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Švietimo ir mokslo ministrė kreipėsi į
Vyriausybę dėl pedagogų atlyginimo
didinimo 2016–2018m.
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė kreipėsi į Vyriausybę dėl dviejų
nutarimų projektų svarstymo – pedagogų darbo užmokesčio didinimo gairių bei mo
kyklų tinklo taisyklių pakeitimo.
Gairėse numatyta nuosekliai didinti pedagogų atlyginimą 2016–2018 m., taip pat
pakeisti ikimokyklinio ugdymo darbuotojų darbo krūvį. Tam preliminariai iš valstybės
biudžeto reikėtų skirti 109,1 mln. eurų.
„Nuo šio sausio pirmą kartą po šešerių metų pakelti visų pedagogų – nuo darželio
auklėtojų iki gimnazijų mokytojų – atlyginimai, bet to nepakanka. Tad palaikau švietimo
profesinių sąjungų keliamą reikalavimą – pedagogų atlyginimą būtina sugrąžinti iki
prieš krizę buvusio lygio. Mokytojų bendruomenė pernai surengė įspėjamąjį streiką.
Vyriausybė turi prisiimti atsakomybę, nes net pertvarkius dalį Švietimo ir mokslo
ministerijai (ŠMM) pavaldžių įstaigų nepavyktų sutaupyti“, – teigia A. Pitrėnienė.
Ministrės Vyriausybei pateiktame nutarimo projekte siūloma jau šiemet dar kartą
didinti pedagogų atlyginimus. Visų mokytojų darbo užmokestis nuo rugsėjo 1 d. kiltų
vidutiniškai 1,5 proc., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų – 6,5 proc.
Tam šiemet papildomai reikėtų 4,8 mln. eurų. „Darželio auklėtojų ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų atlyginimai keliami atsižvelgiant į švietimo profesinių sąjungų
reikalavimus priartinti jų darbo užmokestį prie bendrojo ugdymo mokytojų. Tad jų
atlyginimai atitinkamai labiau didėtų ir 2017–2018 m.“, – aiškina švietimo ir mokslo
ministrė.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. visų mokytojų darbo užmokestį siūloma kelti vidutiniškai
7 proc., darželio auklėtojų – 17 proc., o nuo 2018 m. sausio 1 d. – atitinkamai 5 ir
10 proc. Tam 2017 m. iš viso reikėtų 58 mln. eurų, 2018 m. – 46,3 mln. eurų. „Taip
būtų sudarytos sąlygos mokyklose išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus ir pritraukti dau
giau jaunų specialistų“, – teigia A. Pitrėnienė.
Šiame Vyriausybės nutarimo projekte taip pat numatyta palaipsniui keisti ikimo
kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo krūvio sandarą. Nuo 2017 m.
sausio 1 d. krūvis būtų sumažintas viena kontaktine ir padidintas viena nekontaktine
valanda, nuo 2018 m. – sumažintas dviem kontaktinėmis ir padidintas dviem ne
kontaktinėmis valandomis. Taip nepasikeistų bendras valandų skaičius. Iš viso tam
reikėtų 5,5 mln. eurų.
Kitame Vyriausybės nutarimo projekte siūloma keisti formaliojo švietimo programas
vykdančių įstaigų tinklo kūrimo taisykles ir jose numatyti, kad savivaldybės mokykloje
klasės mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo programas galėtų būti ma
žesnis už nustatytąjį Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje.
Tuo atveju, jeigu mokyklos savininkas iš savivaldybės biudžeto asignavimų bendrojo
ugdymo mokyklai papildomai skiria tiek mokymo lėšų, kiek jų trūksta iki vidutiniam
mokinių skaičiui nustatytos sumos. Šis nutarimas įsigaliotų jau nuo šio rudens.
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Savarankiškas ir veržlus žmogus –
kuriantis save, Lietuvą ir pasaulį
Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos įgyvendinimo analizės1 apžvalga
Straipsnio pavadinimas – tai mūsų valstybės pagrindinis stra
teginis švietimo tikslas2. Jo siekiama tęsiant dar nepriklausomy
bės pradžioje švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės
Lukšienės iškeltas idėjas3 ir telkiant švietimo bendruomenės
pastangas drauge siekti esminių pokyčių, kurie būtini atsižvel
giant į naujausią švietimo filosofiją, politiką ir praktiką.
Dar 1989 m. Lietuvos vidurinės bendrojo ugdymo mokyklos
koncepcijoje „Tautinė mokykla“, pradėjus teoriškai formuoti
Lietuvos švietimo sistemos viziją, apsispręsta ugdyti kūrybin
gą, kultūrinę žmogaus savimonę. Nubrėžta kryptis – vesti į
savosios kultūros apmąstymą bei lyginimą, taip pažadinti ryžtą
gerinti ir gražinti savo namus, toliau kurti ir pratęsti tai, ką esi
radęs. Siekta keisti per daug centralizuotą, dehumanizuotą,
nedemokratišką švietimo valdymą, buvusį auklėjimo pagrindą –
konformizmą – žmogaus prisitaikymą prie iš anksto nustatytos
idealios visuomenės modelio.
Dešimtmečio strategijos tikslus įgyvendiname jau dvejus
metus. Šiame straipsnyje aprašyti keli pagrindiniai rezulta
tai, kurie plačiau išanalizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos
(ŠMM) 2015 m. leidinyje „Valstybinės švietimo strategijos
2013–2022 m. įgyvendinimas. Medžiaga diskusijoms“.

Nuo 2014 m. didelėse klasėse (kuriose yra 23 ir daugiau
mokinių) dirbantiems mokytojams papildomai skiriama pinigų
už darbų tikrinimą, o nuo 2015 m. padidėjo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai.
Mokytojams ir dėstytojams įvairių dalijimosi patirtimi su ko
legomis užsienyje, tarptautinio bendradarbiavimo galimybių
suteikia Švietimo mainų paramos fondo vykdomos progra
mos. Didžiausia iš jų − 2007−2013 m. įgyvendinta „Mokymosi
visą gyvenimą“ programa, kurios paprogramėse („Comenius“,
„Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“, „Erasmus“) buvo finansuotos
įvairios pedagogų profesinių kompetencijų plėtojimo tarptauti
nėje erdvėje veiklos.

Daug žmonių Lietuvoje įgyja išsilavinimą

Gerėja švietimo valdymo kultūros kokybė

Bent vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgiję 91 proc. asmenų.
Pastaraisiais metais daugiau buvo tik trijose Europos Sąjun
gos valstybėse – Kroatijoje, Airijoje ir Kipre. Įgijusiųjų aukštąjį
išsilavinimą šalyje kasmet daugėja ir sudaro 53,3 proc. visų
gyventojų – tai geriausias rezultatas Europoje (visgi Lietuvoje
didelis šio rodiklio skirtumas tarp vyrų ir moterų – net 18,9 proc.
daugiau moterų turi aukštąjį išsilavinimą).

2014 m. apie trečdalis mokyklų viešai paskelbė savo pa
žangos ataskaitas. Norima, kad iki strategijos įgyvendinimo
pabaigos kasmet visos mokyklos pateiktų duomenis, kaip joms
sekasi siekti ugdymo tikslų. Savivaldybių atskaitomybės visuo
menei už veiklos rezultatus mechanizmas vis dar kuriamas.
Mokinių nusiteikimas siekti aukštesnių rezultatų skatinamas
didinant ugdymo turinio įvairovę ir tobulinant pasiekimų verti
nimo sistemą.
Lietuvoje studentai, dėstytojai, darbdaviai studijų kokybę
vertina pakankamai gerai: 50–84 proc. apklausos dalyvių
atsiliepimai – teigiami. Prasčiausiai studijų kokybę vertina
darbdaviai, ypač atstovaujantys privačiam sektoriui. Geriau
siai – doktorantai.

Lietuvos universitetai pastebimi
pasaulio reitinguose
Valstybinėje švietimo strategijoje įtvirtintas siekis, kad 2017
ir 2022 m. į ARWU4 reitingo 500-tuką patektų bent viena šalies
aukštoji mokykla. Iki 2014 m. nė vienas Lietuvos universitetas
neperkopė šios ribos, tačiau jie pastebimi kituose institucijų
įvertinimuose. Šiemet į besiformuojančių Europos ir Centri
nės Azijos šalių universitetų reitingą5 pateko 5 universitetai iš
Lietuvos. Aukščiausiai atsidūrė Vilniaus universitetas (VU) –
19 vieta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas užėmė 45
vietą, Kauno technologijos universitetas – 50, Vytauto Didžio
jo universitetas – 77, Klaipėdos universitetas dalijasi 121–130
vietas. Pasaulio universitetų reitinge6 iš 800 universitetų VU
užėmė 501–550 vietą (2014 m. buvo tarp 551–600). Kiti Lie
tuvos universitetai atsidūrė 700–800 vietose.

Daugėja užsienio studentų Lietuvoje
Lietuvoje visą studijų programą pasirinkusių užsienio studen
tų skaičius auga ir 2014 m., lyginant su bendru šalies studentų
skaičiumi, siekė 4,3 proc. (dauguma jų atvyksta ne iš ES šalių).
Populiariausios – socialinių mokslų studijų programos.
Didėja dėmesys mokytojams 

Kuriamos galimybės atskleisti
individualius gebėjimus 
Planuojama, kad neformaliojo vaikų švietimo plėtrai reikš
mingos įtakos turės įvestas neformaliojo švietimo krepšelis,
augantis vasaros stovyklų ir jose dalyvaujančių vaikų skaičius
bei jų poilsiui skiriamos lėšos.
Patyčių ir smurto mažinimo programas nuo 2014 m. įgyven
dina daugiau nei pusė (56,3 proc.) bendrojo ugdymo mokyklų.
Daugėja mokinių per 2 mėnesius nė karto nepatyrusių patyčių.

1
Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos analizę 2015 m. parengė Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra bei Mokslo ir studijų stebėsenos
ir analizės centras.
2
Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos pagrindinis tikslas, dėl kurio su įvairiomis visuomenės grupėmis konsultuotasi nuo 2010 m.
3
Pagrindiniai nepriklausomybės ištakų ir pradžios švietimo viziją formavę dokumentai:
1) „Tautinė mokykla. Lietuvos vidurinės bendrojo ugdymo mokyklos koncepcija“, 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) „Lietuvos švietimo koncepcija“, 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 – Academic Ranking of World Universities. Kinijos Šanchajaus Jiao Tong universiteto reitingas, skelbiamas kasmet nuo 2003 m. ARWU reitinge
universitetai vertinami pagal ugdymo kokybės, darbuotojų kompetencijos, mokslinių tyrimų ir veiklos rezultatų, tenkančių vienam darbuotojui, rodiklius.
5
Organizuojamas QS universiteto reitingo (angl. QS World University Rankings).
6
Organizuojamas QS universiteto reitingo (angl. QS World University Rankings).
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Lietuvoje visos bendrojo ugdymo mokyklos yra pasirengusios
priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Mokinių pasiekimai vis dar vidutiniški
Tarptautiniai OECD PISA7 mokinių pasiekimų tyrimų rezulta
tai rodo, kad Lietuvoje geresnius mokymosi rezultatus dažniau
siai pasiekia mergaitės, išryškėja didelis skirtumas tarp kaimo ir
miesto mokyklų ugdytinių pasiekimų. Didžiulė problema – ypač
daug šalies penkiolikmečių vaikinų neįgyja net minimalių, būti
nų visapusiškai dalyvauti šiuolaikinėje visuomenėje, gebėjimų
(matematinio raštingumo – 27,7 proc., skaitymo – 31,9 proc.,
gamtos mokslų – 19,5 proc. jaunuolių nepasiekia net žemiau
sio tyrimo lygmens).
Švietimo finansavimas, lyginant su
augančiu šalies BVP, mažėja
Kylant bendrajam Lietuvos produktui, valstybės išlaidos
švietimo sistemai kasmet po truputį didėja8. Auga ikimokyklinio
ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo vaikų ir suaugusių
jų švietimo, mokslinių tyrimų finansavimas. Tačiau vis mažiau
skiriama lėšų priešmokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir
viduriniam ugdymui, taip pat aukštojo mokslo studijoms9.
Visgi pastaruoju metu Lietuvoje skiriama 4,8 proc. bendrojo
vidaus produkto (BVP) dalis švietimui yra kritikuotina. Pažan
giausios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
šalys kasmet šiai sistemai skiria ne mažesnę nei 6 proc. BVP
lėšų dalį, nes tik pilietiškai brandūs, išsilavinę bei iniciatyvūs
žmonės renčia aukštos ekonomikos pamatus ir nori kurti darnų
gyvenimą savo valstybėje.
Suaugusiųjų mokymasis įvairiomis formomis 
vis dar nemadingas
Lietuvoje suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą veiklos yra
vienos žemiausių tarp ES šalių (21 vieta) – 2014 m. tik 5 proc.
25–64 metų amžiaus suaugusiųjų buvo įsitraukę į mokymąsi
(ES vidurkis 2014 m. – 10,7 proc.).
Visuomeninių organizacijų bei judėjimų veikloje dalyvau
ja mažiau nei dešimtadalis Lietuvos gyventojų (2014 m. –
8,9 proc.). Nuo 2012 m. pastebimas dalyvaujančiųjų tokioje
veikloje mažėjimas.
Šiame straipsnyje aprašyti tik keli Valstybinės švietimo stra
tegijos įgyvendinimo rezultatai. Išsami analizė ŠMM 2015 m.
leidinyje „Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. įgy
vendinimas. Medžiaga diskusijoms“. Šią analizę galite rasti
ŠMM interneto svetainės puslapyje – www.smm.lt (skyriaus
„Veikla“ poskyryje „Tyrimai ir analizės“ pasirinkę „Švietimo ir
mokslo būklės apžvalgos“).
Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija taip pat priei
nama minėtame ŠMM interneto puslapyje (skyriaus „Veikla“
poskyryje „Planavimo dokumentai“) ir Seimo svetainėje –
www.lrs.lt.
ŠMM visad kviečia teikti siūlymus dėl strategijos įgyvendini
mo Strateginių programų skyriaus vedėjui Ričardui Ališauskui
(el. p. Ricardas.Alisauskas@smm.lt).
Vilmantė LEONAVIČIŪTĖ
ŠMM Strateginių programų skyriaus specialistė
7
PISA – Programme for International Student Assessment (liet. Tarptauti
nis penkiolikmečių tyrimas, organizuojamas Ekonominio ir socialinio ben
dradarbiavimo ir vystymosi organizacijos, angl. Organisation for Economic
and Social Cooperation and Development).
8
Lietuvos statistikos departamento duomenimis: nuo 1712,5 mln. Eur
(2010 m.) iki 2346,6 mln. Eur (2014 m.).
9
Lietuvos statistikos departamento duomenimis: nuo 1111,8 mln. Eur
(2010 m.) iki 955,8 mln. Eur (2014 m.).

