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Švietimoirmoksloministrėkreipėsiį
Vyriausybędėlpedagogųatlyginimo

didinimo2016–2018 m.

ŠvietimoirmoksloministrėAudronėPitrėnienėkreipėsi įVyriausybędėldviejų
nutarimųprojektųsvarstymo–pedagogųdarboužmokesčiodidinimogairiųbeimo
kyklųtinklotaisykliųpakeitimo.
Gairėsenumatytanuosekliaididintipedagogųatlyginimą2016–2018m.,taippat

pakeistiikimokykliniougdymodarbuotojųdarbokrūvį.Tampreliminariaiišvalstybės
biudžetoreikėtųskirti109,1mln.eurų.
„Nuošiosausiopirmąkartąpošešeriųmetųpakeltivisųpedagogų–nuodarželio

auklėtojųikigimnazijųmokytojų–atlyginimai,bettonepakanka.Tadpalaikaušvietimo
profesiniųsąjungųkeliamąreikalavimą–pedagogųatlyginimąbūtinasugrąžintiiki
prieškrizębuvusiolygio.Mokytojųbendruomenėpernaisurengėįspėjamąjįstreiką.
Vyriausybė turi prisiimti atsakomybę,nesnetpertvarkiusdalįŠvietimo irmokslo
ministerijai(ŠMM)pavaldžiųįstaigųnepavyktųsutaupyti“,–teigiaA.Pitrėnienė.
MinistrėsVyriausybeipateiktamenutarimoprojektesiūlomajaušiemetdarkartą

didintipedagogųatlyginimus.Visųmokytojųdarboužmokestisnuorugsėjo1d.kiltų
vidutiniškai1,5proc.,ikimokyklinioirpriešmokykliniougdymopedagogų–6,5proc.
Tamšiemetpapildomaireikėtų4,8mln.eurų.„Darželioauklėtojųirpriešmokyklinio
ugdymopedagogųatlyginimai keliami atsižvelgiant į švietimoprofesinių sąjungų
reikalavimuspriartinti jųdarboužmokestįpriebendrojougdymomokytojų.Tad jų
atlyginimaiatitinkamailabiaudidėtųir2017–2018m.“,–aiškinašvietimoirmokslo
ministrė.
Nuo2017m.sausio1d.visųmokytojųdarboužmokestįsiūlomakeltividutiniškai

7proc.,darželioauklėtojų–17proc.,onuo2018m.sausio1d.–atitinkamai5ir
10proc.Tam2017m.išvisoreikėtų58mln.eurų,2018m.–46,3mln.eurų.„Taip
būtųsudarytossąlygosmokykloseišlaikytikvalifikuotusdarbuotojusirpritrauktidau
giaujaunųspecialistų“,–teigiaA.Pitrėnienė.
ŠiameVyriausybėsnutarimoprojektetaippatnumatytapalaipsniuikeistiikimo

kyklinioirpriešmokykliniougdymopedagogųdarbokrūviosandarą.Nuo2017m.
sausio1d.krūvisbūtųsumažintasvienakontaktineirpadidintasvienanekontaktine
valanda,nuo2018m.–sumažintasdviemkontaktinėmis irpadidintasdviemne
kontaktinėmisvalandomis.Taipnepasikeistųbendrasvalandųskaičius.Išvisotam
reikėtų5,5mln.eurų.

KitameVyriausybėsnutarimoprojektesiūlomakeistiformaliojošvietimoprogramas
vykdančiųįstaigųtinklokūrimotaisyklesirjosenumatyti,kadsavivaldybėsmokykloje
klasėsmokiniųskaičiausvidurkispagalbendrojougdymoprogramasgalėtųbūtima
žesnisužnustatytąjįMokiniokrepšeliolėšųapskaičiavimoirpaskirstymometodikoje.
Tuoatveju,jeigumokyklossavininkasišsavivaldybėsbiudžetoasignavimųbendrojo
ugdymomokyklaipapildomaiskiriatiekmokymolėšų,kiekjųtrūkstaikividutiniam
mokiniųskaičiuinustatytossumos.Šisnutarimasįsigaliotųjaunuošiorudens.

Moksloirtechnologijųpopuliarinimo
cen tras bus ku ria mas Kau ne

ApsvarsčiusKaunoirVilniauspateiktasvizijasapsispręstarinktisKaunosiūlymą
MoksloirtechnologijųpopuliarinimocentrąįkurtiNemunosaloje.Pasiūlytacentro
vietasudarogalimybęgeraiinfrastruktūrai–numatytas9tūkst.kv.mplotas,patogus
privažiavimasirlogistika,aplink–žaliosioserdvėsirupė.
Kaunosavivaldybėsnumatytascentrobiudžetas–apie23mln.eurų.Švietimoir

moksloministerijanumatoprojektuiskirtiapie10mln.eurų,o2,5mln.eurų–Kau
nosavivaldybė.Taippatplanuojamapasitelktiprivatausverslo,regioninėsplėtrosir
universitetųinvesticijas.Numatoma,kadcentrasdurisgalėtųatverti2018–2019m.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Savarankiškasirveržlusžmogus–
kuriantissave,Lietuvąirpasaulį

Valstybinėsšvietimo2013–2022m.strategijosįgyvendinimoanalizės1 apžvalga

Straipsniopavadinimas–taimūsųvalstybėspagrindinisstra
teginisšvietimotikslas2.Josiekiamatęsiantdarnepriklausomy
bėspradžioješvietimoreformospradininkėshabil.dr.Meilės
Lukšienėsiškeltasidėjas3 ir telkiantšvietimobendruomenės
pastangasdraugesiektiesminiųpokyčių,kuriebūtiniatsižvel
giantįnaujausiąšvietimofilosofiją,politikąirpraktiką.
Dar1989m.Lietuvosvidurinėsbendrojougdymomokyklos

koncepcijoje „Tautinėmokykla“, pradėjus teoriškai formuoti
Lietuvosšvietimosistemosviziją,apsispręstaugdytikūrybin
gą, kultūrinę žmogaus savimonę.Nubrėžta kryptis – vesti į
savosioskultūrosapmąstymąbeilyginimą,taippažadintiryžtą
gerintiirgražintisavonamus,toliaukurtiirpratęstitai,kąesi
radęs.Siekta keisti perdaugcentralizuotą, dehumanizuotą,
nedemokratiškąšvietimovaldymą,buvusįauklėjimopagrindą–
konformizmą–žmogausprisitaikymąprieišankstonustatytos
idealiosvisuomenėsmodelio.
Dešimtmečio strategijos tikslus įgyvendiname jau dvejus

metus.Šiame straipsnyje aprašyti keli pagrindiniai rezulta
tai, kurieplačiau išanalizuotiŠvietimo irmoksloministerijos
(ŠMM) 2015m. leidinyje „Valstybinės švietimo strategijos
2013–2022m.įgyvendinimas.Medžiagadiskusijoms“.

DaugžMoniųLietuVojeįgyjaiŠSiLaViniMą

Bentvidurinį išsilavinimąLietuvoje įgiję91proc.asmenų.
PastaraisiaismetaisdaugiaubuvotiktrijoseEuroposSąjun
gosvalstybėse–Kroatijoje,AirijojeirKipre.Įgijusiųjųaukštąjį
išsilavinimąšalyjekasmetdaugėja irsudaro53,3proc.visų
gyventojų–taigeriausiasrezultatasEuropoje(visgiLietuvoje
didelisšiorodiklioskirtumastarpvyrųirmoterų–net18,9proc.
daugiaumoterųturiaukštąjįišsilavinimą).

LietuVoSuniVerSitetaipaStebiMi
paSauLioreitinguoSe

Valstybinėješvietimostrategijojeįtvirtintassiekis,kad2017
ir2022m.įARWU4reitingo500tukąpatektųbentvienašalies
aukštojimokykla.Iki2014m.nėvienasLietuvosuniversitetas
neperkopėšios ribos, tačiau jiepastebimi kituose institucijų
įvertinimuose.Šiemet į besiformuojančiųEuropos irCentri
nėsAzijosšaliųuniversitetųreitingą5pateko5universitetaiiš
Lietuvos.AukščiausiaiatsidūrėVilniausuniversitetas(VU)– 
19vieta,VilniausGediminotechnikosuniversitetasužėmė45
vietą,Kaunotechnologijosuniversitetas–50,VytautoDidžio
jouniversitetas–77,Klaipėdosuniversitetasdalijasi121–130
vietas.Pasauliouniversitetų reitinge6 iš800universitetųVU
užėmė501–550vietą(2014m.buvotarp551–600).KitiLie
tuvosuniversitetaiatsidūrė700–800vietose.

1 Valstybinėsšvietimo2013–2022m.strategijosanalizę2015m.parengėNacionalinėmokyklųvertinimoagentūrabeiMoksloirstudijųstebėsenos
iranalizėscentras.
2 Valstybinėsšvietimo2013–2022m.strategijospagrindinistikslas,dėlkuriosuįvairiomisvisuomenėsgrupėmiskonsultuotasinuo2010m.
3 Pagrindiniainepriklausomybėsištakųirpradžiosšvietimovizijąformavędokumentai:
1)„Tautinėmokykla.Lietuvosvidurinėsbendrojougdymomokykloskoncepcija“,1989(autoriai:M.Lukšienė,L.Tupikienė,P.Beresnevičius,V.Blauzdys,
R.Cibulskas,B.Čėsnaitė,A.G.Davivadičienė,V.Jonynienė,E.Marcelionienė,R.Navickas,A.Paurienė,A.Valantinas);
2)„Lietuvosšvietimokoncepcija“,1992(autoriai:M.Lukšienė,M.Barkauskaitė,G.Dienys,V.Giržadas,Ž.Jackūnas,A.Kalakauskas,R.Kočiūnas,
E.Laumenskaitė,E.Lekevičius,A.Lipinaitis,E.Normantas,V.Stundys,R.Pakalnis,V.Zaborskaitė,A.Zabulionis).
4 ARWU–AcademicRankingofWorldUniversities.KinijosŠanchajausJiaoTonguniversitetoreitingas,skelbiamaskasmetnuo2003m.ARWUreitinge
universitetaivertinamipagalugdymokokybės,darbuotojųkompetencijos,moksliniųtyrimųirveiklosrezultatų,tenkančiųvienamdarbuotojui,rodiklius.
5 OrganizuojamasQSuniversitetoreitingo(angl.QSWorldUniversityRankings).
6 OrganizuojamasQSuniversitetoreitingo(angl.QSWorldUniversityRankings).

DaugėjaužSienioStuDentųLietuVoje

Lietuvojevisąstudijųprogramąpasirinkusiųužsieniostuden
tųskaičiusaugair2014m.,lyginantsubendrušaliesstudentų
skaičiumi,siekė4,3proc.(daugumajųatvykstaneišESšalių).
Populiariausios–socialiniųmokslųstudijųprogramos.

DiDėjaDėMeSySMokytojaMS

Nuo2014m.didelėseklasėse (kurioseyra23 irdaugiau
mokinių)dirbantiemsmokytojamspapildomaiskiriamapinigų
už darbų tikrinimą, o nuo2015m. padidėjo ikimokyklinio ir
priešmokykliniougdymopedagogųatlyginimai.
Mokytojamsirdėstytojamsįvairiųdalijimosipatirtimisuko

legomis užsienyje, tarptautinio bendradarbiavimo galimybių
suteikiaŠvietimomainų paramos fondo vykdomos progra
mos.Didžiausiaišjų−2007−2013m.įgyvendinta„Mokymosi
visągyvenimą“programa,kuriospaprogramėse(„Comenius“, 
„LeonardodaVinci“,„Grundtvig“,„Erasmus“)buvofinansuotos
įvairiospedagogųprofesiniųkompetencijųplėtojimotarptauti
nėjeerdvėjeveiklos.

gerėjaŠVietiMoVaLDyMokuLtūroSkokybė

2014m.apie trečdalismokyklų viešai paskelbė savopa
žangosataskaitas.Norima, kad iki strategijos įgyvendinimo
pabaigoskasmetvisosmokyklospateiktųduomenis,kaipjoms
sekasisiektiugdymotikslų.Savivaldybiųatskaitomybėsvisuo
meneiužveiklosrezultatusmechanizmasvisdarkuriamas.
Mokiniųnusiteikimassiektiaukštesniųrezultatųskatinamas

didinantugdymoturinioįvairovęirtobulinantpasiekimųverti
nimosistemą.
Lietuvoje studentai, dėstytojai, darbdaviai studijų kokybę

vertina pakankamai gerai: 50–84 proc. apklausos dalyvių
atsiliepimai – teigiami. Prasčiausiai studijų kokybę vertina
darbdaviai, ypačatstovaujantysprivačiamsektoriui.Geriau
siai–doktorantai.

kuriaMoSgaLiMybėSatSkLeiSti
inDiViDuaLiuSgebėjiMuS

Planuojama,kadneformaliojovaikųšvietimoplėtrai reikš
mingos įtakos turės įvestas neformaliojo švietimo krepšelis,
augantisvasarosstovyklųirjosedalyvaujančiųvaikųskaičius
beijųpoilsiuiskiriamoslėšos.
Patyčiųirsmurtomažinimoprogramasnuo2014m.įgyven

dinadaugiauneipusė(56,3proc.)bendrojougdymomokyklų.
Daugėjamokiniųper2mėnesiusnėkartonepatyrusiųpatyčių.
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Lietuvojevisosbendrojougdymomokyklosyrapasirengusios
priimtiįvairiųugdymosiporeikiųturinčiusmokinius.

MokiniųpaSiekiMaiViSDarViDutiniŠki

TarptautiniaiOECDPISA7mokiniųpasiekimųtyrimųrezulta
tairodo,kadLietuvojegeresniusmokymosirezultatusdažniau
siaipasiekiamergaitės,išryškėjadidelisskirtumastarpkaimoir
miestomokyklųugdytiniųpasiekimų.Didžiulėproblema–ypač
daugšaliespenkiolikmečiųvaikinųneįgyjanetminimalių,būti
nųvisapusiškaidalyvautišiuolaikinėjevisuomenėje,gebėjimų
(matematinioraštingumo–27,7proc.,skaitymo–31,9proc.,
gamtosmokslų–19,5proc.jaunuoliųnepasiekianetžemiau
siotyrimolygmens).

ŠVietiMofinanSaViMaS,LyginantSu
augančiuŠaLieSbVp,Mažėja

Kylant bendrajam Lietuvos produktui, valstybės išlaidos
švietimosistemaikasmetpotruputįdidėja8.Augaikimokyklinio
ugdymo,profesiniomokymo,neformaliojovaikųirsuaugusių
jųšvietimo,moksliniųtyrimųfinansavimas.Tačiauvismažiau
skiriama lėšų priešmokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir
viduriniamugdymui,taippataukštojomokslostudijoms9.
VisgipastaruojumetuLietuvojeskiriama4,8proc.bendrojo

vidausprodukto(BVP)dalisšvietimuiyrakritikuotina.Pažan
giausiosEkonominiobendradarbiavimoirplėtrosorganizacijos
šalyskasmetšiaisistemaiskirianemažesnęnei6proc.BVP
lėšųdalį,nestikpilietiškaibrandūs,išsilavinębeiiniciatyvūs
žmonėsrenčiaaukštosekonomikospamatusirnorikurtidarnų
gyvenimąsavovalstybėje.

SuauguSiųjųMokyMaSiSįVairioMiSforMoMiS
ViSDarneMaDingaS

Lietuvojesuaugusiųjųmokymosivisągyvenimąveiklosyra
vienosžemiausiųtarpESšalių(21vieta)–2014m.tik5proc.
25–64metųamžiaussuaugusiųjųbuvoįsitraukęįmokymąsi
(ESvidurkis2014m.–10,7proc.).
Visuomeninių organizacijų bei judėjimų veikloje dalyvau

jamažiau nei dešimtadalis Lietuvos gyventojų (2014m. –
8,9proc.).Nuo2012m.pastebimasdalyvaujančiųjų tokioje
veiklojemažėjimas.

ŠiamestraipsnyjeaprašytitikkeliValstybinėsšvietimostra
tegijosįgyvendinimorezultatai.IšsamianalizėŠMM2015m.
leidinyje„Valstybinėsšvietimostrategijos2013–2022m.įgy
vendinimas.Medžiaga diskusijoms“.Šią analizę galite rasti
ŠMMinternetosvetainėspuslapyje–www.smm.lt(skyriaus
„Veikla“poskyryje„Tyrimai iranalizės“pasirinkę„Švietimo ir
mokslobūklėsapžvalgos“).
Valstybinėšvietimo2013–2022m.strategijataippatpriei

namaminėtameŠMMinternetopuslapyje (skyriaus „Veikla“
poskyryje „Planavimo dokumentai“) ir Seimo svetainėje – 
www.lrs.lt.

ŠMMvisadkviečiateiktisiūlymusdėlstrategijosįgyvendini
moStrateginiųprogramųskyriausvedėjuiRičarduiAlišauskui
(el.p.Ricardas.Alisauskas@smm.lt).

VilmantėLEONAVIČIŪTĖ
ŠMMStrateginiųprogramųskyriausspecialistė

7 PISA–ProgrammeforInternationalStudentAssessment(liet.Tarptauti
nispenkiolikmečiųtyrimas,organizuojamasEkonominioirsocialinioben
dradarbiavimoirvystymosiorganizacijos,angl.OrganisationforEconomic
andSocialCooperationandDevelopment).
8 Lietuvosstatistikosdepartamentoduomenimis:nuo1712,5mln.Eur
(2010 m.) iki 2346,6 mln. Eur (2014 m.).
9 Lietuvosstatistikosdepartamentoduomenimis:nuo1111,8mln.Eur
(2010 m.) iki 955,8 mln. Eur (2014 m.).

Švietimas–vienassvarbiausiųveiksnių,lemiančiųtiekvi
suomenėsišsivystymolygį,tiekžmogaussėkmęšiuolaikinėje
visuomenėje.Taitokiasocialinėpraktika,kuriapimašvietimąir
kultūrosperdavimąplačiąjaprasmebeižmogausreprodukcijos
veiksmųvisumą.Abušiekomponentaivienaskitąnepakeičia,
betpapildo.Švietimosistematurėtųužtikrintisocialinįvisuo
menės teisingumą, tačiaudažniausiai ji yra bejėgė ištaisyti
kitųsistemųsukurtąnelygybęirneteisingumą.Dažnaiirpati
atkuriasocialinęnelygybę,kylančiądėlsocialinių,politinių,eko
nominiųveiksnių.Sėkmingasvisųsocialiniųgrupiųįtraukimas
(įtraukusisugdymas)įšvietimosistemosprocesą–pagrindinė
priemonė,sušvelninantisocialinęnelygybę,mažinantiskurdąir
socialinęatskirtį.Mokymosilygiųgalimybiųužtikrinimasirko
kybiškašvietimosistemaužtikrinageresnįgyvenimą,socialinį
mobilumą,suteikiaatitinkamąstatusą.
Švietimoirmoksloministerijos(ŠMM)beiLietuvoseduko

logijos universiteto (LEU) surengtoje diskusijoje „Mokymosi
lygiųgalimybiųužtikrinimasirsocialinėsatskirtiesmažinimas“
kalbėtaapielygiavertiškumąšvietimosistemojebeisocialinės
atskirtiesmažinimobūdusmokyklosbendruomenėse.Tikslas–
išanalizuotimokymosipagalbosmokyklojesituaciją,socialinės
atskirtiesmažinimobūtinybęirgalimybes,įtraukiojougdymo
klausimus.DiskusijojedalyvavoLEUprof.dr.OnaMonkevi
čienė,doc.dr.AlvyraGalkienė,ŠMMMokyklųveiklosskyriaus
vedėjaReginaKlepačienė,Švietimopagalbos irStrateginių
programųbeiPagrindinioirviduriniougdymo,Užsieniolietuvių
skyriųspecialistai.Taippat Ikimokyklinio irpradiniougdymo
skyriausl.e.p.vedėjaLaimutėJankauskienė,Specialiosios
pedagogikosirpsichologijoscentroatstovėEditaNorvaišienė
irmes,šiostraipsnioautoriai,diskusijosvedėjai–ŠMMŠvie
timo pagalbos skyriaus vedėjaGražinaŠeibokienė ir LEU
doc.dr.KęstutisTrakšelys.
Savopranešimedoc.dr.A.Galkienėpabrėžė,jogLietuvoje

žemimokiniųpasiekimai,didelispaauglių ir jaunimosavižu
dybiųskaičius,priklausomybėsnuopsichotropiniųmedžiagų
dažnailaikomosmokinio,betnemokyklosproblemomis.Vaiko
nesėkmėyratraktuojamakaipasmeninėjoproblema,betne
mokytojoprofesionalumostoka.Net20proc.pedagogųinkliu
ziniougdymonuostatos–nepalankios.Bendrosiospaskirties
mokyklas lankoapie98proc.specialiųjųugdymosiporeikių
turinčiųvaikų,tačiau,pedagogųirtėvųnuomone,jųįtrauktis
nėra pavykusi (nepakankamas specialiosios pedagoginės
pagalbosirugdytojųbendradarbiavimas,nepritaikytaugdymo
aplinkabei priemonės, nelankstusprocesoorganizavimas).
Deja,kolkasLietuvojeneturimeapibrėžtosmokytojopadėjėjo
taksonomijos,šiuometuyratiktechninispagalbininkas.Reikė
tųgerokaipraplėstijofunkcijasirpadėjėjusrengtiaukštosiose
mokyklose.Doc.dr.A.Galkienėsteigimu,ugdymoorganizavi
masgrindžiamasbendradarbiavimu,pripažįstant,jogkiekvieno
asmensišskirtinumaspapildobendrąpatirtį,oindividualine
sėkmėvedabendrosnelaimėslink.Kilussunkumamspagalba
yraesminisdalykas.Josuždavinys–pašalintimokymosikliūtis.
PranešėjapristatėirSuomijospatirtį–ugdymosi lygiavertiš
kumobeisocialinėsdiskriminacijosmažinimoužtikrinimą.Čia
kilussunkumamspagalbataippatyrasvarbiausia,ojosužda
vinys–pašalintimokymosikliūtis.Suomijoješvietimopolitikai
garantuojamokyklomssąlygasvykdytiįsipareigojimus,moks
las remia praktiką, taip formuodamas pedagogų nuostatas,
kurdamasirvertindamasnaujasugdymostrategijas:vykdomi
nacionaliniaiprojektai,siekiantįdiegtiugdymosistemąįpraktinę
veiklą,diegiamavisuotinėpagalbosmokiniuisistema,kuriama
bendradarbiavimokultūra,ugdomipedagogųįgūdžiai.

Mokymosilygiųgalimybių
užtikrinimasirsocialinės
atskirtiesmažinimas
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Kitamepranešime(prof.dr.O.Monkevičienėirdoc.dr.K.Trak
šelys)kalbėtaapiesocialinėsdiskriminacijosapraiškasmokyk
lojebeipristatytiatliktųtyrimųrezultatai(2008–2014),kuriuos
interpretuojant iraptariant remtasi kitųLietuvosmokslininkų
darbais.Diskusijosdalyviamspateiktaschema,kuriatskleidžia,
koksreikšmingaslygiavertiškumoirdiskriminacijosmažinimo
klausimas.Jisapimaitindaugugdymosiaspektų.Ypačsvarbu,
kadvisiemsmokiniamsbūtųužtikrintasšvietimoprieinamumas,
onetikfiziniaimokyklospasiekimai–mokymosi turinysturi
atitiktiugdytiniųlygį,suteiktikokybiškasedukacinesirsocia
linespaslaugas.
Aš,doc.dr.K.Trakšelys,daugdėmesioskyriausocialinių

paslaugųteikimokokybei,nesjųpaskirtis–mažintisocialinę
įtampą.Deja,betnetinkamaiorganizuotospaslaugosdažnai
šiąįtampątikpadidina.

Pateiksime keletą svarbiausių tyrimo rezultatų (socialiai
remtinųmokinių atsakymai): visiškai saugūsmokykloje jau
čiasi tik nedidelė dalis (7,3 proc.)mokinių, 43 proc. teigia,
kad ugdymo įstaigosmikroklimatas jiems yra tik iš dalies
palankus,42,1proc.mano,kadklasėjenuolattvyroįtampair
slegiantinuotaika,priebendraamžiųnepritampa27,1proc.,o
45,2proc.tiriamųjųrenkantisdraugussvarbijųturtinėpadėtis.
Net27,4proc.tyrimedalyvavusiųmokiniųteigia,jogyradiskri
minuojamiiržeminamipedagogųdėlsavoturtinėspadėties,
bendraamžių–48proc.Nemokamasmaitinimasbūtųreikalin
gesnis,jeigumaistasbūtųkokybiškesnis–taipmano47,8proc.
tiriamųjų.Tik9,1proc.socialiairemtinųmokiniųsocialiniope
dagogodarbąvertinapalankiai,opsichologo–15,2proc.šios
grupėsapklaustųjų.Net30,1proc.tyrimedalyvavusiųmokinių,
vengdamibendraamžiųpatyčių,slepiagaunantysnemokamą
maitinimą,24,5proc.–prašo,kadtėvaineteiktųdokumentųir
prašymogautinemokamąmaitinimą.Norsmokslasiki16metų
Lietuvojeyranemokamas,tačiau45,3proc.tiriamųjųteigia,jog
neužtenkapinigųįsigytivisasreikalingasmokymosipriemones,
60,2proc.mano,kadmokytojaiyranusistatępriešskurdžiau
gyvenančiusmokinius,o48,8proc.nuomone–socialinėeko
nominėpadėtisturiįtakosmokytojųvertinimams.

Pranešimepabrėžta, jogmokyklose trūkstasąveikos tarp
mokinio,mokytojoirtėvų,nesbendravimobeibendradarbiavi
mostokaneleidžiatinkamaivykdytiintegracijosirsocializacijos
funkcijų.Siekiantužtikrintilygiavertiškumąbeimažintisocialinę
atskirtį,būtina:naikintisocialinęįtampątarpskirtingųsocialinių
grupių,skatintiveiksmingąugdymodalyviųbendravimą,kurti
palankųmokyklosmikroklimatą,mokymosiaplinkąirsėkmingą
visųsocialiniųgrupiųbeiįvairiųgebėjimųturinčiųmokiniųin
tegraciją,jųsocializaciją,orientuotisįnatūraliąbesimokančiųjų
įvairovę,neskirstytiįgrupespagalsocialinįstatusąirgebėjimus,
aktyviaunaudotismokyklos,šaliesirpasauliokuriamomisat
viromisedukacinėmisaplinkomisbeiužtikrintikokybiškesnes
edukacines,švietimopagalbosirsocialinespaslaugaspagal
kiekvienomokinioirjošeimosporeikius.
Išklausępranešimus,dalyviaiišsakėsavopozicijas,prane

šėjai atsakė į klausimus, buvo
parengtos rekomendacijos.
Diskusijos rengėjai tikisi, kad
pateikti siūlymai bus naudingi
planuojant kitųmetų veiklas ir
įgyvendinantEuroposSąjungos
struktūriniųfondųprojektus.

Lygiųgalimybiųšvietimosistemojeaspektai(K.Trakšelys)

Artimesnisiekiai:
 • Šviestimokyklosbendruome
nę„Mokymosilygiųgalimybių
užtikrinimoirsocialinėsatskir
tiesmažinimo“tematika.

 • Rengti privalomus kvalifika
cijos tobulinimo seminarus
(sudarytimokslininkų grupę,
kuri parengtų programas ir
organizuotųseminarusvisoje
Lietuvoje).

 • Parengtirekomendacijashe
terogeninėseklasėsedirban
tiems pedagogams (etika,
įtraukiojo ugdymo aspektai,
efektyvussocialiniųpaslaugų
organizavimasirt.t.).

 • Atliekant išorinį mokyklos
vertinimą, atkreipti dėmesį
ne tik į formalius dalykus,
bet ir įmokyklos bei klasės
mikroklimatą, bendravimą,
bendradarbiavimą bei kitus
organizacinės kultūros ele
mentus.

 • Rengti diskusijasminėta te
matika sumokyklų vadovais, švietimo skyrių vedėjais ir 
specialistaisLietuvosregionuosebeiišsiaiškintiesamąsi
tuaciją.

 • Šiatematikaužsakytimokslinįtyrimą–taipbūtųištirtasreiš
kiniomastasirpateiktaskonkretusmodelis,kurįbūtųgalima
pritaikytipraktinėjeveikloje.

Tolimesnisiekiai:
 • Sutelkusšvietimopolitikoskūrėjųirmokytojųrengėjųpastan
gas,kiekvienojeugdymoįstaigojeįdiegtipagalbosmokiniui
sistemą.

 • Įpedagogųrengimoreglamentąįtrauktiprivalomąreikala
vimą suteikti nemažesnį nei penkių kreditų specialiosios
pedagogikosirpsichologijoskursą.

 • Rengtimokytojųpadėjėjusirnaudotisjųpaslaugomisikimo
kykliniougdymoįstaigosebeimokyklose.

 • Atskirtiirtikslingainaudotispecialiajaipedagogineipagalbai
skirtasmokiniokrepšeliolėšas.

 • Bendrojo ugdymomokyklose steigtimokymosi pagalbos
pedagogųetatus.

KęstutisTRAKŠELYS, GražinaŠEIBOKIENĖ

Kokybiškos
edukacinės,
socialinės
paslaugos

Mokinių
lygiavertis
dalyvavimas

ugdymoprocese

Švie ti mo 
prieinamumas

Optimalus
mokyklųtinklo
išdėstymas

Ugdymo(si)
proceso

individualizavimas,
diferencijavimas

Ugdymo(si)turinio
prieinamumas

Emocinis,
socialinis,fizinis

saugumas

Lygiųgalimybių
laidavimasirsocialinės
atskirtiesmažinimas

Įtraukusis
ugdymas

Mokymosi
motyvacija
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DabartinėLietuvosekonominėirsocialinėpadėtiskelianau
jusvaikobeišeimosgerovėssistemostobulinimoiššūkius,o
šiuolaikinėLietuvos švietimo sistema reikalauja kiekvienam
vaikuiirsuaugusiajamgarantuotigalimybęnaudotisvalstybės
teikiamomis paslaugomis, kurti įvairesnes, poreikius atitin
kančiasugdymoirsocialiniųbeiedukaciniųpaslaugųformas.
Ši įžvalga–esminė švietimopolitikosnuostata, deklaruoja
manaujausiuose valstybiniuose dokumentuose (Valstybinė
švietimo 2013–2022metų strategija, 2014–2020metų na
cionalinėpažangosprograma,Valstybėspažangosstrategija 
„Lietuva2030“irkt.),todėliredukacinėspaslaugosšeimaivis
labiautampareikšmingapedagoginioirpsichologinioproceso
dalimi,turinčiadidelįsocialinįpoveikį.Juosiekiamakeltišeimos
(t.y.vaikųirtėvų/globėjų)pedagoginękultūrąirkartustiprinti
šeimosirugdymoinstitucijosbendradarbiavimą.

