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Būsimųpedagogųstudijoms– 
tikslinisfinansavimas

Siekiantužtikrintiefektyvųvalstybėslėšųnaudojimąirreikalingųspecialistųrengi
mą,būsimųjųpedagogųstudijomsšiemetskiriamastikslinisfinansavimas.Tikslinės
vietospedagoginėmsstudijomsbusteikiamossavivaldybėmskonkrečiaipagrindus
mokytojųporeikįšaliesmokyklose.
„Tikslinisstudijųfinansavimaspedagoginėmsstudijomsskiriamassiekiant,kad

būtų tikslingai rengiami tų specialybiųmokytojai, kurių trūksta Lietuvos švietimo
įstaigose.Valstybėfinansuosstudijaskonkrečiųdalykųpedagogams,kuriųtikrąir
pagrįstąporeikįdeklaruossavivaldybės“,–sakošvietimo irmoksloviceministras
RolandasZuoza.
Švietimoirmoksloministerija(ŠMM)kreipėsiįuniversitetusbeikolegijaskviesda

mateiktitiksliniostudijųfinansavimoparaiškas.Tikslinesstudijųvietasgalėsgauti
aukštosiosmokyklos,pasirašiusiosketinimųbendradarbiautiprotokolussukonkrečių
dalykųpedagogųporeikįdeklaravusiomissavivaldybėmis.Būsimasispedagogas,
kuriamsuteiktatikslinėstudijųvieta,įsipareigosbaigęsmokslustrejusmetusatidirbti,
osavivaldybė–jįįdarbintipagalįgytąspecialybę.
Tikslinisfinansavimasleidžiarengtitikraireikalingusspecialistus.Šiasvietasgali

gautinetikpoketveriųmetųstudijasbaigsiantyspirmakursiai,betirbūsimiejiabsol
ventai–jeigukonkretausspecialistomokyklaireikiajauartimiausiumetu.
Bendraspedagoginiųstudijųfinansavimasišliekastabilus:dalis2016m.numa

tomųpriėmimolėšųbusskiriamosišgautųstudijųkrepšelių(kaipiranksčiau),kita
dalis–ištiksliniųvietų.Planuojamaišpedagoginėmsstudijomspreliminariainuma
tomų320vietųapie120skirtitiksliniubūdu.Tikrastiksliniųvietųskaičiuspriklausys
nuoaukštųjųmokyklųaktyvumoirsavivaldybiųdeklaruotopedagogųporeikio.
„Taippat kviečiamevisassavivaldybespasinaudoti gerąjapatirtimi ir pritraukti

jaunuoliuspostudijųgrįžtidirbtiįgimtąsiasvietas–skirtibūsimiemsspecialistams
reikalingųkvalifikacijųstipendijas“,–pabrėžiaviceministrasR.Zuoza.

Mokyklųveiklaitobulintikuriama 
vie ša plat for ma

ŠMMvasarįdarbąpradėjoišmokyklų,savivaldybių,ministerijosirjaipavaldžių
įstaigųatstovųsudarytadarbogrupė.Jiieškosbūdų,kaiptobulintiugdymoįstaigų
veiklas:gerintimokiniųpasiekimus,vertintipažangą,keltimokytojų,mokyklųvadovų
kvalifikacijas,atliktiatestacijas,finansuoti,įgyvendintiugdymoplanus,gerintivisos
dienosmokyklųveiklas, teikti švietimopagalbą.Atsižvelgiant įmokyklųkeliamas
problemasbussiūlomikonkretūssprendimai.Kuriamaviešaplatformaelektroninėje
erdvėje„Ugdymosodas“,kuršvietimobendruomenėsnariaigalėskeltiproblemas,
teiktisavosiūlymus.
„Mokiniųpasiekimųrezultatairodonemažąatotrūkįtarpskirtingųmokyklų.Turime

padėtitomsįstaigoms,kuriospačiosnerandabūdų,kaippagerintisavoveiklosko
kybę“,–sakoŠMMBendrojougdymodepartamentodirektorėŽydronėŽukauskaitė.
ŠMMpastaruojumetunuolatteikiakonsultacijasirkitokiąpagalbąsavivaldybėms

beimokykloms.Rudenįministerijojevykokonsultacijosmokyklosdirektoriųpavaduo
tojams,savivaldybiųadministracijosspecialistams,osušvietimoskyriųspecialistais,
švietimocentraisbeiugdymoįstaigųvadovųasociacijomistartasidėllietuviųkalbos
programųįgyvendinimo.ŠvietimoirmoksloministrėAudronėPitrėnienė,ministerijos
specialistaibuvosurengęišvažiuojamuosiusvizitusįPanevėžio,Tauragės,Marijam
polėsregionųmokyklas.

ŠiemetŠMMkartusuŠvietimomainųparamos fondupradėjovykdytiprojektą
„Iniciatyvasavivaldybėms“.Jotikslas–suteiktiprofesionaliąpagalbąmokykloms,
kuriosemokiniųpasiekimaižemesni.Ugdymoįstaigasirsavivaldybeskonsultuoja
ekspertai–Nacionalinioegzaminųcentroatstovai,Lietuvosmokyklųvadovai,psi
chologaiirkitižemųmokiniųpasiekimųpriežastisnagrinėjantysspecialistai.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Ko vo 9 d. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM) pri s- 
tatytaknyga„LietuvosMetųmokytojai1998–2014“.Joje
daugiaukaipdevyniasdešimtperšįlaikotarpįapdovanotųmo
kytojųpasakojaapiesavodarbą,pašaukimą,dalijasišvietimo
įžvalgomis.LeidinysiliustruotasfotografėsEvgenijosLevinsu
kurtomisportretinėmispedagogųnuotraukomis.Knygąišleido
ŠMMkartusuUgdymoplėtotėscentru.

„Šiknyga–tikbandymassimboliškaipadėkotigeriausiems,
profesionaliausiems,mokiniųmylimiausiemsmokytojams.
Dabar jūsųdarbų kraitelė dar didesnėnei tada, kai gavote
Mokytojopremiją.Rodykitekeliąsavojaunesniemskolegoms,
laikykiteaukštaiiškėlękokybėskartelęirdidžiuokitėssavopro
fesija“,–sakėšvietimoirmoksloministrėAudronėPitrėnienė,
dėkodamaįknygospristatymąsusirinkusiemsmokytojams.

„Dabarmanatrodo,kadmokytojasiryratasžmogus,kuris
ieško akių ir šypsenų atspalvių, –mesmėginame suprasti
mokinį,bandomepajusti,kaipreikėtųsukiekvienuelgtistam
tikrojesituacijoje.Amžinasbudėjimasirbuvimaspedagogikos
labirinte.Kur tojimitinėAriadnė,kuri įteiksmumssiūlą,kad
išeitume iššio labirinto? Ieškoti išeities, rodytikeliąkitiems,
sunkiaiveržtisišnemaloniųsituacijų–taiirmūsųkasdienybė,
irmūsųšventė.
Mokytojo profesija yra likimo ženklas.Mokslininkai sako,

kadkolibristuriapie1000plunksnų,žvirblis–2500,laukinė
antis–12000,žąsis–18000,ogulbė–maždaug25000.
Kuošiinformacijamanįdomi?Mąstaumetaforiškaiapiepe
dagogikosidealumopaukštę.Jiskrendapaslaptingai,kartais
numetamumsvienąkitąplunksnąkaipdovaną,kaippaskatą
mokytiirmokytisskristi,kaippriminimą,kadturėtumefiloso
fiškaiišgyventiirsėkmes,irnesėkmes.
ArMetųmokytojasyrakitoks?Sunkupasakyti.Jeigujisne

nusiviliasavokasdieniaisrūpesčiais,jeigujaučiasikūrėju,psi
chologu,režisieriumi,scenostvarkytoju,fotografu,keliautoju,

KnygaapieMetųmokytojus

maitintoju,akrobatu,filosofu,sėjėju,klausytoju,jeigujaučiasi
bent šiek tiek panašus įAntuano deSentEgziuperiMažąjį
princą,tada–taip.Metųmokytojasturėtųkuodažniausavo
straipsniais,knygomis,seminaraisgintipedagogoprofesiją“,–
sakėvienaspirmųjųMetųmokytojųStepasEitminavičius.
Jisprisiminė:„Pavasarį,perpaskutinioskambučiošventę,

manoauklėtiniaiabiturientaipriešnamą,kuriamegyvenu,naktį
pasodinoąžuoliuką.Rytąparodėjįirįpareigojorūpintis.Kad
prigytų,kadpodaugybėsmetųsusitiktumečia,prieąžuolo.
Visąkarštąvasarąrūpinausitikąžuoliuku–priėmiautaikaip
svarbųsimbolį,kaiprimtąįpareigojimą,kaiptobulesnioben
dravimoženklą.
Jukmūsųpasaulyjeniekodaugiauirnėra–tikamžinasbu

dėjimaspedagogikoslabirinte,virškurioirkuriameskraidobei
visnumetaplunksnąidealumopaukštės,šaliakurioirkuriame
sodinamibeiglobojamiąžuoliukai,kurvisąlaikąyražmonių,
kurieįsižiūri,įsiklauso,kadišakiųiršypsenųatspalviųsuvok
tųesmę.Tiežmonėsesamemes,mokytojai.OkurgiAriadnė,
įteikianti siūlą, kadgalėtumesėkmingai sugrįžti iš labirinto?
Neieškokimejos,ji–taiirgimes.
Irnamųdarbas:okiekplunksnųgaliturėtimetaforiškape

dagogikosidealumopaukštė?Sėkmėsieškantatsakymo.“

1998aisiaisŠMMįsteigta Metųmokytojopremijaskiriama
užreikšmingiausiuspedagogikossritiesdarbus,visuomenės
demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių
ugdymą.Premijąkasmetskiriašvietimoirmoksloministras,ji
įteikiamaVyriausybėje.

Parengtapagal ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

RenatosČesnavičienėsnuotraukos
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Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (KPKC) surengta
miestougdymoįstaigųgerosiospatirtiessklaidoskonferencija,
skirtaMokyklosbendruomenėsmetams.Konferenciją„Kuriame
ateitiesmokykląkartu“organizavoKaunomiestosavivaldybės
administracijosŠvietimo ir ugdymoskyrius,KPKC irKauno
miestomokyklųmetodinėtaryba.Tikslas–suburtišvietimoben
druomenę,dalytispatirtimibeiidėjomisirtaipkartukurtiateities
darželį/mokyklą,skatintipartnerystę,aukštąugdymokokybę.
KonferencijojedalyvavoirsusirinkusiuosiussveikinoSeimo

PirmininkopirmasispavaduotojasVydasGedvilas,SeimoŠvie
timo,moksloirkultūroskomitetonarėOrintaLeiputė,Švietimo
irmoksloministerijos(ŠMM)Švietimokokybės ir regioninės
politikosdepartamentovyriausiojispecialistėAlmaValevičiūtė
irkitigarbūssvečiaiišKaunosavivaldybės.Išvisosusirinko
per300dalyvių.
Konferencijos plenariniame posėdyje ŠMMStrateginių

programų skyriaus vedėjo pavaduotoja dr.RitaDukynaitė
skaitėpranešimą„Kokiąasmenybęugdome:tyrimųišvados“.
Utenosr.LeliūnųpagrindinėsmokyklosdirektoriusVygantas
Kornejevaspranešime„Mokyklatarptradicijosirpokyčio“pris 
tatėsavošvietimoįstaigą.TėvųatstovasAlmantasGončaras
pasidalijoįžvalgomisapieKaunoPanemunėspradinėsmokyk
lostėvųindėlįkuriantugdymoįstaigą,oKauno„Saulės“gim
nazijosauklėtiniaiPatricijaŽižytėirErikasJankūnaspabrėžė,
kadmokiniųsavivalda–tiltastarpmokinių,tėvųirmokytojų.

Antrojesusitikimodalyjeugdymoįstaigųvadovaiirmokyto
jaidevyniosedarbogrupėsepristatė,kaipjiemssekasikartu
kurtiateitiesmokyklą.Darbuivadovavopatyręmoderatoriai.
Konferencijos „Kuriameateitiesmokyklą kartu“ plenarinis

posėdisirdarbasgrupėmisbuvofilmuojami.Planuojamasusis 
temintimedžiagąirpasidalytisuLietuvosmokytojais.

VilijaBARZDŽIUVIENĖ
KPKCdirektorėspavaduotoja

Kuriameateitiesmokykląkartu

Vasarįpagal„Erasmus+“bendrojougdymomobilumoprojek
tąmokymositikslaisviešėjauPortugalijoje,Dr.AntonioGranjo
Chavesvidurinėjemokykloje. Įšią įstaigąvykauvestianglų
kalbospamokųvyresniųklasiųmokiniamsbeisusipažintisu
Portugalijosmokymosistema.

Norėčiaupradėtinuoto,kaipbuvausutikta:apievizitąži
nojovisamokyklosbendruomenė,informacijaapiemanesu
nuotrauka buvo pakabinta skelbimų lentoje. Įstaigą aprodė
puikiai angliškai kalbantys fizinio lavinimomokytojai Pedro
MoresRodriguesbeiPauloSena.Mokyklaišsidėsčiusišešių
pastatųkomplekse:keturiuosevykstapamokosbeilaboratori
niaidarbai,penktajame–sportosalė,ošeštajame–užimtumo
erdvė, kurioje įrengtos, pavyzdžiui, fotografijos laboratorijos
(išduosiupaslaptį–šiojeįstaigojeirgivykstakamšteliųvajus).
Mokytojaipripažino,kadšiosepatalposemokiniųbūnaretai,
nesjietiesiogneturilaikosavopomėgiams.Pamokosmokyk
lojeprasideda8.20,obaigiasi –po18val.Pietųpertrauka
trunkadvivalandas.
Nustebinokavinėmokytojųkambaryje,kurperpertraukas

galimanusipirktikavosbeiužkandžių.Kiekvienaspedagogas
privalopersavaitębentvienąvalandąbudėtispecialiojepatal
poje,įkuriągalibūtiatsiųstasnepaklusnusarproblemųturintis
vaikas.Šaliayrapsichologokabinetas,daugpatalpųmokytojų
irtėvųkonfidencialiemssusitikimams,taippatklasiųvadovų
beivaikųindividualiemspokalbiams.
Vizitopradžiojeturėjauvestitrispamokas–dvianglųkalbos

mokytojosCarlosklasėjedevintokamsbeiprofesiniomokymo
programosmokiniamsapiesveikatingumą,aktyviąfizinęveiklą.
TaimokytojoPedroklasė.Šiojemokykloje,kaipirdaugumoje
Portugalijosugdymoįstaigų,vidurinisugdymasvykstakartusu
profesiniulavinimu:mokiniaiikipietųturiįprastaspamokas,o
popietų–profesijos.Vaikaianglųkalbosmokosiikivienuoliktos
klasės,tadairlaikobaigiamąjįegzaminą.
Kitąvizitodienąvedžiauužsiėmimusanglųkalbosmokyto

VizitasPortugalijoje josAlexandrosklasėje.Pamokašiojemokyklojetrunkaarba 
50min.,arbapusantrosvalandos.Mokytojaiperpietųpertrauką
(skirtavienavalanda)dažnaivykstaįmiestokavinesbeikitas
maitinimoįstaigasirišdienosvalgiaraščiorenkasipatiekalus,
kurievidutiniškaikainuojaapie7eurus.Beje,pedagogoat
lyginimas(atskaičiusmokesčius)yranuo1100iki1300eurų
permėnesį,įšiąsumąįskaičiuotimaistpinigiai–4euraidarbo
dienai.Vidutiniškaivienammokytojuipietumsvalstybėsumoka
virššimtoeurų.
Dar vedžiau anglų kalbos pamokasmokytojosCristinos

mokiniams,kuriepirmąkartąsulaukėsvečioišužsienio,todėl
klausimaipylėsi lyg išgausybės rago.Patraukliaipristačiau 
mūsų šalį ir pakviečiau ją aplankyti – visi noriai sutiko kuo
greičiauatvykti.Taigi,jeisutiksitemokiniųišPortugalijosmū
sųmokykloje,miestearšalyje,būkitesvetingi,tokie,kokiejie
buvoman.
VizitometuaplankiaupirmąjąPortugalijossostinęGuimarães

(lietuviškai–Gimaranšą)irgrožėjausivaizdaisnuokalnoviršū
nėjeįsikūrusiosšventovės.Akmenų,didumosuliggerunamu,
uolosvertėaikčioti.Todėlportugalai,turėdamišitiekmedžiagų
statyboms,visassavošventyklas,katedrasbeibažnyčiasstatė
būtentišakmens.
Poekskursijospošalįįsavopamokaspasikvietėanglųkalbos

mokytojasMiguelis,sužavėjęspuikiaisanglųkalbosįgūdžiais
ir itin patrauklia asmenybe, nuoširdumu. Jopuikiai paruošti
mokiniaipaneigėmitą,kadPortugalijoježmonėsprastaikalba
angliškai: jieatlikoužduotis, išsisukinėjo iš įvairiųsituacijų ir
susidomėjęklausėsiapieLietuvą.
Darnoriuišskirtivienąjųelektroniniodienynoišskirtinumą:

kiekvienomokinionuotraukapuikuojasi tikpasirinkusklasę,
todėlvizualiaivaikusgalimapažintidarpriešsusitikimąakisį
akį.Kitųniuansųnesugebėjausuprasti,nesdienynasportu
galųkalba.
Taigimalonimokyklosbendruomenė,svetingašalisšįkar

tąpriėmė„Erasmus+“mobilumoprojektodalyvęišLietuvos.

OdetaGRUŠELIONIENĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klos

anglųkalbosmokytoja,projektokoordinatorė
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Vasario16oji–Lietuvosvalstybėsatkūrimodiena–mums
visiemssvarbi.Todėldarvasario12d.,skambantdainai„Lais
vei“,įšventę„AšmyliuLietuvą“rinkosiŠiauliųlopšeliodarželio
„Varpelis“ikimokyklinioirpriešmokykliniougdymogrupiųauklė
tiniai,auklėtojos,tėveliai,kitidarbuotojaibeikariai.Vaikųran
kelėseplazdėjotrispalvėsvėliavėlės...Šventęsurengėmemes,
šiostraipsnioautorės,auklėtojosKristinaGelažienė,Jurgita
GudirgienėirmeniniougdymomokytojaRimaBarkauskienė.

Renginiopradžioje iškilmingaisugiedojomeLietuvosRes
publikoshimną.Mūsųnuomone,itinsvarbusirreikšmingasyra
suaugusiųjųpavyzdys,taddainasapieLietuvą,gimtinę,tėviš
kėlędainavovisišventėsdalyviai,skaitovaideklamavoeiles.
Ugdydamosvaikųpilietiškumą,pirmiausiajįsuvokiameper

ryšįsugimtąjavieta.Jukčiaprasidedajųkaippiliečiųgyveni
mopatirtis,kuriąformuojanamaiiršaliagyvenantysartimiausi
žmonės.Taigi,pilietiškumougdymasirprasidedanuonamų
slenksčio,nuoartimiausiosaplinkosirartimiausiožemėslopinė
lio.TaprogaŠiauliųlopšeliodarželio„Varpelis“bendruomenė,
ugdytiniųtėveliaiirsvečiaigalėjopasidžiaugtivaikučiųdarbų
paroda„AšmyliuLietuvą“.
Manome,kadypačsvarbušiuoneramiulaikotarpiuvaikams

skiepyti patriotinius jausmus, didžiuotis tvyrančia ramybe
valstybėje irdžiaugtis tuo, ką turime,– teisebūti laisviems.

MinėjomeVasario16-ąją

AšmyliuLietuvą

Patriotiškumas (kaip ir pilietiškumas) perimamas iš šeimos.
Apiepatriotiškumą,tradicijųpuoselėjimądažniausiaipasakoja
vyresniojikarta–seneliai.Paprastaivaikamsšioskalbosyra
neįdomios,nesjiemslabiaupatinkaveiktikąnorsdrauge.Tad
mūsųšventėje„AšmyliuLietuvą“apsilankėKraštoapsaugos
savanoriųpajėgųPrisikėlimoapygardos6osiosrinktinėska
riai.KaryssavanorisKęstutisMarcinkevičiussusavokolega
visussupažindinosukarioprofesija,Lietuvoskariuomene,pa
sakojoapiemisijas,pratybas.Vaikamsįdomiausia,joggalėjo
paliestikarioekipuotę,pakilnotikuprinę,kastuvą,pasimatuoti
šalmą,liemenę.
Kariaidraugesuvaikaiskūrėpiešinįtema„AšmyliuLietu

vą“–šiskomandinis,kūrybinisdarbaspapildėmūsųparodą.
Poedukacinės, šviečiamosios veiklos Lietuvos gimtadienio
šventėpersikėlėįlopšeliodarželiolaukoerdvę.Vaikams,pe
dagogams,tėvamsirkariamsdainuojant„Sugimimodiena“,į
orąbuvopaleistadidžiulėbalionųtrispalvė.
Norėdamiatsidėkotivaikaikariusvaišino„vaikiškakoše“–

taijuoslabainudžiugino.Mūsųnuomonėtvirta:pilietiškumas,
patriotiškumas turi būti ugdomas nuomažens, tad svarbu
glaudžiaibendradarbiautisušeima.MesvisiesameValstybė,
todėlbrandinkimepiliečiųbruožus,ugdykimebūsimusLietu
vospatriotus.Šaliesgimtadieniošventėjautapotradicija–ją
rengiamekiekvienaismetais.

KristinaGELAŽIENĖ,JurgitaGUDIRGIENĖ
Auklėtojos

RimaBARKAUSKIENĖ
Me ni nio ug dy mo mo ky to ja 

KiekvienaismetaisKaunolopšeliodarželio„Čiauškutis“bendruomenėsveiki
naLietuvą.ŠiemetsuorganizuotasVasario16ajaiskirtaseilėraščiųkonkursas 
„Dovana Lietuvai“. Šventės tikslas – ugdytimeilę savo šaliai, sceninę vaikų 
kultūrą.
Konkursometuskambėjolietuviųpoetųeilėraščiai:nuoJustinoMarcinkevičiaus

„Taigražiaimaneaugino“,AnzelmoMatučio„Gimtinės“ikiVytėsNemunėlio„Mano
vytisirtrispalvė“.Visiemsdalyviamsįteiktospadėkosbeilietuviųautoriųknygelės.
LietuvosgimtadieniošventęužbaigėkartuatliktaIngosŠeduikienėsdaina„Nu
piešiuLietuvą“beivykdytaakcija„Savamkrašteirtvorosžydi“–lopšeliodarželio
tvorąvaikaipapuošėsavogamintomisgėlėmis.

