šią H. K. An der se no pa sa ką). Ma žie ji žiū
ro vai taip pat pa dė jo nu sta ty ti, ko kiais iš įvai rių ša lių at vež tais 
vai siais še ria mos ka ra liš ko sios kiau lės, ir tiks liai su skai čiuo ti, 
kiek kar tų prin ce sė bu vo pa bu čiuo ta. Nors spek tak lis su kur tas 
pa gal la bai se ną pa sa ką, ja me ne trū ko ir šiuo lai ki nių ele men tų: 
po pu lia rių dai nų, ne tik vai kus, bet ir su au gu siuo sius ska ti nan čių 
pa gal vo ti re pli kų. Su si mąs ty ti apie ver ty bes no rė jo si ir ma tant 
kai ku rias taik liai pa rink tas de ko ra ci jas (pvz., vie ną iš prin ce sės 
taip trokš ta mų „ste buk lin gų“ daik tų – gan dų dė žu tę, iš ku rios 
ga li ma su ži no ti vi sus pa sau lio gan dus ir nau jie nas – vaiz da vo 
įvai ria re kla ma apklijuota šiukš lių dė žė). Po spek tak lio vai kai 
pra dė jo la biau do mė tis H. K. An der se no pa sa ko mis.

moKymAiSuAuguSieSiemS

Vy ko ne tik ren gi niai vai kams, bet ir mo ky mai su au gu sie
siems. Pe da go gams ir pro jek te da ly vau jan čių įstai gų dar buo to
jams suor ga ni zuo ti 3 se mi na rai: psi cho lo gės Ir mos Rei ni kie nės  
„Psi cho lo gi niai skai ty mo as pek tai“, „Kaip pa rink ti tin ka mą kny
gą“, Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Lie tu vių li te ra tū ros ka ted ros 
doc. dr. As tos Gus tai tie nės „Skai ty mo ten den ci jos Eu ro po je“. 
Skai ty mo pe da go gams ir mo ki nių tė vams vy ko lek to riaus 
Vy gan do Pik čiū no pa skai ta „Skai ty mo nau da“. Mo ky muo se 
da ly va vo ir ži nias apie skai ty mo ska ti ni mą gi li no ne tik pro jek
to part ne riai, bet ir ki tų ra jo no mo kyk lų, gre ti mų sa vi val dy bių 
bib lio te kų at sto vai. 

Pa gal psi cho lo gės I. Rei ni kie nės se mi na ro „Psi cho lo gi niai 
skai ty mo as pek tai“ me džia gą pa reng tas in for ma ty vus lanks
ti nu kas „Skai ty mo nau da“. Ar ži no jo te, kad vai kai skai to per 
die ną vi du ti niš kai 31 mi nu tę, o kom piu te riams, plan še ti niams 
kom piu te riams, te le vi zo riams ski ria apie 4 va lan das, kad 
35 proc. vai kų vi sai ne skai to? Ar gir dė jo te, kad su au gu sie ji per 
die ną vi du ti niš kai skai to 17 mi nu čių, o te le vi zo riui ski ria dau
giau nei 4 va lan das ir kad 52 proc. su au gu sių jų vi sai ne ski ria 
lai ko skai ty mui?

I. Rei ni kie nės teigimu, vai kas per me tus skai ty da mas iš
moks ta nuo 4000 iki 12 000 nau jų žo džių, tu ri di des nę mo ty
va ci ją mo ky tis, la vi na sa vo emo ci nį in te lek tą (iš moks ta pa žin ti 
pa sau lį, sa vo ir ki tų jaus mus), jam leng viau se ka si mo kyk lo je. 
Skai ty mas pa de da pa tir ti nuo ty kius, įvai riau sias emo ci jas, 
mo ko spręs ti pro ble mas, ge ri na mo ky mo si re zul ta tus, la vi na 
vaiz duo tę ir kū ry biš ku mą. Be to, pa de da at si pa lai duo ti, įveik ti 
kri zes, ge rė ja ra šy mo įgū džiai, tur tė ja kal ba ir ple čia si žo dy
nas, su vo kia mos ir pe ri ma mos ver ty bės, ge rė ja mąs ty mas ir 
dė me sio kon cen tra ci ja. 

Kaip sa kė I. Rei ni kie nė, bū dų ir ga li my bių su do min ti vai kus 
yra dau gy bė. Perskai tę kny gą iki in tri guo jan čios vie tos ga li te 
sa ky ti, jog pra tę si me ki tą die ną. Galima pa teik ti įdo mių fak tų 
apie au to rių, kny gos pa ra šy mo ap lin ky bes, įreng ti jau kų skai
ty mo kam pe lį, skai ty ti gar siai, ro dy ti ges tus, ban dy ti mėg džio ti 

vei kė jus, įgar sin ti gy vū nus, klau sy tis ap ra šy tos mu zi kos. Taip 
pat pa si ga min ti pa tie ka lą pa gal re cep tą iš ku rios nors kny gos, 
skir ti už duo tis, ku rių at li ki mui rei kė tų skai ty ti (pvz., nau do jant 
pro gra mą „Po wer Point“ pa reng ti skaid res apie kny gą). Rink ti 
ge riau sią, juo kin giau sią, nuo bo džiau sią, po pu lia riau sią ir kt. 
kny gas, taip pat rink ti mo der niau sią, kū ry biš kiau sią, niū riau sią 
ir kt. vir še lį, or ga ni zuo ti pa sa kų die nas. Be to, vai kai la biau siai 
su si do mės ta kny ga, ku rios ne ga li pa siek ti, tu rė ti ar ku ri yra 
„ne re ko men duo ti na“. 

Mo ky mų me džia gą ir pa gal ją pa reng tą lanks ti nu ką „Skai ty mo 
nau da“ ga li te at si siųs ti pro jek to pus la py je in ter ne te.

irdAr...

Daug dė me sio skir ta ne tik skai ty mą ska ti nan čioms ir kū ry
biš ku mą ug dan čioms veik loms, bet įvai ria pu siam ben dra vi mui 
ir ben dra dar bia vi mui, su tvir tė jo ry šiai tarp vie tos įstai gų ir part
ne rių Biu re ne. Su stip rin tas ry šys tarp mo ky to jų, bib lio te ki nin kų, 
ki tų kul tū ros, švie ti mo dar buo to jų ir va do vų – kar tu bu vo dir ba
ma, taip pat vyk do mi pro jek te da ly vau jan čių įstai gų dar buo to jų 
su si ti ki mai. Ben dras dar bas, veik la ir ke lio nės vi sa da su ar ti na. 
Pa ge rė jo už sie nio kal bų ži nios: pro jek to part ne rių įstai gų dar
buo to jai ga lė jo lan ky ti an glų kal bos kur sus ir da ly vau ti tarp
tau ti niuo se su si ti ki muo se (or ga ni zuo tos 34 iš vy kos į Biu re ną). 
Ap tar ti ir pa ly gin ti abie jo se ša ly se nau do ti skai ty mo ska ti ni mo 
me to dai. To kie pa žin ti niai vi zi tai pa grei ti na pa žan gos vys ty mą si, 
nes prak tiš kai pa ma čius, kaip įgy ven di na ma ko kia nors nau
jo vė ki to je ša ly je, ją leng viau pri tai ky ti. Bu vo įdo mu pa ly gin ti, 
ką mėgs ta skai ty ti vai kai Vo kie ti jo je ir ką – Lie tu vo je, pa ma ty ti, 
kad esa mos skai ty mo ten den ci jos ir pro ble mos, su ku rio mis 
su si du ria ma, yra la bai pa na šios. Vai kams taip pat bu vo įdo mu 
su ži no ti, ką skai to, ko kias is to ri jas ku ria jų ben dra am žiai ki to je 
ša ly je. Pa ly gi nus Lietuvos ir Vokietijos skai ty mo ten den ci jas, 
su kaup ta mo ky to jų, bib lio te ki nin kų, ki tų švie ti mo ir kul tū ros 
dar buo to jų pa tir tis šio je sri ty je, pa reng ti ko ky biš kes ni pro jek to  
pro duk tai. 

Pro jek to veik la bu vo fi nan suo ja ma iš Mo ky mo si vi są gy ve
ni mą pro gra mos, ku rią Lie tu vos Res pub li ko je ad mi nist ruo ja 
Švie ti mo mai nų pa ra mos fon das. 

oKASiŠto?

Pro jek to nau da įvai ria pu sė. Per so na las dau giau su ži no jo 
apie skai ty mo nau dą vai kui ir su au gu sia jam bei pa gi li no sa vo 
da ly ki nes kom pe ten ci jas, pamatė, ko kiais bū dais ga li ma ska
tin ti mo ki nių skai ty mą ir kaip prak tiš kai vei kia abie jo se ša ly se 
iš ban dy ti nau ji me to dai, su si pa ži no su ki tų ša lių kul tū ra, gi li no 
už sie nio kal bų ge bė ji mus, to bu li no tarp tau ti nio ben dra vi mo 
įgū džius ir ži nias, kurios rei ka lin gos, kad galėtų įgy ven din ti 
eu ro pi nius pro jek tus ir or ga ni zuo ti įvai rius ren gi nius, ke lio nes ir 
pan. Įgy ta pa tir tis bus nau do ja ma ir pro jek tui pa si bai gus. Ži nios, 
kaip ska tin ti vai kų skai ty mą, yra nau din gos ir mo ky to jams, ir 
bib lio te ki nin kams. Įgy ti dar bo įgū džiai, ge res nis už sie nio kal bų 
mo kė ji mas pra vers ren giant ki tus pro jek tus.

Pro jek te da ly vavę as me nys įgy to mis ži nio mis, pa tir ti mi, su
si ti ki mų įspū džiais pa si da li jo sa vo įstai go se. Mo ki niai no riai 
lan kė pro jek to bū re lius, da ly va vo kon kur suo se, ki to se veik lo
se, jiems bu vo sma gu ži no ti, kad jų ben dra am žiai ki to je ša ly je 
vei kia tą pa tį. 

Ma no me, kad šis pro jek tas – ge ra in ves ti ci ja į il ga lai kio 
skai ty mo kul tū ros puo se lė ji mą. Iš ban dy tos skai ty mo ska ti ni mo 
me to di kos bu vo ap ra šy tos ir pri sta ty tos ra jo no da ly kų mo ky to jų, 
bib lio te ki nin kų me to di niuo se su si rin ki muo se, mo kyk lų va do vų 
pa si ta ri muo se. Džiu gu, kad įvai rių ren gi nių, bū re lių, kon kur sų 
gau sa ir pri ei na mu mas pa ska ti no dau gy bę vai kų ak ty viau skai
ty ti kny gas ir ug dė jų kū ry biš ku mą. Toks ir bu vo pa grin di nis šio 
pro jek to tiks las.

RitaGASIUkeVIČIeNė
Ignalinosr.savivaldybėsadministracijosŠvietimo,kultūrosirsporto

skyriausvyresn.specialistė,projektovadovė
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Šių me tų spa lį su reng ta 17oji tarp tau ti nė kon fe ren ci ja „In
teg ruo tas da ly ko ir už sie nio kal bos mo ky mas – Lie tu va 2015“ 
(angl. Fo cus on CLIL – Lit hu a nia 2015), ku rią or ga ni za vo 
Lie tu vos an glų kal bos mo ky to jų aso cia ci ja (LAK MA) ir 80ąjį 
ju bi lie jų šven čian tis Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te tas (LEU). 
Kon fe ren ci jo je Lie tu vos ir už sie nio spe cia lis tai, dir ban tys in
teg ruo to da ly ko ir už sie nio kal bos mo ky mo (IDUKM) sri ty je, 
da li jo si moks li nių ty ri mų įžval go mis bei ge rą ja prak ti ne pa tir ti mi. 
Da ly va vo dau giau nei 200 šios švie ti mo sri ties spe cia lis tų iš 
dau giau nei 20 už sie nio ša lių. 

Kon fe ren ci jo je pra ne ši mus skai tė moks li nin kai, dės ty to jai ir 
mo ky to jai iš Aust ri jos, Ai ri jos, Če ki jos, Es ti jos, Grai ki jos, Is pa
ni jos, Ita li jos, Ja po ni jos, Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų, Jung ti
nės Ka ra lys tės, Ru si jos, Slo va ki jos, Veng ri jos. Ple na ri niuo se 
po sė džiuo se sa vo įžval go mis apie IDUKM da li jo si šios sri ties 
eks per tai, kon sul tan tai, kny gų au to riai Phi las Bal las, Keith Kel ly, 
An na Kol bus zew ska, Ka tar zy na Pa pa ja, Fran zas Mit ten dor fe
ris, An na Snow. Apie IDUKM ga li my bes Lie tu vo je pa pa sa ko jo 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Mo ky mo si vi są gy ve ni mą de
par ta men to Pe da go gų veik los sky riaus ve dė ja Vil ma Bač kiū tė, 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Už sie nio kal bų ins ti tu to di rek to rė 
Vil ma Bi jei kie nė ir ISM Va dy bos ir eko no mi kos uni ver si te to 
lek to rė Li li ja Vil kan cie nė. 

Pra ne šė jai tei gė, kad in teg ruo tas da ly ko ir už sie nio kal bos 
mo ky mas – tai rak tas į sėk mę sie kiant kar je ros aukš tu mų. Taip 
to bu li na mos kal bi nės ko mu ni ka ci nės ir da ly ki nės kom pe ten ci
jos, ku rios rei ka lin gos sėk min gai pro fe si nei veik lai.

Eks per tai P. Bal las ir K. Kel ly pri sta tė nau jau sią sa vo kny gą 
„IDUKM praktinis mokymas“ (angl. „Put ting CLIL in to Prac ti
ce“) bei ve dė prak ti nius se mi na rus, ku riuo se pa tei kė dau gy bę 
už sie nio kal bos ir gam tos moks lų in teg ra vi mo pa vyz džių bei 
pa ta ri mų, kaip tin ka mai pa reng ti me džia gą IDUKM pa mo koms. 
Lek to rė A. Kol bus zew ska pa ta rė, kaip už sie nio kal bų spe cia
lis tai ga li su si do ro ti su sun ku mais, ky lan čiais mo kant tam tik rų 
da ly kų. K. Pa pa ja ap žvel gė ty ri mų duo me nis, ide a laus IDUKM 
mo ky to jo sa vy bes bei pabrėžė, kaip svar bu ži no ti, ko kias pro
fe si nes kom pe ten ci jas ga li ma to bu lin ti ana li zuo jant sa vo dar bo 
sėk mes ir ne sėk mes. Lek to rius F. Mit ten dor fe ris papasakojo, 
kaip IDUKM ga li pa dė ti jau niems žmo nėms įsi tvir tin ti dar bo rin
ko je. Jis tei gė, kad kal bos mo ky mas ne at sie ja mas nuo tu ri nio, 

17-ojitarptautinėLietuvosanglųkalbosmokytojųasociacijos
kon fe ren ci ja

o šiuo lai ki nis ug dy mas yra lanks tus, mo der nus ir, svar biau sia, 
tarp da ly ki nis. Edu ko lo gi jos moks lų pro fe so rė A. Snow kal bė jo 
apie iš šū kius, su ku riais su si du ria IDUKM me to dą tai kan tys 
pe da go gai. Anot lek to rės, da ly ko mo ky to jams ky la sun ku mų 
dėl už sie nio kal bai ke lia mų rei ka la vi mų, o kal bos mo ky to jams 
pro ble mų ke lia da ly ki nių ži nių įver ti ni mas. 

Kon fe ren ci jos da ly viams bu vo pa siū ly ta 40 prak ti nių se
mi na rų bei pri sta ty mų, ku rių me tu spe cia lis tai da li jo si ge rą ja 
IDUKM pa tir ti mi. Jie pa tei kė in teg ruo tos veik los, vyk do mos 
įvai rio se ug dy mo pa ko po se, pa vyz džių – pa mo kų, pro jek tų, 
edu ka ci nių už si ė mi mų, taip pat pa ro dė, kaip dirb ti su mo der nio
sio mis tech no lo gi jo mis (iš ma niai siais te le fo nais, plan še ti niais 
kom piu te riais ir kt.). Ga li ma drą siai teig ti, kad kon fe ren ci jo je 
skam bė ju sios pra ne šė jų min tys ir iš va dos dar kar tą įro dė, jog 
XXI am žiu je, kai in for ma ci jos srau tas toks di de lis ir mo ki niai 
itin įval dę iš ma ni ą sias tech no lo gi jas, svar biau siu švie ti mo sis te
mos už da vi niu iš lie ka kū ry biškų, kri tiš kai mąs tan čių, dva siš kai 
tur tin gų ir emo ciš kai stip rių as me ny bių ug dy mas. In teg ruo tas 
da ly ko ir už sie nio kal bos mo ky mo me to das – pui kus įran kis. 

Kon fe ren ci jo je ak ty viai da ly va vo LEU stu den tai, be si ren gian
tys tap ti an glų kal bos mo ky to jais. Jie ne tik klau sė si pra ne ši mų, 
da ly va vo prak ti niuo se se mi na ruo se, bet ir pri si dė jo prie ren gi nio 
or ga ni za vi mo bei sklai dos – pa ren gė pra ne ši mų san trau kas ir 
in ter viu su pra ne šė jais. 

Part ne rių ir rė mė jų pro fe sio na li pa gal ba kon fe ren ci jos da ly
viams leido džiaug tis tur tin ga pro gra ma ir sėk min ga ren gi nio 
or ga ni za ci ja. Jau dau ge lį me tų LAK MA ir LEU glau džiai ben
dra dar biau ja su JAV am ba sa da Vil niu je. Aso cia ci jos ren gi nius 
mo ky to jų ir moks li nin kų ben druo me nei vi sa da re mia Kemb ri džo 
ir Oks for do uni ver si te tai, „Pe ar son“ ir „Us bor ne“ lei dyk los. Ma
lo nu, kad šie met rė mė jų są ra šą pa pil dė No ri džo kal bų mo ky mo 
ins ti tu tas. Kon fe ren ci jos idė ją pa rė mė ir Bal ti jos ša lių eg za mi nų 
ta ry ba. Prie ren gi nio sėk mės taip pat pri si dė jo kny gy nai „Hu
ma ni tas“ ir „Ro tas“, su tei kę ga li my bę su si pa žin ti su nau jau siais 
lei di niais apie IDUKM ir juos įsi gy ti.

Dė ko ja me kon fe ren ci jos pra ne šė jams, da ly viams, rė mė
jams – vi siems, ku rie da li jo si sa vo įžval go mis ir pa tir ti mi. Juk 
tik da lin da mie si ga li me pra tur tė ti ir tik dis ku tuo da mi apie iš šū
kius ga li me juos pri im ti ir iš spręs ti. Ti ki mės, kad ši kon fe ren ci ja 
pa ska tins už sie nio kal bų ir įvai rių da ly kų spe cia lis tus Lie tu vo je 

ben dra dar biau ti ren giant nau
jus IDUKM pro jek tus bei ug dant 
moki nių kal bi nes ko mu ni ka ci nes 
ir da ly ki nes pro fe si nes kom pe
ten ci jas. Taip pat ti ki mės, kad ši 
tarptau ti nė kon fe ren ci ja pra plė tė 
mo ky to jų aki ra tį, jie įsi ti ki no, kad, 
tai kant ino va ty vius mo ky mo ir mo
ky mo si me to dus, ga li ma pa siek ti 
ne įti kė ti nų re zul ta tų, tap ti ge rais 
spe cia lis tais ir bū ti so cia liai at
sa kin gais pi lie čiais. Juk ug dome 
šiuo lai ki nę kar tą, ge ban čią sa va
ran kiš kai pri im ti spren di mus. 

Kon fe ren ci jos me džia gą ga li
ma ras ti LAK MA in ter ne to sve
tai nė je – www.lakmaonline.lt.

eglėPeTRONIeNė
LAKMAprezidentė

kristinaURBONIeNė
Šiaulių„Saulėtekio“g-josanglųkalbos

mokytoja,LAKMAvaldybosnarė
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Mokyklose

Kai pas ku ti ni ą ją spa lio sa vai tę mo kyk lo se nu ti lo mokinių bal
sai, Su dei kių mo kyk lo jedau gia funk cia me cen tre, at virkš čiai – 
jie su kle go. Nuo to lai ko, kai čia pir mą kar tą or ga ni zuo ta vai kų 
va sa ros po il sio sto vyk la, grei tai jau bus pra ėję du de šimt me čiai. 
Ta čiau mo ki niai atos to gau ja ne tik va sa rą...

Spa lį mo kyk los, at ro do, dar tik pra ti na si prie per va sa rą 
pa mirš to vai kų šur mu lio, o, žiū rėk, vėl atos to gos! Tie sa, jos 
kuk lios – vos sa vai tė, bet tė vams, ku rie dar ne ga li sa vo at ža lų 
pa lik ti na muo se vie nų, tik ras gal vos skaus mas. Kur dė ti vai kus? 
Jei gu bai gian tis moks lo me tams ir ar tė jant va sa rai mo kyk los 
su lau kia įvai riau sių tu ri nin gą po il sį ža dan čių pa
siū ly mų, tai vai kų už im tu mo or ga ni za vi mas trum
pų jų atos to gų me tu – dar la bai ak tu a li pro ble ma. 
No rė da mi nors kiek pa gel bė ti tė vams, nu ta rė me 
pa da ry ti eks pe ri men tą – per mo ki nių ru dens 
atos to gas Su dei kių mo kyk lo jedau gia funk cia me 
cen tre Ute nos mies to ug dy mo įstai gų pra di nu
kams or ga ni zuo ti die nos sto vyk lą. Tu ri me vi sas 
ga li my bes: gra ži gam ta, pui kiai įreng tos erd vės 
veik loms ir po il siui tiek vi du je, tiek lau ke, įvai rius 
už si ė mi mus ga lin tys or ga ni zuo ti spe cia lis tai, 
val gyk la, vir tu vė, po il sio kam ba riai. Tik vie na pro
ble ma – vai kus kas dien į sto vyk lą rei kė tų ve žio ti 
pa tiems tė vams. Nuo Ute nos iki Su dei kių – 10 
ki lo met rų. Pa si ro do, kad tai nė ra pro ble ma. Kai 
tik cen tro in ter ne to pus la py je pa skel bė me apie 
sto vyk lą, dir ban čių tė vų dė me sį pa trau kė ži nia, 
kad vai kams veik los bus ren gia mos nuo aš tun
tos iki aš tuo nio lik tos va lan dos. Į pla nuo tas 20 
vie tų vi si no rin tie ji ne be til po. O būgš tau ti dėl to, 
kaip vai kams pa vyks pri si tai ky ti per to kį trum pą 
lai ką, ne bu vo ka da. Jie vie nu me tu ga lė jo rink
tis įvai rias veik las: kū ry bos, spor to, žai di mų, 
so cia li nių įgū džių ug dy mo ar tie siog džiaug tis 
gra žio mis ru dens die no mis lau ke. Dau giau ne gu 
pu sė atos to gas čia lei du sių vai kų – pir mo kai. Jie 
nori viską sužinoti ir la bai daug pa sa ko ja – tai du 

irvėlatostogos?!Kurdėtivaikus?

pa grin di niai da ly kai, ku riuos pa ste bė jo su jais dir bę pe da go gai. 
O pa sa ko ja vai kai ta da, kai su jais šneka, jų klau so si ir gir di. 
„Per pirmuosius moks lo me tų mė ne sius tiek daug ne kal bė jau, 
kiek per tą sa vai tę. Vai kai la bai daug kalba apie sa vo šei mas, 
džiaugs mus ir rū pes čius. Tai pats ge riau sias pa ži ni mo bū das. 
Tur būt bendrauti ska ti na ne įpa rei go jan ti ap lin ka. Jei gu vai kas 
pa sa ko ja, va di na si, jis pa si ti ki, jau čia si sau gus, o iš si kal bė jęs 
ir pats pa si jun ta ge riau. Pa si ro do, jog užsiėmimai mėgs ta ma 
veik la to kia me am žiu je yra vie nas veiks min giau sių pro ble mų 
spren di mo bū dų“, – pa tir tais įspū džiais da li ja si va do vė Ra sa 
Žit ku vie nė. 

Pa grin di nis mū sų sto vyk los 
tiks las – sudaryti sąlygas, jog 
vai kas jaus tų, kad tai atos to
gos. Mo kyk los sie nos ne tu ri jų 
pa vers ti į pa mo kas. „Dar bas 
ru dens sto vyk lo je bu vo nau jas 
iš ban dy mas. Tam, kad mokiniai 
no rė tų čia at ei ti per atos to gas, 

rei kia ge rai pa si ruoš ti veik loms, jas ap gal vo ti, 
de rin ti su ko le go mis, jog ne bū tų mo no to ni jos, 
ža din ti smal su mą, ne nu vil ti nei tė vų, nei vai kų 
lū kes čių“, – apie nau ją jį iš ban dy mą pasakoja 
va do vė Kris ti na Čer niaus kie nė.

Tė vai, ver tin da mi die nos sto vyk los veik lą, kaip 
svar biau sius da ly kus var di jo vai kų už im tu mą, 
so cia li nių ge bė ji mų ug dy mą ir edu ka ci ją, no rą 
lan ky ti už si ė mi mus, bu vi mą gry na me ore, veik las 
vir tu vė lė je. Pir mo ko Elin go ma ma Lai ma džiau
gė si, kad sū naus ry te net ža din ti ne rei kia: jis 
pats anks ti at si ke lia, ruo šia si į sto vyk lė lę, nes ten 
la bai sma gu. O tre čio ko Ka ro lio ma ma Ei man tė 
jau mie lai re gist ruo tų sa vo sū nų į to kią žie mos 
atos to gų sto vyk lą. Pa sak jos, die nos sto vyk los 
ra jo ne – la bai džiu gi nan tis ir rei ka lin gas da ly kas, 
nes vai kų už im tu mas ir prie žiū ra per atos to gas 
yra tik ras gal vos skaus mas. O mū sų mo kyk lai
dau gia funk ciam cen trui – tai pa ska ti ni mas tęs ti 
veik las ir ieš ko ti nau jų idė jų. 

VilmaPeTRUlIeNė
Utenosr.Sudeikiųm-klos-daugiafunkciocentrodirektorėN
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Du pas ta ruo sius ru dens mė ne sius Lie tu vos gim na zi joms ir 
vi du ri nėms mo kyk loms bu vo skel bia mi kon kur sai, ku riuo se ga
lė jo da ly vau ti vi si no rin tys pa gi lin ti sa vo ži nias apie Vi dur že mio 
jū ros re gio ną (kon kur sas „Eu ro med sco la“) ir Eu ro pos Są jun gą 
(ES), jos ins ti tu ci jas, va do vus, ko mi te tus, agen tū ras, frak ci jas 
ir t. t. (kon kur sas „Eu ros co la 2015“). 

Kon kur sas „Eu ro med sco la“ skir tas pa tik rin ti ži nias apie ES ir 
Vi dur že mio jū ros re gio no asam blė jos dar bą. Tiks las – at rink ti 
vie ną mo kyk lą, ku rios at sto vai tei sin gai at sa kys į tris klau si mus 
ir su kurs mi nu tės truk mės te mą ati tin kan tį fil mu ką. Mūsų moky
klos ko man dos ka pi to nė IIIg kla sės mo ki nė Vi gi li ja Stru my lai tė 
kartu su ko man dos nariais kū rė fil mą ir ieš ko jo at sa ky mų į tris 
su dė tin gus klau si mus apie Vi dur že mio jū rą – taip jie pra tur ti
no sa vo ži nias. Kon kur so da ly viai su ži no jo daug nau jų da ly kų 

europosSąjungoskonkursai–
PriekulėsievosSimonaitytėsgimnazistamsnenaujiena

apie Tur ki ją, Egip tą, Kip rą, Ma ro ką, Mal tą ir ki tas Vi dur že mio 
jū rą apsupusias ša lis. Vie nos iš jų yra ES na rės, ki tos – ne. 

Tarp 21 į at ran ką pa te ku sios gim na zi jos užimame 10 vie tą 
(drau ge su Klai pė dos „Vy dū no“ gim na zi ja). Mū sų ži nios bu vo 
įver tin tos ge riau siai, fil mas šiek tiek pras čiau, iš vi so su rin ko
me 12,75 ba lo. Ma no me, kad tai pui kus įver ti ni mas. Sma gu, 
kad mū sų ko man da pa ti kė jo, jog mo kyk lo je rei ka lin gos ne tik 
da ly ki nės ži nios, bet ir pla tes nis su pra ti mas apie ki tas ša lis 
bei jų po li ti ką.

„Eu ros co los“ kon kur se da ly va vo me 2012 m., ta da į gim na zi ją 
grį žo me su di džiu liu lai mė ji mu – ke lia la piu į Eu ro pos Par la men
tą ir sa vai tės truk mės ke lio ne po Eu ro pą (ap lan kė me Pra hą, 
Pa ry žių, Briu se lį, Ber ge ną ir Kiol ną). Vėliau dve jus me tus ne
ga lė jo me da ly vau ti kon kur se – to kios tai syk lės. 

Už si mez gus Ute nos ir Chel mo (Len ki ja) mies tų drau gys tei, 
2000 m. pa si ra šy ta ben dra dar bia vi mo su tar tis tarp Ute nos 
Adol fo Ša po kos gim na zi jos ir Chel mo mies to 1ojo ben dro jo 
la vi ni mo Stefano Čar niec kio var do li cė jaus. Nu ma ty ta stip rin ti 
lie tu vių ir len kų jau ni mo sa vi tar pio su pra ti mą, pa žin ti kai my ni nį 
kraš tą, plė to ti edu ka ci nę veik lą, or ga ni zuo ti ben drus kul tū ri nius 
ir me ni nius užsiėmimus, pa dė ti jau niems žmo nėms da ly vau ti 
to les nė je in teg ra ci jo je į Eu ro pos Są jun gą, įgy ven din ti mo ki nių 
mai nų pro gra mas.

Per pen kio li ka ben dra dar bia vi mo me tų jau vy ko 16 lie tu vių 
ir len kų gru pių su si ti ki mų, per ku riuo s sten gta si kuo dau giau 
su ži no ti apie mo ky mo( si) me to dus, mo kyk lų gy ve ni mą, sa vo 
bi čiu lių kas die ny bę ir šven tes bei ki tas abiem pu sėms ak tu a lias 
te mas. Įgy ven din tos ben dros veik los, su si ju sios su eko lo gi ja, 
li te ra tū ra, me ni ne veik la, te at ru, et no kul tū ra, liau dies ama tais, 
„De ba tų“ me to do in teg ra ci ja į ug dy mo pro ce są, taip pat vykdy
tas pro jek tas „Mo kyk la, mies tas, re gio nas – pa sa ko ji mas apie 
vie to ves, kur gy ve na me“, or ga ni zuo ta daug ki tų įdo mių ren gi nių.