Švietimopolitikai,mokslininkai,ugdymospecialistai,mokiniai
irjųtėvaiviešojeerdvėjediskutuojaįvairiausiomissuugdymu
susijusiomistemomis.Diskusijųturinysrodo,kadšvietimoko
kybėiredukaciniųpaslaugųteikimoefektyvumas–neatsiejama
sėkmingougdymo(si) dalis.Šiaulių universitetomokslininkų
grupė, bendradarbiaudama suŠiauliųmiesto savivaldybės
Švietimoskyriumi,atlikotyrimą„Edukaciniųpaslaugųšeimoms
poreikismokymosivisągyvenimąkoncepcijos įgyvendinimo
kontekste“,kuriuosiekėatsakytiįprobleminiusklausimus:kokia
edukaciniųpaslaugųšeimomsorganizavimosituacija,koksšių
paslaugųprieinamumolygmuo,kaipšeimoslinkusiosvertinti
jomsteikiamųedukaciniųpaslaugųkokybę,koksjųporeikisir
kokiopobūdžiopaslaugųpageidaujama?Apklausojedalyvavo
Šiauliųmiestoikimokykliniougdymoįstaigasirbendrojougdy
momokyklas(progimnazijasirgimnazijas)lankančiųvaikųtėvai
(daugiaunei530).Straipsnyjepristatysimenetikedukacinių
paslaugųporeikįatskleidusiusduomenis,betirleidusiusįvertinti
jųkokybę.Beto,pavykonustatytiinformavimoirkonsultavi
mougdymoįstaigojeturinį,būdus,šaltiniusbeišiųpaslaugų
naudą,tėvųįtraukimoirįsitraukimoįvaikougdymo(si)procesą
sąlygasbeigalimybes.

eDukaciniųpaSLaugųŠeiMaiSaMprata

1.Laikomasinuostatos,jogedukaciniųpaslaugųsamprata
apibrėžiama kaip švietimo įstaigų teikiamųpaslaugų „pake
tas“:pagrindinės(formalusisugdymas(pradinis,pagrindinis,
vidurinis,profesinismokymas,aukštesniojoiraukštojomokslo
studijos);papildomos/pasirenkamos(neformalusisugdymas
(ikimokyklinis, priešmokyklinis ir kitas vaikųbei suaugusiųjų
švietimas),ki tos (pagalbamokiniui(informacinė,psichologinė,
socialinėpedagoginė,specialiojipedagoginėirspecialiojibei
sveikatospriežiūramokykloje).
2.Gautirezultataiatskleidė,jogdaugumatiriamųjųedukaci

nespaslaugasšeimaisuvokiakaipugdymoįstaigossiūlomą
paslaugųpaketą,skirtąvisiemsšeimosnariams,t.y.tė
vamskartusuvaikais. Mažesnėdalis apklaustųjųedukacines 
paslaugasšeimaisiejatiksuvienujosnariu,suvokiama,
kadvaikasarbatėvas/globėjasyrašeimosdalis.
3.Edukaciniųpaslaugųsričiaišiametyrimepriskirtastėvų

informavimas,konsultavimas,įsitraukimasirįtraukimasį
ugdymą(teikiamąugdymoinstitucijose) ir pasirenkamo
siosugdymoveiklos(vykdomosįvairioseaplinkose).Pas
tarosiosneįtrauktosįprivalomasugdymoprogramas,vaikųir
jaunimopopamokinėsveiklosužsiėmimus,klubų,laisvalaikioir
dienoscentrųbeimuzikos,meno,dailės,sportoirkitųpanašių
švietimoįstaigųveiklas.
4.Vienamarkitamšeimosnariuinaudojantistamtikromis

papildomomisedukacinėmispaslaugomis–veikiamairvisu
minėšeimosgerovė,t.y.plėtojamastamtikrųsričiųšvietimas
irugdymas.

edukaciniųpaslaugųšeimomssituacijairporeikisŠiauliuose

tėVųinforMaViMaSirkonSuLtaViMaS
ugDyMoįStaigoje

Kokybiškastėvųinformavimaspripažįstamaskaipsvarbus
paramosšeimaiveiksnys.Susidomėjimasirinformacijosporei
kiskiekvienamžmoguikylaindividualiai,todėlbūtina,kadvisi
gautųatsakymusįrūpimusklausimusjiemsprieinamaisbūdais.
Šiatemapasisakętėvaipateikėkeletąlabiausiaidominančių
trūkstamosinformacijosaspektų:vaikougdymo(si)procesas,
elgesysugdymoįstaigojeirkt.
Tyrimorezultataiatskleidė,jogtėvainorėtųgautivisasnau

jienasapievaikougdymo(si)procesą.Taireiškia,jogjiedažnai
pasigendainformacijosapieasmeniniussavoatžalųrezultatus,
kuriuosturipasiektipermokslometus,ugdymosipažangą,ga
bumus,turimusirplėtotinusgebėjimus,mokymosisunkumus,
pasiekimųvertinimą.Visatopasigendantystėvaipažymi,jog
„dabardažniausiaiyraišskiriamaselgesys“.Vertėtųatkreipti
dėmesį,jogtiriamiesiemssvarbūsnetiksuformaliuoju,betir
suneformaliuojuugdymu(si)siejamigabumai(pvz.,muzikos,
piešimo,šokiųirkt.).Tėvainorėtųžinotinetikapieturimus,bet
irapieplėtotinusvaikogebėjimus,taippatgautipatarimų,kaip
juosatskleisti.Analizuojantteiginiusapiemokymosipasiekimų
vertinimą,išryškėjosusidomėjimasneigiamovertinimokriteri
jais(„Būtųįdomužinotiužkąrašomineigiamipažymiai,nes
dažnaiyravertinamasnedalykas,odrausmėirtaipgadinami
pusmečiopasiekimai“).Tėvaipageidauja,jogjiemsbūtųpra
neštaapienumatomąžiniųirgebėjimųpatikrinimą(„Norėtume
būtiinformuojamiapieartėjančiuskontroliniusdarbus“).Tiria
mųjųmanymu,trūkstainformacijosapievaikoelgesįugdymo
įstaigoje,t.y.joprisitaikymą,santykiussukitaisbendruomenės
nariais,otėvams,siekiantiemsišankstosuplanuotisavodaly
vavimąįstaigosveikloje,svarbūsugdymoplanaiirprogramos.
Vertėtųatkreiptidėmesį ir į tai, jogtiriamiejipageidavogauti
žiniųapieinstitucijosviziją,vadovavimostrategiją,vykdomus
projektus/naujovesbeiugdytojųkvalifikaciją,kompetencijas.
Išryškėjotėvųnorasviskąžinotiapiesiūlomasneformaliąsias
veiklas,vaikoužimtumogalimybesnetikugdymoįstaigoje,bet
iružjosribų(„Apierenginiusmieste,gautikinofilmų,spektaklių,
parodųrekomendacijų“).
Šiektiekmažiaupabrėžiama,betvienodaisvarbiinforma

cijaapieugdymo įstaigoje teikiamąšvietimo,specialiąjąbei
socialinępagalbą.Tėvainorėtų,jogjiemsbūtųpraneštaapie
švietimopagalbosspecialistųteikiamaspaslaugasbeijųkon
sultacijųgalimybes(„Tendencingosinformacijosapielogopedės
pratybas,josteikiamaskonsultacijas“,„Logopedo,specialiojo
pedagogo,psichologokonsultacijųrezultatus“).

Vienapagrindiniųmokyklos ir tėvųbendradarbiavimo są
veikų–konsultacijossvarbiaisvaikougdymo(si)klausimais.
Vadinasi,bendradarbiavimastampavisreikšmingesnis,o jo
prielaida– konsultavimas (šeimos ir pedagogų / specialistų
susitikimasdažniausiaiprasidedanuopatarimų,kurieperauga
įbendravimą,šeimosį(si)traukimą).
Tyrimasatskleidė,kad labiausiai tėvaipageidaujapersu

sitikimuskalbėtisapievaikomokymosiįgūdžiųbeigalimybių
plėtojimą.Jiemstaippatsvarbūsugdymo(si)klausimai:kaip
vaikopomėgiusbūtųgalimapritaikytimokymosiprocese,ko
kiemetodai/būdaigeriausiaitiktų.Apklausosdalyviainorėtų
gautirekomendacijų,kaipnuomažensišmokytiatžaląmoky
tis,motyvuotijįveiklai,šalintimokomųjųdalykųžiniųspragas.
Tyrimas išryškino vaiko savijautos svarbą: tėvai pageidautų
konsultacijųpatyčiųprevencijos,ugdytiniųtarpusaviobeitėvų
irvaikosantykiųgerinimotemomis.Keletastiriamųjųnorėtų,
jogbūtųteikiamainformacijaapiesveikągyvenseną(„Sveikos
mitybos,gyvensenos, sportopratimų irmankštos,higienos,
dienotvarkėsplanavimoirkonsultavimopatarimai“).Paminėtas
irkonsultacijųapieprofesijospasirinkimąporeikis.
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inforMaViMoapieeDukacineSpaSLaugaSbūDai

Informavimobūdų irpriemonių įvairovėšiaip laikaisnieko
nestebina, ypač atsiradus techninėmsgalimybėmspakeisti
tradiciniusinformacijospateikimobūdus.Pripažįstantedukaci
niųpaslaugųvartotojųporeikiųįvairovę,galimapastebėti,kad
atrastivieningą,visiemspriimtinąiraktualųinformacijosgavimo
būdą–sunkusuždavinyskiekvienaiugdymoįstaigai.Išanali
zavustyrimorezultatuspaaiškėjo,jogdažniausiaiinformacija
pateikiamažodžiu(„Susitikimuose,susirinkimuose,tiesiogiai
kalbantissumokytojais“).Palankiaiįvertintiirinformaciniųbei
komunikaciniųtechnologijųtaikymobūdai(telefonas,įstaigos
internetosvetainės,elektroniniaidienynai,elektroniniailaiškai,
socialiniaitinklaiirkt.).
Atlikusatvirotipoklausimoatsakymųkokybinęturinioanalizę,

išryškėjoirkitiinformacijosteikimobūdai:individualūssusiti
kimaisuugdytojais,aplankaisuvaikųpažangąfiksuojančiais
pavyzdžiaisirįvertinimais,kitųtėvųatsiliepimai.Ikimokyklinio
ugdymoįstaigaslankančiųvaikųtėvaipabrėžė,joginformaciją
norėtųgautikiekvienądieną(„Dienospabaigoje,kaipasiimame
vaikąišdarželio“).

tėVųįtraukiMaSirįSitraukiMaS
įVaikougDyMoSiproceSą

Tėvųį(si)traukimasįugdymosiprocesąvertinamaskaipvie
nasesminiųpozityviosiossocializacijosveiksnių:aktyvumas;
žiniųkonstravimas,kaivisisuvaikougdymususijęasmenys
veikiadrauge,skatinamasnuolatiniseksperimentavimas,skir
tingųugdytiniųgalimybiųirįvairovėspripažinimas;gebėjimas
dalytisresursaisbeikritiškaipermąstytiugdymopraktikąirpan.
Analizuojanttėvųį(si)traukimoįvaikougdymosiprocesąsituaci
ją,pastebėta,kadgeriausiaitiriamiejivertinadalyvavimąprofe
sinioorientavimo,renginiųorganizavimoirprevencijosveiklose.
Nemažiausvarbi–savanoriškarenginiųorganizavimopagalba
ugdymoįstaigoje.Silpniausiai,lyginantsupateiktomistiriamų
jųį(si)traukimoformomisįvaikųugdymoprocesą,vertinamos
tėvų savitarpio pagalbosgrupės, savanoriškasdalyvavimas
kasdieniuose užsiėmimuose, pamokose, organizuojamuose
mokymuosešeimai(vaikamskartusutėvais).Akivaizdu,kad
nepažintos tėvų į(si)traukimąskatinančios veiklosnesudaro
galimybėssuvokti,kokiajųnaudaugdymosiprocese.
Duomenųanalizėpadėjoišryškintineįgyvendinamųpaslaugų

spektrą.Akivaizdu,kadtokiossvarbiosveiklos(tėvųiniciatyva,
savitarpiopagalbosgrupės,savanoriškasdalyvavimasforma
liojougdymoprocese,klubųirmokymųšeimaiorganizavimas)–
nepakankamaiišplėtotosugdymoįstaigose.Pripažįstama,kad
bendrostėvųirvaikųveiklos(pvz.,mokymai,įvairūsrenginiai)
sudaroprielaidasgeriaupažintisavoatžalą,nustatyti jopo
reikiusirlabiaupriartėtiprieugdymosikonteksto–taiskatina
didesnįįsitraukimąirdalyvavimąmokyklosgyvenime.

neforMaLiųjųVeikLųorganizaViMaS
ugDyMoįStaigojeiružjoSribų

Neformaliojivaikųirjaunimoveikla–vienasvarbiausiųjau
no žmogausužimtumosričių. Ji suteikia galimybęatskleisti
gabumus, leidžiagilinti ir praktiškai įtvirtinti perpamokasar
ugdomąjįprocesą(ikimokyklinėjeugdymoįstaigoje)įgyjamas
žinias.Šiveiklaneatsiejamaasmenybėsugdymodalis,stipri
nantisavarankiškumą,kūrybiškumą,iniciatyvumą,pilietiškumą,
lavinantikomunikabilumą,vaizduotę.Beto,jipadedaturiningai
leisti laisvalaikį,skatinasaviraišką, formuojažmogauskritinį
mąstymąbeisavitąpožiūrįįglobalizacijosprocesus.
Svarbupažymėti, kadugdymo įstaigos, plėtodamosedu

kacinespaslaugasšeimai,organizuodamosneformaliąją(po
pamokinę)veiklą,suvienijašeimąirpedagogųbendruomenę.
Pripažįstama, kadugdymo institucija, siekdamaveiksmingų
veiklos rezultatų, privalo tikslingai organizuoti neformaliąją
veiklątokiaschema:vaikas–šeima–mokykla.
Remiantis tėvų išsakytomismintimis, išskirtosedukacinės

paslaugos,kuriasdažniausiaisiūlougdymoįstaigos:išvykos,
šventės, paskaitos, seminarai, vadovavimasužsiėmimams,
atvirų durų dienos, susibūrimai, užsienio kalbosmokymai,
projektai, informacijosteikimas,konsultavimas,renginiai.Be
to,tiriamiejinorėtų,jogatsirastųdaugiaumenųirsportoveiklų,
konsultacijųspecialiųjųugdymosiporeikiųturintiemsvaikams,
finansųvaldymobeibendravimoįgūdžiųgerinimoužsiėmimų.
Tyrimodalyviaipageidautųpsichologinių,pedagoginiųdalykų
mokymų / konsultacijų, atvirų parodomųjų užsiėmimų, tėvų
klubų.Keletas prisijungtų prie projektinių veiklų bei pritartų
holistinėsmokyklosidėjai.
Tyrimorezultataiatskleidė,jogužįstaigosribų(t.y.mieste)

labiausiaimėgstamosmeniniougdymoveiklos(šokiai,dailė,
teatras,muzika)irsportobūreliai.Dalisvaikųpopamokųpa
pildomaigilinažiniaslankydamimokomųjųdalykųužsiėmimus
(„Užsieniokalbų“,„Biomedicinos,matematikos“),tautinįirpi
lietinįugdymąskatinančiasveiklas,savanorystębeirenginius,
organizuojamusmuziejuose,bibliotekose.
Tėvų teigimu, šeimosmieste (už ugdymo įstaigos ribų)

dažniausiai naudojasi tokiomis siūlomomis edukacinėmis 
paslaugomis:ekskursijos/išvykos,renginiai,muzikinioirmeni
niougdymostudijos,šokiai,baseinas,sportobūreliaiirklubai,
labdaringaveikla,mąstymąlavinantysprotųmūšiai.
Pastebėta,kaddažniausiai ikimokyklinioamžiausvaikai ir

jųtėvainaudojasiedukacinėmispaslaugomis,kuriassiūlojų
ugdymo įstaiga.Jienėra linkęnaudotisšiomispaslaugomis
užugdymoinstitucijosribųtaipdažnai,kaipbendrojolavinimo
mokyklųmokiniųtėvai.
Dalisgimnazijaslankančiųmokiniųtėvųnepageidaujajokių

edukaciniųpaslaugų,juostenkinaturimapasiūla(„Dėlnamų
darbųgausosvaikasnespėjadalyvautipapildomoseveiklose“).
Galimairkitatopriežastis–šeimųfinansinėpadėtis.
Atlikus tėvų pageidavimų įstaigoje ir už jos ribų teikiamų

paslaugųpasiūlosduomenųanalizępastebėta, jogšiuometu
labiausiaityrimedalyvavęasmenyspasigendavaikųirjaunimo
profesinioorientavimopaskaitų,įvairiųrenginiųbeitikslingųveiklų.

VietojeepiLogo

Mokymosivisągyvenimąkoncepcijoskonteksteformalusis
švietimas– išreikštas ir apibrėžtas, griežtai struktūrizuotas,
turintisaiškiusvertinimokriterijus.Akivaizdu,kadugdomane
tikstruktūrąturinčiojeaplinkoje,betiršeimoje,įvairioseedu
kacinėseaplinkose.Siekiantišryškintiedukaciniųpaslaugųbei
švietimosampratųsanglaudas,svarbupabrėžtišvietimoturinio
įvairovę:remtistęstinumoprincipu,atvertidaugiauerdvėsmo
kinių,tėvųirpedagogųiniciatyvoms,edukacinėmspaslaugoms
visaišeimai,bendruomenei.
Tyrimaspadėjoatskleisti,jogedukacinėspaslaugos–tęs

tinėšvietimo irugdymoprocesodalis,apimanti įvairų turinį,
metodus ir priklausanti nuo organizatorių pasirinkimo bei
dalyvių.Tai suprantama kaip informavimas, konsultavimas,
švietimopagalba ikimokyklinio irmokyklinioamžiausvaikus
auginančiomsšeimoms.Paaiškėjo,jogdaugumaapklausoje
dalyvavusiųtėvųedukacinespaslaugasšeimaisuvokiakaip
paketą,skirtąvisiemsnariamsbeitenkinantįvaikųirsuaugu
siųjųedukaciniusporeikius.
Šiauliųugdymoįstaigosestengiamasisudarytisąlygastė

vams kartu su vaikais dalyvauti veiklose, bet būtina ieškoti
naujųedukaciniųpaslaugų,kuriosskatintųgeriaupažintisavo
atžalasskirtingosesocialinėse,edukacinėsesituacijose, įsi
trauktiirdalyvautiformaliojobeineformaliojougdymoveiklose,
tapti pedagogo pagalbininkais ir dialogo kultūros ugdymosi
erdvėjedalyviais.

TyrimąatlikoŠiauliųuniversitetomokslininkai:
lekt.dr.TatjanaBakanovienė,asist.dr.RamunėBurškaitienė, 
lekt.dr.MargaritaJurevičienė,lekt.dr.Da rius Ma si liaus kas, 
doc. dr.ErikaMasiliauskienė, lekt. dr.RedaPonelienė,
lekt.dr.KristinaRūdytė,lekt.dr.JurgitaSmilgienė,lekt.Ode
taŠapelytė,lekt.dr.LaimaTomėnienė.
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Savošvietimosistema,tarptautiniųmokiniųpasiekimų
tyrimųrezultataisgarsėjančiojeSuomijojepernai lankėsi
jauantradelegacija iš Kauno (prieš tai buvo išvykę iki
mokyklinioirpriešmokykliniougdymomokytojai).Kauno
pedagogų kvalifikacijos centro parengtoje programoje
„Ugdymoturinioindividualizavimas,pažangosirpasiekimų
vertinimas:Suomijospatirtis“dalyvavomiestobendrojoug
dymomokyklųvadovaibeišvietimoirugdymospecialistai.
Stažuotėje stengtasi susipažinti su sėkmingakitos šalies
patirtimi, suvokti Lietuvos švietimosistemosprivalumus,
trūkumusbeipritaikytiįgytasžiniassavomieste.

Lankydamiesipradinėsemokykloseirgimnazijose(išvisoše
šioseugdymoinstitucijose),programosdalyviaisusipažinosu
įstaigųaplinkomis,mokiniamsžiniųbeigebėjimųpadedančiais
įgytimokymosibūdaisirformomis,stebėjopamokas,diskutavo
sumokyklųvadovais irpedagogais.Taippat išklausėdviejų
Suomijosnacionalinėsšvietimotarybos(angl.TheFinnishNa
tionalBoardofEducation)narių–vyriausiojoarchitektoReino
Tapanineno („Mokymosi aplinkos kūrimas“) ir LeoPahkino
(„Suomijosšvietimosistema“)–pranešimus.
KasgilemiaSuomijosšvietimosistemossėkmę?

Stažuotėsdalyviaiįsitikino,kadšioješalyješvietimosiste
ma–ištiesųprioritetinėsritis,vienasvarbiausiųvisųpiliečių
teisių.Čiaypačvertinamas išsilavinimas.Mokiniai,baigę
mokyklą ir išlaikę egzaminus, gauna išsilavinusio žmogaus
ženklą–baltąskrybėlę,kuriąnešiojavisusmetus.Visijąužsi
dedairgegužės1d.,kaišvenčiamaTarptautinėstudentųdiena.

Mokytojoprofesijagerbiama irvertinama–suvokiamas
pedagogųindėlisugdant jaunąjąkartą.Tadpirmiausiadaug
dėmesioskiriamajųrengimui.Norinčiųstudijuotipedagogiką
yranemažai, tačiaumokytispatenka tikvienas išdešimties
kandidatų.Kogero,taiirlemia,kadįmokyklasateinamoty
vuoti asmenys.Mokytojųatlyginimai, lyginant sugydytojo ir
teisininko,–vidutiniodydžio.Jiemspriklauso30atostogųdienų
kasmet,opo15darbometų–38atostogųdienos.
Reikalavimaipedagogams–aukšti:jieprivalobūtiįgijęma

gistrolaipsnį,norėdamigautidarbąmokyklojeturipatektitarp
10proc.geriausiųsavokursoabsolventų.Mokytojaipriešmoki
niųauditorijąpraleidžianedaugiaukaip4valandasperdieną,
kiekvienąsavaitę2valandastobulinaprofesiniusgebėjimus.
Vostikatsilaisvinadarbovieta–įjąpretenduojanuo50iki100
pedagogų.Direktoriusįpokalbįpakviečia5kandidatusirišjų
išsirenkatinkamą.

Suomijojepasitikimapedagogųdarbu.Šalyjenėra ins
pektavimoinstitucijos(anksčiaubuvo,betdabarpanaikinta),
direktoriainestebipamokų(netnesuprato,kodėlapietaiklau
sėme),joseapsilankotiktada,jeipatsmokytojaspakviečia.
Mokyklų vadovusskiria savivaldybės komisija, nėra rotacijų
arkadencijų.Susidarė įspūdis,kadkiekvienasadministraci
josatstovasgilinasitikįsavosritį,nesiblaško,todėldirektoriai
negaliatsakyti įdaugelįsuugdymususijusiųklausimų– tai
pavaduotojųarkitųspecialistųkompetencija.
L.Pahkinoteigimu:„Mūsųkultūra–pasitikėjimas,mespa

sikliaujamesavomokytojais.Jieįgijoitinaukštąkvalifikaciją,
studijavouniversitetuose,atlikopraktiką, todėl išmanosavo
darbą.“Pedagogamssuteiktadauglaisvės:renkantismokymo
priemones(jasirpatyskuria),mokymometodus,vadovėlius
(neprivalomi),vertinimobūdus.Jųdarbasnepaprastaisunkus,
nestėvai–itinreiklūs.Mokslometųpabaigojemokytojaipildo

kaunomokyklųvadovaisusipažinosu
Suo mi jos švie ti mo sis te ma

ataskaitą,vykstametinispokalbisapielūkesčiusbeinorus.
Pedagogai privalo griežtai laikytis nurodytų terminų, sekti

mokiniopažangą,visadaelgtispavyzdingaiirpagarbiai.Šalyje
galiojatokiataisyklė:mokytojastarnaujamokiniui,administra
cija–mokytojams,valdžia–direktoriui.
Nepaisantskelbiamopasitikėjimopedagogais,šalyjevyk

domasmokyklųvertinimas–tikrinamipasirinktųmokinių
rezultatai.Ugdymoįstaigostarpusavyjenėrareitinguojamos,
tačiaukiekvienaipateikiamainformacijaapiejoslygį,silpny
besirstiprybes.Savivaldybėsnustatomokyklųįvertinimoba
lus(nuo4iki10),pagalkuriuosNacionalinėšvietimotaryba,
atsižvelgusiįmokymosipasiekimusirtestorezultatus,vykdo
mokiniųpriėmimą.

Nepaprastaisvarbusmąstymasirmokėjimasmokytis. 
Pasak vienosgimnazijos direktoriaus: „Jei norite sudominti,
klauskiteirleiskiteteirautis.Jeigusiekiatetobulintiproblemų
sprendimogebėjimus,susiekitesutikraisgyvenimoirbendra
amžiųpavyzdžiais.Suteikitekonstruktyvųirgarbingągrįžtamąjį
ryšį.Kartuspręskite,kąreikėtųdarytikitaip,kadrezultataigerė
tų,kokiedalykaisvarbiausi,kaspadedadžiaugtisgyvenimuir
mokytis.Didelęreikšmęturigeraatmosfera,humorojausmas.
Svarbugalvotiapiejausmusirdirbtikartu.“
Suomijojegamtosmokslųmokymometodikapasikeitėprieš

15metų(taipadėjopasiektitokiusgerusrezultatus).Mokinys
viskąturiatrastipats:pradėtinuoreiškinioirtikpotopereitiprie
teorijos,keltiklausimus,ieškotiatsakymų(tyrėjų,mokslininkų
metodas).Mokytojai padeda, tačiau nepateikia atsakymo–
parodo,kuriakryptimi ieškant jįgalimasurasti. Itinsvarbios
ekonomikosžinios,mokiniųraštingumas–gebėjimasatpažinti,
suprasti, interpretuoti, kurti, bendrauti, skaičiuoti ir įvairiose
situacijosenaudotiatspausdintusbeiparašytusduomenis.
Vertinimasmokiniamspadeda orientuotis, kiek jau yra

pasiekę,skatinamokytistoliau.
Pirmuosius šešeriusmetusmokykloje suomiųmokiniams

nerašomipažymiai,neužduodaminamųdarbai.Jievisimoko
sikartu–neskirstomipagalgabumus.Tiems,kuriemsreikia
pagalbos, skiriama daugiau dėmesio ir užduočių. Prireikus
programa individualizuojama, keliamimažesni tikslai – taip
mokiniamspadedamagrįžtiprienormalausmokymosiritmo.
Baigępagrindinęmokyklą(9klases),jiegalirinktisgimnazijas
arbaprofesinesmokyklas.

Išsiskiriašiosšaliesmokymoorganizavimolankstumas. 
Ugdymasgimnazijoseskaidomasįkursus,kiekvienamejų–38
pamokos(vienostrukmė–45minutės).Įprastamokslometus
skaidyti į5ar6periodus.Kiekvienamokyklagalinuspręsti,
kokiokursomokysirkuriameperiode.Viskasturibūtisupla
nuotataip,kadmokinysgalėtųjamlabiausiaitinkančiubūdu
pasirinktikursusirbaigtiprogramąpertrejusmetus.Pamoka
galitruktiir75min.,omokslaigimnazijoje–4metus.Ketvirtieji
metaiskiriamitiems,kuriebrandosatestatoneįgijoper3me
tus.Baigęgimnaziją,mokiniailaiko4egzaminus:privalomąjį
gimtosioskalbos, likusiusgali rinktispats.Juosabiturientas
galiišsilaikytimaždaugper1,5metų.
Mokyklosglaudžiaibendraujairsukitųšaliųugdymoįstaigo

mis,vykdomainųprogramas(atvykstamokytisgimnazistaiiš
kitųšalių).AktyviaiveikiaMokiniųtaryba(užaktyvųdalyvavimą
savivaldojedažnaiįskaitomikursai),kurimokyklojeorganizuoja
nemažairenginių,akcijų(pvz.,Vienoreiškiniosavaitė,Gerų
darbųsavaitė,kt.).

Viduriniougdymotikslas–parengtimokiniustolesnėms
studijoms,būsimaiprofesijai,oneišmokytiarsuteiktižinių
(panašiu požiūriu jau vadovaujamasi ir Lietuvoje).Mokymo
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medžiagayrasusijusisuprofesiniugyvenimuirdarborinka.
Perkonsultacijas,specialiusprojektusmokiniamspristatomišie
konkretūsdalykai,bendradarbiaujamasuįmonėmis.Mokyklos
dirba kartu suprofesinio ugdymo įstaigomis, kuriųmokiniai
galitamtikrųdalykųmokytisvidurinėjemokykloje,ovidurinės
mokyklosauklėtiniai–amatų.
Universitetaipatysrenkasi,kokiąstudentųatrankossistemą

taikys.Dažnaijieorganizuojastojamuosiusegzaminus,tačiau
atsižvelgiairįbrandosegzaminųrezultatus.Visosšaliesplėtra
lemia,kadkolegijosiruniversitetaiišsidėstęnetikdidžiuosiuose
miestuose.L.Pahkinoteigimu:„Jeistudentasmokosikitame
mieste,neHelsinkyje,dažniausiaitenliekairkuriašeimą.Taip
išsilavinęžmonėsprisidedaprieregionoplėtros.“
MokytojaisSuomijojepasitikima,todėltėvainėralabaiakty

vūsbendruomenėsnariai.Bendraujamadaugiausiainternetu,
informacija pateikiamamokyklos svetainėje, elektroniniame
dienyne.Pedagogaisusisiekiasutėvais,jeikylaproblemų.

Didelis dėmesys ski ria mas ugdymo įstaigų ap lin kai. 
Statomosne tik naujos, erdviosmokyklos, bet išsaugomos
irsenos, turinčiossavo istoriją,kitokiąaurą,šalia jųstatomi 

priestatai.PasakR.Tapanineno:„Užtokiusprojektusmokyk
loms,kuriosesenasujungiamasunauja,skiriamosNobelio
premijos.Taiptaupomoslėšos.“
Ugdymo įstaigosesukurtosbendrosdidelėserdvės,daug

atskirųpoilsiovietų,nemažaijudriųjųzonų,kuriųpaskirtiskei
čiasinuoporeikių,naudojamospertvaros,pritaikančiosjastam
tikromsveikloms.Pradinėsemokyklosegrindysyrašildomos,
vaikaineavibatų.Visiemsmokiniamsskiriamasnemokamas
maitinimas(pradinukaivalgokošę,dribsniussupienu,vyres
nieji–daržoviųsriubąsulašišairpan.).Pamokosdažnaivyksta
netikmokyklose,betirkitoseerdvėse:muziejuose,parkuose,
bibliotekose.Suomijojestebinaramybė:mokiniaityliaibendrau
jairramiaielgiasinetperpertraukas.
Šioješalyjelietuviųdelegacijaįsitikino,kadšvietimosiste

moskokybęlemiadaugybėveiksnių:nuoinvestuojamųlėšų,
mokytojų rengimo, socialinio jų profesijos prestižo iki šalies
kultūros,žmoniųmentaliteto,didžiuliopasitikėjimovadovaisir
pedagogais.Taiįpareigojadirbtiypačatsakingai.