Mokymosi lygių galimybių
užtikrinimas ir socialinės
atskirties mažinimas
Švietimas – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių tiek vi
suomenės išsivystymo lygį, tiek žmogaus sėkmę šiuolaikinėje
visuomenėje. Tai tokia socialinė praktika, kuri apima švietimą ir
kultūros perdavimą plačiąja prasme bei žmogaus reprodukcijos
veiksmų visumą. Abu šie komponentai vienas kitą ne pakeičia,
bet papildo. Švietimo sistema turėtų užtikrinti socialinį visuo
menės teisingumą, tačiau dažniausiai ji yra bejėgė ištaisyti
kitų sistemų sukurtą nelygybę ir neteisingumą. Dažnai ir pati
atkuria socialinę nelygybę, kylančią dėl socialinių, politinių, eko
nominių veiksnių. Sėkmingas visų socialinių grupių įtraukimas
(įtraukusis ugdymas) į švietimo sistemos procesą – pagrindinė
priemonė, sušvelninanti socialinę nelygybę, mažinanti skurdą ir
socialinę atskirtį. Mokymosi lygių galimybių užtikrinimas ir ko
kybiška švietimo sistema užtikrina geresnį gyvenimą, socialinį
mobilumą, suteikia atitinkamą statusą.
Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) bei Lietuvos eduko
logijos universiteto (LEU) surengtoje diskusijoje „Mokymosi
lygių galimybių užtikrinimas ir socialinės atskirties mažinimas“
kalbėta apie lygiavertiškumą švietimo sistemoje bei socialinės
atskirties mažinimo būdus mokyklos bendruomenėse. Tikslas –
išanalizuoti mokymosi pagalbos mokykloje situaciją, socialinės
atskirties mažinimo būtinybę ir galimybes, įtraukiojo ugdymo
klausimus. Diskusijoje dalyvavo LEU prof. dr. Ona Monkevi
čienė, doc. dr. Alvyra Galkienė, ŠMM Mokyklų veiklos skyriaus
vedėja Regina Klepačienė, Švietimo pagalbos ir Strateginių
programų bei Pagrindinio ir vidurinio ugdymo, Užsienio lietuvių
skyrių specialistai. Taip pat Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
skyriaus l. e. p. vedėja Laimutė Jankauskienė, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centro atstovė Edita Norvaišienė
ir mes, šio straipsnio autoriai, diskusijos vedėjai – ŠMM Švie
timo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir LEU
doc. dr. Kęstutis Trakšelys.
Savo pranešime doc. dr. A. Galkienė pabrėžė, jog Lietuvoje
žemi mokinių pasiekimai, didelis paauglių ir jaunimo savižu
dybių skaičius, priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų
dažnai laikomos mokinio, bet ne mokyklos problemomis. Vaiko
nesėkmė yra traktuojama kaip asmeninė jo problema, bet ne
mokytojo profesionalumo stoka. Net 20 proc. pedagogų inkliu
zinio ugdymo nuostatos – nepalankios. Bendrosios paskirties
mokyklas lanko apie 98 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų, tačiau, pedagogų ir tėvų nuomone, jų įtrauktis
nėra pavykusi (nepakankamas specialiosios pedagoginės
pagalbos ir ugdytojų bendradarbiavimas, nepritaikyta ugdymo
aplinka bei priemonės, nelankstus proceso organizavimas).
Deja, kol kas Lietuvoje neturime apibrėžtos mokytojo padėjėjo
taksonomijos, šiuo metu yra tik techninis pagalbininkas. Reikė
tų gerokai praplėsti jo funkcijas ir padėjėjus rengti aukštosiose
mokyklose. Doc. dr. A. Galkienės teigimu, ugdymo organizavi
mas grindžiamas bendradarbiavimu, pripažįstant, jog kiekvieno
asmens išskirtinumas papildo bendrą patirtį, o individuali ne
sėkmė veda bendros nelaimės link. Kilus sunkumams pagalba
yra esminis dalykas. Jos uždavinys – pašalinti mokymosi kliūtis.
Pranešėja pristatė ir Suomijos patirtį – ugdymosi lygiavertiš
kumo bei socialinės diskriminacijos mažinimo užtikrinimą. Čia
kilus sunkumams pagalba taip pat yra svarbiausia, o jos užda
vinys – pašalinti mokymosi kliūtis. Suomijoje švietimo politikai
garantuoja mokykloms sąlygas vykdyti įsipareigojimus, moks
las remia praktiką, taip formuodamas pedagogų nuostatas,
kurdamas ir vertindamas naujas ugdymo strategijas: vykdomi
nacionaliniai projektai, siekiant įdiegti ugdymo sistemą į praktinę
veiklą, diegiama visuotinė pagalbos mokiniui sistema, kuriama
bendradarbiavimo kultūra, ugdomi pedagogų įgūdžiai.
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Kitame pranešime (prof. dr. O. Monkevičienė ir doc. dr. K. Trak
šelys) kalbėta apie socialinės diskriminacijos apraiškas mokyk
loje bei pristatyti atliktų tyrimų rezultatai (2008–2014), kuriuos
interpretuojant ir aptariant remtasi kitų Lietuvos mokslininkų
darbais. Diskusijos dalyviams pateikta schema, kuri atskleidžia,
koks reikšmingas lygiavertiškumo ir diskriminacijos mažinimo
klausimas. Jis apima itin daug ugdymosi aspektų. Ypač svarbu,
kad visiems mokiniams būtų užtikrintas švietimo prieinamumas,
o ne tik fiziniai mokyklos pasiekimai – mokymosi turinys turi
atitikti ugdytinių lygį, suteikti kokybiškas edukacines ir socia
lines paslaugas.
Aš, doc. dr. K. Trakšelys, daug dėmesio skyriau socialinių
paslaugų teikimo kokybei, nes jų paskirtis – mažinti socialinę
įtampą. Deja, bet netinkamai organizuotos paslaugos dažnai
šią įtampą tik padidina.

Ugdymo(si)
proceso
individualizavimas,
diferencijavimas

Švietimo
prieinamumas

Pranešime pabrėžta, jog mokyklose trūksta sąveikos tarp
mokinio, mokytojo ir tėvų, nes bendravimo bei bendradarbiavi
mo stoka neleidžia tinkamai vykdyti integracijos ir socializacijos
funkcijų. Siekiant užtikrinti lygiavertiškumą bei mažintisocialinę
atskirtį, būtina: naikinti socialinę įtampą tarp skirtingų socialinių
grupių, skatinti veiksmingą ugdymo dalyvių bendravimą, kurti
palankų mokyklos mikroklimatą, mokymosi aplinką ir sėkmingą
visų socialinių grupių bei įvairių gebėjimų turinčių mokinių in
tegraciją, jų socializaciją, orientuotis į natūralią besimokančiųjų
įvairovę, neskirstyti į grupes pagal socialinį statusą ir gebėjimus,
aktyviau naudotis mokyklos, šalies ir pasaulio kuriamomis at
viromis edukacinėmis aplinkomis bei užtikrinti kokybiškesnes
edukacines, švietimo pagalbos ir socialines paslaugas pagal
kiekvieno mokinio ir jo šeimos poreikius.
Išklausę pranešimus, dalyviai išsakė savo pozicijas, prane
šėjai atsakė į klausimus, buvo
par engt os rek om end ac ijos.
Diskusijos rengėjai tikisi, kad
pateikti siūlymai bus naudingi
planuojant kitų metų veiklas ir
įgyvendinant Europos Sąjungos
struktūrinių fondų projektus.

Optimalus
mokyklų tinklo
išdėstymas

Artimesni siekiai:
•• Šviesti mokyklos bendruome
nę „Mokymosi lygių galimybių
užtikrinimo ir socialinės atskir
ties mažinimo“ tematika.
Mokinių
•• Rengti privalomus kvalifika
lygiavertis
Ugdymo(si) turinio
cijos tob ulin im o sem in ar us
dalyvavimas
prieinamumas
Lygių galimybių
(sudaryti mokslininkų grupę,
ugdymo procese
laidavimas ir socialinės
kuri parengtų programas ir
atskirties mažinimas
organizuotų seminarus visoje
Lietuvoje).
•• Parengti rekomendacijas he
Kokybiškos
terogeninėse klasėse dirban
Emocinis,
edukacinės,
tiems ped ag og ams (etik a,
so
c
ia
l
i
n
is,
fi
z
i
n
is
socialinės
įtraukiojo ugdymo aspektai,
sau
g
u
m
as
paslaugos
efektyvus socialinių paslaugų
organizavimas ir t. t.).
Mokymosi
•• Atliek ant išo rin į mok yklos
Įtraukusis
motyvacija
ugdymas
vert in im ą, atk reipt i dėm es į
ne tik į form alius dalyk us,
bet ir į mokyklos bei klasės
mikr ok lim at ą, bend rav im ą,
bendradarbiavimą bei kitus
Lygių galimybių švietimo sistemoje aspektai (K. Trakšelys)
organizacinės kultūros ele
mentus.
•• Rengti diskusijas minėta te
matika su mokyklų vadovais, švietimo skyrių vedėjais ir
Pateiksime keletą svarbiausių tyrimo rezultatų (socialiai
specialistais Lietuvos regionuose bei išsiaiškinti esamą si
remtinų mokinių atsakymai): visiškai saugūs mokykloje jau
tuaciją.
čiasi tik nedidelė dalis (7,3 proc.) mokinių, 43 proc. teigia,
•• Šia tematika užsakyti mokslinį tyrimą – taip būtų ištirtas reiš
kad ugdymo įstaigos mikroklimatas jiems yra tik iš dalies
kinio mastas ir pateiktas konkretus modelis, kurį būtų galima
palankus, 42,1 proc. mano, kad klasėje nuolat tvyro įtampa ir
pritaikyti praktinėje veikloje.
slegianti nuotaika, prie bendraamžių nepritampa 27,1 proc., o
45,2 proc. tiriamųjų renkantis draugus svarbi jų turtinė padėtis.
Tolimesni siekiai:
Net 27,4 proc. tyrime dalyvavusių mokinių teigia, jog yra diskri
•• Sutelkus švietimo politikos kūrėjų ir mokytojų rengėjų pastan
minuojami ir žeminami pedagogų dėl savo turtinės padėties,
gas, kiekvienoje ugdymo įstaigoje įdiegti pagalbos mokiniui
bendraamžių – 48 proc. Nemokamas maitinimas būtų reikalin
sistemą.
gesnis, jeigu maistas būtų kokybiškesnis – taip mano 47,8 proc.
•• Į pedagogų rengimo reglamentą įtraukti privalomą reikala
tiriamųjų. Tik 9,1 proc. socialiai remtinų mokinių socialinio pe
vimą suteikti ne mažesnį nei penkių kreditų specialiosios
dagogo darbą vertina palankiai, o psichologo – 15,2 proc. šios
pedagogikos ir psichologijos kursą.
grupės apklaustųjų. Net 30,1 proc. tyrime dalyvavusių mokinių,
•• Rengti mokytojų padėjėjus ir naudotis jų paslaugomis ikimo
vengdami bendraamžių patyčių, slepia gaunantys nemokamą
kyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose.
maitinimą, 24,5 proc. – prašo, kad tėvai neteiktų dokumentų ir
•• Atskirti ir tikslingai naudoti specialiajai pedagoginei pagalbai
prašymo gauti nemokamą maitinimą. Nors mokslas iki 16 metų
skirtas mokinio krepšelio lėšas.
Lietuvoje yra nemokamas, tačiau 45,3 proc. tiriamųjų teigia, jog
•• Bendrojo ugdymo mokyklose steigti mokymosi pagalbos
neužtenka pinigų įsigyti visas reikalingas mokymosi priemones,
pedagogų etatus.
60,2 proc. mano, kad mokytojai yra nusistatę prieš skurdžiau
gyvenančius mokinius, o 48,8 proc. nuomone – socialinė-eko
Kęstutis TRAKŠELYS, Gražina ŠEIBOKIENĖ
nominė padėtis turi įtakos mokytojų vertinimams.
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Edukacinių paslaugų šeimoms situacija ir poreikis Šiauliuose
Dabartinė Lietuvos ekonominė ir socialinė padėtis kelia nau
jus vaiko bei šeimos gerovės sistemos tobulinimo iššūkius, o
šiuolaikinė Lietuvos švietimo sistema reikalauja kiekvienam
vaikui ir suaugusiajam garantuoti galimybę naudotis valstybės
teikiamomis paslaugomis, kurti įvairesnes, poreikius atitin
kančias ugdymo ir socialinių bei edukacinių paslaugų formas.
Ši įžvalga – esminė švietimo politikos nuostata, deklaruoja
ma naujausiuose valstybiniuose dokumentuose (Valstybinė
švietimo 2013–2022 metų strategija, 2014–2020 metų na
cionalinė pažangos programa, Valstybės pažangos strategija
„Lietuva 2030“ ir kt.), todėl ir edukacinės paslaugos šeimai vis
labiau tampa reikšminga pedagoginio ir psichologinio proceso
dalimi, turinčia didelį socialinį poveikį. Juo siekiama kelti šeimos
(t. y. vaikų ir tėvų / globėjų) pedagoginę kultūrą ir kartu stiprinti
šeimos ir ugdymo institucijos bendradarbiavimą.
Švietimo politikai, mokslininkai, ugdymo specialistai, mokiniai
ir jų tėvai viešoje erdvėje diskutuoja įvairiausiomis su ugdymu
susijusiomis temomis. Diskusijų turinys rodo, kad švietimo ko
kybė ir edukacinių paslaugų teikimo efektyvumas – neatsiejama
sėkmingo ugdymo(si) dalis. Šiaulių universiteto mokslininkų
grupė, bendradarbiaudama su Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo skyriumi, atliko tyrimą „Edukacinių paslaugų šeimoms
poreikis mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo
kontekste“, kuriuo siekė atsakyti į probleminius klausimus: kokia
edukacinių paslaugų šeimoms organizavimo situacija, koks šių
paslaugų prieinamumo lygmuo, kaip šeimos linkusios vertinti
joms teikiamų edukacinių paslaugų kokybę, koks jų poreikis ir
kokio pobūdžio paslaugų pageidaujama? Apklausoje dalyvavo
Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir bendrojo ugdy
mo mokyklas (progimnazijas ir gimnazijas) lankančių vaikų tėvai
(daugiau nei 530). Straipsnyje pristatysime ne tik edukacinių
paslaugų poreikį atskleidusius duomenis, bet ir leidusius įvertinti
jų kokybę. Be to, pavyko nustatyti informavimo ir konsultavi
mo ugdymo įstaigoje turinį, būdus, šaltinius bei šių paslaugų
naudą, tėvų įtraukimo ir įsitraukimo į vaiko ugdymo(si) procesą
sąlygas bei galimybes.
Edukacinių paslaugų šeimai samprata
1. Laikomasi nuostatos, jog edukacinių paslaugų samprata
apibrėžiama kaip švietimo įstaigų teikiamų paslaugų „pake
tas“: pagrindinės (formalusis ugdymas (pradinis, pagrindinis,
vidurinis, profesinis mokymas, aukštesniojo ir aukštojo mokslo
studijos); papildomos / pasirenkamos (neformalusis ugdymas
(ikimokyklinis, priešmokyklinis ir kitas vaikų bei suaugusiųjų
švietimas), kitos (pagalba mokiniui (informacinė, psichologinė,
socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji bei
sveikatos priežiūra mokykloje).
2. Gauti rezultatai atskleidė, jog dauguma tiriamųjų edukaci
nes paslaugas šeimai suvokia kaip ugdymo įstaigos siūlomą
paslaugų paketą, skirtą visiems šeimos nariams, t. y. tė
vams kartu su vaikais. Mažesnė dalis apklaustųjų edukacines
paslaugas šeimai sieja tik su vienu jos nariu, suvokiama,
kad vaikas arba tėvas / globėjas yra šeimos dalis.
3. Edukacinių paslaugų sričiai šiame tyrime priskirtas tėvų
informavimas, konsultavimas, įsitraukimas ir įtraukimas į
ugdymą (teikiamą ugdymo institucijose) ir pasirenkamo
sios ugdymo veiklos (vykdomos įvairiose aplinkose). Pas
tarosios neįtrauktos į privalomas ugdymo programas, vaikų ir
jaunimo popamokinės veiklos užsiėmimus, klubų, laisvalaikio ir
dienos centrų bei muzikos, meno, dailės, sporto ir kitų panašių
švietimo įstaigų veiklas.
4. Vienam ar kitam šeimos nariui naudojantis tam tikromis
papildomomis edukacinėmis paslaugomis – veikiama ir visu
minė šeimos gerovė, t. y. plėtojamas tam tikrų sričių švietimas
ir ugdymas.