Šių me tų spa lio pa bai go je Chel mo mies te vy ko at sa ko ma
sis mū sų gim na zi jos vi zi tas. Dar bi nių su si ti ki mų me tu dau
giau dė me sio skir ta mo ki nių sa vi val dos or ga ni za ci joms tiek 
mo ky mo įstai go se, tiek už jų ri bų. 
Mo ki niai ren gė ir pri sta tė pa teik tis 
apie sa vi val dos or ga ni za ci jų veik las 
mo kyk lo se ir mies tuo se, rodė sa vo 
kur tus fil mus apie jau ni mo gy ve ni
mą mo ky mo įstai go je ir už jos ri bų, 
da li jo si pa tir ti mi ir įžval go mis, ką rei
kė tų to bu lin ti, kad ugdytiniams bū tų 
su da ry tos dar ge res nės są ly gos 
įgy ven din ti sa vo idė jas, sie kius, pri
si dė ti prie mo kyk los ge ro vės kū ri mo, 
jau ni mo už im tu mo są ly gų ge ri ni mo. 
Vė liau vy ko for ma lios ir ne for ma lios 
dis ku si jos: sa vi val da mo ki niams ak
tu a li ir svar bi, to dėl net ir po pen kių 
vieš na gės die nų jie dar tu rė jo ką 
vie ni ki tiems pa sa ky ti ir pa ro dy ti. 
Vi zi to pa bai go je su tar ta to les nes 
dis ku si jas pra tęs ti ir do mi nan čius 
klau si mus ap tar ti nuo to li niu bū du – 
pa si tel kti šiuo lai ki nes tech no lo gi jas.

Be dis ku si jų apie mo ki nių sa vi val
das dar vy ko su si ti ki mai su Chel mo 

bičiulysteinesvarbūsatstumai

mies to 1ojo ben dro jo la vi ni mo S. Čar niec kio li cė jaus mo ky to jų 
ben druo me ne ir ad mi nist ra ci ja. Pri sta ty tos ki tos mo kyk lų sa vi
val dos or ga ni za ci jos, ap tar ti to les ni ben dra dar bia vi mo pla nai, 
svars ty ta ga li my bė pa si keis ti mo ky to jų de le ga ci jo mis.

In ten sy vios vieš na gės me tu mū sų de le ga ci jai (ją su da rė 
mo ky to jos Ire na Bud rei kie nė, Ri ta Lat vė nie nė ir 11 mo ki nių, 
va do va vau aš, gim na zi jos di rek to rius bei šio straips nio au to rius) 
suor ga ni zuo tas su si ti ki mas su Chel mo mies to sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos vi ce pre zi den tu Sta nis la wu Mos cis ko bei ki tais 
ad mi nist ra ci jos dar buo to jais. Vi ce pre zi den tas pri sta tė Len ki jos 
švie ti mo sis te mą, o sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Tarp tau ti nio 
ben dra dar bia vi mo de par ta men to spe cia lis tė eks per tė Ane ta 
Szos tak pa pa sa ko jo apie Chel mo mies tą.

Kaip ir per kiek vie ną vi zi tą vyko pla ti kul tū ri nė pro gra ma. 
Mū sų de le ga ci ja su si pa ži no su Chel mo mies to is to ri ne pra
ei ti mi ir da bar ti mi, pa si vaikš čio jo po že mi niais krei dos ka syk lų 
ko ri do riais, ap lan kė nau ją ją bib lio te ką, ap žiū rė jo ki tas mies to 
įžy my bes. Su si pa ži no me su Liub li no se na mies čiu, ap lan kė me 
Koz luv kos kai me esan čius Za mo ys ki rū mus, ke ra mi kos mu zie
jų – Pa vlo vo mies te ly je. Ša lia mu zie jaus esan čio se dirb tu vė se 
vy ko prak ti niai už si ė mi mai – ga lė jo me iš ban dy ti sa vo su ge bė

ji mus. Lan kė mės Vals ty bi nė je aukš
to jo je Chel mo mies to in ži ne ri jos mo
kyk lo je, jun giančioje Ma te ma ti kos ir 
in for ma ci nių tech no lo gi jų, Tech ni nių 
moks lų ir avia ci jos, Ne ofi lo lo gi jos, 
Hu ma ni ta ri nių moks lų, Že mės ūkio 
moks lų ins ti tu tus. Mo ki niai do mė
jo si moks lo pa sie ki mais, ste bė jo 
ro do mus tech no lo gi nius pro ce sus, 
da ly va vo dis ku si jo se.

Pen kios mo ki nių mai nų pro gra
mos veik lo se pra leis tos die nos 
pra bė go kaip vie na. Pa lik da mi sve
tin gą jį Chel mo mies to S. Čar niec kio 
var do li cė jų, ne sa kė me „vi so ge ro“, 
o at si svei ki no me „iki ki tų su si ti ki
mų“ – jau gal vo da mi apie bū si mus 
vizitus bei ben dras lie tu vių ir len kų 
jau ni mo veik las.

SauliusBRASIŪNAS
UtenosAdolfoŠapokosg-josdirektorius
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Spa lį Vil niaus Pra no Ma šio to pra di nė je mo kyk lo
je vy ko res pub li ki nė kon fe ren ci ja „Kuo di džiuo ja si 
ma no mo kyk la. Sėk min ga veik la“. Tai jau penk to ji 
kon fe ren ci ja, į ku rią pa si da ly ti ge rą ja pa tir ti mi su
si rin ko pra di nių kla sių mo ky to jai.

Šių me tų ren gi nys pri mi nė šach ma tų žai di mą. 
Ei da mi ėji mą „a“, kon fe ren ci jos da ly viai gi li no
si į skai ty mo pa slap tis. Vai kų li te ra tū ros kri ti kas 
dr. Kęs tu tis Ur ba skai tė pra ne ši mą „Ge ros li te ra
tū ros sko nis“ ir ap ta rė ga li my bes, kaip su do min ti 
mo ki nius kny ga, svar biau sius su vai kų li te ra tū ra 
su si ju sius in for ma ci jos šal ti nius ir kt. Vil niaus 
Jo no Ba sa na vi čiaus pro gim na zi jos mo ky to jos 
me to di nin kės Ele na Pa li ke vi čie nė ir Al do na Ba
ri šaus kie nė pri sta tė mo ki nių kū ry bą, o Vil niaus 
Emi li jos Plia te ry tės pro gim na zi jos pra di nių kla sių 
vyr. mo ky to ja Jo li ta Vai sė tie nė se kė in te rak ty vią 
pa sa ką „Rau don ke pu rai tė“ bei pa pa sa ko jo apie 
pir mo sios die nos mo kyk lo je veik las. Sa vo ge rą ja 

pa tir ti mi pa si da li jo ir mū sų, Pra no Ma šio to pra di nės mo kyk los, 
vyr. mo ky to ja Jo li ta Pet ke vi čie nė – skai tė pra ne ši mą „Skai ty
mo nak tis“.

Ėji mas „b“ kon fe ren ci jos da ly vius nu kė lė į me nų pa sau lį. Mū
sų ugdymo įstaigos vyr. mu zi kos mo ky to ja Da ri ja Juo dze vi čie nė 
pri sta tė pro jek to „Rit mas ki taip“ veik las, su pa žin di no su rit ma
vi mo ga li my bė mis  nau do jant pa čias įvai riau sias prie mo nes: 
šluo tas, dė žes, ki bi rus, ka muo lius, po pie rių ir t. t. Mu zi ki nių 
laz dų skam be sį iš ban dė ir ren gi ny je da ly va vu sios mo ky to jos. 

Kon fe ren ci ja
„Kuodidžiuojasimanomokykla.Sėkmingaveikla“

Klau sy da mie si Kau no Vin co Ba ce vi čiaus pra di nės mo kyk los 
mo ky to jos me to di nin kės Edi tos Ste po na vi čie nės pra ne ši mo 
„Me ni nio lanks ty mo ir ko lia žo der mė“, kon fe ren ci jos da ly viai 
ga lė jo ne tik pa ma ty ti įvai rius vai kų dar bų pa vyz džius, bet ir 
pa tys iš ban dy ti ke le tą ne tra di ci nių tech ni kų. Tra kų Vo kės gim
na zi jos pra di nių kla sių mo ky to jos me to di nin kės Ri ta Bak šie nė 
ir Al vy dė Vin ke vi čie nė pri sta tė „In teg ruo tos die nos pra di nė se 
kla sė se“ veik las. Mū sų mo kyk los bū re lio va do vė Ine ta Ka rob
ly tė mo kė pieš ti ant van dens.

Ženg da mi ėji mą „c“, ga lė jo me su si pa žin ti su gam ta moks
li niais ty ri mais. „Mo ki nių ti ria mą ją veik lą gam ta moks li nia me 
ug dy me“ pri sta tė Vil niaus „Spin du lio“ pa grin di nės mo kyk los 
pra di nių kla sių vyr. mo ky to ja Ra sa Po lu čans kė, o Pra no Ma šio to 
pra di nės mo kyk los mo ky to ja me to di nin kė Gra ži na Gai di maus
kie nė pa siū lė pa ty ri nė ti gin ta rą. Ren gi nio pa bai go je kon fe ren ci
jos da ly viai gro žė jo si D. Juo dze vi čie nės va do vau ja mų mo ki nių 
„Rit mo šėl smu“.

Kon fe ren ci ją api ben dri no mū sų įstai gos di rek to rė Jū ra tė 
Mi kuls kie nė. Ren gi nį or ga ni za vo šios mo kyk los mo ky to jų ko
man da. 

MildaVAINAUSkAITė,BirutėlAŠINSkIeNė
VilniausPranoMašiotoprad.m-klospradiniųklasiųvyr.mokytojos

GiedrėZUlONIeNė
Direktorėspavaduotojaugdymui

Per be veik tre jus me tus daug kas pa si kei tė: iš rink tas nau jas 
ES Par la men tas, nau ji va do vai ir par la men ta rai, iš se no sios 
ka den ci jos li ko tik ke le tas. O kur dar ES ko mi si ja, frak ci jos, 
agen tū ros, ko mi te tai... Dau gy bė nau jų spren di mų, nau ji No be lio 
pre mi jos lau re a tai ir LUX ki no fil mų ap do va no ji mai. Kon kur so 
da ly viams rei kė jo pa si ner ti į vi siš ką ne ži nią, bet vai kai tarp pa
mo kų ir na mų dar bų kas die ny bės ry žo si mo ky tis bei su ži no ti 
vis ką, kas tik įma no ma. Juk šiuo lai ki nis gim na zis tas pri va lo 
tu rė ti ne tik da ly ki nių ži nių, bet ir bū ti iš pru sęs ir gy ve ni mui 
pa si ruo šęs pi lie tis.

Lap kri čio 11 d. ry tą ryž tin gai nu si tei ku si de šim ties gim na zis tų 
ko man da kar tu su ma ni mi, kon kur sui pa ren gu sia di rek to riaus 
pa va duo to ja ug dy mui, iš vy ko į Klai pė dą ir da ly va vo kon kur se 
„Eu ros co la 2015“. Šiai ko man dai tal ki nu si mo ky to ja Eg lė Jo
ciu vie nė pa sa kė: „Vai kai, jūs ge riau si – vien tai, kad iš vyks ta te, 
jau yra sėk mė.“ Nuo pat pir mo sios su si ti ki mo die nos mokiniams 
kar to jo me šiuos žo džius ir taip stip ri no me sa vo ko man dą. Kon
kur se da ly va vo Klai pė dos „Var po“, „Vėt run gės“, „Ąžuo ly no“, 
Vyd man tų ir mū sų gim na zi jų ko man dos. 

Svar biau sia da lis – mi nu tės truk mės pri sis ta ty mas. Mus ly
dė jo sėk mė – už jį ga vo me dau giau siai ba lų. Vėliau su lau kė me 
įvai rių klau si mų apie Eu ro pos Są jun gos ins ti tu ci jas, žmo nes, jų 
pa rei gas, kur vyks ta Par la men to ple na ri nės se si jos ir ko kios yra 
šių se si jų spal vos. Tre čio je da ly je an glų, pran cū zų ir vo kie čių 
kal bo mis bu vo tik ri na mos da ly vių ži nios apie ES ša lis. Su su
ma vus re zul ta tus įteik tos pa dė kos ir ap do va no ji mai – užėmėme 
IV vie tą. Nuo tre čio sios mus sky rė tik 1,5 taš ko. I vie tą ir ke
lia la pį į ES Par la men tą šį kar tą lai mė jo Klai pė dos „Ąžuolyno“ 
gim na zi ja. 

Grį žu sius iš kon kur so mus pa si ti ko mokyklos di rek to rius An
ta nas Al čaus kis bei eti kos ir is to ri jos mo ky to ja E. Jo ciu vie nė. Jie 
džiau gė si mū sų pa sie ki mais, do mė jo si, kaip vy ko kon kur sas, 
ir pa lin kė jo vėl da ly vau ti ki tais me tais. 

loretakAlTAUSkIeNė
Klaipėdosr.PriekulėsIevosSimonaitytėsg-jos

direktoriauspavaduotojaugdymui
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„Įmokyklą–sunoru“,„Mokyklojebūtigera“,„Mokykloje
turiugalimybesrealizuotisavonorusirsvajones“.Taifrazės,
kuriasnoriišgirstitėvai,kiekvienasmokytojasirmokyklos
vadovas.Betarįmanomatokiąmokymosiįstaigąsukurti
mūsųšalyje?ArtokiąmokyklągalimaturėtiLietuvoskaime?
Manau,įmanoma.Tikreikiavisiemslabainorėti.Ovisi–
taimes,mokytojai,vaikai,jųtėvaiirtie,kuriemsugdymo
įstaigayrasvarbi.

Daug kal ba me apie re for mas ir po ky čius mo kyk lo je, apie 
ly de rys tę, pla nuo ja me ir stra te guo ja me. O ką gi kei čia me iš 
tik rų jų? Mū sų gim na zi jos ben druo me nė jau ket vir tus me tus 
kryp tin gai ku ria to kią ugdymo įstaigą, ku rio je sa ve re a li zuo ti 
ga lė tų vi si mo ki niai, o mo ky to jams bū tų ge ra 
dirb ti. Ku ria me mo kyk lą, ku rio je ugdytiniai ga
lėtų to bu lin ti sa vo ge bė ji mus ne tik pa mo ko se, 
bet ir už kla si nė je veik lo je. Būtent to dėl gim na
zi ja ren ka si ne vie ną kryp tį, o ke tu rias: siū lo mų 
kal bų įvai ro vė (an glų, ru sų, pran cū zų, nor ve gų), 
in teg ruo tas me nų ir in for ma ti kos da ly kų dės ty
mas, me nai ir svei kos gy ven se nos pa grin das – 
spor tas. To kius am bi cin gus tiks lus įgy ven din ti 
mums pa de da in di vi du a lūs ug dy mo pla nai. Mū sų 
mo kyk lo je nė ra pa ra le lių kla sių, to dėl kas met 
at si ran da in di vi du a lių mo ki nių pa si rin ki mų. Idė ja 
su da ry ti są ly gas vi siems pa si rink ti rei kia mą da ly
ką yra ge ra, ta čiau ją įgy ven din ti nė ra pa pras ta. 
To kiais at ve jais pa si tel kia me ug dy mo pla nuo se 

Svajoniųmokykloslink...

At nau ji no me ug dy mo tu ri nį, įsi gi ję 3D spaus
din tu vą. Ti ki me, kad nau jų prie mo nių tai ky mas 
ug dy mo pro ce se tu rės reikš min gos įta kos pa
sie ki mams, pa dės iš siug dy ti ge bė ji mą mo ky tis. 
Mo ki nių su si do mė ji mas ne tra di ci niais da ly kais 
(pvz., 3D mo de lia vi mas ir di zai nas) yra di des
nis nei įpras tai. Tai ke lia mo ky mo si mo ty va ci ją, 
o mū sų at ve ju – ug do ver slu mą. Mo ki niai ku ria 
pro duk tus, ku riuos at spaus di na 3D spaus din tu vu 
ir nau do ja si sa vo reik mėms.

Mo kyk lo je tre čius me tus iš ei lės vei kia Kon sul
ta ci jų cen tras. Vi sų kla sių mo ki niai gau na ne mo
ka mas kon sul ta ci jas, kad pa ša lin tų spra gas ar 
ten kin tų sa vo po rei kius. Juo kau ja me, jog mū sų 
gim na zis tai nau do ja si ne mo ka mo mis „ko re pe ti
to rių“ pa slau go mis.

Nuo šių me tų spa lio pa si nau do jo me ne for ma lio jo ug dy mo 
su teik to mis ga li my bė mis ir pradėjome vykdyti 3 nau jas pro gra
mas: šo kį, te at rą ir ko mu ni ka ci nės už sie nio (nor ve gų) kal bos 
bū re lį. Mo ki niai ak ty viai įsi lie jo į šias veik las. Juk iki šiol mū sų 
mies te ly je ne bu vo nei šo kio ko lek ty vo jau ni mui, tuo la biau – 
te at ro. Vi siems bū re liams va do vau ja pro fe sio na lai. Me nai ypač 
reikš min gi jau nam žmo gui: ug do min ties ir veiks mų lais vę, 
ge bė ji mą kri tiš kai mąs ty ti, ben drau ti ir bū ti sa va ran kiš kam. 
Tai la bai svar bu mo ky mo si pro ce se, kai sie kia ma vi sų da ly kų 
pa žan gos. Tad me ni niam ug dy mui ski ria me daug dė me sio, 
nes įsi trau kę į šias veik las mo ki niai ug do si va lią ir cha rak te rį, 
at sa ko my bę ir ben dra vi mo įgū džius.

api brėž tą sa va ran kiš ko mo ky mo si ga
li my bę – pa vie niams mo ki niams su tei
kia me kon sul ta ci jas (15 proc. pa mo kų 
skai čiaus). Pa vyz džiui, jau ant rus me tus 
che mi ją ren ka si tik vie nas ar du mo ki niai, 
ku rie at ei ty je ža da stu di juo ti me di ci ną. 
Jiems ir ski ria me kon sul ta ci nes va lan das, 
lei džian čias mo ky tis, ko jie no ri ir ko ga li 
pri reik ti at ei ty je.

Mo kyk lo je ug do me įvai rius ge bė ji mus, 
ne ap si ri bo ja me tik tais da ly kais, ku rių 
lai ko mi vals ty bi niai eg za mi nai. Kar je ros 
pla na vi mas, trimatis (3D) mo de lia vi mas 
ir di zai nas, ke ra mi ka, brai žy ba – tai pa
si ren ka mie ji da ly kai. Ge bė ji mai, ku rie 
ug do mi per šias pa mo kas, tik rai bus 
nau din gi re a lia me gy ve ni me, jų pri reiks 
ir stu di juo jant aukš to sio se mo kyk lo se. 
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Pra si dė jus moks lo me tams 
Kre tin gos r. Dar bė nų gim na zi
jos ad mi nist ra ci ja pa kvie tė į jų 
or ga ni zuo ja mą re gio ni nį tė vų fo
ru mą „Vi si skir tin gi – vi si ly gūs“. 
Lap kri čio 5 d. šia me renginyje 
da ly va vo Prie ku lės Ie vos Si mo
nai ty tės gim na zi jos ko man da 
su 5a kla sės tė ve lių at sto vais, 
auk lė to ja Rai mon da Mic kie ne 
ir gim na zi jos psi cho lo ge Do vi le 
Un džie ne. 

Dar bė nų gim na zi jo je sve čia
vo si Pa lan gos se no sios, Yla kių, 
Sa lan tų, Vyd man tų ir Prie ku lės 
Ie vos Si mo nai ty tės gim mna zi jų 
at sto vai. Ren gi nį ve du si Dar
bė nų gim na zi jos di rek to rė So na ta Lit vi nie nė pa lin kė jo at vi ro ir  
ge ra no riš ko da ly va vi mo, pa si džiau gė mo kyk lų ben dra dar bia
vi mu.

Tė vai ir mo ky to jai tu rė jo apie ką dis ku tuo ti – ap ta rė to le ran
ci jos, kaip pi lie tiš ko žmo gaus au gi ni mo, svar bą šian die nė je 

regioninistėvųirmokytojųforumas

šei mo je ir mo kyk lo je. Tė vai pa
si sa kė apie to le ran ci jos ri bas ir 
ug dy mo veiks nius šei mo je, ku rią 
su da ro ke lių kar tų at sto vai. Pa
lies tos žmo giš ko sios ver ty bės: 
pa gar ba, pa gal ba, su pra ti mas, 
drą sa. Mū sų gim na zi jos tė vų 
at sto vė Ilo na Ge čie nė kalbėjo 
te ma „Pa ty čios ir žais min gas 
el ge sys: ar ga li ma čia pa ma ty ti 
ri bas?“

Ko man dos nag ri nė jo prak ti nę 
vai dy bi nę tė vų re ak ci jų į vai kų 
el ge sį si tu a ci ją. Ar tė ve liai ger bia 
ki tus kla sė je esan čius tė vus ir jų 
vai kus? Ar mo ka me man da giai 
pa klaus ti? Ar gebame iš girs ti ir 

iš klau sy ti, įsi klau sy ti? Juk vi sa tai ma to vai kai.

loretakAlTAUSkIeNė
Klaipėdosr.PriekulėsIevosSimonaitytėsg-jos

direktoriauspavaduotojaugdymui

Šei ma ir mo kyk la yra dvi svar biau sios vai ko ug dy mo ins ti tu
ci jos, ku rios yra vie no dai at sa kin gos už vi sa pu siš ką jo švie ti mą. 
Nuo la ti nis mo kyk los ir tė vų ben dra vi mas bei ben dra dar bia vi
mas – svar biau sia sėk min go ug dy mo są ly ga. 

Vie na ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo su mo ki nio šei mos 
na riais for mų – tė vų su si rin ki mai. Jų me tu pe da go gai sie kia 
per teik ti ak tu a lią in for ma ci ją, su pa žin din ti su vai kų ug dy mo 
gai rė mis, pa teik ti prak ti nių pa ta ri mų, kaip spręs ti ug dy mo(si) 
bei el ge sio pro ble mas. Sėk min go su si rin ki mo są ly ga – tė vų, 
mo ky to jų ir spe cia lis tų ap si kei ti mas in for ma ci ja ir dis ku si ja.

Pa aug lys tės me tais vai kams ky la el ge sio ir emo ci jų sun ku mų 
(prieš ta ra vi mai, ag re sy vu mas, ma ni pu lia vi mas su au gu siai siais, 
sa va ran kiš ku mo sto ka na muo se ir kt.), ku rie yra bū din gi šiam 
am žiaus pe ri odui bei pa ste bi mai truk do jiems veikti ir ben dra uti 
su ap lin ki niais. Sie kiant vie nin gai spręs ti pa aug lys tei bū din gas 
el ge sio pro ble mas, or ga ni zuo ta ir įgy ven din ta ben dra mū sų kla
sės tė vų, auk lė to jo bei mo kyk los psi cho lo go pu sę me tų tru ku si 
pro gra ma „Pa gal ba vai kui, tė vams ir mo ky to jams“. 

bendradarbiaukimeįveikdamipaauglystėssunkumus

Pro gra mos tiks las – su pa žin din ti su pa aug lys tėje ky lan čiais 
vai kų auk lė ji mo ir ug dy mo iš šū kiais bei nu ma ty ti jų spren di mo 
ga li my bes. Kla sės mo ky to ja ir tė vai bu vo ap klaus ti apie vai kų 
kas die nė s veik los emo ci jų ir el ge sio sun ku mus. Su si rin ki muo se 
ap tar ti ap klau sų re zul ta tai, o ap skri to jo sta lo dis ku si jo je iš nag
ri nė ti sun ku mai, su ku riais su si du ria pa aug lių tė vai, nu ma ty tos 
vie nin gos po vei kio prie mo nės – jas kla sės auk lė to ja ir tė vai tai
kė pu sę me tų. Tiek lai ko jie ste bė jo ir „El ge sio ste bė ji mo“ la pe 
fik sa vo vai kų el ge sį bei tai ky tų po vei kio prie mo nių efek ty vu mą. 
Pro gra mos pa bai go je bu vo at lik ta pa kar to ti nė ap klau sa ir su
si rin ki mo me tu įver tin tas prie mo nių veiks min gu mas, ap tar tos 
sėk mės ir ne sėk mės.

Tė vų ir mo kyk los ben dra dar bia vi mas reikš min gas vi sais vai
ko am žiaus pe ri odais, to dėl la bai svar bus vie nin gas emo ci jų ir 
el ge sio sun ku mų spren di mas.

DovilėŠUkIeNė
Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymocentropsichologė

Ra sa ASMINAVIČIeNė
Specialiojipedagogėmetodininkė

Gimnazijoje nuo rug sė jo vei kia ir mu zi kos mo kyk la. Su mo
ki niais dirb ti at va žiuo ja kai my ni nės Jiez no mu zi kos mo kyk los 
mo ky to jai. Mū sų įstai gos du rys at vi ros vi siems no rin tiems to
bu lė ti, kur ti ir veik ti. 

Stak liš kės nuo se no gar sė ja sa vo spor ti nin kų pa sie ki mais. 
Daug me tų mo kyk lai va do va vo spor to en tu zias tas Pra nas Kun
dro tas – šios tra di ci jos puo se lė ja mos ir šian dien. Vi sų kla sių 
mo ki niams siū lo me spor to bū re lius, o du va ka rus per savaitę 
gim na zi jos spor to sa lė je ga li lan ky tis vi sa Stak liš kių ben druo
me nė. Su si ren ka ne tik mo ki niai, bet ir jų tė ve liai, vy res nie ji 
bro liai, kai my nai.

At ro dy tų, jog nie ko ne trūks ta: dai nuo ki me, gro ki me, spor tuo
ki me, kur ki me, lip dy ki me ir t. t. De ja, rei kia pri pa žin ti, kad dar 
vis at si ran da to kių mo ki nių, ku riems vis kas ne įdo mu ir nie ko 
ne rei kia. Bet mes ne nu lei si me ran kų, ieš ko si me ke lių į kiek vie no 
šir dį, kvie si me pri si jung ti, pa si rink ti jiems mie lą veik lą. Juk ne 
vis ką ir iš ban dė me. Dar kar tą rei kia pa žvelg ti į sa ve: ką da rau 
ne taip ir ką ne taip su pran tu. 

Di džiau sias pa lai ky mas ir pa ska ta ne nu leis ti ran kų – tai mū sų 
mo ki nių, jų tė ve lių ir pa čių mo ky to jų at si lie pi mai:

„Šiandien su džiaugs mu iš lei džia me sa vo pir ma gi mę į Stak liš
kių gim na zi ją. Lai kas ne sto vi vie to je, to dėl džiu gu, kad ir mū sų 
mo kyk la ne su sto ja ir to bu lė ja... O pa si kei ti mai yra mil ži niš ki: 
kiek daug tech no lo gi nių nau jo vių, kaip stip riai pa si kei tęs įstai
gos mik ro kli ma tas, ap lin ka bei pe da go gų pa si ruo ši mo ly gis. 
Rei kia di džiuo tis, kad kai me yra to kio aukš to ly gio mo kyk la, 
nors ir ne tu ri dau gy bės mo ki nių, bet tuo ji ir pa trauk li. Mo ky mo si 
ko ky bė ir dė me sys vai kams yra kur kas di des nis nei gau sio se 
kla sė se.“ (1 kl. mo ki nės ma ma Au re li ja But ke vi čie nė)

„Džiau giuo si, jog ga liu leis ti sū nų į šią gim na zi ją. Mo kyk la 
su tvir tė jo ir šian dien už tik ri na pui kias ga li my bes pa si sem ti ži nių 
bei ko ky biš ką vai ko ug dy mą ir to bu lė ji mą. Ži nau vie na – ma no 
sū nus no riai lan ko mo kyk lą, o man, kaip tė vui, tai la bai svar bu.“ 
(Ig kl. mo ki nio tė ve lis Ri mas Ka tu ke vi čius)

loretaŠeRNIeNė
Prienųr.Stakliškiųg-josdirektorė
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Šiau lių Dai nų pro gim na zi jo je vy ko ne tra di ci
nė ug dy mo die na mo ki nių tė ve liams – da ly kų 
mo ky to jai pa kvie tė pa žvelg ti į ug dy mo si ap lin
ką iš ar čiau. Ma te ma ti kos mo ky to ja Edi ta Žit ke
vi čie nė pri sta tė ge o met ri nių fi gū rų ele men tus 
trimatėje (3D) kla sė je. Bio lo gi jos ir che mi jos 
mo ky to ja Vil ma Ja se vi čie nė tė ve liams pri mi nė 
se niai be si mo ky tą ląs te lės san da rą, ku ri dėl 
3D kla sės ga li my bių at ro dė iš ties įspū din gai. 
Už sie nio kal bų la bo ra to ri jo se „Ro bo tel“ an glų 
kal bos mo ky to jos Jū ra tė Va lio nie nė ir aš, šio 
straipsnio autorė Kris ti na Bliū džiu vie nė, pa
kvie tėme at lik ti įvai rias in te rak ty vias už duo tis, 
o štai lie tu vių kal bos mo ky to ja Vi jo le ta Tol vai
šie nė ra gi no tė ve lius „iš šluo ti“ gim to sios kal bos 

Netradicinėugdymodienatėveliams
„mokytislinksmairįdomu“

ker tes. Ypač sma gu bu vo in teg ruo to je mu zi kos ir lie tu vių 
kal bos pa mo ko je (mo ky to jos Ak vi lė Pi gu le vi čie nė ir In gri da 
Jo na vi čie nė), per ku rią tė vai ne tik že mai tiš kai dai na vo, bet 
ir sma giai pa trep sė jo. Tech no lo gi jų pa mo ko je kiek vie nas 
ga lė jo pa si jus ti lyg kū rė jas: mo ky to ja Gi ta na Pet ro nai tie nė 
mo kė pa si da ry ti sa ges iš li no, o mo ky to ja San dra Mo tu zai tė
Ju rie nė su pa žin di no su ke ra mi kos ir stik lo tech no lo gi jo mis, 
tė vai  lip dė an ge lus iš bal to jo mo lio.

Pa si bai gus pa mo koms, vi si pri pa ži no, kad mū sų pro
gim na zi ja šiuo lai kiš ka, mo der ni ir la bai jau ki, o pa mo kos 
įdo mios, tad jiems bu vo sma gu nors trum pam grįž ti į mo
kyk los suo lą.

kristinaBlIŪDŽIUVIeNė
Klasiųvadovųposkyriovedėja

Rie šės gim na zi jo je ir gim na zi jos Bu kiš kių pra di nio ug dy mo 
sky riu je vy ko ne tra di ci nės pa mo kos, į ku rias įsi trau kė ir mo ki nių 
tė vai. Šią die ną jie ta po mo ky to jais ir pra di nu kams ve dė pa mo
kas – taip siekė su do min ti sa vo pro fe si ne ar ki ta veik la. Šie met 
ge rą ja pa tir ti mi da li jo si: avia ci jos at sto vai, ak to riai, dai li nin kai, 
gam ti nin kai, pe da go gai, spor ti nin kai ir sa vo ap ran ga bei di de lė
se kup ri nė se ne šio ja mais bū ti nais reikmenimis ža vė ję Lie tu vos 
ka riuo me nės ka riai. Pra di nu kams vy ko už si ė mi mai ir gam tos 
moks lų te mo mis – šio se pa mo ko se at li kti įvai rūs la bo ra to ri niai 

riešėsgimnazijostėveliai–ugdymoprocese

ban dy mai, ty ri mai ir ki ti sma gūs at ra di mai. Or ga ni zuo to se pa
mo kė lė se apie fi zi ki nius pro ce sus mo ki niai su ži no jo, kas yra 
ato mai ir rent ge nas, kaip jis at ro do ir kam rei ka lin gas. Vai kai 
ben drau da mi ir ben dra dar biau da mi ko man do se at li ko įvai rias 
už duo tis, spren dė vik to ri nos klau si mus.