LinaZAJANKAUSKIENĖ
Kaunol.-d.„Čiauškutis“logopedėmetodininkė

Lietuvosgimtadienis„Čiauškutyje“
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Vasario15ąjąKaunovaikųdarželyje„Vaivorykštė“prasidėjo
pirmasisviktorinųturas„Rūtažalioji“,skirtasLietuvosvalsty
bėsatkūrimoirLietuvosnepriklausomybėsatkūrimodienoms
prisiminti.
Įstaiga pasipuošė šalies vėliavos spalvomis – buvo žavu

matyti lietuviška simbolika pasidabinusius senelius, tėvus,
darželiobendruomenę.Daugumanorėjoprisijungtinetikkaip
žiūrovai...SergejausStadničenkosenelispapasakojoapieLie
tuvosvietas,kuriuosepabuvojo,augo,apietai,kaippasikeitė
šiųdienųLietuva.PriešmokyklinukaiNaglis,Pijus,Radvilėir
Gabrijusvisusstebinosavožiniomis–jiekomentavofilmą„Lie
tuvamanošalis“.Vaikaidrąsiairodėsavoskaitymoįgūdžiusir
uždavinėjoklausimuspedagogamsbeitėvams.
Opatssmagumasprasidėjotada,kaiLietuvosvėliavosspal

vųmarškinėliaispasipuošusioskomandosiš legoirmedinių

kaladėliųstatėjiemsžinomaspilis.Ir„išdygo“Trakų,Kaunoir
Gediminopilys!Taidarneviskas.Komandosprisistatydamos
turėjokuodaugiaupapasakotiapiepilis,ojeiniekonežinojo–
tekokreiptisįkomandųsirgalius.NuskambėjoMaironio„Trakų
pilis“,PauliausŠirvio„Nemunas“,legendų„Birutė“ir„Geležinis
Vilkas“ištraukos.„Švęstibuvolabaismagu,–sakėMykolas 
(6metai),–betlietuviųšokiusšoktinelengva.“

Puikiaipasirinktaprojekto„Kartos“darbogrupėsVirginijos
Šalčienės,Aušros Lagunavičienės,AudronėsUtkaitės,Re
dosŽukauskaitėsirtėvųsavanoriųidėjavisiemssuteikėgerų
emocijų.Tikaktyviaiveikdamivaikai įsisavinairgilinažinias
apieLietuvą,pagarbąirmeilęsavotautai,kalbai,papročiams
beikultūrai.Porenginiokulminacijos,kaipačiųgamintaspilis
apjuosęvaikai,tėvaiirpedagogaisugiedojoLietuvoshimną,
mamaGintvilėJokūbaitienėpasakė:„Suvirpėjoširdis,nesir
vėlpajutau–visaikaipBaltijoskelyje.“

SilvijaSIPAVIČIENĖ
Kaunovaikųdarželio„Vaivorykštė“direktorė

NešiokisLietuvąširdyje

Pasiklausyti koncerto į Kuršėnų Stasio
Anglickiomokyklą susirinko daugybė ben
druomenėsnariųirsvečių.Joorganizatorė–
pradiniųklasiųmokytojaMiglėPetrauskienė,
vedėjos–šeštokėsGabijaEigirdaitėirAkvilė
Streckytė.
MokyklosdirektorėDanutėLotiukienėkvie

tėvisusdidžiuotissavošalimiirapdovanojo
pilietiškus vaikus auginančias šeimas. Pa
dėkasgavoaštuntokųDomantoJako,Emos
Dambrauskaitės,EgilosZagorskytės,Austėjos
Simonavičiūtės, septintokės Julijos Žadei
kytės tėveliai.Renginyje dalyvavusi Seimo
narėRimaBaškienė šioms šeimoms įteikė
poLietuvosvėliavąir,sveikindamamokyklos
bendruomenę,prašėdidžiuotisbeinuoširdžiai
dirbtiTėvynėslabui.
Šiauliųr.savivaldybėssveikinimusperdavė

Šiaulių r.meropavaduotojasAlgisMačiulis.
Ypatingas šventės svečias – buvęsmūsų
mokyklosmokinys,architektūrosprofesorius,
habilituotasmokslų daktaras Konstantinas
Mateckis.Jis turėjo išskirtinęmisiją–pirmą

Va sa rio 16-osios kon cer tas kartąįteiktisavovardopremiją.MokyklostarybosnarysRo
landasKaveckas,prof.K.Mateckiopremijosskyrimokomisijos
pirmininkas,pabrėžė,kadšioapdovanojimotikslas–skatinti

KuršėnųS.Anglickiomokyklos
mokiniusgeraimokytis,domėtis
ir studijuoti Lietuvai reikalingas
aplinkos inžinerijos specialy
bes, tęsti žinomomokslininko
išKuršėnų,Valstybinėsmokslo
premijos laureato, LietuvosDi
džiojo kunigaikščio Gedimino
ordinokavalieriausprojektavimo
irmokslodarbus, tikslingai for
muotižmogųsupančiągamtinę,
architektūrinęirinžinerinęaplin
ką.PirmojiK.Mateckiopremija
įteiktaaštuntokeiAnikaiAndru
šanecaitei. Ją sveikindamas
profesoriusvisiemspriminė,kad
žiniosyradidžiulisturtas,ragino
mokiniusjųsiektiirstengtis,kad
Lietuvabūtųreikalingapasauliui.
K.Mateckismokyklosbibliotekai
padovanojosavoparašytųkny
gų,ojovardupavadintamdailės
kabinetui – egiptietišką kaukę
(suvenyrą).
Mokinių tarybos pirmininkė

J.Žadeikytėvisųugdytiniųvardu
sveikinomokyklosbendruome
nęsuLietuvosvalstybėsatkū
rimo diena ir pristatėmokinių
kurtąfilmąapiepilietiškumą,jo
sampratą.
Koncertepasirodėšokiųmo

kytojos Loretos Lideikienės,
MiglėsPetrauskienėsbeiBirutės
Juknienėsvadovaujamimokinių
šokiųkolektyvai,muzikiniuskūri
niusatlikomokykloschoras(va
dovėEglė Lapinskaitė).Keletą
pasirodymųparuošėirKuršėnų
menomokyklos auklėtiniai su
mokytojomis Lidija Bražaite ir
RimaAnajeviene.

AlinaŠIMKEVIČIENĖ
Šiauliųr.KuršėnųStasioAnglickio

m-kloslietuviųkalbosmokytoja
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MinėjomeVasario16-ąją

Yra to kia ma ža ša lis po sau le.
Tai kraš tas, už gy ve ni mą bran ges nis.
Ne kar tą ban dė ją jė ga, ap gau le
At m t prie šas daug kart ga lin ges nis...

L. Vai čiū nai tė

Šiemetjau98ąjįkartąvisopasauliolietu
viaiminisavovalstybėsatkūrimometines,
obutrimoniškiai–antrusmetusišeilėsšią
šventępažyminetiktradicinėmisdainomis,
eilėmis,piešiniųparodomis,betirdalyvauja
šiaurietiškoėjimoveiklose,aplankoLietu
vosgamtosbeiistoriniuspaminklus.
LikuskeletuidienųikiVasario16osios,

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos jaunųjų
mokinukųmeilė ir jausmaiTėvynei buvo 
atskleistipradiniųklasiųdailėsdarbųpa
rodoje, o vyresnieji gimnazistai Lietuvos
gimimodienai skyrėmeninę kompoziciją
(mokytojaDaliaAdžgauskienė,AstaDairo
nienė).TeatrobūrelionariaideklamavoLie
tuvospoetųeiles,vispasigirsdavodainos
„Brolužis“motyvai(solistėGiedrėKalinaus
kaitė).ŠiąkompozicijątarytumįrėminoButrimoniųgimnazijos
merginųchoro(vadovėNeringaValvonienė)atliekamikūriniaiiš
2016m.Lietuvosmoksleiviųdainųšventėsrepertuaro.Chorui
gitaromisakomponavoIIIgkl.mokiniaiDomantasDimbelisir
AndriusGriškonis.GražiosšventėslinkėjoButrimoniųgimnazi
josdirektorius,naujovėsįstaigoje–konkurso„Patriotinėklasės
nuotrauka“–iniciatoriusValdasValvonis.Patriotiškumupulsavo
Prezidentėsdovanotatrispalvepapuoštojefojėesantiširdis,
sudėta iš Lietuvosnepriklausomybėspaskelbimo95mečiui
skirtųpalinkėjimų...
TautiškumąširdyseButrimoniųgimnazijosirmiestelioben

druomenėsnariaiatsinešė irVasario16osios rytą įGojaus
mišką (Prienųmiškų urėdija, Verknės girininkija). Džiugu,
kadšiaismetaisdirektoriausV.Valvoniosumanymuipritarė
Butrimoniųgimnazijos irmiesteliobendruomenės,Alytausr.
savivaldybėstarybosnariaiHonorataŽilinskienėirRimasGe
cevičius,Visuomenėssveikatosbiurodarbuotojos,Alytausr.
savivaldybėspirminėssveikatospriežiūroscentrodirektorius
GediminasKrasauskasirjaunimas:abiturientaiAirina,Vaida 
sudrauguGytautu,Jovita,Eligijus,Tautvydas,IIbkl.gimna
zistės irpatysmažiausieji–Sintija irPijus. Įsvečiusatvyko
iršventėjedalyvavopolitologas,RytųEuroposstudijųcentro

ButrimoniškiaišventėVasario16-ąją

Politikosanalizės ir tyrimų skyriaus vedėjas LaurynasKas
čiūnas.PirmiausiaaplankėmeDidįjįGojausąžuolą, laikomą
stambiausiu Lietuvosmedžiu (skersmuo–6,2m).Prigludę
priekamieno,pasisėmęstiprybės,sudainavę„ŽemėjLietuvos“,
išklausęAlytausr.savivaldybėsvisuomenėssveikatosbiuro
direktorėsDaliosKitavičienėsšiaurietiškoėjimo instruktažą,
leidomėsįžygįpartizanųbunkerio link.Netrukdėneipažliu
gęskelias,neitelkšančiosbalos,nesvisųnuotaikabuvopuiki.
PoAntrojopasauliniokaroLietuvosmiškaitapopriešoku

pacinęvaldžiąkovojusiųpartizanųprieglobsčiu.Partizaninis
judėjimasįrodo,kadsunkiomisakimirkomislietuviųtautasuge
basusitelkti,suprantatikrąsiasvertybes:laisvę,atsakomybęir
pareigąsavošaliai.Gojausmiškeslapstėsinevienaskovotojas
užTėvynėslaisvę,ošiaikovaiatmintibunkeriovietoje1998m. 
pastatytasmedinis kryžius, kurį papuošėme trispalve, šalia
uždegėmežvakutes,tylosminutepagerbėmežuvusiuosiusir
sugiedojomešalieshimną.„ĮLietuvosistorijąįrašytigeriausi
mūsųsūnūs, kuriesavogyvybėskaina įrodėpasauliui, kad
laisvėbrangesnėužviską“,–minėjimąpradėjoistorijosmo
kytojaDanutėAnušauskienė. Ji apžvelgėAlytausapskrities
Jiezno,Butrimonių,StakliškiųirBirštonovalsčiuoseveikusių
partizanų dalinių, 1945m. pavasarį susijungusių į Punios

Kunigaikščio Margio gru
pę, kovų kelius. Pirmasis
bunkeris buvo įrengtas dar
1944m.spalįbūtentGojaus
miške(vadovavoButrimonių
valsčiaus viršaitis Pranas
Paulauskas(slapyvardisŠa
rūnas).1945m.Kūčiųvakarą
šis bunkeris susprogdintas,
žuvoketuripartizanai,kurių
palaikai 1990m. perlaidoti
Butrimonių kapinėse. Istori
josmokytojaD.Adžgauskie
nėvardijoužlaisvękovojusių
partizanųpavardes,oaš,šio
straipsnioautorė,perskaičiau
savoskūryboseilėraštį„Yra
tokiamaža šalis po saule“,
skambėjo etnografinio an
samblio senjorų atliekamos
patriotinės dainos. L. Kas
čiūnaspasidžiaugė suteikta
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LietuvosRespublikosSeimas2016uosiuspaskelbėVietos
bendruomeniųmetais, todėl šiemetKupiškio r.Salamiesčio
pagrindinėmokyklakartusuSalamiesčiobendruomeneorga
nizavoišradingąLietuvosvalstybėsatkūrimodienosminėjimo
šventę.
Renginiaiprasidėjovasario3d.–surengtaakcija„Miestas,

kuriamegyvenaLaisvė“.MokyklosirSalamiesčiomiestelioben
druomenės,buvęmokiniaiirkitisusidomėjęasmenyskūrėna
musaplikacijas,ovasario13d.pastatėmiestą.Smagu,kadak
cijojedalyvavožmonėsišįvairiųLietuvoskampeliųbeiNorvegi
joje,JungtinėjeKaralystėjegyvenantysemigrantai.Jiesukurtus 
namusfotografavoirskelbėsocialinėjesvetainėje„Facebook“.
Vasario 12 d. Salamiesčio pagrindinėjemokykloje vyko

netradicinio ugdymo diena „Vasario 16ąją švęsk linksmai
ir išradingai“. Iš ryto tautinės vėliavos spalvomispasipuošę
įstaigosbendruomenėsnariai,svečiairinkosiįaktųsalę.Pir
miausiavisidraugesugiedojoLietuvoshimną,tadamokiniai
skaitėsavokūryboseilėraščiusLietuvai,dainavopatriotinius
kūrinius.Vėliauveiklosvykokūrybinėsedirbtuvėlėse:„Atvirukų
pasaulyje“(mokytojaRamunėJarmalavičiūtė),„Siūlųpasaulyje“
(tėvųklasėsnarėsLinaGliaudelienėirGražinaPašakarnienė),
„Pasigaminkpatsirpasipuošk“(mokytojaJovitaTamošiūnienė),
„PiešiuLietuvą“(tėvųklasėsnarėLinaKuodienė),„Trispalvis
knygosskirtukas“(bibliotekininkėJolantaVosylienė),„Žemėj
Lietuvosąžuolaižaliuos“(mokytojaDanguolėTotorienė),„Meno
terapija“(7kl.mokinėAgnėPašakarnytė),„Dainavimostudi
ja“(mokytojaIngaBaniulienė),„Menolaboratorija“(mokytoja
SvetlanaBernotienė). Baigę veiklas, kiekvienos kūrybinės

Va sa rio 16-oji Sa la mies ty je

dirbtuvėlėsnariaiaktųsalėjelinksmaiirišradingaipristatėdar
bus.Džiugu,kadrenginyjedalyvavoLietuvospolitiniųkalinių
irtremtiniųsąjungosKupiškiofilialopirmininkėDaliaDyrienė.
JivisuspasveikinoVasario16osiosproga,pasidalijoprisimi
nimaisapietremtį,parodėbrangiąšeimosrelikviją–trispalvę,
kurią išsaugojo tremtyje ir parsivežė į Lietuvą.Netradicinio
ugdymodiena baigėsi nuotaikinga fotosesija ir sportinėmis
varžybomis„Būksveikasirstiprus“(organizavokūnokultūros
mokytojaJurgitaNaikauskienė).
Vasario 13d.Salamiesčio bendruomenėsnamuose vyko

Vasario16ajaiskirtaAlizavosseniūnijosbendruomeniųsporto
šventė.Varžybassudarė3rungtys–krepšinio,šaškių,stalo
teniso. ĮsteigtaSalamiesčiogyventojų taurė „Sportiškiausiai
bendruomenei“ atiteko šeimininkams.Šventėje dalyvavusio
Kupiškior.meroDainiausBardauskopaguodosprizasįteiktas
Bakšėnųsportininkams.TaippatįvaržybasatvykoSeimona
rysAleksandrasZeltinis,AlizavosseniūnėRamintaRibokaitė,
bendruomeniųpirmininkai,Kupiškior.kultūrosirsportocentro,
policijoskomisariatoatstovai.Visigalėjoprisidėtiprieakcijos
„Miestas,kuriamegyvenaLaisvė“.
Pakiliai nusiteikę grožėjomės iškilusiu spalvingu Laisvės

miestubendruomenėskieme,skandavome„Lietuva“,džiau
gėmės,kadvisikartutaipišradingaiirlinksmaipasveikinome
savošalį.

SvetlanaBERNOTIENĖ,LaimaŽADEIKIENĖ
Kupiškior.Salamiesčiopagr.m-klosmokytojos

VirgilijusBERNOTAS
Salamiesčiobendruomenėspirmininkas

progašvęstiVasario16ąjądraugesuButrimoniųbendruome
ne.„Prisimindamimūsųtautaisvarbiasistorinesdatas,dažnai
pamirštamesusimąstytiapie jųprasmę.Kartaisverta iškelti
klausimą,kasmesbūtume,jeiprieš98metussignataraibūtų
pasielgękitaip.Kokioješalyjegyventume,jeibūtumepasirinkę
netautinėsvalstybėskelią,ofederacinęsąjungąsuLenkija? 
JeiguneVasario16oji ir tarpukarioLietuvosvalstybė,apie
Kovo11ąjąirvisamepasaulyjepripažįstamąLietuvąšiandien
negalėtume kalbėti.Artėjant valstybės atkūrimo šimtmečiui
turimesauįrodyti,jogesamevalstybingumošimtmečioverta
tauta“,–savoįžvalgomisdalijosipolitologas.
Šiaurietiškužingsniukelionėtęsėsiikimiškoaikštelės,kur

liepsnojolaužas,laukėkarštaarbata,kareiviškakošėbeikitos
vaišės.Visasžygiokeliasbuvopaženklintastrispalvėmisvėlia
vėlėmis.Kaiptikrasšeimininkasmiškedalyviuspriėmėirlydėjo
PrienųmiškųurėdijosVerknėsgirininkijoseigulysMindaugas

Miklušis,kuriodėkalaužasliepsnojosaugiai.Kiekatsikvėpu
siusirsušilusiusžygiodalyviussveikinoVisuomenėssveikatos
biurodirektorėD.KitavičienėbeiButrimoniųgimnazijossveika
tosugdymopedagogėSandraMatulionytė.Šiaurietiškoėjimo
aktyvistams įteiktosnominacijos ir prizai, o visiemsšventės
dalyviams–Visuomenėssveikatosbiuroatminimodovanėlės.

Įvairiosminėjimo veiklos bei išskirtinis dėmesysVasario
16ajai,Lietuvosvalstybėsatkūrimodienai,rodo,joglietuviai
gerbia,saugoirpuoselėjasavotautospraeitį,papročiusbei
tradicijas,nenustojaieškotibūdų,kaipįprasmintisavomeilę
šaliai.Oateitis,kuriąkuriamesau,priklausonuokiekvienoiš
mūsų,nesTėvynė,kaipamžiaiparodė,gyvuostol,kolpatys
jausimėsjosverti.

LauraVAIČIŪNAITĖ
IIbklasėsgimnazistė
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PasakCicerono,atmintisyravisųdalykųsaugyklairsergėto
ja.Akivaizdu,kadZ kartosatstovaineįsivaizduojagyvenimobe
„Google“paieškosirmobiliųjųįrenginių.Jaunuoliaidauglaiko
praleidžianaršydamiinternete,ieškodamiįvairiausiosinforma
cijos.Kelios„Google“paieškos,kelinuorodųpaspaudimaiirjau
turisvarbiųfaktųarturiningųcitatų.Naudaakivaizdi,betjituri
savokainą: internetasneigiamaiveikiagebėjimąsusitelkti ir
mąstyti.Jukatmintisyralygraumuo,todėlturibūtitreniruojama
nuolat.Beabejonės,šioskartosatstovamsnorisikuodaugiau
įsiminti,kuoilgiauatmintyjeišlaikytiįvairiusdalykus–pasako
jimus,svarbiasdatas,faktus,tačiautaipadarytipavykstavis
sunkiau.Svarbunepamiršti,jogmokyklaturėtųbūtinetikta
institucija,kurisuteikiaakademiniųžinių,betirvieta,kurvyks
ta visapusiškas asmenybės tobulėjimas, kur ugdomi įvairūs
gebėjimai,formuojamosmoralinėsnuostatos.
Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje kasmet,minint Lietuvos

valstybėsatkūrimodieną, rengiamas respublikinis „Žynio“ ir
rajoninis„Žyniuko“konkursas.Įšįtradicinįrenginįšiemetdvi
dešimtpirmąjįkartąrinkosimokiniaiišvisosšaliesmokyklų.Dėl
„Žynio“titulovaržėsineidaug,neimažai–39eruditai,į„Žyniu
ko“konkursąsusirinko65gabūsmokiniaiišrajonomokyklų.
Džiugu,kadpastaruosiuskeletąmetųrenginioglobėjasyra

LRSeimonarysVytautasJuozapaitis,kurisirsveikinosusirin
kusiuosius,linkėjojiemssėkmėsirdžiaugėsi,kadtokskonkur
sasskatinajaunuoliussiektižinių,ugdopatikimąjaunąjąkartą,

RadviliškioLizdeikosgimnazijojevaržėsižyniaiiržyniukai

nuokuriosgreitaipriklausys
Lietuvosateitis.
Kol jaunieji eruditai at

sakinėjo į klausimus (per
valandą privalėjo atsakyti
į 100 klausimų iš įvairių
mokslosričių),juosatlydėję
mokytojaibeikonkursosve
čiaibuvopakviestiįŠiaulių
universiteto profesoriaus,
istoriko, politologoArūno
Gumuliausko vedamądis
kusiją „Vasario 16osios ir
Kovo11-osiosLietuvos:ar

galėjomegeriau?“.Mokiniairinkosiįturiningądiskusijąpilie
tiškumo tema „Lietuva.Apiepavojų, tykantįmūsųkiekvieną
dienąišvidaus“.PokalbįvedėV.Juozapaitis.
Tądienvykoirrajoninis„Žyniuko“konkursas,kuriamevaržė

si3–8klasiųmokiniai.Šiskonkursasjiemsyralyggeneralinė
repeticija,būdastobulėti,kauptižiniasirtaippotruputįsiekti
„Žynio“ titulo. Žyniukus į paskaitą „Paprasti atradimai“ pa
kvietėRadviliškior.savivaldybėsšvietimoirsportopaslaugų
centroSuaugusiųjųirjaunimoneformaliojougdymoskyriaus
metodininkas, informaciniųtechnologijųspecialistasEgidijus
DailidonisirLizdeikosgimnazijosmatematikosmokytojame
todininkėLaimaDuglas.
Šiemetrespublikinio„Žynio“konkursolaureatutapoŠiaulių

DidždvariogimnazijosauklėtinisJonasNaujokas,jissurinko
54balus.Antroji vietaatitekoLizdeikosgimnazijosmokiniui
JoeliuiVerdingui,nuonugalėtojoatsilikusiamtikdviembalais.
JistaippatbuvoapdovanotasRadviliškior.savivaldybėsįsteig
tuprizugeriausiaipasirodžiusiamrajonomokiniui.Trečiosios
vietos laimėtojas –RimvydasKojis išRadviliškioVaižganto
gimnazijos.Respublikinio „Žynio“ ir rajoninio „Žyniuko“ kon
kursųnugalėtojaiapdovanotidiplomaisirvertingomisrėmėjų
dovanomis–knygomis.Prasminga,kadšiskonkursasskirtas
Lietuvosvalstybėsatkūrimodienaipaminėti.
SvečiaitaippatgalėjopasiklausytiLizdeikosgimnazijosauk

lėtiniųkoncerto.Šiuorenginiusiektaugdyti jaunosioskartos
pilietiškumąbeiskatintijuosbrangintiirpuoselėtisavotapatybę.

GitanaABROMIKIENĖ

Vasario13ąją,artėjantLietuvosvalstybėsatkūrimo dienai,
LaPlatoje (Argentina)koncertavoVilniausuniversiteto (VU)
merginųchoras„Virgo“.RenginįorganizavoArgentinoslietuvių
kultūrosdraugijos „Mindaugas“ ir „Nemunas“bei lietuviškos
radijovalandėlės„EcosdeLituania“rengėjai.