Tėvų informavimas ir konsultavimas 
ugdymo įstaigoje
Kokybiškas tėvų informavimas pripažįstamas kaip svarbus
paramos šeimai veiksnys. Susidomėjimas ir informacijos porei
kis kiekvienam žmogui kyla individualiai, todėl būtina, kad visi
gautų atsakymus į rūpimus klausimus jiems prieinamais būdais.
Šia tema pasisakę tėvai pateikė keletą labiausiai dominančių
trūkstamos informacijos aspektų: vaiko ugdymo(si) procesas,
elgesys ugdymo įstaigoje ir kt.
Tyrimo rezultatai atskleidė, jog tėvai norėtų gauti visas nau
jienas apie vaiko ugdymo(si) procesą. Tai reiškia, jog jie dažnai
pasigenda informacijos apie asmeninius savo atžalų rezultatus,
kuriuos turi pasiekti per mokslo metus, ugdymosi pažangą, ga
bumus, turimus ir plėtotinus gebėjimus, mokymosi sunkumus,
pasiekimų vertinimą. Visa to pasigendantys tėvai pažymi, jog
„dabar dažniausiai yra išskiriamas elgesys“. Vertėtų atkreipti
dėmesį, jog tiriamiesiems svarbūs ne tik su formaliuoju, bet ir
su neformaliuoju ugdymu(si) siejami gabumai (pvz., muzikos,
piešimo, šokių ir kt.). Tėvai norėtų žinoti ne tik apie turimus, bet
ir apie plėtotinus vaiko gebėjimus, taip pat gauti patarimų, kaip
juos atskleisti. Analizuojant teiginius apie mokymosi pasiekimų
vertinimą, išryškėjo susidomėjimas neigiamo vertinimo kriteri
jais („Būtų įdomu žinoti už ką rašomi neigiami pažymiai, nes
dažnai yra vertinamas ne dalykas, o drausmė ir taip gadinami
pusmečio pasiekimai“). Tėvai pageidauja, jog jiems būtų pra
nešta apie numatomą žinių ir gebėjimų patikrinimą („Norėtume
būti informuojami apie artėjančius kontrolinius darbus“). Tiria
mųjų manymu, trūksta informacijos apie vaiko elgesį ugdymo
įstaigoje, t. y. jo prisitaikymą, santykius su kitais bendruomenės
nariais, o tėvams, siekiantiems iš anksto suplanuoti savo daly
vavimą įstaigos veikloje, svarbūs ugdymo planai ir programos.
Vertėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog tiriamieji pageidavo gauti
žinių apie institucijos viziją, vadovavimo strategiją, vykdomus
projektus / naujoves bei ugdytojų kvalifikaciją, kompetencijas.
Išryškėjo tėvų noras viską žinoti apie siūlomas neformaliąsias
veiklas, vaiko užimtumo galimybes ne tik ugdymo įstaigoje, bet
ir už jos ribų („Apie renginius mieste, gauti kino filmų, spektaklių,
parodų rekomendacijų“).
Šiek tiek mažiau pabrėžiama, bet vienodai svarbi informa
cija apie ugdymo įstaigoje teikiamą švietimo, specialiąją bei
socialinę pagalbą. Tėvai norėtų, jog jiems būtų pranešta apie
švietimo pagalbos specialistų teikiamas paslaugas bei jų kon
sultacijų galimybes („Tendencingos informacijos apie logopedės
pratybas, jos teikiamas konsultacijas“, „Logopedo, specialiojo
pedagogo, psichologo konsultacijų rezultatus“).
Viena pagrindinių mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo są
veikų – konsultacijos svarbiais vaiko ugdymo(si) klausimais.
Vadinasi, bendradarbiavimas tampa vis reikšmingesnis, o jo
prielaida – konsultavimas (šeimos ir pedagogų / specialistų
susitikimas dažniausiai prasideda nuo patarimų, kurie perauga
į bendravimą, šeimos į(si)traukimą).
Tyrimas atskleidė, kad labiausiai tėvai pageidauja per su
sitikimus kalbėtis apie vaiko mokymosi įgūdžių bei galimybių
plėtojimą. Jiems taip pat svarbūs ugdymo(si) klausimai: kaip
vaiko pomėgius būtų galima pritaikyti mokymosi procese, ko
kie metodai / būdai geriausiai tiktų. Apklausos dalyviai norėtų
gauti rekomendacijų, kaip nuo mažens išmokyti atžalą moky
tis, motyvuoti jį veiklai, šalinti mokomųjų dalykų žinių spragas.
Tyrimas išryškino vaiko savijautos svarbą: tėvai pageidautų
konsultacijų patyčių prevencijos, ugdytinių tarpusavio bei tėvų
ir vaiko santykių gerinimo temomis. Keletas tiriamųjų norėtų,
jog būtų teikiama informacija apie sveiką gyvenseną („Sveikos
mitybos, gyvensenos, sporto pratimų ir mankštos, higienos,
dienotvarkės planavimo ir konsultavimo patarimai“). Paminėtas
ir konsultacijų apie profesijos pasirinkimą poreikis.
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Informavimo apie edukacines paslaugas būdai
Informavimo būdų ir priemonių įvairovė šiaip laikais nieko
nestebina, ypač atsiradus techninėms galimybėms pakeisti
tradicinius informacijos pateikimo būdus. Pripažįstant edukaci
nių paslaugų vartotojų poreikių įvairovę, galima pastebėti, kad
atrasti vieningą, visiems priimtiną ir aktualų informacijos gavimo
būdą – sunkus uždavinys kiekvienai ugdymo įstaigai. Išanali
zavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, jog dažniausiai informacija
pateikiama žodžiu („Susitikimuose, susirinkimuose, tiesiogiai
kalbantis su mokytojais“). Palankiai įvertinti ir informacinių bei
komunikacinių technologijų taikymo būdai (telefonas, įstaigos
interneto svetainės, elektroniniai dienynai, elektroniniai laiškai,
socialiniai tinklai ir kt.).
Atlikus atviro tipo klausimo atsakymų kokybinę turinio analizę,
išryškėjo ir kiti informacijos teikimo būdai: individualūs susiti
kimai su ugdytojais, aplankai su vaikų pažangą fiksuojančiais
pavyzdžiais ir įvertinimais, kitų tėvų atsiliepimai. Ikimokyklinio
ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai pabrėžė, jog informaciją
norėtų gauti kiekvieną dieną („Dienos pabaigoje, kai pasiimame
vaiką iš darželio“).
Tėvų įtraukimas ir įsitraukimas 
į vaiko ugdymosi procesą
Tėvų į(si)traukimas į ugdymosi procesą vertinamas kaip vie
nas esminių pozityviosios socializacijos veiksnių: aktyvumas;
žinių konstravimas, kai visi su vaiko ugdymu susiję asmenys
veikia drauge, skatinamas nuolatinis eksperimentavimas, skir
tingų ugdytinių galimybių ir įvairovės pripažinimas; gebėjimas
dalytis resursais bei kritiškai permąstyti ugdymo praktiką ir pan.
Analizuojant tėvų į(si)traukimo į vaiko ugdymosi procesą situaci
ją, pastebėta, kad geriausiai tiriamieji vertina dalyvavimą profe
sinio orientavimo, renginių organizavimo ir prevencijos veiklose.
Ne mažiau svarbi – savanoriška renginių organizavimo pagalba
ugdymo įstaigoje. Silpniausiai, lyginant su pateiktomis tiriamų
jų į(si)traukimo formomis į vaikų ugdymo procesą, vertinamos
tėvų savitarpio pagalbos grupės, savanoriškas dalyvavimas
kasdieniuose užsiėmimuose, pamokose, organizuojamuose
mokymuose šeimai (vaikams kartu su tėvais). Akivaizdu, kad
nepažintos tėvų į(si)traukimą skatinančios veiklos nesudaro
galimybės suvokti, kokia jų nauda ugdymosi procese.
Duomenų analizė padėjo išryškinti neįgyvendinamų paslaugų
spektrą. Akivaizdu, kad tokios svarbios veiklos (tėvų iniciatyva,
savitarpio pagalbos grupės, savanoriškas dalyvavimas forma
liojo ugdymo procese, klubų ir mokymų šeimai organizavimas) –
nepakankamai išplėtotos ugdymo įstaigose. Pripažįstama, kad
bendros tėvų ir vaikų veiklos (pvz., mokymai, įvairūs renginiai)
sudaro prielaidas geriau pažinti savo atžalą, nustatyti jo po
reikius ir labiau priartėti prie ugdymosi konteksto – tai skatina
didesnį įsitraukimą ir dalyvavimą mokyklos gyvenime.
Neformaliųjų veiklų organizavimas 
ugdymo įstaigoje ir už jos ribų
Neformalioji vaikų ir jaunimo veikla – viena svarbiausių jau
no žmogaus užimtumo sričių. Ji suteikia galimybę atskleisti
gabumus, leidžia gilinti ir praktiškai įtvirtinti per pamokas ar
ugdomąjį procesą (ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje) įgyjamas
žinias. Ši veikla neatsiejama asmenybės ugdymo dalis, stipri
nanti savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą,
lavinanti komunikabilumą, vaizduotę. Be to, ji padeda turiningai
leisti laisvalaikį, skatina saviraišką, formuoja žmogaus kritinį
mąstymą bei savitą požiūrį į globalizacijos procesus.
Svarbu pažymėti, kad ugdymo įstaigos, plėtodamos edu
kacines paslaugas šeimai, organizuodamos neformaliąją (po
pamokinę) veiklą, suvienija šeimą ir pedagogų bendruomenę.
Pripažįstama, kad ugdymo institucija, siekdama veiksmingų
veiklos rezultatų, privalo tikslingai organizuoti neformaliąją
veiklą tokia schema: vaikas – šeima – mokykla.
Remiantis tėvų išsakytomis mintimis, išskirtos edukacinės
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paslaugos, kurias dažniausiai siūlo ugdymo įstaigos: išvykos,
šventės, paskaitos, seminarai, vadovavimas užsiėmimams,
atvirų durų dienos, susibūrimai, užsienio kalbos mokymai,
projektai, informacijos teikimas, konsultavimas, renginiai. Be
to, tiriamieji norėtų, jog atsirastų daugiau menų ir sporto veiklų,
konsultacijų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams,
finansų valdymo bei bendravimo įgūdžių gerinimo užsiėmimų.
Tyrimo dalyviai pageidautų psichologinių, pedagoginių dalykų
mokymų / konsultacijų, atvirų parodomųjų užsiėmimų, tėvų
klubų. Keletas prisijungtų prie projektinių veiklų bei pritartų
holistinės mokyklos idėjai.
Tyrimo rezultatai atskleidė, jog už įstaigos ribų (t. y. mieste)
labiausiai mėgstamos meninio ugdymo veiklos (šokiai, dailė,
teatras, muzika) ir sporto būreliai. Dalis vaikų po pamokų pa
pildomai gilina žinias lankydami mokomųjų dalykų užsiėmimus
(„Užsienio kalbų“, „Biomedicinos, matematikos“), tautinį ir pi
lietinį ugdymą skatinančias veiklas, savanorystę bei renginius,
organizuojamus muziejuose, bibliotekose.
Tėvų teigimu, šeimos mieste (už ugdymo įstaigos ribų)
dažniausiai naudojasi tokiomis siūlomomis edukacinėmis
paslaugomis: ekskursijos / išvykos, renginiai, muzikinio ir meni
nio ugdymo studijos, šokiai, baseinas, sporto būreliai ir klubai,
labdaringa veikla, mąstymą lavinantys protų mūšiai.
Pastebėta, kad dažniausiai ikimokyklinio amžiaus vaikai ir
jų tėvai naudojasi edukacinėmis paslaugomis, kurias siūlo jų
ugdymo įstaiga. Jie nėra linkę naudotis šiomis paslaugomis
už ugdymo institucijos ribų taip dažnai, kaip bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių tėvai.
Dalis gimnazijas lankančių mokinių tėvų nepageidauja jokių
edukacinių paslaugų, juos tenkina turima pasiūla („Dėl namų
darbų gausos vaikas nespėja dalyvauti papildomose veiklose“).
Galima ir kita to priežastis – šeimų finansinė padėtis.
Atlikus tėvų pageidavimų įstaigoje ir už jos ribų teikiamų
paslaugų pasiūlos duomenų analizę pastebėta, jog šiuo metu
labiausiai tyrime dalyvavę asmenys pasigenda vaikų ir jaunimo
profesinio orientavimo paskaitų, įvairių renginių bei tikslingų veiklų.
Vietoje epilogo
Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos kontekste formalusis
švietimas – išreikštas ir apibrėžtas, griežtai struktūrizuotas,
turintis aiškius vertinimo kriterijus. Akivaizdu, kad ugdoma ne
tik struktūrą turinčioje aplinkoje, bet ir šeimoje, įvairiose edu
kacinėse aplinkose. Siekiant išryškinti edukacinių paslaugų bei
švietimo sampratų sanglaudas, svarbu pabrėžti švietimo turinio
įvairovę: remtis tęstinumo principu, atverti daugiau erdvės mo
kinių, tėvų ir pedagogų iniciatyvoms, edukacinėms paslaugoms
visai šeimai, bendruomenei.
Tyrimas padėjo atskleisti, jog edukacinės paslaugos – tęs
tinė švietimo ir ugdymo proceso dalis, apimanti įvairų turinį,
metodus ir priklausanti nuo organizatorių pasirinkimo bei
dalyvių. Tai suprantama kaip informavimas, konsultavimas,
švietimo pagalba ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus
auginančioms šeimoms. Paaiškėjo, jog dauguma apklausoje
dalyvavusių tėvų edukacines paslaugas šeimai suvokia kaip
paketą, skirtą visiems nariams bei tenkinantį vaikų ir suaugu
siųjų edukacinius poreikius.
Šiaulių ugdymo įstaigose stengiamasi sudaryti sąlygas tė
vams kartu su vaikais dalyvauti veiklose, bet būtina ieškoti
naujų edukacinių paslaugų, kurios skatintų geriau pažinti savo
atžalas skirtingose socialinėse, edukacinėse situacijose, įsi
traukti ir dalyvauti formaliojo bei neformaliojo ugdymo veiklose,
tapti pedagogo pagalbininkais ir dialogo kultūros ugdymosi
erdvėje dalyviais.
Tyrimą atliko Šiaulių universiteto mokslininkai:
lekt. dr. Tatjana Bakanovienė, asist. dr. Ramunė Burškaitienė,
lekt. dr. Margarita Jurevičienė, lekt. dr. Darius Masiliauskas,
doc. dr. Erika Masiliauskienė, lekt. dr. Reda Ponelienė,
lekt. dr. Kristina Rūdytė, lekt. dr. Jurgita Smilgienė, lekt. Ode
ta Šapelytė, lekt. dr. Laima Tomėnienė.
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Kauno mokyklų vadovai susipažino su
Suomijos švietimo sistema
Savo švietimo sistema, tarptautinių mokinių pasiekimų
tyrimų rezultatais garsėjančioje Suomijoje pernai lankėsi
jau antra delegacija iš Kauno (prieš tai buvo išvykę iki
mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai). Kauno
pedagogų kvalifikacijos centro parengtoje programoje
„Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų
vertinimas: Suomijos patirtis“ dalyvavo miesto bendrojo ug
dymo mokyklų vadovai bei švietimo ir ugdymo specialistai.
Stažuotėje stengtasi susipažinti su sėkminga kitos šalies
patirtimi, suvokti Lietuvos švietimo sistemos privalumus,
trūkumus bei pritaikyti įgytas žinias savo mieste.