Me di ci nos at sto vai ve dė pa mo kas apie svei ka tą, dan tu kų 
prie žiū rą, eko no mis tai – apie pi ni gus, tau py mą ir skai čia vi mą. 
In ži ne ri jos at sto vai mo ki nius su do mi no pa sa ko ji mais apie įvai rių 
pasta tų sta ty bą. Nau do da mi ak ty vius mo ky mo me to dus tė ve liai 
ne tra di ciš kai ir kū ry biš kai ve dė lie tu vių kal bos, ma te ma ti kos, 
dai lės ir dar be lių pa mo kas. Dė ko ja me ir džiau gia mės jų no ru 
pa si da ly ti ge rą ja pro fe si ne pa tir ti mi su vai kais.

linaMIlIUVIeNė
Vilniausr.Riešėsg-josdirektorė
AgnėPUJANAUSkIeNė

Pagrindinįirpradinįugdymąorganizuojančioskyriausvedėja
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Tam siau siu ir niū riau siu ru dens me tu aš, 
Šiau lių r. Drą su čių mo kyk los bib lio te ki nin kė 
Lai ma Ju cai tė, pa kvie čiau 3–4 kla sių mo ki nius 
da ly vau ti tarp tau ti nia me pro jek te „Šiau rės ša
lių bib lio te kų sa vai tė“, ku rį ini ci juo ja Šiau rės 
mi nist rų ta ry bos biu ras Lie tu vo je. Sa vai tę 
tra di ciš kai pra dė jo me trum pė jan čią die ną ir 
il gė jan čią nak tį sim bo li zuo jan čia „Švie sos ir 
žo džio šven te“: už de gė me žva kes ir skai tė
me iš trau ką iš nor ve gų ra šy to jos Ma ri jos Parr 
kny gos „Vaf i nė šir de lė“.

Renginį man ves ti pa dė jo ket vir to kė Eri ka 
Bi kaus kai tė, o di rek to rės pa va duo to ja ug dy
mui, at lie kan ti di rek to rės funk ci jas, Liu da Ba ka
naus kie nė už de gė sim bo li nę žva kę ir pa skel bė 
pro jek to pra džią. Vi si da ly viai iš ma žų žva ku čių 
įžie bė žo dį „Drau gys tė“ ir taip įpras mi no te mą 
„Drau gys tė Šiau rės ša ly se“. Ne ga na to, vai kai 
su pa žin di no su sa vo drau gaisžais liu kais, ku

riuos at si ne šė iš na mų ir įkur di no drau giš ka me žais lų kie me ly je. 
Po ma no pa sa ko ji mo apie pro jek to tiks lus, šven tės pras mę, 
Šiau rės ša lis ir pri sta čius kny gą bei jos au to rę, pra si dė jo kūrinio 
skai ty mo popietė. Skai tė pra di nių kla sių mo ky to jos Ilo na Glo
de nie nė, Da lė Ged mon tie nė ir aš, šio straips nio au to rė. Vė liau 
vy ko trum pas kny gos ap ta ri mas. 

Ki to mis die no mis pro jek to da ly viai tu rė jo ir rim tų, ir links mų 

tarptautinisprojektas„Šiaurėsšaliųbibliotekųsavaitė2015“

dar bų. Vie ni api bū di
no spe cia liai pro jek tui 
šve dų dai li nin kės Sa
ros Lund berg su kur tą 
pla ka tą „Drau gys tė 
Šiau rės ša ly se“, ki
ti pri sta tė skai ty tas 
kny gas apie drau
gys tę ir pie šė, dar 
ki ti – dar ba vo si links
mo jo je vaf ių ke pyk lė

lė je „Prie bib lio te kos“, kur ke pė vaf i nes šir de les ir vai ši no vi sus 
da ly vius. Po pro jek to api ben dri ni mo kiek vie nas iš ėjo ne ši nas 
gra žiu, pro jek tui su kur tu ir iš leis tu at vi ru ku (už juos ir pla ka tus 
dė ko ja me Šiau rės ša lių mi nist rų ta ry bos biu rui Lie tu vo je), ak
ty viau sie ji ap do va no ti pa dė ko mis ir pri zais.

Šie met pro jek tas bai gė si, lauk si me ki to ru dens.

laimaJUcAITė
Mokyklosbibliotekininkė

Paula,Vaidas,ErestairAlfredaįžiebiažodį„Draugystė“

Ma ri jam po lės Ri man to Stan ke vi čiaus pa grin di nė mo kyk la 
su da rė ben dra dar bia vi mo, tar pu sa vio part ne rys tės plė to ji mo 
(or ga ni zuo jant bei vyk dant ben drus pro jek tus ir ren gi nius) su
tar tį su Prie nų švie ti mo cen tru. Tad spa lio 29 d. į mū sų įstai gą 
pa si da ly ti ge rą ja pa tir ti mi rin ko si Prie nų ra jo no in for ma ci nių 
tech no lo gi jų mo ky to jai bei bib lio te ki nin kai ir Ma ri jam po lės sa
vi val dy bės švie ti mo įstai gų bib lio te ki nin kai.

Prie nų r. sa vi val dy bės in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jų 
me to di nio bū re lio na riams aš, šio straips nio au to rė, skai čiau 
pa skai tą „In for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky mo ge ro sios pa tir ties 
sklai da“. Da bar ties gy ven se na ku ria ma ki to kio je in for ma ci nė je 
erd vė je, ku rią vei kia gy ve ni mo bū dą ir ge bė ji mą mo ky tis kei
čian čios nau jo vės. Da li ji ma sis pa tir ti mi pa de da ug dy ti mo ki nių 
in for ma ci nių tech no lo gi jų kom pe ten ci jas, pa į vai ri na pa mo kas, 
pa de da at ras ti sa vo ge bė ji mus ren kan tis pa mo kos ve di mo 
me to dus.

Mo kyk los bib lio te kos ve dė ja Lai ma Vai čiū nie nė skai tė pra
ne ši mą apie bib lio te kos kai tą „Bib lio te kos veik los įvai ro vė, 

Pagrindinėmokykla–gerosiospatirtiesskleidėja

mo der nu mas, ko ky bė, kū ry biš ku mas“. Šiuo lai ki nė je vi suo me
nė je su si du ria tra di ci jos ir mo der nu mas, jų san kir to je – bib lio
te ki nin kas. Koks jis ir jo vaid muo vi suo me nė je šian dien? Šiuos 
klau si mus ban dy ta gvil den ti su si ti ki medis ku si jo je. Taip pat 
kal bė ta apie kas die nius bib lio te ki nin kys tės dar bus ir iš ki lu sias 
mo kyk lų bib lio te kų in for ma ci nės sis te mos (MO BIS) pro ble mas. 
L. Vai čiū nie nė pa brė žė ne no rin ti, jog ši ben druo me nė bū tų 
lai ko ma kon ser va ty vi: „Tad pa da ry ki me ją at vi rą, no va to riš ką 
ir drau giš ką skai ty to jui, at lie kan čią ne tik do ku men tų kau pi
mo, sau go ji mo, in for ma ci jos sklai dos funk ci jas, bet ir pa jė gią 
su do min ti be si mo kan tį jau ną žmo gų, ska tin ti jo no rą skai ty ti ir 
lan ky tis bib lio te ko je.“

Per šį su si ti ki mą da ly viai pa si da li jo ge rą ja pa tir ti mi ir me to di
nė mis re ko men da ci jo mis. Pa to bu li no ino va ci jų die gi mo įgū džius 
ir ge bė ji mus bei įgi jo po ky čių val dy mo kom pe ten ci ją.

NeringaURBONAVIČIeNė
Informaciniųtechnologijųvyresn.mokytoja

L.Jucaitė,L.BakanauskienėirE.Bikauskaitė

Linksmojojevafliųkepyklėlėjepluša
trečiokųirketvirtokų
komandos
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Pa grin di nė prie mo nė sie kian tiems ži nių – skai ty mas. De ja, 
vis dau giau mo ki nių re tai pa ima kny gą į ran kas, to dėl Jo na vos 
„Lie ta vos“ pa grin di nė je mo kyk lo je vyk do ma il ga lai kė skai ty mo 
ska ti ni mo pro gra ma 1–5 kla sių mo ki niams.

Įpu sė jus rug sė jui tre čios kla sės mo ki niai su mo ky to ja Vi ta 
Jakš tie ne lan kė si mo kyk los bib lio te ko je. Čia vy ko pa mo ka „Ar 
svar bus kny gos au to rius?“ Vai kai su si pa ži no su bib lio te kos 
fon dais, pa ma tė, kaip len ty no se iš dės ty tos kny gos, iš si aiš ki no, 
ko dėl svar bu mo kė ti abė cė lę ir ži no ti kūrinio au to rių. Mo ki niai 
iš si rin ko kny gas už kla si niam skai ty mui ir mė ne sio pa bai go je 
bib lio te ko je jas pri sta tė kla sės drau gams. 

Ma žie ji skai ty to jai tam skirtuose są siu vi niuose turi nu ro
dyti kny gos au to rių, pa va di ni mą ir trum pai ap ra šyti siu že tą. 
Kiek vie nas vai kas, pri sta tinėda mas skai ty tą kny gą, sė do si į 
„Au to riaus kė dę“, ku rią pa ruoš ti pa dė jo dai lės mo ky to ja Auk
sė Drau ge lie nė. Tre čio kai kla sės drau gams pri sta tė ne tik iš 
mo kyk los bib lio te kos pa im tas kny gas, bet ir iš sa vo as me ni nių 
bib lio te kė lių. Vaikai bu vo su pa žin din ti su Ast ri dos Lind gren 
„Emi lis iš Lio ne ber gos“, Isa be lės Abe di „Lo la re por te rė“, Knis ter 
kny go mis apie Ra ga ną Li lę, Fran ces kos Si mon apie blo giu ką 
Hen rį ir kt. Vi są kūrinį per skai tę mo ki niai įra šė sa vo var dus „Au
to riaus kė dė je“. Su tre čio kais su ta rė me, jog tokie pri sta ty mai 
vyks kiek vie ną mė ne sį.

Ant ros kla sės mo ki niai au gi na „Skai ty mo obuo lius“ ir ka bi na 
juos ant bib lio te ko je „au gan čio“ me džio ša kų, o kla sė je pil do 
per skai ty tų kny gų kvad ra tė lius. Šį kartą 4a kla sės mo ki niai 

Skaitymoskatinimas„Lietavoje“

pa si rin ko skaityti A. Lind gren kny gą „Mes Var nų sa lo je“: ją 
ana li za vo, ra šė sa vo pa ste bė ji mus, pie šė iliust ra ci jas. Iš si rin
kę la biau siai pa ti ku sio sky riaus pa va di ni mą, kū rė sa vo is to ri ją, 
kas ten ga lė jo įvyk ti. 4b kla sės mo ki niai ruo šė kny ge lę „Ma no 
mo kyk la“, į ku rią su dė jo sa vo min tis apie ug dy mo įstai gą, kas 
jo je pa tin ka ar ne pa tin ka, ko kią no rė tų ma ty ti at ei ties mo
kyk lą. Kny ge lė sau go ma bib lio te ko je – su ja ga li su si pa žin ti 
vi si ben druo me nės na riai. Pir mo kams nuolat ren gia mi pen kių 
mi nu čių gar si niai skai ty mai – jiems skai to mo kyk los ben druo
me nės na riai.

Pra di nė se kla sė se ak ty viai kny gas skai tę penk tos kla sės 
mo ki niai da bar šiek tiek ap tin go. Pa kal bė ju sios su kla sės 
auk lė to ja, nu ta rė me gru pe lė mis pa si kvies ti vai kus į bib lio te ką 
ir pa dė ti jiems iš si rink ti kny gas pa gal po mė gius. Ge ras pa vyz
dys – kla sės auk lė to ja rin ko si kar tu. Penk to kai per skai ty tas 
kny gas vie ną kar tą per mė ne sį tu rės pri sta ty ti re kla mos for ma. 

Ko kių mes lau kia me re zul ta tų? Ti ki mės, kad pa ge rės mo ki nių 
kal bos ir ra šy mo įgū džiai, pra tur tės žo dy nas, la vės vaiz duo tė, 
su stip rės tar pu sa vio ry šiai, ben dra vi mas taps pra smin ges nis. 
Ma žiau ar ba vi sai ne skai čiusieji steng sis ne at si lik ti nuo kla sės 
drau gų, o ma žie ji, klau sy da mie si skai ty mo bal su, mo ky sis su
telk ti dė me sį. Tai gi, kaip sa kė A. Lind gren: „Ge ra li te ra tū ra su
tei kia vai kui vie tą pa sau ly je, o pa sau lis ran da sa vo vie tą vai ke.“

VioletaleIGIeNė
Jonavos„Lietavos“pagr.m-klosbibliotekininkė

Bai gian tis ru de niui Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jo je bai gė
si ir trum pa lai kės ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mos „Žmo
gus ir švie sa“ (skir ta pa mi nė ti Tarp tau ti nius švie sos ir švie sos 
tech no lo gi jų me tus) ren gi niai. Siek ta po pu lia ri n ti švie są ir švie
sos tech no lo gi jas – vie ną pa sau lio vys ty mo si fak to rių – ug dant 
są mo nin gą as me ny bę, at sa kin gai ver ti nan čią tech no lo gi jas, 
ge ban čią kū ry biš kai pri tai ky ti sa vo idė jas švie sos eks pe ri men tų, 
ty ri mų bei tech no lo gi jų sri ty se. Pro gra mos tiks las – plės ti Šiau lių 
mies to vai kų sa vi raiš kos ga li my bes, pa si tel kiant in te lek tu a li nę, 
ti ria mą ją, eks pe ri men ti nę ir me ni nę veik las, su teik ti ži nių apie 
švie są ir švie sos tech no lo gi jas bei la vin ti prak ti nius ge bė ji mus.

Pro jek to so cia li niai part ne riai – Šiau lių „Sau lė te kio“ gim na

Paminėtitarptautiniaišviesosiršviesostechnologijųmetai

zi ja, Šiau lių „Ju ven tos“ pro gim na zi ja, Šiau lių Cen tro pra di nė 
mo kyk la ir lop še lisdar že lis „Kregž du tė“. Skir tin go am žiaus 
vai kai da ly vavo su švie sos reiš ki niais su si ju sio se ug do mo sio se 
veik lo se, mo kė si spręs ti įvai rias moks li nes pro ble mas bei at lik ti 
ty ri mus ir eks pe ri men tus, gi li no mo kė ji mo mo ky tis, ini cia ty vu mo 
ir kū ry bin gu mo kom pe ten ci jas.

Iš viso or ga ni zuo ta 17 in te rak ty vių eks pe ri men ti nių veik lų 
gim na zi jo se, pro gim na zi jo je, pra di nė je mo kyk lo je ir lop še ly
jedar že ly je: „Vai vo rykš tės ir mui lo bur bu lo pa slap tys“, „Apie 
su dė tin gus da ly kus pa pras tai“, „Sau lės ener gi ja“, „Pa žįs ta ma 
ir ne pa žįs ta ma lem pu tė“, „Ne ma to mas pa sau lis iš ar ti“ ir kt.

Bai gia mo jo je res pub li ki nė je mo ki nių ir mo
ky to jų ti ria mų jų, tai ko mų jų bei kū ry bi nių dar bų 
kon fe ren ci jo je pri sta ty ti 24 pra ne ši mai įvai rio
mis gam tos, me no, li te ra tū ros, do ri nio ug dy
mo te mo mis: „Skir tin gų spal vų įta ka au ga lo 
ve ge ta ci jai“, „Švie sos se man ti ka li te ra tū ro je“, 
„Švie sos po vei kis te ra pi jo je“, „Švie sos sim
bo li ka Šven ta ja me Raš te“ ir kt. Pri sta ty ti še ši 
sten di niai pra ne ši mai: cik las „Švie sa li ni ja“, 
„Švie sa ši lu ma“, „Švie sa vio le ti nis va ka ras“, 
„Švie sa fo to gra fi jo je“, „Mo noch ro mi ja. Juo da
Bal ta. Spal vos ir vei do fies ta“ ir kt.

Pro gra ma ug dė vai kų pa ži ni mo ir gam ta
moks li nes kom pe ten ci jas bei pa sau lė vo ką, 
ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo įgū džius. 
Ren gi niai su da rė są ly gas iš ban dy ti sa ve, 
ska ti no Šiau lių mies to švie ti mo įstai gų ben
dra dar bia vi mą.

DaivaRINDZeVIČIeNė
ŠiauliųJuliausJanoniog-josugdymoskyriausvedėja
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Jau se niai vi siems ži no ma, kad tra di ci nės 45 mi nu čių pa mo
kos ne pa kan ka, kad mo ki niai su pras tų, ko rei ka lau ja šian die nio 
gy ve ni mo re a li jos. To dėl, mes, ben dra dar biau da mi su įvai riau
sio mis ins ti tu ci jo mis ir da ly vau da mi ino va ty viuo se pro jek tuo se, 
sten gia mės ug dy ti vai kus ki taip. Štai po ra pa vyz džių, kaip 
mums pa de da ki nas ir te at ras. 

Eu ro pos par la men to in for ma ci jos biu ras Lie tu vo je jau ket
vir tus me tus or ga ni zuo ja „LUX ki no die nas“ (angl. „LUX Film 
Da ys“). Šie met jos vyko Vil niu je, Kau ne ir Klai pė do je. Per „LUX 
ki no die nas“ vi so se Eu ro pos Są jun gos ša ly se ro do mi 3 fil mai, 
pre ten duo jan tys gau ti Eu ro pos Par la men to įsteig tą LUX ki no 
ap do va no ji mą – ver ti mą į 24 ofi cia lias Eu ro pos Są jun gos kal
bas ir ro dy mą 28 ša ly se.

Lap kri čio 10 d. Kau no Mar ty no Maž vy do pa grin di nės mo
kyk los mo ki niai bu vo pa kvies ti į ki no te at re „Fo rum Ci ne mas“ 
vy ku sią ne mo ka mą vie no iš tri jų fil mų – „Me di ter ra nea“ (rež. 
Jo nas Car pig na no) – per žiū rą ir dis ku si ją. Šio fil mo siu že tas 
įsi lie ja į ak tu a lių nau jie nų srau tą, jo ak cen tais tam pa re por ta žai 
apie ne le ga lių mig ran tų tra ge di jas Vi dur že mio jū ro je. Rei kia 
pa brėž ti, jog ne ma ža Eu ro pos vi suo me nės da lis vis la biau 
prieš ta rau ja, kad mig ran tai bū tų kuo ge riau pri ima mi. Re ži sie
riaus ki ne ma tog ra fi nis vaiz da vi mas są mo nin gai ski ria si nuo 
ži niask lai dos, ypač te le vi zi jos, vaiz di nių.

Vi si pro jek to „LUX ki no die nos“ fil mai iš ryš ki na svar biau sias 
so cia li nes vi suo me nės pro ble mas. Taip žmo nės ska ti na mi mąs
ty ti bei jaus ti ki to kių – at stum tų jų ir nu skriaus tų jų – skaus mus. 
Dis ku si jo je, ku rią ve dė pro jek to or ga ni za to riai, mo ki niai ak ty viai 
reiš kė sa vo nuo mo nę ne tik apie fil mo siu že tą, pa grin di nį he ro jų 
ir iš šū kius, su ku riais jam te ko su si dur ti, bet ir apie pa bė gė lius, 
ra siz mą, be dar bys tę, to le ran ci ją ap skri tai. 

Po fil mo per žiū ros ir dis ku si jos lau kė ak ty vio ji pro jek to da
lis – į gru pes su si skirs tę mo ki niai atliko trum pą ap klau są. Vai kai 
už da vė pra ei viams klau si mus (pvz., ko dėl žmo nės emig ruo ja, 
ką suteikia kul tū rų įvai ro vė, kaip elg tis su pa bė gė liais ir kt.), 
už ra šė at sa ky mus, juos api ben dri no ir at vi ro ra to dis ku si jo je 
ap ta rė pa pras tų pi lie čių nuo mo nes. Kai ku rie at sa ky mai mo ki
nius nu ste bi no ir net šo ki ra vo.

To kie pro jek tai – pui ki edu ka ci ja, in teg ruo jan ti pi lie ti nio, 

Kaipmesgriaunamepamokoserdvesirlaikosienas

so cia li nio ir do ri nio ug dy mo pro gra mas. Tai pa ti ge riau sia gy
ve ni mo pa mo ka, iš ei nan ti iš tra di ci nės erd vės ir lai ko. Esa me 
nuo šir džiai dė kin gi Eu ro pos par la men to in for ma ci jos biu rui 
Lie tu vo je, kad įgy ven di na to kius rei ka lin gus, įdo mius ir nau din
gus pro jek tus, lei džian čius jau ni mui su si vok ti tarp prieš ta rin gų 
vi suo me nės nuo mo nių ir tei sin gai pa si rink ti. 

Lap kri čio 11 d. mū sų mo kyk lo je sve čia vo si Aly taus te at ro ak
to riai. Jie pri sta tė pui kią prem je rą jau ni mui – dis ku si jų spek tak lį 
„pX / prieš kryž ke lę“. Tai in te rak ty vus spek tak lis, pa sta ty tas 
pagal „Fo ru mo te at ro“ me to dą. Mo ki niai ga lė jo įsi trauk ti ir tap
ti ak ty viais da ly viais, ieš kan čiais pro ble mų spren di mo bū dų, 
iš sa ky ti sa vo nuo mo nę ir po zi ci ją.

Šau ni cha riz ma tiš kų ak to rių ko man da ne pa pras tai leng vai 
ben dra vo ir val dė pa aug lių au di to ri ją. Tur būt to dėl, kad kal bė jo 
jų kal ba ir apie jų pro ble mas. Įvai rūs etiu dai vaiz da vo skir tin
gas si tu a ci jas, su ku rio mis su si du ria me kas die nė je ap lin ko je:  
pa ty čias, ne pa kan tu mą ki to nuo mo nei, to le ran ci jos sto ką, 
ne su si kal bė ji mą. Mo ki niai jas ver ti no ir siū lė ga li mus po sū kių 
va rian tus. 

Mū sų, mo ky to jų, ma ny mu, tai la bai svar bu ruo šiant žmo gų 
gy ve ni mui: jis pri va lo mo kė ti įvar dy ti pro ble mą, kri tiš kai ver tin ti, 
iš sa ky ti sa vo nuo mo nę, ją ar gu men tuo ti, iš klau sy ti ir to le ruo ti 
ki to kią nuo mo nę, ben drau ti ir ben dra dar biau ti, dirb ti ko man do je.  

To kių da ly kų ne leng va iš mo ky ti tra di ci nė je pa mo ko je, to dėl 
šis bū das, kai iš kla sės iš ei na ma į ki tą erd vę, iš trūks ta ma iš 
pa mo kos lai ko ir ben dra vi mo mo ki nysmo ky to jas ri bų, yra pats 
op ti ma liau sias. Juk kiek vie nas pedagogas yra ak to rius, kaip ir 
kiek vie nas ak to rius yra pedagogas, to dėl da ly vau ti spek tak ly je 
pa ti ko ne tik mo ki niams, bet ir su au gu sie siems. Pa si sė mė me 
idė jų, kaip pa tiems aug ti ir au gin ti ki tus. 

No ri me pa si da ly ti šia pa tir ti mi su vi so mis mo kyk lo mis, ku
rioms rū pi ne tra di ci niai as me ny bės ug dy mo me to dai – ne bi jo
ki te lau žy ti tai syk lių, in teg ruo ti į ug dy mo pro ce są ki no ir te at ro, 
ne bi jo ki te keis tis, nes pa sau lis kei čia si kiek vie ną die ną... 

AuksėPeTRUŠeVIČIeNė
KaunoMartynoMažvydopagr.m-klosdirektorėspavaduotojaugdymui
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Šis klau si mas su vie ni jo mus, Še pe tos Al mos Adam kie nės ir 
Ado my nės pa grin di nių mo kyk lų pra di nu kus bei mo ky to ją Ja
ni ną Dau kie nę ir mane, šio straips nio au to rę Auš rą Šir ve lie nę.

Lap kri čio pra džio je Ado my nės pa grin di nė je mo kyk lo je sa vo 
ug dy ti niams ve dė me in teg ruo tas pa sau lio pa ži ni mo, lie tu vių 
kal bos, ma te ma ti kos, dai lės ir kū no kul tū ros pro jek ti nes veik
las. Tu rė jo me pui kias są ly gas, tad iš nau do jo me vi sas tin ka mas 
erd ves.

Su si pa ži nę, su si skirs tę į ke tu rias ko man das ir iš si rin kę jų 
ka pi to nus, mo ki niai pri sta tė pla ka tus, ku riuo se at sklei dė, kaip 
jie su pran ta, kas yra po ky čiai. Va do vau ja mi mo ky to jų jie  ly gi no, 
dis ku ta vo ir pa da rė iš va dą – po ky čiai vyks ta kiek vie ną va lan dą, 
mi nu tę, net se kun dę. Kei čia si gam ta, žmo nių, gy vū nų gy ve ni
mo są ly gos, li ki mai. Bu vo pa žvelg ta ir pla čiau: bė ga am žiai, 
kei čia si san tvar kos...

Prak ti nės veik los vy ko vis ki to je vie to je. Iš pradžių vi di nia me 
Ado my nės dva ro kie me ly je ko man doms rei kė jo kuo grei čiau 
įmin ti mįs les ir su ras ti pa slėp tus at sa ky mus. Te ko ir gal ve les 
pa suk ti, ir grei tai pa bė gio ti! 

Jau ge ro kai pa var gu sius vai kus ap žiū rė ti dva ro pa si kvie tė 
Ku piš kio kul tū ros cen tro Ado my nės pa da li nio ad mi nist ra to rė 

Pokyčiai.Kastai? Ri ma La pie nie nė. Ji su pa žin di no su dva ro is to ri ja, bu vu siais 
šei mi nin kais, pa pa sa ko jo apie čia vy ku sį gy ve ni mą. Vi si smal
siai ap žiū rė jo apy lin kė se ras tus se no vi nius daik tus ir ra kan dus, 
gro žė jo si iš li ku sia dva ro puo šy ba, skai čia vo pa tal pas. Vai kus 
su do mi no rū sys, ku ria me bu vo sau go mos ne tik mais to bei 
vy no at sar gos, bet ir lai ko mos žmo nių kan ki ni mo prie mo nės – 
pir ma sis Ado my nės dva ro po nas Jo nas Žu raus kas bu vo la bai 
žiau rus ir reik lus.

Dar įdo mes nė veik la mo ki nu kų lau kė dva ro par ke. Čia pro jek
to da ly viai tu rė jo at pa žin ti me džių rū šis, su skai čiuo ti, ko kių yra 
dau giau sia, su ras ti sto riau sią, plo niau sią, aukš čiau sią – juos 
rei kė jo iš ma tuo ti su spe cia liais prie tai sais. La bai džiu gu, kad 
mo ki niams ir mo ky to joms pa dė jo ei gu lys Vy tas Kvik lys.

Ku pi ni įspū džių, ge rų emo ci jų ir jau pa var gę vaikai su grį žo 
į kla sę. Ko man dos tu rė jo įver tin ti veik las, pa ro dy ti šios die nos 
po ky čius: ką su ži no jo, ką pa ty rė, kaip jau tė si. Vi si bu vo nu ste bę, 
kaip tu ri nin gai ir tur tin gai praleistas laikas. Mo ki nius la biau siai 
su do mi no Ado my nės pa va di ni mo kai ta: kol pri klau sė Aluo tų 
dva rui, va di no si Aluo tė lė, kai jį nu si pir ko J. Žu raus kas – Jo
na va. Pas ku ti nis dva ro šei mi nin kas bu vo Ado mas Vi lė niš kis. 
Iš jo ga li ma im ti pa vyz dį, kad sun kiai dir bant ga li ma daug pa
siek ti – net dva rą įsi gy ti (jis bu vo ne tur tin gų tė vų sū nus, vis ką 
pa sie kė pats). Tais laikais dva ras bu vo kul tū ros ži di nys, ja me 
rink da vo si ku ni gai, po etai, ra šy to jai. Įstri go vai kams ir veik la 
par ke: V. Kvik lys pa ro dė rie šut me džių gi rai tę, ku rio je pa vy ko 

ras ti rie šu tų. Pats sto riau sias 
me dis – ąžuo las (86 cm), o 
aukš čiau sia – si dab ri nė eg lė 
(55 m). Pir mą kar tą pa ma tė me 
la bai įdo mų au ga lą – Dug la
so po cū gė lį, ku ris at ke lia vo iš 
Šiau rės Ame ri kos.

Ne pa ste bi mai grei tai pra
bė go trys va lan dos įdo mios 
veik los. Ne be spė jo me žings
ne liais iš ma tuo ti dva ro par ke 
ty vu liuo jan čio, sam di nių iš kas to 
šau tu vo for mos tven ki nio il gio. 
Bet gal ir ge rai. Tu rė si me pro gą 
dar kar tą su si rink ti ir pra tęs ti 
įdo mias veik las, nes Ado my nė
je tik rai yra ką veik ti ir ty ri nė ti. 

AušraŠIRVelIeNė
Kupiškior.Adomynėspagr.m-klos
pradiniųklasiųvyresn.mokytoja Vi
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Pra si dė jus ap do va no ji mų ren gi niui, ne ti kė tai vi si sto vė ję žmo
nės pra dė jo šok ti. Tai – mo ky to jų kon kur si nis šo kis, pa ro do je 
ta pęs žai biš ku sam bū riu (angl. fash mob). Po šio pa si ro dy mo 
švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė bei Ug dy mo 
plė to tės cen tro di rek to rius Gied rius Vai de lis ap do va no jo lai
mė to jus – dau giau siai žiū ro vų bal sų su lau ku sias ko man das: 
Vil niaus Mar ty no Maž vy do pro gim na zi ją, Pa ne vė žio My ko lo 
Kar kos pa grin di nę mo kyk lą, Šven čio nių Zig mo Že mai čio ir Jo
na vos se na mies čio gim na zi jas, Ma žei kių po li tech ni kos mo kyk lą 
bei Kau no Mi ko Pet raus ko mu zi kos mo kyk lą.

„Lai mė jo vi si, ku rie šo ko. Šian dien mo ky to jas – jau nas, 
ža vus ir ener gin gas, ne pri klau so mai kiek jam me tų“, – tei gė 
A. Pit rė nie nė.

Vil niaus Mar ty no Maž vy do pro gim na zi jos lie tu vių kal bos 
mo ky to jas Igo ris Zu je vas da li jo si įspū džiais: „To kie kon kur sai 
su vie ni ja ko lek ty vą. Mo kyk lo je dir bu tik pir mus me tus, tad 
džiau giuo si, kad ko le gos ne tik mie lai pa de da su si do ro ti su 
keb lu mais, bet ir įtrau kia į to kią ben druo me niš ką veik lą.“

RimakASPeRIONyTė

Laimėjovisi,kuriešoko (Atkeltaišspalvotosiosdalies20p.)
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Spalio 30oji – ypatinga
diena Šiaulių r.Meškuičių
gimnazijai. Tai –mokyklos
gimtadienis. Šiemet ši ug
dymo įstaigamini107erių
metųsukaktį.

Šia proga gim na zi jos me
to di nės ta ry bos pir mi nin kės 
Vi li jos Te nie nės pa ska tin ti 
mo ky to jai ir mo ki niai or ga ni
za vo įvai rius ren gi nius, at li ko 
įsi min ti nus dar bus. Vi są sa
vai tę vy ko mo kyk los is to ri jos 
mu zie jaus at vi rų du rų die
nos – is to ri jos mo ky to ja Ro si ta 
Ser paus kie nė kvie tė visus ap
si lan ky ti bei ap žiū rė ti eks po na tus. Dai lės pa mo ko se gimnazistai 
kar tu su dai lės mo ky to ja Ie va Gal kaus kai teTe nie ne pa ren gė 
pla ka tą su svei ki ni mais ir lin kė ji mais mo kyk lai. 