DiletaTINDŽIULIENĖ
Švietimoirugdymoskyriausvyriausiojispecialistė

TūkstančiaiLietuvosšeimųsusiduriasuįvairiapusiuraidos
sutrikimu–autizmu.RemiantisHigienosinstitutoduomenimis,
mūsųšalyjekasmetregistruojamadaugiaunei300naujųau
tizmoatvejų.Šiemsvaikamsbūtinaskitoksugdymas,globair
priežiūra,todėltėvaijaučiaįtampą,stresąirnežinomybę.Viešai
iratviraikalbėtiapiekylančiasproblemasmažaikasdrįsta,nes
mūsųvisuomenėjevisdarjaučiamastolerancijostrūkumas.
Mes, Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psicho

loginės tarnybos logopedės Inga Lisovskienė ir Neringa
Palaimienė,matydamos,kaipsvarbupadėti tėvamsdrąsiau
išsakytisavolūkesčiusirvaikųporeikius,nuo2014m.sutel
kėmetėvelių,auginančiųįvairiapusįraidossutrikimąturinčias
atžalas,savitarpioparamosgrupę.Susibūręjiekalbėjosiapie
savo išgyvenimus, kasdienybę, domėjosi ir išbandė įvairias
terapijas,klausėsipaskaitų,dalijosipatirtimirespublikinėjekon
ferencijoje.Suprasdami,kadnegaliprisiimtivisosatsakomybės
užvaikųugdymąirpriežiūrą,tėvainusprendėkreiptisįJona
vosrajonosavivaldybėsmerąMindaugąSinkevičių–prašyta
įsteigtispecialiųjųklasiųbeiautizmosutrikimąturinčiųasmenų
užimtumogrupę.Poilgųdiskusijųtarpįvairiųinstitucijųnutarta

išgirstostėvųiniciatyvos nuo2015m.rugsėjo1d.tokiągrupęįkurtiJonavosjaunimo
mokykloje.Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės
VilmosDobrovolskienėsiniciatyvaLietuvossveikatosmokslų
universitetoKaunoklinikųdienosirtrumpalaikėsglobosgrupėje
„Lopšelis“vykopenkiųdienųkvalifikacijoskėlimokursai.Rajono
pedagogaiiršvietimopagalbosspecialistaimokėsipritaikytiap
linkąatsižvelgiantįvaikonegaliąirporeikius,struktūrintiveiklą.
Rajonomokyklųdarbuotojaiįsisavinodaugelįidėjųirpradėjo

vykdytiautizmosutrikimąturinčiųvaikųugdymopokyčius.Tėvai
pastebivykstančiusteigiamuspasikeitimusugdymoįstaigose
beidžiaugiasiatsidariusiaužimtumogrupe.Rūpestįkeliafor
malusisugdymas–norimaturėtipasirinkimogalimybę:arvaiką
ugdytibendrojoje,arspecialiojojeklasėje.Pastarojojedalistėvų
įžvelgianemažaiugdymoprivalumų:jietikisi,kadtarpžinybinis
bendradarbiavimas,sprendžiantugdymoproblemas,garantuos
suderintąirkryptingąpagalbąužtikrinančiąpaslaugųsistemą.
Smagu,kadmūsųrajonevaikųugdymoiššūkiaisprendžia

mikonstruktyviai.Sveikintinatėvųiniciatyvabeisupratingi ir
veiklūsrajonovadovai.Tikimėsirtolesniosklandausbendra
darbiavimo.

NeringaPALAIMIENĖ
Jonavosr.pedagoginėspsichologinėstarnyboslogopedė

IngaLISOVSKIENĖ
Specialiojipedagogė,logopedė

Vilniaus JonoLaužiko konsultaciniomokymo centro ben
druomenėnuo2014m.dalyvaujaEuroposligoniniųmokykloms
skirtametarptautiniame„Erasmus+“projekte„Paintfolio“.Tiks
las–pamatytiskirtingųEuroposšaliųsergančiųvaikųugdymo
ypatumus,susipažintisumokymonaujovėmis,kūrybiškaijas
taikytimokymocentroveikloje ir taipgerintisergančiųvaikų
ugdymogalimybes.
Projekto dalyviai – Ispanijos, Italijos, Lenkijos,Vengrijos

pedagogai–turiparengtivirtualiąmedžiagąapiedusavoša
liesmenininkusirsukurtaspriemonespateiktimokiniams.Tad
specialistaijuosmokodirbtisuįvairiausiomiskompiuterinėmis
programomis(siekis–išmoktidirbtisu112skirtingųprogramė
lių).Šisprojektas–tikrasiššūkismūsųcentrodarbuotojams:
mokytojai skatinami įgyti naujų darbo su skaitmeninėmis
technologijomis įgūdžių, kūrybiškai juos taikyti ir įgyvendinti
mokymosivisągyvenimąsiekį.
Centro bendruomenė pasirinko pristatyti du lietuviųme

„erasmus+“projektas„paintfolio“

nininkus:VytautąKasiulį (1918–1995) irSigutęAch (1969).
Auklėtiniaisusipažinosu jųkūryba,dalyvavoedukaciniuose
užsiėmimuoseV.Kasiuliomuziejuje,surengtosmokiniųdarbų
parodėlėssanatorijos„Pušynokelias“Vaikųligųskyriuje,pasi
rengtaveiklaikartusumenininkeSiguteAch.Internetoerdvėje
pateikti pasirinktųmenininkų biografijų aprašymai, kūrybos
apžvalgos,mokytojųirmokiniųsukurtižaidimai,dėlionės,iš
radingumąirkūrybiškumąskatinančiosvaizdinėspriemonės.
Trečiasis programos „Erasmus+“ susitikimas vyko Italijos

miesteBaryje,pietinioApulijosregionosostinėje.Miestoglo
bėjas–šv.Mikalojus(jis laikomasirKaunomiestoglobėju).
Bariošv.Mikalojausšventykla–Europospiligrimųgausiailan
komasmaldoscentras.Svetingumo,dosnumo,gailestingumo
dorybėmispasižymiirBariobendruomenė:miestaspriglaudžia
Adrijosjūraatkeliaujančiuspabėgėlius,gyventojaipadedatiek
skurstantiems,silpniemsirneįgaliemsžmonėms,tiekirbeglo
biamsgyvūnams.
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Iš šio krašto gyventojų reikėtų pasimokyti, kaip tinkamai
rūpintissergančiaisvaikais.Bariomokymųcentro„Giovanni
XXIII“Vaikųligoninėjeprojektodalyviamsbuvosurengtakon
ferencijairmokymai.CentrodirektorėFiorenzaUncinoteigė,
jogįligoninępatekusiovaikorūpesčiaitarsiįgyjadvikojas–jis
netenkairnamų,irmokyklos.Tadstengiamasi,kadkojąčia
įkeltųirnamai,irmokykla,taipvaikasnejaučiaatskirtiesnuo
įprastogyvenimo.Tėvamssuteikiamagalimybėbūtisusavo
atžalomis,omokymocentrasjiemsteikiaugdymopaslaugas.
Vaikasgaligreičiaupasveiktiirgrįžtiįnormalųgyvenimą,jei
jamsudarytastinkamaspsichologiniskomfortas.
Mokymuoseprojektodalyviaipristatėsavoatliktusdarbus:

įvairiomisprogramomisapdorotuspasirinktųmenininkųdar
bus,biografijųiliustracijas.Jiemokėsi,kaipsukurtąmedžiagą
įkeltiįbendrąprieigą,aiškinosiiškilusiussunkumus.Projekto
koordinatorėMadridoligoniniųmokyklamūsųkomandosdarbą
įvertinoitingerai–pateikėmepasirinktųmenininkųvisųdarbų
iliustracijas.
Vizitometumokytojaidalyvavoedukacinėjeprogramoje:su

sipažinosuBarioistoriniu,kultūriniupaveldu,dalyvavoedukaci

nėseveikloseNinoPaskalimuziejuje,susipažinosumoderniojo
menopradininkoN.Paskali(jįišsirinkoItalijosprojektodalyviai)
gyvenimuirkūryba,įtakapasauliniammodernizmoprocesui.

Dalyvaudama„Erasmus+“projekte„Paintfolio“mūsųcentro
bendruomenėįsitraukėįnaujovių,ugdymosidžiaugsmokupiną
kūrybinęveikląirįgyvendinomokymosivisągyvenimąmisiją.
Bendraudamisusenasdemokratijosšaknisturinčiųšaliųgy
ventojais,kuriųvidiniopasaulioaugimasnebuvosutrikdytas
priverstinėssovietizacijos,suvokėme,jogdvasinėsnepriklau
somybėsugdymas,norasišmintingainaudotissunkiaiiškovota
laisve–mūsųkartosmokytojųsvarbiausiasuždavinys. Įgiję
naujosneįkainojamospatirties,galėsimejąkūrybiškaitaikyti
irugdytipozityvią,kultūringąirbrandžiąasmenybę.

Šisstraipsnisatspinditikautoriųpožiūrį,EuroposKomisijaneatsakouž
joturinį.

GenovaitėPETRAUSKIENĖ,LoretaNAUJIKIENĖ
GiedrėKUČAUSKAITĖ,LinaŽIDONIENĖ

Koordinacinėsgrupėsnarės

Kaunošv.Kazimieropagrindinėsmokyklospedagogųko
manda,įgyvendindamaprogramos„Erasmus+“pirmąjįpagrin
dinįveiksmą(KA1)–asmenųmokymosimobilumoprojektą
„Organizuok.Pasitelk.Augink“, pernai vyko į Kipro sostinę
Nikosijąirdalyvavokvalifikacijostobulinimokursuose.Čiasu
sirinkopenkiųšaliųkomandos:Švedijos,Prancūzijos,Italijos,
LatvijosirLietuvos.

Visamokymųsavaitė–intensyvi,turiningairnaudinga.Pro
gramos„Falinar“koordinatorėbeikursųorganizatorėdr.Anna
Kyritsi,turintididžiulękalbųmokymoirmokytojųkvalifikacijos
tobulinimokursųkoordinavimopatirtį,išpradžiųvisusdalyvius
suskirstėporomis–siekta,kadvisųšaliųatstovaiasmeniškai
susipažintų,pabendrautų,prisistatytųanglųkalba.Vėliaukiek
vienakomanda įvairiaisbūdais pasakojoapiesavougdymo
įstaigą,jossavitumą.
Dėstytojabeikursųlektorėdr.EfthymiaPriki supažindinosu

„GoogleDrive“programa:analizavomegalimybesirypatumus,
mokėmėsįkeltidokumentusįsistemą,atlikomepraktinesuž
duotis.Vėliautobulinomefilmavimogebėjimus,omumspadėjo
patyręsfilmųkūrėjasDavidasHandsas.Išklausiusteorinįpra
nešimą,kiekvienakomandagavoužduotį–filmuotiNikosijos
miestovietas,vaizdus,kalbintivietiniusžmonesirsukurtivaizdo
klipąpasirinkta tema.Perdarbųaptarimąsužinojomenetik
savobeikolegųklaidas,betirpapildėmežiniasapieNikosiją,
jospastatus,vietiniusgyventojus,jųkasdienybę.
DėstytojaLiliGramatika,dirbantiAtėnuosebeimokantipran

cūzųkalbos,skaitėpranešimąapieprojektiniudarbuparemtą
mokymąįvairiosepamokose.Taippatdetaliaisusipažinome
su„GoogleMaps“programa,josypatumaisirgreitoatsakymo
kodų (angl.QuickResponseCode,QR) sistema. Išklausę
teorinęmedžiagą, atlikome konkrečias praktines užduotis:
mokėmėskurtižemėlapius,juosepateiktinurodytusobjektus
irkoduotiinformaciją.
Lefkaroje,ChirokitijojeirLarnakojerinkomemedžiagą,filma

vome,fotografavome,atlikomeapklausas,surinktąmedžiagą
sisteminomeirnaudodamiesi„MovieMaker“programaprista
tėmesukurtąvaizdofilmą.
Kursuosenetikpatobulinomeinformaciniųtechnologijųnau

dojimo,betirbendrąsiaskompetencijas:bendravomeužsienio
kalba,bendradarbiavomesuskirtingųšaliųirkultūrųasmeni
mis,organizavomesavomokymąsiindividualiaibeigrupėjeirkt.

ŠisprojektasfinansuojamasišEuroposKomisijos,„Erasmus+“progra
mos,kuriąLietuvojeadministruojaŠvietimomainųparamosfondas,lėšų.
Šisstraipsnisatspinditikautoriųpožiūrį,todėlEuroposKomisijanegalibūti
laikomaatsakingaužbetkokįjamepateikiamosinformacijosnaudojimą.

PalmiraTALIJŪNIENĖ
Kaunošv.Kazimieropagr.mklosdirektorė

AstaMACEŽINSKIENĖ
Anglųkalbosmokytoja

AudronėBARTNINKIENĖ
Lietuviųkalbosmokytoja

naudingairprasmingapatirtis

Piktos, skaudžiosbendraamžių replikos ir agresija...Kaip
bebūtųgaila,tačiauretasmokinyssavokailiunėrapatyręs,ką
taireiškia.Mokyklų,mokytojųpareiga–dėtivisaspastangas
ir pastebėti kiekvieną skriaudžiamą vaiką, sudaryti sąlygas
mokytissaugiojeaplinkoje.

Patyčiųtarpmokiniųproblemažinomajauseniai,opirmuo
sius sistemingus tyrimus pradėjo norvegasDanasOlweus.
Jo pavarde pavadinta „Olweus“ patyčių prevencijos progra
ma–įgyvendinamanetikNorvegijoje,betirvisamepasaulyje.
Lietuvojejąvykdytipradėtanuo2008m.,ošiemetirŠiauliųr.

priešpatyčiasreikiakovoti

Gruzdžiųgimnazijoje.Siekiamamokyklojesukurtitokiąaplinką,
kuriojesuaugusiejiužtikrintų,kadvaikainebusskriaudžiamiir
galėsjaustissaugūs.Pervisuotinįtėvųsusirinkimą„Olweus“
patyčiųprevencinęprogramąpristatėmetėvams.Gimnazijos
bendruomenėtiki,kad,bendradarbiaujantirįgyvendinantšią
programą,galimaužkirstikeliąpatyčiomsirpadarytigimnazijos
aplinkąsaugesnę.

VirginijaMOTIEJŪNIENĖ
Šiauliųr.Gruzdžiųgjosdirektoriauspavaduotojaugdymui

JekaterinaVRUBLEVSKAJA
Tėvųtarybospirmininkė
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PraėjusįgruodįŠiauliųmiestosavival
dybėsviešosiosbibliotekos„Šaltinėlio“
filialeŠiauliųmiestoirrajonomokiniai
sumokytojomis susirinko įbaigiamąjį
projekto„Tradicijosirmodernumas:in
teraktyviaikuriameistorijąŠiauliams2“
renginį. Šventėjepristatytipagalmo
kinių kurtas sakmespastatyti šešėlių
teatrospektakliaibei2016m.kalendo
rius „Vaikų istorijosŠiauliams“, skirtas
780ajammiestogimtadieniui.

Šiais laikais itin svarbu ugdyti ne tik
visuomenės tautiškumą, patriotiškumą
ir gimtojo krašto etninės kultūros pagarbos jausmą, bet ir
kūrybiškumąbeimeninę saviraišką.Bibliotekosdarbuotojai
pastebi,jogdaugumapradinukųirnetvyresniųklasiųmokinių
nėraišsiugdęminėtųsavybių.Taitrukdovystytipilietiškumą,
kuriamsvarbimeilėgimtajammiestui,jožmonėmsbeikultū
rai.Galimadarytiprielaidą,jog,nekreipiantdėmesioįjaunųjų
miestoiršaliespiliečiųugdymą,mūsųvisuomenėjevislabiau
plis tarpusavio susvetimėjimas. Bibliotekos bendruomenė,
norėdamalabiausuartintišiauliečius,rengiairvykdokūrybiš
kumą,tautiškumąskatinančiusbeiteigiamąpožiūrįįkūrybinę
saviraiškąirbendradarbiavimąformuojančiusprojektus.

SukurtaDaugiaunei70iStorijųŠiauLiaMS

2015m.Šiauliųmiestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos
„Šaltinėlio“filialasvykdėLietuvoskultūrostarybosfinansuotą
projektą„Tradicijosirmodernumas:interaktyviaikuriameistoriją
Šiauliams2“.Jotikslas–netikprisimintisakmių,padavimų,le
gendųtradicijas,paragintimokiniusskaitytilietuviųsmulkiosios
tautosakoskūrinius,betirtobulintirašytinėskalbosgebėjimus.
Skatinant vaikų kūrybiškumą, bendradarbiaujant sumiesto
ir rajonošvietimo įstaigomisbei ruošiantismiesto780ajam
gimtadieniui,mokiniaipakviestikurtipasakas,sakmesirlegen
dasapiežinomusŠiauliųobjektus:skulptūrą,ežerą,laikrodį,
teatrąirkt.Daugiauneidušimtaiprojektedalyvavusiųvaikų
sukūrėper70istorijųsavomiestui.Atrinktadvylikageriausių,
kūrybiškiausiųdarbų,kurieirpatekoį2016ųjųkalendorių–
mokinių kurtų sakmių ir kitokių pasakojimų rinktinę „Vaikų
istorijosŠiauliams“.Jibuvopristatytaperbaigiamąjįprojekto 
renginį.

nauDotoSinteraktyVioSgaLiMybėS
irinoVatyVioStechnikoS

Kitassvarbusprojektoakcentas–naudojant interaktyvias
galimybesiršešėliųteatrokūrimometodikąskatintijaunosios
kartosšiauliečiusdomėtisgimtuojumiestubeiišlaikytiauten
tiškumą,pasitelkusoriginaliasirinovatyviastechnikasugdyti
menines vertybes.Tad vykdytos įvairios pažintinės, eduka
cinėskūrybinėsveiklos,vaikaisupažindintisušešėliųteatro
menopasauliu.Projektedalyvaujantysbibliotekoslankytojai,
jaunieji šiauliečiai buvo kviečiami kurti spektakliukus pagal
sakmes, pasakas ir legendas apieŠiauliųmiestą. Žinoma,
pirmiausiašiossritiesspecialistaijiemspristatėšešėliųteatro
pradmenis.
Visispektakliainufilmuotiirparodytibaigiamajamerenginyje,

taippatįrašytiįkompaktinįdiską„KuriuistorijąŠiauliams2...“

VykoeDukaciniaiužSiėMiMai

ŠiauliųuniversitetoHumanitariniofakultetoLiteratūrosistori
josirteorijoskatedrosvedėjaprof.DžiuljetaMaskuliūnienėedu
kaciniųužsiėmimų„Kūrybinistekstorašymas,sakmiųkūrimas“
metuskatinopradinukuspasitelktimeninįžodį,vaizduotę,mintis
irpabandytisukurtišiuolaikinęsakmęapiepasirinktąobjektą
Šiauliuose.Veiklų„Mokomėskurtišešėliųteatrą“vedėjaiEglė
NarbutaitėirTomasJanuškevičiusprojektodalyviamspristatė
paslaptingošešėliųteatroprincipus,siluetiniųlėliųirdekoracijų
gamybosbūdusbeijomspasidarytireikalingaspriemones.Visi
užsiėmimaibuvosusijęsusakmėmisapieŠiaulius:mokiniai
netiksusipažinosuvaizdingu irnepamirštamąįspūdįpalie
kančiušešėliųteatru,betirmokėsikurtispecifinesdekoracijas
beipersonažus,pabandėvaidintitikbalsu,valdytilėlęirperją
atskleistisavosukurtossakmėsistoriją.Dalyviaiišsirinkopo
vienąsavokūrinį,pasigaminošešėliųteatrolėlesirvienikitiems
padovanojokątikpastatytusspektakliukus.

projektoDaLyViaiirrezuLtatai

ProjektedalyvavomokiniaiišŠiauliųGytarių,Salduvės,„Ju
ventos“,VincoKudirkosprogimnazijų,Šiauliųr.GinkūnųSofi
josirVladimiroZubovųbeiAukštelkėsmokyklų.Pervykusias
veiklassukurti8šešėliųteatrospektakliai,išleistasskaitmeninis
vaizdodiskas„KuriuistorijąŠiauliams2...“,parengtasirišleis
tassakmiųkalendorius.Galimateigti, jogprojektopradžioje
išsikeltastikslasyrapasiektas–vaikaigeriaupažįstagimtąjį
miestąirjoistoriją.

SuburtaVieningairkūrybingabenDruoMenė

Įgyvendintoprojektoveiklosvisiškaiišpildėšiuolaikinėsvi
suomenėsnariolūkesčius.Peredukaciniuskultūriniusužsiėmi
musjauniejišiauliečiaigalėjosavotapatybętvirčiaususietisu
gimtojomiesto–taipstiprintivisosbendruomenėspilietiškumą.
Modernios,originalios irnaujos technologijos,šešėlių teatro
modelisŠiauliamssuteikėinovatyvumo,šviežumobeiišskirti
numo.„Šaltinėlio“filialovedėjaRitaBožienėsugebėjosukviesti
irtamtikraprasmesuvienytiįvairausamžiausmokinius,eduka
ciniųužsiėmimųspecialistusirskirtingųsričiųpartnerius.Tad
šiosveiklosgalibūtipuikuspavyzdys,kaipreikiakurtivieningą,
savomiestuipagarbiąir,žinoma,kūrybingąbendruomenę.

KristinaMIKLIUVIENĖ
Šiauliųmiestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos

specialistėprojektineiveiklai

Mokiniaikūrėistorijassavo
mies tui – Šiau liams

Baigiamojorenginiodalyviai.
Priekyje:D.Maskuliūnienė,
kalendoriausfotografijų
autoriusJonasTumulisir
bibliotekosdirektorė
IrenaŽilinskienė
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Mokyklose

Pasvaliospecialiojojemokykloje2015m.gruodžiopradžio
jevykorespublikinėkonferencija„Mokiniųsveikatosugdymo
galimybės įvairiose institucijose“.Taiviena išvykdomoPas 
valio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosiosprogramossveikatos tęstinioprojekto „Gyvenk
sveikai–3“veiklų.Šioskonferencijosiniciatorėirorganizatorė
esuaš,Pasvaliospecialiosiosmokyklossocialinėpedagogė
LoretaPetrauskienė.Smagu,kadšiamerenginyjedalyvavoir
stendiniuspranešimuspristatėlektoriaiišPasvalio,Panevėžio,
Biržų,Kupiškio,Šiaulių,Utenos,Klaipėdos,VilniausirKėdainių.
KonferencijąpradėjoDaliosNorvydienėsvadovaujamaPasva
liokultūroscentropramoginiošiuolaikiniošokiogrupė„Solo“ir
GintarėsBagdonavičiūtėsvadovaujamasPasvalior.Pajiešme
niųpagrindinėsmokyklospradiniųklasiųvokalinisansamblis.
PranešimuskonferencijojeskaitėPasvalio rajonosavival

dybėsSocialinės
paramosirsvei
katos skyriaus
vyriausiojispe
cialistė Dalia
Vasiliūnienė,Vi
suomenėssvei
katos biuro direk
torėVilmaJankevičienė
pristatė „Pasvalio rajono
savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro geroji patir
tis stiprinant vaikų sveikatą“.
MintimisdalijosiPasvaliorajono
savivaldybėsŠvietimopagalbostarnybospsichologėsSimo
naStapulionienėirJolitaStipinienė,Klaipėdospedagoginės
psichologinėstarnybospsichologėJurgitaVainauskienėkal
bėjotema„Pagalbatėvamsirmokytojamsstiprinantmokinių
psichinę sveikatą“,Vilniaus technologijų ir verslo profesinio
mokymocentrosocialinispedagogasekspertasTomasMor
kūnas–„Edukaciniųirmotyvuojančiųaplinkųkūrimasugdymo
įstaigoje“,Utenosspecialiosiosmokyklosdaugiafunkciocen
tropsichologėElonaBerniūnienė–„Dirbančiųjųsuintelekto
sutrikimusturinčiaisasmenimisprofesinioperdegimo,darbo
reikalavimųirparamosorganizacijojeypatumai“irkt.Išviso
lektoriaiperskaitėtrylikapranešimųirpristatėšešiolikasten
diniųpranešimų.Dalyviaidalijosigerąjadarbopatirtimi–kaip
reikiastiprintivaikųsveikatą.
Konferencijosrėmėjai:Pasvaliospecialiojimokykla,UAB„Na

radava“,UAB„Saimeta“,Pasvalioknygynas,UAB„Biuroverslas“.
Mokyklasveikatinimoprojektąvykdojaudešimtmetų–per

šį laiką susirado nemažai partnerių, su kuriais pasirašytos
bendradarbiavimosutartysirvykdomosbendrosveiklos.Tokie
projektaisuteikiaPasvaliospecialiosiosmokyklosmokiniams
daugiaugalimybiųpakeliautipoLietuvą,prisijungtiprieeduka
ciniųkitųinstitucijųorganizuojamųprogramų,stiprintifizines,
psichinesiremocinesgalias.Dalyvaudamarajonosavivaldybės
visuomenėssveikatosrėmimospecialiojojeprogramoje,mokyk
laedukacineserdvespapildėsportoinventoriumi,metodinėmis
priemonėmis,įvairialiteratūra.

RitaVAIKŠNORIENĖ
Pasvaliospecialiosiosmklosspecialiojipedagogėmetodininkė

LoretaPETRAUSKIENĖ
Socialinėpedagogėmetodininkė

„Mokiniųsveikatosugdymo
galimybėsįvairiose 

institucijose“

Miestai,iškurių
suvažiavolektoriai

Naujaisiaismokslometais redakcija tikisi sklandesnio
bendradarbiavimo.Šįkartąkreipiamėsįtuos,kurietikra
šo„Švietimonaujienoms“,betjųneskaito.Jeiguskaitytų,
tikriausiaiatkreiptųdėmesįįesminiuspataisymus.Betmes
neprarandamevilties...
Taigi,prašomenerašytistraipsniųarkorespondenci

jųtrečiuojuasmeniu.Jeigupageidaujatepasidalintisavo
patirtimi,taitaipirrašykite:„Ašsugalvojauorganizuotise
minarą,manpritarėdarželiodirektorėirtėvai...“
O kad redakcijos pageidavimas būtų absoliučiai

akivaizdus, cituoju, pakeitusi pavardę, vieno teksto
ištrauką:

„Sėkmingasprojektas
Projektąparašėvisadakupinaentuziazmovyresn.auk

lėtojaA.Pavardenienė.Josparašytiprojektaivisadalaimi,
o projektų įgyvendinimui auklėtoja Pavardenienė geba
sutelktidarželiobendruomenę, tėvus, rėmėjus.Už tai jai
buvoįteiktapadėka.
A.PAVARDENIENĖ
Vyresn.auklėtoja“

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.

NuotraukosNETINKA,jeigujos:
 � įkeltosįtekstą(reikiapridėtilaiške);
 � įterptoslaiškofone;
 � SUMAŽINTOS(tokiostinkatikinternetui);
 � pateiktoskaipkoliažas.

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

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja
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PernaiRadviliškioLizdeikosgimnazijojejautrečiąkartąvyko
rajonomokiniųtiksliųjųirgamtosmokslųkonferencija„Tyrėjo
diena–3“.Renginioiniciatorės–biologijosmokytojametodi
ninkėAstaŠmukštienėirmatematikosmokytojametodininkė
JurgitaCaporkienė.Konferencijaskirtašviesai,nes2015ieji
JungtiniųTautųbeiUNESCOpaskelbtiTarptautiniaisšviesos
iršviesostechnologijųmetais.

Dėstytojų bei studentų komanda iš Vilniaus universiteto
(VU),Šiauliųuniversiteto (ŠU),Kauno technologijosuniver
siteto(KTU)irRadviliškiorajonovisuomenėssveikatosbiuro
beiValstybinėsmaistoirveterinarijostarnybosspecialistaipa
kvietėrajonomokyklųbeigimnazijosauklėtiniusirjųmokytojus
dalyvautinetradicinėsepamokose.Konferencijojemokiniaine
tikįgijoteoriniųžinių,betirpraktiškaiprisilietėpriemokslinių
darbų,padedančiųformuotimąstymą,elementariustiriamosios
veiklosmokėjimusbeiįgūdžius,susipažinosutiriamąjaveikla
beimokslininkoprofesija.Akivaizdu, jognekiekvienasgeba
rasti reikiamąmokslinįstraipsnį, jįperskaitytiarsuvokti.Šis
renginys–puikigalimybėmokslininkams,galintiemssudėtingas
mokslinestiesasperteiktipaprastai,otyrimusireksperimentus
paverstisavotiškužaidimu.

Mokiniaigalėjoapsilankytizoologijossode„Nariuotakojai“.
TaivienintelėtokiavietaBaltijosšalyse,pristatantididžiulęna
riuotakojųįvairovę.Konferencijosdalyviainetikpamatėvorus
paukštėdasirmaldininkus,šimtakojus,skorpionus,gyvalazdes,
tarakonus,betirdaugapiejuossužinojo.
Matematikabesidomintiemsmokiniamsužsiėmimus vedė

KTUatstovai.DėstytojasMantasLandauskasskaitėpaskaitą
„Fraktalai:geometriniųformųžaismasirgalingasmatematinis
įrankis“,jokolegaTomasDanikauskaspakvietėįpaskaitądis
kusiją„Arinformatikas=programuotojas?Kamreikalingosir
kaskuriainformacinessistemas“.StudentasDovydasGrigaitis
pristatė antirefeksines dangas, paaiškino, kaip jos atspindi
šviesą.
Didelėdėstytojų,mokslodarbuotojųirstudentųgrupėatvyko

išŠU.Dr.MartynoKazlauskopaskaitojemokiniaisužinojoapie
invaziniusgyvūnus,odoc.dr.LoretaKelpšienėpakvietėįedu
kacinįužsiėmimą„Inžinerinėsgrafikosperspektyva“.Matemati
koskatedroslektorėdr.NeringaKlovienėpamokoje„Transporto
uždaviniai“nagrinėjoklausimus,susijusiussuprekiųvežimu
išsaugojimoįpaskirstymopunktus.Bioedukacijosprogramos
magistrantėsIngridaIvanauskienėirIngaJuodienėmokiniams
pristatėviktoriną„Lietuvosforairfauna“.ŠUBotanikossodo
direktorėprof.AstaKlimienėkartusu„Erasmus“studentėmis
išLatvijosirČekijosatskleidėbioetikosmokslosvarbą.Anot
profesorės,norsbioetikanetikLietuvoje,betirEuropojeyra
naujasmokslas, joreikšmėnepaprastaididelė.Klonavimas,
genetiškaimodifikuotųorganizmųproduktai,gyvybėsproble
mos–šiandienitinaktualiostemos.Bioedukacijosprogramos
magistrantėsEditaKrikščiūnaitė irAlinaBaltrušaitienė,Lina
AustynienėirJustinaZaleckienėpakvietėįedukacinįžaidimą
„Ekosistemoslinksmai“.Mokiniaižaisdami„Raudonosioskny
gosloto“susipažinosuretomisirnykstančiomisekosistemos
rūšimisbeidiskutavo,kaipjasgalimaišsaugoti.Dalyvaudami
protųmūšyje„Ekosistemųpasaulyje“,pritaikydamiloginiomąs
tymo,problemųsprendimobeimokėjimomokytiskompetenci
jas,jiesuvokėekosistemosvisumą.Žaidimovedėjųklausimai
skatinosusimąstytiapieekosistemoskaitą.
KasmetkonferencijojedalyvaujairŠUBotanikossodospe

cialistai.DendrologasVaidasJuknevičiuspakvietėį„Medžių
loto“–įgrupessusiskirstęmokiniaimokėsiatpažintiLietuvoje
augančius lapuočius ir spygliuočius.Visi įsitikino, kadžinoti
medžių,krūmųpavadinimusnetikreikia,betirgalibūtilabai
įdomu.BotanikossodojaunesniojimokslodarbuotojaRoberta
DubosaitėLepeškevičėmokėpažintivaistiniusirprieskoninius

„tyrėjodiena–3“

augalus,oGėlininkystėsskyriausvyriausiojispecialistėIndrė
Šklenikienėpakvietėįužsiėmimą„Augalųdėlionė“.
Visadasmagukonferencijosepamatytibuvusiusauklėtinius.