Pasiklausytichoroatliekamųdainųsusirinkodaugiaunei250
žmoniųišvisoregiono.Pasirodėnetik„Virgo“,betirvietinis
choras„440“.
Porenginiovykograživakaronėlietuviųdraugijos„Nemunas“

patalpose,dalyvavoBerissosavivaldybėsmerasdr.Jorge’as
Nedela bei „Nemuno“ valdybos pirmininkas Juanas Ignacio
FourmentasKalvelis.
Koncertodienąlietuviųdraugijos„Mindaugas“ir„Nemunas“

kartusukitaissusirinkusiaisiaisvykdėakciją„Ašdidžiuojuosi“.
Jojedalyvavodaugumalietuviųbendruomenėsnarių,Berisso
savivaldybėsmerasdr.J.NedelairVUmerginųchoras„Virgo“.
AplankiusiosBerissomiestą,„Virgo“choristėsnuvykopama

tytiLietuvosvardotūkstantmečioprogapastatytorūpintojėlio:

Choras„Virgo“koncertavoArgentinojeirUrugvajuje

šaliajoaugabananųmedisirdulietuviškiąžuolai.Taisimbo
lizuojagražiądviejųkultūrųbičiulystę.
Vasario14d.VUmerginųchoras„Virgo“koncertavoAušros

VartųlietuviųparapijojeAvelanedoje.RenginįorganizavoAr
gentinoslietuviųbendruomenė.
Vasario16d.lietuviųkultūrosdraugijų„Mindaugas“ir„Ne

munas“nariaibeikitiBerissomiestolietuviaiprierūpintojėlio
minėjoLietuvosvalstybėsatkūrimodieną.Tenvisikartusugie
dojoir„Tautiškągiesmę“.
Ochoras„Virgo“perLietuvosvalstybėsgimtadienįpasirodė

Montevidėjuje,Urugvajaussostinėje.Koncertą„Ateneo“teatro
scenoje irpriėmimąUrugvajaus lietuviųdraugijospatalpose
organizavoUrugvajauslietuviųbendruomenėsvaldyba.
Merginųchoras„Virgo“įkurtas1980m.Šiuometujisvieni

jaapie50universitetostudenčių irabsolvenčių iš įvairiųVU
fakultetų.Choruinuo1981m.vadovaujamenovadovėirdiri
gentėRasaGelgotienė,kurijauantrąkartąlankėsiArgentinoje
(pirmąkartą2005m.).

Vil niaus uni ver si te to inf.
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ŠventėmeVasario16ąją,Lietuvosvalstybėsatkūrimodie
ną.Virtualiojeerdvėje,televizijoslaidosevisuomenėsveikėjai,
kūrėjai ir kiti žinomižmonėsdalijosimintimis, kas jiemsyra
laisvė.Tačiauardaugkaspagalvojome,kaiplaisvęsupranta
tie,kuriejąpraradę?
Šiaismetaislietuviųliteratūrosmylėtojaiirpuoselėtojaiminė

joBalioSruogos120ąsiasgimimometines.Pagalvojau,jogšio
autoriausišgyvenimaisparemtasromanas„Dievųmiškas“yra
puikipriemonėplačiaupakalbėtilaisvėstemasunuteistaisiais.
KartusubuvusiatremtineJaninaŽiūrytePlečkaitiene,lietuvių
kalbosmokytojaVidaŠeporaitienebeikuniguVaidotuLaba
šauskuvasario15d.Marijampolėspataisosnamųmokiniai
dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje
„Ašišmokaužiūrėtiįpasaulįsuišmintiesšypsena(B.Sruoga)“.
PamokąpradėjomegerbiamosJ.Plečkaitienėsprisiminimais

apietremtį.JaitekokalėtiseptyneriusmetusIntoje,nesbuvo
nuteistaužryšįsubanditais,t.y.partizanais.Lageryjenuteis
tuosiusvadindavonumeriais–JaninabuvoP703.Pasakojant
apiedarbusmiškuose,motersakysepasirodėašaros.„Norėda
mipasiektimiškus,kuriųlinknebuvojokiųtakų,privalėjomeper
sniegąkeliauti40km,otaitrukdavoilgiauneiparą.Buvobaisu,
jaugeriaubūtųsušaudę.Betjaunystė,viltisleidojudėtiįpriekį.
Labaiilgėjomėslaisvės...“,–pasakojobuvusipolitinėkalinė.
Tęsdamapamoką,mokytojaV.Šeporaitienėišryškinoviltį.

Kodėlnelaisvėjegyvenančiamžmoguisvarbująturėti?Atsa
kymųieškojomeautobiografiniameB.Sruogosromane.Tiek
autorius, tiek kiti nuteistieji vylėsi anksčiauar vėliauatgauti
laisvę.Kaitikpasitaikėgalimybėdirbtilagerioraštinėje,rašytojui
sužiboviltissurinktikuodaugiaudokumentinėsmedžiagosapie
šiąmirtiesstovykląŠtuthofeirpaliudytipasauliuitiesąapie„tą
pragaromašiną“irnaciųnusikaltimuspriešžmogiškumą.Rem

Esu lie tu vių kal bos mo ky to ja, gal būt ir nu skam bės kvai
lai, bet džiau giuo si, kad tu riu ga li my bę dirb t su nu teis tai
siais. No riu pa pa sa ko t apie vy ku sią in teg ruo tą pa mo ką, į 
ku rią tek daug vis ko su tl po: Va sa rio 16osios mi nė ji mas, 
Ba lio Sruo gos „Die vų miš kas“ ir... Ne tel pu sa vo kai ly je, 
no riu su vi sais pa si da ly t. Juk pa mo ka pa tvir t no – žmo
giš ku mas vi siems ir vi sur rei ka lin gas.

VirginijaTabarienė

Svarbiausia–išliktižmogumi

damasisasmeniniaisišgyvenimaisbeisurinktadokumentine
medžiaga,iškartopokarovosperporąmėnesiųB.Sruoga
parašėatsiminimųromaną„Dievųmiškas“,kurįgalimapava
dinti kaltinamuoju fašizmoaktu.Būtent šis pavyzdys įrodo,
jog tik viltis padeda žmogui ištverti sunkumus ir įgyvendinti
užsibrėžtustikslus.
KunigasV.Labašauskaskalbėjoapielaisvę/nelaisvęiriš

ryškinodrąsą,stiprybę,žmogiškumą.Jispriminė,jogžmogus
dažnaineturigaliospakeistiaplinkybių,betvisadagalipasi
rinkti,kokiukampužiūrėtiįsusidariusiasaplinkybes.Kunigas
pabrėžė,jogžmogausstiprybė–tainebrangiosmašinos,ne
didelinamai,neaukštostvoros,ogebėjimasbūtiirišliktisavi
mi.Taigiišvadaakivaizdi–aplinkybėsniekadaneatimalaisvės
išliktižmogumi.
Aptardamaspagalromanąsukurtąfilmą,mokinysMantas

Rimkevičiuspalyginokarobelaisvių ir šiuolaikiniųnuteistųjų
gyvenimą,teigėįžvelgęsirpanašumų.Anotjo,irkarobelais
viųstovykloje,iršiųlaikųkalėjimuosenuteistasisneturidrau
gų–patsturisavimipasirūpinti,atsakytitikužsave,tiknuojo
patiespriklauso,arsugebėssudėtingomissąlygomisišsaugoti
žmogiškumą.„Taiįmanoma,jeipatsžmogustonori“,–teigė
M.Rimkevičius.
Tęsdamapamokąpasiūliauplačiaupakalbėtiapiežmogišku

mąirjokainą.Kodėlromane„Dievųmiškas“tiekdaugkalbama
apietuos,kurielageryjetampabudeliaismėgėjais,sadistais,
niekintojaisvisko,kasgyva.Gaunuatsakymą:ogitodėl,kad
iš žmogausatėmus laisvę, jambelieka tapti savanaudžiu ir
elgtistaip,kadpavyktųišlikti.Išliktibetkokiomissąlygomis?!
B.Sruogosromanepagrindinispersonažastuoirskyrėsinuo
daugumospatekusiųjųįlagerį,nesturėjotikslą–netsunkiau
siomisakimirkomisnetaptigyvuliu.Joveiksmai,požiūrisįitin
žiaurųelgesįsunuteistaisiaisskaitytojuisiunčiaaiškiąžinią:tik
moralėiržmogiškumasįveikstąišprotėjusiąnaikinimosistemą.
Vadinasi,svarbiausia–nepatsišlikimas,oišliktižmogumi.
Apibendrindami pamoką,mokiniai pabrėžė, jogB.Sruo

gosromanas„Dievųmiškas“vertasdėmesio,nesskaitytojui
primena tikrąsias vertybes, skatina susimąstyti apie laisvės
trapumą. Išvados, kurias padarėme, kalba pačios už save:
„bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis gali išlikti žmogumi“,
„svarbiausia–žmogiškumas“.
Tiekromane,tiekpagaljįsukurtamefilmeprosarkazmą,iro

nijąprasiveržiabeviltiškumas,nužmogėjimasirbejėgiškumas.
PasakB.Sruogos,būnajuokasproašaras,očiaašarospro
juoką...Betjosatsakoįdaugelįklausimų.AčiūmokytojaiVidai,
kuniguiVaidotuiirbuvusiaipolitineikalineiJaninaiužbendrą
darbą ruošiantis pamokai ir josmetu.Ačiū irMarijampolės
pataisosnamųvadovybeiužgalimybęorganizuotineįprastą
šiojeįstaigojepamoką.

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje
vasario20ąjąvisuoselietuviųkalbos
kabinetuose prie baltų lapų palinko
mokiniai,jųtėveliai,močiutės,broliai,
sesėsirdraugai,šiąmokykląbaigusie
ji,pedagogai.Visirašėtradicinį–jau
devintąjį–diktantą.Kasmetjissuburia
beveik šimtą bendruomenės narių.
Džiaugiamės, kad tokiubūdugalime
įprasmintigimtosioskalbos,rašto,tė
vynėssvarbą.
Įmokyklinįsuoląpopenkiasdešim

tiesmetųpertraukossėdusiabiturientėsGintarėsmočiutėsa
kėvertinantigalimybępasitikrintilietuviųkalbosžinias.Save
išbandytipanoroirprieštrisdešimtmetųšiąmokykląbaigusi
DaivaŠeibelienė.Mamadžiaugiasi,kad„Saulėtekyje“dabar

Subūrėdiktantas mokosijosdukraKamilė.Jauniausiai
dalyvei,dešimtmeteiRugileiGilytei,šis
konkursas jauantras–mergaitė jam
atsakingairuošėsivisąsavaitę.Savo
emocijųneslėpėirvienaraštingiausių
gimnazisčių,trečiokėTeodoraPlepytė,
dalyvaujantikonkursetrečiąkartąirvis
laimintiprizinesvietas.
Direktoriauspavaduotojai ugdymui

Reginai Burinskienei šis konkursas
jaudevintas–jinepraleidonėvieno!
Pavaduotojadalyvaujasudideliunoru,
betneslepia irnerimo,nes jaučiaat
sakomybępriešmokinius–juknorisi,
kaipirjiems,nepadarytiklaidų.
Šiskonkursasnetikleidoišbandy

ti jėgas irparodyti lietuviųkalbosžinias,bet irsuteikėdaug
puikiųemocijų.

LoretaANDRIUŠKEVIČIENĖ
Lietuviųkalbosmokytoja
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Mokyklose

Vasario pradžioje Kauno Bernardo
Brazdžioniomokyklojedaugiafunkciame
centrevykopoeto,Kaunomiestogarbės
piliečioB. Brazdžionio 109ųjų gimimo
metiniųminėjimas.
Gausus būrysmokyklos bendruome

nėsnariųsusirinkopirmoaukštofojėprie
skulptoriausMarijaus Petrausko dova
nototautosprisikėlimošaukliobareljefo.
Iškilmingą šventę pradėjo pirmokasTo
mas–skaitėkiekvienomūsųvaikystėje
girdėtąkūrinį„MeškiukasRudnosiukas“.
AštuntokėsNeda ir Kotryna papasako
jo,kadB.BrazdžionisbuvonetikVytės
Nemunėlio slapyvardžiu žinomas vaikų
poetas,betirgarsuspatriotinės,religinės
beigamtinėslyrikoskūrėjas.Jispirmasis
Maironio literatūrosmuziejaus Kaune
direktorius,daugelio lietuviškoskultūros
bei literatūrosžurnalų redaktoriusLietu
vojeirJAV.
MokyklosdirektorėDanguolėMiškinie

BernardoBrazdžionio109-ųjųgimimometiniųminėjimas

nėpasidžiaugė,kadmūsųįstaigavienin
telėLietuvojeturiB.Brazdžioniovardą.Ji
padėkojoM.Petrauskuiuždovanąmokyk
lai–poetoatminimąįamžinantįbareljefą.
Skulptoriusšįdarbąsukūrėpriešdešimtį
metų,osužinojęs,kadKauneyraB.Braz
džioniomokykla,puoselėjantipoetuiarti
masvertybes,nusprendėjįpadovanoti.
Renginiopabaigojesusirinkusiejiklau

sėsi poetinėsB.Brazdžionio eilių kom
pozicijos,kuripriminė,kaddainiuskūrė
visiems–irmažiems,irdideliems.Kartu
su svečiais mokyklos bendruomenės
nariai atliko vieną populiariausių poeto
eilėmissukurtųdainų– „Šaukiuaš tau
tą“.ArtėjantVasario16ajaidainapriminė
lietuvybės,gimtosioskalbos,pilietiškumo
tradicijas,kuriaspuoselėjairmūsųmokyk
losbendruomenė.

KristinaMICKEVIČIENĖ
DirektorėspavaduotojaugdymuiSkulptoriusM.Petrauskas

MarijampolėsRimantoStankevičiauspagrindinėsmokyklos
mokytojai,laimėję„Erasmus+“programosmobilumoprojektą
„KA1“, semiasi žinių ir dalijasi savopatirtimi stažuodamiesi
kitoseEuroposugdymoįstaigose.Pedagogaistengiasiišnau
dotipasitaikiusiąprogą įgytipatirties,pasidalytibeipritaikyti
gautasžinias.
Pirmojiišvyka–įLondoną,privačiąmokytojųmokymomo

kyklą„OxfordHouseCollege“.Čiaįgytikompetencijųbeigauti
CELTAirDELTAsertifikatųatvykstapedagogaiišvisopasaulio.
Įstaigojetaippatlankosianglųkalbąnorintysišmoktižmonės.
Į šiąmokykląbuvonumatyti netdumūsųpedagogųvizitai.
Anglų kalbosmokytojosDaivaVeselgienė ir IndrėKiškienė
beipradiniųklasiųmokytojaGitanaKalinauskienėvykoį„Kū
rybinėsmetodologijos“kursus,kuriuosemokėsiskirtingųkalbų
mokymobūdų,gudrybių,leksiniometodo,taikėeksperimentinę
praktiką, sužinojo, kaip patikrintimokinių suvokimą. Išduoto
kursųbaigimopažymėjimopriedepabrėžta, jogpedagogės
entuziastingai dalijosi patirtimi,mokėsi iš kitų, buvo atviros
naujovėmsirpraktiniamsdarbams.
Aš,anglųkalbosmokytojaOdetaGrušelionienė,irmokyklos

direktorėAstaIvoškaitėvykomeį„Profesiniotobulėjimo“kursus:
sužinojome,kaippritaikytiautentiškąmedžiagą,mokytivaikus
dalykoperkultūrospažinimą,literatūrąirpasitelkusinforma
cinestechnologijas,taippatsėmėmėspatirties,kaipišsiversti
pamokojebemokymo(si)medžiagosbeiišteklių.
Pradinių klasiųmokytojos IrenaŠverčiauskienė,Gražina

VencienėiranglųkalbosmokytojaVilmaLišauskienėlankėsi
Danijoje,Risingskolenmokykloje.Pedagogėssusipažinosu
naudojamaismetodais,ugdymoįstaigųdarbotvarka,stebėjo
pamokas, kalbėjosi sumokytojais beimokiniais.Pažintį su
Danija praturtino kultūrinės kelionės poNyborgą,Odensės
miestą,pietinęFunensalosdalį.
EtikosmokytojaJolitaŽukelienėlankėkursustema„Vaikasir

100kalbų“,mokėsikūrybiškaidirbtipamokojeirkurtigražesnes
beiįdomesnesmokymosiaplinkas.

Pedagogaistažuojasiužsieniougdymoįstaigose

BiologijosmokytojaRitaDijokienėbeigeografijosmokytoja
NijolėBirštonienėstažavosiBarselonoje–dalyvavokursuose
„Lyderystėsmenotobulinimas“.Pedagogėsmokėsiefektyviai
dirbti grupėmis, sužinojo, kaip lyderystės principus pritaikyti
veiklosesumokiniaisbeikolegomis.Mokytojosdalyvavoug
dymo įstaigose vykusiuose renginiuose, pamokose, stebėjo
ispaniškosmokyklosdarbą.
Mokytojaiiradministracijosvadovaiparsivežėnetikžinių–

jietaippatpamatėkultūriniusšaliųskirtumus,palyginosavo
iružsieniokolegųdarbometodus,pasisėmėgerumo,supra
tingumo,tolerancijos.
Mūsųprojektasdartikįsibėgėjo,oįgytosžiniossklindažaibo

greičiu.MokytojaiskleidžiagerąjąpatirtįMarijampolėsmiesto
beirajonokolegoms,dalijasivienisukitaisnaujomisidėjomis
irdėkojaŠvietimomainųparamosfonduiužsuteiktągalimybę
dalyvauti„Erasmus+“programojebeiįgyvendintisavosvajones.

OdetaGRUŠELIONIENĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klos

anglųkalbosmokytoja,projektokoordinatorė
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Vasarį KaunoMartynoMažvydo
pagrindinėjemokyklojevykometodi
nėpraktinėKaunomiestomokytojų
ir septintų klasiųmokinių skaitymo
skatinimokonferencija„Knygamūsų
pasaulyje“,skirtaTarptautineigimto
sios kalbosdienai.Šis renginys jau
turigiliasšaknis,nesorganizuojamas
nuo2002m.Žinoma, per tiek laiko
smarkiaipakitotiekmokiniųskaitymo
poreikiaibeiįgūdžiai,tiekkonferenci
joskokybė.Šiųdienųvaikaijaunenori
klausytipranešimųarstebėtivaidini
mų–jienoripatysveikti!

KodėLReNKAMėSSePtiNtoKUS?

Patirtis rodo, kad būtent šiuo pa
auglystės tarpsniu vaikai pradeda
mažiau skaityti, todėl konferencijos
tikslas – skatinti knygų skaitymą,
aktyviaiirkūrybiškaivisuomeneibū
tiną įgūdį. Kartu siekiame paraginti
mokinius domėtis literatūra, ugdyti
kūrybiškąkultūrosvertybiųsampratą,
originalumą,gebėjimąkurti,atradimų
irinterpretacijosdžiaugsmą.
Konferencijąsudarėdvidalys.Pir

moji vyko aktų salėje: susirinkusieji
(112mokinių ir 49mokytojai iš 17
bendrojo lavinimomokyklų) stebėjo
muzikinęchoreografinę kompoziciją
„Iš knygų skrynios...“, žiūrėjomo
kyklos aštuntokų kurtą vaizdo filmą
„Iš konferencijos istorijos...“, išklau
sė direktorės JuzėsGrigalienės bei
Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus
vyr. specialistės Ilonos Vitkauskie
nėssveikinimus.Renginyjepristatyti
svečiaiirkūrybiniųdirbtuviųvedėjai:
teatro pedagogas, dramos ir teatro
aktoriusMantasCegelskas,muzikos
pedagogė,kompozitorėIndraKubiliū
nienėirkt.Žinoma,mūsųįstaigosben
druomenėsnariainepraleidoprogos
pasigirtiryškiausiaismetųlaimėjimais:pasirodėrespublikinio
knygųskaitymofestivaliokonkurso„Knygųpelėda“šauniausia
skaitovųkomanda,pristatytasšalyjelaimėjęsprojektas„Ištau
tospraeitiesstiprybėssemiamės“.Pirmosiosdaliespabaigoje
GeneroloPoviloPlechavičiauskadetųlicėjausmokiniaižais
mingaipateikėprojektą„Knygųvizitinėskortelės“.
Per pertraukąbuvogalimaapžiūrėti darbųparodą– nuo

piešinių iki originalių „Knygų sumuštinių“.O tada prasidėjo
antrojikonferencijosdalis–kūrybinėsdirbtuvės,kuriasvedė
profesionalai(visomisdarbopriemonėmispasirūpinomokyklos
šeimininkai).Įrenginįkvietėmeatvyktimokiniųkomandas,bet
siūlėme rinktis skirtingas sekcijas, kad vyktų tarpmokyklinis
bendradarbiavimas.Mokytojamstuometuvykometodinėprak
tinėkūrybosvalandapriekavospuodelio:bendradarbiavoir
dalijosipatirtimi.

KūRyBiNėSediRBtUVėSe

Kūrybinėsedirbtuvėse „Mokomės iliustruoti“mokiniai, va
dovaujamidailininkėsJūratėsJanuškevičiūtėsVarnagirienės,
įvairiomistechnikomisbegaloišradingaiirmetaforiškaiiliust
ravoHenrikoNagioeilėraščiųciklą„Medžiaivėjuose“.

išlaisvindamikūrybiškumą,išlaisvinameasmenybę

KompozitorėI.Kubiliūnienė,kurios
kūriniaipuošianetikLietuvos,betir
pasaulio dainų švenčių repertuarą,
vedė kūrybines dirbtuves „Kaip ei
lėraštis virstamuzika“. Iš pasiūlytų
tekstųgausosmokiniaipatysišsirin
koZitosBudrienėseilėraštį„Lainie
kasneužtemdosaulėtodangaus“ir
draugesukompozitoresukūrėdainą.
Netiksukūrė–irsudainavo!Neįtikė
tina,betperdvivalandasgimėnetik
daina,betirnaujas„tarpmokyklinis“
choras...
„Gaminameknygelę“–čiadalyviai

jautėsikaiptikrosedirbtuvėse.Jiesu
žinojoįvairiųknygųrišyklospaslapčių
irpasigaminosuvenyrinesknygeles
išantrarūšiųžaliavų(vaikamspadėjo
technologijųmokytojaiVaidaValat
kienėirAlfredasSaikauskas).
Rimčiausia grupė vadinosi „Da

lijamės skaitymopatirtimi“: pageidaujantysmokiniai pristatė
parengtuspranešimusapieknygas,diskutavoapieskaitymoir
kompiuteriosąveikas(draugedirbopatyrusioslituanistėsIrena
KaklauskienėirVitalijaSavickienė).
Labiausiaidalyviaišėlokūrybinėseteatrodirbtuvėse„Impro

vizacijosForumoteatrometodu“,kuriomsvadovavoaktorius
M.Cegelskas.JisatvykoišVilniausirdraugeatsivežėmokinių
išLentvarioMotiejausŠimelioniogimnazijos,kurpatsdirba
teatropedagogu.Atlikdamismagiusetiudus,vaikaispėjone
tiksusipažinti,betirsusidraugauti.