ataskaitą, vyksta metinis pokalbis apie lūkesčius bei norus.
Pedagogai privalo griežtai laikytis nurodytų terminų, sekti
mokinio pažangą, visada elgtis pavyzdingai ir pagarbiai. Šalyje
galioja tokia taisyklė: mokytojas tarnauja mokiniui, administra
cija – mokytojams, valdžia – direktoriui.
Nepaisant skelbiamo pasitikėjimo pedagogais, šalyje vyk
domas mokyklų vertinimas – tikrinami pasirinktų mokinių
rezultatai. Ugdymo įstaigos tarpusavyje nėra reitinguojamos,
tačiau kiekvienai pateikiama informacija apie jos lygį, silpny
bes ir stiprybes. Savivaldybės nustato mokyklų įvertinimo ba
lus (nuo 4 iki 10), pagal kuriuos Nacionalinė švietimo taryba,
atsižvelgusi į mokymosi pasiekimus ir testo rezultatus, vykdo
mokinių priėmimą.

Lankydamiesi pradinėse mokyklose ir gimnazijose (iš viso še
šiose ugdymo institucijose), programos dalyviai susipažino su
įstaigų aplinkomis, mokiniams žinių bei gebėjimų padedančiais
įgyti mokymosi būdais ir formomis, stebėjo pamokas, diskutavo
su mokyklų vadovais ir pedagogais. Taip pat išklausė dviejų
Suomijos nacionalinės švietimo tarybos (angl. The Finnish Na
tional Board of Education) narių – vyriausiojo architekto Reino
Tapanineno („Mokymosi aplinkos kūrimas“) ir Leo Pahkino
(„Suomijos švietimo sistema“) – pranešimus.
Kas gi lemia Suomijos švietimo sistemos sėkmę?

Nepaprastai svarbus mąstymas ir mokėjimas mokytis.
Pasak vienos gimnazijos direktoriaus: „Jei norite sudominti,
klauskite ir leiskite teirautis. Jeigu siekiate tobulinti problemų
sprendimo gebėjimus, susiekite su tikrais gyvenimo ir bendra
amžių pavyzdžiais. Suteikite konstruktyvų ir garbingą grįžtamąjį
ryšį. Kartu spręskite, ką reikėtų daryti kitaip, kad rezultatai gerė
tų, kokie dalykai svarbiausi, kas padeda džiaugtis gyvenimu ir
mokytis. Didelę reikšmę turi gera atmosfera, humoro jausmas.
Svarbu galvoti apie jausmus ir dirbti kartu.“
Suomijoje gamtos mokslų mokymo metodika pasikeitė prieš
15 metų (tai padėjo pasiekti tokius gerus rezultatus). Mokinys
viską turi atrasti pats: pradėti nuo reiškinio ir tik po to pereiti prie
teorijos, kelti klausimus, ieškoti atsakymų (tyrėjų, mokslininkų
metodas). Mokytojai padeda, tačiau nepateikia atsakymo –
parodo, kuria kryptimi ieškant jį galima surasti. Itin svarbios
ekonomikos žinios, mokinių raštingumas – gebėjimas atpažinti,
suprasti, interpretuoti, kurti, bendrauti, skaičiuoti ir įvairiose
situacijose naudoti atspausdintus bei parašytus duomenis.
Vertinimas mokiniams padeda orientuotis, kiek jau yra
pasiekę, skatina mokytis toliau.
Pirmuosius šešerius metus mokykloje suomių mokiniams
nerašomi pažymiai, neužduodami namų darbai. Jie visi moko
si kartu – neskirstomi pagal gabumus. Tiems, kuriems reikia
pagalbos, skiriama daugiau dėmesio ir užduočių. Prireikus
programa individualizuojama, keliami mažesni tikslai – taip
mokiniams padedama grįžti prie normalaus mokymosi ritmo.
Baigę pagrindinę mokyklą (9 klases), jie gali rinktis gimnazijas
arba profesines mokyklas.

Stažuotės dalyviai įsitikino, kad šioje šalyje švietimo siste
ma – iš tiesų prioritetinė sritis, viena svarbiausių visų piliečių
teisių. Čia ypač vertinamas išsilavinimas. Mokiniai, baigę
mokyklą ir išlaikę egzaminus, gauna išsilavinusio žmogaus
ženklą – baltą skrybėlę, kurią nešioja visus metus. Visi ją užsi
deda ir gegužės 1 d., kai švenčiama Tarptautinė studentų diena.
Mokytojo profesija gerbiama ir vertinama – suvokiamas
pedagogų indėlis ugdant jaunąją kartą. Tad pirmiausia daug
dėmesio skiriama jų rengimui. Norinčių studijuoti pedagogiką
yra nemažai, tačiau mokytis patenka tik vienas iš dešimties
kandidatų. Ko gero, tai ir lemia, kad į mokyklas ateina moty
vuoti asmenys. Mokytojų atlyginimai, lyginant su gydytojo ir
teisininko, – vidutinio dydžio. Jiems priklauso 30 atostogų dienų
kasmet, o po 15 darbo metų – 38 atostogų dienos.
Reikalavimai pedagogams – aukšti: jie privalo būti įgiję ma
gistro laipsnį, norėdami gauti darbą mokykloje turi patekti tarp
10 proc. geriausių savo kurso absolventų. Mokytojai prieš moki
nių auditoriją praleidžia ne daugiau kaip 4 valandas per dieną,
kiekvieną savaitę 2 valandas tobulina profesinius gebėjimus.
Vos tik atsilaisvina darbo vieta – į ją pretenduoja nuo 50 iki 100
pedagogų. Direktorius į pokalbį pakviečia 5 kandidatus ir iš jų
išsirenka tinkamą.
Suomijoje pasitikima pedagogų darbu. Šalyje nėra ins
pektavimo institucijos (anksčiau buvo, bet dabar panaikinta),
direktoriai nestebi pamokų (net nesuprato, kodėl apie tai klau
sėme), jose apsilanko tik tada, jei pats mokytojas pakviečia.
Mokyklų vadovus skiria savivaldybės komisija, nėra rotacijų
ar kadencijų. Susidarė įspūdis, kad kiekvienas administraci
jos atstovas gilinasi tik į savo sritį, nesiblaško, todėl direktoriai
negali atsakyti į daugelį su ugdymu susijusių klausimų – tai
pavaduotojų ar kitų specialistų kompetencija.
L. Pahkino teigimu: „Mūsų kultūra – pasitikėjimas, mes pa
sikliaujame savo mokytojais. Jie įgijo itin aukštą kvalifikaciją,
studijavo universitetuose, atliko praktiką, todėl išmano savo
darbą.“ Pedagogams suteikta daug laisvės: renkantis mokymo
priemones (jas ir patys kuria), mokymo metodus, vadovėlius
(neprivalomi), vertinimo būdus. Jų darbas nepaprastai sunkus,
nes tėvai – itin reiklūs. Mokslo metų pabaigoje mokytojai pildo

Išsiskiria šios šalies mokymo organizavimo lankstumas.
Ugdymas gimnazijose skaidomas į kursus, kiekviename jų – 38
pamokos (vienos trukmė – 45 minutės). Įprasta mokslo metus
skaidyti į 5 ar 6 periodus. Kiekviena mokykla gali nuspręsti,
kokio kurso mokys ir kuriame periode. Viskas turi būti supla
nuota taip, kad mokinys galėtų jam labiausiai tinkančiu būdu
pasirinkti kursus ir baigti programą per trejus metus. Pamoka
gali trukti ir 75 min., o mokslai gimnazijoje – 4 metus. Ketvirtieji
metai skiriami tiems, kurie brandos atestato neįgijo per 3 me
tus. Baigę gimnaziją, mokiniai laiko 4 egzaminus: privalomąjį
gimtosios kalbos, likusius gali rinktis pats. Juos abiturientas
gali išsilaikyti maždaug per 1,5 metų.
Mokyklos glaudžiai bendrauja ir su kitų šalių ugdymo įstaigo
mis, vykdo mainų programas (atvyksta mokytis gimnazistai iš
kitų šalių). Aktyviai veikia Mokinių taryba (už aktyvų dalyvavimą
savivaldoje dažnai įskaitomi kursai), kuri mokykloje organizuoja
nemažai renginių, akcijų (pvz., Vieno reiškinio savaitė, Gerų
darbų savaitė, kt.).
Vidurinio ugdymo tikslas – parengti mokinius tolesnėms
studijoms, būsimai profesijai, o ne išmokyti ar suteikti žinių
(panašiu požiūriu jau vadovaujamasi ir Lietuvoje). Mokymo
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medžiaga yra susijusi su profesiniu gyvenimu ir darbo rinka.
Per konsultacijas, specialius projektus mokiniams pristatomi šie
konkretūs dalykai, bendradarbiaujama su įmonėmis. Mokyklos
dirba kartu su profesinio ugdymo įstaigomis, kurių mokiniai
gali tam tikrų dalykų mokytis vidurinėje mokykloje, o vidurinės
mokyklos auklėtiniai – amatų.
Universitetai patys renkasi, kokią studentų atrankos sistemą
taikys. Dažnai jie organizuoja stojamuosius egzaminus, tačiau
atsižvelgia ir į brandos egzaminų rezultatus. Visos šalies plėtra
lemia, kad kolegijos ir universitetai išsidėstę ne tik didžiuosiuose
miestuose. L. Pahkino teigimu: „Jei studentas mokosi kitame
mieste, ne Helsinkyje, dažniausiai ten lieka ir kuria šeimą. Taip
išsilavinę žmonės prisideda prie regiono plėtros.“
Mokytojais Suomijoje pasitikima, todėl tėvai nėra labai akty
vūs bendruomenės nariai. Bendraujama daugiausia internetu,
informacija pateikiama mokyklos svetainėje, elektroniniame
dienyne. Pedagogai susisiekia su tėvais, jei kyla problemų.
Didelis dėmesys skiriamas ugdymo įstaigų aplinkai.
Statomos ne tik naujos, erdvios mokyklos, bet išsaugomos
ir senos, turinčios savo istoriją, kitokią aurą, šalia jų statomi