Šįkartądarbą„Kasgyvenavandenslaše?“pristatėpirmasis
gimnazijosmokinių prezidentasAndriusPetrašiūnas, dabar
VUGamtosmokslųfakultetoZoologijoskatedrosdocentas.
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialis

tėsJustinaKvetelaitienė,SkaidrėArmonienėirIevaVileikytė
vedėedukacinįužsiėmimą„Kūnoanalizatoriausduomenys“.
VyriausiojimaistoirveterinarijosgydytojainspektorėLaimutė
Savickienėpakvietėįpaskaitas„Aržinai,kiekmikrobųslepiasi
antneplautųrankų?“ir„Vaisiaiirdaržovės.Naudairvisosvai
vorykštėsspalvos“.Vyriausiasisspecialistasmaistoproduktų
inspektoriusGintautasLaurikėnasskaitėpaskaitas„Arpieno
produktaiišmiltelių?“,„Ardešrelėjeyramėsos?“.
MokytojaiirmokiniaisusidomėjęklausėsiklimatologėsAud

ronėsGalvonaitėspaskaitosapieklimatokaitąirpavojingus
meteorologiniusreiškinius.Mokslininkėsteigimu,perpastaruo
siuspenkiasdešimtmetųklimatokaitaitinpaspartėjodėlžmonių
vykdomosveiklos.Šiltėjantklimatuiintensyvesniirpavojingesni
tampameteorologiniaireiškiniai:perkūnijos,stiprusvėjas(škva
las,viesulas),smarkuslietus,kruša,pūga,kaitra,tirštasrūkas.
Kartaistaigalitaptikatastrofospriežastimiirsukeltitragiškas
nelaimes.Klimatologėpabrėžė,kadnereikiapainiotiklimato
irorų:klimatas–ilgalaikisprocesas,ooras–trumpalaikisir
priklausantisnuodaugybėsveiksnių,kuriųnėvienassinoptikas
negalinuspėti.Atsakydamaįpopuliariausiąklausimą,aršiemet
sulauksimežiemos,A.Galvonaitėšmaikštavo,jogžiematikrai
bus,betsniegopažadėtinegali.
Tiksliaisiaisirgamtosmokslaisbesidomintysmokiniaivykoį

edukacinękelionę:lankėsiVytautoDidžiojouniversitetoKauno
botanikossode,svečiavosiKTU,kuraplankėStudentųugdymo
centrąirstebėjofizikoseksperimentus,dalyvavoekskursijoje
po„Santakos“slėnį.

Konferencijosrengėjaiyraįsitikinę,jogjiemspavykosudo
mintimokiniusgamtosbeitiksliaisiaismokslais,supažindinti
sukuoįvairesnėmissritimis.Prasmingatai, jogpraktiniuose
užsiėmimuosepateiktamedžiagamotyvuojairmokodirbtigru
pėje.Susitikdamisumokslininkais,klausydamiesijųpaskaitų,
mokiniai susidomimokomaisiais dalykais, tampa aktyvūs ir
smalsūs.Alternatyvūsmokymometodaisuteikiagalimybępa
sireikštiirnuojautai,irintelektuibeipatirtipažinimodžiaugsmą.

Gi ta na ABROMIKIENĖ
Lietuviųkalbosmokytojametodininkė
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„Visųpirma,mokyklaturitaptineobjektu,kurįtvarkokasnoriiš
šalies,osubjektu–veikėju,turinčiusavoveidą,tradicijas,tempus.“

MeilėLukšienė

PernailapkritįŠepetosAlmosAdamkienėspagrindinėjemo
kyklojevykotradicinėkonferencija,skirtaprogramai„Charakte
ris“įgyvendinti.Šiprograma(koordinatorė–ArvydėTunaitienė)
nuo2005m.integruojamaįvisasugdymoįstaigosveiklossritis.
Kartąpermetusmokyklojeorganizuojamarespublikinėmetodi
nėpraktinėkonferencija,kuriojepristatomipasiektirezultatai,
pasidalijamapatirtimi.
Šiųmetų temą „Bendramokytojų, tėvų,mokinių atsako

mybė–galimybėkurtiirorganizuotidrauge“lėmėŠvietimoir
moksloministerijos sprendimas2015–2016m.m. paskelbti
Mokyklosbendruomenėsmetais.Beto,ŠepetosAlmosAdam
kienėspagrindinėmokykladalyvaujaEuroposSąjungosfinan
suojamameprojekte „Tklasė“ (tėvųklasė).Renginįpradėjo
„Tklasės“„mokinės“–mamossuvaikais.Pristatytameninė
kompozicija„Mesvisiatėjomišvaikystės...“,kuriąparuošėmo
kyklosdramosbūreliovadovėJūraSigutėJurėnienė.Šventėje
skambėjovaikųirmamųbendrystęliudijančioseilėsbeidainos.
Konferencijoje skaityti 8 pranešimai, tris iš jų parengė

bendraminčiai kolegos, įgyvendinantys charakterio ugdymo
programą. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus
pavaduotojaugdymui,etikosmokytojaekspertė,etikosvado
vėliųautorėAdrijanaSaulytė,etikosvyresniojimokytojaDaiva
Baubonienė,pradiniougdymomokytojosmetodininkėsAušra
Linkevičiūtė,LinaŠpokauskienė,SigitaAndrijauskienė,lietuvių
kalbosmokytojametodininkėDanutėDumbrienėirtechnologijų
mokytojametodininkėLinaPetrauskienėskaitėpranešimusir
dalijosipatirtimiapiecharakteriougdymą,kūrybiškumą,darbą
sugabiaisirkūrybiškaisvaikais.Šiosprogimnazijospradinio
ugdymomokytojosmetodininkėsDaivosStefanavičienėspa
rengtaspranešimas„ClassDojo–kaupiamojovertinimoirtin
kamoelgesioskatinimoprograma“atskleidė,kaipinovatyviai
irpatraukliaibendradarbiautisutėvaisbeivertintimažiausių
mokinukųugdymosipasiekimusirelgesiopažangą.
PanevėžiorajonoRaguvosgimnazijoslogopedė,specialioji

pedagogėmetodininkė, gimnazijosTėvų švietimo studijos
koordinatorėVidaValiukienė pasidalijo patrauklių, priimtinų
vaikamsbeitėvamsmetodųįgyvendinimopatirtimiirgalimybė
misbendradarbiautikitaip–pasitelktigimnazijojeįkurtąTėvų
švietimostudiją. Apiebendradarbiavimąsutėvais–mokinių

„bendramokytojų,tėvų,mokiniųatsakomybė–
galimybėkurtiirorganizuotidrauge“

kūrybiškumo ugdymą – papasakojo Kupiškio r. Subačiaus
gimnazijosspecialiojipedagogėIngridaKriaučiukienė.Jipa
rengėstendinįpranešimą„Mokomosiosmetodinėsirvaizdinės
lavinamosiospriemonėskūrybiškamvaikųugdymui“,pristatė,
kokiosmetodinės priemonės labiausiai pasiteisina, žadina
vaikųkūrybinesgalias.
Skapiškiopagrindinėsmokyklosdirektorė,vyresniojiistorijos

mokytojaBirutėZaborskienėsavopranešime„Būtipilietiškam
šaunu“ nagrinėjobendruomeniškumoidėjas,padedančiasįgy
vendintipilietiškumoprojektus.Jipasidalijoperkeleriusmetus
sukauptapatirtimi.
Projekte„Tklasė“aktyviaidalyvavo,vaikusirtėvusbendrai

veiklaisuvienijoŠepetosAlmosAdamkienėspagrindinėsmo
kyklossocialinėpedagogėmetodininkė,technologijųmokytoja
metodininkėIngridaSofijaPučėtienė.Jospranešimas„Tėvų,
kuriuosvaikaipakvietėmokytiskartu,klasė“–tai nuoseklaus,
ilgoirkruopštausdarbo,neformaliosiosveiklosbūrelioužsiė
mimųbeigražausbendradarbiavimoataskaita.Vaikaikartusu
tėvaispraleisdavovienąvakarąpersavaitę:kūrėįvairiausius
rankdarbius,dalyvavoparodosebeikonkursuose.Svarbiau
sia–jiegalėjobendrautiirbendradarbiautikaiplygūspartne
riai,draugeieškotikūrybiniokelio,perpertraukėlesgurkšnoti
šiltąarbatą,skanautipačiųkeptuspyragusirjaustiartimiausio
žmogausdėmesįirmeilę.
VisuskonferencijojedalyvavusiusmokytojussudominoPa

nevėžioapskritiesvyriausiojopolicijoskomisariatoKupiškior.
ViešosiospolicijosskyriausPrevencijosposkyriovyresniosios
specialistėsGintarės Šližytės skaitytas pranešimas „Stop
smurtui prieš vaikus artimoje aplinkoje“. Pareigūnė kalbėjo
apieperpastaruosiusmetustrigubaiišaugusiussmurtoatve
jusšeimose,otėvųatstovėAušrinėPetrauskienėpapasakojo
apieaktyvųtėvųdalyvavimąmokyklosveikloje. Josteigimu,
visa taivaikuiparodo,kad jisyranepaprastaisvarbus.Taip
skatinamamokymosimotyvacija.
Konferencijąapibendrinusiųkuratorių–Kupiškior.Kultūros,

švietimoirsportoskyriausvyriausiosiosspecialistės,vadybos
ekspertėsRimutėsBalzarevičienės ir Kupiškio r. Švietimo
pagalbos tarnybos direktorės, vadybos ekspertės Jurgitos
Trifeldienės–teigimu,pasirinktatemaatskleistavykusiai,tad
rekomenduojamašiągerąjąpatirtįskleistiirkitiems.

Van da VANAGIENĖ
Kupiškior.ŠepetosAlmosAdamkienėspagr.mklosdirektorė

Jaunesniojomokyklinio amžiaus
vaikams,turintiemsvienokiųarkitokių
ugdymosi problemų, sunku sutelkti
dėmesįirdarbingumą.Tadnepapras
taisvarbu,kadugdymasbūtųpatrauklus,vaizdingas,netra
dicinis,skatintųkūrybingumą,žadinantųmotyvacijąmokytisir
būtimokomiems.Ugdymoprocesągalipaįvairintižaidybiniai
elementai,patraukliospriemonėsbeirenginiai.Šiuostikslus
irsiekėme(aš,šiostraipsnioautorė, irspecialiojipedagogė
metodininkėDaliaVaškevičienė) įgyvendintimūsų įstaigoje.
SumanymuipritarėKaunopedagogųkvalifikacijoscentrome
todininkėValerijaSegalovičienėbeiKaunošvietimoirugdymo
skyriausvyresniojispecialistėVidaBliumbergienė.Taipir„gi
mė“netradicinisbendradarbiavimoprojektas„Muzikinėveikla,
skatinantispecialiųjųugdymoporeikiųvaikųugdymą(si)irko
munikaciją“,kurįkoordinavoViktoroKuprevičiauspagrindinės
mokyklosdirektorėIrenaŠvėgždienė.Itinsvarbu–bendrauti
sukitųugdymoįstaigųpanašiųproblemųturinčiaisvaikais.
PirmąjįprojektorenginįpradėjoKauno1osiosvaikųmuzi

pažadintasjautrumas kosmokyklosmokiniai,oŽaliakalnio
progimnazijos specialiųjų ugdymosi
poreikiųturintysugdytiniai,vadovau
jamilogopedėsekspertėsValentinos

Kalėdienės, džiugino teatriniais gebėjimais.Keturiasdešimt
ViktoroKuprevičiauspagrindinėsmokyklospradinių klasių į
chorąsuburtųmokiniųskambiomisdainomisstebinosusirin
kusiuosius.
Muzikosmokyklosugdytiniaisuteikėgalimybębendrauti,kurti

draugiškussantykius,kartuatliktižaidybinesdaineles,mokė
įveiktimušamųjųinstrumentųvaldymosunkumus,jaustiritmą.
Kaip džiugumatyti pakiliai nusiteikusiusmokinius!Visiems
dalyviams įteikti spalvingi padėkos raštai.Tai ypač nudžiu
ginovaikus–jukjietaipretaigiriami...Mūsųmokyklosvaiko
gerovėsspecialistaiįsitikinę,kadšiemsmokiniamsreikalinga
neužuojauta,olaikusuteiktaįvairiapusėugdymosipagalba.

ElizavetaPASTUCHOVA
KaunoViktoroKuprevičiauspagr.mkloslogopedėekspertė
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Šalčininkųr.Dieveniškių„Ryto“gimnazijakartusumokyklo
mispartnerėmis–Šalčininkų„Santarvės“gimnazijairKretin
gosr.KūlupėnųMotiejausValančiauspagrindinemokykla–da
lyvavošaliesmokymoįstaigųbendrųedukaciniųveiklųprojektų
konkurse„Būkimekartu“irįgyvendino–„Pažinkimevienikitus“.
KonkursąinicijavoirfinansavoŠvietimoirmoksloministerija,
organizavo–Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentras.

Projektoištakossiekia2012m.,kaigimnazijaužmezgėry
šiussuKūlupėnųMotiejausValančiauspagrindinemokykla.
Abiejųįstaigųmokiniaidalyvaujaprojekte„MotiejausValančiaus
žingsniųaidasVilniauskrašte“, tadkasmetšiospagrindinės
mokyklos auklėtiniai
atvyksta mūsų gim
nazistams pristatyti
žemaitiškų tradicijų.
Planuodami dalyvau
ti projektų konkurse,
nusprendėmepasiūlyti
prisijungtiirrusakalbei
Šalčininkų„Santarvės“
gimnazijai.Smaguvie
niems kitus pažinti,
keliauti,dalytispatirti
mi.Jukvientik išva
dovėliųsunkusuvokti
savotautinęsavastįar
perprastiįtakątėvynės
dabarčiai. Organiza
vometrismokyklassuvienijusįrenginiųciklą:ugdymaspadė
jostiprintietnokultūriniuspagrindus,kūrybaskatino jaunimo
komunikaciją,pilietiškumo,tolerancijos,patriotiškumosiekius
irsubūrėbendraiveiklai.Taipvaikaipajutovienybębeiįvairia
pusiškaiatskleidėsavitąkultūrą.
Mūsųugdytinių pažintis su bendraamžiais iš „Santarvės“

gimnazijosvykorugsėjopradžioje–abiejųįstaigųmokiniaivyko
įkelionępoŽemaitiją.Pirmiausiaaplankėmepirmąjįkraštoty
rosmuziejųLietuvoje–DionizoPoškosBaublius.Smagu,kad
gimnazistaigalėjoapiegarsųjįXIXa.rašytojąišgirstinetikmo
kykloje,betirsvečiuotisšiožymauskultūrosveikėjogimtinėje.
ApiekunigaikščiusOginskiusnevienasmokinysyragirdėjęs
perlietuviųkalbosiristorijospamokas,tadturbūtdaugelispa
sakytų,jogkurkasįdomiauklausytispasakojimųapiegarsų
žmogų,kaibentšiektiekapiejįžinai.Taigi,Rietavasaplankytas
neatsitiktinai:ugdytiniaisusipažinosugiminėsistorija,gėrėjosi
parkoaplinka.ToliauvykomeįKlaipėdą:pabuvojomeviename
unikaliausiųmuziejųRytųEuropoje –Klaipėdos laikrodžių.
Mokiniamsbeliko pasitikrinti per pamokas įgytas žinias: ar
neužmiršo,kasbūdingarenesanso,barokoirkitiemsstiliams.
Pasisvečiavę bei pernakvojęKūlupėnuose, tęsėme kelio

nę ir vykome įKretingosdvarą, garsųne tik archeologijos,

įgyvendintasedukacinisprojektas„pažinkimevienikitus“

numizmatikos, istorijos ir kultūros eks
pozicijomis, bet ir Žiemos sodu. Išvyką
baigėme Palangoje: pasivaikščiojome
JonoBasanavičiausgatveiraplankėme
šėlstančiąBaltijosjūrą.

Rugsėjoviduryjesvečiaiiš„Santarvės“
gimnazijos atvyko įmūsų įstaigą.Vieš
nagėpradėtaLietuvosistorijospamoka,
per kuriąmokiniamspristatyta Lietuvos
DidžiosiosKunigaikštystėskarybairleis
tapašaudytiišlanko,pakilnotikalavijus,
pasimatuotikariošarvus.Svečiaisusipa

žinosugimnazija, josveikla,žaidė,mokėsi lietuvių liaudies
šokių žingsnelių.Kartu kūrėmedraugystės simbolį – saulę,
dainavomeakomponuojantgitaromis,šokomeirvaišinomės.
Tąkartąišsiskyrėme,kadirvėlpomėnesiogalėtumesusitikti
Šalčininkų„Santarvės“gimnazijoje.Čiasavougdymoįstaigą
pristatėaktyviejiprojektodalyviai.Buvosmagutoliaudrauge
kurti,sportuoti,šokti,dainuotipatinkančiasdainas.Vienikitus
pažinome,mokėmės,stebėjomeirlyginome,ugdėmekūrybiš
kumąbeilyderystę.
Siekdami,kadsusitikimaibūtųsmagesni,mokėmėsgamin

titradiciniusdraugųkraštopatiekalusirvežėmevienikitiems
paragautipačiųruoštųskanėstų.Simboliškaiprojektąbaigėme
lapkričio16d.–perTolerancijosdieną,nesbūtentšioprojekto
veiklosmokėmusgerbtikitokiąnuomonę,pažiūras,tikėjimą,
įsitikinimus,suteikėgalimybęgeriaukituspažintiirsuprasti,at
skleistisavoišskirtinumą.Kartupraleistaslaikas–taigeriausia
bendravimo,pažinimoirtolerancijospamoka.

LolitaMIKALAUSKIENĖ
Šalčininkųr.Dieveniškių„Ryto“gjosdirektorė

JolitaSLAVINSKIENĖ
Lietuviųkalbosmokytoja

KėdainiųJuozoPaukštelioprogimnazijakartusuKlaipėdos
MaksimoGorkiopagrindinemokykladalyvavo2015m.šalies
mokymo įstaigųbendrųedukaciniųveiklųprojektųkonkurse
„Būkimekartu“.Gavusiosfinansavimąugdymoįstaigosrugsė
jo–lapkričiomėnesiaisįgyvendinoprojektą„Kultūrųkryžkelė“.
Tikslas – skatinti Klaipėdos ir Kėdainių krašto skirtingomis
mokomosiomis kalbomis besimokančiųmokinių tarpusavio 
bendradarbiavimą bei vykdyti bendras edukacines veiklas:
supažindinti su kitų Lietuvoje gyvenančių tautų papročiais,

kultūrųkryžkelėje tradicijomis, krašto savitumu, skatinti pagarbą ir toleranciją
kitataučiams,ugdytisaviraiškąbeikūrybingumą.
Mokiniaidalyvavo įvairioseveiklose:domėjosisavo irkitų

tautų kultūra, liaudiesmenu, tautosaka, iliustravo pasakas
ir kūrė virtualią darbųparodą „Piešiu pasaką“, dalyvavo fo
tografijų konkurse „Mūsų tradicijos“, kuriameatskleidė, kaip
namuosešvenčiamoskalendorinėsirkitostradicinėsšventės.
Projektodalyviamsorganizuotaetnokultūrinėpopietė„Kultūrų
kryžkelėjebūkimekartu“–integruotapasakojamojitautosaka,
muzikinisfolkloras.
Mokiniamsįspūdįpalikonuoširdustarpusaviobendravimas

irišvykos.SpalįKėdainiųJuozoPaukštelioprogimnazijosug
dytiniai sumokytojais lankėsiMaksimoGorkio pagrindinėje

Susipažinimožaidimas

Klaipėdoszoologijossode
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mokykloje–klaipėdiečiaisvetingaisutikopasipuošętautiniais
drabužiais.Potrumpospažintiesvykogerumopamoka,vėliau
mokyklosteatrostudijaparodėspektaklįrusųkalba.Renginio
dalyviaimokėsirusiškųžodžių,bendravo,žaidė.Visusnuste
binomokyklos valgyklos darbuotojų iškeptas rusų tradicinis
šventinis patiekalas – karvojus.Vėliau klaipėdiečiai svečius
supažindinosusavomiestosenamiesčiu,draugelankėsiLaik
rodžiųmuziejuje,dalyvavoedukacinėjeveikloje.

SpaliopabaigojeKlaipėdosMaksimoGorkio
pagrindinėsmokyklosmokiniaiirmokytojaiat
vykoįKėdainiųJuozoPaukštelioprogimnaziją.
Netilo džiaugsmo šūksniai ugdymo įstaigos
koridoriuose– jukvėlvisisusitiko!Etnokultū
rinėpopietė„Kultūrųkryžkelėjebūkimekartu“
pradėtalietuviųliaudiesdaina„Plaukėsaulai
velis“.Renginyjemokiniaivienikitiemsdovanojo
liaudies dainas, sekė sakmę „Saulė, šaltis ir
vėjas“beiišsmėliopiešėsaulę,surengėdarbų
parodą.Projektodalyviaikartusekėirvaidino
rusų liaudies pasaką „Ropė“. Vėliau svečiai
apsilankėprogimnazijosmuziejuje,susipažino
suKėdainiųsenamiesčiuirjoįspūdingaistorija.
Priearbatospuodeliovisimokiniaiirmokytojai
dalijosiįspūdžiaisbeinutarėtęstibendravimą
irpasibaigusprojektui.
Džiugu,kadŠvietimoirmoksloministerijabei

Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentras
sudaromokiniamsgalimybępažintikitų tautų

kultūrąbeitradicijas.

Daugiauapieprojektąrasite:
www.kedainiutv.lt/20151023kedainiukrastonaujienos,
www.paukstelio.kedainiai.lm.lt,www.gorkio.lt.

VaidaKRASAUSKIENĖ,ErnestaZABUTKIENĖ
Projektoorganizatorės

Telšiųr.Eigirdžiųpagrindinėmokyklajauantrusmetusdaly
vavošaliesmokymoįstaigųbendrųedukaciniųveiklųprojektų
konkurse „Būkime kartu“.Taip buvo įgyvendintas projektas
„Išskleiskimdraugystei sparnus– 2“, sudaręs sąlygas tęsti
draugystęirglaudžiaubendradarbiautisuŠalčininkųr.Turge
liųPoviloKsaveroBžostovskiogimnazija.Siekdamipažintine
tiklenkų,betirkitųLietuvojegyvenančiųtautųistoriją,kultūrą,
prisijungtipakvietėmeiržydųVilniausŠolomoAleichemoORT
gimnaziją,sukuriataippatužsimezgėgražidraugystė.

Projektotikslas–plėstimokiniųakiratįirtęstipažintįsuVil
nijoskraštobeiVilniauskitataučiųkultūra, istorija iržymiais
žmonėmis,ugdytikultūrinę,iniciatyvumoirkūrybingumo,tauti
nėssavimonėsbeisocialinępilietinękompetencijas.Ugdytiniai

išskleiskimedraugysteisparnus

stengėsipažintisocialinįirkultūrinįkontekstą,išmokopaisyti
adresatoporeikius,gerbtikitąkultūrąirtolerantiškaielgtissu
įvairiųtautųžmonėms.Bendradarbiavimąirsocialinępartne
rystę tarp trijųšvietimo įstaigųnumatoma tęsti irpasibaigus
projektui„Išskleiskimdraugysteisparnus–2“.

Šalčininkųr.TurgeliųPoviloKsaveroBžostovskioirVilniaus
ŠolomoAleichemoORTgimnazijųmokiniaibeimokytojailan
kėsiEigirdžiųpagrindinėjemokykloje,susipažinosužemaičių
kraštoirŽemaitijojegyvenusiųžydųtradicijomis,papročiais,
vaišinosižemaitiškaisvalgiais.Svečiaišeimininkamspristatė
Lietuvoslenkųiržydųistoriją,meną,papročius,draugedisku
tavoapieskirtingųLietuvojegyvenančiųtautųbendrąpatirtį,
išgyventątragediją,apiepagarbąirtolerancijąkitataučiams.

Visųtrijųšvietimoįstaigųprojektųvadovai(aš,
šiostraipsnioautorė,Telšiųr.Eigirdžiųpagrin
dinėsmokyklosdirektorėDanutėJuškienė,Šal
čininkųr.TurgeliųPoviloKsaveroBžostovskio
gimnazijosvyresnioji lietuviųkalbosmokytoja
JurgitaTarasevičienė,VilniausŠolomoAleiche
moORTgimnazijosdirektoriauspavaduotoja
neformaliajamugdymuiElaPavinskienė)derino
veiklas,rengėdetalųplaną,vykdėedukacines
programas.
RugsėjįįŽemaitijąišTurgeliųPoviloKsavero

Bžostovskiogimnazijosatkeliavodidelisbūrys
mokiniųirjuoslydėjusiosmokytojos:Magdalena
Klepka,IrenaJereminovič,J.Tarasevičienė.Po
sutikimomokyklosaktųsalėjevykoabiejųugdy
moįstaigųmeniniaipasirodymai.Vėliauistorijos
mokytojasJuliusTamošauskassvečiusišlydė
jo į „Alkos“muziejųTelšiuose, kuriamebuvo 
pristatytaparoda,skirtaLietuvosžydųgenocido
aukųatminimodienai.
SumokytojaisirmokiniaisišŠalčininkųišvy

komeįekskursijąpoŽemaitijoskraštą.Pakeliui

LenkųgimnazistaiEigirdžiųpagr.mkloje

Projektodalyviaikartusekėirvaidinorusųliaudiespasaką„Ropė“
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lėšųbazėdvejusmetusbuvo
atnaujinama ir 2012m. ba
landžio 27d. vykooficialus
Šaltojo karomuziejaus ati
darymas.Istorinėekspozicija
pasakojaapiepenkisdešimt
mečiustrukusįŠaltąjįkarą.
Išvyka tęsėsiPlateliuose,

kur projekto dalyviai susi
pažino sumiestelio istorija,
aplankėŽemaičiųnacionalinį
parką,Užgavėniųekspozici
ją, dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuosePlateliųdvaro
centre. Trumpai stabtelėta
Plungėje,garsiajameOgins
kiodvareirparke.Galiausiai
Telšiuose su svečiais atsi
sveikinta.

SpalįEigirdžiųpagrindinės
mokyklosmokiniai, lydimi
mokytojoJ.Tamošauskobei
socialinėspedagogėsLinos

Raudienės,lankėsiVilniujeirŠalčininkųkrašte.Pirmąjądieną
gidėReginaKopilevičvedžiojopoVilniųžydųistorijosirkul
tūros pėdsakais, aplankytas ne vienasmuziejus, dalyvauta
edukaciniuose užsiėmimuose, per kuriuos ugdytiniai galėjo
pajusti tragišką žydų tautos likimą.NepamirštasGaonopa
minklas,stabtelėtapriežydųistorijaireikšmingųmemorialinių
lentų, apsilankytaVilniausAušros, šv.Teresės bažnyčiose,
Vilniausstačiatikiųvienuolynepriešv.Dvasioscerkvės.Pošios
edukacinėsekskursijosEigirdžiųmokyklosmokiniainuvykoį
VilniausŠolomoAleichemoORTgimnaziją.Šiltaisutiktimoky
tojųirdirektoriauspavaduotojosE.Pavinskienės,papietavę,
susirinkomeįgimnazijosaktųsalę.MokyklosdirektoriusMiša
Jakobaspristatėugdymoįstaigosįkūrimoistoriją,ogimnazistai
papasakojo,kaipšvenčiamostradicinėsžydųšventės,šabas,
parodėfilmąapiemokyklą,paruošėnuotaikingąmeninępro
gramą.Didelįįspūdįmokiniamspalikomodernūskabinetaibei
inovatyviųmokymopriemoniųgausa.Mūsųugdytiniaidalyvavo
edukaciniuoseužsiėmimuose:„Žydųnacionaliniųvalgiųpavel
das“,„Žydųtradicijosirpapročiai“.Pasisvečiavęžydųgimnazi
joje,toliautęsėmeekskursijąpoVilnių,aplankėmePanerius,
ValstybinįVilniausGaonožydųmuziejų.
ViešnagępratęsėmeTurgeliųPoviloKsaveroBžostovskio

gimnazijoje.MussutikomokyklosdirektorėLucijaJurgelevič,
pavaduotojaugdymuiTatjanaMichalovskajairmokytojai.Pir
miausiamokiniaisusibūrėsportosalėje,kurvykosmagiosspor
tovaržybos,opovakarienėsjiemssurengtadiskoteka.Vakare
ilgainetiložemaitiškos,lietuviškos,lenkiškos,rusiškosšnekos,
bendrautinetrukdėnetskirtingosgimtosioskalbos.Na,oryte
gimnazijosfojė–nuotaikingaabiejųšvietimoįstaigųmeninė
programairprojektovadoviųsveikinimai,simbolinėsdovanos.
Mūsųmokiniai pašokonuotaikingą šokį ir padainavo keletą
dainų,mažiejigimnazistaisuvaidinovaizdelį.Popusryčiųvisi,
lydimiPoviloKsaveroBžostovskiogimnazijosmokytojųJ.Tara
sevičienėsirAlenosYarmolkovichenės,keliavomeįekskursiją
poŠalčininkų kraštą.Pasidžiaugęgražiumiesteliu, aplankę
AdomuiMickevičiuipastatytąpaminklą,vykomeįDieveniškių
istorinįetnografinįmuziejų.Dieveniškės–išskirtinisLietuvos
gamtos ir kultūros kraštas.Paskutinis apledijimas nepasie
kėšiųžemių–aukščiausiaregioninioparkovietasiekianet 
262,6metrusviršjūroslygio.Etnografiniųkaimųkraštovaizdį
suformavoValakų reforma, vykdyta LietuvosDidžiojojeKu
nigaikštystėjeXVI a., ŽygimantoAugusto laikais.Vietovėse
tarp Poškonių ir Dieveniškių išsidėstę net trylika gatvinių
kaimų.Kiekviena savitai įrengta sodyba, puošnios langinės
paliko didžiulį įspūdį.AplankęPoškonių pilkapyną, gražuolį
Grybiškiųąžuolą,pasukomeįRimašiųkaimą–čiasodybos
įkurtoskairiajameGaujoskranteiratkartojajosvingį.Kaime

į ŽemaičiųKalvariją papasakojau apieKęstaičius, senovėje
(1586m.)jiemspriklausiusįdvarą,Kęstaičiųkaimotragediją,
šv.Rokobažnyčiąirdrąsiusžemaičius,gynusiusjąnuoaršių
kazokų.Bažnyčiojeįsikūręžemaičiaičiaišbuvonetkelismė
nesius,kolcarovaldžianepakvietėkeliųkazokųbūrių.1886m.
pralietasžmoniųkraujas,deja,bažnyčiosnepavykoišsaugoti
ircarovaldžiaįsakėjąnugriauti,osovietiniaismetaisšivieta
buvopaverstakariniupoligonu.AtkūrusLietuvojenepriklau
somybę, čia kiekvieną rudenį vykstaminėjimai, pagerbiami
žuvusieji,statomiišįvairiųŽemaitijosparapijųatvežtikryžiai,
skirtiatmintišiątragediją.Kasmetjųtikdaugėja–jaugalima
pamatytiapietrisdešimtkryžių.
Šv.MergelėsMarijosApsilankymobazilikojesvečiusišŠal

čininkųpasitikokunigaskanauninkasJonasAčasirŽemaičių
KalvarijosMotiejausValančiausgimnazijosgeografijosmoky
tojas.Svečiamspristatytamiestelio,anksčiauvadintoGardais,
istorija.Visussužavėjobazilikosdidingumasirjaukumas,nuo
širduskunigokanauninkoJ.Ačobendravimas.Jispasakojo,
kad bažnyčia nuo seno garsėja stebuklingaNukryžiuotojo
Jėzausfigūra, išRomosatvežtu (XVIIa.)Dievomotinossu
KūdikiupaveikslubeigarsiąjaTurinodrobule.Kanauninkassve
čiuspakvietėįkasmetlieposmėnesįvykstančiusdidžiuosius
ŽemaičiųKalvarijosatlaidus,pasižyminčiusžmoniųgausair
archajiškomistradicijomis.BazilikojepasimelstaDievomotinai
Marijailietuviųirlenkųkalbomis.
IšŽemaičiųKalvarijossusvečiaiskeliavomeįnetoliPlate

lių,Plokštinėskaime(Plungėsr.),esantįEkologiniougdymo
centrą.Tenjaulaukėmūsųpagrindinėsmokyklosmokiniai.Po
vakarienėsvykoabiejųugdymoįstaigųdraugiškossportovar
žybos„Linksmosiosestafetės“,netradicinistinklinis,futbolas.
ViskąparuošėkūnokultūrosmokytojasBronislovasŠiaudkulis.
Šiosdienospabaigoje–jaukusatsiminimųvakaras:mokiniaiir
projektovykdytojaiaptarėveiklas,dalijosiįspūdžiais.
Kitą dieną svečiai, lydimiEigirdžių pagrindinėsmokyklos

istorijosmokytojoJ.TamošauskoirsocialinėspedagogėsRi
mosJurevičiutės, apsilankėŠaltojo karomuziejuje.Dėmesį
prikaustėgidopasakojimasapievienintelęEuropojeekspo
ziciją,įrengtąvienamepirmųjųSovietųSąjungospožeminia
mebalistiniųraketųšachtiniamepaleidimokomplekse.Bazė
Plokštinėjepastatytaperdvejusmetus–dirbo10000karei
viųstatybininkų.Statybosdarbaibaigti1962m.gruodžio31d.
Raketųpaleidimoaikštelėbuvoaptvertatvora,kuriąsudarė6
apsauginėslinijos:spygliuotosvielos,signalizacijos,aukštos
įtamposelektroslinijos.ĮketuriasšachtasnuleistosR12ter
mobranduolinėsraketos,kuriųaukštis–22metrai.
Lankytojai galėjo apžiūrėti 27metrų gylio šachtą, susipa

žintisusovietinėsarmijosreikmenimis.IšEuroposSąjungos

ŠolomoAleichemoORTgimnazistųmeninėprograma„Šabatas“
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paminklinėmislentomispažymėtos8sodybos,oįarchitektū
rospaminklųsąrašąjųįtraukta13.Gaujosdešiniajamekrante
kopėme į Bėčionių piliakalnį, nuo kurio atsivėrė nuostabus
kraštovaizdis.Taivienintelisžinomasirtyrinėtassenovėspilies
kalnasDieveniškiųapylinkėse,čia irdabargalimapastebėti
pylimoliekanų.ApžiūrėjomeirbuvusįNorviliškiųvienuolyną,
kuriosienosmenagraudžiąmeilėsistoriją.Pasibaigusnuos
tabiaiviešnageiDieveniškėsepasukomeJašiūnųlink.Dvaro
kiememus,žemaičius,pasitikoponasKazimiežasKarpičas,
buvęsgimnazijosdirektorius.Jispristatėdvaroistoriją,neseniai
restauruotaspatalpas,čiagyvenusiasžymiaslietuviųirlenkų
kultūrosasmenybes,supažindinosumoderniaiįrengtaekspo
zicija,skirtaprimintišiokraštoistorijąirčiagyvenusiusmeno,
moksloirkultūrosžmones.Dvaras1824–1828m.pastatytas
JanoSniadeckio iniciatyva,rūmųprojektoautorius–Karolis
Podčašinskis.XIXa.pab.Jašiūnųdvarasbuvotapęsmokslinin
kųbeimenininkųtraukosvieta:čialankydavosiJulijusSlovac
kis,StanislovasBonifacasJundzilas,IgnotasDomeika,Tomas
Zanas,EdvardasOdinecasirkitižinomimokslininkaibeigarbūs
kultūros veikėjai.Direktorius džiaugėsi, kad 2013–2015m.
EuroposSąjungosirŠalčininkųr.savivaldybėslėšomisįgyven
dintas„Šalčininkųrajonokultūrospaveldoobjekto–Jašiūnų
dvarosodybos–rūmųrestauravimasbeipritaikymasviešiems

turizmoporeikiams“projektas,garsusisdvarasvėlgalėskviesti
svečiusišvisosLietuvosbeikitųkraštųkultūrinei,pažintinei,
edukacineiveiklai.Jašiūnųdvaras,kadaisepriklausęsdidikams
Radviloms,BalinskiamsbeiSniadeckiams,atgimėirpasiruošė
priimtilankytojus.