Konferencijospabaigojevisi sugrįžo įaktųsalę irpristatė
savodarbo rezultatus– išskirtiniusdailės,muzikos ir teatro
produktus.Svarbiausia ne tai, kad pavyko kažką sukurti, o
tai,kadjieviskąpadarėdirbdamikomandoje.Šiųdienųvai
kai–individualistai,pasislėpęužkompiuterioekranoirlaisvai
besijaučiantystikvirtualiojeerdvėje.Todėllabaisvarbuišmokyti
juosbūtikartučiairdabar,girdėti,matytiirliestitikrovę.Išlais
vindamikūrybiškumą,išlaisvinameasmenybę.

AuksėPETRUŠEVIČIENĖ
KaunoMartynoMažvydopagr.m-klosdirektorėspavaduotojaugdymui

Gaminamesavoknygelę...

Jaunųjųkadetųspektaklis
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IgnalinosČeslovoKudabos
progimnazijojesurengtarajo
nomokyklų3–4klasiųmoki
niųkonferencija„Ašpažįstu
savokraštą“.Visosugdymo
įstaigos turėjo galimybę pa
sidalyti patirtimi, kaip joms
sekasi puoselėti pradinukų
gimtosios kalbos savitumą,
pažinti artimiausios aplinkos
tradicijųirLietuvosetnografi
niųregionųypatumus,plėtoti
mokyklinę kraštotyrą (rengti
pažintinesekskursijas,vykdyti
projektus, pažinti ir saugoti
gamtos,istorijosbeikultūros
paminklus).Mokiniaipatyspri
ėmėsvečius,vedėkonferenciją,pristatėnuveiktusdarbus–tai
jiemsbuvodidžiulėpaskata.

Renginįpradėjomokyklosšeimininkai.IgnalinosČ.Kudabos
progimnazijosketvirtokaikartusumokytojomisRitaPapšiene,
LoretaDronišinecirmanimi,šiotekstoautoreJolantaŠumi
naite,darpernaipradėjovykdytiEtnografiniųregionųmetams
skirtąilgalaikįprojektą„Tėviškėskeliu“.Tadmokiniaikonfe
rencijosdalyviuspakvietėpakeliautipoLietuvąirsusipažintisu
kiekvienoregionodainų,šokių,drabužių,gyvenamųjųtrobesių
savitumu.Skambėjodainos,šokiosūkuryjesukosiporos,vyko
ugdytiniųsukurtostautiniųdrabužiųkolekcijospristatymas.
DaugdėmesioIgnalinoskraštotarmei,tautosakai,istorijos

irkultūrospavelduiskyrėIgnalinosČ.Kudabosprogimnazijos
trečiokai.MokytojosJaninosJusienėsauklėtiniaisuvaidinopa
saką„Kacinelisigaidelis“,omokytojosDaliosVilčinskienės
komandane tik tarmiškai,bet ireilėmispristatėžymiausius
Ignalinoskraštopaveldoobjektus.MokytojaReginaJereme
jevaskatinomokiniusskaitytisavokraštosakmes,padavimus,
legendas, jas iliustruoti ir tarmiškai sekti.Konferencijoje šis
įdomusprojektasirbuvopristatytas.
SavodarbaisdžiaugėsiIgnalinosr.Vidiškiųgimnazijospra

dinukai.KartusumokytojaIlonaPakalkienetrečiokaiparengė
pranešimą„Vidiškės–manogimtasiskraštas“.Pasirodo,
šiskaimasgalipasigirtinetikneogotikiniostiliausbažnyčia,
bet irXVIIIa.dvaru.Tospačiosgimnazijosketvirtosklasės
mokiniai,vadovaujamimokytojosDianosKindurienės,pristatė
žymiausiasLietuvospilis.
Ignalinosr.VidiškiųgimnazijosMielagėnųskyriausmokiniai

Ašpažįstu 
savokraštą

Atsižvelgdami į bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą,
Šiaulių r.Drąsučiųmokyklosmokytojai organizavo rajoninę
metodinępraktinękonferenciją„Efektyvūstėvų,mokiniųirmo
kytojųbendravimoirbendradarbiavimometodaiirbūdaikaimo
mokykloje“.Renginyje dalyvavoŠiaulių r. švietimo ir sporto
skyriaus vyriausioji specialistėElena Leparskienė,Gilvyčių
mokyklosdirektorėspavaduotojaugdymuiIrenaSlavinskienė,
KuršėnųStasioAnglickiomokyklosmokytojos JolantaKaz
lauskaitėirDanguolėPetrulienė,KuršėnųPavenčiųmokyklos
mokytojosAušraNemunaitė,DaliaJokubauskienė,Raudėnų
mokyklosdaugiafunkciocentromokytojaReginaSkudrickienė.
Drąsučiųmokyklosdirektoriausfunkcijasatliekantidirekto

riauspavaduotojaugdymuiLiudaBakanauskienėdalyviams

Konferencijadrąsučiųmokykloje

pristatė įstaigą, ugdymo prioritetus, neformalųjį švietimą,
mokiniuiirtėvamsteikiamąbeigeresniųmokymosirezultatų
padedančiąsiektipagalbą.

APieKąKALBėjoMoKytojAi

S.AnglickiomokyklosmokytojametodininkėD.Petrulienė
pasakojo,kaippavykosuburti iniciatyviųtėvųbranduolį.Pe
dagogė daug dėmesio skiria tėvų susirinkimams, stengiasi
sukurtijaukiąatmosferą.Drąsučiųmokyklosvyresniojimoky
tojaSigitaPuzinienėpasidalijosavo,kaipklasėsauklėtojos,
darbopatirtimi.Jistengiasinetiksuteiktioperatyviąinformaciją
tėvams,betirpadėtikiekvienammokiniuipasijustisvarbiam,

ir jųmokytojaRožėBielinienėdalyvavorespublikinėjevaikų
dailėsdarbųparodojekonkurse„Manokraštolegendos,pa
davimai,sakmės“.Įkonferencijąjieatsivežėsavopiešinius
irgražiašnektasekėpadavimusbeisakmes.
„NaujasisDaugėliškis“–taipvadinosiIgnalinosr.Naujojo

Daugėliškiomokyklosdaugiafunkciocentromokiniųparengtas
pranešimas.JiepristatėXIXa.pabaigojestatytosšiokaimo
bažnyčiosistoriją,supažindinosujosarchitektūrairitinorigina
liavisopastatopuošyba.Mokiniusdomėtissavokraštopaveldu
paskatinomokytojosDaliaZabulienėirLinaGladkauskienė.
ApiežymiausiusįrytusnutolusioLietuvoskraštožodžioir

menomeistrus,dainųkaralienęKristinąSkrebutėnienę,drožėją
VaclovąPapšįsavopranešime„Atmintiestaku...“pasakojo
Ignalinosr.Didžiasalio„Ryto“gimnazijospradinukai.Mokytojų
LiudmilosRačkauskienėsirDaliosBaužytėsvadovaujamimo
kiniaipristatėirstendinįpranešimą„Jiegarsinamūsųkraš
tą...“–džiaugėsibuvusiaisbeiesamaisįstaigosauklėtiniais,
kuriesavodarbaisgarsinanetikDidžiasalį,betirvisąLietuvą.

Trisvalandastrukusikonferencijaneprailgo.Svečiaiirda
lyviaisusidomėjęklausėsipranešimų,kiekvienąpalydėjoplo
jimais,dainavoiršokopersmagiąsiaspertraukėles,vaišinosi
žymiosiomisprogimnazijosbandelėmis,kuriųnusipirktiužsuka
irbuvęmokyklosmokiniai.
Šisrenginysgražiaiįsipynėįprogimnazijosdarbųvainiką,

skirtąIgnalinosmiesto150metųjubiliejui,kurįšvęsimeatei
nančiąvasarą.

JolantaŠUMINAITĖ
IgnalinosČeslovoKudabosprog-jospradiniųklasiųmokytoja
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PirmojoMarijampolėsRi
mantoStankevičiauspagrin
dinėsmokyklospirmokųšim
tadienio proga antrų klasių
mokiniaisurengėoriginaliąir
žaismingąšventę„Už100die
nųmokykloje–100pasakų“.
Šiame renginyje perskaityta
net šimtas pasakų.Antrokai
padovanojo 99 kūrinėlius –
pusę sukūrė patys (jiems
padėjo mokytojosAurelija
Kovzonienė irGražinaVen
cienė).Šimtąjąpasakąpase
kė pirmokėlioĄžuolomama
RenataVenslovienė.
Šissusibūrimaspateisinoteiginį,kadknygamūsųmokykloje

yramylima,skaitomairneatsiliekanuonaujausiųšiolaikme
čiotechnologijų.PirmokųmokytojosGitanaKalinauskienė ir
ErikaVenckevičienėvaikamspasakojoapiepasakųskaitymo
svarbą,kaipjospadedažmoguitobulėti,keistis.Pedagogės
pabrėžė,kadknygųreikšmėyraneįkainojama,nesskaitymas
lavinavaizduotę,kūrybiškumą,gebėjimąįsijaustiįkitožmogaus
emocijas,padedasuprastijopasaulėjautą.Pasakasskaitan
tisvaikasniekadanebusvienišas–sujuovisadabusmylimi
kūriniųherojai.Pasakosparodo,kadkovasunegandomisyra
neišvengiama,praturtinavaikopasaulį:vienamatsakoįvai

100dienų 
mokykloje– 
100pasakų

kystėjekylančiusklausimus,kitampateikiapatarimųirnurody
mų,kaipspręstisudėtingiausiasgyvenimoproblemas.Šiuose
kūrinėliuosenutinkantysstebuklingidalykaisuteikiaviltiestikėti
geresneateitimi,saugumojausmą.
„Ateitiesknygosturinysirrašytojovaizduotėslakumaspri

klausonuoto,kąskaitysmūsųvaikai“,–taitaiklusŠvedijos
karalienėsSilvijospastebėjimas,raginantistoliauieškotipo
kyčiųirnaujųskaitymoskatinimoformų.

Lai ma VAIČIŪNIENĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klosbibliotekosvedėja

PranešimąskaitoI.Labenskienė
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reikalingam. Kita Drąsučių
mokyklosvyresniojimokytoja
VilijaMikučauskienė taippat
sėkmingaiskatinaugdytinius
bendradarbiauti pamokose.
Pedagogė kalbėjo apie sa
vanorystėsprincipuparemtą
mokiniųpagalbąvienikitiems.
Tai padeda geriau išmokti
naująmedžiagąnetikvaikui,
kuriampadedama,bet irpa
čiam„mokytojui“.
Mokyklos tarybos pirmi

ninkė, specialioji pedagogė,
logopedė metodininkė Idi
lija Labenskienė pasakojo,
kaip telkia tėvus bendrauti
sumokytojais neformalioje
aplinkoje.Josnuomone,kar
tu vykstant į ekskursijas ar
teatrą,gerėjatėveliųpožiūris
įpedagogusirmokyklą.I.La
benskienė siūlo organizuoti
teminius renginius, išvykas, projektus, šventes drauge su
mokiniųtėvais.
Gilvyčiųmokyklosdirektorėspavaduotojaugdymui I.Sla

vinskienė aptarė bendravimo su tėvais problemas. Istorijos
mokytojosmetodininkėsD. Jokubauskienės nuomone, kad
bendradarbiavimasbūtųsklandus,tėvusirmokytojusturisieti
tiepatystikslai,bendrasdarbas,tarpusavioparama.Jipasiū
lėdaugybęveiklosrūšių,priekuriųgalėtųprisijungtimokinių
tėveliai.
KuršėnųStasioAnglickiomokyklosmokytojametodininkė

J.Kazlauskaitė papasakojo, kaip organizuoja paskaitas tė
vams.Pradiniųklasiųmokytojaikartaistenkaatliktiirmamos
funkcijas–išklausytivaikorūpesčiusarnuoskaudas.

Apibendrindamikonferencijąmokyklosirrajonopedagogai
džiaugėsipasidalijępatirtimi,išgirdęnaujųidėjų,kuriasgalės
pritaikytikasdienėjeveiklojesavoįstaigoje.

MiglėPUZARIENĖ
Šiauliųr.Drąsučiųm-klosvyresn.lietuviųkalbosmokytoja
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Šiaismetais, kaip ir kiekvieną paskutinį
sausiopenktadienį,UtenosAdolfoŠapokos
gimnazijojevykogražiatradicijatapęsrengi
nys„Šapokiukasvisuršapokiukas“,kaibuvę
auklėtiniaigrįžtaįmokykląirdalijasisavopa
tirtimisuesamaismokiniais,atsakoįpateiktus
klausimus.Šitradicijatęsiasinuo2000m.,tad
niekokeisto,jogšįsyksulaukėmeirtokių,kurie
gimnazijąbaigėdaugiauneipriešdešimtme
tį.Svečiaiatvykolikuskeliomsvalandomsiki
renginiopradžios–konferencijųsalėjejųjau
laukėįstaigosdirektoriusSauliusBrasiūnas.
Priekavospuodeliovyko„sentimentaliaida
lykiškas“pokalbis–aišku,apiesavąjągim
naziją.Vėliaudalis buvusių auklėtinių vedė
pamokas ir individualiai konsultavodaugiau
apietamtikrąuniversitetąarstudijųprogramąnorėjusiussu
žinotigimnazistus(neviena„pamoka“tęsėsikoridoriujeirper
pertraukas).UžsiėmimusvedėMiglėMeškauskaitė(Vilniaus
universitetas(VU),matematika),DominykaSarauskaitė(Vil
niausGediminotechnikosuniversitetas(VGTU),architektūra),
EvelinaDilytė(VU,molekulinėbiologija),DovilėMeidutė(VU,
medicina),Remigijus Jakutis (VU, branduolinė energetika),
Donatas Laurinavičius (Kauno technologijos universitetas,
multimedijųinžinerija),OdetaŠileikytė(Vilniauskolegija,kul
tūrinės veiklos vadyba),AgnėDeveikytė (MykoloRomerio
universitetas,policijosveikla),RedaKvedarytė(VGTU,finansų
inžinerija),KarolisDidžiokas(VU,psichologija)irkt.
Pooficialiosiosdaliesvisisvečiaiirmūsųgimnazistaisusi

rinkobibliotekoje–čiavykojauvisiškaineformalusrenginys.
Jotemakeičiasikiekvienaismetais:„Sugrįžtantyspaukščiai“,
„KinųNaujiejimetai“,„Mocartogimtadienis“,„Barokoepocha“
irt.t.,šįkartą–„Viduramžiai“.TadvisusįŠapokynėsdvarąsu
kvietėrenginioorganizatorė,bibliotekosvedėjaVidaGudelienė
irjospadėjėjai–abiturientaiSimonaBulkaitė,GretaRuzgaitė,
EimantasBočiulis bei kiti bibliotekos draugai.Susirinkusieji

Šapo kiu kas vi sur  
ša po kiu kas

sulaukėdaugnuoširdžiųmokytojųpalinkėjimų,peržiūrėjonuo
traukas išmokyklosgyvenimo irgalėjoatrastisave,stebėjo
vaidinimą.MuzikiniuskūriniusdovanojoKotrynaRaslanaitė,
IevaJakštonytė,IgnasBarsulisirAkvilėGrašytė,neatsilikoir
muzikosmokytojasVytautasLatonas,puikiaisšokiaisdžiugi
no„ARGO“šokėjosirdabartinėgimnazijosmokinėDominyka
Grašytėsubuvusiugimnazistu,dabarstudentuRokuLeleiva.
Sugrįžtairpriestudijųtemos,jukšapokiukųstudijuojamida
lykaiyralabaiįvairūs:nuofundamentaliųjų,socialiniųmokslų
ikimenokrypties.ApiesavostudijaspasakojoRūtenisVytas,
VaidaGudelytė,K.Didžiokas,D.Laurinavičiusirkiti.Daugelį
sudominosavanorystė.Pasitelkusišmaniąsiastechnologijas
(programą„Skype“)pavykosusisiektisuJungtinėjeKaralystėje
studijuojančiaisbuvusiaismokiniais:AntonuRomalijskij,Šarūnu
MisiūnuirMigleLabeikyte.
Buvęgimnazistaidabartiniamsmokiniamslinkėjoatsakingai

ruoštis baigiamiesiemsegzaminams, nebijoti klysti ir atrasti
save.Tai buvo pirmasismūsųgimnazijoje renginys, skirtas
Bibliotekųmetamspaminėti.

KarolinaBIELIAUSKAITĖ

VilniausLazdynųmokyklojevisąvasarįvyko
tarptautinisprojektas„Beribų“(angl.„Beyond
limits“),kuriamedalyvavo9–10klasiųmoki
niai.Projektąvykdėdidžiausiatarptautinėstu
dentųorganizacijaAIESEC(pranc. Associa
tionInternationaledesÉtudiantsenSciences
Économiques etCommerciales), pasaulyje
gyvuojanti 67erius, o Lietuvoje – 25erius
metus. Pagrindinė sprendžiama problema,
jogmokiniai nepajėgiaapsispręsti dėl būsi
mosprofesijosirateitiesplanų.Taidažniausiai
nulemiakompetencijųtrūkumasįvertintisavo
gebėjimus, išsikelti tikslus bei įgyvendinti
planus.Apie šias problemas ir komandinį
darbą,laikoplanavimą,lyderystėspagrindus
pasakojosavanoriaiiš10pasauliošalių.Mo
kymaivykoanglųkalba.Perpenkiassavaites 
mokiniainetiksusipažinosuskirtingomiskultūromis,betirtapo
tolerantiškesni,susidraugavosustudentaisišvisopasaulio.
Štai devintokųmintys apie projektą: „Esame patenkinti!

Projektassuteikėgalimybęsusipažintisudaugybenuostabių
žmonių išvisopasaulio!Daugsužinojomeapie jųtradicijas,

tarptautinisprojektas„Beribų“suartino

papročius, patiekalus ir šventes. Pripažįs
tame, jog kartais pasakojimai priblokšdavo!
Stebėjomėsnaujųdraugųenergija,charizma
irgeranuotaika!Labaistipriaiprie jųprisiri
šome.Projektas lavinomūsų anglų kalbos
įgūdžius–turėjomešnekėtisudėstytojaisir
reikšti savonuomonę,norskartais tai buvo
taip sunku.Mūsųdraugai užsieniečiai buvo
labaimalonūs,tolerantiškiirkantrūs.Esame
jiemsdėkingi,kadatvykoįmūsųšalįirperteikė
savožinias.“Užsimezgusidraugystėtęsėsine
tikperpamokas–mokiniaipasiūlėsurengti
linksmąsiasestafetes.

MūsųįstaigojelankėsistudentaiNatalieiš
Ukrainos,Hazel išMalaizijos,Džimi irNora
išEgipto,Rozaldi išTaivano,Barlas irAsya

išTurkijos,EdithišKinijos,TiyeonišKorėjos.Svečiaiišvyko,
betmokiniųirmokytojųširdysepalikodraugystębeiviltį,kad
kitaismetaisvėlsusitiks.

VidaKISIELIENĖ
VilniausLazdynųm-klosdirektorėspavaduotoja
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VasarįDruskininkuosevykoprojekto„Olimpinėkarta“mokinių
irmokytojųmokymaibei„LTeam“olimpiniožiemosfestivalio
atidarymošventė.ŠiuoserenginiuosedalyvavoketuriŠiaulių
JuliausJanoniogimnazijosmokiniaiirdumokytojai.
Projekto„Olimpinėkarta“mokymuosemokyklosbendruome

nėsnariaidalyvavoantrąjįkartą.Šiaismetaisčiasusirinko70
mokiniųir20mokytojųiš16Lietuvosugdymoįstaigų.Mokiniai
sėmėsipatirtiesišpatyrusiųlektorių:mokėsiorganizuotispor
torenginius,juosaprašytiirfotografuoti.Kaipparengtisporto
renginioplanąirjįįgyvendinti,pasakojoneformaliojougdymo
ekspertasDonatasPetkauskas,žurnalistėKamilėBaubinaitė
atskleidė šiuolaikinės žurnalistikos ypatumus, o fotografijos
paslaptimis dalijosi fotografasVytautasDranginis.Tąpačią
dienądalykinesirasmenineskompetencijasatskirojesesijoje
tobulinoirmokytojai–ieškojobūdų,kaipsportasgalipadėti
išspręstiiššūkius,sukuriaissusiduriamapedagoginiamedar
be.ŠiasveiklasvedėMykoloRomeriouniversitetodėstytoja
NeringaKruopkaitienė.
MokymųdalyviamsdiplomusįteikėLietuvostautinioolimpi

niokomiteto(LTOK)prezidentėDainaGudzinevičiūtė.Mokiniai
įgytasžiniasgalėjopritaikytipraktinėjeveikloje–Druskininkų
„Snowarenoje“vykusiame„LTeam“olimpiniamežiemosfestiva
lyje.RenginįorganizavęsLTOKdėlšiltosžiemosišprogramos
išbraukėtiklygumųslidinėjimą,kurįpakeitė„SkiErg“treniruok
lioturnyras,ir„Snaigės“žygį–vietojejodalyviaigalėjorinktis
šiaurietišką ėjimą. Festivalyje vyko bėgimo, orientavimosi,
parodomosios ledo ritulio,greitojočiuožimo irakmenslydžio
varžybos,dailiojočiuožimo irsnieglenčiųsportoatstovųpa
sirodymai.Šiaismetaisekstremalaussportomėgėjai galėjo
išbandytiirnaująpramogą–įkoptiį8maukščioir24mpločio
ledosieną.Išvisoįvairioserungtysevaržėsiapie2000vaikų
irsuaugusiųjų–dvigubaidaugiauneipernai.Olimpiniofesti
valiougnisirvėliavaiki„Snowarenos“keliavopergražiausias
miestovietas.DegląnešėjauniejiDruskininkųsportocentro

Sportininkaisėmėsižinių

auklėtiniaibeiLietuvoslengvosiosatletikosrinktinėsnariai–
maratonininkas IgnasBrasevičius ir greitojo ėjimoatstovas
NormantasPetriša.
Poatidarymoceremonijoskartusufestivaliodalyviaisprieš

bėgimusapšiloolimpiečiaiSauliusRitterisirEgidijusBalčiū
nas.10kmbėgimedalyvavoirirkluotojas,olimpinėsrinktinės
kandidatasDominykasJančionis.
FestivaliometuvykoLietuvosmokyklųžaidyniųfinalai–juo

sedalyvavodaugiauneitrysšimtaivaikųiš15šaliesmiestų,
tarp jų irmūsųgimnazijosmokiniai. LauraVolbekaitė kalnų
slidinėjimorungtyjeužėmė9ąjąvietą,SimonasJuknevičius
bėgo10kmirsavoamžiausgrupėjeužėmė1ąjąvietą,oGer
daVeikutytėiraš,šiostraipsnioautorė,savojėgasišbandėme
orientavimosisporto6kmbėgime.Kūnokultūrosmokytojas
EdvinasGedgaudas dalyvavo akmenslydžio, orientavimosi
sporto„Labirinto“irkitoserungtyse.