Už sie nio kal bų mo ky to jos Vil ma Rat ke vi čie nė, V. Te nie nė, 
Gied rė Šid laus kie nė, To ma Po cė ir aš, šio straips nio au to rė 
In ga Ra za no vie nė, or ga ni za vo me ver ti mų kon kur są. Mo ki
niai ver tė teks tus apie mo kyk lą ir jos is to ri ją, mo ko muo sius 
da ly kus, mo bi lio sios la bo ra to ri jos veik lą bei įvai rius ren gi nius. 
Bu vo ban dy mų iš vers ti ir mo kyk los him ną, su kur tą a. a. mo
ky to jo Al gi man to Kup rins ko, bet tam, de ja, dar pri trū ko ži nių ir 
pa tir ties. Mo ki niai už sie nio kal bo mis ra šė ra ši nė lius, ku riuo se 
vie ni pri si mi nė pir mą sias die nas mo kyk lo je ir pa čią rū pes tin
giau sią bei ge riau sią pir mą ją mo ky to ją, ki ti ly gi no, kaip jau tė si 
pir mo je kla sė je ir da bar, dar ki ti ap ra šė, kas jiems gim na zi jo je 
pa tin ka ir ko jie čia iš moks ta. IVg kla sės mo ki niai už sie nio kal
bo mis ruo šė lanks ti nu kus, kuriuose pateikta in for ma ci ja apie 
mo kyk lą. Jų tik rai pri reiks, nes gim na zi ja ak ty viai ben drau ja ir 
ben dra dar biau ja ne tik su kai my ni nės Lat vi jos, bet ir to li mes nių 
ša lių ug dy mo įstai go mis. Pra di nių kla sių mo ki niai, lan kan tys 
an glų kal bos bū re lį „Te džio drau gai“, pie šė mo kyk li nius daik tus 
(1–2 kl.) ar sa vo kla sę (3–4 kl.). 

meškuičiųgimnazijai–107

Kū no kul tū ros mo ky to jai Pet ras Vait kus, Vi ta li jus Te nys ir 
Re gi na Sa vic kie nė or ga ni za vo esa mų ir bu vu sių mo ki nių var
žy bas „Vie nuo lik ta sis su si ti ki mas“. Gim ta die nio pro ga bu vo 
pa ruoš tas sten das, ku ria me at si spin dė jo mi nė tų var žy bų aki
mir kos ir įspū džiai. La bai sma gu, kad bu vę mo ki niai ne pa mirš ta 
mo kyk los, no riai da ly vau ja veiklose ir ben drau ja su da bar ti niais 
gim na zis tais, da li ja si pri si mi ni mais ir pa tir ti mi. 

Vi si pa ruoš ti sten dai, pla ka tai, pie ši niai ir ki ti mo ki nių dar bai 
eks po nuo ja mi se no jo mo kyk los pa sta to, ku ris ir me na įsi min ti ną 
1938ųjų spa lio 30 d., pir ma me aukš te. Spal vin gą už ra šą  „Gim
na zi jai – 107“ per pa mo kas kar tu su mo ki niais kū rė tech no lo gi jų 
mo ky to jas Po vi las Bu be lis ir dai lės mo ky to ja In drė An tu lie nė. 
Vi sus eks po na tus su ka bin ti ir su tvar ky ti pa dė jo mo ki niai ir mo
ky to jas Gvi das Ra za no vas bei mo kyk los dar buo to jai Sau lius 
Po cius ir Vla das In cas. 

Bu vę mo ky to jai ir mo ki niai, tė ve liai bei vi sa mies te lio ben
druo me nė bu vo kvie čia mi ap si lan ky ti gim na zi jo je, ap žiū rė ti 
dar bus, už ra šy ti sa vo min tis ar pri si mi ni mus ir taip pa svei kin ti 
mo kyk lą gim imo dienos proga. 

IngaRAZANOVIeNė
Šiauliųr.Meškuičiųg-josanglųkalbosmokytoja

Spa lio mė ne sį iš rink ta nau jo ji Prie ku lės Ie vos Si mo nai ty tės 
gim na zi jos mo ki nių pre zi den tū ra ga vo pir mą jį kvie ti mą da ly vau ti 
Kre tin gos ra jo no Dar bė nų gim na zi jo je vyk sian čia me res pub li ki
nia me fil mų nak ties fes ti va ly je „Mes to kie...“ Nau jo sios mo ki nių 
pre zi den tū ros at sto vai Do mi ny kas Cir tau tas ir Si mas Šiau ly tis, 
pa ben dra vę su eti kos ir is to ri jos mo ky to ja Eg le Jo ciu vie ne, 
ėmė si dar bo. Su kur ta me fil me tu rėjo bū ti iš kel ti pro ble mi niai, 
diskutuoti skatinantys klau si mai, ak tu a lu mas gim na zi jai ir vie
tos ben druo me nei. 

Mo ki nių sa vi val doms fil mu kų kū ri mui pa teik tos to le ran ci jos, 
pi lie tiš ku mo bei sa va no rys tės te mos ir už duo ta pa reng ti trum pą 
sa vo ko man dos pri sta ty mą. Pa si ta rę jie iš si rin ko sa va no rys tę.

Mokyklos IIIg kla sės gimnazistai – tik ras sa va no rys tės pa
vyz dys. Jie dvejus me tus vykdė sa va no riš kos vyresniųjų klasių 
mokinių veik los su pra di nu kais pro jek tą „Au gin ki me vie ni ki tus“: 
organizuoti ren gi niai, spor ti nė veik la, žai di mai, vai dy bi nės si
tu a ci jos. Vy res nie ji E. Jo ciu vie nės auk lė ti niai su si drau ga vo su 
jau nai siais mo ki nu kais ir veik lai ruo šė si sa va ran kiš kai – siek da
mi džiu gin ti ir drau ge mo ky ti žmo giš kų jų ver ty bių. Vi sa tai bu vo 
nuo lat fil muo ja ma, fo to gra fuo ja ma. Do mi ny kui ir Si mui su kur ti 
fil mu ką ne bu vo su dė tin ga, nes da bar ti niai IIIg kla sės mo ki niai 
su kau pę daug pa tir ties, fil muo tos me džia gos ir nuo trau kų. Ta

Priekulėsgimnazijosprezidentūrafestivalyje

čiau jau du lys ne iš ven gia mas, juk at sto vau ti mo kyk lai vyks ta 10 
mo ki nių grupė – jie tu ri pa si ti kė ti sa vo su kur tu dar bu ir da ly vau ti 
fes ti va lio veik lo se. Ko man da iš vy ko drau ge su mo ky to ja Eg le 
ir ma ni mi, šio straips nio au to re.

Dar bė nų gim na zi jo je bu vo me šil tai su tik ti, įsi kū rė me mums 
skir ta me ka bi ne te. Sa lė je su si ti ko me ir su ki to mis gim na zi jo mis: 
vi sų mo kyk lų ko man dos drau giš kos, kū ry biš kos, ak ty vios. Tik 
at vy kę ga vo me už duo tį – su kur ti re kla mą. Mo ki niams nepritrūko 
kū ry biš ku mo ir iš ra din gu mo. Po fil mų per žiū ros ir pri sis ta ty mo 
val gė me nak ti pie čius, vy ko dar bas gru pė se, ben dra vome ir 
gavome užduotis, kurias reikia atlikti iki ki to su si ti ki mo vie no je 
iš da ly va vu sių gim na zi jų. Na, o nak ti nis pro tų mū šis, pra si dė jęs 
an trą va lan dą, net ir mo ky to jams at ro dė sun ko kas, gal to dėl, 
kad nak tis...

Ry ti nis kė li ma sis pu sę sep ty nių ir ne ti kė tai už klu pu si mankš ta 
at ro dė ne įma no ma mi si ja, bet pa vy ko. O dar pus ry čiai, ku rių 
jau ni mui ne tiek ir rei kė jo, kiek tik ro jo mie go. Dar bė nų gim na
zi jos di rek to rė So na ta Lit vi nie nė at si svei ki no iki ki tų su si ti ki mų. 

loretakAlTAUSkIeNė
Klaipėdosr.PriekulėsIevosSimonaitytėsg-jos

direktoriauspavaduotojaugdymui
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Spa lio pa bai go je jau šeš tą jį kar tą Šiau lių lop še lisdar že lis 
„Var pe lis“ su kvie tė į tra di ci nę iki mo kyk li nių įstai gų pe da go gų 
dar bų pa ro dą Šiau lių uni ver si te to Me nų fa kul te te. Mi nė da mi 
Et no gra fi nių re gio nų me tus pri sta tė me dar bus „Iš kar tos į kar tą“. 
Tai lyg žvilgs nis į pra ei tį, kad ir to liau ga lė tu mė me kur ti at ei tį. 
„Pa da ryk, ką nors nuo sta baus, kad žmo nės ga lė tų tai kar to ti“ 
(Al ber tas Schweit ze ras). Šie žo džiai, ko ge ro, ge riau siai at
spin di pa ro dos te mą.

Iki mo kyk li nių įstai gų pe da go gai nepaprastai kū ry bin gi: jie ne 
tik ug do, bet ir ta po, kar po, pie šia, fo to gra fuo ja ir t. t. Pa ro do
je da ly va vo 53 pe da go gai iš 20 skir tin gų įstai gų – su lau kė me 
sve čių iš Jo niš kio, Nau jo sios Ak me nės, Rad vi liš kio, Kur šė nų. 
„Kiek vie nas tu ri me skir tin gą sie los po lė kį ir vi sa tai įpras mi na
me ta da, kai ga li me pa si da ly ti sa vo kū ry bi ne ug ne le“, – apie 
da ly va vi mą pa ro do je kal bė jo Šiau lių uni ver si te to Me nų fa kul te to 
de ka nas Vai do tas Ja nu lis.

Eks po zi ci jo je gau
su ta py tų bei siu vi nė
tų pa veiks lų, dir bi nių 
iš vel ti nio, bi žu te ri
jos, skrais čių, mar
gas pal vių ša li kė lių, 
rie ši nių, ner tų ser ve
tė lių, nuo sta bių žais
lų, fo to gra fi jų bei ki tų 
gro žy bių. To kie rank
dar biai se niau bu vo 
per duo da mi iš kar tos 
į kar tą. Nors ir ski ria
si pri sta to mų dar bų 
tech ni kos, meist riš ku
mas, iš raiš kin gu mas, 
ta čiau vi sus vie ni ja 
au to rių darbš tu mas, 
kan try bė ir at kak lu
mas. Ši pa ro da įvai

ria ly pė bei spal vin ga, o kar tu la bai šil ta ir jau ki... Šian dien su 
kū ry bin gu mu vis daž niau sie ja ma žmo ni jos at ei tis. 

Šios pa ro dos tiks las – su da ry ti są ly gas iki mo kyk li nių įstai gų 
ben druo me nių nariams iš reikš ti sa vo kū ry bin gu mą ir taip iš sau
go ti bei pro pa guo ti sa vo sios tau tos kul tū ros pa vel do tra di ci jas. 
Pa ro dos ati da ry me su reng tas ne di de lis kon cer tas – tar si pa
dė ka ku rian tiems pe da go gams. Kon cer ta vo Šiau lių ir Jo niš kio 
mu zi kos mo kyk lų jau nie ji ta len tai. 

Pa ro dos lan ky to jai ga lė jo ne tik pa sig ro žė ti pe da go gų kur tais 
dar bais, bet ir pa ben drau ti su au to riais. Auk lė to joms Mar ga ri
tai Glo de ny tei ir Au re li jai Ste pan ja nie nei vel ti žais lai pri mi nė 
svar bų da ly ką – tai nuo se no yra tai ko mosios de ko ra ty vi nės 
tau to dai lės kūriniai, o ma žie ji ug dy ti niai jais nau do sis dar il gai. 

Šiau lių lop še liodar že lio „Var pe lis“ di rek to rė Da li ja Be ru ta 
Ulins kie nė  dė ko jo už nuo sta bius dar bus, lin kė jo ir to liau kur ti  
bei dar gi liau at skleis ti se ną sias et no kul tū ros pra smes ir sim
bo lius.

Pa ro dos pri sta ty mas bai gė si tra di ci nė mis lie tu viš ko mis vai
šė mis. 

kristinaGelAŽIeNė,JurgitaGUDIRGIeNė
Šiauliųl.-d.„Varpelis“auklėtojos

Pedagogųdarbųparoda
„iškartosįkartą“

Nau jai siais moks lo me tais re dak ci ja ti ki si sklan des nio 
ben dra dar bia vi mo. Šį kar tą krei pia mės į tuos, ku rie tik ra
šo „Švie ti mo nau jie noms“, bet jų ne skai to. Jei gu skai ty tų, 
tik riau siai at kreip tų dė me sį į es mi nius pa tai sy mus. Bet mes 
ne pra ran da me vil ties... 

Tai gi, prašomenerašytistraipsniųarkorespondenci
jųtrečiuojuasmeniu. Jei gu pa gei dau ja te pa si da lin ti sa vo 
pa tir ti mi, tai taip ir ra šy ki te: „Aš su gal vo jau or ga ni zuo ti se
mi na rą, man pri ta rė dar že lio di rek to rė ir tė vai...“
O kad redakcijos pageidavimas būtų absoliučiai

akivaizdus, cituoju, pakeitusi pavardę, vieno teksto
ištrauką:

„Sėkmingasprojektas
Pro jek tą pa ra šė vi sa da ku pi na en tu ziaz mo vy resn. auk

lė to ja A. Pa var de nie nė. Jos pa ra šy ti pro jek tai vi sa da lai mi, 
o pro jek tų įgy ven di ni mui auk lė to ja Pa var de nie nė ge ba 
su telk ti dar že lio ben druo me nę, tė vus, rė mė jus. Už tai jai 
bu vo įteik ta pa dė ka.
A.PAVARDeNIeNė
Vy resn. auk lė to ja“

ZinaRIMGAIlIeNė
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

Malonu skai ty ti laiš kus, ku rie pa ra šy ti aiš kia ir tai syk lin ga 
kal ba. Svar bu ne pa mirš ti ir lie tu viš kų ka bu čių (jas ga li ma 
su rink ti kla via tū ra: Atl + 0132 ir Atl + 0147), taip pat ne pai
nio ti il go jo brūkš nio ir brūkš ne lio pa si rin ki mo at ve jų (il gą jį  
brūkš nį ga li ma su rink ti kla via tū ra Atl + 0150). Siun čia mi 
laiš kai tu ri bū ti pa si ra šy ti, po kiek vie nu teks tu nu ro dant jo 
au to rių.

Tik riau siai pa ste bė jo te, jog bent kar tą teks te ra šo me 
pil nus mi ni mų žmo nių var dus. Teks tus, ku riuo se prie pa var
džių ne nu ro dy ti var dai, o tik san trum pos, siun čia me at gal 
ir ti ki mės gau ti pa tai sy tus. Ne lie tu viš kus as men var džius 
pra šo me ra šy ti ori gi na lo kal ba – taip iš veng si me klai din gų 
in ter pre ta ci jų.

InesaČIŽIŪNAITė
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

Iliust ra ci ja – nuo trau ka, pie ši nys – yra va di na ma teks to 
aki mis. Ji be ga lo svar bi, nes tin ka mai pa rink ta pa tvir ti na ir 
pa pil do teks te mi ni mus fak tus, su do mi na, pa trau kia dė me
sį, ga li api ben drin ti in for ma ci ją ir pa puoš ti lei di nio pus la pį. 
Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio dalyviai, nėra 
informatyvi.

Negalėsimepanaudotinuotraukų,jeigujos:
 � įkeltos į teks tą (reikia pridėti laiške); 
 � įterptos laiško fone;
 � su ma žin tos (tokios tinka tik in ter ne tui); 
 � pateiktos kaip ko lia žas. 

Taip pat ne siųs kite nuotraukų nuorodų, 10ies ar dau giau 
nuo trau kų, iliust ruo jan čių vie ną te mą – rei kė tų at rink ti tai, 
kas, Jū sų ma ny mu, yra svar biau sia. 

Taip pat pa ra šykite, kas nuotraukose vaiz duo ja ma.

eglėleSNIAUSkIeNė
„Švietimonaujienų“maketuotoja

Lopšeliuose-darželiuose
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Šie met lap kri čio 11oji 
Aly taus lop še liodar že lio 
prieš mo kyk li nio ug dy mo 
„Meš ku čių“ gru pės vai
ku čiams bu vo ne įpras ta ir 
įdo mi. Se niau to kiu me tu 
Lie tu vo je bū da vo bai gia
mi lau ko dar bai, į tvar tus 
su va ro mi gy vu liai, at si s 
kai to ma su sam di niais. 
Juk jau pa ma žu ap mirš ta 
gam ta, gy vy bė iš že mės 
per ei na į jos gel mes, o 
dar bus už bai gęs žmo gus 
tu ri dau giau lai ko ap mąs
ty mams. Bū tent to dėl šią 
die ną mes ir nu tie sė me til tus tarp ke tu rių kar tų – kad vai kai iš 
tė vų su ži no tų sa vo šei mos kil mę, jos tra di ci jas, su vok tų tau ti nį 
ta pa tu mą, pa žin tų tau tos kul tū ros ir ben drą sias ver ty bes.

Šven tei pra dė jo me ruoš tis jau prieš ke lias sa vai tes. Sma gu, 
kad se no vi nių pa pro čių, tra di ci jų puo se lė ji mui ne li ko abe jin gi ir 
tė ve liai bei se ne liai. Su ži no ję, kad ruo šia mės švęs ti Ožio die ną, 
se ne liai anū kė liams iš dro žė bo ta gė lius, nu vi jo vir ve les. Kiek vie
no vai ko tė ve liai su da rė sa vo gi mi nės me dį, min ti mis nu ke lia vo 
į to li mus is to ri nius lai kus, pri si mi nė se ne lius, pro se ne lius, kitus 
gi mi nai čius, kur jie gy ve no, ką vei kė. Į šven tę pa si kvie tė me 
an sam blį „Dzū kų pul ku cis“ – jie, pa ly gi nus su vai kų, jų tė ve lių 
ir se ne lių am žiu mi, ta po ket vir tą ja kar ta. Ugdytiniai, ap si ren gę 
pie me nė lių dra bu žiais ir ra liuo da mi, su ker džiu mi at ke lia vo į 
ru de niš kai pa puoš tą „so dy bą“ švęs ti ga nia vos pa bai gą. Pie
me nu kai skun dė si, kad la bai pa var go ir su ša lo, o žie ma vis 
ne si ro do ir ne si ro do, pri mi nė, ko kį at pil dą ža dė jo šei mi nin kas. 
Jie drau ge su ker džiu mi dai na vo dai ne les, pa sa ko jo šmaikš
čius pa sa ko ji mus apie ože lį, žai dė, su ko ra te lius, pakartojo 
pa tar les ir prie žo džius. Šven tė je skam bė jo dzū kiš ka šnek ta, 
vai kai gro jo liau diš kais in stru men tais: ak me nė liais, laz de lė mis, 
tarš ky ne, šaukš tais, barš ku čiais. Tris kar tus ap ve dę ože lį ap link 
ber žą, pra šė žie mos ir bal to snie ge lio. At si dė ko da mi ože liui už 
pa si au ko ji mą už dė jo ža lią miš ko pa tai sų ka rū ną, da vė iš na mų 

Til tai tarp 
kartų

at si neš tų dar žo vių krep šį. Pie me nu kai ir gi ga vo savo atlygį: 
šei mi nin kas Mar cy nas už ge rą ga ny mą ne pa gai lė jo nei pi ni
gė lio, nei grū dų ar bul vių mai šo, o šei mi nin kė ir rie bios viš tos. 
Vai kų pa kvies ti tė ve liai ir se ne liai šo ko ra te lį „Oi, tu Mar cy nai...“, 
dai na vo dzū kų kraš to dai ną, o „Dzū kų pul ku cio“ mo čiu tės mo
kė pie me nu kų žai di mų. Po sma gaus pa si bu vi mo dzū kiš ko je 
so dy bo je, links my bės tę sė si se no vi niais ra kan dais nu krau to je 
šei mi nin kės sek ly čio je. Klau sy da mie si „Dzū kų pul ku cio“ dai ni
nin kų po rin gių ir lie tu vių liau dies dai nų, vai kai su mo čiu tė mis ir 
se ne liais dir bo įvai rius se no vi nius dar bus: vi jo vir ve les, plė šė 
plunks nas, ke de no vil nas, lukš te no pu pas ir pu pe les. Bu vo 
sma gu ma ty ti, kad vi skas – ty ra, gy va, au ten tiš ka. Tai bran gus 
mū sų se no lių pa li ki mas, ku ris mus vie ni ja ir jun gia su pro tė vių 
kar to mis. Šven tė pa si bai gė pie me nu kų vai šė mis: ma my tės ir 
mo čiu tės vai ši no ska niais py ra gais ir kmy nų ar ba ta. 

Dabar jau ga li me lauk ti žie mos. Ar su lauk si me snie go, pa ro
dys lai kas, ta čiau ne abe jo ja me, kad šven tė ma žų jų šir de lė se 
pa li ko daug tei gia mų emo ci jų. Tė ve liams ir se ne liams da ly va
vi mas pa dė jo ge riau pa žin ti sa vo vai ką, jo as me ni nes sa vy bes. 
Vi si kar tu pa ty rė ben dra vi mo džiaugs mą, kū ry bi nius po ty rius, 
o vai kai – pa si di džia vi mą sa vo šei ma, at sa ko my bės jaus mą, 
gi les nį sa vi tar pio su pra ti mą. 

MalvinaMIŠkelIeNė
Alytausl.-d.„Vyturėlis“priešmokykliniougdymopedagogė

Kiek vie nos epo chos vai kai žai džia vis sa vaip... Žai di mai – tai 
tam tik ro gy ve na mo jo lai ko at spin dys, ta čiau se niau jie bu vo 
ypa tin gi, ug dė vai ką vi sa pu siš kai, plė tė po žiū rį į pa sau lį, mo
kė gra žiai ir kil niai elg tis, są ži nin gai dirb ti. Liau dies žai di mų 
reikš mė bu vo ir yra la bai di de lė, tad Ši lu tės lop še liodar že lio 
„Ąžuo liu kas“ kū ry bi nė et no kul tū ros ug dy mo gru pė nu spren dė 
or ga ni zuo ti te mi nę sa vai tę „Kaip žai dė mū sų tė ve liai, kaip žai
dė mū sų se ne liai“.

Pir miau sia vy ko kū ry bi nės dirb tu vės „Pa si da ryk sau lė ly tę“. 
„Že muo giu kų“ ir „Pe lė džiu kų“ gru pių vai kai mo kė si iš pa ruoš tų 
me džia gų su  riš ti lė ly tę, ją pa puoš ti ska re le – kaip visi džiūgavo 
baigę darbelį. „Ar ga lė siu parsinešti namo?“ – ne ri mas tin gai 
pa klau sė mer gai tė, o iš gir du si tei gia mą at sa ky mą – nuš čiu vo. 
Ne li ko abe jin ga ir dar že lio di rek to rė – ma žie siems pa ro dė, kaip 
iš įvai rių ska rų pa si da ry da vo lė lę, kai pa ti bu vo ma ža.

Kitą dieną „Pi pi riu kų“, „Pe lė džiu kų“, „Bo ru žiu kų“ ir spe cia lio jo 
ug dy mo „Sau lu čių“ gru pių vai kai su si rin ko į žai di mų ryt me tį. 

tėveliųirseneliųvaikystęprisiminus...
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„Pi pi riu kų“ gru pės ug dy ti nė Au rė ja pa si kvie tė sa vo mo čiu tę – ji 
pa ro dė my li miau sią vai kys tės lė lę, pa sa ko jo apie žai di mus bei 
žai dė su vai kais („Ly de kė lė“, „Siū lai, siū lai, su si vy kit“, „Avi nė
liai“). Ugdytiniai es ta fe tė se lenk ty nia vo („Kas grei tes nis ant žir
ge lio“), su ko siū lą ant pa ga liu ko („Ku rio grei tes nis trau ki nu kas“), 
žai dė jud rų jį žai di mą „Puo das de ga“ ir pirš tu kų la vi ni mo – „Gū da 
dū da“, „Ve jam, ve jam vir vu tes“. Žai di mų ryt me tį bai gė links ma 
lie tu viš ka pol ku te. Vy res nių jų gru pių – „Bi tu čių“ ir „Že muo giu
kų“ – vai kai žai dė mu zi ki nius žai di musra te lius „Klau sė žvir blis 
čiul buo nė lis“, „Ur šu le mo tu le“, „Gry bus raut“, siu že ti niusimi ta
ci nius – „Ka tė ir pe lė“, „Šiau dų ba tai“, jud rų jį žai di mą „Svei kas 
gy vas“, žai di mą su fan tais „Kur čias ir ne by lys“, po ro mis „Ta
ba lai, ta ba lai“, pū tė plunks ne les „Pa gauk plunks ne lę“. Nau jai 
at gi mė jau se niai mū sų pa mirš tas „Jur ge lis, meist re lis“. O kaip 
su spin do vi sų aku tės, kai pa siū lė me pa si vai šin ti se no vi niais 
„sal dai niais“ – džio vin tais obuo liais iš dro bi nio mai še lio. Pa si
ro do, jie ska nūs ir to kių įvai rių sko nių, kad vai kai nu spren dė, 
jog tai „net gi ska niau už tik rus sal dai nius“.

Vėliau gru pė se vai kai dis ku ta vo, ko kie bū na ka ry bos ir pra
mo gų žais lai, or ga ni za vo se ne lių ir tė ve lių vai kys tės nuo trau kų 
su žais lais pa ro dė les, ga mi no iš po pie riaus – lėk tu vė lius, lai
ve lius, pi ni gi nes, vė jo ma lū nė lius, vė duok les – ir iš gam ti nės 
me džia gos (kaš to nų, gi lių, ber žo to šies ir kt.). 

Dar že lio ga le ri jo je atidaryta žais lų pa ro da „Se ni žais lai – ge ri 
žais lai“. Šie daiktai pri ver tė su si mąs ty ti ir vi sus ben druo me nės 
na rius – ne vie nas pri si mi nė, kad kaž kur gu li ar pas mo čiu tę 
pa lė pė je dul ka se no vi nis au to mo bi liu kas, lė lė, o kai kas ap
gai les ta vo, kad ne iš sau go jo sa vo žais lų... Eks po na tai su kė lė 
įvai riau sių emo ci jų: vai kai ste bė jo si, krai pė gal vas, no rė jo 
iš ban dy ti, su au gu sie ji su il ge siu da li jo si sa vo vai kys tės pri
si mi ni mais. Pa ro do je bu vo ga li ma pa ma ty ti se no vi nius lė lių 
vė ži mė lius, įvai rias lė les (lin guo les, mat rioš kas, pa ga min tas 
iš siū lų), me di nes ma ši nė les ir trak to rių, me ta li nį sunk ve ži mį, 
me di nius ar kliu kus, bo ta gė lį, iš laik raš čių iš lanks ty tas ke pu res ir 
lai ve lius, me di nius, po pie ri nius ir me ta li nius lėk tu vė lius, me di nių 
na mi nių gy vū nų fi gū rė les, pin tus krep še lius, pu pe lių ir rie šu tų 
ka ro lius. Taip pat bu vo ir ka ry bos žais lų: me di nis kar das, me
ta li niai tan kai, lai ve liai, lai dy nės. 

Mus ap lan kė ypa tin gi sve čiai iš Ši lu tės lop še liodar že lio 
„Pu še lė“ – fol klo ro an sam blis „Žu vi nin kai“, pa ruo šę pro gra mą 

„Ry kaun vai ka pa ma rės“. Ma žie ji sve čiai pa ro dė, kaip žai dė 
Ma žo sios Lie tu vos vai kai, ir vi sus įtrau kė į ben drą ra tą...

Ši sa vai tė bu vo tar si ke lio nė lai ko ma ši na, ku ri vie niems 
su ža di no pri si mi ni mus, ki tiems lei do pa si džiaug ti gy ve ni mo 
ko ky be. Bėgant lai kui, kin ta ir žai di mai, ir žais lai. Da bar jie 
ga mi na mi iš plas ti ko ar net me ta lo, o po pu lia ru mo viršūnė je 
ka ra liau ja in for ma ci nės tech no lo gi jos. Se niau dažniau siai pa tys 
tė vai ga min da vo žais lus – jie bū da vo išskir ti niai. Šian die nia me 
pa sau ly je rin ką val do se ri ji nė ga my ba, tačiau pa ban dy ki me pri
ar tė ti prie vai kų pa sau lio – su kur ki me jiems bent vie ną žais lą 
sa vo ran ko mis. Ne bū ti na tap ti kal viu ar drožėju, tačiau net ir 
ner ta ar siū ta suk ne lė lė lei, lo ve lė meškučiui tik rai nudžiu gins 
mū sų mažuosius.

VidaPAlIUTyTė
Šilutėsl.-d.„Ąžuoliukas“auklėtojametodininkė

Vil niaus lop še ly jedar že ly je 
„Že my na“ skam biu akor du 
už baig tas vi sus me tus puo se
lė tas et no kul tū ri nis pro jek tas 
„Vie na Lie tu va – pen ki et no pa
sau liai“. Skam bė jo dzū kiš kos 
ir aukš tai tiš kos dai nos, ai dė jo 
že mai čių ir su val kie čių šne kos, 
mir gė jo Lie tu vos et no gra fi nių 
re gio nų mo ty vais pa da bin ti 
dra bu žiai. Sma gio je šven tė je 
ak ty viai da ly va vo ne tik dar
že lio pe da go gai, vai kai, bet ir 
jų tė ve liai.

Dvi die nas tru ku sio je va ka
ro nė je auk lė to jos ir jų ug dy
ti niai tė ve liams pa ro dė, koks 
mar gas Lie tu vos et no kul tū ri nis 
pa vel das. Lop še liodar že lio 
me ni nio ug dy mo pe da go gė 

margaspalvėetnokultūriniopaveldošventė–
irmažiems,irdideliems
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Jau be si bai gian tys Et no
gra fi nių re gio nų me tai pa
ra gi no mus, Tel šių lop še lio
dar že lio „Mas tis“ pe da go gus, 
or ga ni zuo ti te mi nę et ni nės 
kul tū ros sa vai tę. Jos tiks
las – pa ska tin ti ben druo me nę 
gi liau pa žin ti ir sau go ti sa vo 
kraš to (Že mai ti jos re gio no) 
gy vą ją tra di ci ją ir kul tū ri nį pa
vel dą. Nu spren dė me pa reng
ti pro jek tą „Gi riuo paukš tie lis 
gei duo jė“, ku rio pagrindinis 
siekis – su pa žindin ti vai kus 
su paukš čio vir smu tau to sa
ko je ir taip ug dy ti ben druo
me nės tau ti nį bei re gio ni nį 
ta pa tu mą.