Išgirstos tėvų iniciatyvos
Tūkstančiai Lietuvos šeimų susiduria su įvairiapusiu raidos
sutrikimu – autizmu. Remiantis Higienos instituto duomenimis,
mūsų šalyje kasmet registruojama daugiau nei 300 naujų au
tizmo atvejų. Šiems vaikams būtinas kitoks ugdymas, globa ir
priežiūra, todėl tėvai jaučia įtampą, stresą ir nežinomybę. Viešai
ir atvirai kalbėti apie kylančias problemas mažai kas drįsta, nes
mūsų visuomenėje vis dar jaučiamas tolerancijos trūkumas.
Mes, Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psicho
log in ės tarn yb os log op ed ės Ing a Lis ovs kien ė ir Ner ing a
Palaimienė, matydamos, kaip svarbu padėti tėvams drąsiau
išsakyti savo lūkesčius ir vaikų poreikius, nuo 2014 m. sutel
kėme tėvelių, auginančių įvairiapusį raidos sutrikimą turinčias
atžalas, savitarpio paramos grupę. Susibūrę jie kalbėjosi apie
savo išgyvenimus, kasdienybę, domėjosi ir išbandė įvairias
terapijas, klausėsi paskaitų, dalijosi patirtimi respublikinėje kon
ferencijoje. Suprasdami, kad negali prisiimti visos atsakomybės
už vaikų ugdymą ir priežiūrą, tėvai nusprendė kreiptis į Jona
vos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių – prašyta
įsteigti specialiųjų klasių bei autizmo sutrikimą turinčių asmenų
užimtumo grupę. Po ilgų diskusijų tarp įvairių institucijų nutarta

priestatai. Pasak R. Tapanineno: „Už tokius projektus mokyk
loms, kuriose sena sujungiama su nauja, skiriamos Nobelio
premijos. Taip taupomos lėšos.“
Ugdymo įstaigose sukurtos bendros didelės erdvės, daug
atskirų poilsio vietų, nemažai judriųjų zonų, kurių paskirtis kei
čiasi nuo poreikių, naudojamos pertvaros, pritaikančios jas tam
tikroms veikloms. Pradinėse mokyklose grindys yra šildomos,
vaikai neavi batų. Visiems mokiniams skiriamas nemokamas
maitinimas (pradinukai valgo košę, dribsnius su pienu, vyres
nieji – daržovių sriubą su lašiša ir pan.). Pamokos dažnai vyksta
ne tik mokyklose, bet ir kitose erdvėse: muziejuose, parkuose,
bibliotekose. Suomijoje stebina ramybė: mokiniai tyliai bendrau
ja ir ramiai elgiasi net per pertraukas.
Šioje šalyje lietuvių delegacija įsitikino, kad švietimo siste
mos kokybę lemia daugybė veiksnių: nuo investuojamų lėšų,
mokytojų rengimo, socialinio jų profesijos prestižo iki šalies
kultūros, žmonių mentaliteto, didžiulio pasitikėjimo vadovais ir
pedagogais. Tai įpareigoja dirbti ypač atsakingai.
Dileta TINDŽIULIENĖ
Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. tokią grupę įkurti Jonavos jaunimo
mokykloje. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės
Vilmos Dobrovolskienės iniciatyva Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Kauno klinikų dienos ir trumpalaikės globos grupėje
„Lopšelis“ vyko penkių dienų kvalifikacijos kėlimo kursai. Rajono
pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai mokėsi pritaikyti ap
linką atsižvelgiant į vaiko negalią ir poreikius, struktūrinti veiklą.
Rajono mokyklų darbuotojai įsisavino daugelį idėjų ir pradėjo
vykdyti autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo pokyčius. Tėvai
pastebi vykstančius teigiamus pasikeitimus ugdymo įstaigose
bei džiaugiasi atsidariusia užimtumo grupe. Rūpestį kelia for
malusis ugdymas – norima turėti pasirinkimo galimybę: ar vaiką
ugdyti bendrojoje, ar specialiojoje klasėje. Pastarojoje dalis tėvų
įžvelgia nemažai ugdymo privalumų: jie tikisi, kad tarpžinybinis
bendradarbiavimas, sprendžiant ugdymo problemas, garantuos
suderintą ir kryptingą pagalbą užtikrinančią paslaugų sistemą.
Smagu, kad mūsų rajone vaikų ugdymo iššūkiai sprendžia
mi konstruktyviai. Sveikintina tėvų iniciatyva bei supratingi ir
veiklūs rajono vadovai. Tikimės ir tolesnio sklandaus bendra
darbiavimo.
Neringa Palaimienė
Jonavos r. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė
Inga Lisovskie

nė
Specialioji pedagogė, logopedė

„Erasmus+“ projektas „Paintfolio“
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ben
druomenė nuo 2014 m. dalyvauja Europos ligoninių mokykloms
skirtame tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „Paintfolio“. Tiks
las – pamatyti skirtingų Europos šalių sergančių vaikų ugdymo
ypatumus, susipažinti su mokymo naujovėmis, kūrybiškai jas
taikyti mokymo centro veikloje ir taip gerinti sergančių vaikų
ugdymo galimybes.
Projekto dalyviai – Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Vengrijos
pedagogai – turi parengti virtualią medžiagą apie du savo ša
lies menininkus ir sukurtas priemones pateikti mokiniams. Tad
specialistai juos moko dirbti su įvairiausiomis kompiuterinėmis
programomis (siekis – išmokti dirbti su 112 skirtingų programė
lių). Šis projektas – tikras iššūkis mūsų centro darbuotojams:
mokytojai skatinami įgyti naujų darbo su skaitmeninėmis
technologijomis įgūdžių, kūrybiškai juos taikyti ir įgyvendinti
mokymosi visą gyvenimą siekį.
Centro bendruomenė pasirinko pristatyti du lietuvių me
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nininkus: Vytautą Kasiulį (1918–1995) ir Sigutę Ach (1969).
Auklėtiniai susipažino su jų kūryba, dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose V. Kasiulio muziejuje, surengtos mokinių darbų
parodėlės sanatorijos „Pušyno kelias“ Vaikų ligų skyriuje, pasi
rengta veiklai kartu su menininke Sigute Ach. Interneto erdvėje
pateikti pasirinktų menininkų biografijų aprašymai, kūrybos
apžvalgos, mokytojų ir mokinių sukurti žaidimai, dėlionės, iš
radingumą ir kūrybiškumą skatinančios vaizdinės priemonės.
Trečiasis programos „Erasmus+“ susitikimas vyko Italijos
mieste Baryje, pietinio Apulijos regiono sostinėje. Miesto glo
bėjas – šv. Mikalojus (jis laikomas ir Kauno miesto globėju).
Bario šv. Mikalojaus šventykla – Europos piligrimų gausiai lan
komas maldos centras. Svetingumo, dosnumo, gailestingumo
dorybėmis pasižymi ir Bario bendruomenė: miestas priglaudžia
Adrijos jūra atkeliaujančius pabėgėlius, gyventojai padeda tiek
skurstantiems, silpniems ir neįgaliems žmonėms, tiek ir beglo
biams gyvūnams.
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Iš šio krašto gyventojų reikėtų pasimokyti, kaip tinkamai
rūpintis sergančiais vaikais. Bario mokymų centro „Giovanni
XXIII“ Vaikų ligoninėje projekto dalyviams buvo surengta kon
ferencija ir mokymai. Centro direktorė Fiorenza Uncino teigė,
jog į ligoninę patekusio vaiko rūpesčiai tarsi įgyja dvi kojas – jis
netenka ir namų, ir mokyklos. Tad stengiamasi, kad koją čia
įkeltų ir namai, ir mokykla, taip vaikas nejaučia atskirties nuo
įprasto gyvenimo. Tėvams suteikiama galimybė būti su savo
atžalomis, o mokymo centras jiems teikia ugdymo paslaugas.
Vaikas gali greičiau pasveikti ir grįžti į normalų gyvenimą, jei
jam sudarytas tinkamas psichologinis komfortas.
Mokymuose projekto dalyviai pristatė savo atliktus darbus:
įvairiomis programomis apdorotus pasirinktų menininkų dar
bus, biografijų iliustracijas. Jie mokėsi, kaip sukurtą medžiagą
įkelti į bendrą prieigą, aiškinosi iškilusius sunkumus. Projekto
koordinatorė Madrido ligoninių mokykla mūsų komandos darbą
įvertino itin gerai – pateikėme pasirinktų menininkų visų darbų
iliustracijas.
Vizito metu mokytojai dalyvavo edukacinėje programoje: su
sipažino su Bario istoriniu, kultūriniu paveldu, dalyvavo edukaci

nėse veiklose Nino Paskali muziejuje, susipažino su moderniojo
meno pradininko N. Paskali (jį išsirinko Italijos projekto dalyviai)
gyvenimu ir kūryba, įtaka pasauliniam modernizmo procesui.
Dalyvaudama „Erasmus+“ projekte „Paintfolio“ mūsų centro
bendruomenė įsitraukė į naujovių, ugdymosi džiaugsmo kupiną
kūrybinę veiklą ir įgyvendino mokymosi visą gyvenimą misiją.
Bendraudami su senas demokratijos šaknis turinčių šalių gy
ventojais, kurių vidinio pasaulio augimas nebuvo sutrikdytas
priverstinės sovietizacijos, suvokėme, jog dvasinės nepriklau
somybės ugdymas, noras išmintingai naudotis sunkiai iškovota
laisve – mūsų kartos mokytojų svarbiausias uždavinys. Įgiję
naujos neįkainojamos patirties, galėsime ją kūrybiškai taikyti
ir ugdyti pozityvią, kultūringą ir brandžią asmenybę.
Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, Europos Komisija neatsako už
jo turinį.
Genovaitė PETRAUSKIENĖ, Loreta NAUJIKIENĖ
Giedrė KUČAUSKAITĖ, Lina ŽIDONIENĖ
Koordinacinės grupės narės

Naudinga ir prasminga patirtis
Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos pedagogų ko
manda, įgyvendindama programos „Erasmus+“ pirmąjį pagrin
dinį veiksmą (KA1) – asmenų mokymosi mobilumo projektą
„Organizuok. Pasitelk. Augink“, pernai vyko į Kipro sostinę
Nikosiją ir dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Čia su
sirinko penkių šalių komandos: Švedijos, Prancūzijos, Italijos,
Latvijos ir Lietuvos.
Visa mokymų savaitė – intensyvi, turininga ir naudinga. Pro
gramos „Falinar“ koordinatorė bei kursų organizatorė dr. Anna
Kyritsi, turinti didžiulę kalbų mokymo ir mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo kursų koordinavimo patirtį, iš pradžių visus dalyvius
suskirstė poromis – siekta, kad visų šalių atstovai asmeniškai
susipažintų, pabendrautų, prisistatytų anglų kalba. Vėliau kiek
viena komanda įvairiais būdais pasakojo apie savo ugdymo
įstaigą, jos savitumą.
Dėstytoja bei kursų lektorė dr. Efthymia Priki supažindino su
„Google Drive“ programa: analizavome galimybes ir ypatumus,
mokėmės įkelti dokumentus į sistemą, atlikome praktines už
duotis. Vėliau tobulinome filmavimo gebėjimus, o mums padėjo
patyręs filmų kūrėjas Davidas Handsas. Išklausius teorinį pra
nešimą, kiekviena komanda gavo užduotį – filmuoti Nikosijos
miesto vietas, vaizdus, kalbinti vietinius žmones ir sukurti vaizdo
klipą pasirinkta tema. Per darbų aptarimą sužinojome ne tik
savo bei kolegų klaidas, bet ir papildėme žinias apie Nikosiją,
jos pastatus, vietinius gyventojus, jų kasdienybę.
Dėstytoja Lili Gramatika, dirbanti Atėnuose bei mokanti pran

cūzų kalbos, skaitė pranešimą apie projektiniu darbu paremtą
mokymą įvairiose pamokose. Taip pat detaliai susipažinome
su „Google Maps“ programa, jos ypatumais ir greito atsakymo
kodų (angl. Quick Response Code, QR) sistema. Išklausę
teorinę medžiagą, atlikome konkrečias praktines užduotis:
mokėmės kurti žemėlapius, juose pateikti nurodytus objektus
ir koduoti informaciją.
Lefkaroje, Chirokitijoje ir Larnakoje rinkome medžiagą, filma
vome, fotografavome, atlikome apklausas, surinktą medžiagą
sisteminome ir naudodamiesi „Movie Maker“ programa prista
tėme sukurtą vaizdo filmą.
Kursuose ne tik patobulinome informacinių technologijų nau
dojimo, bet ir bendrąsias kompetencijas: bendravome užsienio
kalba, bendradarbiavome su skirtingų šalių ir kultūrų asmeni
mis, organizavome savo mokymąsi individualiai bei grupėje ir kt.
Šis projektas finansuojamas iš Europos Komisijos, „Erasmus+“ progra
mos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšų.
Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Palmira TALIJŪNIENĖ
Kauno šv. Kazimiero pagr. m-klos direktorė
Asta MACEŽINSKIENĖ
Anglų kalbos mokytoja
Audronė BARTNINKIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja

Prieš patyčias reikia kovoti
Piktos, skaudžios bendraamžių replikos ir agresija... Kaip
bebūtų gaila, tačiau retas mokinys savo kailiu nėra patyręs, ką
tai reiškia. Mokyklų, mokytojų pareiga – dėti visas pastangas
ir pastebėti kiekvieną skriaudžiamą vaiką, sudaryti sąlygas
mokytis saugioje aplinkoje.
Patyčių tarp mokinių problema žinoma jau seniai, o pirmuo
sius sistemingus tyrimus pradėjo norvegas Danas Olweus.
Jo pavarde pavadinta „Olweus“ patyčių prevencijos progra
ma – įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje.
Lietuvoje ją vykdyti pradėta nuo 2008 m., o šiemet ir Šiaulių r.