IrenaVIDŽIŪNIENĖ
ŠiauliųJuliausJanoniog-joskūnokultūrosmokytoja

Kaunor.Neveroniųgimnazijayrarajono
sveikatąstiprinančiųugdymoįstaigųtinklo
narė.Kiekvienaismetaiskuriamasveikatos
ugdymoirstiprinimoprograma,pasirenka
mosprioritetinėskryptys.Šiemetypatingą
dėmesįskyrėmefizinįaktyvumąskatinan
čiomsirsveikosmitybosįgūdžiusformuo
jančioms veikloms. Vasarį – sveikatos
mėnesį–organizavomedaugybęveiklų.
Fizinisaktyvumas–gyvybiškaisvarbus,sveikatąstiprinantis

veiksnys,todėlgimnazijaprisijungėprieLietuvossportouniver
sitetoirKaunorajonovisuomenėssveikatosbiuroorganizuo
jamointervencinioprojekto.Jotikslas–skatintiikimokyklinio
ugdymoirpradiniųklasiųmokiniųfizinįaktyvumą.Intervencinės
trijųmėnesiųprogramosmetuvaikaikasdienpervienąper
traukąturimankštintis,t.y.stebėtiiratkartotiekranerodomus
judesius.Beto,Neveroniųgimnazijaatrinktadalyvautityrime,
kuriorezultataibusanalizuojami,įvertinamafizinioaktyvumo
naudabeimokslopasiekimų,noromankštintisįtaka.
Pradinukaisportuojaperpertraukas,onuo jųnenoriatsi

liktiirgimnazistai.Tadnuovasario(kiekvienomėnesiopirmą
trečiadienį)sportuojairvyresniųklasiųmokiniai.Tikimasi,kad
šios iniciatyvospasiteisins,aktyviosiospertraukostapsbūti
nybeirtradicija.
Maistokokybėirmitybosįpročiai–vienassvarbiausiųsveika

tosveiksnių,todėltamskiriamadaugdėmesio.Priešmokyklinio

ugdymogrupės vaikai ir pradinių klasių
mokiniai dalyvavo projekte „Viskas apie
morkas“,kurįkoordinavosocialinėpeda
gogėAudronėBalčiūnienėiraš,vienaiš
šiostraipsnioautorių,mokytojaLigitaGali
cinienė.Ugdytiniainetikteoriškaisužinojo
apiemorkųnaudą,betirsvėrė,skaičiavo,
skuto, valgė žalias, gaminomišraines,
spaudė sultis, kepė keksiukus.Už gali
mybędalyvautišiameprojektedėkojame
Lietuvosūkininkamsir„Maistobankui“.
Priešmokyklinio ugdymo grupės vai

kams bei 1–4 klasiųmokiniams buvo
papasakotaapiesveikągyvensenąirmitybą,užduotiklausi
maiapiesveikatą,oįdomiausiosmintysatspausdintosirpa
kabintos.Ugdytiniaibuvoišradingi,ojųmintyskėlėšypseną.
Pavyzdžiui,įklausimą„Kaipatrodosveikasžmogus?“šešerių
metųDeimantėatsakė:„Jisšypsosi,džiaugiasi,galipavedžioti
šuniuką,patirtismagiųnuotykių...“Daugumamokiniųžinojo:
jeinoribūtisveikas,privalaidažnaiplautirankas,būtigryname
ore,valgytisveikąmaistą,neturėtižalingųįpročių.
Kiekvienai švietimo įstaigai būtinas veiklos kryptingumas,

reakcija į nuolat besikeičiančius iššūkius.Neveroniųgimna
zija yra aktyvi ir atvira pokyčiams, didžiausias jos siekis ir
vertybė–laimingasirsveikasmokinys,mokytojas,kiekvienas
bendruomenėsnarys.

LinaJONIKĖ
Visuomenėssveikatospriežiūrosspecialistė

LigitaGALICINIENĖ
Pradiniųklasiųmokytoja

Sveikatingumomėnuo
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Globalizacijosamžiujevienareikšmiškaipripažįstama,kad
didžiausiąpoveikįsveikataituripatiesasmenselgesysirgy
vensena.Būtent todėl vienas išŠvenčionių r.Švenčionėlių
Mindaugogimnazijos strateginių tikslų–efektyvinti ugdymo
pagalbąmokiniamsirformuotisaugiąbeisveikąmokyklą.
Gimnazijadalyvavo rajonovisuomenėssveikatos rėmimo

specialiosiosprogramosprojektųkonkurseirgavofinansavi
mąįgyvendintiprojektą„Stebuklingasveikatosversmė“.Su
manymotikslas–ugdytimokiniųgebėjimąpraktiškaisusieti
sveikatąstiprinančiusirkūnogrožįlemiančiusveiksnius(fizinį
aktyvumąirsubalansuotąmitybą).Projektaspradėtasnetra
diciniougdymodiena„Sportoirsveikatosšventė“–bendruo
menėsmankšta,sveikųsalotųgamybairdegustacija.Vėliau
vykoŠvenčioniųr.savivaldybėsvisuomenėssveikatosbiuro
paskaitaviktorina„Subalansuotamityba“,žaibiškassambūris,
sportiniųrungčiųvirtinė.Taidalyviamssuteikėnetikteorinių
žinių,bet irdaugdžiugiųemocijų,stiprinančiųfizinębeipsi
chinęsveikatą.Visoprojektometumokiniaidalyvavoįvairiose
tarpklasinėsevaržybose:krepšinio,tinklinio,stalotenisoirkt.
Perpertraukasgalėjoatsigertisulčių,mineraliniovandensbei
vandenssucitrina.
DžiuginoirŠvenčionėliųbendruomeneiskirtirenginiai.Kartu

sumiestobibliotekaorganizavomefotografijųparodą„Gyvenk
sveikai“beiknygųapiesveikąmitybąekspoziciją,pristatėme
stendiniuspranešimassveikosgyvensenostemomis.Projekto

Stebuklingasveikatosversmė

organizacinėsgrupėsmokiniai lankėsikaimyninėjeŠvenčio
nėliųprogimnazijoje:kartusu1–8kl.ugdytiniaisnetikaptarė
sveikosmitybos ir aktyvaus judėjimo įtaką sveikatai, bet ir
sukūrė„Sveikatoskodą“(jiemspadėjogeranoriškiirdraugiški
mokytojai).OrganizuotiveiklasŠvenčionėliųbendruomeneipa
dėjoirŠvenčioniųr.policijoskomisariatas,užtikrinęssaugumą
persolidarumomaratonąbeiakciją„Mes–jėga“.
Įgyvendintasirdarvienasišprojektouždavinių–sukurtas

elektroninisdienoraštis.Ugdytiniaiį„Sveikosgyvensenosdie
noraštį“kėlėsveikatinimoveiklųnuotraukasbeipačiųparengtą
informaciją.Pokalbiaisumokiniaisatskleidėjųnorąkeistisavo
įpročius,tačiaupaaiškėjo,kaddažniausiaineaišku,kąirkaip
daryti.Todėl,vadovaujantisSveikosmitybosirfizinioaktyvumo
ugdymomokyklojemetodinėmis rekomendacijomis, ugdyti
niamsbuvopateiktiklausimynai(testai),kuriepadėjoįvertinti
savogyvenimobūdąsveikatosstiprinimoaspektu,suvokti,ką
vertėtųkeisti.PalyginęatliktųtestųduomenissuRespublikinio
mitybos centro patarimaismokiniai suformulavo konkrečius
asmeniniussveikosmitybos ir aktyvaus judėjimo tikslusbei
aptarėgalimuskliūčių(trukdančių įgyvendintinumatytuspo
kyčius)įveikimobūdus.
Tikime, kad šio projekto veiklos buvo prasmingos ir nau

dingos.
DaivaGAIDAMAVIČIENĖ

Biologijosmokytojametodininkė,projektokoordinatorė

Švietimoirmoksloministerijosskelbtąvaikųirjaunimoso
cializacijosprojektųkonkursąlaimėjusiŠvenčionėliųMindau
gogimnazija kartu su Ignalinos,Molėtų,Kupiškio ir Zarasų
savivaldybiųmokyklomis įgyvendino projektą „Vienykimės
pogerumosparnu“.Tikslas–suteiktimokiniamspozityviosir
įvairiosbendravimobeibendradarbiavimopatirties,įgyvendinti
savanorystėsidėjas.
Projektopradžiojepenkiosugdymoįstaigos–Švenčionėlių

Mindaugo,Ignalinos,Zarasų„Ąžuolo“,KupiškioLaurynoStuo
kosGucevičiaus irMolėtųgimnazijos–atlikoapklausąapie
visuomeninėsveiklosmokykloseirsavivaldybėsegalimybesbei
problemas.Rezultataibuvopristatytiirapibendrintiperpirmąjį
mokyklųatstovųsusitikimąŠvenčionėliųMindaugogimnazijoje.
Susitikęmokiniaibeimokytojaipristatėsavougdymoįstaigų
tradicijasirvykdomassocialinesveiklas,dalyvavoVšĮ„Laimi
visi“surengtameseminare„Saviraiškairsavirealizacija“–čia
susipažinoirpraktiškaiišbandėįgyvendinimogalimybes,atliko
įvairiassavęsirkitųpažinimoužduotis.Bendrasmokyklųsu
sitikimas,bendradarbiaujantsuKaltanėnųturizmoirugdymo
centru, buvo tęsiamasSirvėtos regioninio parko direkcijoje:
planuotiprojektodarbai,aptartosvisuomeninėsveiklosugdy
moįstaigosegalimybės.DalyviaidėkingiKaltanėnųturizmoir
ugdymocentrodarbuotojamsužpuikiaisuplanuotąpažintinę
ekskursijąpoŠvenčionių rajoną.Pošiosusitikimosukurtas
projektologotipasirpuslapis„Vienykimėspogerumosparnu“
socialiniametinkle„Facebook“,kuriamenetikdalyviai,betir
kitimokyklųbendruomeniųnariaigalibendrautiirbendradar
biautisocializacijos,savanorystėsklausimais,dalytisprojektų,
renginiųidėjomis.

Susivienijępogerumosparnu...

Sėkmingai įgyvendintas dar vienas siekis –mokiniams
sudarytos sąlygos susipažinti su kitų savivaldybių istorijos,
gamtospaminklais,išbandytisavojėgasvisuomeninėseveik
lose,aktyviaiišsakytisavopozicijądiskusijose.Švenčionėlių
Mindaugogimnazijosprojektodalyviųgrupėvyko įKupiškio
L.StuokosGucevičiausgimnaziją, kur ne tik susipažino su
Kupiškiomiestojaunimovisuomeniniogyvenimotradicijomis,
betirklausėsineįgaliųjųnacionalinio„Spalvųmuzikos“orkest
rokoncerto, išbandėjėgasdraugiškosekrepšiniovaržybose
irEtnografiniųregionųmetamsskirtametradiciniamekūrybos
forume„Kontroforsai“.
Zarasų„Ąžuolo“gimnazijasvetingaipriimtaMolėtųgimnazi

joje:mokiniaivykdėedukacinęprogramą,pasidalijosocialinės
veiklosakimirkomis,dalyvavodraugiškuosedebatuose„Sava
norystė–taigyventiprasmingiau“.
MolėtųgimnazijosprojektokomandaaplankėIgnalinosgim

naziją,kuriojevykodiskusijaapieorganizuojamųvisuomeninių
akcijųnaudąasmenybėsbrandai, žaisti įvairūsbendruome
niškumąskatinantysžaidimai,numatytibendriateitiesdarbai.
Vėliausvečiamssurengtaedukacinėekskursija,apsilankyta
Ignalinoskraštomuziejuje.

Mūsųgimnazijoskomandosįgyvendintasprojektas,skirtas
kurtiirpalaikytisocializacijaipalankiąaplinką,buvoitingerai
įvertintaskitųmokyklųbendruomenių,nestai–netikneišdil
domapatirtis,betirveiksmingasasmenybėsugdymas.

ViktorijaCIJŪNĖLIENĖ
Švenčioniųr.ŠvenčionėliųMindaugog-josvyresn.socialinėpedagogė

GražiaisavoprojektuspristatėŠvenčionėliųMindaugogimnazija.Kviestumetaipdarytiirkitasmokyklas.Šitaipdarbaiir
siekiaiyrageriaumatomi,opatirtiessklaida–prasmingesnė.
Norėtumepriminti,kadtęsiasiBibliotekųmetai.Balandįišleisimešiaiprogaiskirtąteminįpriedą,tačiauapiesavanorystęmo

kyklųbibliotekoseirskaitymoskatinimąnorėtumerašytikiekvienamenumeryje.Todėllauksimemokyklųbibliotekininkųlaiškų.
Re dak ci ja
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LR švietimo irmoksloministerijos ikimokyklinio ugdymo
metodiniųrekomendacijųirvaikųpasiekimųapraše(2015m.)
daugdėmesioskiriamapažinčiaisuaplinka,nestai–neišse
miamas ikimokyklinio amžiaus vaikųmokymosi ir ugdymosi
šaltinis.Tadsvarbusudarytijiemsgalimybespažintigamtinę
aplinkąirugdytisuvokimąapiejojevykstančiuspokyčius,padėti
įsisąmoninti,kadatėjusžiemaibūtinapasirūpintinetiksavimi,
betirgyvąjagamta.
Paspaudusšaltukui žvėreliams irpaukšteliamssunkusu

sirastimaisto, todėlmokyklosdarželio „Rūtelė“ su tėveliais
pasitarę „Nykštukų“ grupės vaikai nusprendė padėtimiško
gyventojams.Ankstyvąrytąįįstaigąjieatsinešėgėrybių,kurias
išvežėmeįKleboniškiomišką.Tenmuspasitikogirininkopa
vaduotojasGiedriusbeimiškininkaiVytautasirRamūnas.Jie
vaikamspadėkojoužpagalbągyvūnamsirparodė,kurgalima
sudėtimiškogyventojamsskirtasvaišes.Mažyliaiišdėliojojas
visur:vienikopūstuspalikopokelmu,kitimorkaspomedžiais,
tretiobuoliųvėrinukusužmovėantsausųšakų.Miškininkaivai
kamspadėjopakabintipačiųgamintasnetradicineslesyklėles.

Vėliau,išdalinęvaišes,mažyliaibėgiojopomišką,tyrinėjo
gyvūnųpaliktuspėdsakus,klausėsimiškininkųpasakojimoapie
giriosgyventojus,jųglobą,apiemedžiusirkaipsuskaičiuotijų
amžių.Ugdytiniaisužinojo,kadnetikvaikaidraugauja,pyks
tasi,betiržvėreliai,todėljiemsskirtąmaistąirpatarėišdėlioti
atskirosevietose.Mažyliaipagilinosavožinias:sužinojo,kad
skruzdėlytėsžiemąmiega,oskruzdėlynassušąlaįledą,tad
galimanuojonučiuožti,išgirdo,kadšernaineėdabulvių,irt.t.
Vaikaiišmiškogrįžolaimingi,švelniaišaltukonurausvintais

skruostais,kupinidžiugiųemocijųirsvajoniųvėlsugrįžti.Po
pietųmiegodarželyjejienetikpiešėpatirtusįspūdžius,betir
išsakėsavomintis,kuriasmesatsakingaiužrašėmebeipa
kabinometėveliamsskirtamestende.Labaidžiaugėmės,kai
pokeliųdienųišmiškininkoVytautogavomešėryklųsujose
apsilankiusiomisstirnomisnuotraukas.
Natūraliojeaplinkojevaikaigeriausupratobeipatyrėpagar

bos irmeilėssvarbągyvajaigamtai.Pasirinktasnetradicinis
ugdymo(si)būdas–ekskursija,kuriosmetuvienumetuugdytos
visoskompetencijos.

LaimaDOVIDAITĖ
Kaunomokyklos-darželio„Rūtelė“ikimokykliniougdymoauklėtoja

Netradicinisugdymo(si) 
būdas–ekskursija

Pietųstalasžvėreliams

Priešpusmetį„Švietimonaujienų“redakcijąištikoproble
ma.Dalismumsrašančiųmokytojųirauklėtojųsavolaiškus
ėmėsiųstiŠvietimoaprūpinimocentro(ŠAC)administra
cijaiirkitųskyriųdarbuotojams,kadšiejuosperadresuotų
„Švietimonaujienoms“.Pastariejitaipirdaro.Darboprisi
dėjo visiems, laiškų kelias į redakcijąpailgėjo, tad kokia
prasmė? Jeigu kam nors atrodo, kad šitaip siunčiamą
informacijąbūtinaiišspausdinsime,yranetiesa.DalįJūsų
laiškųskelbiameŠACinternetosvetainėsirsocialiniotinklo 
„Facebook“ „Švietimo naujienų“ puslapyje. Šitaip bus ir
toliau,nesneviskas,kasįvykstavienojemokyklojeardar
želyje,yraįdomukitomsšaliesugdymoįstaigoms.
„Švietimonaujienoms“tekstusreikiasiųstišiaisadresais:

in fo leid@sac.smm.ltarbazi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie išgirdo redakcijos
prašymąirneberašoinformacijųtrečiuojuasmeniu,otaip
patnepamirštasavostraipsniuoseparašytipilnųminimų
žmoniųvardų.

ZinaRIMGAILIENĖ
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

Malonuskaitytilaiškus,kurieparašytiaiškiairtaisyklinga
kalba.Svarbunepamirštiirlietuviškųkabučių(jasgalima
surinktiklaviatūra:Atl+0132irAtl+0147),taippatnepai
niotiilgojobrūkšnioirbrūkšneliopasirinkimoatvejų(ilgąjį 
brūkšnį galima surinkti klaviatūraAtl + 0150).Siunčiami
laiškaituribūtipasirašyti,pokiekvienutekstunurodantjo
autorių.
Tikriausiai pastebėjote, jog bent kartą tekste rašome

pilnusminimųžmoniųvardus.Tekstus,kuriuosepriepavar
džiųnenurodytivardai,otiksantrumpos,siunčiameatgal
ir tikimėsgauti pataisytus.Nelietuviškus asmenvardžius
prašomerašytioriginalokalba–taipišvengsimeklaidingų
interpretacijų.

InesaČIŽIŪNAITĖ
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

Iliustracija–nuotrauka,piešinys–yravadinamateksto
akimis.Jibegalosvarbi,nestinkamaiparinktapatvirtinair
papildoteksteminimusfaktus,sudomina,patraukiadėme
sį,galiapibendrintiinformacijąirpapuoštileidiniopuslapį.
Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio dalyviai, nėra
informatyvi.

Negalėsimepanaudotinuotraukų,jeigujos:
 � įkeltosįtekstą(reikiapridėtilaiške);
 � įterptoslaiškofone;
 � sumažintos(tokiostinkatikinternetui);
 � pateiktoskaipkoliažas.

Taippatnesiųskitenuotraukųnuorodų,10iesardaugiau
nuotraukų,iliustruojančiųvienątemą–reikėtųatrinktitai,
kas,Jūsųmanymu,yrasvarbiausia.
Taippatparašykite,kasnuotraukosevaizduojama.

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja

Lopšeliuose-darželiuose
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Vieną popietę į Vilniaus vaikų
darželio„Naminukas“„Paukštelių“
grupęrinkositėveliai.Šidienabu
voypatinga,nesvykobendruome
nėsšventė–eilėraščiųkonkursas
„GražiausižodžiaiLietuvaiišvai
kiškųširdelių“.Šįkartvaikusruošė
neauklėtojos,otėveliai.Jiepatys
rinkosi,ieškojopatinkančiųeiliųir
mokėsi vaizdžiai bei išraiškingai
deklamuoti.Aš,šiostraipsnioauto
rė,auklėtojaReginaVaitkevičienė,
kartu suauklėtojaReginaKarlo
niene raginomemažųjų tėvelius
aktyviaidalyvautirenginyje.
Pirmiausia visus pasitikome

šventiškaipapuoštojegrupėje:ant
langų „žydėjo“ trispalvės gėlės,
stalus puošė geltonos, žalios ir
raudonosspalvosvėjomalūnėliai.
Lietuvosžemėlapisirplakatas„Lietuvosženklai“tarsinorėjo
pasakyti,kadesameLietuvosvaikai.Tėvaigalėjosusipažinti
sustende„VaikaikalbaapieLietuvą“pateiktainformacija–čia
mažiejiatviraidėstėsavomintis,pastebėjimusapieLietuvą,
Tėvynę,gimtinę.Visibuvopasipuošęirdžiugiainusiteikę.
Šventėspradžiojesugiedojomedarželiohimną,tadaištė

velių būrio išsirinkome vertinimo komisiją.Vaikai susikaupę
stengėsikuoišraiškingiaudeklamuoti išmoktusžodelius,kai
kurienetpasakėeilėraščioautoriųirpavadinimą.Pasirodymus
lydėjotėveliųplojimai,overtinimokomisijabuvosužavėtair
kėlėsavobalus–besišypsančiassaulytes,debesėliųpakeltinet
neprireikė.Kiekvienasvaikasnekantriailaukėįvertinimo,okiek
akysebuvodžiaugsmo,kaiiškomisijosgavovisastrissaulytes!
Vėliaumažyliai dainavoapiegintarinęTėvynę,mergaitės

sušokolietuviųliaudiesratelį„Sėjasesutėsžaliasrūteles“,o
berniukai jomspritarėdainuodami.Žiūrovųšūksnių „Bravo!“
sulaukėpianinugrojusiVasarėirSofijosdainelė.
Daugiausiaitėveliųplojimųirvaikųdžiaugsmobeijuokosu

kėlėmūsųsuauklėtojaR.Karlonieneatliktažemaitiškadaina
„Pempel,pempel“.
Pošiopasirodymopakviečiau tėvelius tęstimūsųšventę:

AugustėsmamaskaitėBernardoBrazdžioniopoeziją,omamų
kvartetas(akomponavoVasarėsmama)atlikoGalinosSavinos
dainą„Lietuva“.KiproMašanauskokūrinį„Lietuva“dainavusiam

Austėjostėčiuipritarėvisišventėsdalyviai.Taibuvotaipjautru
irartima.Širdžiaimieližodžiaiirikiskausmopažįstamosme
lodijosvisuspalietėbeisuartino.
Šventės finalinį kūrinį „Brangiausios spalvos“ dainavome

drauge.Eilėstvarkavaikųkeliamigeltoni,otėvųžaliirraudoni
vėjomalūnėliaileidovisiemspasidžiaugtimūsųvėliavosspal
vomisbeididžiuotisLietuva.
Pagaliauatėjometasapdovanojimams.Specialiaišiamrengi

niuisukurtaismedaliaisširdelėmisišodosirgintaroapdovanoti
visieilėraščiųkonkursodalyviai–vaikaineslėpėdžiaugsmobei
gerųemocijų.Nebuvopamiršti irpuikiaipasirodębeigausių
aplodismentųsulaukętėveliai.
Pasivaišinęlietuviškaduonairsaldumynais,atsigėręsulčių,

visiišsiskirstėmepakiliosnuotaikos.Ikisusitikimokitąkartą!

Tokiegrupėsbendruomenėsrenginiailabainaudingiirrei
kalingitiekvaikams,tiektėveliams.Jiekeliavaikosavivertę,
pasitikėjimąsavojėgomisbeipasididžiavimojausmą,otėvai
jaučiasisvarbūsirlygiaverčiaipartneriai.Jiemato,pastebiir
įvertinasavomažyliųgebėjimus,galimybesbeipasiekimus.O
svarbiausia–tokiesusibūrimaivisussuartinairpaliekadaug
puikiųemocijų.