Mūsųpagrindinėsmokyklosmokiniai,mokytojaiirtėveliailiko
patenkintiprojektoveiklomis.Visidarilgaidalijosi įspūdžiais
apiesenąjįVilnių,persipynusią lietuvių, lenkų iržydų tautos
istoriją, Šalčininkų kraštą, išskirtinius gamtos paminklus, o
svarbiausia–apieužsimezgusiądraugystę.Dėkojameabie
jųgimnazijų,TurgeliųPoviloKsaveroBžostovskioirVilniaus
ŠolomoAleichemo,direktoriamsL.Jurgelevič irM.Jakobui,
projekto vadovėms J.Tarasevičienei ir E. Pavinskienei už
bendradarbiavimą.Įgyvendintosveiklospadėjonetiksusipa
žinti,betirsusidraugautiskirtingųkultūrųmokiniams,susirasti
bendraminčių.Prisijungėnetikdidelisbūrysvaikų,mokytojų,
betirtėvelių.Projektaspraturtinoirpaįvairinomokyklosveik
lą.Visisutarėmetęstidraugystę:dalyvauti2016m.projektų
„Būkimekartu“konkurseirieškotipartneriųPalangosarKlai
pėdoskrašte.

DanutėJUŠKIENĖ
Telšiųr.Eigirdžiųpagr.mklosdirektorė,projektovadovė

„Betreikiaturėtišviesąsusavimi,išsavęs,kadšviestumtamsybėse
visiemsantkeliostovintiems,kadjieišvydępatysrastųšviesossavyje
ireitųsavokeliu,kadnestovėtųtamsybėse.“

MikalojusKonstantinasČiurlionis

projektas„preliudasčiurlioniui“

M.K.Čiurlionispirmiausiavertinamaskaipdailininkas,tačiau
jomuzikinėkūrybayranemažiauoriginaliirreikšminga.Per
savo trumpągyvenimąmenininkas sukūrė apie 300 kūrinių
chorui,fortepijonui,vargonams,styginiųkvartetuiirorkestrui.

Beto,jisyrapirmasislietuvių
kompozitorius kūręs sim
foninę ir kamerinęmuziką.
„Muzika– taiDievopasiun
tinys,atsiųstasjaudintišvel
niausias ir geriausiasmūsų
sielosstygas, raminti širdis,
suvargusiasmūsų sielose,
guitiišjųmelus,nedorybes,
pavydus,neapykantas“,–ra
šėkūrėjas.

Šiaulių 1osiosmuzikos
mokyklosmokiniai perteikė
kompozitoriausgenialumą–
tarsiaidasmiškesuskambo
choro„Gama“atliekamahar 
monizuota lietuvių liaudies
daina „Oi giria, giria“.Cho
rinęmuziką keitė fortepijo

nas:preliudai,mazurkos,fugos...Kankliųstygomis„kalbėjo“
ansamblio„Kupolėlė“atliekamalietuviųliaudiesdaina„Sėjau
rūtą“irmokytojosA.Urniežienėspasakojamoskompozitoriaus
gyvenimoakimirkos...

Dviejųmenųsintezėsužburtitoliaupažintįsuišskirtiniudai
lininkubeikompozitoriumitęsėmedailėsmokykloje–čiavyko
edukacinisužsiėmimasabiejųmokyklųmokiniams.Apievaikų
akimispažintąM.K.Čiurlionįgalimakalbėti ilgai...Norėčiau
pacituotimenotyrininkoirmuzikosprofesoriausMichailoKazi
nikožodžius:„JeigujūsištikrųjųsuvoktumėteM.K.Čiurlionį,jo
genialumą,muzikosirdailėskūriniuoseatsispindinčiąvisatos
kilmęirvientisumą,jūsgalėtumėtesuprastisave,savąjįuni
kalumą,opasauliuiperpamatinesžiniasatvertisvarbiausius
dalykus.“

KristinaVEDECKIENĖ
Šiaulių1osiosmuzikosmklosdirektoriauspavaduotojaugdymui

Pernaipaminėtos140osioskompozitoriaus,dailininko,chorų
dirigento,literatoM.K.Čiurlioniogimimometinės.Mintispriar
tintivaikusprieryškiausiąpėdsakąLietuvoskultūrojepalikusio
kūrėjokiloŠiaulių1osiosmuzikosmokyklosmokytojaiAurelijai
Urniežienei.Taipgimėbendrasdviejųugdymoįstaigų–Šiaulių
1osiosmuzikosirŠiauliųdailėsmokyklos–projektas„Preliu
dasČiurlioniui“.
LapkritįmuzikosmokykloskoridoriųpapuošėŠiauliųdailės

mokyklosmokinių darbų paroda „ImprovizacijaČiurlioniui“.
Menininkokūriniųįkvėptivaikaigrafikos,tapybos,fotografijos
darbais perteikėM.K.Čiurlionio darbų sukeliamas emoci
jas:individualiaisavitąerdvėssuvokimą,sudarantįvaizdoiš
paukščioskrydžioįspūdį,kosminįgamtosirjosciklųregėjimą,
vidinio susikaupimo atspalvį. Sukurta improvizacija tik dar
kartąpatvirtinodailėsgenijaussavotėvuipasakytusžodžius:
„Kasprieispriemanopaveikslųirpajusjausmobangą,tasjau
nebepasitrauks.“
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PirmąkartąPanevėžiomuzikosmokyklojesurengtas res
publikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Ankstyvojo romantizmo
muzika“, skirtas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės
veikėjo, kunigaikščioMykolo KleopoOginskio 250osioms
gimimometinėms.
RenginiopreliudijatapobirželįmokytojosekspertėsAlvydos

BeržonienėsorganizuotamokiniųirmokytojųišvykaįRietavo
M.K.OginskiomenomokykląbeiaplankytasOginskiųdvaras
Plungėje.Festivalis„Ankstyvojoromantizmomuzika“surengtas
lapkričiopabaigoje.
Įvairiausiaismuzikosinstrumentaisgrojantysatlikėjaiatvyko

išPanevėžiomiestoirrajono,Šakių,Ukmergės,Anykščių,Pa
kruojomenobeimuzikosmokyklų.Festivalioatidarymasirdu
koncertaivykoPanevėžiomuzikosmokyklosdidžiojojesalėje,
obaigiamasisrenginys–Panevėžiomuzikiniameteatre.Šven
tėskoordinatorė–Panevėžiomuzikosmokyklosdirektoriaus
pavaduotojaugdymuiRamutėStasevičienė.

Dabarjautolimais1933ai
siaismenininkai,kurdamifilmą
„KaralienėKristina“, XVII a.
politikės lūpomis išreiškė ir
šiandien gilią prasmę turin
čius žodžius: „Pagerbdami
didžiuosius,išaukštinamesa
vosielas.“UtenosAdolfoŠa
pokosgimnazijosmokytojaiir
mokiniainepraleidoprogosiš
aukštintisavosielų–pagerbė
MykoloKleopoOginskioatmi
nimą. Jie apsilankėPlungėje
irRietave, išklausė turiningą
Rietavomuziejausdirektoriaus
VytautoRutkausko paskaitą
apieiškiliąOginskiųgiminę.

Sausįbaigiamekalbėtiapiepernykščiusdarbus,ogalnetirvargus,nesnaujiejimetaiatnešėnaujų.Taigi,pateikiame
paskutiniuosiustekstusapieMykoloKleopoOginskiometamsskirtusrenginiusmokyklose.Nebeplanuojamegrįžtiirprie
temų,skirtųEtnografiniųregionųmetams.Panašu,kadpradėjomekartotis.Kalbėkimeirrašykimeapietai,kuogyvename
šiandien,nestokiamūsųleidiniopaskirtis.

Jauniejimuzikantai, dainininkai ne tik savitai interpretavo
ankstyvųjųromantikųkūrinius,betirkaipišraiškosvienovępa
sirinkobūdingąaprangą.Tolaikmečionuotaikąpadėjosukurti
Panevėžiomuzikosmokyklos teatrostudijosmokinėsSaulė
irKarolina.BenestipriausiąįspūdįpalikoUkmergėsmenoir
Panevėžiomuzikosmokyklų jungtinio styginių instrumentų
orkestro (mokytojosMarijaVirginijaMažeikienė irVidmanta
Luomanienė) atlikti kūriniai: ŽakoOfenbacho barkarolė iš
operos„Hofmanopasakos“irKarloMarijosVėberio„Medžio
tojųchoras“išoperos„Laisvasisšaulys“.Koncertopabaigoje
skambėjo visųdalyviųatliekamasgarsusispolonezas „Atsi
sveikinimassutėvyne“.
Romantinėmisnuotaikomisalsavęsfestivalisbaigėsi,tačiau

palikoviltįjįpratęsti.Jukvisuometatsirasromantinėsmuzikos
mylėtojų–tadreikiaplėstijųgretas.

RimutėSTANKUVIENĖ
Panevėžiomuzikosmklosmokytojametodininkė

turiningigimnazijosmetai

romantinėsmuzikosfestivalis 
panevėžyje

Re dak ci ja
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Gimnazijosistorijosmokytojoskartusutikybosmokytojase
serimiDominykaorganizavokelionęįvienuolynus:Palendrių
šv.BenediktoKelmėsrajone,Tytuvėnųbernardinų,Pranciš
konųordinoKretingoje,PranciškonųprieKryžiųkalno.Ypač
didelį įspūdįkeliautojamspalikoviešnagėPanevėžiomoterų
vienuolyne,kurjiemsparodytaskalėdaičiųgamybosprocesas.
MokyklaprisijungėprieEtnografiniųregionųmetamsskirtų

veiklų.PerpirmąjįrenginįgimnazistaisusipažinosuLietuvos
etnografųdarbais,vykoįšiomsasmenybėmsreikšmingasvie
toves,nusilenkėSimonoDaukantopaminklui,aplankėDionizo
PoškosBaublius,grožėjosiTiškevičiųkultūriniupaveldu,žiū
rėjoiraptarėvaizdofilmą„VienadienaUtenoskraštokeliais“ 
(autorius – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Litua
nistikos fakulteto darbuotojas VytautasVasiliauskas). Prie
kūrybinioprocesoprisidėjoirAdolfoŠapokosgimnazijosisto
rijosmokytojos,įgarsinožinomasetnologas,LEUprofesorius
LibertasKlimka.
GruodžiopradžiojeistorijosmokytojosJolitaBaltuškienėir

DaivaDūdėnienėorganizavointegruotąistorijos,pilietiškumo,
geografijos,muzikos ir anglų kalbos pamoką „Etnografiniai
Lietuvos regionai“.Aukštaitijai atstovavomuzikosmokytoja
IrenaLatonienė,Dzūkijai–geografijosmokytojasJonasJar
malavičius,Žemaitijai–anglųkalbosmokytojaJovitaButkienė,
Suvalkijai–lituanistasAlgimantasSiaurusaitis,oMažajaiLie
tuvai–anglųkalbosmokytojasAntanasBūdvytis.J.Butkienės
gimtasismiestasyraTelšiai.Mokytojossiekis–padėtisavo
gimtinęmylinčiam žmogui išgirsti, įsidėmėti nuo vaikystės
girdimusžodžiusirneleistijiemsbeinepakartojamątėviškės
aurąkūrusiomsintonacijomsišnykti.Žemaitija–labaisavitas
Lietuvoskraštas. Išskirtiniai čiane tikžmonės, jųgyvenimo

būdas,kultūrinėstradicijos,kraštovaizdisbeidialektas,betir
atkakliospastangosvisataiišsaugoti.
MokytojasJ.JarmalavičiusjaudaugmetųgyvenaUtenoje,

betsavelaikotikrudzūku.Jisteigė,kadkiekvienasturiatskleisti
savotautos,kraštopažinimopaslaptis,vaizdžiaiparodyti,kaip
kaupėsiirkaupiasižmogauspasaulėjautatėviškėsgamtoje.
KiekvienameLietuvosregioneyraryškųpėdsakąpalikusių

asmenybių,betniekasnepaneigsfakto,kaddaugumajų–ki
lusiosišSuvalkijosžemės.MokytojoA.Siaurusaičioteigimu,
tamdidelęreikšmęturėjoiršiokraštoistorija.
IšMažosios Lietuvos įUtenos kraštą atvykęsmokytojas

A.Būdvytispapasakojo,kasyratielietuvininkaiiršišioniškiai.
JamlabaibrangusRambynokalnas,BitėnaibeiBitėnųkapi
nės,kurilsisiMažosiosLietuvospatriarchasMartynasJankus
iržymusiskultūrosveikėjas,filosofas,publicistasVydūnas.
Pamokospradžiąirpabaigąvainikavomokytojos,skudutinin

kės,pasakorėsirdainininkėsI.Latonienėspasakojimasapie
aukštaičiųkraštotarmesirmuziką.ViltėSubačiūtėpadainavo
lietuviųliaudiesdainąužpalėnųtarmeirpasekėpasakąapie
pupą, o I. Latonienė prisistatė biržietiška tarme. Linksma,
nuotaikinga,daugnaujųžiniųsuteikusipamokabaigėsimoki
niųišsakytamintimi:„Mesvisiskirtingi,betmusjungiavienas
žodis–Lietuva.“
„Derlingi“buvoUtenosAdolfoŠapokosgimnazijaipraėjusieji

metai.Ūgtelėjonetikmokiniai,betirmokytojai–patyrėdaug
naujo,permąstė irnaujaisuvokėseniaižinotusdalykus.Tai
suteikiavilties,jogšie–2016ieji–metaitaippatbusturiningi.

Dr.VidaKNIŪRAITĖ
LEUVisuotinėsistorijoskatedrosdocentė

Vilniausr.Juodšilių„Šilo“gimnazijayrapirmojiBaltijosša
liųmokykla,kuriojeįkurtasklasėsorkestras.Tokiainiciatyva
kilovienamišgimnazijosugdytiniųtėvų–SauliuiBalsiui.
Jissuorganizavosusitikimąsuoficialiu„Yamaha“atstovu
išOlandijosirpasiekėtikslą–IIaklasėjeyraįkurtasirnuo
2015m.rugsėjoveikiaklasėsorkestras.

Klasėsorkestras–taipasaulyjeirEuropojeplačiaipaplitusi
praktika,turintinevieneriųmetųpatirtįJAV,Vokietijoje,Olan
dijojeirkitur.Joesmė–dviejųmetųprograma(sugalimybe
pratęsti iki4ar6metų):variniųirmediniųpučiamųjųinstru
mentųpamokosbei integruotas įprastasmuzikosšvietimas.
Šismetodas leidžia pasiekti itin gerus rezultatus ir įkvepia
mokiniusbei jų tėvus.Vaikai išmokstaklausytisvienaskito,
daromateigiamaįtakakasdieniamjųgyvenimui.Jukmuzika
yra labai reikšmingas dalykas formuojant asmenybę: su ja
susijęmokiniai išsiskiriamotoriniais įgūdžiais,matematiniais
gabumais, geriaugebaskaityti.Grupiniai užsiėmimai lavina

vaikųsocialiniusįgūdžius,beto,šiaislaikaissvarbuatkreipti
dėmesįįemociniointelektovystymą(si).
Lapkritįmokykląaplankėbeisavožiniomis,muzikosmokymo

metodaisdalijosiVincentasdeLeur,dirigentėMarionZwanen
bergNeefsirklasėsorkestrovadovasS.Balsys.Pirmąkartąį
bendrąpasirodymąrinkosiorkestrodalyviai,mokytojai,tėveliai
irsvečiaiišOlandijos.Vaikaiitinentuziastingaivisussutikoir
parodė,ko jau išmoko.Svečiaibuvomaloniainustebintipa
siektapažanga,nepaprastaipatenkintiorkestrovadovodarbu
irdžiaugėsi,jogjuospalaikogimnazijosadministracija.Pas
tarojiaktyviaiieškojobūdųirišteklių,kaipįsigytiinstrumentų.
Tėveliams ir vaikams svečių iš užsienio atvykimas buvo

ypatingas įvykis.Ne visi gebėjo bendrauti anglų kalba, bet
kiekvienasneabejotinaipajuto,koksgalingasbendravimoins 
trumentasyramuzika.

JurgitaMACKEVIČIŪTĖ
Ugdymąorganizuojančioskyriausvedėja

ŽydronėŠEMELIENĖ
Gimnazijostarybospirmininkė

pirmasisklasėsorkestras 
baltijosšalyse
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Skamba,skambalietuviškadainelė

PraėjusiųmetųlapkritįVilniausKaroliniškiųmuzikosmokyk
lojesurengtas4asisrespublikinisprofesinėslinkmėsmuzikinio
ugdymomoduliomokiniųfestivaliskoncertas.
Renginioorganizatoriai:NacionalinėMikalojausKonstanti

noČiurlioniomenųirVilniausKaroliniškiųmuzikosmokyklos.

Į ketvirtąjį festivalįkoncertą susirinko gabiausi šalies vai
kai,grojantysįvairiausiaisinstrumentais:smuiku,fortepijonu,
birbyne, kanklėmis, eufonija, akordeonu, saksofonu, feita,
violončele,klarnetu.JieatvykoišskirtingųLietuvosmuzikosir
menomokyklų:Panevėžio,RokiškioRudolfoLymanovardo,
Ukmergės,Utenos,Alytaus,BiržųVladoJakubėnovardo,Tra

Suvoktipasaulįpermuzikosgarsus

kų,Marijampolės,VilniausAlgirdo,VilniausNaujosiosVilnios,
Kėdainių,Kauno1osios.
Stebinone tik jaunųjųatlikėjųartistiškumas iraukštasat

likimo lygis,bet ir repertuaro įvairovė–klausytojai,dalyviai,
festivaliosvečiaiišgirdoįvairiausiųlietuviųbeikitųšaliųkom
pozitoriųkūrinių.
Šis festivaliskoncertas dar kartą dovanojo atlikėjams, jų

tėveliamsirmokytojamsšventębeipatvirtinogabiųLietuvos
vaikųlavinimosvarbą.

DaivaPUZAITĖ

Visastekstas–www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt/renginiai.html

MuzikosšventėsdalyviusirsvečiuspasveikinoKrasnozna 
menskomunicipalinio rajono administracijos viršininkas
VladimirasSytniukas irŠvietimo skyriaus viršininkėTatjana
Kliučnikova,laikinaiLietuvosRespublikoskonsulatoSovetske
konsulopareigaseinantisBroniusStasysMakauskas,Kalinin 
gradosritiesŠvietimoplėtotėsinstitutopapildomomokymocen
trodirektorėAllaIsajevairaš,Kaliningradoregioninėslietuvių
kalbosmokytojųasociacijospirmininkasAleksasBartnikas.

Modernioje Krasnoznamensko (Lazdynų)mokyklos aktų
salėje tris valandas skambėjo kalendorinių apeigų ir vaikų
liaudiesdainos,sutartinės,šiuolaikiniaivokaliniaikūriniai.Atli
kėjamsbeveikvisąlaikąbuvopritariamakanklėmis,skudučiais
irkitaisinstrumentais.
Kompetentingavertinimokomisijapabrėžėaukščiausiąšių

dalyviųatlikimolygį:vaikųfolkloroansamblių„Beržinėlis“(va
dovėLoretaLitvinova),„Rūtelė“(vadovėIrenaTiriuba),„Malū
nėlis“(vadovėAlmaJanvariova),vokaliniųgrupių„Kancona“ir
„Dolče“(vadovėsNatalijaLitvinovairRenaRzajeva),solisčių
KristinosMartinaitis(vadovėVitaKovalenko)irKarinosSvirinos
(vadovėVladislavaBudrikas).
Puikų estetinį suvokimą, sceninę kultūrą ir originalumą

parodėšieatlikėjai:AntanasPaukštis(vadovėTatjanaPavlo
va),ViktorijaBelkevičiūtė (vadovėNijolėNaimušina),Anna
Kopylova(vadovėElenaFilippova),ValerijaToliupa(vadovė
V.Budrikas),GrafoMackevičiausirDarjosKrasnikovosduetas
(vadovėV.Kovalenko),vokalinėsgrupės„Žiogeliai“ir„Bitelė“

(vadovasAlgirdasKarmilavičius),„Saulutė“(vadovaiA.Janva
riovairJonasAsakavičius),„Viturys“(vadovėV.Kovalenko),
vaikųmišri vokalinė grupė (vadovėsVidaMartišauskienė ir
JolantaValskienė).
Žiūrovustaippatsužavėjovaikų folkloroansamblių„Nad

ruvėlė“(vadovėGražinaKoliago) ir„Kupolytė“(vadovėIrma
Kurkova)pasirodymai.
Visišventėsdalyviaiapdovanotifestivalioorganizacinioko

mitetodiplomaisirsuvenyrais.Vaikųfolkloroansambliui„Ber
žinėlis“,vokalineigrupei„Kancona“irsolisteiA.Kopylovaiįteikti
specialiejiKrasnoznamenskor.administracijosviršininkoprizai.
Deputatųfondopiniginiaisprizaisapdovanotivaikųfolkloroan
samblis„Malūnėlis“irvokalinėgrupė„Saulutė“,pastarojiatliko
Kaliningradopedagogės irpoetėsRūtosLeonovosautorinę
dainą.LietuvosRespublikoskonsulatoSovetskespecialiaisiais
prizaisgalėjodžiaugtisvisifolkloroansambliai.
VaikųmuzikosfestivalįparengėKaliningradoregioninėlietu

viųkalbosmokytojųasociacija.Renginįpadėjoorganizuotibei
finansavoLRšvietimoirmokslo,Užsienioreikalųministerijos,
ČikagosMažosiosLietuvoslietuviųdraugija,Kaliningradosri
tiesŠvietimoministerijairlietuviųnacionalinėkultūrinėautono
mija,Krasnoznamenskor.administracijabeiKrasnoznamensko
vidurinėmokykla.Festivalioprojektuivadovavolietuviųkalbos
iretninėskultūrosmokytojasAlgirdasKarmilavičius.

AleksasBARTNIKAS
Festivalioorganizaciniokomitetopirmininkas

(Atkeltaišspalvotosiosdalies19p.)
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LapkritįVilniauskongresųrūmųsalėjevykoantrasisVilniaus
Karoliniškiųmuzikosmokykloskoncertas„Žiemosbelaukiant“.
Renginyje pasirodė ryškiausimokyklos solistai, ansambliai
beididiejikolektyvai.Koncerto repertuarasdžiuginožanrine
bei stilistine įvairove– žiūrovai galėjo išgirsti tiek klasikines
kompozicijas,tiekirdžiazo,folklorobeipopuliariosiosmuzikos
kūrinius.Renginioidėja–atsisveikinimassurudeniuirpasiruo
šimasgražiausiomsžiemosšventėms:muzikiniųkompozicijų
tematikasiejosisubesisukančiumetųlaikųratu.
Karoliniškiųmuzikosmokyklosmokiniai bei jųmokytojai

kasmet surengia vis daugiau koncertųVilniausbei kitų Lie
tuvosmiestų kultūrinėse erdvėse.Aktyvi koncertinė veikla
netiksuteikiagalimybętėveliams,draugamsirartimiesiems
pasidžiaugtivaikųpasiektaisrezultatais,betirvienijaįstaigos
bendruomenę.Kūrybingasbendradarbiavimasorganizuojant
tokiopobūdžiorenginiusvisiemsteikiaįvairiapusęnaudą,okai
scenojekartumuzikuojamokytojaiirjųmokiniai,juntamasitin
darnustarpusavioryšys.Tokiųrenginiųporeikį liudijairauk
lėjamojijųreikšmė–norimaklausytojamsperteiktiidėją,jog
kiekvienaspecialybėyravienodaivertinga,omuzikospasaulyje
nėra„prestižinių“ar„neprestižinių“sričių.Svarbiausia–nuo
sekliaisiektiužsibrėžtotiksloirtikėti,kadtavopasirinktaskelias
yrateisingas.Tadavienodaigražiai„prabyla“netiksmuikas
arfortepijonas,betirdaugybėkitųspalvingomuzikosspektro
instrumentų.
Džiugu,kadįkūrybinęveikląįtrauktivisųamžiauskategori

jųmokiniai:scenojepasirodėnetirpatysmažiausiejiatlikėjai,
skaičiuojantyspirmuosiusmėnesiussavonelengvame,tačiau
labaiįdomiamemuzikantokelyje.VilniausKaroliniškiųmuzikos
mokyklosjaunučiųchorai(vadovėsŽydrūnaDervinytė,Lilijana
ZarankienėirValerijaBrūzgienė)klausytojamspadovanojodvi
dainas,jiemsakompanavokoncertmeisterėGaivilėSimaitytė.
KongresųrūmųscenąpapuošėirdujauniejiKaroliniškiųmu

zikosmokyklossolistai–mokytojosErnestosVanagaitėsSriu
bienėssmuikoklasėsmokinėGabrielėElizbetSnipespagriežė
K.Bomo kompoziciją „Perpetuummobile“ (koncertmeisterė
JolantaKundrotaitė),o jaunasispianistasArtūrasUnučekas
(mokytojosOlgosSyčevosfortepijonoklasė)pagrojoB.Dva
rionopjesę„Surogutėmnuokalniuko“.
Itin įtaigiai irmeniškaipasirodėmokytojųViktorijosZabro

daitėsirAušrosGuobienėsparengtasmerginųduetas–Milda
Pugačiauskaitė(feita)irEmiliaNovoselska(fortepijonas).Jos
atlikoM.K.Čiurlionio„Noktiurnącismoll“,aranžuotąprof.Va
lentinoGelgoto.
DideliopublikospalaikymosulaukėKaroliniškiųmuzikosmo

kyklosansambliai.MokytojoAntanoŽitkauskovadovaujamas

koncerto„žiemosbelaukiant“atgarsiai

gitarųkvartetasjautriaiinterpretavoG.Bergeronokūrinį„Po
kalbis“,opozityviomisemocijomispasidalijomokyklosfolkloro
ansamblis (vadovėsAušraKavalnienė irRimaŠvėgždaitė),
atlikęsdvilietuviųliaudiesdainas–„Oi,taidzyvai“ir„Išėjobo
butė“.Tikraspuikiosnuotaikospliūpsnisatsklidoišmokytojo
VytautoMockūnovadovaujamosaksofonųkvarteto.Jaunieji
atlikėjaidraugesuvadovuscenojegrojolegendinįdžiazošla
gerį–J.Garlando„Geranuotaika“.
Klausytojai galėjo išgirsti ir debiutuojantį kolektyvą – vos

pirmuosius veiklosmetus skaičiuojantį pučiamųjų orkestrą
(vadovasJurgisDapšauskas).Atlikėjaipadovanojonežinomo
autoriauskūrinį„Išdykęsvoriukas“.
TikruatradimutapojaunosiosKaroliniškiųmuzikosmokyk

losauklėtinėsEvelinosŠimelevičiūtėssukurtasopusas„Tyla“.
Šįkūrinį,pritariantmokykloskameriniamorkestrui,atlikopati
kompozitorėiržodžiųautorė(aranžuotėDonatoPrusevičiaus).
Darvienakompozicija,kuriojeatsiskleidėmokyklosauklėtinių
vokaliniaigabumai,–E.Gudavičiūtės„Čialyjadainųlietus“.
Kūrinįatlikomokyklosjauniųchoras„Cantica“(vadovėDiana
Mikienė,chormeisterėGražinaGumuliauskienė,koncertmeis
terėA.Guobienė)beikiti jauniųchorai(vadovėsNijolėMik
nevičienėirSigitaPetrauskaitė).Itindrąsiaiirišraiškingaišio
kūriniosolopartijąatlikomokytojosRasosMuckienėsauklėtinė
GabijaMinkevičiūtė.
ProfesionalumubeimeninebrandadžiuginoirdidiejiKaro

liniškiųmuzikosmokyklos kolektyvai.EugenijausČiplio va
dovaujamas liaudies instrumentųorkestrasatliko žaismingą
B.Dvarionokompoziciją„Piemenukųšokis“,VladimiroVoskano
auklėtiniai–akordeonųorkestras–interpretavoT.Hejdakūrinį
„Melorytm“, omokytojoEugenijausVedecko vadovaujamas
mokyklosbigbendasvisusraginoplotiįtaktąatlikdamasįspū
dingąL.Youngokūrinį„Lesterisgrojakartu“.
GražiurenginioakcentutapoKaroliniškiųmuzikosmokyklos

vokalopedagogųRemigijausSabaliauskoirGabrielėsPintu
kaitėspasirodymas.Mokytojaiatlikosolopartijas–J.Rutterio
„Palaiminimas“ ir J.Cechanovičiaus „Kalėdų ankstų rytą“.
Kartususolistaismuzikavogausiosatlikėjųpajėgos:choras
„Cantica“,jauniųchoraibeikamerinisorkestras,vadovaujamas
mokytojųD.PrusevičiausirKęstučioLipeikos.
Koncertas„Žiemosbelaukiant“–tikramuzikinėšventė,sutei

kusivisiemsdalyviamsirklausytojamsdaugybęteigiamųemo
cijų.Sveikintinairtai,jogrenginioorganizatoriaiatradoaukso
vidurįirpasirinkotinkamątrukmę–visi,netirpatysmažiausi
klausytojai,ikipatpabaigosišlaikėdėmesįirsusidomėjimą.