Pir ma die nis – eks kur si jų 
die na, to dėl vy ko me į put pe lių 
ūkį. Ten „Nykš tu kų“ ir „Bo ru
žiu kų“ gru pių vai kus, ly di mus 
auk lė to jų Jū ra tės Ru ba vi čie
nės ir Auš ros Sta siu lie nės, priėmė šei mi nin kai Edi ta ir 
Zig mas Ne var daus kai. Jie pa pa sa ko jo ir pa ro dė, ko kie 
ma žy čiai ir mar gi put pe lių kiau ši nė liai, kaip iš si ri ta jų 
ma žy liai. Vai kai iš mo ko at skir ti pa te lę ir pa ti nė lį, iš gir do 
gai džio gie do ji mą ir t. t. Sve tin gi šei mi nin kai pa vai ši no 
su muš ti nu kais su put pe lių kiau ši niais, ap do va no jo ba lio
nais su šių paukš čių at vaiz dais. Pa ke liui į dar že lį ma žie ji 
da li jo si įspū džiais, mi nė mįs les, dai na vo apie paukš čius.

O štai „Kiš ku čių“ gru pė ap lan kė Že mai čių mu zie ju je 
„Al ka“ vei kian čią paukš čių eks po zi ci ją. Auk lė to ja Ire na 

Ge ce vi čie nė ve dė už si ė mi mą apie jų gy ve ni mo bū dą, 
vai kai pa gal pa teik tą api bū di ni mą at pa ži no skir tin gus 
paukš čius, mi nė mįs les, mėg džio jo jų bal sus.

Ant ra die nis – fol klo ro die na, to dėl nuo pat ry to dar
že ly je skam bė jo liau
dies mu zi ka. Me ni nio 
ug dy mo pe da go gė 
Ri ta Ma ci jaus kie nė ir 
auk lė to jos su ug dy
ti niais dai na vo apie 
paukš čius, šo ko ra
te lius.

Tre čia die nis – tau
to dai lės die na. Tau to
dai lės bū re lio va do vė 
Da lia Bum blaus kai
tė su vai kais lip dė 
paukš te lius, juos de
ko ra vo, ruo šė dar

Re gi na Dai li die nė tei gė, kad dai nos, pa sa kė čio s ir pa mo ky
mai padėjo vai kus su pa žin di nti su įvai rių Lie tu vos et no gra fi nių 
re gio nų pa pro čiais ir tra di ci jo mis. „Nors Lie tu va ne di de lė, bet 
jo je – net pen ki sa vi ti et no gra fi niai re gio nai. Nusprendžiau, kad 
rei kia vai kus su pa žin din ti su et no gra fi niu že mė la piu, iš mo ky ti 
juos tar miš kų dai nų, prie žo džių, šo kių, ra te lių, links mų pa sa ko
ji mų. Sie kė me, kad ug dy ti niai ga lė tų at skir ti kiek vie no re gio no 
tar mę, įžvelg ti panašumus ir skir tu mus, – aiš ki no R. Dai li die
nė. – Et no kul tū ri nį pro jek tą pra dė jo me vyk dy ti me tų pra džio je, 
o spa lio pa bai go je vy kę ren gi niai ta po bai gia muo ju ak cen tu.“

Pa sak R. Dai li die nės, nuo šir dus dar bas da vė vai sių. „Ga liu tik 

pa si džiaug ti, kad per me tus vai kai jau pa tys pra mo ko dai nuo ti 
liaudies dai nas, pra dė jo su pras ti, kad yra ne tik Lie tu va, bet 
ir Aukš tai ti ja, Že mai ti ja ir kt. Sa vo šak nis ga lė jo at ras ti ne tik 
ug dy ti niai, bet ir jų tė ve liai. Šį kar tą jiems bu vo skir tas ak ty vių 
da ly vių vaid muo. Tė ve liai dai na vo liaudies dai nas, atskleidė 
et no gra fi nių re gio nų sa vi tu mus. Šią va ka ro nę pa va di no me 
„Gra ži mū sų šei my nė lė“ – ji tu rė jo at spin dė ti šei mos dva sią, 
ben dra vi mo at mos fe rą. Nors mū sų dar že ly je dau giau sia yra 
aukš tai čiais ir dzū kais sa ve lai kan čių tė ve lių, bet pa vy ko at ras ti 
ir pra kal bin ti tik rus su val kie čius bei že mai čius. No rė jo me, kad 
vai kai pa tys iš girs tų au ten tiš kas tar mes.“

Šven ti nė je va ka ro nė je ne trū ko ir vaiz di nių prie mo nių. Su si
rin ku sių jų akys kry po į įspū din gą Lie tu vos že mė la pį, at spin din tį 
pa grin di nius ša lies re gio nus, daug dė me sio su lau kė ori gi na lus 
et ni nis me dis, ant ku rio ša kų ir ma ži, ir di de li su ka bi no sa vo 
et no gra fi nę kil mę žy min čius spal vin gus la pus. Vai kams pa ti ko 
ir tau ti niai kos tiu mai. „Kilo idėja, jog bū tų sma gu, jei auk lė to jos 
ap si reng tų tau ti niais sa vo re gio nų dra bu žiais. Ži no jo me, kad 
vie no je gru pė je yra Et no kul tū ros cen tre dir ban ti ma ma. Ji mums 
la bai ge ra no riš kai pa dė jo. Ti kiu, kad vai kams tai tu rė jo pa lik ti 
stip rų įspū dį“, – mintimis dalijosi R. Dai li die nė.

Me ni ne dar že lio veik la be si rū pi nan ti pe da go gė ne abe jo ja, 
kad šiais me tais įgy tos pa tir tys pra vers ir at ei ty je. „Jei ne klys
tu, 2016uo sius no ri ma pa skelb ti Vie tos ben druo me nių me tais, 
tad mes to liau kryp tin gai plė to si me sa vo veik lą. Ti kiuo si, kad ir 
tė ve liai įsi trauks į mū sų ren gi nius. Kai jie ak ty vūs, ta da ir vai kai 
vis ką ki taip ver ti na, įgau na dau giau pa si ti kė ji mo.“

evaldasGelUMBAUSkAS
DžiugoirMartostėtis

„giriuopaukštielisgeiduojė“
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Vienas džiugiausių lapkričio pirmosios savaitės įvykių Pa
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje – 
įsigyta moderni žaidimų aikštelė. Kai į mokyklos teritoriją buvo 
atgabentas šis „džiaugsmas“, mokytojams kelioms minutėms 
net teko nutraukti pamokas, nes mokiniai pamatę, jog jų ilgai 
laukta svajonė tapo realybe, šokinėjo, plojo ir visaip stengėsi 
išreikšti džiugias emocijas. Vos tik sulaukę pertraukos – ma
žieji kūlversčiais skubėjo į lauką: norėjo palaipioti, išbandyti 
kalnelio nuolydį.

Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, įstaigos 
bendruomenė daug dėmesio skiria sveikai gyvensenai, todėl 
tam, kad vaikai judėtų, patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų, 
jau seniai planuota įsigyti modernią žaidimų aikštelę. Deja, iš 
turimų lėšų negalėjo sau leisti tokio pirkinio. „Visada domimės 
švietimo įstaigoms siūlomomis naujovėmis. Šiais metais dėmesį 
patraukė Vilkaviškio r. veikiančios UAB „Simedva“, kuri užsiima 
klasikinių ir modernių medžio gaminių, vaikų žaidimų aikštelių, 
namelių, bokštelių gamyba, pasiūlymas. Pateikę bendrovės 
vadovybei prašymą suteikti paramą, kad mokykla galėtų įsigyti 
vaikų taip trokštamą žaidimų aikštelę, sulaukėme teigiamo 
atsakymo“, – džiaugėsi mokyklos direktorė. Anot jos, į tokio 

mažiesiemsugdytiniams–modernižaidimųaikštelė

pobūdžio įmones buvo kreiptąsi ne kartą, tad labai nustebino ir, 
be abejo, nudžiugino, jog pagaliau sulaukta teigiamo atsakymo. 

Mokykla už modernią žaidimų aikštelę bendrovei galėjo 
pervesti tik nedidelę pinigų sumą, likusią, t. y. didžiąją dalį, 

UAB „Simedva“ kompensavo iš 
savo lėšų. Negana to, bendrovės 
vadovybė pasirūpino, kad ji būtų 
atvežta ir sumontuota mokyklos 
teritorijoje. 

Vaikams tai neeilinis įvykis, todėl 
po keleto dienų buvo surengtas 
iškilmingas aikštelės atidarymas. Į 
šventę mažieji su mokyklos admi
nistracija, mokytojais, auklėtojais 
ir kitais specialistais atėjo nešini 
spalvingais balionais bei plakatais, 
išreiškiančiais nuoširdžią padėką 
rėmėjams. 

„Daugumą mokyklos mokinių 
sudaro ikimokyklinio ir priešmo
kyklinio amžiaus vaikai, todėl 
iškilminga aikštelės atidarymo 
akimirka – juostelės perkirpimas – 
patikėtas ketverių metukų Anelai 
Orentaitei ir šešiamečiui Tomui 
Kuosai. Džiaugiamės, kad Vilka
viškio rajone atsirado gerų žmonių, 
norinčių padėti klausos negalią 
turintiems vaikams“, – pabrėžė 
mokyklos vadovė. 

laimalAPėNIeNė

be lius pa ro dai. Tau to dai li nin kė Si gi ta Da cie nė ug dy ti nius ir jų 
tė ve lius mo kė kar pi nių me no – ma my tės ir vai ku čiai mo kė si 
pa vaiz duo ti sim bo li nį „Gy vy bės me dį“ su paukš čio mo ty vu, 
kon sul ta vo si su meist re: kaip pieš ti ir kirp ti, kad su kur tų kuo 
gra žes nį kūrinį. Ne kan triai lau kė me Dai lės mo kyk los skulp
tū ros mo ky to jo Val de ma ro Ei tu čio. Jis parodė, kaip iš mo lio 
pa si da ry ti paukš čiu kąšvil py nę. Tai la bai su dė tin gas pro ce sas, 
bet no ras tu rė ti šį daik tą bu vo toks di de lis, kad vi si grei tai ki bo 
į dar bą. Ne vi siems pra džio je se kė si, bet kan traus mo ky to jo 
dė ka vi siems pa vy ko pa si ga min ti švil py nes. Vė liau jos bu vo 
iš deg tos, iš ban dy tas jų gar sas. Švil py nes vai kai nau dos mu
zi kos už si ė mi muo se.

Ket vir ta die nis – sa ky ti nės tau to sa kos die na. Vi so se gru pė se 
vy ko už si ė mi mai apie iš skren dan čius paukš čius – pa si telk ti jų 

bal sų pa mėg džio ji mai ir tar miš ki pa sa ko ji mai, pa sa kos, mįs lės, 
pa tar lės, eti mo lo gi nės ir mi to lo gi nės sak mės.

Penk ta die nis – pro jek to pa bai ga ir re fek si ja. Vai kai pa si da li jo 
pa tir tais įspū džiais iš ke lio nių, kū rė pa sa ko ji mus ir ap li ka ci jas, 
lip dė paukš čius. Su tė ve liais pa ga min tus dar be lius iš di džiai 
ne šė į pa ro dė lę. Po pie tų vy ko pra mo gi nė po pie tė ben druo me
nei „Gi riuo paukš tie lis gei duo jė“, ati da ry ta tau to dai lės dir bi nių 
pa ro dė lė, visi klausėsi vai kų an sam blio „Ci ru lio ka“.

Esa me tik ri, kad šis pro jek tas pra plė tė vai kų ži nias apie 
paukš čius. Jie iš mo ko au ten tiš kų že mai tiš kų kū ri nių, ku rie ne 
tik la vi na rit mo po jū tį, ar ti ku lia ci nius ge bė ji mus, bet ir su tei kia 
dau gy bę džiu gių emo ci jų.

DanutėURNIkIeNė
Direktorėspavaduotojaugdymui
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Ru duo – pui kus me tų lai kas. Šal nos spal vi na la pus, akys 
pa ly di iš skren dan čius paukš čius, sau lė mie guis tai šyp so si, 
o dan gu mi plau kia sun kūs de be sys. Gra žiai ir ra miai šie met 
kei čia si gam ta.

Vie ną sau lė tą ru dens die ną ra my bę Ado my nės par ke su trik dė 
links mas vai ku čių kle ge sys. Sma giai nu si tei kę at ėjo ma žie ji 
Ado my nės pa grin di nės mo kyk los iki mo kyk li nu kai. Ne tru kus 
gel to nie ji au to bu siu kai at ve žė ir Ši mo nių bei Še pe tos mo kyk lų 
ma žuo sius ug dy ti nius. Šis gau sus vai kų bū rys su si rin ko ieš ko ti 
Bo ru žė lės. Kaip pa tys pri si pa ži no, ne si ti kė jo ras ti, nes šie va
ba lė liai ru de nį pa si sle pia, bet... ką ga li ži no ti. O gal?

Pa si ro do, Bo ru žė lės ieš ko ji mas – tai tik in tri ga, o svar biau sia 
da lis – ugdytinių drau gys tė, ku rią su stip ri na ben dri žai di mai, ju
dė ji mas, t. y. pro jek to „Opa opa o pa pa, mes spor tuo sim vi sa da“ 
veik la. Vai kai su si ti ko prie til to – juos pa si ti ko Kiš kis Gel ton ke
pu ris. Ga vę drau gys tės bi lie tė lius (po sal dai nį), ma žie ji ga lė jo 
pa tek ti į Ado my nės par ką, kur jų lau kė iš ban dy mai ir kliū tys. 
Pir ma sis iš ban dy mas – ne su šla pus ko jų per ei ti „Var lių ba lą“, 
ant ra sis – api bėg ti sa le les. Kaip per ei ti per siau rą, il gą til tą ir 
iš lai ky ti pu siau svy rą, sa vo ug dy ti niams pa ro dė mo ky to jos Al ma 
iš Ši mo nių ir Rū ta iš Še pe tos. Pas kui jas at sar giai ti pe no ma žie ji 
ir kliū tys bu vo įveik tos sėk min gai. Ren gi nio or ga ni za to rė Vo ve rė 
pa guo dė vai kus, kad, jei gra žiai ben draus, bus jud rūs ir vik rūs, 
Bo ru žė lę tik rai su ras. Tri jų mo kyk lų ug dy ti niai drau giš kai žai dė: 
„vil kai“ gau dė „kiš kius“, vi si ieš ko jo vė lia vė lių. Ka dan gi par ke 
au ga de ko ra ty vi niai ąžuo lai, vai kai ga vo po pin ti nę ir pri si rin ko 
gra žių, šiek tiek ne įpras tų gi lių. Tru pu tį pa var gę jie ant ta ko 
krei de lė mis pie šė sau lu tes ir bo ru žė les, o kai pail sė jo – iš ėjo 
ieš ko ti Bo ru žė lės. Ei da mi Lie pų gat ve vai kai to lo nuo mo kyk los, 
nuo par ko, o taip ieš ko mos Bo ru žė lės vis ne si ma tė... Bet štai 
už krū mų pa si ro dė te ta su Bo ru žės skry bė le. Pa ga liau! Net  
nu ste bo vai kai pa ma tę, kad apė jo ra tą ir vėl grį žo prie tven ki nio. 
O čia ir su ra do te tą Bo ru žę, ku ri sa vo „na me ly je“ (pa vė si nė je) 
ke pė deš re les, vi rė ar ba tą ir lau kė svečių.

Sau lė ta die na, pui ki nuo tai ka, spor tiš ki, svei ki, man da gūs 
vai kai – kas ga li bū ti gra žiau? At si svei ki nant vi siems bu vo 

Suraskimeboružėlę...rudenį!

pa siū ly ta da ly vau ti pie ši nių kon kur se. Tad tri jų ug dy mo įstai gų 
vai kų drau gys tė tę sis ir at ei ty je, o kai my ni nės mo kyk los gal būt 
pri si jungs prie pro jek to „Olim pi nė kar ta“. 

DaivaMAŽylIeNė
Projektovadovė

Aš, lo go pe dė Lau ra, no riu pa si džiaug ti sa vo pa siek tais re
zul ta tais. Ma no ma ny mu, kiek vie nas dar bas, jei jis at lie ka mas 
iš šir dies, yra nuo sta bus. 

Prieš 10 me tų tu rė jau gar bę įsidarbinti Klai pė dos lop še ly je
dar že ly je „Pu rie na“ – čia įgi jau aukš čiau sią lo go pe do eks per to 
kva li fi ka ci jos ka te go ri ją. Žinoma, te ko daug dirb ti – maž daug 
10–15 me tų ieš ko jau po zi ty vių, al ter na ty vių ir kū ry biš kų bū dų, 
kaip būtų galima pa dė ti vai kams tai syk lin gai tar ti gar sus, ge rai 
pa si ruoš ti mo kyk lai (skai ty ti ir ra šy ti), iš mo ky ti juos džiaug tis 
sa vo pa sie ki mais („Mū sų pa sie ki mai ne di de li, bet la bai ge ri“). 
Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, 2010 m. parengiau pro jek tą 
„Mik lūs pirš te liai – gra ži kal ba“, o 2014 m. jo tę si nį „Vai ko ke lias 
į gra žią kal bą“. Da bar šis pro jek tas – tarp tau ti nis.

Apie dar bo re zul ta tus ir džiu gias aki mir kas ga li te pa skai ty ti 
in ter ne te – www.vaikopasaulis.jimdo.com.

Šių me tų rug sė jį kar tu su pro jek to part ne rė mis Dan guo le 
Pet raus kie ne ir Tat ja na Ru si no va pro jek tą „Vai ko ke lias į gra žią 
kal bą“ pri sta tė me Lie po jos uni ver si te to or ga ni zuo to je tarp tau
ti nė je prak ti nė jemoks li nė je kon fe ren ci jo je. Jo je daug dis ku ta
vo me ir nu ta rė me, kad mums ga li pa dė ti pa sa kos, ku rias rei kia 
sek ti nuo pat anks ty vo jo am žiaus. Sup da mos, ben drau da mos ir 
glos ty da mos mo čiu tės, ma mos vai kui dai nuo ja, vė liau įtrau kia 
įvai rius per so na žus ir kar tu apie juos ku ria pa sa kas. Svar bu jas 

Logopedodarbas–kūrybiškiausiaspasaulyje

skai ty ti gar siai. Ne pa slap tis, kad tė ve liai daž nai ne ati džiai ben
drau ja su sa vo vai ku – rei kia ma ty ti jo akis, šil tą žvilgs nį, ta da 
jis jau čia si my li mas, t. y. svar bus. Ma žy liai mėgs ta, kai ma my tė 
ir tė ve lis se ka (ku ria) pa sa kas, ku rių pa grin di nis vei kė jas yra 
pats vai kas. Jaus da mi vie nas ki tą, jie tam pa lai min gi ir džiau
gia si sa vo pa sa ka. Tad nutarėme, jog, kurdami pasakas kartu 
su vaikais, va do vausimės kal bos ug dy mo mo de liu (smul kio sios 
ir ben dro sios mo to ri kos, gir di mo jo su vo ki mo, įvai rių pa žin ti nių 
pro ce sų la vi ni mas – mąs ty mas, at min tis, vaiz duo tė, kū ry biš
ku mas, gra žios kal bos ska ti ni mas) ir nau dosime mažyliams 
pa tin kan čias spal vas bei mu zi kos gar sus.

Lap kri tį Klai pė dos lop še lisdar že lis „Gi liu kas“ (lo go pe dė 
In gri da Kas pu ty tė, auk lė to ja Aud ro nė Ma liš kie nė) or ga ni za vo 
prak ti nį ren gi nį, ku ria me da ly va vo pro jek to part ne riai iš Jur
bar ko, no rė ję pa ma ty ti, kaip ku riant pa sa kas tai ko mas kal bos 
ug dy mo mo de lis.

No riu pa dė ko ti vi siems da ly vau jan tiems pro jek te. Mes visi 
kar tu ieš ko me kū ry biš kų dar bo me to dų ir bū dų, kaip įgy ven din ti 
kal bos su tri ki mų pre ven ci ją bei siek ti glau daus tė vų, mo ky to jų 
ir lo go pe do ben dra dar bia vi mo.

lauretacHANkeVIČ
Logopedė,projekto„Vaikokeliasįgražiąkalbą“koordinatorė
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Profesinio mokymo institucijose

Di dė jant vi suo me nės įvai ro vei, au gant emig ran tų ban gai, 
dau gė ja kul tū ri nių ug dy mo ap lin kos skir tu mų, gy ve nant ir 
dir bant su skir tin gų kul tū rų žmo nė mis, stip rė ja tarp kul tū ri nės 
kom pe ten ci jos po rei kis. Mo ky to jai pri va lo per žiū rė ti ug dy mo 
pro gra mas ir kar tu su mo ki niais to bu lin ti sa vo ge bė ji mus –  
at si žvelg ti į tarp kul tū ri nę re a ly bę. Bendrasis ug dy mas, pro
fe si nis mo ky mas dėl skir tin gų kul tū rų žmo nių są vei kos įgy ja 
nau ją kon teks tą.

Mo kant šiuo lai ki nį spe cia lis tą pro fe si jos ir ren giant jį Eu ro pos 
Są jun gos dar bo rin kai, vie na svar biau sių tam pa tarp kul tū ri nė 
kom pe ten ci ja. Su pras da ma pro ble mos rimtumą ir no rė da ma 
dau giau su ži no ti apie šios kom pe ten ci jos svar bą, 2013 m. 
VšĮ Vil niaus sta ty bi nin kų ren gi mo cen tro ben druo me nė ini ci ja
vo Le o nar do da Vin či pro gra mos nau jo vių per kė li mo pro jek tą 
„Mokiniųirprofesijosmokytojųtarpkultūrinėskompeten
cijostobulinimaseuroposSąjungosprofesiniomokymo
įstaigose“ (IN COMVET, Nr. LLPLdVTOI2013LT0145). 

Šiuo lai ki nis glo ba lus ug dy mas – tai per spek ty va, at si ran dan ti 
dėl to, kad šiuo lai ki niai mo ki niai gy ve na ir ben drau ja vis la biau 
glo ba li zuo ta me pa sau ly je. 

Pro jek to part ne rių ko man da, va do vau da ma si Eu ro pos Ko mi
si jos švie ti mo po li ti kos gai rė mis ir pri tai kiu si kny go je „Buil ding 
In ter cul tu ral Com pe ten cies: a Hand bo ok for Pro fes sio nals in 
Edu ca tion, So cial Work and He alth Ca re“ (su da ry to jai prof. Ma
ria Gio van na Ono ra ti ir Fu rio Bed nar zas) pa teik tą informaciją, 
pa ren gė iš ke tu rių da lių su si de dan čią me to di nę me džia gą:
1.Tarpkultūrinėskompetencijostobulinimometodologi

ja (an glų, lie tu vių, suo mių, es tų ir vo kie čių kal bo mis; po pie ri nis 
ir elek tro ni nis va rian tas).
2. Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo vadovas

profesiniomokymoįstaigųmokiniamsirpameistriams(su 
pa vyz džiais, pra ti mais, vaiz do me džia ga, te stais; lei di nys iš
leis tas an glų, lie tu vių, suo mių, es tų 
ir vo kie čių kal bo mis; po pie ri nis ir 
elek tro ni nis va rian tas).
3.Tarpkultūrinėskompetenci

jostobulinimovadovasprofesi
josmokytojams(su pa vyz džiais, 
pra ti mais, vaiz do me džia ga, te s 
tais; lei di nys iš leis tas an glų, lie tu
vių, suo mių, es tų ir vo kie čių kal bo 
 mis; po pie ri nis ir elek tro ni nis va
rian tas).
4.Darbosugyvųjųlaboratori

jųdalyviaismetodologija(an glų 
kal ba; elek tro ni nis va rian tas).

Su kur tas pro jek to in ter ne to pus
la pis – www.incomvet.eu (an glų, 
lie tu vių, suo mių, es tų, vo kie čių ir 
iš da lies ita lų bei pran cū zų kal
bo mis). Čia ga li ma ras ti pro jek to 
me to di nės me džia gos elek tro ni nį 
va rian tą.

Tai ky da mi šią me džia gą, ku rio je 
gau su pa vyz džių, pra ti mų ir tes tų, 
Jūs tu rė si te ga li my bę to bu lin ti(s) 
tarp kul tū ri nę kom pe ten ci ją, ge
riau su pras ti dau gia ly pes kul tū rų 
jung tis, sėk min giau in teg ruo ti(s) 
į Eu ro pos Są jun gos dar bo rin ką.

mokiniųirprofesijosmokytojųtarpkultūrinėskompetencijos
tobulinimaseuroposSąjungosprofesiniomokymoįstaigose

Pro jek te da ly va vo moks li nin kai, prak ti kai, eks per tai iš Švei
ca ri jos bei ki tų Eu ro pos Są jun gos ša lių: Ita li jos, Vo kie ti jos, 
Suo mi jos, Es ti jos ir Lie tu vos.

Pro jek to ko or di na to riaus, do ta ci jos ga vė jo VšĮ Vil niaus sta ty
bi nin kų ren gi mo cen tro part ne riai: Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver
si te tas, Pa ne vė žio ko le gi ja, Uni ver si ty of Val le d’A os ta (Ita li ja), 
Ins ti tu te pour la for ma tion con ti nue, I’édu ca tion per ma nen te 
et la re cher che (Švei ca ri ja), IdaVi ru maa Kut se ha ri dus kes kus 
(Es ti ja), Bil dungs zen tren des Bau ge wer bes e. V. (Vo kie ti ja), 
Sa ta kun nan kou lu tus kun ta yh tymä (Suo mi ja).

Me to di nė me džia ga skir ta ne tik Eu ro pos Są jun gos pro fe si nio 
ren gi mo įstaigų spe cia lis tams, pro fe si jos mo ky to jams, mo ki
niams, bet ir tarp kul tū ri nės kom pe ten ci jos to bu li ni mo ga li my bes 
nag ri nė jan tiems moks li nin kams.

Ti ki mės, kad šią me džia gą ga lės veiks min gai pri tai ky ti vi
du ri nių mo kyk lų, uni ver si te tų, ko le gi jų mo ki niai, stu den tai ir 
dės ty to jai įvai rio se ša ly se.

Projektotikslai:ug dy ti pro fe si nio ren gi mo įstai gų ug dy ti nių, 
pro fe si jos mo ky to jų, mo ki nių, mo kyk los ad mi nist ra to rių tarp kul
tū ri nę kom pe ten ci ją, plė to ti tarp kul tū ri nės sri ties moks li nin kų 
ty ri mus, da ry ti įta ką švie ti mo po li ti kų spren di mams.

Šio pro jek to medžiaga ga li nau do tis: aukš tų jų mo kyk lų 
dės ty to jai ir stu den tai (uni ver si te tų, ko le gi jų), su be dar biais, 
emig ran tais dir ban tys dar bo bir žos mo ky mo cen trai, ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų mo ky to jai, mo ki niai.

Projektotęstinumas– pa siek ti re zul ta tai to liau bus plė to ja mi 
ir pri sta to mi Eu ro pos Są jun gos Ry tų ir Skan di na vi jos pro fe si nio 
ren gi mo ins ti tu ci joms. Pla nuo ja ma pa reng ti tęs ti nu mo pa raiš
ką „Eras mus+“ (KA1, KA2). Nu ma to ma plė to ti tarp kul tū ri nės 
kom pe ten ci jos pa vyz džius ir su kur ti in te rak ty vų in ter ne to pus

la pį. Pro jek to part ne riai iš Ita li jos ir 
Švei ca ri jos pla nuo ja visus dar bus 
iš vers ti į ita lų ir is pa nų kal bas.

Part ne rių pa siek ti re zul ta tai 
pa da rė tei gia mą po vei kį su in te
re suo toms ša lims (darb da viams, 
dar buo to jams, pro fe si nio mo ky mo 
ad mi nist ra ci jai, pro fe si nio mo ky
mo po li ti kos for muo to jams ir t. t.). 
Ši pa tir tis pri tai ky ta pro fe si nio 
mo ky mo sri ty je, ypač at si žvel
gia ma į tarp kul tū ri nę ir in teg ra
ci jos per spek ty vą. Veiks min gas 
uni ver si te tų, ko le gi jų, pro fe si nio 
mo ky mo ins ti tu ci jų ir dar bo rin kos 
ben dra dar bia vi mas daug at sklei dė 
apie švie ti mo sis te mo je at si ran
dan čius po rei kius tiek tarp tau ti niu, 
tiek ir na cio na li niu bei vie ti niu lyg 
 me niu.

ProjektąfinansavoEuroposKomisijair
Švietimomainųparamosfondas.

Ši informacija atspindi tik autoriaus
požiūrį,todėlEuroposKomisijanėraatsa-
kingaužbetkokįpateikiamosinformacijos
naudojimą.

IvarasGINIOTIS
Projektokoordinatorius
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Klai pė dos pa slau gų ir ver slo mo kyk lo je iš
kil min gai ati da ry tas Va rik li nių trans por to prie
mo nių sek to ri nis prak ti nio mo ky mo cen tras. 
Ati da ry mo šven tė je ne trū ko dai nų, šo kių bei 
svei ki ni mų. Ren gi ny je da ly va vo švie ti mo ir 
moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė, pro fe si nių 
ir aukš tų jų mo kyk lų va do vai, Lie tu vos įmo nių 
ver slo at sto vai, so cia li niai part ne riai, mo kyk los 
ben druo me nė.

Mo kyk los di rek to rius Va len ti nas Ra da vi čius 
sa vo kal bo je pa brė žė, jog te ko nu ei ti sun kų 
ke lią, kad įgy ven din tų šį pro jek tą. „Tai tu rės 
įta kos ren giant kva li fi kuo tus spe cia lis tus vi sam 
Klai pė dos re gio nui“, – kal bė jo V. Ra da vi čius.

Prak ti nio mo ky mo cen tre per tvar ky tos pa
tal pos, su mon tuo ta mo der ni įran ga, mo ky mo 
sten dai, įran kiai, ban dy mų mo de liai, kom piu te
ri nė tech ni ka. Vis kas skir ta įvai rių spe cia ly bių 
mo ki niams: bū si miems au to mo bi lių kė bu lų 
re mon ti nin kams, au to mo bi lių me cha ni kams ir 
elek tro me cha ni kams. Pro jek tas fi nan suo tas 
Eu ro pos re gio ni nės plėt ros fon do ir Lie tu vos 
Res pub li kos vals ty bės biu dže to lė šo mis, iš 
vi so išleista 2,55 mln. eu rų.

RolandaskARNAckAS

Atidarytasmodernussektorinispraktiniomokymocentras

Spa lio pa bai go je VšĮ Klai pė dos lai vų sta ty bos ir re mon to 
mo kyk lo je vy ko ne ei li nė šven tė – In ži ne ri nės pra mo nės sek
to riaus prak ti nio mo ky mo cen tro ati da ry mas. Mū sų įstai go je 
pir mą kar tą vie šė jo tiek daug gar bin gų sve čių: Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) Mo ky mo si vi są gy ve ni mą de par
ta men to di rek to rius Sau lius Zy bar tas, mies to me ras Vy tau tas 
Grub liaus kas, mo kyk los da li nin kų UAB „Va ka rų san tech ni ka“ 
at sto vas Min dau gas Pri al gaus kas, Lie tu vos in ži ne ri nės pra mo
nės aso cia ci jos „Lin pra“ va do vas Gin ta ras Vil da ir dau ge lis ki tų. 
Džiau gė mės ma ty da mi Klai pė dos uni ver si te to Jū rų tech ni kos 
fa kul te to prof. dr. Ri mą Mic ke vi čie nę, Klai pė dos vals ty bi nės 
ko le gi jos de ka nę Jū ra tę Vai te ko nie nę su ko le ga Ša rū nu Ber
lins ku, pro jek ta vi mo įmo nės „Pi lis“ at sto vę Ra mu nę Sta še vi
čiū tę, moks li nei UAB „Vin gis“ at sto vau jan tį Va len ti ną Bra žiū ną,  
UAB „Bal tec CNC Tech no lo gies“ at sto vą dr. Gin ta rą Rim šą, 
di de lį bū rį Klai pė dos re gio no pro fe si nio mo ky mo ins ti tu ci jų 
va do vų ir jų pa va duo to jų.