ReginaVAITKEVIČIENĖ
Vilniausvaikųdarželio„Naminukas“„Paukštelių“grupėsauklėtoja

KaziukomugėsištakossiekiaXVIIa.pradžią,onuo1827m.
Vilniauspirkliai įgijoprivilegiją rengti keliasdienasvykstantį
prekymetį.TaiirbuvotikrosiosKaziukomugėspradžia.Ikišiol
išliko tradicija iš šioprekymečioparsivežti saldžiųmeduolių
arriestainių.
PirmojipavasariosavaitėVilniausr.Nemenčinėsvaikųlop

šeliodarželio pedagogams bei vaikams buvo pavasariškai
smagi irdžiaugsminga,nesvisi ruošėmėsmugei „ĮKaziuko
turgųjojam“.Taismagusirbendruomenęsuburiantisrenginys.
Lopšeliodarželiougdytiniaisuauklėtojaismugeiruošėsavo
grupėsdarbųstalus.Parodojebuvogalimapamatytipervisus
metussupintų,suklijuotų,susiūtų,aplikuotų,lipdytų,išdrožtų
ar kitaip pagamintų daiktų.Ugdytiniai domėjosi verbomis ir
sužinojo,kadsenovėjejosbuvopinamosišdažytųžoleliųvi
suosekaimuose,odabardažniausiaiyraperkamos.Mugėje
pastebėjome,kaipvaikaidomisiparodoseksponatais:stebi, 

„ĮKaziukoturgųjojamirdainassmagiaidainuojam...“

GražiausižodžiaiLietuvai
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VasarįprasidėjodidžiausiasLietuvojeikimokykliniougdymo
įstaigų sporto projektas „Mažųjų olimpiada 2016“: siekiama
populiarinti olimpines idėjas tarp priešmokyklinio amžiaus
vaikų,tenkintiprigimtinįjųjudėjimoporeikį,skatintipedagogų
tarpusaviobendravimąirbendradarbiavimąbeiugdytisveikus
irfiziškaiaktyviusmažylius.Projektąjauantrusmetusišeilės
sėkmingaiorganizuojaRespublikinėikimokykliniougdymokūno
kultūrospedagogųasociacija(RIUKKPA) irLietuvostautinis
olimpiniskomitetas(LTOK).Džiugižinia,kadšiemetprojekto
idėjaspalaikobeiremiaLietuvoskūnokultūrosirsportodepar
tamentasprieLietuvosRespublikosVyriausybės.

Projektoorganizatoriaipateikėdarvienąnaujovę–Kauno
pedagogųkvalifikacijoscentresurengtasmokomasisteorinis
praktinis seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinis
ugdymas.Projektas „Mažųjų olimpiada“. Jo tikslas – supa
žindinti šalies pedagogus su olimpiniu judėjimu Lietuvoje,
skatintivadovautisolimpiniaisprincipaissportinėjeveiklojesu
ugdytiniaisirgyvenime,tobulintiprofesines,vaikųmotyvavimo
irpagalbosjiems,reflektavimoirmokėjimomokytiskompeten
cijas.LTOKolimpiniošvietimoprogramųvadovėVitaBalsytė
pristatėinformatyvųpranešimąapieolimpinękartąirolimpinių
idėjųsklaidą ikimokyklinėse įstaigose.RIUKKPAprezidentė,

„Mažųjųolimpiada2016“

„Mažųjųolimpiados“koordinatorėAudronėVizbarienėišsamiai
supažindino suorganizacinėmismetodinėmis rekomendaci
jomis,kaipsėkmingaisurengtiabuprojektoetapusLietuvos
ikimokykliniougdymoįstaigose.Tamparengtairpedagogams
įteiktametodiniųrekomendacijųknygelėsuužduotimisskait
meniniamevaizdodiske,odarželiams–projektoorganizato
riams–paruoštosreikalingospriemonėsvaržyboms.Taippat
buvo teikiamipasiūlymai,kaippaįvairintidarželiųgyvenimą,
rengti„mažųjųolimpiečių“palydėtuves,viktorinas,organizuo
ti palaikymo komandųplakatų kūrimo kūrybines dirbtuvėles
visiemsugdytiniams.A.Vizbarienėatskleidė, jogšiemetsu
sidomėjimas „Mažųjų olimpiada“ ypač išaugo.Šaliesmastu
planuotapatvirtinti160įstaigųparaiškas,betrealybėpranoko
lūkesčius–projektedalyvautipanoronet200darželių,iškurių
priimti173.Aktyviausiaiį„Mažųjųolimpiadą“įsitraukėKauno
miestas.Jamatstovaujanet49ikimokyklinėsįstaigos,oštai
Vilniui–19.TaippataktyviaiprisijungėBiržai,Klaipėda,Drus
kininkai,Šiauliaiirkitimažesnimiestai.

Praktinėjeseminarodalyjedalyviaiišbandėlaikininko,sekre
toriausirbūsimų„mažųjųolimpiečių“vaidmenis,susipažinosu
rungtyniųorganizavimomodeliais,teisėjavimoirprotokolųpil
dymoypatumais.Nuotaikingaiišbandytasestafetėmssiūlomas
inventorius,aiškiaisuderintaspriemoniųišdėstymas,apsvarsty
tosgalimosklaidosiružkąskiriamibaudostaškai.Entuziazmas
liejosiperkraštus,estafetėsbuvovienosužkitasįdomesnės,
gudresnėsirreikalaujančiosvisoskomandossusitelkimo.Per
didelisskubėjimasklaidinonetpatyrusiuspedagogus.Šioje
dalyjevykomokymasisugdantasmeninessavybesbeifizines
ypatybes.Estafečiųrungtysišryškinostipriausiuscharakterio
bruožus,būdingustikriemsolimpiečiams,–drąsą,ryžtą,sa
vitvardą ir pasitikėjimą komanda.Keliami klausimai skatino
ieškoti irdraugerastiatsakymus,bendrisprendimaistiprino
komandinędvasią,motyvavosiektitikslosąžiningai,džiaugtis
įdėtomispastangomisirkurtidraugiškustarpusaviosantykius.
Pedagogai, pasitelkę olimpines idėjas bei jas integravę į

ugdymo(si)procesą, turi ikimokyklinioamžiausvaikuipadėti
susikurti olimpinės kultūros pagrindus, sietinus su tikromis
šiandienosgyvenimo situacijomis.Tai padės ugdyti jaunąją
olimpinękartąsavoasmeniniuįkvepiančiupavyzdžiu,skiepyti
olimpiniusprincipusirtolesnęjųsklaidą.

VilijaGERASIMOVIČIENĖ
Vilniauskolegijosdėstytoja

analizuoja, kalbasi, klausinėja, čiupinėja, ty
rinėja ir smalsauja. Jie sužinojo, kad seniau
pagrindinis transportasbuvoarkliai, kuriais ir
važiuodavo įmugę prekiauti arba apsipirkti.
Šventėjevaikaijodinėjoauklėtojųgamintaisar
kliukais,oatsisėdępailsėtiskanavoriestainius.
Šiųdienųikimokykliniougdymopagrindas–

ugdomosiosaplinkoskūrimas irvisapusiškas
vaikolavinimas.Besilankydamimugėjeugdyti
niaisusipažinosumedžiagomis,spalvomis,for
momis,sužinojodaiktųpaskirtį,specialiaijiems
sukurtojeaplinkojebuvoaktyvūsirsmalsūs,o
svarbiausia–mokėsiperimtimūsųprotėviųir
tėvųtradicijasbeipapročius.Šventėsiniciato
riaiteigia,kadKaziukomugėvaikamssuteikė
naujųžiniųirįspūdžiųbeidauggerųemocijų.

JaninaMAZANOVIENĖ
Vilniausr.Nemenčinėsvaikųl.-d.
direktorėspavaduotojaugdymui
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PedAGoGAS–UGdyMoPRoCeSooRGANizAtoRiUS

Galėčiau pasakyti, kad pedagogai itin daug dirba, nes
šiandien svarbu ne tik gerai išmanyti ir taikyti informacines
technologijasugdomojojeveikloje,betireuropietiškaimąstyti.
Ugdymoturinysikimokyklinėje įstaigojeturiatskleisti įvairius
vaikogebėjimus.Tokiąsampratątiksliausiainusakoholistinis
požiūrisįasmenybėsugdymą,kaigretavaikointelektiniopa
žintinioauklėjimoatskleidžiamijojausmai,emocijos,siekiama
nuolatžadintimotyvacijąveikti.Pedagogas–nevisažinisspe
cialistas,ougdymoprocesoorganizatorius.Jovaidmuo–ste
bėtivaiką,tinkamulaikujįpastiprinti,įkvėptiarskatintiveikti,
kurtiproduktyviąugdymo(si)aplinką,taikyti įvairiusmetodus
artechnologijas.Ugdymoturinyssudaromasvadovaujantisin
tegralumoirindividualizavimoprincipais.Integruotasmokymas
padedageriausuvoktivisuminiopasaulioypatumus.
Menoterapija–tainaujapaslaugosformanorintiesiemsiš

siugdytitamtikrusįgūdžius,atsivertinaujovėms,pokyčiams,
patirtisaviraiškosirbendravimodžiaugsmą.Daugelispsicholo
gųmano,kadpiešinys–taislaptaskeliasįsielosgelmes.Pe
dagogasgalisuprastišiąsakraliniųženklųkalbą,pereitislaptą
keliąirsužinotidaugybęikišiolnesuvoktųdalykų.Netiksapnai
yra„karališkaskeliasįpasąmonę“,betirpiešiniai.Taipmano
meniniougdymopedagogėmetodininkėDaliaSamuolienėir
mokytojametodininkėDaivaJasiūnienė.Josirparengėpro
jektą,kuriamesiekiamaneišmokytivaikuskonkrečiųmeninių
įgūdžių,oįteiktiinstrumentąpažinčiaisupasauliu.

AdVeNtoPAMoKoS

Peradventąpedagogėspakvietėtėveliusįmenoterapijos
užsiėmimą„Žvakelėsliepsnelė“.Salėje–prieblanda,ramybė,
tyla.Atrodė,kadlaikassustojo...Tikpasigirdoramusauklėtojos
balsas–maldažvakelei,pasakojimasapieadventolaikotarpį,
apiestebuklingąKūčiųnaktį,gerumą,pagalbą,užuojautą.Kal
bėta,kokiasstaigmenaspateiksime,kądovanosimešeimos
nariams.Ogaldovanosimepiešinį?Vėliauvykovaikųindivi
dualūsirbendridarbai:tapėbaltuguašu,dantųpasta–daug
snaigių,daugsniegogniūžčių,daugbaltosniego...Kaipirštu
kaipavargo,vaikaižaidėpojūčiųžaidimą:šalta,šlapia,šilta...
Žiūrintįugdytiniusirtėveliusapimadidžiulėpalaima,ramybė.
Jukmūsųįstaigosprograma–„Vaikamsdarželyjeturibūtigera
„Čiairdabar“.Irtikraivisiemsgera.
Šioprojektotikslas–laisvaiirspontaniškaidalyvautimeno

kūrybosprocesebeišankstiniųnuostatųarįgūdžių:ugdytojas

Pa ne vė žio lop še liodar že lio „Nykš tu kas“ Vai kys tės 
pe da go gi kos cen tro dar buo to jai no ri pa si da ly t sa vo 
min t mis apie vai kų so cia li nio ir emo ci nio in te lek to ug
dy mą per me no te ra pi ją.

Mus su do mi no „Švie t mo nau jie nų“ sau sio nu me ry je 
per skai ty tas straips nis „Vai kų so cia li nio ir emo ci nio in te
lek to ug dy mas per me no te ra pi ją“. Ap si džiau gė me, kad 
mū sų dar že lis jau tre jus me tus vykdo mo ky to jų me to di
nin kių pa reng tą pro jek tą „Me no te ra pi ja“. Kas pa ska t no 
jį su kur t ir įgy ven din t? Mo ky to jų ak ty vu mas, ino va ty vių 
ug dy mo me to dų pa ieš ka, no ras ten kin t vai kų ir tė ve lių 
lū kes čius. In di vi du a lios pro gra mos pe da go gams at vė
rė pla čias ga li my bes eks pe ri men tuo t, kur t ir nau do t 
nau jus ug dy mo bū dus.

VidaKlyvienė
Pa ne vė žio l.d. „Nykš tu kas“ di rek to rė

lygussuvaikais,mažyliaiskatinamikreiptispagalbosirpadėti
kitiemssudėtingosesituacijose.Svarbu,kadkiekvienasmeno
terapijosužsiėmimasišlaikytųtrijųdaliųstruktūrą:nuteikimas–
teigiamosemocinėsnuotaikoskūrimas;pagrindinėveikla–už
duotys,skatinančios,ugdančios irpuoselėjančioskūrybiškai
asmenybeibūdingas raiškos formas: jautrumą,originalumą,
vaizduotęirkt.;apibendrinimas–refleksija(vaikaiišsako,kas
jiemspatikoarnepatiko,nekomentuojamairpriimamakiekvie
nonuomonė,padėkojamaužnuoširdųdarbą).
Po veiklos tėveliai sakė: „Jautru ir gražu“.Sveikinu savo

mokytojas.Taimūsųpirmiejižingsneliai,kurie,manau,ateityje
busdarspartesni.

Me no te ra pi ja
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Profesinio mokymo institucijose

konditerio ir virėjo profesijas,
kartu sumanimi, profesijos
patarėjaSigitaStonkiene,ap
silankėŠiauliųprofesinioren
gimocentroPrekybosirverslo
skyriujebeisušiosmokyklos
auklėtiniaisdalyvavobendroje
praktinėjeveikloje.
Priešįžengdamosįpatalpą,

kuriojegaminamasmaistas,tu
rėjomeapsirengticelofaninius
chalatus,užsimautikepuresir
apsiautišlepetes.Taippatpa
prašytanusiplautirankas.
Profesijosmokytojameto

dininkėDaivaVidugirienė,kuriosvadovaujamimokiniaikepė
viešai šiauliečiamspristatytą saldųjį „Kalėdųmiestelį“, išsa
miaipapasakojo,košiojemokyklojemokosibūsimiejivirėjai
ir konditeriai.Gimnazistėmsbuvo pasiūlyta kartu pagaminti
tortą:paaiškintairpraktiškaiparodyta,kaipsudėtiingredien
tus,suplaktikremą,išspecialiostešlosišlankstytirožesirt.t.
„Maisto ruošimas turi dominti, patikti“, – sakė profesijos

mokytojaD.Vidugirienė.JisupažindinosumokineLigita,kuri
pernaibaigėgimnazijągeraispažymiais,betaiškiainežinojo,
kuonoribūti,tadnusprendėpervieneriusmetusįgytikonditerės
specialybęirtoliaustudijuotiKaunotechnologijosuniversitete.

SigitaSTONKIENĖ
ŠiauliųJuliausJanoniog-josprofesijospatarėja

Susipažinomesukonditeriospecialybe

Šiauliųprofesinio rengimocentras
(ŠPRC)vykdoprojektą „Ankstyvasis
profesinisorientavimas(OPA)“:orga
nizuojamos edukacinės pamokėlės,
bendrojolavinimomokyklųmokiniams
pristatomiamatai.

Šiauliųr.MeškuičiųgimnazijospirmokaiįŠPRCvykosusipa
žintisumūrodarbais.Būsimieji„statybininkai“buvosuskirstyti
įgrupelesirmokėsimūrytipertvarą.Vaikaienergingaikabino
skiedinį,dėjoplytąprieplytos,osudėtingiausiabuvopastatyti
lygiai.Plytosviskraipėsi,skiedinysvarvėjoperkraštus,taškė
si,tačiaupagalbininkaipadėjo,kadvisospirmaklasiųgrupelės
sėkmingaiįvykdytųužduotį.Tadpertvarosbuvosumūrytos!
Važiuodaminamo,vaikaidalijosiįspūdžiais.Pasakjų,dau

gelisužaugęnorėtųtaptistatybininkais.

DacėŠIMULIONIENĖ
Šiauliųr.Meškuičiųg-jospradiniųklasiųmokytoja

Vis daugiauŠiaulių Juliaus Janonio gimnazijosmokinių
pageidauja su išsirinkta specialybe susipažinti konkrečioje
darbovietoje.Štaikeliospirmokės,norėdamossužinotiapie

Anks ty va sis  
pro fe si nis  

orien ta vi mas
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Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymocentrejau5metus
vykdomasmokiniųmotyvavimoprojektas„Manožvaigždė“:pa
vyzdingimokiniaiskatinamiužgerąirkultūringąelgseną,kalbą,
oturintyselgesioproblemų–motyvuojamitinkamaielgtisper
pamokasirpertraukas,laikytistaisyklių.Svarbiausia–neišsi
aiškintiprasižengusius,oskatintipavyzdingusugdytinius.Taip
siekiamakurtiirpalaikytisaugiąaplinką(ypačperpertraukas),
modeliuotisocialiaipriimtinąmokiniųelgesį,skatintiklasiųva
dovų,auklėtojų,tėvų,specialistųbendradarbiavimą.Projektą
palaikoadministracija,apiejįinformuotiirugdytiniųtėvai.

Daugumapedagogųmokyklojepastebinetinkamą,kartais
netagresyvųmokiniųelgesį.Dažnaisudėtingaįjįreaguotiir,
jeinėravieningossistemos,rezultatasyraabejotinas.Eduko
logaišiąproblemąsiūlospręstiinstituciniulygmeniu.Siekiant
sumažintimokiniųagresyvumą,būtina įsaugiosugdymo(si)
aplinkos kūrimąorientuota švietimo įstaigosbendruomenės
veikla.Tokiosaplinkosvaldymostrategija turibūtinukreipta
netikįsaugumoužtikrinimąperpamokas,jituriaprėptivisą
ugdytiniųbuvimoinstitucijojeiružjosribųlaikotarpį.
Mokiniųnetinkamoelgesioprevencijairkorekcijapirmiausia

privaloapimtiinstitucinįlygmenį,tačiaušiproblemaneišnyks,
jeinebussukurtastrategija,kaip jąspręstigrupės,klasės ir
individualiulygmeniu.Taigisiūlomanepageidaujamoelgesio
prevencijospriemonestaikytikoordinuotaiiratsižvelgtiįvisas
pakopas.
Ugdantproblemųturinčiusvaikus,psichologinismokymo(si)

kontekstastokspatsvarbusirreikšmingas,kaipirmokiniams
ugdytibeisaviugdaiskatintiskirtospedagoginėspriemonės.
Taikomimetodaiturėtųbūtiorientuotiįpozityvauselgesioska
tinimą.Pastebėjau,kaddaugiausiaidėmesiosulaukiaveiklūs
„blogiukai“,kartais–aktyvūs„geriečiai“,tačiautyleniaidažnai
nepastebimi,geripoelgiaipriimamikaipnorma,tadjųmotyvaci
javismažėja.Daugdėmesioirlaikoreikalaujamokiniotaisyklių
pažeidėjai,osmulkūstvarkosnepaisymailieka„nepastebėti“.
Tadnusprendžiausukurtižaidimuparemtąskatinimosistemą
grupėje.„Šviesos“specialiojougdymocentremokiniųskaičius
klasėse yra nedidelis, todėl prie šios veiklos prisijungė visi
viduriniokoncentrougdytiniai–taipveiklaišaugoįprojektą.
Pirmiausiavisiprojektodalyviaigauna„kelialapius“įmoty

vacinįžygįarišvyką(kokį–pasirinksnugalėtojai)irvienodą

„Manožvaigždė“:skatinamegerąelgesį

„žvaigždučių“skaičių.Žaidimotikslas–išsaugotijasikiprojekto
pabaigos(4mėnesius).Grupeisvarbususitarti,užkągalima
prarasti„žvaigždutes“,todėlišpradžiųperžiūrime,prisimena
memokiniotaisykles,balsuojame.Mokytojai,klasiųvadovai
išankstoaptaria,kokiosbėdostaismetaisatrododidžiausios,
todėl akcentai kasmet kinta, sistema papildoma naujomis
priemonėmis.Pedagogainusprendžia,kaipirkurfiksuosgerą
mokiniųelgesį,onetinkamam–sukurta taisykliųpažeidimo
aktoforma„Mokyklosgėda“.
Kasdvisavaitesvykstančiuosedalyviųsusitikimuosevyrauja

draugiškaatmosfera,aptariamaprojektoeiga,pradedamanuo
pedagogųužrašytųpadėkųužgerąelgesį.Taigalibūtiirvisai
paprastidarbeliai,kurieneįeinaįmokiniopareigas(pakabino
skelbimą,padėjopradinukųmokytojaiirpan.).Jiemokosipa
matyti, įvardyti gražiusdraugų ir savopoelgius.Kiekvienas
turisulauktipastebėjimųapietai,kąjisdarogerai.Pozityvios
emocijos,įkvepiantyspavyzdžiaistiprinanorąkeistisavoelgesį.
Skaitomosir„Mokyklosgėdos“–dažnai„autorius“neįvar

dijamas.Dalyviaigali išsakytisavonuomonę,kokia taisyklė
sulaužytairkodėltaipelgtisyrablogai.Dėlnetinkamopoelgio
galimapasiaiškinti,atsiprašyti,otadadalyviaibalsuoja,aruž
blogąelgesįprarandama„žvaigždutė“.Vaikaimokosistebėti
ir kontroliuoti, vertinti savoveiklą.Arnepažeidžiamaspriva
tumas?Susitikimuose aptariami viešai pastebėti įvykiai. Jei
vaikaipastebinetinkamąelgesį,turipamatytiirjopasekmes.
Motyvacijadarlabiaukyla,kaipradedamaplanuotiišvyką–

grupelėsepasitaręvaikaisiūlo,kurnorėtųkeliauti.„Žvaigždu
tes“išsaugojusikomandakelionęgaunadovanų:kadtaptum
nugalėtoju,tereikiabūtikultūringumokiniu.Svarbu,jogišvykoje
formuojaminaudingisocialiniaiirkitiįgūdžiai.

Projektosiekiai–kurtisaugesnęmokyklosaplinką,padėti
mokiniamsišmoktipriimtisprendimusirspręstiproblemas,kū
rybiškaiirkritiškaimąstyti,bendrauti,pažintisave,vadovautis
visuomenėjepriimtinaisbūdais,valdytiemocijas–virstarezulta
tais.Opedagogamsmokiniųklausimas„Mokytoja,kadavėlbus
„žvaigždžių“projektas?“skambakaipdidžiausiasįvertinimas.

Li gi ta KLIUKIENĖ
Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymocentro

specialiojipedagogėmetodininkė

„Ateik pažaisti“, – kviečia vienas išVilniaus „Vilties“ spe
cialiosiosmokyklosdaugiafunkciocentrougdytinių.Argigali
atsisakyti?Jošvytinčiosakys,plačiausiašypsenairnekoordi
nuotaigestikuliuojančiosrankosneleidžianeprieitiirsuJUO
nepabendrauti!O jų ne vienas–apie septyniasdešimt!Net
dešimtkomandųišįvairiųmiestųsusirinkoįtradicines(vyks
tančiasnuo1998m.)tarptautineskompleksinęnegaliąturinčių
ugdytiniųvaržybas„Ašnoriulaimėti!“.
Žaisdamijudėtimėgstavisi,oypačvaikai.Jie–geriausiver

tintojai.Todėlvaikųvaržybomsreikiaruoštisatsakingiausiai.
Žaidimai, rodos, toks įprastasdalykasmūsųgyvenime, kad
netnesusimąstome,tačiaužinome,kokįdidžiulįvaidmenįjie
atliekažmogausveikloje.
„Ašnoriulaimėti“dalyviaisusirinkorungtyniautivienisukitais,

parodyti,kaipgebasportuotižaisti.Kitaiptariant,įveiktisavo

„Ašnoriulaimėti!“

negalią.Varžybųnuostatuoseteigiama,jogkomandąturisuda
rytišešividutinįbeižymųintelektosutrikimąturintysasmenys,
ovienasišjų–kompleksinęnegalią.Ilgąlaikąvežimėlyjesė
dinčiamžmoguiišryškėjaprogresuojantisraumenųsilpnumas,
galūniųdeformacijos,kvėpavimosistemossutrikimaiirt.t.Tad,
žinant,jogvaikuireikiasuteiktikuodaugiauaktyviosveiklos,
parinktos tokios judėjimo rungtys (estafetės), kurios ugdo
biosocialinesfunkcijas,gerinajudesiųvaldymomechanizmą
(formuojamotorinį įgūdį),stiprina raumenų jėgą,orientaciją,
pusiausvyrą,lavinatikslinguskasdienėsveiklosjudesius.
Pirmojimotoriniomokymosi stadija – pažintinė (kognity

vinė): vaikasmokosi,bandosuprasti, ko iš jo reikalaujama.
Antroji–siejimo(asociacijų): išbandomi irsujungiamiatskiri
komponentai.Trečioji–automatinė:veiksmasatliekamasko
ordinuotai,jamreikiamažaipažinimokontrolės.Šiojestadijoje

(Atkeltaišspalvotosiosdalies20p.)