AistėVALENTAITĖ
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KėdainiųirVilniaus„Atgajos“specialiosiosmokykloskartu
supartneriaisišEstijosbeiŠvedijosjauantrusmetusvykdo
projektą„Pagalbavaikams,turintiemsspecialiųjųporeikių,in
tegruotisįvisuomenę“.Pernailapkritįvisoskomandossusitiko
mūsų,Kėdainiųspecialiojoje,mokykloje.

Penkiųdienųprogramaskatinomokytojusirmokiniuspažinti
Lietuvoskraštą,šaliesistoriją,tradicijasbeipapročius,ugdė
bendravimokultūrą,savarankiškumą,pasitikėjimąsavimiirki
tais,mokėbendrauti,bendradarbiautiirveiktikartu.Susipažinę
sukitųmokyklųkomandųnariaisaktyviaidalyvavomekūrybi
nėsepraktinėseveiklose:šaltosiosbatikostechnikagaminome
knygųskirtukus,virvelinetechnikalipdėmeapvaliusgaminius
irtaippažinomemoliopaslaptis,raižėmepaveikslėlius–sten
gėmės prisijaukintimedį, kepėme „Sveikuolių“ sausainius.
Įspūdžiusaptarėmeskanaudamisavokeptussausainėliusir
gerdamiaviečiųarbatą.
Vėliauatlikomepramankštą,mokėmėsgatvėsšokioelemen

tų,linksmaiirenergingaijudėjome.Daugjėgųirsusikaupimo
pareikalavožaidimas„Bočia“–aktyviaidalyvavoirmerginos,
irvaikinai,irmokytojai.OkiekdžiaugsmoVilniauskomandai
suteikėlaimėtapirmojivieta!Fizinęveikląkeitėmuzikinė–visus
suartinolietuviųliaudiesdainos,šokiai,rateliai,žaidimai.Netir
skirtingosgimtosioskalbosnetrukdėbendrauti:padėjogestai,
šypsena,imitavimas.SvečiaiišEstijosirŠvedijospristatėpo
puliariausiassavošaliųdainasbeižaidimus.Visisupratome,
kadliaudiesmuzikaširdyje–neįkainojamavertybė.
KėdainiųkraštomuziejausTradiciniųamatųcentresusipa

žinomesumedžiodrožybosypatumais,kiekvienasbandėme
išskaptuoti savo vardą, palinkėjimą draugui,mokėmės rišti
apyrankes,vėliauvienisukitais jomiskeitėmės.Tainuteikė
draugiškaibendrauti,sukėlėdaugdžiugiųemocijų.Ekskursijos
poKėdainiusmetusvečiamspristatėmemiestoistoriją,sena
miesčioarchitektūrosišskirtinumą,pastatųįvairovę,apsilankė
meDailėsmokyklojebeiŠviesiojojegimnazijoje.
Kartuužsukome ir įPelėdnagius.Čiamuspasitikokaimo

bendruomenėsnarėVirginijairpristatėdaugiauneipriešpus
ketvirtošimtometų įkurtągyvenvietę.Apžiūrėjomeąžuolinių

projekto„nordplusjunior“veikla

pelėdų skulptūras, gėrėjomės išpuoselėta, akį džiuginančia
teritorija.Projektodalyviamsįspūdįpadarėdidžiulissaulėslaik
rodis–bandėmenustatyti,kiekvalandųrodosaulė,įsitikinome,
jogjinemeluoja.Vėliauatlikomeįvairiasužduotis:„bridome“
perupelį,čiuožėmeslidėmis,dalyvavomešaudymoišlankų
varžybose.Įspūdžiai–nepakartojami...
BendruomenėscentreišgirdomelinksmąPelėdnagiųhimną.

GarbausamžiausvietosgyventojaIrenaGinelevičienėvaizdžiai
papasakojosugyvenvietėspavadinimokilmesusijusiąlegendą.
Apžiūrėjomerištųpelėdųparodą,vaišinomėsmorkųpyragu,
„pelėdų“kojelėmisirgiliųkavaišLietuvosvardotūkstantmečio
ąžuolyno.Vėliaudalyvavomeedukacinėjepamokoje:rišome
apyrankes, gaminomepaveikslą iš „pelėdų siūlų“, piešėme,
dainavome,gavomeprizųirsmagiainusiteikęatsisveikinome.
ŠiauliuoseaplankėmeRadijoirtelevizijos,Dviračiųmuziejus.

VaikštinėdamipoKryžiųkalną,klausydamiesikalnoistorijos,
suvokėmejodidingumą,mėgavomėsramybe,dvasingumu.
Projekto veiklas apibendrino šventinis susitikimasmūsų

įstaigosaktųsalėje.Renginyjeskambėjomuzika,dainos,ei
lėraščiai.Mokyklosdramosbūrelioaktoriaipristatėmuzikinę
pasaką„Batuotaskatinas“.
ŠeštosiosdienosveiklosvykoVilniaus„Atgajos“specialiojoje

mokykloje.GeografijospamokojestebėjomeEstijos,Švedijos
beiLietuvosgamtosvaizdus,prisiminėmeirpakartojomevisų
šaliųsimbolius,atlikomepraktinesužduotis.Smėlioterapijos
metu gaminome paveikslėlius iš spalvoto smėlio bei drus
kos–džiaugėmės,jogvisidarbeliaispalvingi,ryškūs,tvarkingi.
Nepaprastai buvo įdomupiešti skutimosi putomis bei gua
šu–originalūsirpaslaptingipiešiniainevienąprojektodalyvį
privertėaiktelėtiišnuostabos.Vėliaugaminomekaleidoskopus
išbuitiniųatliekų,išvilnosnusivėlėmeboružėles.Linkėjome,
kad jos išpildytų svajonesbei nepagailėtųnaujų susitikimų!
Apsikeitėmedovanėlėmis,saldumynais,rankdarbiais...Irmo
kytojai,irmokiniaiatsisveikinožinodami,kadnetrukussusitiks
irtęsprojektoveiklasŠvedijoje.

Da lia KVEDERIENĖ,GytisSARAPAS
Mo ky to jai
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Pastebėjome, kad kiekvienaismetais į darželį ateina vis
daugiauišprususių,gebančiųlogiškaimąstytiirinformacines
technologijas įvaldžiusių vaikų.Deja, bet aukštas
pažintinisintelektasnegarantuojajųmokėjimųirįgū
džių,kurieyrabūtinibendraujantsubendraamžiaisir
suaugusiaisiais.Gabūsvaikaidažnainelinkęieškoti
kontakto suaplinkiniais, ilgai nesusirandadraugų,
nemokaišreikštiirvaldytisavoemocijų.
Mūsų,Kaunor.Giraitėsdarželio,pedagogėsšiais

mokslometais pradėjo įgyvendinti naują projektą,
kuriuosiekiamaintegruotivaikąįkolektyvą,skatinti
pozityviaivertintisaveirkitus.Susipažinomesuži
nomųpasaulyjepsichologų,psichoterapeutųiredu
kologų(DanielioGolemano,JeanoPiaget’o,Julios
Cameron,EmmosLively)darbaisirgerąjaLietuvos
ikimokyklinio ugdymo įstaigų (Mažeikių r.Tirkšlių,
Vilniausmiesto darželių) patirtimi. Įdomiųminčių
radomeŠiauliųuniversitetodocentėsNijolėsBražie
nėsirLietuvosmenoterapijosasociacijosdarbuose.

Dėkojameužinformacijąišikimokykliniųugdymoįstai
gų.Įvairiųšvenčiųscenarijaimumsnepaprastaiįdomūs,
betdarlabiaudominastraipsniaiapienaujusugdymo
metodus,priemones,edukaciniųaplinkųkūrimą.Mūsų
dėmesįpatraukėMažeikiųrajonoTirkšliųdarželiopatir
tis,nespritariame,kaditinsvarbuugdytivaikosocialinį
iremocinįintelektą,ieškotitampriemoniųbeimetodų.
Šį kartąnorėtumepasidalyti irpirmaisiais savodarbo
rezultatais.

Giedrė Ja ši naus kie nė
Kaunor.Giraitėsdarželiodirektorė

Vaikųsocialinioiremocinio
intelektougdymasper

menoterapiją

Konsultuojami psicho
logės, įvertinomemūsų
vaikųsocialinio,emocinio
intelekto lygį ir pakvietė
metėveliusį„Vakaroratą“
padiskutuoti apie naująjį
ugdymometodą.Vaikųtė
vai–išsilavinę,turintyssta
biliaspajamas,susidomėję
savo atžalų ugdymo(si)
pasiekimais.Jienoriaipri
sijungėprie projekto „Per
meną–įvaikoširdį“.
Darželyjevaikaiklausosi

įvairiųžanrųmuzikos,var
to dailės ir architektūros
albumus, piešia įvairio

mistechnikomis(ebru,monotipija,akvarele
ir t. t.), kuria aplikacijas, bendrus koliažus.
Kartu su visuomenės sveikatos priežiūros
specialisteugdytiniaidalyvavoakcijose:„Ką
daryti,kailiūdna?“,„Tolerancija–kastai?“.
Klausydamiesimuzikosvaikaigaliišsirinkti

irstebėtigamtos,visuomenėsgyvenimobei
švenčiųvaizdus.Pastebėjomeirpirmuosius
darbovaisius:jiejaugebaatpažintiirįvardy
tisavonuotaikas, ieškoartimesnioryšiosu
aplinkiniais,tapoaktyvesni.
Ateityjelaukiairsocialinio,emociniointe

lektoprograma„Kimochis“,kuriyra lengvai
pritaikoma,suteikiagalimybęįtrauktiirtėvus.
Taip galėsime pratęsti prieš dvejusmetus
pradėtą„Tėveliųakademijos“veiklą.
Ikimokyklinukas turi savitąmąstymą, pa

klūstantį regimų ir girdimų vaizdinių kaitai,
todėl ir pedagogo veikla turi būti nukreipta
į jo,mąstančios irbendraujančiosasmeny
bės,ugdymą.

Lopšeliuose-darželiuose
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Kėdainių lopšeliodarželio „Žilvitis“ bendruomenė jau tre
čiusmetusvykdorajonosavivaldybėsvisuomenėssveikatos
rėmimo specialiosios programosprojektą „Kai vaikai sveiki,
laimingivisi...“,kuriovienasištikslų–puikivaikosavijautair
psichinėsveikata.
Mažyliaiikimokykliniougdymoįstaigosepraleidžiadidesnę

savolaikodalį,taddarželisjiemstampaitinreikšmingavieta.
Pastebime,kaddaugėjavaikų,kuriesunkiaivaldoemocijas,
dažnaireiškianepagarbąbendraamžiamsarsuaugusiesiems.
Jaučiame ir tėvelių nerimą, nuogąstavimus, jog jųmažyliai
namuose„ožiuojasi“,elgiasinenuspėjamai,būnaagresyvūs.
Jiems(kartaisirpedagogams)pritrūkstažinių,kaiptinkamai
elgtis situacijose, kai sunku suvaldyti pykčio protrūkius ir 
neigiamasemocijas.Dažnaimanoma,kadelgesiosunkumai
yratrumpalaikėsproblemosirvaikastai„išaugs“,todėlnėra
būtinakreiptiįjuosdaugdėmesio.Moksliniųtyrimųrezultatai
rodo,kadtokievaikystėjeatsiradęsunkumaidažnaineišnyksta
netpaauglystėjearvaikuisuaugus.
PsichologasEvaldasKarmazaį„Žilvitį“atvykojauantrąkartą

perdvejusmetus.Įsusitikimąseminarą„Elgesioiremocinių
problemųturinčiųvaikųugdymas“buvosukviestipedagogai,
tėvai irkiti įstaigosdarbuotojai.Psichologaspradėjonuoto, 

„žilvičio“bendruomenėmokėsispręsti 
vaikųelgesioproblemas

kadpagrindinisvaikougdytojasirauklėtojasyrašeima,one
darželisarmokykla.Mūsųgyvenimotempastoksgreitas,kad
nebeliekalaikosavoatžaloms.Dažniausiaijiemstrūkstama
mosirtėčiodėmesio,todėlmažiejitikisivisaitaigautiišdar
želioauklėtojo,ovėliauirišsavomokytojo.Su15–20vaikų
dirbančiaiauklėtojaidažnaipritrūkstajėgųirrankųpriglausti,
apkabinti...Tadaprasideda„ožiukų“maištas.„Rėkdami,šauk
damiirviskądarydamiatvirkščiai,vaikaitarsiprašo,kadjiems
būtųskirtadėmesio“,–sakėE.Karmaza.Svečiasaiškino,kuo
vaiko isterija skiriasi nuopykčio,dalijopatarimusmamoms,
kuriosdrąsiaikalbėjoapiesavomažyliųelgesioproblemas,
pasakojo nuostabą pedagogams kėlusias istorijas: „Negali
būti.Jisdarželyjelabaigeras,jokiųproblemųnekeliantisvai
kas“, – kalbėjo auklėtoja Jurgita.Psichologas sumamomis
savanorėmis kūrė įvairias vaidybines situacijas,mokė, kaip
elgtisirkąkalbėtiprasidėjusvaikopykčioaristerijosprotrūkiui,
kaipįveiktisuaugusįjįapėmusiąneviltį.
AtsisveikindamasE.Karmazalinkėjodaugiaukalbėtisusavo

vaikaisirnuoširdžiaisujaisleistilaiką.Tikarsugebėsimetai
padaryti?Jukgalimasėdėtišalia,betištikrųjųbūtilabaitoli.

AudraPAKŠTIENĖ

Gražimūsų šalelė Lietuva – žaliuojančiaismiškais, vin
giuojančiomis upėmis, lygumomis ir kalvomis, skambiomis
dainomis,tarmiųintonacijomis,neišsemiamaistautoskūrybos
lobiais,dvasingaisžmonėmis.Visišaliesetnografiniairegionai
yrasavaipžavūs,patrauklūsirturtingi...
2015ieji buvo paskelbti Etnografinių regionųmetais.Ta

progames,Klaipėdos lopšeliodarželio „Pagrandukas“ ben
druomenė,parengėme ir įgyvendinomeprojektą „Geraaugt
manLietuvoj“.SiekėmeatskleistipenkiųLietuvosetnografinių
regionųsavitumąirpriekiekvienoišjųprisiliesti.Vaikaiišgirdo
tarmiškųžodžių,susipažinosuvisųregionųmuzikiniufolkloru,
smulkiąja tautosaka, tautiniukostiumu,kūrėdarbelius,apsi
lankėmuziejuje, dalijosi savo džiaugsmais ir atradimais su
draugaisbeišeimosnariais.

PamariokraštuiatstovavomiestoEtnokultūroscentrovaikų
folkloroansamblis„Kuršiukai“.Jiepadainavošiokraštodainų,
pašoko,kvietėįratelįmažuosiusklausytojus.Ansambliovado
vasAlvydasVozgirdaspristatėliaudiesinstrumentus,pagrojo
irapiejuospapasakojo.Išgirdomebirbynės,sekminiųragelio,
skudučių,smuiko,armonikos,rago,dūdmaišio,basetlės,šiau
dųbirbyniųskambesį.Vaikaipatysbandėpūstibirbynėlesir
skudučiuoti.
MažyliaiapsilankėMažosiosLietuvosmuziejuje–susipažino

supirmųjųžmoniųatsikraustymoįBaltijosšalisistorija,jųvers 
lais,darboįrankiais,papuošalais,laidojimopapročiais,tome
togyvenimosąlygomis,gamtineaplinka,baltiškosioskultūros
užuomazgomis.Vėliauišmolionusilipdėdubenėlius–ašarines.
Žemaitijoskraštodienądarželyjeugdytiniaivalgėžemaitiš

kuspatiekalus:košę,daržovienę,žemaičiųblynus,gėrėmėtų
arbatą,ovakarerinkosiįšventę„Babūnėsdaržogėrybės“.Čia
vaikaiirjųtėveliaiklausėsišmaikščiųžemaitiškųpasakojimų
apiedaržuoseišaugusiasgėrybes,rudenspokštus,padėjorauti
ropę,kuriątikvisiemssukibuspavykoįveikti,očiapatirpara
gauti.Žemaitijoskraštoatstovėpristatėirsavotautinįkostiumą.
Aukštaitijos kraštui atstovavoMargaritosMacijauskienės

„geraaugtmanLietuvoj“

šiaudiniaisodai.Autorėvaikamspapasakojoapie jųkūrimą,
darbuseksponavodarželiosalėje.Sodųparodavisąmėnesį
džiuginoirvaikus,irtėvelius.
OsukurtiDzūkijosgrybųkaralystępakvietėmevisusdarželio

vaikussušeimomis.Pasiūlytaišįvairiųdaržoviųparuoštigrybų

Porinadzūkųbobulė

Muziejujelipdomedubenėlius–ašarines
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kompoziciją–taiirprasidėjogrožybiųgrožybės...Išradingu
masirkūrybiškumasbuvoberibis–pateiktadaugiaunei90
eksponatų.Vaikaidžiaugėsiirvienikitiemspasakojo,kaipjie
kartususavošeima improvizavo,kokiasdaržovesnaudojo.
Parodėlėdžiuginovisąsavaitę.
Įrudensšventę„Gyvulukaipriganyci“pakvietėdzūkųbobulė.

Jipasiūlėužeitiįtvartelįirpažiūrėti,kokiusgyvulėliuspieme
nukasparginėišpievų.Visąvakarąbobulėdzūkiškaikalbėjo
apie savo gyvulius, vis vaikų apie juos klausinėjo.Mažyliai
pasirodėgudrūs–visuspažįstairdarmokajuospamėgdžioti,
žinopatarliųbeimįslių,oirbobulėstarmęperprato.Piemenu
koparagintiuždainavo:„Vaiišeiki,ožkeli“,„Avytėsmanorido“,
„Gaidyspupąrado“,„Jojajojadziedukas“,„Kacinėlisrainas“,
„Plaukėžąselė“.Bobulėdarirpasakėlędzūkiškaipasekė,o

vienamamytė–tąpačiąiržemaitiškai.Taibuvonetikėta!Po
linksmybiųbobulėvisuspavaišinosūriusumedumi.
TetaišSuvalkijospakvietėvaikussusitiktisuEduardoBalsio

menųgimnazijospirmokaisirpasidžiaugtiauksiniurudenėliu.
Darželinukaipopietėje„Sveikas,rudenėli“susipažinosumo
kiniais, sužinojo, ko jiemokosimenųgimnazijoje (pastarieji
pažadėjopavasarįsurengtikoncertą–pagrotiįvairiaismuzi
kosinstrumentais).Tetulėkvietėrungtyniauti,žaistijudriusir
smagiusžaidimus,paragautivaisiųišjossodo,kartumuzikuoti
vaikiškaisinstrumentais,klausytissakmiųsuvalkiečiųtarme.
Žinoma,jiparodėirsavotautinįkostiumą.

OnutėPUČINSKIENĖ
Klaipėdosl.d.„Pagrandukas“muzikosmokytojaekspertė

Nuklegėjo,nutilolygišskrendančiųgerviųtrimitaišventi
nisšurmulysTelšiųlopšelyjedarželyje„Mastis“–šįrudenį
atšvęsta55eriųveiklosmetųsukaktis.

Etninėjekultūrojepaukščiai–dangausiržemėstarpininkai.
Žmogausjausmusveikiantispaukščiovaizdinyssiejamassu
amžina kaita, gyvybe, ilgaamžiškumu.Tadpasitelkęgervės
simbolį,siekėmeparodytiesamųirjauišskridusiųbeipakilu
siųįbrandausgyvenimoaukštįbuvusiųugdytiniųryšįsumūsų
įstaiga,joje„pažadintu“kūrybiškumu.Gervėsimbolizuojataiką,
sveikatą,ištikimybębeimeilę.Visataifilosofiškaiapmąstėme
lapkritįTelšiųŽemaitės dramos teatre vykusiame renginyje
„Lekgervė,lekgervelė“.
Neatkartositošurmulio,kurissklandėmiesteprieš55erius

metusatidariuspirmąjįdarželį,kaidaugybėvaikučiųišsiskirstė
įgrupesirkiekvienas„įsisuko“įsavopareigųbeirūpesčiųver
petą.Pertuosdešimtmečiusnetikgerviųvirtinėsdaugkartų
padangėmispralėkė,netikdaugvandensupeliaisnutekėjo...
Čiaaugo,mokėsiirkeitėsikartos.Jaunevienastelšiškis,pats
lankęsšįdarželį,vedėčiasavovaikus,odabar–jauanūkėlius.
Šventėsdienąkupinigražiausiųprisiminimų,padėkosžo

džiųbuvusiomsauklėtojomsbeikitiemsdarbuotojamsįerdvią
Žemaitėsteatrosalęsusirinkonemažaišiodarželioauklėtinių,
jauseniaipalikusiųTelšius,betširdyjedartebesaugančiųšvie
siausias,laimingiausiasvaikystėsdienas.Oirdarbuotojoms
jaudulys neatslūgo visą vakarą – buvo smagumatyti neat
pažįstamaipasikeitusius, išaugusius,osvarbiausia–dorus,
darbščius,visuomenėsgerbiamusbuvusiusugdytinius.
Skambantauklėtojųansamblioatliekamaidainai„Lekger

vė, lekgervelė“,prisimintas įstaigoskelias,pagerbtibuvę ir

tebedirbantys darbuo
tojai,tėveliai,socialiniai
partneriai.Lygįvairias
palviųpaukščiųpulkas
teatroscenojeklegėjo,
šoko,savokūrybąrodė
dabartiniai ugdytiniai.
Kiek jaudulio irpasidi
džiavimomažiesiems
mūsų artistams teko
išgyventi!Juospakeitė
jau buvusių darželio
auklėtiniųpasirodymai:
etnografinioansamblio
„Čiučiuruks“ ir Telšių
muzikosmokyklosmo
kinių.Vėliau savo pri
siminimaispasidalijoir

kūrybądovanojosvečiai:aktorėsValdaBičkutėirEglėJackaitė,
atlikėjasŽygimantasGečas.
Renginys–gyvasįrodymas,kaipsvarbunuomažensskatinti

pažintiirpuoselėtitradicinękultūrą.Taipugdomasvaikųkūry
biškumas,jiesuvokiasavastį,puoselėjaprotėviųkalbąir,tikime,
branginagimtinę.Tadneatsitiktinairenginįvainikavovieningai
nuskambėjęsmūsųhimnas:„Mundriejamsuligdeina,/ Žinoda
mi,kaesam/ Vakatruopniužemaičiu/Ianunmintistėnsam.“

DanutėPOPOVIČ
Telšiųl.d.„Mastis“direktorė

JaninaJANKAUSKIENĖ
Auklėtojametodininkė

„Mun drie jam suligdeina“
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Klaipėdoje2015iejibuvopaskelbtiSenjorųmetais,ospalio
mėnesįšiamemiesteatidarytiSenjorųbendruomenėsnamai
(beje,pirmiejiLietuvoje).Taidaugiafunkciscentras,kurioerdvės
pritaikytosįvairiemskoncertams,parodoms,repeticijoms,su
sitikimams.Ikimokyklinukaipirmiejisuskubomiestosenjorams
surengtikoncertą„Ašpriejūrosgyvenu“.
Į renginį vaikučiai pakvietė ir savo senelius, nupiešė bei

eksponavojųportretus.KoncertedalyvavoKlaipėdosmiesto
ikimokyklinių įstaigų„Žuvėdros“,„Žilvičio“,„Čiauškutės“,„Gi
liuko“,„Pagranduko“,„Purienos“,„Vyturėlio“,„Dobiliuko“,„Vo
lungėlės“irRegosugdymocentromažiejiatlikėjai(viso–per
šimtą).Vaikaiatlikosavomokytojųkurtasdainelesapiejūrą:
„Dainuojapajūriovaikai“(šiostraipsnioautorėOnutėPučins
kienė),„Mėlynajūra“ir„Laivelis“(ReginaBočkienė),„Jūrair
vaikai“(JūratėZbarauskienė),„Gintarinismiestas“(NijolėPra
nevičienė).Jasatliko60tiesvaikučiųchoras,kuriamdirigavo
dainųautorės.Vaikainepamiršoirnuotaikingųšokiųbeižaidi
mų:lietuviųliaudies„Grumgrum“,„Sėjaurūtą“,„Lietuvaičiai“

(NijolėPocienė), „Akmenėliai“ (LoretaAukštuolienė).Dainą
„Grįžimas“senjoramspadovanojomeniniougdymomokytojų
vokalinisansamblis„Viola“.KoncertąvedėŽuvėdros:sveikino
senjorus,kalbinovaikučius,kvietėjuosšokti,dainuoti,žaisti,
net...paišdykauti.Vedėjospasakojoapieaplankytasšalis,jū
ras,laivus,miestus,įvairiusnutikimus,džiaugėsipasauliošalių
grožybėmis,bet...gražiausia–LIETUVA.Taisavoskanduote
patvirtinoirvaikai.Žuvėdrospakvietėkartupadainuotiirsen
jorus–suskambo liaudiesdaina „Padainuosimatsistoję“. Iš
senjorų,mokytojųirvaikųlūpųgirdimižodžiaisuvirpinoširdis,
onevienamirašarąišspaudė.Senjoraiikimokyklinukamsne
gailėjoneiplojimų,neišypsenų,nei...saldumynų.
Vaikaidžiaugėsi, joggalėjopabendrauti,kartupadainuoti,

pašokti,pasiklausyti–kokiagražikartųdraugystė!Manome,
jogdarnekartąSenjorųbendruomenėsnamuosevienikitiems
suteiksimemaloniųakimirkų.

OnutėPUČINSKIENĖ
Klaipėdosl.d.„Pagrandukas“muzikosmokytojaekspertė

Klaipėdos lopšelisdarželis „Vyturėlis“ vykdo ilgalaikį res
publikinį etnokultūrinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą 
„Išvienokamieno“.Joidėja–skleistiirpuoselėtietninėskul
tūrosvertybes, ieškoti ryšio tarppraeities irateities,skatinti
glaudžiąkartųbendravimopatirtį.

Lapkritį„Vyturėlyje“svečiavosiypatingisvečiai–Klaipėdos
regos ugdymo centroSocialinio ugdymo skyriaus kūrybinė
grupė„Palėpė“.
Regėjimonegaliąturintysžmonėsparengėirprojektodaly

viamspristatėkoncertinęprogramąapiepamariokraštą„Eisim
žvejot,duosDievs laimėt“.Kūrybinėsgrupėsnariaidainavo
šio kraštodainas, pasakojo istorijasapie žvejus, senuosius
žvejybospapročius,užkeikimusirburtus.Vaikaisužinojo,kad
žvejaitausodavogamtąirsakydavo:„Nespjaudykįvandenį“,
priešžvejybąvisikramtydavoduonąsukmynaisirsumesdavo
įvandenį–kadsėkmėlydėtų,opirmąjįsugautąlaimikįišda
lydavoelgetomsirvargšams.Jiebuvoprietaringiirtikėjo,jog
žvejaskitamžvejuinegali linkėtisėkmės.Renginiožiūrovus 
sužavėjo „Palėpės“ narių entuziazmas, humoro jausmas ir
nuoširdumas.

Tądienvisibuvomelaimingi:susitikimassuregėjimąprara
dusiaisžmonėmis,nuoširdussusikabinimasbendrameratelyje,
kartupadainuotadaina–didžiausiadovanane tikvaikams,
bet irmums,pedagogams.Šiprogramaprojektodalyviams
suteikėžiniųapiepamariokraštą,tradicijas,folklorą,pamokė
juosjautrumoirnuoširdumo.

NijolėPRANEVIČIENĖ
Klaipėdosl.d.„Vyturėlis“meniniougdymomokytojametodininkė

kiekreikia,kadbūtumelaimingi?

Mažųjų
dainelėssenjorams
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Kalbėtivaikaiišmokstabendraudamiirveikdamijuossupan
čiojeaplinkoje.Jauankstyvajameamžiujegalimapastebėti,
kadmažųjųkalba–nepakankamaiišplėtota.Neretaižodynas
yraskurdus,jiemssunkiaisekasigarsiaireikštimintis.Siekda
mospokyčiųvisosMažeikiųlopšeliodarželio„Eglutė“ugdymo
grupės2015–2016m.m.vykdoprojektą„Keliasįgražiąvaiko
kalbą“.Tikslas–sudaryti sąlygaskiekvienamvaikuiugdytis
visaverčiuskalbosįgūdžius.

priešmokyklinukųkalbosugdymas(is)

Man,priešmokykliniougdymopedagogei,svarbu,kador
ganizuojamaprojektinėveiklabūtųpatraukli,paremtaturimais
vaikųgebėjimaisiratitiktųjųkalbėjimolygį.Tadnuolatieškau
kalbosįgūdžiųformavimąskatinančiųnaujovių.
Pernai,metų pabaigoje, priešmokyklinio ugdymogrupės

„Gudručiai“vaikaipakvietėmažuosiusdraugusįfilmo„Katinėlis
irgaidelis“pristatymą,kurį„sumontavo“ilgamedarželiokori
doriuje.Draugiškaiprisiminępasakoseigą,galėjomepadalyti
filmąįvienuolikakadrų.Kiekvienasugdytinisbuvoatsakingas
užsavoištrauką:turėjonuspalvinti,iškirptiirsuklijuotipasakos
veikėjus,papuoštifoną.Taiplavintajųsmulkiojimotorika,akių
irrankųkoordinacija.Vėliauvaikairašėpagrindiniųveikėjųžo
džius–visidirbopagalsavogalimybes.Taibuvopuikiproga
ugdytisrašytinėskalbosįgūdžius–atkreiptidėmesįįtaisyklingą
raidžių,simboliųrašybą.
Priešfilmopristatymąmažųjųdraugųbuvopaprašytaįdėmiai

klausytis–ugdytisdėmesingumą,kantrybębeitoleranciją.Vai
kamsprimintairpasektavisapasaka–kadbūtųvaizdžiau,jie
visnukreipdavoakelesįatitinkamąkadrą.Grupėsmergaitės
stengėsiintonacija,balsotembruirveidomimikomisperteikti
nešamogaidelio raudą, lapėsgudruolės ir gaidelio dialogą.
Mažiejipasakosklausėsinepaprastaisusidomėję.
Šisugdymo(si)metodasnetikpapildėvaikųžodyną,ugdė

taisyklingos,rišlioskalbosgebėjimus,betirsuteikėjiemskūry
biniodžiaugsmo.Priešmokyklinukaikalbėjolaisvai,natūraliai,
gyvai,beįtampos,nuoseklusatpasakojimasklausytojamsleido
susidarytiaiškųvaizdą.Mažiejipasakoriailaikėsielementarių
kalbosetiketoformulių–kalbėjotikdrauguipabaiguspasakoti.
Filmokūrimasirpristatymaspadėjoformuotivaikųkalbėjimo
įgūdžiusbeisudarėjiemssąlygasįgytikalbinėspatirties.