Gruzdžių gimnazijoje. Siekiama mokykloje sukurti tokią aplinką,
kurioje suaugusieji užtikrintų, kad vaikai nebus skriaudžiami ir
galės jaustis saugūs. Per visuotinį tėvų susirinkimą „Olweus“
patyčių prevencinę programą pristatėme tėvams. Gimnazijos
bendruomenė tiki, kad, bendradarbiaujant ir įgyvendinant šią
programą, galima užkirsti kelią patyčioms ir padaryti gimnazijos
aplinką saugesnę.
Virginija MOTIEJŪNIENĖ
Šiaulių r. Gruzdžių g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jekaterina VRUBLEVSKAJA
Tėvų tarybos pirmininkė
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Mokiniai kūrė istorijas savo
miestui – Šiauliams

Baigiamojo renginio dalyviai.
Priekyje: D. Maskuliūnienė,
kalendoriaus fotografijų
autorius Jonas Tumulis ir
bibliotekos direktorė
Irena Žilinskienė

Praėjusį gruodį Šiaulių miesto savival
dybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“
filiale Šiaulių miesto ir rajono mokiniai
su mokytojomis susirinko į baigiamąjį
projekto „Tradicijos ir modernumas: in
teraktyviai kuriame istoriją Šiauliams 2“
renginį. Šventėje pristatyti pagal mo
kinių kurtas sakmes pastatyti šešėlių
teatro spektakliai bei 2016 m. kalendo
rius „Vaikų istorijos Šiauliams“, skirtas
780-ajam miesto gimtadieniui.

Šiais laikais itin svarbu ugdyti ne tik
visuomenės tautiškumą, patriotiškumą
ir gimtojo krašto etninės kultūros pagarbos jausmą, bet ir
kūrybiškumą bei meninę saviraišką. Bibliotekos darbuotojai
pastebi, jog dauguma pradinukų ir net vyresnių klasių mokinių
nėra išsiugdę minėtų savybių. Tai trukdo vystyti pilietiškumą,
kuriam svarbi meilė gimtajam miestui, jo žmonėms bei kultū
rai. Galima daryti prielaidą, jog, nekreipiant dėmesio į jaunųjų
miesto ir šalies piliečių ugdymą, mūsų visuomenėje vis labiau
plis tarpusavio susvetimėjimas. Bibliotekos bendruomenė,
norėdama labiau suartinti šiauliečius, rengia ir vykdo kūrybiš
kumą, tautiškumą skatinančius bei teigiamą požiūrį į kūrybinę
saviraišką ir bendradarbiavimą formuojančius projektus.
Sukurta daugiau nei 70 istorijų Šiauliams
2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Šaltinėlio“ filialas vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą
projektą „Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame istoriją
Šiauliams 2“. Jo tikslas – ne tik prisiminti sakmių, padavimų, le
gendų tradicijas, paraginti mokinius skaityti lietuvių smulkiosios
tautosakos kūrinius, bet ir tobulinti rašytinės kalbos gebėjimus.
Skatinant vaikų kūrybiškumą, bendradarbiaujant su miesto
ir rajono švietimo įstaigomis bei ruošiantis miesto 780-ajam
gimtadieniui, mokiniai pakviesti kurti pasakas, sakmes ir legen
das apie žinomus Šiaulių objektus: skulptūrą, ežerą, laikrodį,
teatrą ir kt. Daugiau nei du šimtai projekte dalyvavusių vaikų
sukūrė per 70 istorijų savo miestui. Atrinkta dvylika geriausių,
kūrybiškiausių darbų, kurie ir pateko į 2016-ųjų kalendorių –
mokinių kurtų sakmių ir kitokių pasakojimų rinktinę „Vaikų
istorijos Šiauliams“. Ji buvo pristatyta per baigiamąjį projekto
renginį.
Naudotos interaktyvios galimybės 
ir inovatyvios technikos
Kitas svarbus projekto akcentas – naudojant interaktyvias
galimybes ir šešėlių teatro kūrimo metodiką skatinti jaunosios
kartos šiauliečius domėtis gimtuoju miestu bei išlaikyti auten
tiškumą, pasitelkus originalias ir inovatyvias technikas ugdyti
menines vertybes. Tad vykdytos įvairios pažintinės, eduka
cinės-kūrybinės veiklos, vaikai supažindinti su šešėlių teatro
meno pasauliu. Projekte dalyvaujantys bibliotekos lankytojai,
jaunieji šiauliečiai buvo kviečiami kurti spektakliukus pagal
sakmes, pasakas ir legendas apie Šiaulių miestą. Žinoma,
pirmiausia šios srities specialistai jiems pristatė šešėlių teatro
pradmenis.
Visi spektakliai nufilmuoti ir parodyti baigiamajame renginyje,
taip pat įrašyti į kompaktinį diską „Kuriu istoriją Šiauliams 2...“
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Vyko edukaciniai užsiėm
 imai
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Literatūros istori
jos ir teorijos katedros vedėja prof. Džiuljeta Maskuliūnienė edu
kacinių užsiėmimų „Kūrybinis teksto rašymas, sakmių kūrimas“
metu skatino pradinukus pasitelkti meninį žodį, vaizduotę, mintis
ir pabandyti sukurti šiuolaikinę sakmę apie pasirinktą objektą
Šiauliuose. Veiklų „Mokomės kurti šešėlių teatrą“ vedėjai Eglė
Narbutaitė ir Tomas Januškevičius projekto dalyviams pristatė
paslaptingo šešėlių teatro principus, siluetinių lėlių ir dekoracijų
gamybos būdus bei joms pasidaryti reikalingas priemones. Visi
užsiėmimai buvo susiję su sakmėmis apie Šiaulius: mokiniai
ne tik susipažino su vaizdingu ir nepamirštamą įspūdį palie
kančiu šešėlių teatru, bet ir mokėsi kurti specifines dekoracijas
bei personažus, pabandė vaidinti tik balsu, valdyti lėlę ir per ją
atskleisti savo sukurtos sakmės istoriją. Dalyviai išsirinko po
vieną savo kūrinį, pasigamino šešėlių teatro lėles ir vieni kitiems
padovanojo ką tik pastatytus spektakliukus.
Projekto dalyviai ir rezultatai
Projekte dalyvavo mokiniai iš Šiaulių Gytarių, Salduvės, „Ju
ventos“, Vinco Kudirkos progimnazijų, Šiaulių r. Ginkūnų Sofi
jos ir Vladimiro Zubovų bei Aukštelkės mokyklų. Per vykusias
veiklas sukurti 8 šešėlių teatro spektakliai, išleistas skaitmeninis
vaizdo diskas „Kuriu istoriją Šiauliams 2...“, parengtas ir išleis
tas sakmių kalendorius. Galima teigti, jog projekto pradžioje
išsikeltas tikslas yra pasiektas – vaikai geriau pažįsta gimtąjį
miestą ir jo istoriją.
Suburta vieninga ir kūrybinga bendruomenė
Įgyvendinto projekto veiklos visiškai išpildė šiuolaikinės vi
suomenės nario lūkesčius. Per edukacinius-kultūrinius užsiėmi
mus jaunieji šiauliečiai galėjo savo tapatybę tvirčiau susieti su
gimtojo miesto – taip stiprinti visos bendruomenės pilietiškumą.
Modernios, originalios ir naujos technologijos, šešėlių teatro
modelis Šiauliams suteikė inovatyvumo, šviežumo bei išskirti
numo. „Šaltinėlio“ filialo vedėja Rita Božienė sugebėjo sukviesti
ir tam tikra prasme suvienyti įvairaus amžiaus mokinius, eduka
cinių užsiėmimų specialistus ir skirtingų sričių partnerius. Tad
šios veiklos gali būti puikus pavyzdys, kaip reikia kurti vieningą,
savo miestui pagarbią ir, žinoma, kūrybingą bendruomenę.
Kristina MIKLIUVIENĖ
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
specialistė projektinei veiklai
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„Mokinių sveikatos ugdymo
galimybės įvairiose
institucijose“
Pasvalio specialiojoje mokykloje 2015 m. gruodžio pradžio
je vyko respublikinė konferencija „Mokinių sveikatos ugdymo
galimybės įvairiose institucijose“. Tai viena iš vykdomo Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos sveikatos tęstinio projekto „Gyvenk
sveikai – 3“ veiklų. Šios konferencijos iniciatorė ir organizatorė
esu aš, Pasvalio specialiosios mokyklos socialinė pedagogė
Loreta Petrauskienė. Smagu, kad šiame renginyje dalyvavo ir
stendinius pranešimus pristatė lektoriai iš Pasvalio, Panevėžio,
Biržų, Kupiškio, Šiaulių, Utenos, Klaipėdos, Vilniaus ir Kėdainių.
Konferenciją pradėjo Dalios Norvydienės vadovaujama Pasva
lio kultūros centro pramoginio-šiuolaikinio šokio grupė „Solo“ ir
Gintarės Bagdonavičiūtės vadovaujamas Pasvalio r. Pajiešme
nių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vokalinis ansamblis.
Pranešimus konferencijoje skaitė Pasvalio rajono savival
dybės Socialinės
paramos ir svei
katos skyriaus
vyriausioji spe
cialist ė Dalia
Vasiliūnienė, Vi
suomenės svei
katos biuro direk
torė Vilma Jankevičienė
pristatė „Pasvalio rajono
savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro geroji patir
Miestai, iš kurių
tis stiprinant vaikų sveikatą“.
suvažiavo lektoriai
Mintimis dalijosi Pasvalio rajono
savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologės Simo
na Stapulionienė ir Jolita Stipinienė, Klaipėdos pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologė Jurgita Vainauskienė kal
bėjo tema „Pagalba tėvams ir mokytojams stiprinant mokinių
psichinę sveikatą“, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio
mokymo centro socialinis pedagogas ekspertas Tomas Mor
kūnas – „Edukacinių ir motyvuojančių aplinkų kūrimas ugdymo
įstaigoje“, Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio cen
tro psichologė Elona Berniūnienė – „Dirbančiųjų su intelekto
sutrikimus turinčiais asmenimis profesinio perdegimo, darbo
reikalavimų ir paramos organizacijoje ypatumai“ ir kt. Iš viso
lektoriai perskaitė trylika pranešimų ir pristatė šešiolika sten
dinių pranešimų. Dalyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi – kaip
reikia stiprinti vaikų sveikatą.
Konferencijos rėmėjai: Pasvalio specialioji mokykla, UAB „Na
radava“, UAB „Saimeta“, Pasvalio knygynas, UAB „Biuro verslas“.
Mokykla sveikatinimo projektą vykdo jau dešimt metų – per
šį laiką susirado nemažai partnerių, su kuriais pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys ir vykdomos bendros veiklos. Tokie
projektai suteikia Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniams
daugiau galimybių pakeliauti po Lietuvą, prisijungti prie eduka
cinių kitų institucijų organizuojamų programų, stiprinti fizines,
psichines ir emocines galias. Dalyvaudama rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje, mokyk
la edukacines erdves papildė sporto inventoriumi, metodinėmis
priemonėmis, įvairia literatūra.
Rita VAIKŠNORIENĖ
Pasvalio specialiosios m-klos specialioji pedagogė metodininkė
Loreta PETRAUSKIENĖ
Socialinė pedagogė metodininkė

Mokyklose
Naujaisiais mokslo metais redakcija tikisi sklandesnio
bendradarbiavimo. Šį kartą kreipiamės į tuos, kurie tik ra
šo „Švietimo naujienoms“, bet jų neskaito. Jeigu skaitytų,
tikriausiai atkreiptų dėmesį į esminius pataisymus. Bet mes
neprarandame vilties...
Taigi, prašome nerašyti straipsnių ar korespondenci
jų trečiuoju asmeniu. Jeigu pageidaujate pasidalinti savo
patirtimi, tai taip ir rašykite: „Aš sugalvojau organizuoti se
minarą, man pritarė darželio direktorė ir tėvai...“
O kad redakcijos pageidavimas būtų absoliučiai
akivaizdus, cituoju, pakeitusi pavardę, vieno teksto
ištrauką:
„Sėkmingas projektas
Projektą parašė visada kupina entuziazmo vyresn. auk
lėtoja A. Pavardenienė. Jos parašyti projektai visada laimi,
o projektų įgyvendinimui auklėtoja Pavardenienė geba
sutelkti darželio bendruomenę, tėvus, rėmėjus. Už tai jai
buvo įteikta padėka.
A. PAVARDENIENĖ
Vyresn. auklėtoja“
Zina RIMGAILIENĖ
„Švietimo naujienų“ vyriausioji redaktorė