Specialiosiose mokyklose
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KaunoJonoLaužikospecialiosiosmokyklosfilosofijaskelbia:
„Kiekvienasmažas,jaunasirsuaugęssiekia,ieškoirranda.“
Vadovaudamiesišiamintimiieškomevisikartu:mokiniai,mo
kytojai,tėvai,bendruomenė.
Sutrikusiointelektovaikaiskiriasinetiksavomąstymogebė

jimais,betirfizineraida,motorika.Jųjėgos,ištvermės,greičio,
vikrumo,pusiausvyros,reakcijosrodikliaiprastesniužsveikų
bendraamžių.Fizinisaktyvumasspecialiųjųugdymosiporeikių
turintiemsmokiniamspadedapažintisave,lemiaporeikįišlai
kytigerąenergijąirmotyvacijąmokytis.TadKaunoJ.Laužiko
specialiojojemokyklojeugdytiniaiskatinamikuodaugiaujudėti
irsportuoti.Ugdymoplanaspritaikytasspecialiųjųugdymosi
poreikių turintiems vaikams– jiems skirta daugiau valandų
aktyviaiveiklai.Bekūnokultūros,šokiopamokųmokiniams,
turintiemsžymųintelektosutrikimą,papildomaiskiriamidugy
domiejikūnokultūrosužsiėmimai.Tvarkaraštissudarytastaip,
kadvaikaisportuotųkiekvienądieną.Daugdėmesiofizinei,
sportuotiskatinančiaiveiklaiskiriamairneformaliojougdymo
užsiėmimuose.Mokykloje įrengtos puikios sporto, gydomo
sioskūnokultūrossalės,stadionas,oįstaigosnariųbeitėvų 
iniciatyvamokiniaijaunuopradiniųklasiųvykstaįbaseinąir
mokosiplaukti.Sportassutelkėbeisustiprinomokyklosben
druomenę.
Aš,kūnokultūrosmokytojasRimvydasMikučauskas,pradė

jaumokytivaikusžaistibočiosžaidimą.Taivisiemsbuvonauja
irįdomu.Tėvaiitinsusidomėjoirkiekgalėdamirėmėšiąveiklą.
Žaidimuisportosalėje reikalingaspecialidanga, tad tėveliai
radorėmėjusirgreitaiviskasbuvonupirkta.Aišku,varžytissu
sveikaisiaisbūtųsunku–taineskatintųspecialiųjųugdymosi
poreikiųturinčiųmokiniųtobulėti,neteiktųdžiaugsmo.Tadmū
sųmokyklosnariamssudarytagalimybėdalyvautispecialiojoje
olimpiadoje.Kelisįstaigosmokiniusypačsudominoplaukimas,
tadpradėjotreniruotispokeliskartuspersavaitę.Prireikėrim
tostėvųpagalbos,nesžymųintelektosutrikimąturintysvaikai
patysnegebavažinėtiįtreniruotes.Tadtėvai,pasikeisdamisu
mokytojais, tuo ir rūpinosi.Rezultatas netrukus nudžiugino:
2010m.Pasaulio specialiojoje olimpiadojeAtėnuosemūsų
mokyklosmokinysKristupastapoantrosvietoslaimėtoju.Tai
gerokaipaskatinoirmotyvavokitus.
Perpastaruosiuspenketąmetųmokiniaidalyvavospecialio

sioseolimpinėsežaidynėseVaršuvojeirAntverpene,2015m.
LosAndžele(JAV)mūsųauklėtiniairungėsinetikplaukimo,bet

Negalia–nekliūtissiektisvajonės

irbočiosžaidimovaržybose.Socialiniųįgūdžiųugdymoklasės
mokinėJulijatapobočiosžaidimovienetųirdvejetųčempione,
oKristupasplaukimovaržyboseužėmėIIvietą.Vietinėžiniask
laidaišsamiaiaprašėvaržybas,oišeivijoslietuviaiaplankėmo
kinius,pasidžiaugėlaimėjimaisirapdovanojosuvenyrais.Šie
pasiekimaisuteikėdaugdžiaugsmomokyklosbendruomenei.
Geras pavyzdys užkrečia – tėvai ėmė aktyviai domėtis

vaikųfizinėmisgalimybėmisirnorais.Jau2015m.rudenį4b
klasėsmokiniaipradėjolankytiKaunocentrosportomokyklos
plaukimobaseiną.Tikslas–lavintimotoriniusgebėjimus(pu
siausvyrą,koordinaciją,ištvermę).Įplaukimopamokasskuba
irtėveliai–jiedžiaugiasikiekvienumažupasiekimu.Jaunet
irpatysnedrąsiausiketvirtokai įveikėvandensbaimę!Tėvai
turigalimybępažvelgtiįsavovaikuskitomisakimis,suprasti
irįvertinti,kiekjiegalipasiekti.Tikreikiasutelktinorą,meilę,
galimybes.
Mokyklojenepamirštosirkitossportošakos.Jauantrusme

tusvykdomaprograma„Jaunasisatletas“.Jojedalyvaujapatys
mažiausieji:pirmos irantrosklasėsmokiniai.Tai tarptautinė
programa,remiamaMateliofondo.Šiojeprogramojeaktyviai
dalyvaujairmokiniųtėveliai,omažiejiatletaiperužsiėmimus
mokosiįvairiųpusiausvyros,koordinacijos,vikrumoirkitųfizi
nėmssavybėmsugdytiskirtųpratimų.
Turime ilgametes kūno kultūros, aktyvios fizinės veiklos

tradicijas.Kiekvienaismetais vykdomos rudens, žiemosbei
pavasariosveikatinimoirsportošventėsPanemunėsšiloteri
torijoje.Jukfizinisaktyvumaslemiavaikovystymąsi:stiprina
plaučiųfunkciją,kaulus,padedastresinėsesituacijose,gerina
išvaizdą,mokymosipažangą.

Pasiektilaimėjimaistiprinapasitikėjimąsavojėgomis,pasi
didžiavimosavimiirtapatumojausmą,įkvepiakitusmokinius, 
jų tėvelius irdaroKaunoJ.Laužikospecialiąjąmokykląpa
trauklią.
Kūnokultūros,plaukimopamokos,sportovaržybossuteikia

džiaugsmovisiemsmokyklosmokiniamsiratverianaujųgali
mybiųpasaulį.Širdžiaimielųveiklųmetuišsipildogalbūtnuo
vaikystėslydėjęstroškimas.

BirutėRIMKEVIČIENĖ
KaunoJonoLaužikospecialiosiosm-klosdirektorėspavaduotoja

RimvydasMIKUČAUSKAS
Kūnokultūrosvyr.mokytojas

sąmoningumasyrapadidėjęs,tačiauugdymastęsiasi,pateikia
mižaidimai–taipvaikaiskatinamijudėti.Tadšiosevaržybose
tikslingųjudesiųtreniravimasyraefektyvesnis.Veiksmingesnis
jistada,kaistimuliuojamavaikopažintinėsritis,onelaukiama
automatinėsreakcijos.
Taigi,gydomosioskūnokultūrosspecialistų(komandosva

dovų)tikslas–nepalengvinti judesiomokymąaratlikti jįuž
ugdytinį,betišmokyti,kadviskąkuosavarankiškiaupadarytų
pats!Jukžinome,kadprotaslabaipanašusįraumenį:jeijis
silpnas,galimasustiprintitreniruojantis.Darbopatirtisrodo,jog
realistinės(gyvenimiškos,kuriosedalyvaujapsichomotoriniai
komponentai – pojūčiai, suvokimas,mąstymas, vaizduotė,
dėmesys, jausmai, emocijos ir kt.) specialiosios rungtys jau
tampabūtinakasdieniougdytiniogyvenimodalimi.
DalyviaiPanevėžiorankiniocentrosportosalėjeatlikouž

duotis:keitėkūnopadėtis(ropojo,bėgo,įveikėkliūtis),kryptį,
pasitelkė įvairiaspriemones (parašiutą, gimnastikos lazdas,
lankus, įvairaus dydžio, formos, svorio kamuolius, taikinius
beikt.)irvaldėemocijas.
Nuotaikingoms,spalvingoms,savoišmonežadągniaužian

čioms rungtims teisėjavoPanevėžio kolegijosBiomedicinos
mokslų katedrosbaigiamojo kineziterapijos kurso studentai.

Jielabaiatsakingaiišsiaiškino,jogpajėgiausiabuvoKėdainių
specialiosiosmokykloskomanda.Laimėtojaiišsivežėpereina
mąjąrėmėjų,„Rotary“klubo,įsteigtątaurę.
DalyviamsišLatvijosatitekoketvirtojivieta.KomandosišŽa

garės,Ukmergės„Ryto“,Kėdainių,Pasvalio,Vilniaus„Atgajos“
specialiųjųmokyklų,Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymo
centro,Vilniaus„Vilties“,Panevėžio,Utenosspecialiųjųmokyk
lųdaugiafunkciųcentrųsudidžiausiuentuziazmupažadėjovėl
atvyktikitaismetais.
Tikslingaiparinktametodika irpriemonėspadėjovaikams

būtisocialiaiaktyviems,parodytiužsispyrimą,šypsotisirteigti:
„Ašįveikiausavonegalią“.
Rėmėjai, organizatoriai – „Šviesos“ specialiojo ugdymo 

centrodarbogrupė–pasirūpino,kadapdovanotasbūtųkiek
vienasdalyvis.Atsižvelgiantįnegaliosypatumusbeiorganizmo
krūviųadaptaciją,pateiktaefektyvifizinėssveikatosirgydomo
sioskūnokultūrosugdymokoncepcija.

BirutėKAMINSKIENĖ
Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymocentrojudesio
korekcijospedagogėmetodininkė,Panevėžiokolegijos

Biomedicinosmokslųkatedrosdėstytoja



24

Ko vo 13 d. su ka ko 130 me tų, kai Šiau
lių ap skri ty je, Jo niš ky je, gi mė lie tu vių 
ra šy to ja, vi suo me nės vei kė ja, li te ra tū
ros ir me no kri t kė, dra ma tur gė, po etė, 
ver tė ja, skau čių va dė ir pe da go gė Sofija
Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958). 
Ta pro ga, ma nau, ver ta pri si min ti ir 
pri min t vi suo me nei apie ta len tn gos 
lie tu vių in te li gen tės nu veik tus Lie tu vos 
švie t mo ir kul tū ros dar bus. 

Lietuvos švietimo istorijosmuziejaus
fonduosesaugomipaskutiniaisgyvenimo
metaisS.KymantaitėsČiurlionienėsrašyti
tryslaiškai,adresuotipussesereimokytojai
Onai KaušaiteiTamulaitienei. Lietuvoje
S.KymantaitėČiurlionienė žinomasavo
literatūrine veikla, bet, kad ji buvogarsi
pedagogė,visąsavogyvenimąsusiejusi
sušiasritimi,–turbūtgirdėjonevisi.
S.Kymantaitėgimėbežemiobajorošeimoje.TėvasLeonas

Kymantasbuvopuikuspasakorius,mėgęstautosaką,mokėjęs
nemažaikalbų, išsilavinęsžmogus,omotinaElžbietaJaru
laitytėKymantienėmėgodainuoti.Tikėtina,kadtėvųmeninė
prigimtispadėjosusiformuotidukterscharakteriuiirpolinkiams.
Šeimavertėsisunkiai...TaipjaususiklostėKymantųgyvenimas,
kad1893m.tekopersikeltigyventiįKulius(Kretingosapskri
tis)pasklebonąVincentąJarulaitį(motinosbrolį).Jispasiūlė
svainiuiūkininkauti,osesuopadėjošeimininkautiklebonijoje.
KunigasV. Jarulaitis globojomažąjąSofiją, leido privačiai
mokytisbendrojolavinimodalykųirmuzikos.Vėliaujimokėsi
mergaičiųPalangospradžiosmokykloje.
1898m.KuliuoseSofijasusipažinosuneseniaičiaatkeltu

jaunu kunigu JuozuTumuVaižgantu.Dvylikametėmergaitė
jau geraimokėjo skaityti ir rašyti lenkiškai, truputį rusiškai,
tačiaulietuviškai–nemokėjo.TaipJ.TumasVaižgantastapo
pirmuojuSofijos lietuvių kalbosmokytoju. Vėliau jimokėsi
PeterburgoŠv.Kotrynosgimnazijoje,o1904m.baigėRygos
realinęgimnaziją.1904–1907m.studijavoKrokuvosaukštuo
siuoseBaraneckiokursuoseirKrokuvosuniversitetemediciną,
paskui–filosofijąbeiliteratūrą.

jAUNyStėSMetAi...

1907m.S.KymantaitėišKrokuvosgrįžoįLietuvąirnetru
kus,J.TumoVaižgantopaskatinta, įsiliejo įVilniaus lietuvių
kultūrinįgyvenimą.Jipradėjodirbti„Vilties“redakcijoje,rašė
straipsnius apie lietuvių literatūrą, recenzavo knygas, tapo
aktyvia visuomeniniomoterų sąjūdžio dalyve.Būdama vos
dvidešimt vieneriųmetų dalyvavo pirmajameLietuvosmo
terų suvažiavimeKaune ir skaitė pranešimą. „Mums reikia
mokytis,mokyklaskurti“,–ištribūnosskelbėjaunojioratorė
S.Kymantaitė.Vilniujeperpirmosioslietuviųdailėsparodos
atidarymąjipirmąkartąpamatėsavobūsimąvyrą–kompozi
toriųirdailininkąMikalojųKonstantinąČiurlionį(1875–1911).
Pometų antrą kartą jie susitikoVincoKudirkos 50mečio
minėjimorenginyje.PeriškilmesS.Kymantaitėskaitėprane
šimąapiedidįjįLietuvospatriotą,„Tautiškosgiesmės“autorių,
oM.K.Čiurlionisskambinopianinu.Užsimezgusidraugystė
peraugoįilguspasivaikščiojimusVilniausgatvėmis,kuriųmetu
SofijamokėM.K.Čiurlionįlietuviųkalbos.Gramatikosmokė
išJonoJablonskio„Lietuviškoskalbosgramatikos“,išleistos

istorinėatmintis: 
pedagogeiS.Kymantaitei-Čiurlionienei–130

Tilžėje1901m.Tikėtina,kadM.K.Čiurlio
niosulietuvinimas–būtentS.Kymantaitės
nuopelnas.Vėliautiepasivaikščiojimaipa
mokos suliepsnojo ryškiausiomismeilės
spalvomis...1909m.sausio1d.Šateikių
bažnyčiojeS.Kymantaitė irM.K.Čiur
lionis susituokė. Tai buvo legendinė
pora – išsilavinę, talentingi, lygiaverčiai
partneriai.Profesinėjeveikloje jievienas
kitamdarėdidelęįtaką.Tadataibuvolabai
retasatvejis.Galnetvienintelis...1909m.
vasarąČiurlioniai praleidoPlungėjepas
Sofijosmylimą dėdę kunigąV. Jarulaitį
(1900–1910m.Plungėsklebonas,Rieta
vodekanas).Taibuvopati laimingiausia
irkūrybingiausiajaunosporosmeilėsva
sara.Konstantinasnutapė20paveikslų,
sukūrėnemažaimuzikosetiudų,oSofija
rašėstraipsnius„KritiškasžvilgsnisįLietu
vosvisuomenę“.Manau,kadtosvasaros
prisiminimusS.KymantaitėČiurlionienė
širdyjenešiojovisągyvenimą...

PedAGoGiNiodARBoPRAdžiA

1911m.S.KymantaitėČiurlionienėsudukraDanuteapsi
gyvenoKaune.Prasidėjonaujasirtikrainelengvasgyvenimo
etapas.Dvidešimtpenkeriųmetųmoterisbuvopriverstasau
irsavodukrytei ieškotipragyvenimošaltinio.Netrukusgavo
mokytojosvietą lietuviųšvietimodraugijos„Saulė“ įkurtuose
kursuose,kurpradėjodėstytilietuviųkalbąirliteratūrą.Jivi
sadaatsakingairuošėsipamokoms,ieškojoįvairiųdėstomo
siosmedžiagospateikimobūdų,formavošiodalykomokymo
metodiką.(Beje,šiaismetaisminime110ąsias(1906–1940)
švietimodraugijos„Saulė“įkūrimometines.)

BuvusiS.KymantaitėsČiurlionienėsmokinė,rašytoja
BronėBuivydaitėMičiulienė (1895–1984) savoprisimi
nimuoserašė: „Pa si gir do už du rų leng vi žings niai ir sau lės 
spin du liuo se pa si ro dė vi du ti nio ūgio, juo dais dra bu žiais, su 
juo du ša li ku ant pe čių, jau na, liūd no ma do niš ko vei do mo te ris. 
Švie sūs plau kai ly giai su šu kuo ti, su sklas ty mu per vi du rį. Ka
sos vai ni kė liu su dė tos ant gal vos. Po pa žas ti mi lai kė žur na lą 
ir kny gą. Pas kui ją įė jo mū sų kur sų ve dė ja. „So fi ja Čiur lio nie nė 
dės tys jums lie tu vių kal bą“, – pa sa kė ve dė ja ir iš ėjo. <...> At ei
da vo į pa mo kas vi sad punk tu a liai, šne kė da vo ty liu, liūd nu bal su 
(ži no jo me, kad jos vy ras ne se niai bu vo mi ręs) ir vis sup da vo si 
į ša li ką, lyg šia me pa sau ly bū tų bu vę la bai šal ta. 

Lie tu vių kal bos pa mo kų, ro dos, bu vo dvi per sa vai tę. Skai
tė me, ra šė me, pa sa ko jo me.

...Aiš kin da vo liau dies kū ry bą. Man li te ra tū ros pa mo kos at
vė rė var tus į gro žio pa sau lį... Kai pra dė jo me nag ri nė ti Kris ti jo
no Do ne lai čio „Me tus“, An ta no Ba ra naus ko „Anykš čių ši le lį“, 
sklei dė si vie nas už ki tą įsta bes ni po ezi jos žie dai. Pyk da vau, 
kai skam bu tis nu trauk da vo pa sa ko ji mą.“
Jaunojimokytojalabaistengėsi,kadjosauklėtiniaipajustų

gimtosios lietuvių kalbos turtingumą, vaizdingumą, grožį ir
skambesį...beižodžiogalią.Kadpasiektųšįtikslą,jipamokose
pasitelkdavolietuviųliaudiespasakas,padavimus,dainas...Šio
principolaikėsivisuspedagoginiodarbometus.
Kitabuvusiauklėtinė,aktorėNelėVosyliūtėDauguvie

tienė(1899–1986)prisimena: „Man at min ty je iš li ko jos ne pa
pras tai gra ži tar se na. Kai im da vo skai ty ti ko kį nors tau to sa kos 
kū ri nį, tai dai nuo te dai nuo da vo. Ir už si mer kus re giu jos kil nią 
po vy zą, gir džiu in to na ci ją...“

S.Kymantaitė-ČiurlionienėVoroneže1916m.
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S.Kymantaitė-Čiurlionienėsavonamuosesupussesere
mokytojaO.Tamulaitiene,dukraD.Zubovieneirvaikaite
DaliaZubovaite.Kaunas,1956m.

Dėstydama„Saulės“mokytojųkursuose,S.KymantaitėČiur
lionienėieškojometodų,kaippriverstijaunimąsavarankiškai
mąstyti,vertinti įvairiasgyvenimosituacijas...Todėl jidažnai
skirdavonamųdarbųužduotis:mintinaiišmoktieilėraštįarba
tekstą,kurtirašinėlius.Sofijasiekėįkvėptijaunąžmogųsvajoti,
kurstėjofantaziją,daugdėmesioskyrėkalboskultūrai.

PiRMASiSPASAULiNiSKARAS.VoRoNeže

PrasidėjęsPirmasispasauliniskarasskaudžiaipalietėkiek
vienoLietuvos piliečio gyvenimą, tad teko trauktis į carinės
Rusijosgilumą.NemažaitautiečiųišvykoįPeterburgą,Maskvą,
Jaroslavlį,Tambovą ir kt.DaugumaLietuvos inteligentijos ir
moksleivijossusitelkėVoroneže.Čiavykoaktyvusšvietėjiškas
irkultūrinisgyvenimas.1915m.MartynoYčoiniciatyvaišVil
niausįVoronežąevakuotoseberniukųirmergaičiųgimnazijose
dirbožymūslietuviųpedagogai:PranasMašiotas(gimnazijų
direktorius),MarcelinasŠikšnys,TomasFerdinandasŽilins
kas,JuozasBalčikonis,KonstantinasŠakenis,J.Jablonskis,
ZigmasŽemaitis,JonasMurka,JuozasDamijonaitis,Juozas
Vokietaitis,S.KymantaitėČiurlionienėirkiti.
SudukreleDanutepersikėlusi įVoronežą,S.Kymantaitė

Čiurlionienėpradėjomokytojauti lietuviųmokytojų kursuose
irmergaičiųlietuviųgimnazijoje.Prasidėjokitaspedagoginės
veiklosetapas.Jijauturėjokeleriųmetųtokiodarbopatirties,
todėlčiaatvykusidrąsiaiėmėsiieškotinaujųpedagoginiome
nokrypčių ir tai sekėsipuikiai.Pamokoms ruošdavosi labai
atsakingai,kruopščiai,savitai,kūrybiškai.Aiškindavodalyką
metodiškai,gyvai,suprantamai,osausągramatikąstengda
vosiiliustruotispalvingaispavyzdžiais.Taippatjibuvoirpuiki
lietuviųliteratūrosmokytoja:raiškiaiskaitydavoįvairiųautorių
kūrinius, pjeses.Pastebėjusi, kadmokyklinei scenai trūksta
kūrinių–patijuosparašė:„Gegužis“,„Grybųbarnis“,„Barbutė
piemenėlė“irkt.Taipjitapovaikųteatropradininke.Benedi
džiausiasS.KymantaitėsČiurlionienėsnuopelnas–gebėjimas
išugdytijauno,bręstančiožmogausvidinękultūrą.Tojisiekė
netikperpamokas,pokalbiusmokiniųbendrabučiuose,betir
rodydamasavoasmeninįpavyzdį.S.KymantaitėČiurlionienė
visadabuvolabaitaktiškairmandagitieksumokytojais,tieksu
auklėtiniais,daugdėmesioskyrėgražiamelgesiui,kultūrai.Jai
labairūpėjokasdienismokiniųgyvenimasbendrabučiuose,ar
tikraitentinkamossąlygosmokytis,argerapsichologinėatmos
fera.Tuosmokinius,kuriemsreikėjopagalbos,globojo,rėmėir
moraliai,irmaterialiai.Ypačjiugdėmergaičiųsavarankiškumą,
asmenybę,mokėšeimininkauti,namųruošosdarbų,santūru
mo.S.KymantaitėsČiurlionienėspedagoginįdarbąitinvertino

irkolegos,oypačbuvęjosmokytojaimatematikaiP.Mašiotas
irM.Šikšnys.(1902–1904m.RygojeSofijadažnailankyda
vosiMašiotųnamuose,oM.Šikšnysjąmokėlietuviųkalbos.)
Tuometulabaitrūkovadovėliųlietuviųkalba,tadšaliapeda

goginiodarbodaugelisinteligentųjuosrašėirleidomokykloms.
S.KymantaitėČiurlionienėparengėirišleidolietuviųliteratūros
vadovėliųciklą,straipsniųrinkinį„Išmūsųliteratūros“(1913),
vadovėlius„Lietuviųliteratūrosistorijoskonspektas“(1918)ir
„Lietuviųliteratūrosistorijoskonspektochrestomatija“(1918).
Čia ji laikėsisavopožiūrio,skelbtokartusuM.K.Čiurlioniu
parengtojeirišleistojeknygoje„Lietuvoje“(1910),kadįtauto
sakąbeiliteratūrąreikiažiūrėtikaipįmeną...Jipirmojipradėjo
naująlietuviųliteratūrosinterpretavimokryptį.