RimaSKRINSKIENĖ
Priešmokykliniougdymopedagogė

„Kurmanobalionas?“,„Kurmanožibintas?“,„Aržvakutėne
užgesperšokį?“,–kaipvisadarūpestingiirnekantrūsKauno
„Rasytės“ lopšeliodarželio „Karlsonomažyliai“ penktadienio
popietęklausimaisatakavosavomamas,tėčiusirauklėtojas.
Tereikėjotikkeliųminučiųir,viskąišsiaiškinębeiišgirdękūri
nį„Tylinaktis“,nykštukaisbeisnieguolėmisvirtędarželinukai

žibintųšventė„rasytėje“ įstaigąpripildė ramybės.Rankose nešamų žibintų nušviesti
„Karlsonomažylių“grupėsugdytiniaiatrodė tokiesusikaupę
irnuoširdūs,jognevienamsėdinčiamsalėjeišgrauduliosu
virpėjoširdis.
Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius. Be veiklos

nelikoiržiūrovai:mamomstekoatsakingasdarbas–ištraukti
kuoilgesnįšiaudą,oštaivisikititurėjopuikiąprogąparodyti
savosumanumąir įmintimįsles.Nuostabišventė irrankose
nešamųžibintųšviesanetrukuspersikėlėįdarželiokiemą.Čia
kartusuvaikųsvajonėmisįdangųkilobalionaiirprasidėjotik

rolobiopaieškos.Vienaskitą
lenkdamiiratidžiaidairydamie
si į šalis „Karlsonomažyliai“
greitaipastebėjojųlaukiančias
dovanas.Laimėsskalėvaikų
veiduoseakimirksniupasiekė
aukščiausią tašką.Tadnorisi
palinkėti, kad visimokėtume
taipdžiaugtis,kaipdžiaugiasi
mūsųvaikai.
Dėkojame priešmokyklinio

ugdymopedagogeiAudronei
Domanaitienei už dar vieną
puikiąprogąžavėtisirdidžiuo
tisnetokiaisirmažais„Karlso
nomažyliais“.

KristinaKARLONĖ
„Karlsonomažylių“grupės
auklėtinėsEmilijosmama

LauraVEITĖ
AgniausirUgnėsmama
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Profesinio mokymo institucijose

Smėlįpustydamosrudeninėspajūrioaudrosnuplėšėpasku
tiniuosius2015ųjų–Etnografiniųregionųmetų–kalendoriaus
lapusirnebyliaiįpareigojobaigtivisuspradėtusdarbus.Mes,
VšĮKlaipėdoslaivųstatybosirremontomokyklosbendruome
nėsnariai,suprasdami,kaipnepaprastaisvarbužinotiistorinę
kultūrinęsavokraštosanklodą,spartųšvietimoirmoksloįstaigų
kūrimąsiMažojojeLietuvojelėmusiasaplinkybes,surengėme
tarpmokyklinioprojekto„MažosiosLietuvoskultūra“baigiamąjį
trečiojoetaporenginį.Jįorganizuotipaskatinoirartėjantismūsų
įstaigos80iesmetųjubiliejus.

Trumpaiapžvelgsiu,kągimesnuveikėme.
Pirmasis projekto etapas prasidėjomūsų įstaigoje: vyko

renginys„Pavasariobalsai.MažojiLietuva–Lietuvai“,kuriame
dalyvavoirEduardoBalsiomenųgimnazijosmokiniai.Drauge
prisiminėmeistorinę,geopolitinęMažosiosLietuvospadėtį,iš
kiliusšiokraštožmones:Vydūną,MartynąMažvydą,Kristijoną
Donelaitį,LiudvikąRėzą,IevąSimonaitytęirkitusneišdildomą
pėdsakąLietuvosbeiEuroposistorijojepalikusiusasmenis.
AntrasisetapasbuvoskirtasKlaipėdosmiestui,joistorijai.

DėkojameMažosiosLietuvosmuziejausdirektoriauspavaduo
tojaiAstaiGrušelionienei,padėjusiaiPiliesmuziejujesurengti
edukacinįužsiėmimą„Klaipėda–karališkojisostinė“.Šiame
renginyjepateiktadaugybėnegirdėtųfaktųnetirtikriemsklai
pėdiečiams,okąjaukalbėtiapietuos,kurieatvykomokytisį
mūsųmokykląiškitųLietuvosregionų.

Baigiamąjį projekto renginį „Lietuvininkų kraštas: istorija,
kultūrinė savastis ir paveldas“ norėjome surengtiMažosios
Lietuvosmuziejuje, kur sukaupti rečiausi šio krašto dvasia
alsuojantyseksponatai.A.Grušelionienėpalaikėirpadėjoįgy
vendintišįsumanymą.Siekėmepapildytibeiįtvirtintisukauptas
žinias–kadsąvokos„MažojiLietuva“,„lietuvininkai“,papročiai,
kuriuosjieblaškomimaro,karo,gaisrųirkitokiųnegandųsuge
bėjoišsaugotiikišiųdienų,nebūtųtikpirmąkartągirdimidaly
kaiirjaunižmonėsgalėtųdidžiuotisgyvenantysšiamekrašte.
Netaipdažnaigirdimekankliųmuzikosgarsus,tadnuosta

bus pasveikinimo kūrinys, atliekamasStasioŠimkaus kon
servatorijoskanklininkiųansamblio(vadovėVidaZelenienė),
nukėlėįVilhelmoStorostos(Vydūno)įkurtos„Birutės“draugijos
gyvavimolaikus,kaiKlaipėdoskraštekoncertuodavokankli

Lietuvininkųkraštas:istorija,kultūrinėsavastisirpaveldas

ninkės,Giedotojų draugijos chorai, pučiamųjų instrumentų
orkestrai.
Pomuzikiniųsveikinimųirmano–projektoorganizatorės–

trumposapžvalgos,MažosiosLietuvosmuziejausEdukacijos
ir ryšių su visuomene skyriaus vedėjaDianaNašutinskaitė,
pasitelkdama įvairiausiasdedukcines formas, įtaigiai prista
tėlietuvininkųkraštoistoriją,kultūrinęsavastįbeipapročius.
IstoriniaifaktaiirMažojojeLietuvojeprasiautusiomaropasek
mėssukėlė jauduliobangą,o žiniaapieprivalomąvisuotinį
mokslą7–14metųvaikamsirbausmestėvamsužšioįstatymo
nevykdymąPrūsijoje buvo palydėta nuostabos žvilgsniais.
XIXa.antrosiospusėspramonėsnaujovės–geležiniaitiltai,
kanalaisušliuzais,geležinkeliolinijos,kapitaliniaipastataiiš
geresniųstatybiniųmedžiagų,griežtosnedegiasmedžiagas
reikalaujančiosnaudotistatybostaisyklės–kėlėdardidesnį
susidomėjimą.Pasakojimasapielaivus,laivadirbystęirkitus
lietuvininkųamatusženklinančiasvėtrunges–tainevienam
pirmąkartągirdimanaujiena.
Kanklininkių–RūtosBudrytės,GabijosTaraškevičiūtės,Gab

rielėsBeinoraitės irViktorijosGečaitės–atliekamaskūrinys
įgarsinopasakojimąapiepirmąją,1927m.vykusią,Klaipėdos
kraštolietuvininkųdainųšventę,veikusiasdraugijas,spaudą
irspaustuvesbeikitąkultūrinįgyvenimą.

Būsimiejilaivųelektrosirradijosistemųmontuotojai,padeda
migrupėsvadovėsTatjanosMikelevičirmokyklospsichologo

asistentėsLaurosPlačai
tės, pristatė kruopščiai
atliktus namų darbus:
išanalizuotus šešiųMa
žosios Lietuvosmiestų
ir miestelių herbus, jų
atskirų elementų pras
mę ir reikšmę, pasako
jimus apie lietuvininkų
papročiusbei tradicijas.
Prasidėjęs adventas ir
artėjančios šv. Kalėdos
iškėlė klausimą – kaip
jos buvo švenčiamos
MažojojeLietuvoje?Šią
temą išsamiai išnagri
nėjoArnoldasPranaitis,
jampadėjoL.Plačaitė.
2015 kovą pradėtą

projektą „Mažosios Lie
tuvos kultūra“ baigėme
gruodžiopradžiojeLuko
Venckaus skaitomais
neringiškėspoetėsOnos
DovidavičiūtėsPučenios
eilėraščio„Pastovumas“
posmais.Vykdytosveik
los kiekvienam suteikė
galimybęįsidėtipodalelę
MažosiosLietuvosįsavo
širdį. Kaip sakė tautos
išminčiusVydūnas:„Tė
vynėtiekgyvayra,kiek
jižmogausširdyjegyva.“

JaninaNARBUTIENĖDZIDOLIKIENĖ
VšĮKlaipėdoslaivųstatybosirremontomklosbibliotekosvedėja
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BaigiantismetamsMažeikiųpolitechnikosmokyklojevyko
nacionalinis profesiniomeistriškumo konkursas „Smulkiojo
verslopaslaugųteikėjoprofesinismeistriškumas2015“.Jame
dalyvavomokiniai iš13Lietuvosprofesiniomokymoįstaigų:
Aukštadvario žemės ūkio,Simno žemės ūkio,Kauno buiti
nių paslaugų ir verslo,PanevėžioMargaritosRimkevičaitės
technologinės,Ukmergėstechnologijųirverslo,VšĮKuršėnų
politechnikos,Klaipėdospaslaugųirverslo,Šilutėsžemėsūkio
beiMažeikiųpolitechnikosmokyklųirAlytaus,KaunoKaraliaus
Mindaugo,Kaunomaistopramonėsirprekybos,Šiauliųprofe
siniomokymocentrų.
Konkursotikslas– išrinktigeriausiaismulkiojoverslopas 

laugųteikėjoprofesineskompetencijasįgijusiusmokinius,ga
lėsiančiusatstovautiLietuvaitarptautiniuoseprofesiniomeist
riškumo konkursuose, ugdyti jų gebėjimus praktiškai taikyti
šiaskompetencijas,įvertintiteorines,praktinesžinias,skatinti
profesiniomokymoįstaigųbendradarbiavimą.
Dalyviamsparengtosketuriosužduotys:prisistatymas,da

lykinistestas,praktinėsužduotys,„Žaiboturnyras“.Konkurse
dalyvavoMažeikiųrajonosavivaldybėsmerasAntanasTenys,
SeimonarioKęstučioBartkevičiauspadėjėjasČeslovasČy
žas,VerslininkųasociacijosvykdančiojidirektorėAgnėGyly
tė.Vertinimokomisijąsudarėnariai iš įvairiųšaliesmokymo
įstaigų, jos pirmininkė –AleksandroStulginskio universiteto
EkonomikosirvadybosfakultetoVersloirkaimoplėtrosvady
bosinstitutodoc.dr.AdelėAstromskienė.Koldalyviaivykdė
užduotis,mokytojamsvykoseminaras, kuriamepranešimus
skaitėnet8lektoriai.

Konkursolaimėtoja–Simnožemėsūkiomokyklosmokinė
PaulinaŽiulkutė (mokytojaSimonaŠidlauskaitė), II laipsnio
diplomasįteiktasAlytausprofesiniorengimocentrougdytiniui
EgidijuiSinkevičiui(mokytojaEditaŠidlauskaitė),jamatiteko
Žemaitijos kolegijos įsteigtas prizas.Mažeikių politechnikos
mokyklosmokinė Eglė Jokubauskaitė (mokytojaAdolfina
Grušienė)gavoIIIlaipsniodiplomą,jiapdovanotaŽemėsūkio
rūmųįsteigtuprizu.
Mažeikių rajono savivaldybėsmero įsteigta nominacija

„Praktiškiausiaversloidėja“įteiktaKaunoKaraliausMindaugo
profesiniomokymocentrougdytineiLidijaiKukarinaitei.Seimo
narioK.Bartkevičiausnominacija„Išradingiausiaversloidėja“
atitekoMažeikiųpolitechnikosmokyklosmokineiE.Jokubaus
kaitei.Mažeikių verslininkų asociacijos įsteigtą nominaciją
„Originaliausiaversloidėja“Verslininkųasociacijosvykdančioji
direktorėA.GylytėįteikėSimnožemėsūkiomokyklosatstovei
P.Žiulkutei.
2015iejipaskelbtiEtnografiniųregionųmetais,okonkurse

dalyvavoatstovai iš4 regionų, todėlMažeikiųpolitechnikos
mokyklaįsteigėnominacijas:„Uždzūkiškosdvasiosatskleidi
mą“–Simnožemėsūkiomokyklai,„Užaukštaitiškoregiono
atstovavimą“–Ukmergėstechnologijųirverslomokyklai,„Už
MažosiosLietuvospristatymą“–Klaipėdospaslaugųirverslo
mokyklai,„Užcharakteringiausiasžemaitiškassavybes“–Ma
žeikiųpolitechnikosmokyklai.

nacionalinisprofesiniomeistriškumokonkursas
Mažeikiųpolitechnikosmokykloje

DirektorėV.LumpickienėteikiadiplomągeriausiaikonkursepasirodžiusiaiSimnožemės
ūkiomokyklosmokineiP.Žiulkutei

TrečiosiosvietoslaimėtojaMažeikiųpolitechnikosmokyklosmokinėE.Jokubauskaitė

Kiekvienamdalyviuiirjįruošusiammokytojui,vertinimokomi
sijosnariams,seminarolektoriamsįteiktospadėkosiratminimo
dovanėlės.Per pertraukas dalyviams koncertavomokyklos
dainininkai, šokėjai, 2012m. „Lietuvos talentų“ nugalėtojas
MariusPetrauskas.
Mokyklos direktorėVidaLumpickienė laimėtojams linkėjo

sėkmingai siekti profesinės karjeros ir dėkojo nacionalinio
konkursorėmėjams.

AdolfinaGRUŠIENĖ
Ekonomikosirverslopagrindųmokytojametodininkė

Tauragėsprofesiniorengimocentras 
išbalansoįbalansąperduodanereikalingą,visiškainusidėvėjusįilgalaikįturtą:

traktoriųT25A3,1990m.;traktoriųT150K,1991m.;traktoriųT40M,1992m.

Smulkesnėinformacijateikiamatelefonu867406076, 
direktoriauspavaduotojasadministracijosirūkioreikalamsRaimondasJefimovas.
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Šisruduo–reikšmingasSkuodorajonoMosėdžiogimnazijai,
tapusiaikultūrossklaidosirsėkmingospartnerystėspavyzdžiu.
MokyklaprisijungėprieSkuodor.savivaldybėsviešosiosbib
liotekosprojekto ir rašytojoRomualdoGranauskoatminimui
skirtųrenginių.

Viešosiosbibliotekosdarbuotojai,vadovaujamidirektoriaus
JonoGrušo, parengėprojektą ir suplanavonemažai darbų,
padėsiančiųįamžintipriešmetusįdausasišėjusiorašytojovar
dą.R.GranauskasgimėMažeikiuose,betvaikystęirjaunystę
praleidomūsųrajone–karopabaigojeirpokariometaisgyveno
Krakių,Šaukliųkaimuose,mokėsiŠaukliųpradinėjeirMosėdžio
vidurinėjemokyklose,vėliaukurįlaikądirbomokytojuMosė
dyjeirSkuodorajonolaikraščio„Mūsųžodis“korespondentu.
Vaikystės,jaunystėsįspūdžiaiirpatirtisryškiaiįsirėžėrašytojo
atmintyje ir tapo jo pastarųjų dešimtmečių kūrybos šaltiniu. 
TaiirpaskatinopastatytiatminimoakmenįŠaukliųkaimosody
boje,kurbūsimasisrašytojasgyveno,lentojeįamžintimokslo
irdarboMosėdžiomokyklojemetus,Akmenųmuziejausskve
relyjepriešaisgimnazijąatidengtipaminklinįakmenį,jovardu 
pavadintigatvęMosėdyjeirsuteiktiSkuodor.viešajaibiblio
tekai.

SpalįMosėdžiogimnazijojevykoR.Granauskomirtiesmeti
niųminėjimas,įkurįsusirinkogarbussvečiai,kultūraineabejingi
rajonoirMosėdžiomiesteliožmonės.Iškilmingąsusitikimąaktų
salėjepradėjogimnazijosmokiniai.AbiturientėRedaVaškytė
atlikoGyčioPaškevičiausdainą„Manokraštas“,kuriosžodžiai
puikiaiapibūdinarašytojosantykiussumūsųžeme.„Raiškiojo
žodžio“būrelionariai,kuriemsvadovaujuaš,mokytojaElena
Petrauskienė, parengė ir įtaigiai atliko poetinę kompoziciją
„Pasivaikščiojimasponebesančiągimtinę“.JiepriminėR.Gra
nauskobiografiniusirdvasiniusryšiussuŠaukliaisirMosėdžiu,
visospokariomokiniųkartosjausenąirvertybes,literatūrosir
kūrybosvaidmenįjaunamžmogui.
Vėliauiškilmėmsėmėsivadovautiviešnia–Lietuviųkalbos

institutovyriausiojimokslodarbuotoja,Baltųkalbųirvardynoty
rimųcentrovadovė,Lietuviųkalbosmokslotarybospirmininkė,
akademikėGrasildaBlažienė.Sveikinimoirpadėkosžodžius
tarėMinistroPirmininkopatarėjasAntanasVinkus,švietimoir
moksloministrėsAudronėsPitrėnienėspadėjėjosRenataKilijo
nienėirInaMacevičiūtė.VisusžavėjotėvoJuliausSasnausko

romualdogranauskoatminimoruduoMosėdyje

pamąstymai,šypsotisirprisimintirašytoją–tikrąžemaitį–vertė
buvusiosmokinės,literatėsDanutėsDunauskaitėsatsiminimai.
RašytojųsąjungosleidyklojeišleistąpaskutinęR.Granausko
knygą „Baltas liūdesio balandis“ pristatė ir kūrybos svarbą

įvertino jos sudarytojas
Valentinas Sventickas.
Minėjimorenginįužbaigė
aktorius Vytautas Rum
šas – perskaitė kūrinį
„Jedzė“ iš kūrybiškiausia
metų knyga pripažintos
novelių apysakos „Šven
tųjųgyvenimai“.Maloniai
nustebino žemaitiškai iš
sakyta rašytojo dukters
Ingos padėka už tėvelio
atminimoišsaugojimą.

Porašytojomirtiesme
tinių minėjimo renginio
prieMosėdžiogimnazijos
iškilmingaiatidengtaatmi
nimolenta,kuriojeiškaltas
užrašas:„Šiojemokykloje
1949–1955metaismokė
si,1963–1969metaisdir
bo rašytojasRomualdas
Granauskas.“Jąatidengė
ir sveikinimus susirinku
siems išsakėA. Vinkus
irSkuodor.savivaldybės
vicemerėDaivaBudrienė.
Vėliaukitojegatvėspusė
je atidengtas paminklinis
akmuo – „lietuvių tautos
balsui literatūroje“. Jį su
kūrė vietinis skulptorius
Stanislovas Budrikis, o
atidengėLietuvosrašytojų
sąjungospirmininkasAn
tanasA.Jonynas,kultūros
ministropatarėjaDanguo
lėMartinkienė ir rajono
merasPetrasPušinskas.

AtminimolentąatidengiaA.VinkusirD.Budrienė

RašytojoatminimoįamžinimoiniciatorėG.Blažienė

Iškilmingąminėjimorenginįpradedagimnazijos
„Raiškiojožodžio“būrelionariai
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Rašytojųsąjungospirmininkonuomone,R.Granauskokūry
ba–pamatas,įkurįremdamiesigalimedrąsiaužvelgtiįateitįir
kalbėtiapielietuviųliteratūrą.Žinantrašytojobiografijosfaktus
irpažįstantjokūrybą,ypatingąprasmęįgyjaakmenyjeiškalti
žodžiai:„Mesturėjomepaliktigimtinę,betjinepalikomūsų.“
Perskeltą riešutą ir besiformuojantį branduolį vaizduojantis
paminklasvisadaprimins, jogšiokūrėjoasmenybęformavo
Mosėdžiožemė.VakaroprenginiaipersikėlėįSkuodą,kurbuvo
atidengtaSkuodorajonosavivaldybėsR.Granauskoviešosios
bibliotekos iškaba,oPranciškausŽadeikiogimnazijojevyko
rašytojokūrybosskaitymai.

Baigiamasis projekto renginys –R.Granausko kūrybos
naktiniai skaitymai – surengtasMosėdžio gimnazijoje.Pro
jektopartneriaisukviesti įugdymoįstaigosaktųsalę:rajono
viešosiosbibliotekosdarbuotojai,mūsųmokyklosmokiniaiir
mokytojai,miestelio bendruomenės nariai.Renginį pradėjo
„Raiškiojožodžio“būrelionariai–paskatinosusimąstytiapie
gimtinėsiratmintiessvarbąžmogui,iškėlėgyvenimoprasmės
klausimą.Vėliauišgimnazistų–BrigimantoKontrimo,Karolio
Šakalio,AurimoDaukanto irkt.– lūpųskambėjomokiniams
artimiR.Granauskokūriniai,primenantysišdaigasirskaudžią
pokario vaikopatirtį. IIb klasėsmerginospasidalijo rašytojo
eseistinėmismintimis,kuriomisišreiškiamasrūpestisdėl lie
tuviųkalbospadėties.Skaitovusrengėgimnazijoslituanistės

RasmaStaškuvienė,VidaŠopagaitė,LaimaKaupienėiraš,
šiostraipsnioautorė.Viešnios–buvusiMosėdžiogimnazijos
lietuviųkalbosmokytojaBirutaLukošienė,Skuodoviešosios
R.GranauskobibliotekosSenamiesčio skyriausdarbuotoja
SilvijaPuškorienėirmiesteliobendruomenėsatstovėNijolėJa
sienė–klausytojamspriminėrašytojožodžiosvarumąirgrožį,
jokūrybojeišsakytasamžinąsiasvertybes.Renginyjeparodyti
televizijoslaidos„Naktinisekspresas“fragmentai,leidępajusti
R.Granauskoasmenybėsžemaitiškąstiprybę.Norsskaitymai
trukoilgiauneiplanuota,dalyviaiirsvečiaineskubėjoskirsty
tis–priearbatospuodeliotęsėpokalbiusapierašytoją,dalijosi
autentiškaisprisiminimais.

R.Granauskoatminimoįamžinimas–netikpuikiprogapa
sikviestigarbiussvečius,daugiausužinotiapiejogyvenimą,
asmenybęirkūrybą,betirgalimybėartimiauvisiemsrenginiuo
sedalyvavusiemsžmonėmspažintišįpuikųrašytoją.Galima
sakyti,kadšiemėnesiaiMosėdžiogimnazijoje–tarsiliteratū
rinisR.Granauskoruduo.Sėkmingasįstaigosadministracijos,
lietuviųkalbosmetodinėsgrupėsnarių,bibliotekosdarbuotojų
bendradarbiavimorezultatassuSkuodor.viešąjaR.Granaus
kobibliotekapaįvairinomūsųkraštokultūrinįgyvenimą.

ElenaPETRAUSKIENĖ
Skuodor.Mosėdžiogjoslietuviųkalbosmetodinėsgrupėspirmininkė

Knygomissudomintigalimakiekvienąvaiką,tačiau,tobulė
janttechnologijoms,taipadarytivissunkiau.Festivaliokonkur
so„Knygųpelėda“organizatorėJolantaMarkevičienėpastebi,
jogskaitymasturtinakalbą,skatinapasauliopažinimą,ugdo
kritinįirkūrybinįmąstymą.Svarbiausiasšiofestivaliokonkurso
siekis–padėtivaikamsatrastiskaitymomalonumą,omoky
tojams – skaityti skatinančių būdų. Finalinis renginys vyko
Lietuvosvaikųirjaunimocentre(LVJC),Vilniuje.

„Efektyvusirgreitasskaitymasužtikrinasėkmingesnįmoky
mąsi,ugdorašytinębeisakytinękalbą,atveriatautosirpasaulio
kultūrosduris“,–pastebiredaktorėAgnėBolytė,svarbiausio
„Knygųpelėdos“renginio–skaitymočempionato–užduočių
dalyviamssudarytoja.
Pamėgtiknygasfestivaliorenginiuoseskatinougdymospe

cialistai,menininkai,rašytojai,aktoriai.Mokiniaidalyvavoskai
tymočempionateirklausėsiaktoriausLeonardoPobedonosce
voskaitomokūrinio„Mažasisprincas“,kartusumenininkėmis
AnnaPavlovairVirginijaStakionienekūrėknygųiliustracijas,
osurežisiereVidaLipskyte–gyvąpaveikslą,judesiaisperteik

„knygųpelėdoje“–100būdųpaskatintivaikusskaityti

damisavomintisbeiišgyvenimus.Knygos„Miglųslėniofėjų
pasakos“autorėEditaLeipristatė,kaipgaminamoslėlės,visi
kartukūrėkalėdiniusžaisliukus,vaikųrašytojaEvelinaDaciūtė
vedėkūrybiniorašymodirbtuves,muzikiniųspektakliųrežisie
rėAušraNorvilaitėpapasakojo,kaipliteratūroskūriniaitampa
miuziklaisirkaipmuzikasustiprinažodžiogalią,oanimatorius
ValentasAškinis–kaipistorijaspaverstianimaciniaisfilmais.
Pedagogamssurengtiseminaraiapiekūrybiškusmokiniųskai
tymogebėjimusgerinančiussprendimus,skaitymomokymą
pradinėjemokykloje,poezijąirpasakasvaikogyvenime.
Baigiamajamerenginyjedalyvavomokyklųiniciatyvųkonkur

so„Knygųpelėda2015“laureatai.Jauniausiųjų(1–4kl.)grupėje
susitikoKaunoMontesorimokykladarželis„Žiburėlis“,Telšių
„Kranto“progimnazija,Vilniaus„Šaltinio“pagrindinėirAlytaus
„Sakalėlio“pradinėsmokyklos,Lazdijųr.VeisiejųSigitoGedos
gimnazija.Antrojoje(5–6kl.)grupėje–Jonavosr.RuklosJono
StanislauskoirKaunoMartynoMažvydopagrindinėsmokyk
los,Panevėžio„Vilties“irTauragės„Šaltinio“progimnazijosbei
Vilkaviškior.GižųKazimieroBaršauskomokykladaugiafunk
ciscentras.Trečiojoje(7–8kl.)grupėje–Gargždų„Kranto“,
Pasvalior.SaločiųAntanoPoškos,BiržųKaštonųirPanevė
žioKazimieroPaltarokopagrindinėsmokyklos beiVisagino
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„Verdenės“gimnazija.Vyriausiųjų(9–10kl.)grupėjerungėsi
Panevėžio „Minties“,Šiaulių Juliaus Janonio,Molėtų, Jona
vosSenamiesčio,IgnalinosirKlaipėdos„Aukuro“gimnazijos.

Apie„Knygųpelėdą“
Renginyje dalyvavomokyklos, 2015m. rugsėjo–lapkričio

mėnesiaisrengusiosskaitymąskatinančiasveiklassavoug
dymoįstaigose.Šiaismetaisįantrąją„Knygųpelėdą“įsitraukė
itindaugdalyvių–iniciatyvasrengė56ugdymoįstaigos(8829
ikimokyklinukaiirmokiniainuo4iki20metų).Surengtabeveik
200akcijų,renginių,skaitymopopiečiųirnaktųbeikūrybinių
dirbtuvių.Skaitėnetikmokiniai,betirjųdraugai,tėveliai,sene

liai,mokytojaibeimokyklųvadovai.Vyresniskaitėjaunesniems,
mažiausi–patiemsvyriausiems.Vaikailankėsibibliotekose,
kūrėirrašė,skaitėpovienąirvisikartu.
„Knygųpelėdą“organizuojaneformaliojošvietimoasociacija

„Jaunimoakademija“beiLVJC.ProjektąremiaLietuvoskultūros
taryba,globojašvietimoirmoksloministrėAudronėPitrėnienė.

Daugiauinformacijos:
JūratėJanavičienė,LVJCryšiųsuvisuomenespecialistė,
el.p.jurate.j@lvjc.lt,www.lvjc.lt.
JolantaMarkevičienė,„Knygųpelėdos“organizatorė,
el.p.jolanta@lvjc.lt.

TarptautinęBaltijosšaliųtolerancijosstovyklą„Tolerancijos
ugdymasperanglųkalbosmokymą“organizavoirrėmėJAV
ambasadaVilniujebeiLietuvosanglųkalbosmokytojųasocia
cija (LAKMA).Tikslas– tolerancijos, įvairiapusiškumo,žmo
gausteisiųirpilietinėsvisuomenėsugdymasperanglųkalbos
mokymą.Stovyklojedalyvavotrisdešimt11–13metųmokinių
beišešianglųkalbosmokytojaiišLietuvos,LatvijosirEstijos.
Jiemstalkinoenergingiiriniciatyvūssavanoriai,būsimiejian
glųkalbosmokytojai,Lietuvosedukologijosuniversiteto(LEU)
studentai.DruskininkųsavivaldybėsViečiūnųpagrindinėsmo
kyklosirTurgelių„Aistuvos“gimnazijosmokiniamstekodidelė
garbėiratsakomybėatstovautiLietuvaibeisavomokykloms
šiojestovykloje.

Pirmiausiavisiemsmokytojamsirsavanoriamsvykomoky
maiLEU.Jiems išradingaivadovavoLAKMAvaldybosnarė
NidaBurneikaitė,oglobojoLAKMAprezidentėEglėPetronienė.
Šistovykla–iššūkisnetikmokytojams,bet irmokiniams:

skirtingos šeimos, įvairios tautybės, pažiūros, nuomonės ir
tikėjimai.Visikartumokėmėsbūtitolerantiški,t.y.draugiški,
pakantūsvienikitiems.Kiekvienastovyklosdienabuvosusijusi
sutamtikratolerancijostema.Veiklasorganizavoirvedėanglų
kalbosmokytojai,jiemspadėjosavanoriaiirJAVvyriausybės
švietimoprogramųstudentaibeistažuotojai.
Pavyzdžiui, antrosios dienos tema „Mūsųpasaulis: šalys

irkalbos“.Mokiniaisužinojo įdomių faktųapieBaltijosšalis,

tolerancijosugdymasperanglųkalbosmokymą

išmokokeletą fraziųestų ir latviųkalbomis,JAVprogramos
stažuotojasdr.VytautasSiliuspristatėpasauliokalbųįvairovę.
TrečiąjądienąstažuotojaJelenaGrigorjevapapasakojoapie
savanorystę.Ketvirtąją–mokiniaidiskutavoapiegamtosišsau
gojimą,Merkinėjeieškojoistoriniųpaminklų,juosfotografavo,
ovakarevykogražiausiosnuotraukoskonkursas.Penktosios
dienos tema–vaikų teisės irpareigos.JAVprogramossta
žuotojaDanguolėKiznienėpasitelkėMartino LiuterioKingo
biografiją ir visi draugeaptarė, kas yra tolerancija,mokiniai
kalbėjo apie savo svajones ir svarstė, kaip jas įgyvendinti.
Paskutinė dienabuvo skirta komplimentamsbei šauniausių
stovyklautojųrinkimams.
Tolerancijosstovyklavisiemsbuvonepaprastaiprasminga.