Malonu skaityti laiškus, kurie parašyti aiškia ir taisyklinga
kalba. Svarbu nepamiršti ir lietuviškų kabučių (jas galima
surinkti klaviatūra: Atl + 0132 ir Atl + 0147), taip pat nepai
nioti ilgojo brūkšnio ir brūkšnelio pasirinkimo atvejų (ilgąjį
brūkšnį galima surinkti klaviatūra Atl + 0150). Siunčiami
laiškai turi būti pasirašyti, po kiekvienu tekstu nurodant jo
autorių.
Tikriausiai pastebėjote, jog bent kartą tekste rašome
pilnus minimų žmonių vardus. Tekstus, kuriuose prie pavar
džių nenurodyti vardai, o tik santrumpos, siunčiame atgal
ir tikimės gauti pataisytus. Nelietuviškus asmenvardžius
prašome rašyti originalo kalba – taip išvengsime klaidingų
interpretacijų.
Inesa ČIŽIŪNAITĖ
„Švietimo naujienų“ kalbos redaktorė

Iliustracija – nuotrauka, piešinys – yra vadinama teksto
akimis. Ji be galo svarbi, nes tinkamai parinkta patvirtina ir
papildo tekste minimus faktus, sudomina, patraukia dėme
sį, gali apibendrinti informaciją ir papuošti leidinio puslapį.
Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio dalyviai, nėra
informatyvi.
Nuotraukos NETINKA, jeigu jos:
įkeltos į tekstą (reikia pridėti laiške);
įterptos laiško fone;
sumažintos (tokios tinka tik internetui);
pateiktos kaip koliažas.
Taip pat nesiųskite nuotraukų nuorodų, 10-ies ar daugiau
nuotraukų, iliustruojančių vieną temą – reikėtų atrinkti tai,
kas, Jūsų manymu, yra svarbiausia.
Taip pat parašykite, kas nuotraukose vaizduojama.
Eglė LESNIAUSKIENĖ
„Švietimo naujienų“ maketuotoja
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„Tyrėjo diena – 3“
Pernai Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje jau trečią kartą vyko
rajono mokinių tiksliųjų ir gamtos mokslų konferencija „Tyrėjo
diena – 3“. Renginio iniciatorės – biologijos mokytoja metodi
ninkė Asta Šmukštienė ir matematikos mokytoja metodininkė
Jurgita Caporkienė. Konferencija skirta šviesai, nes 2015-ieji
Jungtinių Tautų bei UNESCO paskelbti Tarptautiniais šviesos
ir šviesos technologijų metais.
Dėstytojų bei studentų komanda iš Vilniaus universiteto
(VU), Šiaulių universiteto (ŠU), Kauno technologijos univer
siteto (KTU) ir Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro
bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pa
kvietė rajono mokyklų bei gimnazijos auklėtinius ir jų mokytojus
dalyvauti netradicinėse pamokose. Konferencijoje mokiniai ne
tik įgijo teorinių žinių, bet ir praktiškai prisilietė prie mokslinių
darbų, padedančių formuoti mąstymą, elementarius tiriamosios
veiklos mokėjimus bei įgūdžius, susipažino su tiriamąja veikla
bei mokslininko profesija. Akivaizdu, jog ne kiekvienas geba
rasti reikiamą mokslinį straipsnį, jį perskaityti ar suvokti. Šis
renginys – puiki galimybė mokslininkams, galintiems sudėtingas
mokslines tiesas perteikti paprastai, o tyrimus ir eksperimentus
paversti savotišku žaidimu.
Mokiniai galėjo apsilankyti zoologijos sode „Nariuotakojai“.
Tai vienintelė tokia vieta Baltijos šalyse, pristatanti didžiulę na
riuotakojų įvairovę. Konferencijos dalyviai ne tik pamatė vorus
paukštėdas ir maldininkus, šimtakojus, skorpionus, gyvalazdes,
tarakonus, bet ir daug apie juos sužinojo.
Matematika besidomintiems mokiniams užsiėm
 imus vedė
KTU atstovai. Dėstytojas Mantas Landauskas skaitė paskaitą
„Fraktalai: geometrinių formų žaismas ir galingas matematinis
įrankis“, jo kolega Tomas Danikauskas pakvietė į paskaitą-dis
kusiją „Ar informatikas = programuotojas? Kam reikalingos ir
kas kuria informacines sistemas“. Studentas Dovydas Grigaitis
pristatė antirefleksines dangas, paaiškino, kaip jos atspindi
šviesą.
Didelė dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų grupė atvyko
iš ŠU. Dr. Martyno Kazlausko paskaitoje mokiniai sužinojo apie
invazinius gyvūnus, o doc. dr. Loreta Kelpšienė pakvietė į edu
kacinį užsiėmimą „Inžinerinės grafikos perspektyva“. Matemati
kos katedros lektorė dr. Neringa Klovienė pamokoje „Transporto
uždaviniai“ nagrinėjo klausimus, susijusius su prekių vežimu
iš saugojimo į paskirstymo punktus. Bioedukacijos programos
magistrantės Ingrida Ivanauskienė ir Inga Juodienė mokiniams
pristatė viktoriną „Lietuvos flora ir fauna“. ŠU Botanikos sodo
direktorė prof. Asta Klimienė kartu su „Erasmus“ studentėmis
iš Latvijos ir Čekijos atskleidė bioetikos mokslo svarbą. Anot
profesorės, nors bioetika ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje yra
naujas mokslas, jo reikšmė nepaprastai didelė. Klonavimas,
genetiškai modifikuotų organizmų produktai, gyvybės proble
mos – šiandien itin aktualios temos. Bioedukacijos programos
magistrantės Edita Krikščiūnaitė ir Alina Baltrušaitienė, Lina
Austynienė ir Justina Zaleckienė pakvietė į edukacinį žaidimą
„Ekosistemos linksmai“. Mokiniai žaisdami „Raudonosios kny
gos loto“ susipažino su retomis ir nykstančiomis ekosistemos
rūšimis bei diskutavo, kaip jas galima išsaugoti. Dalyvaudami
protų mūšyje „Ekosistemų pasaulyje“, pritaikydami loginio mąs
tymo, problemų sprendimo bei mokėjimo mokytis kompetenci
jas, jie suvokė ekosistemos visumą. Žaidimo vedėjų klausimai
skatino susimąstyti apie ekosistemos kaitą.
Kasmet konferencijoje dalyvauja ir ŠU Botanikos sodo spe
cialistai. Dendrologas Vaidas Juknevičius pakvietė į „Medžių
loto“ – į grupes susiskirstę mokiniai mokėsi atpažinti Lietuvoje
augančius lapuočius ir spygliuočius. Visi įsitikino, kad žinoti
medžių, krūmų pavadinimus ne tik reikia, bet ir gali būti labai
įdomu. Botanikos sodo jaunesnioji mokslo darbuotoja Roberta
Dubosaitė-Lepeškevičė mokė pažinti vaistinius ir prieskoninius
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augalus, o Gėlininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šklenikienė pakvietė į užsiėmimą „Augalų dėlionė“.
Visada smagu konferencijose pamatyti buvusius auklėtinius.
Šį kartą darbą „Kas gyvena vandens laše?“ pristatė pirmasis
gimnazijos mokinių prezidentas Andrius Petrašiūnas, dabar
VU Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros docentas.
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialis
tės Justina Kvetelaitienė, Skaidrė Armonienė ir Ieva Vileikytė
vedė edukacinį užsiėmimą „Kūno analizatoriaus duomenys“.
Vyriausioji maisto ir veterinarijos gydytoja-inspektorė Laimutė
Savickienė pakvietė į paskaitas „Ar žinai, kiek mikrobų slepiasi
ant neplautų rankų?“ ir „Vaisiai ir daržovės. Nauda ir visos vai
vorykštės spalvos“. Vyriausiasis specialistas-maisto produktų
inspektorius Gintautas Laurikėnas skaitė paskaitas „Ar pieno
produktai iš miltelių?“, „Ar dešrelėje yra mėsos?“.
Mokytojai ir mokiniai susidomėję klausėsi klimatologės Aud
ronės Galvonaitės paskaitos apie klimato kaitą ir pavojingus
meteorologinius reiškinius. Mokslininkės teigimu, per pastaruo
sius penkiasdešimt metų klimato kaita itin paspartėjo dėl žmonių
vykdomos veiklos. Šiltėjant klimatui intensyvesni ir pavojingesni
tampa meteorologiniai reiškiniai: perkūnijos, stiprus vėjas (škva
las, viesulas), smarkus lietus, kruša, pūga, kaitra, tirštas rūkas.
Kartais tai gali tapti katastrofos priežastimi ir sukelti tragiškas
nelaimes. Klimatologė pabrėžė, kad nereikia painioti klimato
ir orų: klimatas – ilgalaikis procesas, o oras – trumpalaikis ir
priklausantis nuo daugybės veiksnių, kurių nė vienas sinoptikas
negali nuspėti. Atsakydama į populiariausią klausimą, ar šiemet
sulauksime žiemos, A. Galvonaitė šmaikštavo, jog žiema tikrai
bus, bet sniego pažadėti negali.
Tiksliaisiais ir gamtos mokslais besidomintys mokiniai vyko į
edukacinę kelionę: lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Kauno
botanikos sode, svečiavosi KTU, kur aplankė Studentų ugdymo
centrą ir stebėjo fizikos eksperimentus, dalyvavo ekskursijoje
po „Santakos“ slėnį.
Konferencijos rengėjai yra įsitikinę, jog jiems pavyko sudo
minti mokinius gamtos bei tiksliaisiais mokslais, supažindinti
su kuo įvairesnėmis sritimis. Prasminga tai, jog praktiniuose
užsiėmimuose pateikta medžiaga motyvuoja ir moko dirbti gru
pėje. Susitikdami su mokslininkais, klausydamiesi jų paskaitų,
mokiniai susidomi mokomaisiais dalykais, tampa aktyvūs ir
smalsūs. Alternatyvūs mokymo metodai suteikia galimybę pa
sireikšti ir nuojautai, ir intelektui bei patirti pažinimo džiaugsmą.
Gitana Abromikie
 nė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
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„Bendra mokytojų, tėvų, mokinių atsakomybė –
galimybė kurti ir organizuoti drauge“
„Visų pirma, mokykla turi tapti ne objektu, kurį tvarko kas nori iš
šalies, o subjektu – veikėju, turinčiu savo veidą, tradicijas, tempus.“

Meilė Lukšienė

Pernai lapkritį Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mo
kykloje vyko tradicinė konferencija, skirta programai „Charakte
ris“ įgyvendinti. Ši programa (koordinatorė – Arvydė Tunaitienė)
nuo 2005 m. integruojama į visas ugdymo įstaigos veiklos sritis.
Kartą per metus mokykloje organizuojama respublikinė metodi
nė-praktinė konferencija, kurioje pristatomi pasiekti rezultatai,
pasidalijama patirtimi.
Šių metų temą „Bendra mokytojų, tėvų, mokinių atsako
mybė – galimybė kurti ir organizuoti drauge“ lėmė Švietimo ir
mokslo ministerijos sprendimas 2015–2016 m. m. paskelbti
Mokyklos bendruomenės metais. Be to, Šepetos Almos Adam
kienės pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos finan
suojamame projekte „T klasė“ (tėvų klasė). Renginį pradėjo
„T klasės“ „mokinės“ – mamos su vaikais. Pristatyta meninė
kompozicija „Mes visi atėjom iš vaikystės...“, kurią paruošė mo
kyklos dramos būrelio vadovė Jūra Sigutė Jurėnienė. Šventėje
skambėjo vaikų ir mamų bendrystę liudijančios eilės bei dainos.
Konferencijoje skaityti 8 pranešimai, tris iš jų parengė
bendraminčiai kolegos, įgyvendinantys charakterio ugdymo
programą. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja ekspertė, etikos vado
vėlių autorė Adrijana Saulytė, etikos vyresnioji mokytoja Daiva
Baubonienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Aušra
Linkevičiūtė, Lina Špokauskienė, Sigita Andrijauskienė, lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė Danutė Dumbrienė ir technologijų
mokytoja metodininkė Lina Petrauskienė skaitė pranešimus ir
dalijosi patirtimi apie charakterio ugdymą, kūrybiškumą, darbą
su gabiais ir kūrybiškais vaikais. Šios progimnazijos pradinio
ugdymo mokytojos metodininkės Daivos Stefanavičienės pa
rengtas pranešimas „ClassDojo – kaupiamojo vertinimo ir tin
kamo elgesio skatinimo programa“ atskleidė, kaip inovatyviai
ir patraukliai bendradarbiauti su tėvais bei vertinti mažiausių
mokinukų ugdymosi pasiekimus ir elgesio pažangą.
Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos logopedė, specialioji
pedagogė metodininkė, gimnazijos Tėvų švietimo studijos
koordinatorė Vida Valiukienė pasidalijo patrauklių, priimtinų
vaikams bei tėvams metodų įgyvendinimo patirtimi ir galimybė
mis bendradarbiauti kitaip – pasitelkti gimnazijoje įkurtą Tėvų
švietimo studiją. Apie bendradarbiavimą su tėvais – mokinių

kūrybiškumo ugdymą – papasakojo Kupiškio r. Subačiaus
gimnazijos specialioji pedagogė Ingrida Kriaučiukienė. Ji pa
rengė stendinį pranešimą „Mokomosios metodinės ir vaizdinės
lavinamosios priemonės kūrybiškam vaikų ugdymui“, pristatė,
kokios metodinės priemonės labiausiai pasiteisina, žadina
vaikų kūrybines galias.
Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė, vyresnioji istorijos
mokytoja Birutė Zaborskienė savo pranešime „Būti pilietiškam
šaunu“ nagrinėjo bendruomeniškumo idėjas, padedančias įgy
vendinti pilietiškumo projektus. Ji pasidalijo per kelerius metus
sukaupta patirtimi.
Projekte „T klasė“ aktyviai dalyvavo, vaikus ir tėvus bendrai
veiklai suvienijo Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mo
kyklos socialinė pedagogė metodininkė, technologijų mokytoja
metodininkė Ingrida Sofija Pučėtienė. Jos pranešimas „Tėvų,
kuriuos vaikai pakvietė mokytis kartu, klasė“ – tai nuoseklaus,
ilgo ir kruopštaus darbo, neformaliosios veiklos būrelio užsiė
mimų bei gražaus bendradarbiavimo ataskaita. Vaikai kartu su
tėvais praleisdavo vieną vakarą per savaitę: kūrė įvairiausius
rankdarbius, dalyvavo parodose bei konkursuose. Svarbiau
sia – jie galėjo bendrauti ir bendradarbiauti kaip lygūs partne
riai, drauge ieškoti kūrybinio kelio, per pertraukėles gurkšnoti
šiltą arbatą, skanauti pačių keptus pyragus ir jausti artimiausio
žmogaus dėmesį ir meilę.
Visus konferencijoje dalyvavusius mokytojus sudomino Pa
nevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio r.
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniosios
specialistės Gintarės Šližytės skaitytas pranešimas „Stop
smurtui prieš vaikus artimoje aplinkoje“. Pareigūnė kalbėjo
apie per pastaruosius metus trigubai išaugusius smurto atve
jus šeimose, o tėvų atstovė Aušrinė Petrauskienė papasakojo
apie aktyvų tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje. Jos teigimu,
visa tai vaikui parodo, kad jis yra nepaprastai svarbus. Taip
skatinama mokymosi motyvacija.
Konferenciją apibendrinusių kuratorių – Kupiškio r. Kultūros,
švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, vadybos
ekspertės Rimutės Balzarevičienės ir Kupiškio r. Švietimo
pagalbos tarnybos direktorės, vadybos ekspertės Jurgitos
Trifeldienės – teigimu, pasirinkta tema atskleista vykusiai, tad
rekomenduojama šią gerąją patirtį skleisti ir kitiems.
Vanda Vanagienė
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagr. m-klos direktorė