NePRiKLAUSoMojeLietUVoje.KAUNe

1919m.S.KymantaitėČiurlionienėatvykoįKaunąirpradė
jodirbtiKaunoapsaugosministerijosŠvietimoskyriuje,rengė
chrestomatijasKaunokaromokyklai.1925–1938m.Lietuvos
(nuo1930m.–VytautoDidžiojo)universitetoHumanitarinių
mokslųfakulteteskaitėlietuviųkalboskursąirkurįlaikądėstė
Valstybėsteatrovaidybosmokykloje.Kasgalėtųgeriauapibū
dintiS.KymantaitęČiurlionienękaippedagogęneiamžininkų
prisiminimai?

Buvęsmokinys,aktoriusKazysJurašiūnas(1900–1975),
mokęsis vaidybosmokykloje 1926–1929m., prisimena: 
„Tai bu vo prieš ke tu rias de šimt me tų. Tuo met lan kiau Vals ty
bi nio te at ro vai dy bos mo kyk lą. At ski rų pa tal pų ne bu vo, to dėl 
pa skai tos vyk da vo te at ro fo jė.

Kaip da bar at si me nu, po pie ti nė mis va lan do mis į sie ty nais 
nu švies tą pir mo jo aukš to fo jė įženg da vo ra šy to ja. Vi du ti nio ūgio, 
tru pu tį pail go vei do, kuk liai aukš tyn į de ši nį šo ną su šu kuo tais 
veš liais, po tam siais plau kais. Ji vi suo met mū sų ne di de lę gru
pę ste bin da vo ge ru sa vo žvilgs niu. Mes taip pat gė rė da vo mės 
ir ra šy to jos ap ran ga – jo je ne bu vo nie ko ne rei ka lin go, jo kių  
pa stan gų pa brėž ti sa vo iš orę, nors tuo pa čiu me tu ji bu vo 
ele gan tiš ka, gra ži. Ir at ro dė, kad be ga lo tai de ri na si su jos 
as me ny be.

S. Čiur lio nie nė mums skai tė ak cen to lo gi jos kur są, kar tu sie jo 
šį moks lą su pra ty bo mis. Ga na sau sa, sun ki ir nuo bo do ka šio 
da ly ko me džia ga, per tei kia ma jos lū po mis, įgau da vo vi sai ki to
kių spal vų, nes ra šy to ja mo kė jo kal bė ti. Jos ta ria ma me žo dy je 
kiek vie nas bal sis, kiek vie nas prie bal sis nu skam bė da vo taip, 
kaip tu ri lie tu viš kai skam bė ti, o kiek vie na kir čiuo to skie mens 
prie gai dė bu vo skam bi ir mu zi ka li.

S.Kymantaitė-Čiurlionienė„Lietuviųliteratūros
istorijoskonspektochrestomatija“.
Voronežas,1918m.
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Jos klau sy da mi, ju to me, su ko kia di de le mei le gim ta jam žo
džiui ji at ei da vo pas mus, kaip jai rū pė jo, kad nuo sce nos sklis tų 
gy vas, liau diš kas, skam bus žo dis. Su nuo sta ba ta da žiū rė jo me 
į ją, kaip į žmo gų, su ge ban tį pui kiai nau do tis liau dies kal bos 
lo by nu ir da ly tis su mu mis gy vu žo džiu.“
S.KymantaitėČiurlionienė buvo išsilavinusimoteris,mo

kėjolenkų,prancūzų,rusų,vokiečiųkalbas.1935m.Vytauto
DidžiojouniversitetasjąkomandiravoįVakarųEuropąpasižiū
rėtiirsusipažintisugimtosioskalbosbeiliteratūrosmokymo
metodikomis tų šaliųmokyklose.TekopabuvotiŠveicarijoje
(Bazelyje,Berne,Ženevoje),Prancūzijoje (Lijone),Lenkijoje
(Torunėjė,Varšuvoje,Krokuvoje)irįgytivertingospedagoginės
patirties.S.KymantaitėČiurlionienė rinkomedžiagą lietuvių
kalbosirliteratūrosdėstymometodikai,buvopradėjusijąra
šytiirtikėjosiišleisti.Vylėsi,kadtasdarbasbusiąsaukštojoje
mokykloje leidžiančiodirbti cenzopagrindas,betprasidėjęs
Antrasispasauliniskarassugriovėvisusplanus.Šaliaintensy
viospedagoginėsveiklosS.KymantaitėČiurlionienėaktyviai
dalyvavo irvisuomenėsgyvenime.Jibuvovienintelė lietuvė
moteris,buvusiLietuvosVyriausybėsdelegacijojeTautųSąjun
goje–dalyvavoposėdžiuose1929–1931ir1935–1938metais.
Lankėsitarptautiniuosemoterųsuvažiavimuose,1930–1936m.
buvovyriausiojiLietuvosskaučiųvadovė.S.KymantaitėsČiur
lionienėsnamuoseŽemaičiųgatvėjevykdavogarsiejikalbos
šeštadieniai,darvadinami„Čiurlionienėsšeštadieniais“,čiasu
siburdavopoetai,rašytojai,literatai,lituanistai.Ištų„Čiurlionie
nėsšeštadienių“išaugožurnalas„Gimtojikalba“(1933–1941),
kurį1933–1934m.redagavopatiS.KymantaitėČiurlionienė.
Mokslininkėpublikavodaugybęstraipsniųįvairiomisšvietimo

ir kultūros temomis tarpukarioperiodikoje. Jai rūpėjo tautos
auklėjimoproblemos, kaip išugdyti jaunimą, kuriuo valstybė
galėtųpasitikėti.Straipsnyje„Apietautosauklėjimą“(„Švieti
modarbas“:1922,Nr.12,p.502–503)autorėvaizduojarealų
tautoskultūrinimoprocesą: „Kiek vie na epo cha tu ri sa vo vei dą, 
sa vo ide a lus, sa vo va dus. Jei gu vi du ram žiais va do vau jan čiuo ju 
luo mu bu vo ku ni gi ja ir ka rin go ji ba jo ri ja, tai mū sų lai kais, jau 
nuo de vy nio lik to  am žiaus pir mo sios pu sės, gy ve ni mą ve da 
in te li gen ti ja. Ji jam duo da kryp tį, spal vą, to ną, ji dir ba moks lui, 
ku ria me ną, ji ko vo ja dėl idė jų, mo ko pla čią vi suo me nę per 
spau dą – ji va do vau ja gy ve ni mui.

Lie tu vių gy ve ni me ypač aiš kūs in te li gen ti jos nuo pel nai, kaip ir 
ki to se tau to se, ku rios yra gy ve nu sios at bu di moat si kė li mo die
nas, <...>. Pas mus, su ly gi nus su ki tais, dar toks skir tu mas, kad 
mū sų in te li gen ti ja ki lu si ne iš aukš tes nių jų, pa si tu rin čių jų luo mų, 
bet iš vals tie čių ir, moks lą ei da ma, tu rė jo sem tis kul tū ros kur 
pa kliu vo, at si dur da ma įvai rio se įta ko se, ir tu rė da vo vi sas jė gas 

įtem pu si sa vo pri ty ri mu va do vau tis <...>. Mū sų in te li gen ti ją auk
lė jo sve ti ma prie šover gė jo mo kyk la. Tos mo kyk los už da vi nys 
bu vo ant sa vo kur pa lio iš temp ti jau nuo me nės dva sią, įpil ti jai į 
šir dį sa vos sul ties, ga min ti iš ti ki mų ca rui tar nų, – ir kaip vi sa tai 
ne pa si se kė jai – ru sų mo kyk lai! Ap si gy ni mo ins tink tas šnibž dė
jo ne pa si ti kė ji mo per spė ji mų. Gi lu moj glū din ti tau tos dva sios 
ki birkš tė lė, ma žiau siai pro gai at si ti kus, ma žiau siam ža di ni mo 
žo džiui su skam bė jus, jau lieps no jo. Ir jau ni mas, ieš ko da mas 
užuo vė jos nuo mo kyk los – pa mo tėsra ga nos, bū rė si į kuo pe les, 
kū rė la vi ni mo si drau gi jė les, ka me, kaip mo kė da mi, tą lieps ne lę 
kurs tė; bu vo tai dar bas ka ta kom bo se sa vo dva siai gai vin ti.

Gra žus įvy kis mū sų tau to je – at si ra di mas lyg vi sai sa vai me 
in te li gen ti jos, bet ne nor ma lus, t. y. at si ra dęs ne pa leng va, ne 
iš si vys tęs iš tau tos bran duo lio, bet lyg stai ga aud ros karš čio 
pri pil dy ta at mos fe ra lie pė nok ti, bręs ti ūmai ir ko vo ti dėl sa vo 
gy vy bės įvai riais bū dais <…>.“ Taitiktrupinėlisminčiųišilgo
straipsnio... Kitame tekste, rašydamaapie auklėjamuosius
uždavinius,autorėpabrėžiamokymoirauklėjimoryšį,teigia,
kadmokyklaprivaložmogųkultūrinti,išoriniuskultūringosvi
suomenėspožymius(punktualumą,mandagumą,susivaldymą,
pareigingumąirpan.)sietisuvidinekultūra.

Susilpnėjussveikatai,1938m.,S.KymantaitėČiurlionienė
pasitraukėišpedagoginėspraktikos,betvisąlikusįgyvenimą
nenutraukėryšiųsujaunimu,nuolatlankėsividurinėseiraukš
tosiosemokyklose,skaitėpaskaitas,bendravosupedagogais,
aptarinėjo iškilusias problemas, dalijosi savo patirtimi apie
atsakingą rašytojosdarbą. Josgiliu įsitikinimu, tik žmogaus
vidinėkultūrairerudicijayratvirtaskovosužšviesesnęateitį
pamatas.Mokslininkėvisadabuvodvasiniogrožiošalininkėir
propaguotoja...
S.KymantaitėsČiurlionienėsreikšmingiausiąkūrybosdalį

sudarodramaturgija.Ryškiausikūriniai:satyrinėkomedija„Pi
nigėliai“(1918),komedijos„Vilospuošmena“(1932),„Didžioji
mugė“(1939),dramos„Kuprotasoželis“(1919),„Aušrossūnūs“
(1923),apysaka „Šventmarė“ (1937),poemos „Giriažalioji“,
„Mūsų jauja“, „Vaiva“ (1918), pjesėpasaka „Dvylika brolių,
juodvarniaislakstančių“(1931)irkt.
UžnuopelnusLietuvai1927m.apdovanotaVytieskryžiaus

2osrūšies3iojolaipsnioordinu.

Esuįsitikinusiirnuolatoskartoju,kadtikgerbdamisavotautos
istorinęatmintį–žmones,dirbusiusirdaugnuveikusiuslietuvių
tautinėskultūrosiršvietimosrityje–kuriamesavokartosateitį...

JūratėJAGMINIENĖ

Kviečiameįšiųmetųbalandžio7d.vyksiančiątarptautinę
konferenciją „Vaikokalba:prevencija irbendradarbiavimas“,
skirtąužsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams,
mokytojams,tėvamsbeiprojekto„Vaikokeliasįgražiąkalbą“
partneriamsirdalyviams.

KONFERENCIJOSANOTACIJA:pasidalysime praktine
patirtimi,aptarsimeįvairiusprevencijosbūdus,kaippadėtivai
kamsgeraitartigarsus,kaipsudarytisąlygaslavintismulkiąją
irbendrąjąmotoriką,kalbospadargusbeigirdimąjįsuvokimą,
t.y.įgyvendintikalbosugdymomodelį.
„Kiekvienasvaikasgalitaptigenialus.Kiekvienamamaturi

galimybęirsugebėjimąatskleistiužslėptussavoatžalosgabu
mus.Jigaliirprivalovystytivaikointelektą.Vaikai,kuriežino
daugiau,–pasitikintyssavimi.Kuojieyragabesni,tuomažiau
reikalaujapagalbos.Gabiausivaikaiteikiapirmenybęneverkš
lenimams,oįdomiaiveiklai.“(GlenasDomanas„Harmoningas
vaikougdymas“)
KONFERENCIJOSDALYVIAI: įvairių Lietuvosmiestų,

„Vaikokalba:prevencijairbendradarbiavimas“

Kaliningrado srities ir Liepojos ikimokyklinio ugdymo įstaigų
logopedai,pedagogai,vadovai,tėvaibeiprojekto„Vaikokelias
įgražiąkalbą“dalyviai.
KONFERENCIJOSTIKSLAS: tarptautinioprojekto „Vaiko

kelias į gražią kalbą“ pedagogų kūrybiškos darbo patirties
sklaida,kalbossutrikimųankstyvojiprevencija.

Lektoriai–jungtinėlektoriųirkonferencijosrengėjųgrupė.
Konferencijospradžia–10val.,trukmė–6val.
Vieta–Klaipėda,viešbutis„Amberton“,NaujojoSodog.1.
Kalba–lietuvių,rusų.
Kontaktai:LauretaChankevič,tel.+37065605124,Dan

guolėPetrauskienė,tel.+37068473471,TatjanaRusinova,
tel.+37062022434,IngridaKasputytė,tel.+37067612180.

DalyviamsbusįteiktiLRšvietimoirmoksloministerijos
patvirtintikvalifikacijostobulinimopažymėjimai,pažymos
irpadėkos.

Konferencijosrengėjųinf.
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Sausio21–25d.SanPaulomieste
(Brazilijoje)vykoXIXPietųAmerikos
lietuviųjaunimosuvažiavimas.Jame
dalyvavodaugiaunei 60atstovų iš
Argentinos,Venesuelos,Urugvajaus,
Kanados,LietuvosirpačiosBrazilijos.
PietųAmerikos lietuvių jaunimo

suvažiavimas yraPasaulio lietuvių
jaunimosąjungos(PLJS)irPasaulio
lietuviųbendruomenėsbendraspro
jektas, kurį šiaismetais organizavo
Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga
(BLJS). Ketvirtadienį vykusioje su
važiavimoatidarymošventėjeskam
bėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs
susipažinimožaidimai.Vakarevyko
oficiali ceremonija, kurioje sveiki
nimo žodį tarė LR užsienio reikalų
viceministrasMantvydasBekešius,
šio suvažiavimosteigėjas, Lietuvos
vyskupųkonferencijosdelegatasuž
sieniolietuviamskatalikams,prelatas
Edmundas Putrimas. Paskutinioji
pasisakėBLJSvaldybospirmininkė
LaimaZizas.
Penktadieniorytevisisuvažiavimodalyviaiišvykoįlietuvišką

sodybą„Lituanika“,esančiąprieAtibaiamiestelio(120kmnuo
SanPaulo).ŠisodybaįsteigtapoIIPasauliolietuviųjaunimo
kongreso,1976m.
Renginyje „Studijų dienos“ diskusijas vedė Lietuvoje po

puliarus dainininkas,Kolumbijoje gimęs JurgisDidžiulis. Jis
kalbėjoapietapatybęirapietai,kąreiškiabūtilietuviu,ovakare
surengėsavokoncertą.Priesuvažiavimodalyviųprisijungėir
visamepasaulyjegarsūslietuviųkilmėsdailininkai„dvynukai“
(OsGemeos), piešiantysgrafiti technika. Jie pasakojoapie
savodarbusLietuvoje,JAVirBrazilijoje.

XiXPietųAmerikoslietuviųjaunimosuvažiavimas

SekmadienįsuvažiavimodelegacijagrįžoįSanPaulomiestą
irdalyvavošv.MišioseŠv.Juozapolietuviųparapijoje.Mišias
aukojoprelatasE.Putrimas,giedojovietinis lietuviųchoras.
Iškilmiųpabaigojeparapijossalėjevykobendripietūs,kuriais
vaišinoBrazilijoslietuviųbendruomenė.
XIXsuvažiavimasoficialiaibaigėsiBrazilijoslietuviųjaunimo

sąjungosdraugijoje.
RodrigoSaltoBogušas visus pakvietė į XXPietųAmeri

kos lietuvių jaunimo suvažiavimą, vyksiantį kitųmetų sausį
Argentinoje.

ParengtapagalPLJSinf.

Prieš66eriusmetus,1950m.,tolinuogimtosiosTėvynės
įkurtalietuviškamokykla.Bėgometai,keitėsilaikai,oįstaigos
tikslai nepakito: saugoti, puoselėti ir perduoti lietuvių kalbą,
lietuviškastradicijas.

Vasario16osiosgimnazija2016–2017m.m.kviečiamokytis
lietuviųkilmėsvaikus.

Gimnazija:
 � Valstybėspripažintaprivatimokykla,kuriojemokomasipagal
Heseno žemėsŠvietimoministerijos programą, papildytą
lituanistineprograma.

 � Lituanistinęprogramąsudaro:lietuviųkalbosirliteratūros,
Lietuvos istorijos, religijos, o žemesnėse klasėse dar ir
geografijos,politikosirekonomikosbeimuzikospamokos.

 � Atestataspripažįstamasvisamepasaulyje.
 � 2010m.suteiktasHesenožemėsŠvietimoministerijosgabių
vaikųugdymosertifikatas.

 � Tai dvikalbė, jaunus žmones krikščioniškadvasiaugdanti
mokykla.Moderni, bet kartu ir sauganti bei puoselėjanti
unikaliąistorinęatmintį,lietuviškastradicijas.

 � Įstaiga,kuriojejaunižmonėsdalyvaujatarptautiniuosemeno,
sporto,ekonomikosirpolitikosprojektuose,kasdienmokosi,
kaiptaptisąmoningaisbeitolerantiškaisEuropospiliečiais.

MokytiskviečiaVasario16-osiosgimnazijaVokietijoje

Gimnazijasiūlo:
 � Draugiškąiršeimyniškąatmosferą,kuriojeypačdidelisdė
mesysskiriamassolidarumui,bendravimuiirindividualiam
ugdymui.

 � Mažas klases, kuriosemokytojai atsižvelgia į kiekvieno
mokinioporeikiusirgebėjimus.

 � Moderniaiirjaukiaiįrengtąbendrabutį–jamevaikamssu
daromosgerossąlygosmokytisirtobulėti.

 � Lankytimokiniųorkestrą,vokalinįansamblį,tautiniųšokių,
ateitininkų,mokomosiosmokiniųbendrovės„All!in“,dailės,
biržosinscenizacijos, jaunesniųjųklasiųglobėjų,Jungtinių
tautųmodelio,„Nestovėknuošalyje“,„Gurmanųklubo“,„Kino
klubo“, bendrabučio radijo, hiphopo, krepšinio, nardymo
irkt.būrelius.
Gimnazijaieško:smalsių,iniciatyviųirkūrybingųmokinių,

motyvuotųaktyviaidalyvautimokyklosgyvenimebeiatkakliai
siekiančiųsavotikslų.

Dokumentaipriimamiiki2016m.balandžio29d.
Daugiauinformacijos:Vasario16osiosgimnazija,Lorscher

Str.1,D68623,LampertheimHüttenfeld,Deutschland.
Tel.+496256859900,faks.+4962561641,
el.p.info@litauischesgymnasium.de.
Internetopuslapyje–www.gimnazija.de 

IevosMartinaitisnuotr.
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Mūsų įstaiga – pirmoji nepriklausomos Lietuvos privati
meninio, socialinio ugdymo institucija, savo kelią pradėjusi
1991m.vasarį.Anksčiaumokyklabuvožinomamano,Jūratės
Stauskaitės,dailėsstudijosvardu,vėliaujiišaugoįnovatorišką
meniniougdymoįstaigą,kuriojesavokeliųieškoiratrandane
tikbūsimiejimenininkai,betirkitųprofesijųatstovai.Sukūrus
alternatyvią, originalią „Ugdymomenu“ programą,mokykla
tapolaisvožmogauslavinimoerdve.Jojesukauptavertingos
patirties, įgyvendintadaug individokūrybiškumąskatinančių
projektų,mokytapažintitradicinįiravangardinįmeną,supažin
dintasusvarbiausiaismenoistorijosreiškiniais,išleistadau
gybėmetodiniųdailėspažinimoleidinių,eitažmogausesmės
irprasmiųieškojimokeliu.
Siekiame,kadkitasžingsnisbūtųkitoks–daršiuolaikiškes

nis,norimepasidalytisavo ilgametepatirtimi ir ieškotinaujų
idėjų.Visus2016uosiusirskirsimenaujiemssumanymams.

Parodųciklas„VEIKIANTYS“:
„VEIKIANTYSIII“–kovomėnesįVilniausvaikųirjaunimo

menogalerija „Vėjas“pakvietė įparodą„Aštokspats,bet
kitas“, kurioje šiuometudirbantysarbuvęžymūsLietuvos

Vilniausvaikųirjaunimo 
dailėsmokyklai–25-eri!

menininkai,pedagogaipristatėikišiolnepažintussavokūry
biniusveidus.
„VEIKIANTYS IV“–balandžiomėnesįVilniaus vaikų ir

jaunimomenogalerijoje„Vėjas“surengsimežaismingąparodą
abstrakčiupavadinimu„Žmogus“.Numatomeitinoriginaliai
pateiktižmogausįvaizdžioaspektusvisaisįmanomaisvaizda
vimobūdais.Parodosdalyviųamžiusnuo3metų.

Mokykla toliaupasiryžusiplėtotiedukacinesprogramas li
goninėse,globosnamuose,rūpintis irmokytigabiusvaikus,
estetiškaisakcentaispuoštiapleistasmiestovietas.
TikimėssulauktiJūsųdėmesioirkviečiametaptimūsųidėjų

bendrininkais.
JūratėSTAUSKAITĖ
Mokyklosįkūrėja,direktorė