Ati da ry mo lau kian tiems sve čiams nuo bo džiau ti ne lei do nuo
la ti niai mū sų pro jek tų tal ki nin kai – Edu ar do Bal sio me nų gim
na zi jos sty gi nių in stru men tų an sam blio mo ki niai, va do vau ja mi 
ne pails tan čio mo ky to jo Gil vy do Ben do rai čio. Skam bant mu zi kai 
vie ni su si rin ku sie ji ben dra vo, ki ti ap žiū rė jo mū sų mo kyk los 
mo ki nių dir bi nius: žars tek lius, gė lių va zas, žva ki des, mal kų 
dėk lus, šaš ly ki nes, spy nas ir kt. daik tus, ku rie pa tva ru mu bei 
iš vaiz da nė kiek ne nu si leis tų pre ky bos cen truo se par duo da
moms pre kėms. O tai, kaip kai kas pa sa ky tų, tik pro fe si nės 
mo ky mo įstai gos auk lė ti nių dar bai.

Ren gi nį pra dė jo tre čia kur siai: bū si ma lo gis tė eks pe di to rė 
Ema Pro ta so vai tė ir Gy tau tas Še me žys. Jie „sep tyn my liu 
grei čiu“ pri sta tė uos ta mies čio is to ri ją, ke lis kar tus sce ną už leis
da mi mu zi kan tams. Bū si mie ji spe cia lis tai tei gė, jog jau se niai 
lau kė mo der naus, šiuo lai ki nius Eu ro pos stan dar tus ati tin kan
čio prak ti nio mo ky mo cen tro. Mo ki niai pa mi nė jo, kad bai gę 

NaujosgalimybėsKlaipėdosregionomokykloms

įstaigą su vi rin to jai mo kės nau do tis mo der niais įren gi niais, at lik ti 
kon struk ci jų mon ta vi mą ir re mon tą, bus su si pa ži nę su dar bų 
įvai ro ve, iš ma nys su vi ri ni mo bei pjo vi mo tech no lo gi ją, ge bės 
vi rin ti elek tra ran ki niu ir pu siau au to ma ti niu bū du, pjaus ty ti du
jo mis ir įvai riais elek tri niais bū dais, su pras ti brė ži nius, bus įgi ję 
kom pe ten ci jų dirb ti ko man do je. O lai vų kor pu sų su rin kė jams 
at si vers pla tes nės ga li my bės šiuo lai ki ne įran ga at lik ti įvai rius 
me ta lo kon struk ci jų su rin ki mo ir du ji nio pjo vi mo dar bus, dirb ti 
su nau jau sio mis tech no lo gi jo mis, su rink ti lai vo kor pu so maz gus 
ir sek ci jas, su vi rin ti trum pas siū les bei sau giai dirb ti ir išmanyti 
šiuo lai ki nę rin kos eko no mi ką.

Ka dan gi šven tė vy ko penk ta die nį, ren gi nio ve dė jai nu ta rė 
mik ro fo nus per duo ti mo kyk los di rek to riui Ar vy dui Vait kui ir jo 
pa va duo to jai ug dy mui Si gi tai Sku bu tie nei, nes jų dar bo die na 
„il ges nė“. Pa va duo to ja už si mi nė, kad 2015–2016 m. m. mū sų 
mo kyk lai yra ypa tin gi: vie na svar bi pro ga jau aiš ki, o ki ta – įstai
gos įkū ri mo da ta. Šian dien jau nė ra nė vie no, ku ris pri si mintų 
1936ųjų lie pos 1ąją, kai bu vo įsteig ta Klai pė dos vals ty bi nė 
ama tų mo kyk la – tai da bar ti nės mū sų švie ti mo ins ti tu ci jos 
užuo maz ga. Bė go me tai, Lie tu vo je daug kas kei tė si, kito ir 
mo kyk los pa va di ni mas: 12oji ama tų mo kyk la, 24oji pro fe si nė 
tech ni kos mo kyk la, o 1996ai siais, su jun gus 24ąją ir 42ąją 
ugdymo įstaigas, ji pa va din ta Klai pė dos lai vų sta ty bos ir re mon
to mo kyk la. Tai gi 2016ųjų lie pos 1ąją mi nė si me jos įkū ri mo 
80me tį. S. Sku bu tie nė pabrėžė, kad tiek me tų žmo gui – daug, 
mo kyk lai – tik įsi bė gė ji mas. Po šios emo cin gos kal bos mik ro
fo ną pe rė męs mo kyk los di rek to rius sa kė, kad XXI a. po ky čiai 
ska ti na to bu lė ti ir pro fe si nio mo ky mo ins ti tu ci jas. Mo kyk lo je 
Eu ro pos Są jun gos lė šo mis įgy ven din tas 2011 m. rug pjū tį pra
si dė jęs pro jek tas „In ži ne ri nės pra mo nės sek to riaus prak ti nio 
mo ky mo ba zės to bu li ni mas“ (ver tė 2,6 mln. eu rų). Su da ry tos 
są ly gos reng ti aukš tos kva li fi ka ci jos su vi rin to jus, lai vų kor pu sų 
su rin kė jus, elek tros ir ra di jo sis te mų mon tuo to jus, san tech
ni kus, ven ti lia ci jos, oro kon di cio na vi mo sis te mų ga min to jus 
ir mon tuo to jus. Nu pirk ta nau ja su vi ri ni mo įran ga, ro bo tas,  
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Lap kri čio 9–13 d. Ma žei kių po li tech ni kos mo kyk lo je vy ko ket
vir to ji ver slu mo sa vai tė. Mes, pro jek to ini cia to rės – eko no mi kos 
ir ver slo pa grin dų mo ky to jos Vil ma Ra ma naus kie nė ir aš, šio 
straips nio au to rė Eri ka Pus vaš kė, sten gė mės ug dy ti mo ki nių 
ver slu mo įgū džius, ska tin ti kū ry biš ku mą, kel ti ben drą ži nių ly gį, 
už megz ti kon tak tus su įmo nė mis.

Pir mą ją sa vai tės die ną mo kyk lo je ne tra di ci nę pa mo ką ve dė 
UAB „Sau ri da“ per so na lo di rek to rė Dan guo lė Ste po nai tie nė. 
Ji su mo ki niais dis ku ta vo apie įsi dar bi ni mo ga li my bes, pa tei kė 
re ko men da ci jų, kaip tin ka mai pa reng ti gy ve ni mo ap ra šy mą, 
pa si ruoš ti su si ti ki mui su darb da viu ir elg tis po kal bio me tu.

Ant rą ją – bai gia mų jų kur sų mo ki niai kar tu su sa vo pro fe si jos 
mo ky to jais vy ko į Ma žei kiuo se esan čias įmo nes: UAB „Dars
ta mas“, AB „Axis In dust ries“, UAB „El ma ga“, UAB „Sau ri da“, 
UAB „Tau mo na“ ir kt. Jie su si pa ži no su įmo nių veik la, va do vais, 
kar je ros ga li my bė mis.

Tre či ą ją die ną Ma žei kių „Ast rum Pa la ce“ vieš bu ty je su Ma

Verslumosavaitė žei kių ver sli nin kų aso cia ci jos at sto vais or ga ni za vo me lo gi nio 
mąs ty mo žai di mą „Pro tų mū šis“, ku ria me su si ko vė pen kios 
ra jo no ug dy mo įstai gų ko man dos. Už duo tis pa ren gė Ma žei kių 
ver sli nin kų aso cia ci ja. At sa ky mus ver ti no ko mi si ja: šios organi
zacijos pre zi den tė Gra ži na Bart ke vi čie nė, vyk dan čio ji di rek to rė 
Ag nė Gy ly tė ir Ma žei kių po li tech ni kos mo kyk los di rek to rė Vi da 
Lum pic kie nė. Ge riau siai se kė si Že mai ti jos ko le gi jos Ma žei kių 
fa kul te to ko man dai. Vi siems įteik tos pa dė kos ir kvie ti mai į  
ver slo fo ru mą „Sėk min gas ver slas“. Pa sak mo kyk los di rek to rės 
V. Lum pic kie nės, toks su si ti ki mas dar tik pir mas, bet ti ki ma si, 
kad tai taps tra di ci ja.

Spor tas tu ri įta kos as me ny bės to bu lė ji mui, ug do ir su tei kia 
pa grin dus ženg ti į ver slo pa sau lį – to kia ket vir ta die nį vy ku sio 
ren gi nio „Spor tuo da mas to bu lėk vi sa pu siš kai“ pa grin di nė min
tis. Ren gi ny je da ly va vo mo ky to jai ir mo ki niai iš įvai rių ra jo no 
ug dy mo įstai gų, skai ty ti pra ne ši mai apie spor tą ir me ną, spor tą 
ir ver slu mą, pa teik ta nuo tai kin ga pa ro do mo ji pro gra ma.

Ma žei kių Mer ke lio Rač kaus ko gim na zi jos šo kių mo ky to ja 
Jur gi ta Juod pu sy tė pritatydama pra ne ši mą „Šo kis – spor tas 
ir me nas – vie na me“ tei gė, kad spor tas ir me nas vie nas ki tą 

si mu lia to riai, plaz mi nio pjo vi mo stak lės, 
pro gra mi nės, uni ver sa lios si mu lia ci nės 
me ta lo ap dir bi mo stak lės, me ta lo pjo
vi mo stak lės, si mu lia ci nė pro gra mi nė 
me ta lo ap dir bi mo trimačiu for ma tu 
įranga. Mo kyk la ap rū pin ta mo der niomis 
mo kymo priemonėmis ir šiuo lai ki nė mis 
tech no lo gi jo mis, ku rios le mia in ži ne
ri nės pra mo nės sek to riaus pa žan gą, 
su ba lan suo tą rai dą, kon ku ren cin gu mą. 
Iš Eu ro pos Są jun gos lė šų at lik tas mo
kyk los mo ko mų jų dirb tu vių ka pi ta li nis 
re mon tas ir pa sta to iš orės re no va ci ja, 
su tvar ky ta ap lin ka. In ži ne ri nės pra mo
nės sek to riaus prak ti nio mo ky mo cen
tras taps at vi ras uni ver si te tams, gim na
zi joms, pro fe si nio mo ky mo įstai goms, 
ver slo įmo nėms, čia bus or ga ni zuo ja mi 
se mi na rai, prak ti niai už si ė mi mai, sa vo 
kom pe ten ci jas ga lės to bu lin ti Klai pė dos 
re gio no mo ky to jai, dės ty to jai. Nau ja
ja me cen tre bus su da ry tos ga li my bės 
prak ti kuo tis aukš tų jų mo kyk lų stu den tams ir dir ban tiems ver slo 
įmo nių spe cia lis tams – vi siems no rin tiems to bu lin ti tu ri mus ar 
įgy ti nau jus prak ti nio dar bo įgū džius, bus vyk do mi ben dri pro
jek tai su darb da viais – mo kyk los da ly sis pa tir ti mi ir to bu lins 
mo ky mo ko ky bę. 

Prie mik ro fo no pa kvies ti UAB „Ins pec ta“ at sto vai pa reiš kė 
no rin tys su mū sų mo kyk la pa si ra šy ti ben dra dar bia vi mo su tar tį. 
Tai di de lė nau da mo ky mo ins ti tu ci jai – kva li fi ka ci ją ke lian tys or
ga ni za ci jų dar bi nin kai ga lės pa si tik rin ti ži nias ir gau ti eu ro pi nius 
stan dar tus ati tin kan tį ser ti fi ka tą.

Atidarymo renginyje pa si džiaug ta, jog ŠMM pa si ti ki mū sų 
mo kyk la, su pran ta, kaip svar bu bū si mie siems lai vų sta ty bos ir 
re mon to bei ki tų įmo nių spe cia lis tams iš mok ti dirb ti su nau jau sia 
įran ga, to dėl jai, šio pro jek to ini cia to rei, bu vo įteik tas pir ma sis 
pa dė kos raš tas. ŠMM Mo ky mo si vi są gy ve ni mą de par ta men
to di rek to rius S. Zy bar tas iš reiš kė vil tį, kad prak ti nio mo ky mo 
cen tras at liks sa vo pa skir tį, bus už im tas vi są lai ką ir juo bus 
nau do ja ma si. Bu vo įdo mu klau sy tis Klai pė dos me ro V. Grub
liaus ko svei ki ni mo. Jis pri mi nė, kad gy ve ni me svar biau sias yra 
sva jo nių ir tiks lų tu rin tis žmo gus.

Ne pa mirš ta pa dė ko ti įmo nėms, mo kyk loms ir vi siems pa dė
ju siems mū sų švie ti mo įstai gai. Esa me dė kin gi pro jek ta vi mo 
įmo nei „Pi lis“ už mo kyk los fa sa do pro jek tą. Prie prak ti nio mo
ky mo cen tro ati da ry mo šven tės pri si dė jo ir Klai pė dos tu riz mo, 
Siu vi mo ir ver slo pa slau gų mo kyk los, Edu ar do Bal sio me nų 

gim na zi ja. Ypa tin gų pa dė kos žo džių nu si pel no mo kyk los ben
druo me nė už „iš kęs tus“ ne pa to gu mus, pa pil do mus dar bus, 
pa ra mą, su pra tin gu mą.

Šven tė je pri min tas sa va no riš ku mo prin ci pas – bu vo kvie čia mi 
vi si no rin tys pa si sa ky ti. Ma lo nu ma ty ti be si ri kiuo jan tį bū rį Klai
pė dos re gio no pro fe si nio mo ky mo ins ti tu ci jų va do vų, pa va duo
to jų, nuo jų ne at si li ko ir ki ti sve čiai. Darb da vių at sto vai iš reiš kė 
ti kė ji mą, jog pa vyks ir to liau kon struk ty viai ben dra dar biau ti.

Pa si bai gus ofi cia lia jai da liai, apie su vi ri ni mo mo ky mo dirb
tu ves pa sa ko jo pro fe si jos mo ky to jai Egi di jus Bra žins kas ir 
Ra mū nas Raz gus, su me ta lo ap dir bi mo stak li nin kų mo ky mo 
dirb tu vė mis „su pa žin di no“ pro fe si jos mo ky to jas Al gis No rei ka, 
o pa sa ko ji mus apie In ži ne ri nės pra mo nės sek to riaus prak ti nio 
mo ky mo cen trą bai gė su vi ri ni mo pro fe si jos mo ky to jas Ro mas 
Mi ka laus kas.

Tai gi mo der nus, šiuo lai ki nius Eu ro pos stan dar tus ati tin kan tis 
In ži ne ri nės pra mo nės sek to riaus prak ti nio mo ky mo cen tras jau 
ati da ry tas, tad da bar nuo mū sų vi sų – čia dir ban čių mo ky to jų, 
darb da vių, da li nin kų, re gio no mo kyk lų – pri klau so, ar jis veiks 
vi su pa jė gu mu ir at liks sa vo pa skir tį – ug dys prak ti nio dar bo 
įgū džius nau jau sia, šiuo lai ki ne įran ga.

DanguolėPAŠIŠkeVIČIeNė
Lietuviųkalbosirliteratūrosvyresn.mokytoja
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pa pil do. Ji pri sta tė Pi la te so me to dą – vi so kū no mankš tos sis
te mą. Mo ky to jos va do vau ja mas ko lek ty vas „Al leg ro“ pa šo ko 
sma gų lin di ho pą. 

Spor ti nių šo kių stu di jos „Spin du lys“ tre ne ris Min dau gas Ba
nys svars tė, kaip šo kis kei čia as me ny bę – iš vys to mu zi ka lu mą, 
ko or di nuo ja ju de sius, ug do pa si ti kė ji mą sa vi mi. Šo kė jų po ra 
su šo ko ča ča ča.

Li ni ji nių šo kių gru pės va do vė bei ka la ne ti kos tre ne rė In ga 
Krikš čiu kie nė skai tė net du pra ne ši mus. Vie na me pa brė žė 
li ni ji nių šo kių spe ci fi ką, pa ste bė jo, kad tai yra svar bi lais va lai
kio pra lei di mo, svei ka tin gu mo ir sa vi raiš kos prie mo nė. Gru pės 
šo kė jos pa de monst ra vo li ni ji nių šo kių žings ne lius. Ki ta me pra
ne ši me lek to rė su pa žin di no su ka la ne ti ka, jos is to ri ja, prin ci pais. 
Pa sak jos, ka la ne ti ką pro pa guo jan tys žmo nės la biau jau čia 
sa vo kū ną, pa si krau na jė gų ir ener gi jos, jiems grei čiau ma žė ja 
psi chi nė įtam pa. Tai sa vo tiš ka ju de sio me di ta ci ja.

„Šo kis – tai ly de rys tė, ug dan tis ver slu mą“ – to kia šo kių ko
lek ty vo „Dže si“ va do vės bei Ma žei kių Ga bi jos gim na zi jos šo kių 
mo ky to jos me to di nin kės Si mo nos Gar ga sie nės pra ne ši mo 
te ma. Jos įsi ti ki ni mu, šo kis ug do ly de rio sa vy bes – at kak lu
mą, drą są, ver žlu mą, ryž tą, ben dra dar bia vi mą, at sa ko my bę. 
Mokytojos vadovaujamas ko lek ty vas at li ko jaus min gą rum bą.

Mo der naus šo kio ko lek ty vo VšĮ „Šo kio ban ga“ di rek to rė In ga 
Dir ži nin kie nė ir cho re og ra fi jos vyr. mo ky to ja Edi ta Gai žaus kie nė 
pa pa sa ko jo apie zum bą. Tai nau ja leng vo jo kul tū riz mo rū šis, 
jun gian ti ae ro bi ką ir šo kį. Aud rin gų žiū ro vų ap lo dis men tų su
lau kė va do vių ir ko lek ty vo at lie ka mas šo kis.

Ki ta šio ren gi nio da lis bu vo skir ta fut bo li nin kams ir krep ši
nin kams. Į mo kyk lą at vy ko Ma žei kių fut bo lo klu bo „At mos fe ra“ 
di rek to rė Au re li ja Jur ku vie nė, klu bo pre zi den tas Ne ri jus Gu

dai tis, tre ne ris Gin ta ras Juo dei kis bei klu bo ko man dos na riai. 
Skai ty da mas pra ne ši mą „Už auk ir tvir tėk su fut bo lo ka muo liu“ 
klu bo pre zi den tas pa brė žė ko man di nio dar bo svar bą: „Jei 
ko man da ge ra, tuo met ir ver slas se ka si. Per ga lės sie kis – tai 
ryž tas, pa si au ko ji mas, dis cip li na, iš tver mė, no ras to bu lė ti. Rei
kia iš mok ti su si do ro ti su iš ki lu siais sun ku mais, nu ga lė ti bai mes. 
Ge riau sias prieš nuo dis – sa vi tai ga ir su si tel ki mas. Tie siog rei kia 
my lė ti tai, ką da rai.“ Tre ne ris ir di rek to rė pa pa sa ko jo apie klu bą, 
tre ni ruo tes, spor to pa sie ki mus, šven tes.

Apie mū sų mies to krep ši nio klu bą „Ma žei kiai“ pa pa sa ko jo jo 
di rek to rius Gied rius Pet ru le vi čius. Jis kar tu su klu bo vyr. tre ne riu 
Alo y zu Ru džiu, tre ne riu Vid man tu Ber čiu bei ko man dos na riais 
at sa kė į klau si mus. Mū sų mo kyk lą bai gęs ko man dos ka pi to
nas Da rius Pa ka ma nis pa sa ko jo apie sa vo kar je rą Vo kie ti jo je, 
Uk rai no je, Is pa ni jo je. G. Petrulevičius pa do va no jo krep ši nio 
ka muo lį su ko man dos žai dė jų pa ra šais.

Ren gi nio pa bai go je mo ki niai da ly va vo spor to sa lė je vy ku
sio se pa ro do mo sio se „3x3“ krep ši nio var žy bo se. Sve čiams 
įteik ti sta lių ir in ter je ro api pa vi da lin to jų spe cia ly bės mo ki nių ir 
mo ky to jų pa ga min ti su ve ny rai.

Pas ku ti ni ą ją ren gi nio „Ver slu mo sa vai tė“ die ną, lap kri čio 
13ąją, per pir mo jo aukš to fo jė įsi kū ru sio In for ma ci jos cen tro 
te le vi zo rių mo kyk los ben druo me nės na riai vi są die ną ga lė jo 
ste bė ti po vi zi tų įmo nė se su kur tus mo ki nių pri sta ty mus.

Ver slu mo sa vai tė – tra di ci nis, mo ki niams nau din gas pro
jek tas. Tai – mo kyk los in dė lis į jau ni mo ver slu mo ska ti ni mą.

erikaPUSVAŠkė
Ekonomikosirverslumopagrindųmokytoja

Šiuo lai ki nia me ver slo pa sau ly je itin svar bios nau jau sios tech
no lo gi jos, mo der ni įran ga, dar buo to jų pro fe sio na lu mas, at sa
kin gu mas, ini cia ty vu mas, iš ti ki my bė sa vo įmo nei ir jos tiks lams. 
Kau no mais to pra mo nės ir pre ky bos mo ky mo cen tras – vie na 
mo der niau sių ša lies pro fe si nio mo ky mo įstai gų: su kur ti du 
sek to ri niai prak ti nio mo ky mo cen trai, mo ky to jai sta žuo ja si ne 
tik Lie tu vos, bet ir ge riau sio se už sie nio mais to pra mo nės bei 
ap tar na vi mo įmo nė se, nau do ja si pa žan giau sio mis pro fe si nio 
mo ky mo(si) tech no lo gi jo mis. 

Svar biau sia – ne iš bars ty ti tau tos sa vas ties: tra di ci jų, pa pro
čių, kul tū ros, se no lių pa tir ties. Vals ty bės mas tu at sig rę žia ma 
į pa tva riau sias tau tos ver ty bes. Et ni nės kul tū ros vals ty bi nės 
glo bos pa grin dų įsta ty me tei gia ma, kad „et ni nė kul tū ra – vi sos 
tau tos (et no so) su kur ta, iš kar tos į kar tą per duo da ma ir nuo lat 
at nau ji na ma kul tū ros ver ty bių vi su ma, pa de dan ti iš lai ky ti tau
ti nį ta pa tu mą bei sa vi mo nę ir et no gra fi nių re gio nų sa vi tu mą.“

Kau no mais to pra mo nės ir pre ky bos mo ky mo cen tre nie ka da 
ne bu vo pa mirš tos tau tos tra di ci jos: nuo lat šven čia mos tra di ci
nės šven tės (Už ga vė nės, Ka lė dų va ka ro nės, Ka ziu ko mu gės, 
Duo nos pa ger bi mo ir kt.), mo ki niai šo ka ir dai nuo ja liau dies 
dai nas, ren gia tu ri nin gas pro gra mas.

Kaip iš šū kį mo ky mo cen tro ben druo me nė pri ėmė Lie tu vos 
mokinių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro (LMNŠC) pro jek to „Lie tu
vos ku li na ri nio ir et ni nio pa vel do iš sau go ji mas ir puo se lė ji mas“ 
or ga ni za to rių kvie ti mą rengti et ni nės kul tū ros sa vai tę, skir tą 
Et no gra fi nių re gio nų me tams. Dar pa va sa rį iš si rin ko me te mą 
„Ku li na ri nis pa vel das Kau no re gio ne“. Tai spren di mas, rei ka
lau jan tis ir kū ry biš ku mo, ir lė šų, ir vi sų – mo ki nių ir mo ky to jų – 
en tu ziaz mo ei ti et ni nės kul tū ros sau go ji mo ir puo se lė ji mo ke liu.

Spa lio ir lap kri čio mė ne sių san kir to je mo ky mo cen tro 
ben druo me nė są ži nin gai vyk dė pri si im tus įsi pa rei go ji mus  
(žr. https://so das.ug do me.lt). Ren gi nių sa vai tę pra dė jo me kon

etninėskultūrossavaitė.Įsipareigojimusįvykdėme

fe ren ci ja „2015ie ji – Lie tu vos et no gra fi nių re gio nų me tai“ Kau
no tau ti nės kul tū ros cen tre (KTKC). Su šia įstai ga ben dra dar
bia uti pra dė jome, kai ėmė me gi lin tis į et ni nės kul tū ros klo dus. 

Kon fe ren ci jo je įžan gi nį žo dį ta rė KTKC di rek to rė Vi li ja Ke pe
žins kie nė. Ji kal bė jo apie žmo gaus bū ties es mę ir, ci tuo da ma 
Jus ti no Mar cin ke vi čiaus žo džius „Į ty lą at si re mia mū sų sie la“ 
ir ant ro po lo gės Ma ri jos Gim bu tie nės min tis apie skaus mą bei 
mir tį, pa brė žė tau ti nio pa vel do – sau go mo kul tū ros pa li ki mo – 
svarbą.

Ben dro jo ug dy mo bei pro fe si jos mo ky to jams bu vo itin įdo mi 
ir nau din ga pa skai tadis ku si ja „Kai mo bui tis ir mi ty ba Lie tu vo je 
XIX a. pa bai go je – XX a. pra džio je“. Ją ve dė gar sus et no kul
tū ros spe cia lis tas Alek san dras Žars kus. Lek to rius pa brė žė 
lie tu vių et ni nės kul tū ros sa vi tu mo ir se no vės val gių tra di ci jų 
iš sau go ji mo bū ti nu mą, pa si džiau gė mū sų mo ky mo įstai gos 
gra žia ini cia ty va – sau go ti ir puo se lė ti tra di ci nių val gių ga
my bos bū dus bei de ri nti su mo der nio sio mis mais to ga my bos 
tech no lo gi jo mis.

Eti kos mo ky to ja eks per tė Egi di ja Kon tri mie nė bei aš, šio 
straips nio au to rė, gim na zi jos sky riaus ve dė ja Bi ru tė Svei ka tie
nė, skai tė me pra ne ši mus: „Et ni nė kul tū ra – in teg ra li ug dy mo 
pro ce so da lis“, „Et ni nė kul tū ra Kau no mais to pra mo nės ir pre
ky bos mo ky mo cen tro ne for ma lio jo ug dy mo veik lo se“. Vi sus 
tei gi nius ar gu men ta vo me ro dy da mos fil muo tą ir fo to gra fuo tą 
me džia gą.

KTKC me to di nin kė Eg lė Vin da šie nė kalbėjo tema „Bal tų 
sim bo liai žmo gaus gy ve ni me ir bui ty je“. Ji daug dė me sio sky rė 
Lie tu vos et no gra fi nių re gio nų ka len do ri nių šven čių sim bo liams, 
at sklei dė žen klų ar cha jiš ku mo ir mo der nu mo są vei ką.

Kon fe ren ci jos pa bai go je jau kio je KTKC ap lin ko je kar tu su 
pra ne šė jais ir da ly viais vy ko ap ta ri mas ir re fek si ja prie ar ba
tos puo de lio.

Tu rė da mi aiš kų tiks lą – su si pa žin ti su se no jo Lie tu vos kai
mo bui ti mi, mais to ruo ši mo bū dais, in dais, mo ki niai vy ko į  
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Rum šiš kių liau dies bui ties mu zie jų. Jie do mė jo si Aukš tai ti jos, 
Že mai ti jos, Dzū ki jos re gio nų so dy bo mis, lie tu vių gy ve ni mo ypa
tu mais. Grį žę tu rė jo dar bo: pa reng ti at lik to ty ri mo me džia gą, 
ap mąs ty ti, pa si da ly ti įspū džiais su ben drak la siais.

Dar vie nas et no kul tū ros sa vai tės ren gi nys – Ku li na ri jos 
pa vel do šven tė – Vieš bu čių ir vie šo jo mai ti ni mo sky riaus sek
to ri nia me prak ti nia me mo ky mo cen tre su bū rė mais to ruo ši mo 
pro fe si jos mo ky to jas ir mo ki nius ypa tin gam dar bui: pa ga min ti 
ne tra di ci nius lie tu viš kus, o se no sios vir tu vės pa tie ka lus. To kią 
idė ją pa siū lė pro fe si jos mo ky to ja eks per tė Ire na Juo čiū nie nė, 
ne se niai da ly va vau si mi ty bos ir ku li na ri jos eks per to Vin cen to 
Sa ko se mi na re. Pa sak šio eks per to, ne tei sin ga, kad ša lies 
ku li na ri jai at sto vau ja iš skir ti nai kai miš ki val giai – Lie tu vo je 
bu vo išplėtota ir dva rų mais to kul tū ra. To dėl mo ky mo cen tro 
pro fe si jos mo ky to jos su bū si mai siais vi rė jais, da ly vau jant ba
jo riš kos vir tu vės spe cia lis tui, ry žo si ga min ti ne tra di ci nius pa tie
ka lus. Visi ga lė jo vir tu a liai ste bė ti mais to ruo ši mo la bo ra to ri jo je 
vyks tan čius ga my bos pro ce sus, o paskui – kiek vie no ska nės to 
pa ra gau ti, ap tar ti su ko le go mis. Šios šven tėsse mi na ro da ly viai 
ga vo po rin ki nė lį ba jo riš kų pa tie ka lų re cep tų, o mo ky mo cen
trui li ko  fil muo ta mo ko mo ji me džia ga ir pa tie ka lų tech no lo gi nių 
pro ce sų ap ra šy mai, re cep tū ros.

Mū sų mo ky mo cen tro Et no kul tū ros sa vai tė su ta po su or ga
ni zuo ja mo mis Aukš tai ti jos re gio no var žy tu vė mis Kau no so
cia li nių pa slau gų ir sta ty bos ver slo pro fe si nio ren gi mo cen tre. 
Jo se da ly va vo me jau tre čią kar tą (ren gia mos kas an tri me tai). 
Be te mi nės pro gra mos ir et no kul tū ros ži nių pa tik ri ni mo – ko
man dos da ly va vo ir ku li na ri jos pa vel do kon kur se. Tai – ne taip 
pa pras ta: val giai tu ri ati tik ti ir pa si rink tą re gio ną, ir var žy tu vių 
te mą. Reikia tar miš kai pri sta tyti tra di ci nių pa tie ka lų ga my bos 
pro ce są, be to, pa deng ti ir pa puoš ti sta lą, pa kvies ti, pa vai šin ti 
sve čius. Ruo šian tis re gio nų var žy tu vėms, pro fe si jos mo ky to jos 
Ja ni na Nar bu tie nė, Sa lo mė ja Čes nu le vi čie nė ir Gied rė Ciuk šie
nė ati džiai stu di ja vo Aukš tai ti jos re gio no pa tie ka lų sa vi tu mus, 
ieš ko jo au ten tiš kų re cep tū rų: ru gi nės pli ky tos duo nos, pli ky to 
ra gai šio, lie tu viš kos gi ros. Ko man dą et ni nės kul tū ros kon kur
sui ren gė lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to ja me to di nin kė 
Ge no vai tė Nar ke vi čiū tė.

Pa si ruo ši mas var žy tu vėms – ko man di nis dar bas, to dėl tai 
bu vo da ro ma la bai at sa kin gai. Tarp sep ty nių Aukš tai ti jos re gio
no pro fe si nio mo ky mo įstai gų už ėmė me III vie tą. Jo kiu bū du 
ne ga lė jo me kon ku ruo ti su Aukš tai ti jos gry nuo liais ute niš kiais 
ir šven čio niš kiais, nes var žy tu vių es mė – tar mė. 