Mokiniaitobulinoanglųkalbosįgūdžius,tapodraugiškesni,su
vokėtolerancijosirpagarboskitoskultūros,tautybėsirreligijos
žmoguisvarbą.Mokytojaigalėjodirbtidaugiakultūrėjeaplinkoje,
pasidalytimokymometodikosnaujovėmisirįdomiamedžiaga.

DanguolėČESAITYTĖRUTKAUSKIENĖ
Druskininkųšvietimocentroanglųkalbosvyresn.mokytoja

RasaMIDVERIENĖ
Šalčininkųr.Turgelių„Aistuvos“gjosanglųkalbosmokytojametodininkė

Daugiauinformacijosapiestovyklą:
www.lakmaonline.lt/teachingtolerancethroughenglish,
www.facebook.com/ToleranceCampLT.

GruodįKaunopedagogųkvalifikacijoscentre(KPKC)trylik
tąjįkartąsurengta„Metųšvietėjo2015“pagerbimošventė.
GarbingąapdovanojimąKPKCdirektorėRasaBortkevičienė
įteikėKaunoKazioGriniausprogimnazijosanglųkalbosmo
kytojaimetodininkei,ekonomikosmokytojai,informacinių
komunikaciniųtechnologijųkoordinatoreiEdi tai Ra bi zai tei.

Ši pedagogė, atliekanti švietėjiškąmisiją, glaudžiai ben
dradarbiaujantisuKPKC,žinomanetikKaune,bet irvisoje
Lietuvoje.E.Rabizaitė–miestopradiniųklasiųanglųkalbos
mokytojųmetodiniobūreliopirmininkė.2015m.jiparengėše
šiaskvalifikacijostobulinimoprogramas(penkios–institucinio
lygio)iršiuometuruošiadvinaujasbeiįgijodutarptautinius
sertifikatus.PedagogėvedėseptynisseminarusKaunoirLie
tuvosmokytojams,respublikinęnuotolinęintegruotąpamoką,

Metųšvietėjas–2015

kuriojedalyvavopenkišimtaipedagogųirjųmokiniųišvisos
Lietuvos, aštuonias konsultacijas ir kt.E.Rabizaitė skelbia
straipsniusKPKCleidiniuose,spaudoje,internete.
Padėkos raštai už švietėjiškąmisiją, nuolatinę naujovių

paiešką, veiklą plėtojant pedagogų kompetencijas 2015m.
įteiktiJolantaiVengalienei,RasaiJankauskienei,Bronislavai
Slavinskienei,LinaiJurevičienei,ReginaiGinelevičienei,Jūratei
Davainienei,JolantaiŽygienei.Kaunovalstybinėsfilharmonijos
atstovaijiemspadovanojobilietusįkoncertą.
Šventėjekoncertavovyrųvokalinisansamblis„Quorum“ir

Kaunomuzikosansamblis„Ainiai“.RenginįvedėaktoriusGin
tarasMikalauskas.

GintaAUGUSTAUSKAITĖ
Kaunopedagogųkvalifikacijoscentrodirektorėspavaduotoja

Visastekstas–www.kpkc.lt.
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Smagupasigirtibendruomenėspastangomisirlaimėji
mais,betdarsmagiaupasidžiaugtitais,kurietąbendruo
menę suburia. Tokia įvairių idėjų sumanytojabei darbų
vykdytojayraKrakiųMikalojausKatkausgimnazijostech
nologijųmokytojametodininkė,miestelioKultūroscentro
renginiųorganizatorėbeibendruomenėspirmininkėDai va 
Du bin kie nė–jaišiemetskirtaKėdainiųkraštokultūrospre
mija.Tarp28laureatųtiknedaugelisgyvenairdirbakaime.
Taddžiugu,kadKrakėsturijautrečiąjįKėdainiųkraštokul
tūrospremijoslaureatą.

Premijaįteiktaneužvienąrenginįarlaimėjimą–visikriterijai,
atrodo,kaiptikDaivaiirsukurti: ieškoti irįgyvendintinaujas,
originaliaskūrybinesidėjas,propaguotiirpuoselėtikraštoet
nografiją.Tadkur šiosmokytojossėkmėspaslaptis?Kaip ji
gyvena,kadvisadairviskąspėja?
„Viskoneįmanomapadaryti,tiesiogatsirenki,kastuometula

biausiaireikalinga,–sakoDaiva.–Arginetaipyramokykloje?
Pastebiypatingųgabumųturintįmokinį,okartaistikdarbštesnį,
nukreipijįtinkamalinkme,paskatini,patariir...ateinasėkmė,–
pasakojamokytojairsvarsto:–Taiturbūtdarnėradidžiausias
laimėjimas:kurkassvarbiau,kaimokinyssavogyvenimokelią
pasirenka jaumokykloje.Čia per technologijų pamokas iš
mokstatvarkos,kultūros,susipažįstasutautospaveldu,ugdosi
kantrybę,kruopštumą,mokosišeimyniškumo,apsisprendžia,
kąnoristudijuoti.Tuoirprasmingasmokytojosdarbas.“

Jaukeletąmetųišeilėsbendruomenęžaviįspūdingasgim
nazijosinterjeras.Kiekvienasmetųlaikas,kiekvienašventėvis
kitaipatsispindiįstaigoskoridoriuoseirfojė.TaivėlD.Dubin
kienėsbeipradiniųklasiųmokytojosVilmosCechanavičienės
idėjųrezultatas.MokytojaiDaivaikartaistalkinatechnologijų
mokytojasVirgilijusVaičiūnas,omokiniaiperpamokaspade
dasiūti,velti irnerti,karpyti irdažyti,austi,marginti įvairias
interjeropuošybosdetales.Manau,kadkiekvienaspirmąkartą
peržengęsgimnazijosslenkstįatkreipiadėmesįįantpalangių
irlangųišdėliotasdekoracijas,gėliųpuokštes,varpeliusirkt.
Stebiesi,kaipkūriniuvirstaanteglutėssukabintosvaikiškos
pirštinaitės,spalvingiguminiaibatai,pasendintosmedinėsdė
žutės,muzikosinstrumentai,vaisiai irdaržovės,akmenukai,
netgiinkilėliai...
Nemažiaupastangųreikalaujairaktųsalėsscenoskulisai,

įvairiųrenginiųdekoracijos,gimnazijosdovanėlėssvečiams–
tuorūpinasitaippatmokytojaD.Dubinkienė,mokyklojedirbanti
jau27eriusmetus.BaigusituometinįVilniauspedagoginįins
titutąbei įgijusifizikosirastronomijosmokytojosspecialybę,
jipradėjosavomokytojoskelią,betvėliaupajutotraukąkitai
specialybei–technologijoms.Netgigausišeima(užaugotrys
dukterys,osūnusDominykasjaudevintokas)nebuvokliūtis
darvienomsstudijoms.Galbūtbuvolengviaumokytis,nespa
laikėsupratingasvyrasRobertas:taippatmokytojasirkultūros
darbuotojas(vadovaujaKrakiųkultūroscentrui),pažįstamas
beveiknuovaikystės.Jieabuištopatieskrašto–šaliaesančio
Raseiniųrajono,sukuriuoirribojasiKrakiųseniūnija.
PopamokųDaiva skuba įKrakių kultūros centrą, kur jau

beveikdešimtmetųdirbarenginiųorganizatore.Mokytojapa
sakoja: „Patiaktyviausiaveiklaprasidėjodar tada,kaiaugo
dukros:norėjosi,kadjosnaudingaileistųsavolaiką,tobulintų
gabumus irgalėtųdraugesu jaunimu linksmintis.Taip įkurti
šokiųkolektyvai,vaikųirsuaugusiųjųfolkloroansambliai,vė
liauinstrumentinėsgrupės,dramosstudija,ovasarąatidarėme
atvirąjaunimoerdvę„Gilė“.Dukrosužaugo,radosavokelią,
betnuomenoirkultūrosnėvienanenutolo.Galtikvyresnioji
Eglėmenąkuriatoliausiai–DidžiojojeBritanijoje,ojauniausioji
Robertačirpinasmuiką,organizuojarenginiusirvedapamo

kaimogimnazijosmokytojai–kraštokultūrospremija

kėlesVilniuje.ViduriniojiAistė dabar visai šalia –Kėdainių
muzikosmokyklojevykdoprojektinęveikląbeiPajiesliokaime
dirba kultūrinių renginių organizatore.Abu su vyruRobertu
matome,kadAisteipatinkairkaimas,iržmonėsbeirenginiai.
Visos dukros, ko gero, patenkintos, kad nuomažensbuvo 
pastūmėtoslankytimuzikosmokyklą.SūnusDominykas,matyt,
nuomuzikosirgitolinepabėgs,nesjaudabarneblogaigroja
įvairiais instrumentais,dalyvaujabeveikvisosemūsųcentro
kolektyvųveiklose,tadmesnepastebimepaauglioproblemų
dėl laisvalaikioarkompiuteriopriklausomybės.Būtųsmagu,
jei įkultūroscentrąateitųdaugiauberniukų irvaikinųne tik
pasportuotiarpažaistiinteraktyviųjųžaidimų,betirprisijungtų
priemūsųkolektyvų.Visuoseorganizuojamuoserenginiuose
pagrindiniaimanopagalbininkai–šeimyna,gera turėti tokią
didelę ir visgausėjančią,odarsmagiau,kai visigebagroti
kokiunorsinstrumentu–štaiirvisasorkestras.“

Mokytojasako,kadpasitaikovisko,juktenkadirbtisuskir
tingoamžiausbeipomėgiųžmonėmis.Nemažai jėgųatima
miestelioproblemos,bendruomenėsreikalai.„Smagupasigir
ti, kaddraugeorganizuojame labdaringą akciją „Krakietiška
sriuba“irgautaslėšasskiriamevienišiemsseneliams.Kasmet
atsirandavisdaugiaumumspritariančiųbeipadedančiųžmo
nių.Jukneviskaspinigaisardaiktaismatuojama:kaiiškitų
sulaukigerumo,tadairpačiamnorisituopasidalyti.Manlabai
svarbustikėjimas–kasdienprašaupalaiminimoišaukščiau,
kaisunkuarneranduatsakymo.Padeda.Darvienasbūtinas
dalykas–taipaprastumas,nuoširdumasirdarbaskitųlabui.
Žmonėspastebi(norskartaistonepasako)irvertina,kaiptu
sujaisbendrauji,kądėljųdarai.Prieškiekvienąrenginįpatiri
stresą:sulauksimežiūrovųarne,patiksarkritikuos?Be to,
kaimožmogui televizija–didelis laisvalaikiokonkurentas,o
neretaijampačiosįdomiausioslaidosyratos,kuriosekaimie
čiogyvenimaspiešiamasvienjuodomisspalvomis.Tokiayra
realybėirdėltolabaiskaudu...Betviskąatperkadžiaugsmai.
Manyčiau,didelisnetikmano,betvisokolektyvonuopelnas–
dalyvavimasdvejose respublikinėsedainų šventėse.Dabar
suvaikų ir jaunimo folkloroansambliu „Smilgelė“ ruošiamės
2016m.respublikineimoksleiviųdainųšventei.Vasarąlaukia
septintojijaunimokūrybinėstovyklaJuodkrantėje,rudenį–ket
virtasisjaunimofolklorofestivalis„AntSmilgelėskrantelio“irkiti
tradiciniaimiesteliorenginiai.Norisi,kadkultūrinisgyvenimas
provincijojebūtųaktyvus,oišKrakiųišėjęsjaunimasturėtųką
prisiminti“,–kalbamokytojaDaiva.

AlmonėŠILKAITYTĖ
Kėdainiųr.KrakiųMikalojausKatkausgjosmokytoja
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2015m.bendrojougdymodalykųvadovėlių
irkitųmokymopriemoniųduomenųbazėje
paskelbtainformacijaapiešiuosvadovėlius:

 Naujivadovėliai

	MarijaVyšniauskaitė,ŽilvinasŠilėnas.Ekonomikaper31valandą.IX–Xkl.
	VirginijusNavickas,ArtūrasSvarauskas.Istorijosvadovėlis12(IVgimnazijos)kl.Išplėstinisirbendrasiskursas
	KornelijaIntienė,JolantaGertrūdaKnyvienė,VidaMeškauskaitė,ŽydrūnėStundžienė,ValdasVanagas.
 MatematikaTauplius.1,2d.VIkl.
	EditaMinkuvienė,LigitaKukanauzienė,AušraDidžgalvienė.Gilė.Pasauliopažinimas.1oji,2ojikn.IIIkl.(serija„Šok“)
 (lenkųkalba)
	PalmiraPečiuliauskienė.Fizika.Moderniojifizika.Astronomija.XI–XIIkl.
	GenovaitėKynė,GražinaVaranavičienė,LaimaRailienė,TomasUbartas,AkvilėKamarauskaitė.Geografija.VIkl.
 (serija„ATRASK“)
	ŽydrėJautakytė,KristinaŽebrauskaitėŠileikienė.Muzika10.Muzikosvadovėlis.Xkl.(serija„ATRASK“)
	KęstutisPetrauskis,JūratėLitvinaitė,KristinaVilkelienė.Istorija.VIkl.(serija„ATRASK“)

 Pataisytivadovėliai
 

	IgnasKapleris,AntanasMeištas,KarolisMickevičius,RobertasRamanauskas,KęstutisRaškauskas,LirijaSteponavičienė,
 ŽivilėTamkutonytėMikailienė.Laikas.Istorijosvadovėlis.2d.VIIIkl.
	IgnasKapleris,RimvydasLaužikas,AntanasMeištas,KarolisMickevičius,MindaugasŽolynas.Laikas. 
 Istorijosvadovėlis.2d.XIkl.
	IgnasKapleris,AndželikaLaužikienė,AntanasMeištas,KarolisMickevičius,RobertasRamanauskas,
 ŽivilėTamkutonytėMikailienė.Laikas.Istorijosvadovėlis.1d.IXkl.
	DariusPetreikis,JūratėLitvinaitė,FaustasMeškuotis,RūtaRamoškaitėStongvilienė,AlgisBitautas,SimonaStankutė.
 Istorija.Vkl.(serija„ATRASK“)
	IgnasKapleris,RimvydasLaužikas,AntanasMeištas,KarolisMickevičius.Laikas12.Istorijosvadovėlis.1d.XIIkl.
	EdvardasBaleišis,RimvydaDagienė,KęstutisGrinkevičius,AlvidaLozdienė.Eureka5.Gamtosmokslųvadovėlis.1d.Vkl.

 Užsienyjeišleistivadovėliaiužsieniokalbaimokytis

	IngridFreebairn,JonathanBygrave,JudyCopage,OliviaJohnston,SarahCurtis.LIVEBEATLevel1.A1A2lygis. 
 Ik.Vkl.IVm.m.(anglųkalba)
	IngridFreebairn,JonathanBygrave,JudyCopage,OliviaJohnston,SarahCurtis.LIVEBEATLevel2.A1A2lygis. 
 Ik.VIkl.Vm.m.(anglųkalba)
	LizKilbey,IngridFreebairn,JonathanBygrave,JudyCopage.LIVEBEATLevel3.A2+lygis.Ik.VIIkl.VIm.m.(anglųkalba)
	IngridFreebairn,JonathanBygrave,JudyCopage,LizKilbey.LIVEBEATLevel4.A2+/B1+lygis.Ik.VIIIkl.VIIm.m.
 (anglųkalba)
	VirginiaEvans,JennyDooley.OnScreen1.A1/A2lygis.V–VIkl.IV–Vm.m.(anglųkalba)
	VirginiaEvans,JennyDooley.OnScreen2.A2/A2+lygis.VI–VIIkl.V–VIm.m.(anglųkalba)
	VirginiaEvans,JennyDooley.OnScreen3.B1lygis.VIIIkl.VIIm.m.(anglųkalba)
	JanBell,RogerGower.ExpertFirst.Thirdeditionwith2015examspecifications.B2lygis.Ik.XIIkl.XIm.m.
 (anglųkalba)
	JanBell,RogerGower.ExpertAdvanced.Thirdeditionwith2015examspecifications.C1lygis.Ik.XIIkl.XIm.m.
 (anglųkalba)
	JanBell,AmandaThomas.GOLDFirst.Newedition.With2015examspecifications.B2lygis.Ik.XIIkl.XIm.m.
 (anglųkalba)
	SallyBurgess,AmandaThomas.GOLDAdvanced.With2015examspecifications.C1lygis.Ik.XIIkl.XIm.m.
 (anglųkalba)
	HeleneVanthier,SylvieSchmitt.ZigZag1.A1.1lygis.Ik.IIkl.(prancūzųkalba)
	HeleneVanthier.ZigZag2.A1.2lygis.Ik.IIIkl.(prancūzųkalba)
	HeleneVanthier.ZigZag3.A2.1lygis.Ik.IVkl.(prancūzųkalba)
	SandrineChein,ReineMimran,SylviePoissonQuinton,EvelyneSirejols.Zenith1.A1lygis.IIIk.X–XIkl.(prancūzųkalba)
	FabriceBarthelemy,SandrineChein,AliceEtienbled,ReineMimran,SylviePoissonQuinton.Zenith2.A2lygis. 
 IIk.Xkl.IIIk.XI–XIIkl.(prancūzųkalba)
	FabriceBarthelemy,SophieSousa,CarolineSperandio.Zenith3.B1lygis.Ik.XIkl.IIk.XI–XIIkl.(prancūzųkalba)
	GaelCrepieux,OlivierMasse,JeanPhilippeRouse.Interactions1.A1.1lygis.IIIk.X–XIkl.(prancūzųkalba)
	GaelCrepieux,OlivierMasse,JeanPhilippeRouse.Interactions2.A1. 2lygis.IIIk.XI–XIIkl.(prancūzųkalba)
	JackyGirardet,JacquesPecheur.Echojunior1.A1lygis.IIIk.XIkl.(prancūzųkalba)
	JackyGirardet,JacquesPecheur.Echojunior2.A2lygis.IIk.X–XIkl.IIIk.XI–XIIkl.(prancūzųkalba)
	JackyGirardet,JacquesPecheur.Echojunior3.B1lygis.IIk.XI–XIIkl.(prancūzųkalba)
	BrunoMegre,LucileChapiro,DorotheeDupleix,MelanieMonier,NellyMous.Soda1.A1A2B1lygis.Ik.IXkl.
 IIk.IX–Xkl.(prancūzųkalba)
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	BrunoMegre,LucileChapiro,DorotheeDupleix,MelanieMonier,NellyMous.Soda2.A2B1B2lygis.Ik.Xkl.
 IIk.XI–XIIkl.(prancūzųkalba)
	MicheleButzbach,CarmenMartinNolla,DoloresDanielePastor,InmaculadaSaracibarZaldivar.Essentieletplus1.
 A1lygis.Ik.Vkl.IIk.V–VIkl.(prancūzųkalba)
	MicheleButzbach,CarmenMartinNolla,DoloresDanielePastor,InmaculadaSaracibarZaldivar.Essentieletplus2.
 A1A2lygis.Ik.VIkl.IIk.VI–VIIkl.(prancūzųkalba)
	MicheleButzbach,RegineFache,CarmenMartinNolla,ReyesNunezCastain,DoloresDanielePastor, 
 InmaculadaSaracibarZaldivar.Essentieletplus3.A2lygis.Ik.VIIkl.IIk.VIIVIIIkl.(prancūzųkalba)
	MicheleButzbach,RegineFache,CarmenMartinNolla,ReyesNunezCastain,DoloresDanielePastor, 
 InmaculadaSaracibarZaldivar.Essentieletplus4.A2B1lygis.Ik.VIIIkl.IIk.VIII–IXkl.(prancūzųkalba)
	JayneWildman.InsightElementary.A1A2lygis.Ik.V–VIkl.IV–Vm.m.(anglųkalba)
	JayneWildman.InsightIntermediate.B1B2lygis.Ik.IX–Xkl.VIII–IXm.m.(anglųkalba)

ŠvietimoaprūpinimocentroMokymosiištekliųskyriausinf.

PernaiLietuvoješešioliktąjįkartąpaminėtasuaugusiųjųmo
kymosisavaitė.Josidėja–atskleisti,kaipaktyvusmokymasis
padedaveikliaigyventiirkokiąprasmęsuteikiagyvenimopilnat
vei.Klaipėdossuaugusiųjųgimnazijosbendruomenėprisijungė
prieorganizuojamossavaitėsrenginiųiratlikoseptynisžings
nius,kuriuospasiūlėLietuvossuaugusiųjųšvietimoasociacija.

Nemažasmūsųgimnazijosmokytojųbūrys lapkričio13d.
vyko įTelšius,kurdalyvavosuaugusiųjųsavaitėsatidarymo
konferencijoje „Aktyvusmokymasis aktyviam gyvenimui“.
Renginyjeapžvelgtossuaugusiųjųšvietėjųgalimybėsbendra
darbiauti–skleistiaktyvausmokymosiidėjasirpristatytisavo
patirtįkolegomsEuropossuaugusiųjųmokymosielektroninėje
platformoje „EPALE“. „Aktyvusmokymasis yra raktas į sėk
mingąžmogausgyvenimą,jissuteikiaprasmėsbeipilnatvės
pojūtį.Turimeieškotibūdų,kaipįtrauktiįmokymosivisągyve
nimąprocesąkuodaugiausenjorų,sudarytikuopalankesnes
sąlygasjiemsugdytisirišreikštisave“,–teigė16ąjąsuaugu
siųjųmokymosisavaitęatidariusišvietimoirmoksloministrė
AudronėPitrėnienė.
Pirmadienį–žingsnis įaktyvųpilietiškumą.Mūsų įstaigos

istorijosmokytojos pakvietė II–IV klasiųmokinius dalyvauti
viktorinoje–siektaskatinti gimnazijojebesimokantį jaunimą
domėtisLietuvosRespublikosKonstitucijabeiistorija,ugdyti

Suaugusiųjųmokymosisavaitė
„aktyvusmokymasisaktyviamgyvenimui“

pilietiškumą ir patriotiškumą, stiprinti komandinio darbo įgū
džius.Pirmiausia dalyviai tylosminute pagerbė teroristinio
išpuolioaukasPrancūzijoje.
Antradienį–įdarborinkąirverslopasaulį.Gimnazijojesve

čiavosiKlaipėdosjaunimodarbocentrovyr.specialistėIndrė
Linkevičienė.Užsiėmimuosepristatytidarbopaieškosbūdaiir
strategijos,rinkossituacija,gyvenimoaprašymoirmotyvacinio
laiškorengimas,pasiruošimasirdalyvavimasdarbopokalbyje,
aptartidažniausiaiužduodamiklausimai.
Trečiadienį gimnazijoje vykodiskusija „Būti ir jaustis sau

giam– gyvenimo būtinybė“.Renginyje dalyvavoKlaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariatoPrevencijos sky
riaus irkeliųpolicijosspecialistai.Jiekalbėjoapiesaugumą
netikkelyjeargatvėje,betirapietai,kaipreikiasaugotisave
irartimuosius,kaippasirūpintiasmeniniaisdaiktais,kasyra
būtinojigintisirkaipneperžengtijosribų.Specialistaiatsakėį
mokiniamskilusiusklausimus.
Ketvirtadienįvykorenginys„Kaiesamekartu“.Mūsųįstaigoje

svečiavosiKlaipėdosJeronimoKačinskomuzikosmokyklos
liaudies instrumentųansamblis.Šventė pradėta eilėraščiais
apievaikystę iršeimą– juosskaitėne tik renginiovedėjos,
betirgimnazijosmokytojųbeimokiniųvaikai.Kaivienuolikos
žmoniųbūrelissustojosektipasakos„Tulpiųlysvė“,nelikonė
vienoabejingo... Per visą šventę netilo nuoširdžios kalbos,

omažiausieji, kuriems dar
nedrąsu būti bemamos ar
tėčio,piešėsavošeimąjiems
paruoštoje„Menodirbtuvėje“.
Gražustebėtisusijaudinusių
ir savo vaikais besididžiuo
jančiųtėveliųveidusbeinuo
širdžias šypsenas,malonu
girdėtigarsiusplojimus.
Suaugusieji galėjo pri

siminti smagias akimirkas
žiūrėdamiinformaciniųtech
nologijųmokytojos kartu su
gimnazistais kurtą filmuką
„Gimnazija – viena didelė
šeima“.Dalyviai nuoširdžiai
džiaugėsišeimosšvente„Kai
esame kartu“. Tikimės, jog
negalėję dalyvauti šiemet –
būtinaiateiskitaismetais.

ReginaSONGAILIENĖ
Socialinėpedagogėekspertė

Renginys„Kaiesamekartu“
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„pušelei“–40

Ramioje irsaugiojemiestodalyje jau40metų įsikūręs
Tauragėsvaikųreabilitacijoscentrasmokykla„Pušelė“.Tai
edukacines,socialines,kultūrinesirreabilitacinespaslaugas
teikiantibiudžetinėTauragėssavivaldybėsšvietimoįstaiga.
Centras–pirmojimiestešvietimoinstitucija,kuriojekartu
susveikaisauklėtiniaisugdomiirsudėtingiausiųsveikatos
beiraidosproblemųturintysvaikai.

Vienaspaslaptingiausiųdalykų–LAIKAS.Jisniekadane
bėgavienoduritmuirpriklausonuomūsų...Bėgantysmetai
keitėmokyklosveidą,kitougdymopriemonės,metodai,būdai,
užaugonevienaugdytiniųkarta,subrendopuikuskolektyvas.
Pertąlaikotarpįsukurtadaugybėgražiųtradicijų,visabendruo
menėdarniaisprendžiaugdymoįstaigaikeliamusuždavinius,
išliko šilti, pagarbūs, draugiški tarpusavio santykiai, geras
mikroklimatas.

Savo40ąjįgimtadienįpasitinkamekupininetikgražiųpri
siminimųapienuveiktusdarbus,čiadirbusiusžmones,betir
turintys planų ateičiai – „tobulinti vaiko gyvenimąpačiu gy
venimu...“ – pagal humanistinėspedagogikospropaguotoją
ŠalvąAmonašvilį.

Visąmėnesįitinatsakingairuošėmėsšiaišventei.Nepamir
šomepagalvoti ir apiegerosiospatirtiessklaidą–mintimis,
tradicijomis, patirtimi pasidalijomeLietuvosmoksleivių ir jų
bičiuliųkūrybosžurnale„Žvaigždutė“.Taimūsųįstaigosjubi
liejinisnumeris!Nuoširdžiaidėkojamevyriausiajamredaktoriui
JeronimuiLauciui.
Gimtadienįšventėmevisąsavaitę,ojąpradėjome„Kitokiu

pirmadieniu“.Šventinędienądžiaugsmingai visąbendruo
menępasitiko įstabiais karpiniais papuošti centromokyklos
langai–juosepuikavosibaltiitpūkaspasakųpaukščiai.Taiauk
lėtojosMarijosPukelytėskūrybinissumanymas.Ištološvietė
įvairiaspalviųbalionųgirliandomispadabintivartai,kuriųprieigo
seugdytiniųlaukėpasakųpersonažai.Visussusirinkusiuosius
jubiliejaus proga sveikino vaikų bibliotekos „Batuoto katino“
lėlių teatras ir padovanojo spektaklį „KakėMakė ir svajonių
gimtadienis“.Vėliaugrupėseauklėtiniaikūrėdidįjįgimtadienio 
tortą,įkurįteptukopotėpiaissudėjovisassvajones.
Antradienį „Pasveikinkim vieni kitus“ veikė šventinis

gimtadienio paštas – galėjome sveikinti draugus, o visose
grupėse įrengtos kepuraičių gaminimodirbtuvėlės.Smagus
irnuotaikingasbuvotrečiadienis–„Smaližiųdienos“.Vaikai
grupėsekepėskanėstus,patysvaišinosi irvaišinodraugus.
Jubiliejiniogimtadienioproga,nepabūgęlietučioirrudeninės
darganos,mokykloje svečiavosiTauragės lopšeliųdarželių
„Ąžuoliukas“ ir „Žvaigždutė“ priešmokyklinio ugdymogrupių

auklėtiniai.Jiekartusumūsųįstaigospriešmokyklinukaiskūrė
draugystėspasaką.
Vakare vyko„Didžiojogimtadienio torto“ šventė – joje

dalyvavoirtėveliai.Pasakųherojaipristatėmetroaštuoniasde
šimtiescentimetrų,netšešiųaukštųšventinįtortą.Kiekvienąjų
puošėvaikųpiešiniai,oviršų–šventiniaikeksiukai.Renginyje
skambėjodainos,uždegtigimtadieniofejerverkai,visismagiai
žaidėirvaišinosimedumi.
Siekdami įprasminti įstaigų bendradarbiavimą į „Pušelės“

ketvirtadienio veiklą„Sukim, sukimdraugystės ratelį“ at
vykotautiniaisdrabužiaispasipuošęvaikaiirjųpedagogaiiš
Jurbarko„Ąžuoliuko“,Šakių„Berželio“mokyklos,Šilalėslopše
liodarželio„Žiogelis“irŠilutėslopšeliodarželio„Ąžuoliukas“.
Susitikimometuskambėjolietuviųliaudiesdainos,patarlės

irpriežodžiai,vaikaidraugešokotautiniusšokius,pokštavo.
Vėliauvisirinkosiįkūrybinesdirbtuvėles:mokėsipasigaminti
skudurinę lėlytę,klausėsispalvotosvilnospasakojimų, lipdė
išmolio.Močiutėsseklytėlėjeugdytiniaiapžiūrėjosenovinius
namųapyvokosrakandus–čiairbaltusūriuvaišinosi,irpyragu
susviestu,kastiniu,rūgpieniuirkaimiškaduona.Vėliauvaikai
svečiavosivienipaskitus,kartukūrė,žaidė.
Penktadienis„Irmažoje širdelėjedauggerumo telpa“ 

prasidėjo šv.MišiomisTauragėsŠvč.Trejybės bažnyčioje,
melstasiuž„Pušelės“bendruomenę,taippatužįdausasiš
ėjusiusbuvusiusmūsųbendradarbius.
Jubiliejinę savaitę užbaigėmeTauragės kultūros rūmuose

vykusiupadėkosvakaru„Laikodovanos“.Čiapuikavosi ir
vaikųgamintasįspūdingasgimtadieniotortas.Šventėjeugdy
tiniųtėvamsdėkotaužbendradarbiavimą,įdomiasedukacines
veiklas,pagalbąirparamąkuriantmokyklosedukacinęaplinką.
UžilgametįbendradarbiavimąpadėkojomebičiuliamsišVokie
tijosirugdymoįstaigųatstovams,savanoriams,mokyklostėvų
aktyvui,jogpadėjoorganizuotidžiaugsmoirlabdarosrenginį
„Kartusušeima“,rėmėjams,įstaigosdarbuotojams,pasirink
tokeliotikrumutikėtiskatinusiemsdvasiniamsmokytojams.
Padėkosvakaro „Laikodovanos“kulminacija–Klaipėdos

valstybiniomuzikinio teatro spektaklis „Žaismingosmuzikos
orkestraskoncertuojasuMerePopins“.Tai–dovanavisiems.
Pasibaigus spektakliui, įteiktos tėvų aktyvo iniciatyva pa

ruoštosstaigmenos–dovanėlėsvaikams.LinkimeTauragės
vaikų reabilitacijos centromokyklos „Pušelė“ bendruomenei
kūrybingųdešimtmečių,onaujomskartoms–sėkmės.Tegul
irtoliaušiojeįstaigojeišliekanuostabusvaikystėspasaulis.

MonikaVALANTIEJIENĖ
Specialiojipedagogė
LilijaNIKELIENĖ

Logopedė

(Atkeltaišspalvotosiosdalies20p.)