Et no kul tū ros sa vai tė bai gė si mo ky mo cen tro Mais to tech no
lo gi jų sky riaus or ga ni zuo ta tra di ci ne Duo nos pa ger bi mo šven te. 
Jai rū pes tin gai ruo šė si bū si mie ji duo nos ke pė jaikon di te riai, 
ne for ma lio jo ug dy mo pro gra mų mo ki niai. Šven tė je skam bė jo 
dai nos ir ei lės apie duo ną, jos ke lią ant mū sų sta lo, vi sus su
si mąs ty ti pri ver tė Vy tau to V. Land sber gio vaiz do įra šas „Kal nie 
ru giai“, jo me lo di ją kan klė mis pra tę sė mu zi kos mo ky to ja me
to di nin kė Vir gi ni ja Stun žė nie nė. Mo ky mo cen tro di rek to rius 
Al vy das Gre vas pa svei ki no šven tės da ly vius ir or ga ni za to rius 
pri mi nęs, kad ši įstai ga bu vo ir yra duo nos ke pė jų mo kyk la. 
Ki tos pro gra mos pra dė tos vyk dy ti vė liau.

Aukš tai ti jos var žy tu vė se da ly va vu si ir pri zi nę vie tą lai mė ju si 
ko man da mo ky mo cen tro ben druo me nei su vai di no jau no
sios iš lei di mo epi zo dą. Tai ypač pa ti ko šven tėms da ly viams, 
di džiau si plo ji mai ai dė jo grau džio mis aša ro mis ap si py lu siai 
jau na jai Ma ri jo nai. Jau ni kis Juo ze lis – pa ty ręs sce nos vil kas, 
tre čia kur sis, o vi si ki ti – de vin to kai, vie nuo lik to kai. Pa si ro dy mui 
bu vo pa ruoš tas ir jau no sios krai tis: bal tos dro bės stal tie sė, 
mar go raš to ant klo dė, dro bi niai rankš luos čiai. Bal ta stal tie sė 
ir jau no sios gal va pa puoš tos ža lio mis rū to mis.

Per šventę vy ku sios vik to ri nos „Duo nos pa slap tys“ nu ga lė to
jai ap do va no ti ne sal dai niais ar su ve ny rais, o ma žu čiais duo nos 
ke pa liu kais, ką tik iš trauk tais iš ke pyk los kros nies.

Renginyje pa dė kos raš tu bei gė lė mis ap do va no ta ir pa gerb ta 
„Duo nos mo ti na“ – pro fe si jos vy res nio ji mo ky to ja S. Čes nu le
vi čie nė. Ji su val kie tiš ka tar me po etiš kai pa pa sa ko jo apie duo
nos ke lią nuo že mės ari mo, grū do sė ji mo, pjo vi mo iki teš los 
rau gi mo, ke pi mo. 

Sun ku bu vo iš sė dė ti sa lė je, kuomet už du rų sta lai bu vo 
nu krau ti ką tik iš kep tais gar du my nais: duo na, py ra gais, sau
sai niais, ša ko čiais, mė sos la bo ra to ri jo je pa ga min ta ir iš rū ky ta 
deš ra, la ši nu kais, lie tu viš ka gi ra. Kai visi pa si vai ši no skanėstais, 
mo ky to ja V. Stun žė nie nė sma gia akor de o no me lo di ja pa kvie tė 
į ra te lį, mo kė tau ti nių šo kių. 

Duo nos pa ger bi mo šven tės pa bai go je ap žvelg tos et ni nės 
kul tū ros sa vai tės veik los. Mo ky to ja eks per tė E. Kon tri mie nė 
mo ky mo cen tro ben druo me nei pri mi nė, ko kius ren gi nius or ga
ni za vo me, ką nau jo su ži no jo ir pa ty rė mo ky to jai bei mo ki niai 
eks kur si jo se, kon fe ren ci jo je, šven tė se. Vy res ny sis ma te ma ti kos 
mo ky to jas Kęs tu tis Še ži kas ir ne for ma lio jo ug dy mo pro gra mos 
mo ky to jas Vol de ma ras Pe ter so nas su mon ta vo vi są fil muo tą ir 
fo to gra fuo tą me džia gą. Su kur ti fil mai – įdo maus bei pra smin go 
ben druo me nės gy ve ni mo liu dy to jai.

Be to, ši veik la pa s 
ka ti no ben druo me nę pri
si jung ti prie Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri jos 
Ug dy mo plė to tės cen tro 
pus la pio „Ug dy mo so
das“ lan ky to jų gre tų bei 
su si pa žin ti su jo tei kia
mo mis ga li my bė mis. 

Ma no me, kad et ni nės 
kul tū ros iš sau go ji mas 
ir puo se lė ji mas tu rė tų 
bū ti vi sų ug dy mo įstai gų 
vie na pri ori te ti nių veik los 
sri čių. Et ni nės kul tū ros 
vals ty bės glo bos įsta ty
me tei gia ma, kad „et ni nė 
kul tū ra yra tau tos bū ties, 
iš li ki mo ir tvir tu mo es mė, 
na cio na li nės kul tū ros pa
ma tas“.

BirutėSVeIkATIeNė
Kaunomaistopramonėsir
prekybosmokymocentro

g-josskyriausvedėja
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A
rū

 no
 R

ož
 ni

o 
nu

o t
r.



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2015 m. Nr. 11 (355)

33

Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tras pro fe si nio 
mo ky mo įstai gų mo ki niams ir mo ky to jams kas dve jus me tus 
vyk do pro jek tą. Šie met ren gi niai skir ti Et no gra fi nių re gio nų me
tams. Vi sos Lie tu vos pro fe si nės mo kyk los su skirs ty tos pa gal 
et no gra fi nes sritis – vyks ta Aukš tai ti jos, Dzū ki jos, Že mai ti jos ir 
Ma žo sios Lie tu vos, Su val ki jos re gio nų var žy tu vės.

Mū sų, Šven čio nių pro fe si nio ren gi mo cen tro (ŠPRC), mo
ki niai ir mo ky to jai nuo lat da ly vau ja šio pro jek to ren gi niuo se. 
2013 m. Alan to je lai mė jo me Aukš tai ti jos re gio no var žy tu ves. 

Pro jek to tiks las – su pa žin din ti mo ki nius su re gio nų pa pro
čiais, ska tin ti do mė tis et ni ne kul tū ra, tar mė mis, lie tu viš ko mis 
šven tė mis, puo se lė ti ir gerb ti tra di ci jas, iš mo ky ti ga min ti ir 
pa tiek ti tra di ci nius pa tie ka lus. Mū sų cen tro mo ky to jai viso to 
nuo la tos mo ko bū si muo sius vi rė jus ir pa da vė jus, mo kyk lo je 
or ga ni zuo ja mos šven tės, va ka ro nės. Tad, ga vę kvie ti mą da ly
vau ti var žy tu vė se, il gai ne dve jo jo ir pra dė jo ruoš tis.

2015 m. var žy tu vių te ma – ves tu vės (vie nas svar biau sių 
žmo gaus gy ve ni mo įvy kių). Anksčiau tai buvo ben druo me
nės, ku riai pri klau sė jau na ve džiai, šven tė. Ry tų Aukš tai ti jo je 
iš skir ti niai ves tu vių pa pro čiai (sta lo iš pir ki mas, „guo giai“ ir t. t.) 
iš si lai kė gana il gai. Ma no me, jog šiuo lai ki nis jau ni mas tu rė tų 
ne pa mirš ti šių tra di ci jų.

Pa si ruo ši mo var žy tu vėms eta pas pra ėjo sklan džiai: mo ki nių 
ir mo ky to jų ko man da ieš ko jo se no vi nių ves tu vių ap ra šy mų, rin
ko Šven čio nių kraš
tui bū din gas dai nas, 
sta lo puoš me nas, 
pa tie ka lų re cep tus. 
Ves tu vių epi zo dų 
yra dau gy bė, nes 
se niau jos truk da vo 
net sa vai tę ir bū da
vo tri jų da lių: pir š 
ly bos, su tuok tu vės 
ir su grąž tai. Prieš 
ves tu ves vyk da vo 
merg va ka ris (va ka

Švenčioniųprofesiniorengimocentras–
Aukštaitijosregionovaržytuviųlaimėtojas

ry nos) – jau no ji at si svei kin da vo su rū tų dar že liu, jai iš pin da vo 
ka sas, šei mos na riai ir kai my nai ją ap do va no da vo. Kon kur so 
nuo sta tai įpa rei go ja, kad suvaidintas epi zo das atitiktų au ten
tiš kas at sto vau ja mo re gio no tradicijas. Mes pa si rin ko me – jau
no sios ap do va no ji mą. Kon sul ta vomės su Nal šios mu zie jaus 
dar buo to jais, apie ves tu vių apei gas mo ki niams pa pa sa ko jo jų 
mo čiu tės. Var žy tu vė se lau kė trys kon kur sai.

Ku li na ri jos pa vel do kon kur sui mo ki niai tu rė jo pa ga min ti 3 
sa vo re gio no ves tu vių sta lui bū din gus pa tie ka lus ir juos pri s 
ta ty ti, dar lau kė et no kul tū ros ži nių pa tik ri ni mas. Kon kur sui 
padėjo pasiruošti ne for ma lio jo švie ti mo or ga ni za to rė Dai no ra 
Bui lie nė ir aš, šio straips nio au to rė, gim na zi jos sky riaus ve dė ja 
Vil hel mi na Dra gū nie nė, pro fe si jos mo ky to jos Ana Mar mie nė, 
Da nu tė Au čy nie nė, Da nu tė Kaz laus kie nė, Jo lan ta Šis te ro va. 
Mo ky to jos pa ta rė, pa ro dė, pa mo kė, o mo ki niai ga mi no: ke pė 
ves tu vių py ra gą, na mi nę duo ną, ga mi no šal tie ną, rau gė gi rą.

Kau no so cia li nių pa slau gų ir ver slo dar buo to jų pro fe si nio 
ren gi mo cen tre vy ku sio se var žy tu vė se da ly va vo Aukš tai ti jos 
re gio no pro fe si nių mo kyk lų ko man dos. Jas ver ti no ko mi si ja (pir
mi nin kė Bi ru tė Imb ra sie nė, Ku li na ri jos pa vel do fon do di rek to rė). 
Ko man dų pa si ro dy mai bu vo gra žūs ir žais min gi, skam bė jo 
ves tu vi nės dai nos ir pokš tai. ŠPRC ko man da šven tės da ly vius 

ViltėStefanijaDuksaitėsumočiuteišŠeduvos
ŠPRCdirektorėMildaGustienė-Vilniškėpadedapasiruošti
varžytuvėms

nu ste bi no sa vo pa si ro dy mą pra dė ju si jau
no sios rau da – at si svei ki ni mu su gi mi nė mis 
ir kai my nais. Mo ki niai pui kiai su vai di no jos 
ap do va no ji mo epi zo dą, kal bė jo gra žia šven
čio niš kių tar me. Meš kos pa si ro dy mas su kė lė 
daug ge rų emo ci jų (taip per si ren gęs jau ni kis 
ei da vo svei kin ti jau no sios).

Mū sų mo kyk los ko man da vi sur pir ma vo: 
ko mi si ja gy rė už pui kius pa tie ka lus, sta lo pa
den gi mą, pa tie ka lų pri sta ty mą, mu zi ka lu mą. 
Ta po me Aukš tai ti jos re gio no nu ga lė to jais. Lai
mė jo me, nes mo ki niai kar tu su vi sa mo kyk los 
ben druo me ne la bai ak ty viai ruo šė si. No ri me 
vi sos ko man dos var du pa dė ko ti ūki nin kui 
Vac lo vui Gab ri no vi čiui už fi nan si nę pa ra mą. 
Lie tu vių liau dies tra di ci jų puo se lė ji mas, sa vo 
kraš to pa pro čių per da vi mas iš kar tos į kar tą – 
svar bus kiek vie nam iš mū sų.

VilhelminaDRAGŪNIeNė
Švenčioniųprofesinioregimocentrog-jos

skyriausvedėja
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PANeVėžyS

To le ran ci ja – mies tui

Tolerancija

Vi są sa vai tę per il gąsias per trau kas ir po pa mo kų or ga ni zuo
ti kū ry bi niai už si ė mi mai, ku riuo se mo ki niai ir mo ky to jai pie šė 
ben drą pie ši nį „Vi siems yra vie tos po sau le“, mo kė si ori ga mio 
tech ni kos, rin ko to le ran tiš kiau sią mo kyk los ug dy ti nį. Taip pat 
vy ko fil mu kų apie to le ran ci ją per žiū ra, drau giš kos krep ši nio 
var žy bos. Dai lės bū re lio na riai su kū rė min čių že mė la pį „To
le ran tiš kas žmo gus“ – už ra šė to le ran tiš ko žmo gaus sa vy bes.

Lap kri čio 16 d. mo kyk la pri si jun gė prie pi lie ti nės ak ci jos 
„To le ran ci jos mo zai ka“, ku ri pra si dė jo ty los mi nu te pa ger biant 
te ro ristinio iš puo lio au kų Pa ry žiu je at mi ni mą. Mo kyk los di rek
to rius Da lius Žvy bas api ben dri no sa vai tės veik lą, įtei kė pa dė
kas už ori gi na liau sius pie ši nius pir mo kui Ke vi nui Že mai čiui ir 
šeš to kei Ai dai Me lai kai tei. To le ran tiš kiau sia mo kyk los ugdytine 
ta po aš tun to kė Dei man tė Ba niu ly tė. Po ap do va no ji mų mo ki niai 
ir mo ky to jai iš gam ti nių me džia gų mo kyk los kie me kū rė „To le
ran ci jos mo zai ką“.

SvetlanaBeRNOTIeNė
Salamiesčiopagr.m-klosmokytoja

ŠiAuLiųrAjoNAS

Tolerancijosdienai–žemėlapiomozaika

Tarp tau ti nė to le ran ci jos die na Ši lė nų mo kyk lo je jau ta po 
tra di ci ja. Šiais me tais mo ki niai nu spren dė kur ti Lie tu vos že
mė la pio mo zai ką, ku rio je iš iš kar pų su dė lio jo ir pa vaiz da vo 
skir tin gų kul tū rų, ra sių ir re li gi jų žmo nes, daik tus ar val gius, į 
mū sų ša lį at ke lia vu sius iš ki tų vals ty bių. Ak ci jos šū kis – „Ma ža 
ša lis – skir tin gi žmo nės!“

Šiais me tais To le ran ci jos die nos sim bo lis – mo zai ka, to dėl 
gru pė Pa ne vė žio „Švie sos“ spe cia lio jo ug dy mo cen tro mo ki nių 
iš sa gų su kū rė jas dvi: drau gys tės lai vą ir rai dę „T“. Taip siek ta 
iš reikš ti sa vo po žiū rį į drau gys tės, vie ny bės, ben dra dar bia vi mo 
ir pa kan tu mo svar bą. To le ran ci jos mo zai kos bu vo ku ria mos iš 
sa gų, nes jos, kaip ir žmo nės, ga li bū ti la bai skir tin gos. Kiek vie
nas, net ir bū da mas ki toks nei ki ti, ga li ras ti sa vo vie tą pa sau ly je, 
kar tu kur ti dar nius ben dra dar bia vi mo san ty kius. Te rei kia tik šiek 
tiek to le ran ci jos ir pa kan tu mo.

Penk tus me tus iš ei lės To le ran ci jos die ną mi nė jo me Pa ne vė
žio ap skri ties Gab rie lės Pet ke vi čai tėsBi tės bib lio te kos Vai kų ir 
jau ni mo li te ra tū ros cen tre – vy ko ren gi nys „Aš toks – tu ki toks“. 
Mo ki niai su si do mė ję ste bė jo spek tak lį „Var niu kas, ku ris bu vo 
ki toks“, dar kar tą pa tvir ti nu sį min tį, jog išsiskirti daž nai yra pri va
lu mas. Vai kai li te ra tū ros cen tro lan ky to jams ir sve čiams pri sta tė 
sa vo ap mąs ty mus bei at si neš tą da le lę to le ran ci jos – mo zai kas.

Pa ne vė žio „Švie sos“ spe cia lio jo ug dy mo cen tre stengiamasi 
kuo įvai res niais bū dais ug dy ti mo ki nių ge bė ji mus, to dėl jų  
at sto vai da ly va vo mies to ren gi ny je „To le ran ci jos mo zai ka“. Pa
kan tu mas, su pra tin gu mas – pa grin di nės ver ty bės, ku rias sie kia 
to bu lin ti cen tro ben druo me nė. Šią ži nią ji per duo da vi siems 
Pa ne vė žio mies to gy ven to jams ir sve čiams.

IngridaANTANAITIeNė
Socialinėpedagogė
DovilėŠUkIeNė

Psichologė

KuPiŠKiorAjoNAS

Tolerancijossavaitė

Lap kri čio 9–16 d. Sa la mies čio pa grin di nė je mo kyk lo je su
rengta to le ran ci jos sa vai tė „Aš + Tu + Mes = To le ran ci ja“. Jos 
tiks las – ska tin ti po zi ty vų, pa gar bų el ge sį, ug dy ti ben druo me
niš ku mą ir to le ran ci ją. Sa vai tė pra si dė jo ak ci ja „Nu si šyp sok ir 
pa si svei kink“. Žiū rė da mi nuo tai kin gas skaid res, mo ki niai ap
ta rė svei ki ni mo si svar bą, su ži no jo, kaip svei ki na si įvai rių tau tų 
žmo nės ir pa tys kū rė links mus bū dus. Vai kams pri min ta, kad 
to le ran ci ja – tai pa kan tu mas, su pra ti mas, kad ki tas žmo gus ga li 
skir tis nuo mū sų, ir pri pa ži ni mas, kad jis tu ri tei sę bū ti ki toks. 
Mo kyk lo je tvy ro jo ge ra nuo tai ka, skam bė jo mu zi ka. 

Mo ky to jai su mo ki niais dis ku ta vo apie vi suo me nės to le ran
tiš ku mą, ana li za vo įvai rius to le ran ci jos ir ne to le ran ci jos pa vyz
džius, ap tar tos ir pa sek mės, ku rias ga li su kel ti prie šiš ku mas. 
Taip pat ty los mi nu te pa gerb ti lap kri čio 13ąją per te ro ris ti nį 
iš puo lį Pa ry žiu je žu vę žmo nės. 

kristinaŠUlČIeNė
Šilėnųm-klosdirektoriauspavaduotojaugdymui,

atliekantidirektoriausfunkcijas
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Žmonės:jieyrairbus,kokiejieyra...
Kokiemsjiemsbūtpatinkairkokiejiegimę...
Susavonorais,savoatradimais,savopaklydimais...
<...>
Kiekvienastokskitoks,nepaprastas,nepanašus...
Todėlgražus...

Lap kri čio 11 d. Vil niaus Šeš ki nės pra di nė je 
mo kyk lo je Vil niaus mies to 3–4 kla sių mo ki niai, 
lan kan tys eti kos pa mo kas, „gau dė“ sa vo sva
jo nes. Čia vy ko vik to ri na „Esu to le ran tiš kas“, 
skir ta pa mi nė ti Tarp tau ti nę to le ran ci jos die ną. Į 
ren gi nį at vy ko net še šios ko man dos: „Ge niu kai“ 
iš Vil niaus „Ge nio“ pra di nės mo kyk los, „Drau
giš kie ji an čiu kai“ iš Vil niaus in ži ne ri jos li cė jaus, 
„Bal siu kai“ iš Bal sių pro gim na zi jos, „Kris to fo
riu kai“ ir „Drau gys tė“ iš Vil niaus šv. Kris to fo ro 
pro gim na zi jos bei „Ma žo ji to le ran ci jos aka de mi ja“ iš Vil niaus 
Žy gi man to Au gus to pa grin di nės mo kyk los. Ren gi ny je da ly viai 
tu rė jo dau gy bę veik lų: ei lia vo, vai di no, at sa ki nė jo į klau si mus, 
pie šė, vai ši no si, klau sė si pop cho ro „Gar siu kai“ dai nų, gė rė jo si 
Vil niaus Min ties vai kų so cia li nės glo bos na mų auk lė ti nių šo kiu 
bei vi si drau ge dai na vo apie sva jo nę „Kol kar tu“. Jų lau kė su
dė tin giau sia už duo tis – įsi ver ti ni mas. Įvai rias pal viai įsi ver ti ni mo 
kas pi nai pa puo šė vir ve lę, ku rią vai kai pri ka bi no prie dai li nin kės 
Vi li jos Ka ča naus kie nės su kur tų ait va rų. Jie pa dė jo pa kil ti vi sų 
mo ki nių sva jo nėms...

Kiek vie nam vik to ri nos da ly viui pa lin kė ta: „Eik pir myn, ne bi
jok... Kol tu sva jo ji, tol gy ve ni!“

Ren gi nį or ga ni za vo mo kyk los eti kos mo ky to jos Dia na Sle pa
ko vie nė, Ri ma Duob lie nė, In ga Tam ke vi čie nė, ti ky bos mo ky to ja 
Ade lė Tri ma kie nė, mo ky to ja Vi ta Za kie nė (šių ei lu čių au to rė). 
Ren gi nį ve dė mo ky to ja I. Tam ke vi čie nė ir ko man dų pa gal bi nin
kai – jau nie ji žur na lis tai.

VitaZAkIeNė
VilniausŠeškinėsprad.m-klosjaunųjųžurnalistųbūreliovadovė

moLėtAi

Tolerancijosmozaikųdiena

Tarp tau ti nės to le ran ci jos die nos tiks las – iš si aiš kin ti žo džio 
„to le ran ci ja“ reikš mę, ap tar ti, ar gy ve na me to le ran tiš ko je vi suo
me nė je ir ko kius su ne to le ran ci ja arba to le ran ci ja susijusius 
įvykius mo ki niai pri si me na, ap žvelg ti XX a. is to ri jos pa vyz džius, 
kuriuose išryškėtų ne to le ran ci ja ki tai tau tai, re li gi jai ar ra sei.

Ruoš da mie si 
šiai die nai, Mo
lė tų gim na zi jos 
mo ki niai ne tik 
kū rė mo zai kas, 
bet ir žiū rė jo bei 
ap ta rė f i l  mus 
apie to le ran ci ją, 
ra šė pa strai pas 
„Ar to le ran ci ja 
yra ver ty bė“, 
skai tė Ig no Šei
niaus „Kup re lį“, 
dis ku ta vo apie 
ki to kios iš vaiz

dos žmo gaus at ei ties ga li my bes. Įvai rių da ly kų pa mo ko se jie 
kal bė jo si apie pa kan tu mą ki ta tau čiams, ki to kį so cia li nį sta tu są 
ar mąs ty mą tu rin tiems asmenims, bib lio te ko je ap žiū rė jo pa ro dą 
„Ge ru mo gė lę do va no kim“. To le ran ci jos die ną ant ro kai Ed vi nas 
Šuls kus ir Ger da Da do nai tė (mo ky to ja Dai va Si čiū nie nė) skai tė 
sa vo pa mąs ty mus apie to le ran ci ją. Kla sių at sto vai pri sta tė mo
zai kas – kar tu su dai lės mo ky to ja Eg le An drei kė nai te su kū rė 
gim na zi jos to le ran ci jos me dį.

Vol teras kny go je „Fi lo so fi jos žo dy nas“ ra šė: „Kas yra to le
ran ci ja? Tai – žmo niš ku mo iš da va. Mes vi si pil ni sil pny bių ir 
pa kly di mų, to dėl at leis ki me vie ni ki tiems vi sas kvai lys tes – tai 
pir ma sis gam tos dės nis.“ No rė tų si, kad To le ran ci jos die na bū tų 
ne tik mo men ti nė ak ci ja...

JolantalIUBeckAITė

SKuodAS

Tolerancija–mūsųširdyse

To le ran ci jos die na mū sų lop še ly jedar že ly je pa mi nė ta jau 
penk tus me tus iš ei lės. Gal kas pa sa kys, kad mes dar ma ži, 
kad žo dis „to le ran ci ja“ – sun kus, bet tai ne tie sa. Vi są sa vai tę 
kal bė jo mės apie tai, kas yra to le ran ci ja, ko kius ne to le ruo ti nus 
po el gius vai kai pa ste bi kas die nė je ap lin ko je: dar že ly je, na muo
se, gat vė je, kie me. Ma žy liai su auk lė to jo mis ir tė ve liais kū rė 
„To le ran ci jos mo zai kas“ gru pė se.

Svar biau sią ir di džiau sią mo zai ką iš obuo lių, mo liū gų, kaš
to nų, kan ko rė žių, gė ly čių ir ki tų gam ti nių prie mo nių vai kai 
su dė jo į vie ną di de lę šir dį. Ją sky rė me Pran cū zi jo je per iš puo lį 
žu vu siems žmo nėms – žva kių lieps ne lė mis ir ty los mi nu te iš
reiš kė me užuo jau tą. Pa ju to me pa ty rę, kas svar biau sia: mei lę 
vie nas ki tam ir vie ny bę, sim bo li zuo jan čią tik rą ją to le ran ci ją.

RitaVIZGAUDIeNė
Skuodovaikųl.-d.socialinėpedagogė

Viktorina„esutolerantiškas“
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Sveikatosreceptai

Pa si ro do, jog jau penk tus me tus iš ei lės Kiš kis Svei kuo lis 
Pa ne vė žio iki mo kyk li nių įstai gų ug dy ti nius ir pra di nių kla sių 
mo ki nius pa kvie tė į te at ra li zuo tą lop še liodar že lio „Rū ta“ vyk do
mo pro jek to „Svei ka tos re cep tas – 5“ (fi nan suo ja mo Pa ne vė žio 
mies to sa vi val dy bės Svei ka tos sky riaus) kon kur so „Kiš kio Svei
kuo lio is to ri jos“ lau re a tų ir di plo man tų ap do va no ji mų šven tę. 
(To kį il gą sa ki nį per skai ty ti vie nu įkvė pi mu ga li tik ge rai įgudęs 
žmo gus.) Šį kar tą vai kai pri sta tė sa vo arba drau ge su mo ky to
jais, tė ve liais kur tas kny ge les, ku rio se pa sa ko ja ma, kaip rei kia 
gy ven ti, ką val gy ti, kad bū tum svei kas ir stip rus. Įdo miau sių ir 
gra žiau sių dar bų au to riai šį ru de nį rin ko si Gab rie lės Pet ke
vi čai tėsBi tės bib lio te kos Vai kų ir jau ni mo li te ra tū ros cen tre. 
Jau nuo sius kū rė jus links mi no kny gų he ro jai – Mi kė Pū kuo tu kas, 
Vo ve rai tė ir Kiš kis Svei kuo lis, jie žais da mi ir kvai lio da mi mo kė 
svei ko gy ve ni mo gud ry bių.

Mokomėssveikaigyventi

„Ju dė ji mo sa vai tės“ or ga ni za to riams. LTOK švie ti mo dar bo gru
pė at rin ko la biau siai pa si žy mė ju sius da ly vius, tarp ku rių pa te ko 
ir Birš to no vien kie mio dar že lismo kyk la. LTOK ir LOA pa dė kas 
bei pri zus ga vo me per ru dens atos to gas, o po jų grį žę mo ki niai 
jau ga lė jo iš ban dy ti gau tus ka muo lius.“

PedagogaigilinosiįHathairSahadža
jogospaslaptis

Kol mo ki niai ir stu den tai džiau gė si ru dens atos to go mis, 
uos ta mies čio pe da go gai gi li no ži nias ir mo ky muo se kė lė kva
li fi ka ci ją. „Me dei nės“ mo kyk lo je su reng tas se mi na ras „Hat ha 
ir Sa ha dža jo gos tai ky mas mo ki niams, tu rin tiems lai ky se nos 
su tri ki mų“. Klai pė dos pe da go gų švie ti mo ir kul tū ros cen tro 
or ga ni zuo tu se mi na ru su si do mė jo 83 švie ti mo įstai gų dar buo
to jai. Anot „Me dei nės“ mo kyk los gy do mo sios kū no kul tū ros 
mo ky to jos ir Klai pė dos vals ty bi nės ko le gi jos dės ty to jos As tos 
Nor bu tai tės, ren gi nį bū tų ga li ma pa va din ti res pub li ki niu, nes 
da ly viai at vy ko ne tik iš Klai pė dos, bet ir Ni dos, Prie ku lės, Pa
lan gos ir ki tų mies tų.

Lop še liodar že lio „Rū ta“ di rek to rė Re gi na Mi ka laus kie nė 
gra žiau sių kny gų au to rius ap do va no jo di plo mais ir do va nė lė
mis. „Kny ge lių kny ge le“ pri pa žin ta „Pu rie nos“ lop še liodar že lio 
„Smal su čių“ gru pės – „Zui kio il ga au sio die na“. Lau re a tais sa vo 
am žiaus gru pė se tapo lop še liųdar že lių „Drau gys tė“, „Kas ty tis“, 
„Pa sa ka“ vai kai ir Ro žy no pro gim na zi jos 4b kla sės mo ki niai. 
Tarp di plo man tų bu vo lop še liodar že lio „Rū ta“ ir Pa įst rio Juo
zo Zi ka ro gim na zi jos vai kai. Spe cia lu sis bib lio te kos di rek to rės 
Ge mos Dro man tie nės pri zas ati te ko lop še liodar že lio „Drau
gys tė“ ug dy ti niams.

Apie tai mums pa ra šė Panevėžio lop še liodar že lio „Rū ta“ 
di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui InaPovilaitienė.

„Judėjimosavaitė2015“:
irmažigalitaptiprizininkais

Birš to no vien kie mio dar že lismo kyk la – ne di de lė ug dy mo 
įstai ga kai me. Ma ža, bet vie nin ga. Dar že liomo kyk los mo
ky to ja JolitaSimonaitytė mums ra šo: „Spor tiš kai ir džiu giai 
nu si te kę pri si jun gė me prie Lie tu vos tau ti nio olim pi nio ko mi te to 
(LTOK) ir Lie tu vos olim pi nės aka de mi jos (LOA) ini ci juo ja mos 
„Ju dė ji mo sa vai tės“.

Kiek vie ną die ną nuo pir ma die nio iki penk ta die nio vy ko links
ma „Pi ra to mankš ta“ mo kyk los kie me – ju de sius pa gal Flin to 
dai ne lę pa rin ko pa tys mo ki niai. Da ly va vo vi si pra di nu kai, prieš
mo kyk li nės ir iki mo kyk li nės gru pės vai kai, mo kyk los di rek to rė, 
mo ky to jos, auk lė to jos, jų pa dė jė jos ir mūsų so cia li niai part ne
riai – Birš to no spor to cen tro tre ne riai. Bai gia ma sis „Ju dė ji mo 
sa vai tės“ ren gi nys vy ko Birš to no vien kie mio par ke: į „Pi ra to 
mankš tą“ susirinko ne tik mo kyk los mo ki niai ir pe da go gai, bet ir 
Birš to no sa vi val dy bės vi ce me ras, se niū ni jos dar buo to jos, Birš
to no vien kie mio ben druo me nės at sto vai ir tė ve liai. Po mankš tos 
vy ko vi suo ti nis bė gi mas – svar biausia ne bū ti grei čiau siems, o 
da ly vau ti. Vy ku sių ren gi nių ap ra šy mą ir nuo trau kas iš siuntėme 

Šio se mi na ro tiks las – su pa žin din ti kū no kul tū ros mo ky to jus 
ir ki tus spe cia lis tus su pa sau ly je po pu lia rė jan čios Sa ha dža jo
gos pa slap ti mis. Tai svarbu, nes dau ge lis mo ki nių tu ri stu bu ro 
iš kry pi mo, pil na pa dys tės pro ble mų. Be ki ta ko, ne ma žai pe da
go gų su si du ria su hi pe rak ty viais vai kais, ku riems sun ku su telk ti 
dė me sį. Sa ha dža jo ga iš skir ti nė, nes ji padeda pa sie kti pro ti nės 
ty los efek tą. Tai bū se na, ku rios me tu kū nas il si si nuo pro ti nės 
veik los. Ši jo ga žadina pa ra sim pa ti nės ner vų sis te mos veiklą ir 
at sta to or ga niz mo funk ci jas, taip pat vei kia lim bi nę sri tį, dė me
sio zo nas, pa de da iš veng ti li gų. Re gu lia riai at lie ka mi pra ti mai ir 
ty los me di ta ci ja da ro ne gin či ja mą po vei kį: ke lia to nu są, pa de da 
gy dy ti de for muo tą stu bu rą, tre ni ruo ja rau me nis ir kt. Sa ha dža 
jo ga, anot A. Nor bu tai tės, yra pui ki prie mo nė gy dy ti psi chi kos 
li gas: „Ji pa de da įveik ti dep re si ją, stre są, hi pe rak ty vu mą, net 
pri klau so my bę nuo nar ko ti nių me džia gų. Tai įro dė dau gy bė 
moks li nin kų.“ Nau do jan tys Sa ha dža jo gos me to dą jau čia si ge
riau siai, tai le mia vie nas fak to rius – be min tės bū se nos daž nis.

Ren gi nio ini cia to riai: „Me dei nės“ mo kyk los di rek to rė Ele na 
Kny zai tė ir Klai pė dos mies to pe da go gų švie ti mo ir kul tū ros 
cen tro at sto vas Ge di mi nas Ma ci jaus kas.

Už ži nią dė ko ja me AiridaiŠimkutei.

Sveikesnėsmokykloslink

Tau ra gės r. Ba ta kių vi du ri nė je mo kyk lo je še še rius me tus 
vyk do mas pro jek tas „Jau nas ir svei kas“. Ne tra di ci nio ug dy mo 
die ną mo kyk lo je or ga ni za vo gam tos ir so cia li nių moks lų mo ky
to jų me to di nė gru pė. Į sve čius pa kvies tas svei ka tin gu mo, kū no 
kul tū ros, jo gos ir gy ve ni mo me no mo ky to jas Eli gi jus Vals kis.

Išklausę pa skai tą apie svei ką mi ty bą ir mais tin gų pus ry čių 
nau dą, 5–12 kla sių mo ki niai pa tei kė sa vo re cep tus – jie bu
vo įtraukti į kny gą „Ma no pus ry čiai“. Paskui vi si nu sku bė jo į 
val gyk lą, kur jau lau kė ga ruo jan čios ko šės du be nė liai. Kiek 
vė liau E. Vals kis pa kvie tė į už si ė mi mą „Svei ka ti ni ma sis links
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mai“. Sve čias pa mo kė, kaip at si kra ty ti stre so, ne ri mo, bai mės 
ir ne igia mų emo ci jų bei po zi ty viai mąs ty ti ir jaus tis. Po pie tų 
per trau kos pra si dė jo links mo ji da lis: mankš tos, jo gos po zų 
mokymasis, lai ky se nos ir ei se nos ko rek ci jos, im pro vi za ci niai 
šo kiai ir links mi edu ka ci niai žai di mai. Pra ti mai bu vo žais min gi, 
leng vi ir su tei kė daug ge rų emo ci jų. Ne tra di ci nio ug dy mo die na, 
kaip ra šo ma laiš ke, pra ėjo pui kiai.

Mokyklospedagogai–
pavyzdysmokiniams

Ma ri jam po lės Ri man to Stan ke vi čiaus pa grin di nės mo kyk
los pe da go gai lap kri tį da ly va vo Ma ri jam po lės sa vi val dy bės 
vi suo me nės svei ka tos biu ro pro gra mo je „Svei ka tos mo kyk la“ 
ir sėk min gai bai gė 22 va lan dų svei kos mi ty bos, grū di ni mo si, 
fi zi nio ak ty vu mo ir stre so val dy mo mo ky mus.

Pe da go gai ne tik mankš ti no si 6 va lan dą ry to vie na me iš 
mies to par kų, die no mis val gė ve ge ta riš ką mais tą, už si i mi nė jo 
gim nas ti kos ir sa vi re gu lia vi mo pra ty bo mis, me di ta ci ne kon tro le, 
da ly va vo po kal bių cik luo se, bet ir mau dė si šal ta me Še šu pės 
van de ny je. Tai bu vo vi sa pu sis žmo gaus mo ky mas, šyp so tis 
ver čian tis ge ros ener gi jos, ši lu mos ir ge ru mo už tai sas. Ši gra ži 
so cia li nė ini cia ty va pa dės dieg ti svei kos gy ven se nos kul tū rą 
mo kyk lo je, o pe da go gai taps tik ru svei kos gy ven se nos pa vyz
džiu sa vo mo ki niams.

Taip gal vo ja mokymų da ly vė laimaVaičiūnienė.

Sportasmusvienija

Lie tu vos spor to uni ver si te to (LSU) Kė dai nių „Auš ros“ pro gim
na zi ja rug sė jo – lap kri čio mė ne siais vyk dė Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos fi nan suo ja mą so cia li za ci jos pro jek tą „Spor tas mus 
vie ni ja“. Jo tiks las – ug dy ti nuo sta tą svei kai ir ak ty viai gy ven ti, 
plė to ti so cia li za ci jos ga li my bes ir kt. Pro jek tas su vie ni jo 7 sa
vi val dy bių mo kyk lų ko man das. Prie veik los pri si jun gė Jo na vos 
pra di nė mo kyk la, Pa sva lio Lė vens, Jur bar ko Nau ja mies čio 
pa grin di nės mo kyk los, Ra sei nių Ario ga los, Rad vi liš kio Bai so
ga los, Kau no Ge di mi no spor to ir svei ka ti ni mo gim na zi jos. Pro
jek to veik los pra si dė jo Lie tu vos žy dų ge no ci do au kų at mi ni mo 
die ną – or ga ni zuo ta pi lie ti nė ak ci ja „At min ties ke lias“. Tą dien 
net 136 LSU Kė dai nių „Auš ros“ pro gim na zi jos spor tiš kiau si ir 
pi lie tiš kiau si mo ki niai bei 16 mo ky to jų da ly va vo dvi ra čių žy gy je 
į ma si nių žy dų žu dy nių vie tą. 

Spa lį pro jek to da ly viai su si rin ko į pir mą jį su si ti ki mą „Šo kio 
fies ta“. Dar prieš ati da ry mą į kū ry bi nes dirb tu ves su si bū rė jau
nie ji fo to gra fai. Mo ky to ja Ma ri ja Bur nei kie nė su pa žin di no juos 
su nu ma tyta veik la – ruošti pa ro dą „Ma no drau gai spor tuo ja – 
ne at si lik ir tu“ . Po spor tiš kai ak ty vaus ati da ry mo, vi si da ly viai 
bu vo pa kvies ti į tra di ci nę mo kyk los mankš tą su ta lis ma nu 
Pe lė džiu ku. Vė liau mo ki niai pri sta tė pa gal pa si rink tą me lo di ją 
su kur tus šo kius ir kom po zi ci jas, o įžval gi fo to gra fų akis fik sa vo 
drau gų veik las ir emo ci jas. Po ar ba tos per trau kė lės mo ky to ja 
Jo li ta Gvergž die nė su kvie tė vi sus mo ky tis ben dro šo kio, ku rio 
pri sta ty mas pra no ko lū kes čius: šo ko ir mo ki niai, ir jų mo ky to jai. 

Po šo kio mo ki niai (pa gal po rei kius ir ga li my bes) iš si skirs tė 
į ke lias veik las. Vie ni da ly va vo van dens ae ro bi kos pra ty bo se 
ba sei ne, o ki ti – vi de o te ko je. Pas ta ro jo je jie per žiū rė jo mo kyk los 
olim pi nių žai dy nių re por ta žus bei žai dė drau giš kus jud riuo sius 
žai di mus. Ren gi nio pa bai go je jau nie ji fo to gra fai pri sta tė sa vo 
dar bą bei skam bė jo vi sų pro jek to da ly vių dai nuo ja mas mū sų 
mo kyk los olim pi nis him nas.

Apie pro jek tą pa ra šė jo ko or di na to rė, LSU Kė dai nių „Auš ros“ 
pro gim na zi jos pra di nių kla sių mo ky to ja me to di nin kė Danguolė
Tumėnienė.

Sportinis-prevencinisrenginys

Po Vil niaus lop še liodar že lio „Žie das“ sto gu daž nai su si tin ka 
ak ty vūs, drau giš ki ir spor tiš ki vai ku čiai. Lap kri tį jie at ke lia vo 
iš de šim ties Pa ši lai čių ir Jus ti niš kių mik ro ra jo nų iki mo kyk li
nio ug dy mo įstai gų. Šį kar tą vy ko įdo mus ir links mas spor to 
ren gi nys. At vy kus Vil niaus mies to 6ojo po li ci jos ko mi sa ria to 
pa rei gū nėms bei Ma si nio fut bo lo aso cia ci jos di rek to riui Vai do
tui Ras te niui, vai kai ti kė jo si, jog bus žai džia mas „fut bo liu kas“. 
Bet gi ne – šį kar tą jiems bu vo pa reng tos įvai rios už duo tys, 
rung tys, sa vi gy nos pra ti mai.

ŠokaKaunoGediminosportoir
sveikatinimogimnazijosmokinės

Sma gu, jog vai kai jau at pa žįs ta ak ty vias ir pra smin gas lais
va lai kio for mas. Kiek vie na me ren gi ny je jiems yra pa brė žia ma, 
kad tokios veik los pa de da su si ras ti drau gų, iš mok ti nau jų žai
di mų, iš ban dy ti sa vo ga lias. Da ly vau da mos rung ty se po li ci jos 
pa rei gū nės vai kams įro dė, kaip svar bu pa dė ti sil pnes niam 
įveik ti sun ku mus, pa guos ti nu si mi nu sį, mo kė ti pa si džiaug ti 
drau go per ga le. Pir mą kar tą dar že ly je ug dy ti niams bu vo pa
siū ly ta iš ban dy ti jo gos ele men tus – juos pa tei kė auk lė to ja Li na 
Skin de rie nė. Vai kai pa si ža dė jo ir pa tys su gal vo ti ra mi nan čių 
bei at pa lai duo jan čių pra ti mų.

Da ly viai dė ko jo už šau niai drau ge pra leis tą lai ką ir iš vy ko 
ge ros nuo tai kos net ir lie tin gą lap kri čio die ną. Ren gi nys praėjo 
sklan džiai, nes or ga ni za to rių ko man da (di rek to rė Čes la va Or
lov ska ir auk lė to jos) pui kiai vis ką su pla na vo.

Apie tai mums pa ra šė Vil niaus lop še liodar že lio „Žie das“ 
di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui BoženaZimblienė.
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Kilnusnoraspadėti

Šiau lių Dai nų pro gim na zi jos mo ki niai pri si jun gė prie try lik tąjį 
kar tą organizuojamos „Iš si pil dy mo ak ci jos“. Mo kyk los val gyk
lo je jie par da vi nė jo sa vo kep tus py ra gus ir su rin ko 275,12 Eur. 
Pi ni gai per ves ti į „Iš si pil dy mo ak ci jos 2015“ są skai tą.

Gerumoakcija„Pyragųdiena“

Lap kri čio 5 d. Vil niaus lop še ly jedar že ly je „Pa sa kai tė“ pa kvi
po py ra gais. „Py ra gų die nos“ ini cia to rė ir ko or di na to rė – dar že lio 
di rek to rė Ja ni na Da nie nė. „Ry to ra to“ me tu pe da go gai kal bė jo 
apie ge ru mą, mei lę, at jau tą sil pnes niems ir sun kiai ser gan tiems 
vai kams, o ug dy ti niai da li jo si sa vo min ti mis. 

Vė ly vą po pie tę į dar že lio ka vi nai tęval gyk lė lę, prie py ra gais 
nukrautų sta lų, pa si puo šę gru pių sim bo li ka ir pri juos tė mis su
si rin ko vi si įstaigos vai ku čiai, pe da go gai, ben druo me nės na riai. 
Įstai gos di rek to rė pa dė ko jo už ak ty vų da ly va vi mą, ori gi na lius 
ke pi nius ir pa lin kė jo, kad ši ini cia ty va tap tų gra žia įstai gos 
tra di ci ja. Gau siai su si rin kę tė ve liai, se ne liai, vai kai ir įstai gos 
dar buo to jai vai ši no si py ra gais ir dos niai au ko jo. Per ak ci ją  
pa au ko ti pi ni gė liai skir ti sun kio mis li go mis ser gan tiems vai
kams. 

editaNAVARDAUSkIeNė
Priešmokykliniougdymopedagogėmetodininkė

AlvydaARMONIeNė
Įstaigostarybospirmininkėauklėtojametodininkė

Pyragaiskvepėjomokyklos...
...žinoma,netikmokyklos.

Pyragaiskvepėjovisašalis.

Gruzdžiųgimnazija„kvepėjo“gerumu

Niū rų lap kri čio 6osios ry tą mo ki niai, mo ky to jai ir tė vai gim
na zi jos du ris pra vė rė ran ko se lai ky da mi sa vo kep tus py ra gus. 
Šie met prie di džiau sio te le vi zi jos pa ra mos pro jek to „Iš si pil dy mo 
ak ci ja“ vi suo ti ne ini cia ty va „Py ra gų die na“ pri si jun gė re kor di nis 
gim na zis tų skai čius. 

Ra gi nant mo ky to joms Vil mai Šim ku vie nei ir Vi tai Ba ra naus
kie nei, py ra gų ke pi mas pra si dė jo ke le tą die nų anks čiau. Ini cia
to rės įsi ti ki nu sios, kad ši ak ci ja ne bū tų pa vy ku si be ko man di nio 
dar bo. „Iš si pil dy mo ak ci jai“ pa au ko ta 123 Eur.

MindaugasMAlceVIČIUS
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„Mokykla–taidirbtuvė,kuriojeformuojamasaugančioskartos
mąstymas:reikiajątvirtailaikytirankose,jeigunenoriišrankųpa
leistiateities.“An ri Bar biu sas

Aly taus Dzū ki jos pa grin di nės mo kyk los mo ky to jų Ma ri jos 
Kaz laus kie nės ir Da lios Struc kie nės pa gal 2015 m. Eu ro pos 
Są jun gos pro gra mą „Eras mus+“ pa reng tas mo bi lu mo pro jek tas 
„SMP ir IRT kū ry bin gas tai ky mas pa mo ko se tarp da ly ki nio in
teg ra vi mo prin ci pais“ su tei kė ga li my bę mo kyk los pe da go gams 
su si pa žin ti su ki tos ša lies ko le gų dar bu. Mo ky to jos M. Kaz
laus kie nė, Edi ta Ja sio nie nė ir aš, šio straips nio au to rė Re na ta 
Du dzins kie nė, bei di rek to rė Vi li ja Su šins kie nė spa lio 19–23 d. 
vie šė jome Tarp tau ti nė je Ost ra vos mo kyk lo je (Če ki ja). Ke lio nės 
tiks las – ste bė ti šios įstai gos veik lą, mo ky to jų dar bą, sem tis 
min čių ir idė jų, kaip ga lė tu me  to bu lin ti ug dy mą sa vo mo kyk lo je. 

Tarp tau ti nė Ost ra vos mo kyk la įkur ta 2005 m., čia mo ko si 
apie 200 įvai rių tau ty bių mo ki nių. Mo ky to jai taip pat su va žia
vę iš skirtingų pa sau lio kraš tų: Af ri kos, Jung ti nės Ka ra lys tės, 
Is pa ni jos, Ki ni jos, In di jos ir t. t. Ši įstai ga sie kia įvai rių tau ty bių 
mo ki nių, gy ve nan čių Mo ra vi josSi le zi jos re gio ne, sėk mės – 
ke lia aukš tus tarp tau ti nio ug dy mo an glų kal ba rei ka la vi mus. 
Mo kyk los veik la pa gal Če ki jos ben drą sias pro gra mas orien tuo ta 
į kom pe ten ci jų ug dy mą. 

Di rek to rė ir mo ky to jos ste bė jo įvai rių da ly kų pa mo kas, at
krei pė dė me sį į skait me ni nių mo ky mo prie mo nių (SMP) bei 
in for ma ci nių ir ry šių tech no lo gi jų (IRT) pa nau do ji mą pa mo ko se, 

darbostebėjimastarptautinėjeostravosmokykloje

do mė jo si val dy mo sis te ma, mo kyk los stra te gi niu pla nu, pa siū lė 
šiai mo kyk lai da ly vau ti ir ben dra dar biau ti „eT win ning“ pro jek te. 

Ste bė tos pa mo kos įro dė, kad Tarp tau ti nės Ost ra vos mo kyk
los ug dy mo sis te ma pa rem ta kom pe ten ci jų ug dy mu, o ne ele
men ta riu ži nių per tei ki mu. Mo ky to jai kryps ta prie pra smin ges nio 
dar bo, sie kia pa dė ti kiek vie nam vai kui iš siug dy ti svar biau sius, 
es mi nius ir at ei ty je pa dė sian čius ge bė ji mus, grįs tus są mo
nin go mis ži nio mis, įgū džiais bei ver ty bi nė mis nuo sta to mis. 
„Mo ko mės ne mo kyk lai, o gy ve ni mui“, – tei gė mums pui kiai 
ži no mas ro mė nų fi lo so fas Se ne ka. To kia kon cep ci ja re mia si 
ir ši mo kyk la.

Mo ky mo si pro ce se la bai svar bi re fek si ja, ji at spin di at sa
ky mus į iš ki lu sius klau si mus. Ap mąs ty da ma sa vo po ty rius, 
dar bo ste bė ji mo gru pė pa ren gė ata skai tą ir pri sta ty mą mo
kyk los ben druo me nei. Vi si kar tu dis ku tuo si me, kaip ga lė tu me 
skir ti di des nį dė me sį mo ki nių ben drų jų kom pe ten ci jų ug dy mui 
ir pri tai ky ti me to di ką „Mo ky ma sis tar nau jant“ (angl. „Ser vi ce 
Le ar ning“) – mo ky mo si po žiū rį, kai mo ki niai tu ri ga li my bę tar
nau ti ben druo me nei, įgy ti pro ble mų spren di mo įgū džių, stip rin ti 
pi lie ti nės at sa ko my bės su pra ti mą, tar pu sa vio ben dra vi mą bei 
aka de mi nius pa sie ki mus. 

In teg ruo to se mo ky to jos M. Kaz laus kie nės ge og ra fi jos ir pran
cū zų kal bos pa mo ko se pri tai ky si me part ne rių die gia mą me to
di ką, pa de dan čią ge riau su vok ti ug dy mo tu ri nį už sie nio kal ba.

RenataDUDZINSkIeNė
AlytausDzūkijospagr.m-klosvyresn.lietuviųkalbosmokytoja

Lap kri čio 6 d. Ma ri jam po lės sa vi val dy bės tech no lo gi jų mo ky
to jai vy ko į Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te te vy ku sią na cio na
li nę moks li nę kon fe ren ci ją „Tech no lo gi nio ug dy mo pro ble mos 
ir ak tu a li jos“. Į tech no lo gi jų mo ky to jų kon fe ren ci jas at vyks ta 
be ne dau giau siai da ly vių. Anot švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist ro  
Ro lan do Zuo zos, čia su si ren ka „ne ei li niai mo ky to jai“, ku rie 
pasirengę per mai noms ir nau jo vėms. Pas ta ruo ju me tu ypač 
pa brė žia mas gam tos moks lų stip ri ni mas, pa ma ti nių ver ty bių 
ug dy mas. Tech no lo gi jų pa mo ka – ne „dar be lių mo ky mas“, o 
ti ria mo ji veik la, ver slu mas, šiuo lai kiš ku mas, ki toks po žiū ris į 
tik ro vę. Ži nios čia įgy ja mos ne ste bint, o at lie kant įvai rias veik
las, eks pe ri men tus.

technologijųmokytojųsusitikimassubendraminčiais

Kon fe ren ci jos da ly viai tu rė jo ga li my bę su si tik ti su pa čių 
įvai riau sių sri čių spe cia lis tais, ku rie da li jo si pa tir ti mi ir pri sta tė 
sa vo dar bus. „Vir tu vės mi tų grio vė jas“ Al fas Iva naus kas mo kė 
im pro vi zuo ti ku riant ne įti kė ti nus pa tie ka lus iš pa pras čiau sių 
pro duk tų, In ga Va len ti nie nė pri sta tė sa vo su kur tus ir ofi cia liai 
įtei sin tus eko lo giš kus ga mi nius. O mo ki niai ir mo ky to jai sten di
niuo se pra ne ši muo se at sklei dė sa vo kū ry biš ku mą, norą priimti 
nau jo ves. Džiu gu, kad da ly viai žo di nių pra ne ši mų sek ci jo se 
tu rė jo pro gą pa tys iš sa ky ti sa vo lū kes čius, pa si da ly ti pro ble mo
mis su Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Pa grin di nio ir vi du ri nio 
ug dy mo sky riaus vy riau si ą ja spe cia lis te Da lia Švel nie ne bei 
ki tais ben dra min čiais.

Mo ky to jai ne tik sė mė si ži nių, do mė jo si šiuo lai ki nė mis ak
tu a li jo mis, bet ir pa tys ak ty viai da ly va vo įvai rio se veik lo se. 
Ma ri jam po lės „Šal ti nio“ pa grin di nės mo kyk los mo ky to ja Dai va 
Ma tu lai tie nė skai tė pra ne ši mą „Pro jek ti nė veik la tech no lo gi nia
me ug dy me“. Ji pri sta tė mū sų mies te or ga ni zuo ja mas ben dras 
tech no lo gi jų mo ky to jų pro jek ti nes veik las: eg lu čių puo ši mą 
Kul tū ros cen tre, kas me ti nes pa ro das „Jur ge li, meist re li...“ ir t. t.  
Kū ry bi nių dar bų pa ro do je sa vo ir mo ki nių dar bus pri sta tė pe da
go gai iš Ma ri jam po lės: Ani ce tas Lau ni ko nis („Ry to“ pa grin di nė 
mo kyk la), Aud ro nė Al be ry nė bei Auš ra Pet ke vi čie nė (Jo no 
To to rai čio pro gim na zi ja), Al gi man tas Avu lis (Liud vi na vo Ka zio 
Bo ru tos gim na zi ja) Al ma Čep lins kie nė (Sū du vos gim na zi ja), 

Dai va Trun cie nė (Sas na vos pa grin di nė mo kyk la) ir aš, Ri
ta Di jo kie nė (Ri man to Stan ke vi čiaus pa grin di nė mo kyk la).

Tech no lo gi jų mo ky to jai įro dė no rin tys ne tik keis ti dar
bo me to dus, bet ir keis tis pa tys bei siek ti vis ge res nių 
re zul ta tų.

RitaDIJOkIeNė
Marijampolėssavivaldybėstechnologijųmokytojų

būreliopirmininkė
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Ma lo niai kvie čia me 2016 m. vasario 12 d. pa grin di nių, pro
gim na zi jų, gim na zi jų, vi du ri nių ir pro fe si nių mo kyk lų, ko le gi jų bei 
uni ver si te tų ma te ma ti kos ir in for ma ci nių tech no lo gi jų (IT) mo
ky to jus, dės ty to jus į Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyksiančią 
XI II ma te ma ti kos ir in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jų res pub
li ki nę moks li nęme to di nę kon fe ren ci ją „Gerosmatematikos
irinformaciniųtechnologijųpamokoslink:kaipgeriname
mokiniųpasiekimus“.

Kon fe ren ci jos or ga ni za to riai sie kia ap tar ti, kaip už tik rin ti 
aukš tą ma te ma ti kos, in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky mo ly gį 
Lie tu vos mo kyk lo se, ska tin ti mo ky to jų kū ry biš ku mą ir su teik ti 
jiems ga li my bę sem tis ži nių bei da ly tis sa vo sio mis. 

Metodineipatirčiaiapibendrintiišrinktosšios
probleminėstemos:
 � pa mo kos pla na vi mo ir or ga ni za vi mo for mos bei bū dai, ge
ri nan tys mo ki nių iš mo ki mo ko ky bę;
 �mo ki nių pa žan gos ste bė ji mo, po ky čių fik sa vi mo, pa sie ki mų 
ver ti ni mo bei įsi ver ti ni mo pa mo ko se pa tir tis;
 � sėk min gi in di vi du a li za vi mo ir di fe ren ci ja vi mo pa vyz džiai 
pa mo ko se;
 � ino va ty vūs me to dai, ge ri nan tys mo ki nių mo ky mą si, ir jų 
tai ky mas;
 � in for ma ci jos ir ko mu ni ka ci jos tech no lo gi jos, įran kiai ir prie
mo nės, skir tos in di vi du a li zuo ti ug dy mą;

KviečiameįXiiimokslinę-metodinękonferenciją 
Šiauliųdidždvariogimnazijoje

 � elek tro ni nio mo ky mo si pro ce so įgy ven di ni mo bū dai, ge ri
nan tys pa mo kos ko ky bę;
 �mo ky mas(is) ki to se erd vė se (po ky čiams ir to bu lė ji mui 
pa lan kių ug dy mo si ap lin kų kū ri mo ir to bu li ni mo pa tir tis) – 
žen gia me iš kla sės ri bų;
 �mo ky to jų pa reng tų prie mo nių, pri tai ky tų skir tin gų ge bė ji mų 
mo ki nių ug dy mui(si), pri sta ty mas;
 � ben dra dar bia vi mo įgū džių to bu li ni mas įgy ven di nant ug do
muo sius pro jek tus;
 � ge rus pa sie ki mus tarp tau ti niuo se ty ri muo se pa ro džiu
sių ša lių pa tir ties ana li zė ir tai kymo Lie tu vos mo kyk lo se 
galimybės;
 � tarp tau ti nių pro gra mų „In ter na tio nal Bac ca lau re a te Di plo ma 
Pro gram me“, „Mid dle Year Pro gram me“ ir pa grin di nio bei 
vi du ri nio ug dy mo pro gra mų si ner gi ja. 

Darboformos:pra ne ši mai, sten di niai ir vaiz do pra ne ši mai, 
dis ku si jos.

Rei ka la vi mus ati tin kan tys ir lai ku pa teik ti pra ne ši mai bus 
spaus di na mi kon fe ren ci jos lei di ny je. 

Dau giau in for ma ci jos ra si te gim na zi jos pus la py je – 
http://dg.su.lt. 
Kviečiameregistruotis.

Or ga ni za to rių var du – DaivaBUkelyTė
ITmokytojaekspertė

Nau jo jo je 2030 m. Jung ti nių Tau tų dar naus vys ty mo si dar
bot var kė je pa brė žia ma, kad mo ky to jas nė ra tik švie ti mo tiks lų 
įgy ven di ni mo prie mo nė, jis – rak tas į tva ru mą ir be si mo kan čią, 
kū ry biš ką vi suo me nę. Tai įkvėpė res pub li ki nę kon fe ren ci ją „Vai
kų, tu rin čių svei ka tos su tri ki mų, op ti ma laus mo ky mo(si) link“ 
pra dėti ra šy to jo Vic to ro Hu go žo džiais: „Žmo gaus pro tas vis ką 
at ra ki na tri mis rak tais – skait me niu, rai de, na ta. Ži no ti, mąs ty ti, 
sva jo ti. Tai ap ima vis ką.“ 

2015 m. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos ir Ug dy mo plė to tės 
cen tro su reng ta me šeš ta ja me Švie ti mo ben druo me nių aso cia
ci jų rė mi mo kon kur se Lie tu vos sta cio na rių as mens svei ka tos 
prie žiū ros įstai gų mo kyk lų mo ky to jų aso cia ci ja įsi pa rei go jo 
sis te min ti me di kų ir pe da go gi kos moks lų kū rė jų nau jau sias 
re ko men da ci jas ir mo ky to jų prak ti kų ge rą ją pa tir tį, pa de dan čią 
kel ti su tri ku sios svei ka tos vai kų mo ky mo(si) ko ky bę. Vi sa tai 
ir bu vo pa da ry ta lap kri čio pa bai go je Ka čer gi nės vai kų sa na
to ri jos „Ži bu tė“ mo kyk los or ga ni zuo to je res pub li ki nė je kon fe
ren ci jo je. Pra ne ši mus skai tė: Vil niaus mies to sa vi val dy bės 
me ro pa ta rė jas Al ber tas Lakš taus kas „Švie ti mo po li ti ka: kaip 

„Vaikų,turinčiųsveikatossutrikimų,
optimalausmokymo(si)link“

pri im ti ge riau sius spren di mus“, Kau no tech no lo gi jos uni ver si
te to pro fe so rė Ni jo lė Ban kaus kie nė „Pe da go gų kom pe ten ci jų 
raiš ka mo ky mo si pa ra dig mos kon teks te“, VšĮ Res pub li ki nės 
Kau no li go ni nės Vai kų li gų kli ni kos Vai kų re a bi li ta ci jos sky riaus 
„Ži bu tė“ sek to riaus psi cho lo gė Re na ta Ne liub šie nė „Lė ti nė mis 
li go mis ser gan čių vai kų ir pa aug lių psi cho so cia li nė adap ta ci ja: 
di džiau si iš šū kiai ir sun ku mai“.

Džiu gu, kad į kvie ti mą da ly vau ti kon fe ren ci jo je ir pa si da ly ti 
ge rą ja pa tir ti mi at si lie pė net 14 ša lies ug dy mo įstai gų. Tai la
bai pra plė tė švie ti mo ben druo me nės są vo ką. Su pra to me, kad 
tiks las – at ras ti nau jų prie mo nių, pa de dan čių kel ti su tri ku sios 
svei ka tos vai kų mo ky mo(si) ko ky bę – su vie ni ja la bai di de lę vi
suo me nės da lį: ne tik pe da go gų, bet ir me di ci nos dar buo to jų 
ben druo me nę. Kaip sa kė kon fe ren ci jo je da ly va vu si Res pub li ki
nės Kau no li go ni nės di rek to rė me di ci nai Vi ta li ja Gre se vi čie nė: 
„Pe da go gai ir me di kai į vai kus žiū ri su iš skir ti ne mei le ir ši lu ma. 
Tik ben dros pa stan gos pa de da pa siek ti ge res nių tiek gy dy mo, 
tiek mo ky mo re zul ta tų.“

laimutėBIČIŪNIeNė
Kaunor.Kačerginėsvaikųsanatorijos„Žibutė“m-klosdirektorė

dėkojame,kadmumsrašote.Nėvienasjūsųlaiškasneliekabedėmesio,tačiausutalpintivisųį
„Švietimopanoramos“puslapiusyraneįmanoma.todėlirnaujaisiaismetaisdažniauspausdinsimetuoslaiškus,

kuriuosenetiksurašytifaktai,pavardės,betirgalimaįžvelgtianalizėsarrefleksijosmomentų.betkuriuo
atveju,rašydami„Švietimonaujienoms“,pabandykiteatsakytiįklausimą,okasištomokiniui?

redakcija

jlkhkljhklkhjlkhkljhklkhjlkhkljhklkhj