Pažadintas jautrumas

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus
vaikams, turintiems vienokių ar kitokių
ugdymosi problemų, sunku sutelkti
dėmesį ir darbingumą. Tad nepapras
tai svarbu, kad ugdymas būtų patrauklus, vaizdingas, netra
dicinis, skatintų kūrybingumą, žadinantų motyvaciją mokytis ir
būti mokomiems. Ugdymo procesą gali paįvairinti žaidybiniai
elementai, patrauklios priemonės bei renginiai. Šiuos tikslus
ir siekėme (aš, šio straipsnio autorė, ir specialioji pedagogė
metodininkė Dalia Vaškevičienė) įgyvendinti mūsų įstaigoje.
Sumanymui pritarė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro me
todininkė Valerija Segalovičienė bei Kauno švietimo ir ugdymo
skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bliumbergienė. Taip ir „gi
mė“ netradicinis bendradarbiavimo projektas „Muzikinė veikla,
skatinanti specialiųjų ugdymo poreikių vaikų ugdymą(si) ir ko
munikaciją“, kurį koordinavo Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės
mokyklos direktorė Irena Švėgždienė. Itin svarbu – bendrauti
su kitų ugdymo įstaigų panašių problemų turinčiais vaikais.
Pirmąjį projekto renginį pradėjo Kauno 1-osios vaikų muzi

kos mokyklos mokiniai, o Žaliakalnio
progimnazijos specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys ugdytiniai, vadovau
jami logopedės ekspertės Valentinos
Kalėdienės, džiugino teatriniais gebėjimais. Keturiasdešimt
Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių į
chorą suburtų mokinių skambiomis dainomis stebino susirin
kusiuosius.
Muzikos mokyklos ugdytiniai suteikė galimybę bendrauti, kurti
draugiškus santykius, kartu atlikti žaidybines daineles, mokė
įveikti mušamųjų instrumentų valdymo sunkumus, jausti ritmą.
Kaip džiugu matyti pakiliai nusiteikusius mokinius! Visiems
dalyviams įteikti spalvingi padėkos raštai. Tai ypač nudžiu
gino vaikus – juk jie taip retai giriami... Mūsų mokyklos vaiko
gerovės specialistai įsitikinę, kad šiems mokiniams reikalinga
ne užuojauta, o laiku suteikta įvairiapusė ugdymosi pagalba.
Elizaveta PASTUCHOVA
Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagr. m-klos logopedė ekspertė
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Įgyvendintas edukacinis projektas „Pažinkime vieni kitus“
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazija kartu su mokyklo
mis partnerėmis – Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija ir Kretin
gos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindine mokykla – da
lyvavo šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų
konkurse „Būkime kartu“ ir įgyvendino – „Pažinkime vieni kitus“.
Konkursą inicijavo ir finansavo Švietimo ir mokslo ministerija,
organizavo – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Projekto ištakos siekia 2012 m., kai gimnazija užmezgė ry
šius su Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindine mokykla.
Abiejų įstaigų mokiniai dalyvauja projekte „Motiejaus Valančiaus
žingsnių aidas Vilniaus krašte“, tad kasmet šios pagrindinės
mokyklos auklėtiniai
atvyksta mūs ų gim
naz ist ams pris tat yti
žem ait išk ų trad ic ijų.
Planuodami dalyvau
ti projektų konkurse,
nusprendėme pasiūlyti
prisijungti ir rusakalbei
Šalčininkų „Santarvės“
gimnazijai. Smagu vie
niems kit us paž int i,
keliauti, dalytis patirti
mi. Juk vien tik iš va
dovėlių sunku suvokti
savo tautinę savastį ar
perprasti įtaką tėvynės
dabarčiai. Organiza
vome tris mokyklas suvienijusį renginių ciklą: ugdymas padė
jo stiprinti etnokultūrinius pagrindus, kūryba skatino jaunimo
komunikaciją, pilietiškumo, tolerancijos, patriotiškumo siekius
ir subūrė bendrai veiklai. Taip vaikai pajuto vienybę bei įvairia
pusiškai atskleidė savitą kultūrą.
Mūsų ugdytinių pažintis su bendraamžiais iš „Santarvės“
gimnazijos vyko rugsėjo pradžioje – abiejų įstaigų mokiniai vyko
į kelionę po Žemaitiją. Pirmiausia aplankėme pirmąjį kraštoty
ros muziejų Lietuvoje – Dionizo Poškos Baublius. Smagu, kad
gimnazistai galėjo apie garsųjį XIX a. rašytoją išgirsti ne tik mo
kykloje, bet ir svečiuotis šio žymaus kultūros veikėjo gimtinėje.
Apie kunigaikščius Oginskius ne vienas mokinys yra girdėjęs
per lietuvių kalbos ir istorijos pamokas, tad turbūt daugelis pa
sakytų, jog kur kas įdomiau klausytis pasakojimų apie garsų
žmogų, kai bent šiek tiek apie jį žinai. Taigi, Rietavas aplankytas
neatsitiktinai: ugdytiniai susipažino su giminės istorija, gėrėjosi
parko aplinka. Toliau vykome į Klaipėdą: pabuvojome viename
unikaliausių muziejų Rytų Europoje – Klaipėdos laikrodžių.
Mokiniams beliko pasitikrinti per pamokas įgytas žinias: ar
neužmiršo, kas būdinga renesanso, baroko ir kitiems stiliams.
Pasisvečiavę bei pernakvoję Kūlupėnuose, tęsėme kelio
nę ir vykome į Kretingos dvarą, garsų ne tik archeologijos,

Kultūrų kryžkelėje
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija kartu su Klaipėdos
Maksimo Gorkio pagrindine mokykla dalyvavo 2015 m. šalies
mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkurse
„Būkime kartu“. Gavusios finansavimą ugdymo įstaigos rugsė
jo–lapkričio mėnesiais įgyvendino projektą „Kultūrų kryžkelė“.
Tikslas – skatinti Klaipėdos ir Kėdainių krašto skirtingomis
mokomosiomis kalbomis besimokančių mokinių tarpusavio
bendradarbiavimą bei vykdyti bendras edukacines veiklas:
supažindinti su kitų Lietuvoje gyvenančių tautų papročiais,
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Susipažinimo žaidimas

numizmatikos, istorijos ir kultūros eks
pozicijomis, bet ir Žiemos sodu. Išvyką
baigėm e Palangoje: pasivaikščiojome
Jono Basanavičiaus gatve ir aplankėme
šėlstančią Baltijos jūrą.
Rugsėjo viduryje svečiai iš „Santarvės“
gimnazijos atvyko į mūsų įstaigą. Vieš
nagė pradėta Lietuvos istorijos pamoka,
per kurią mokiniams pristatyta Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės karyba ir leis
Klaipėdos zoologijos sode
ta pašaudyti iš lanko, pakilnoti kalavijus,
pasimatuoti kario šarvus. Svečiai susipa
žino su gimnazija, jos veikla, žaidė, mokėsi lietuvių liaudies
šokių žingsnelių. Kartu kūrėme draugystės simbolį – saulę,
dainavome akomponuojant gitaromis, šokome ir vaišinomės.
Tą kartą išsiskyrėme, kad ir vėl po mėnesio galėtume susitikti
Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje. Čia savo ugdymo įstaigą
pristatė aktyvieji projekto dalyviai. Buvo smagu toliau drauge
kurti, sportuoti, šokti, dainuoti patinkančias dainas. Vieni kitus
pažinome, mokėmės, stebėjome ir lyginome, ugdėme kūrybiš
kumą bei lyderystę.
Siekdami, kad susitikimai būtų smagesni, mokėmės gamin
ti tradicinius draugų krašto patiekalus ir vežėme vieni kitiems
paragauti pačių ruoštų skanėstų. Simboliškai projektą baigėme
lapkričio 16 d. – per Tolerancijos dieną, nes būtent šio projekto
veiklos mokė mus gerbti kitokią nuomonę, pažiūras, tikėjimą,
įsitikinimus, suteikė galimybę geriau kitus pažinti ir suprasti, at
skleisti savo išskirtinumą. Kartu praleistas laikas – tai geriausia
bendravimo, pažinimo ir tolerancijos pamoka.
Lolita MIKALAUSKIENĖ
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ g-jos direktorė
Jolita SLAVINSKIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja

tradicijomis, krašto savitumu, skatinti pagarbą ir toleranciją
kitataučiams, ugdyti saviraišką bei kūrybingumą.
Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose: domėjosi savo ir kitų
tautų kultūra, liaudies menu, tautosaka, iliustravo pasakas
ir kūrė virtualią darbų parodą „Piešiu pasaką“, dalyvavo fo
tografijų konkurse „Mūsų tradicijos“, kuriame atskleidė, kaip
namuose švenčiamos kalendorinės ir kitos tradicinės šventės.
Projekto dalyviams organizuota etnokultūrinė popietė „Kultūrų
kryžkelėje būkime kartu“ – integruota pasakojamoji tautosaka,
muzikinis folkloras.
Mokiniams įspūdį paliko nuoširdus tarpusavio bendravimas
ir išvykos. Spalį Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos ug
dytiniai su mokytojais lankėsi Maksimo Gorkio pagrindinėje
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Projekto dalyviai kartu sekė ir vaidino rusų liaudies pasaką „Ropė“

mokykloje – klaipėdiečiai svetingai sutiko pasipuošę tautiniais
drabužiais. Po trumpos pažinties vyko gerumo pamoka, vėliau
mokyklos teatro studija parodė spektaklį rusų kalba. Renginio
dalyviai mokėsi rusiškų žodžių, bendravo, žaidė. Visus nuste
bino mokyklos valgyklos darbuotojų iškeptas rusų tradicinis
šventinis patiekalas – karvojus. Vėliau klaipėdiečiai svečius
supažindino su savo miesto senamiesčiu, drauge lankėsi Laik
rodžių muziejuje, dalyvavo edukacinėje veikloje.

Spalio pabaigoje Klaipėdos Maksimo Gorkio
pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai at
vyko į Kėdainių Juozo Paukštelio progimnaziją.
Netilo džiaugsmo šūksniai ugdymo įstaigos
koridoriuose – juk vėl visi susitiko! Etnokultū
rinė popietė „Kultūrų kryžkelėje būkime kartu“
pradėta lietuvių liaudies daina „Plaukė sau lai
velis“. Renginyje mokiniai vieni kitiems dovanojo
liaudies dainas, sekė sakmę „Saulė, šaltis ir
vėjas“ bei iš smėlio piešė saulę, surengė darbų
parodą. Projekto dalyviai kartu sekė ir vaidino
rusų liaudies pasaką „Ropė“. Vėliau svečiai
apsilankė progimnazijos muziejuje, susipažino
su Kėdainių senamiesčiu ir jo įspūdinga istorija.
Prie arbatos puodelio visi mokiniai ir mokytojai
dalijosi įspūdžiais bei nutarė tęsti bendravimą
ir pasibaigus projektui.
Džiugu, kad Švietimo ir mokslo ministerija bei
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
sudaro mokiniams galimybę pažinti kitų tautų
kultūrą bei tradicijas.
Daugiau apie projektą rasite:
www.kedainiutv.lt/2015-10-23-kedainiu-krasto-naujienos,
www.paukstelio.kedainiai.lm.lt, www.gorkio.lt.
Vaida KRASAUSKIENĖ, Ernesta ZABUTKIENĖ
Projekto organizatorės

Išskleiskime draugystei sparnus
Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla jau antrus metus daly
vavo šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų
konkurse „Būkime kartu“. Taip buvo įgyvendintas projektas
„Išskleiskim draugystei sparnus – 2“, sudaręs sąlygas tęsti
draugystę ir glaudžiau bendradarbiauti su Šalčininkų r. Turge
lių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija. Siekdami pažinti ne
tik lenkų, bet ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautų istoriją, kultūrą,
prisijungti pakvietėme ir žydų Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT
gimnaziją, su kuria taip pat užsimezgė graži draugystė.

stengėsi pažinti socialinį ir kultūrinį kontekstą, išmoko paisyti
adresato poreikius, gerbti kitą kultūrą ir tolerantiškai elgtis su
įvairių tautų žmonėms. Bendradarbiavimą ir socialinę partne
rystę tarp trijų švietimo įstaigų numatoma tęsti ir pasibaigus
projektui „Išskleiskim draugystei sparnus – 2“.

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio ir Vilniaus
Šolomo Aleichemo ORT gimnazijų mokiniai bei mokytojai lan
kėsi Eigirdžių pagrindinėje mokykloje, susipažino su žemaičių
krašto ir Žemaitijoje gyvenusių žydų tradicijomis, papročiais,
vaišinosi žemaitiškais valgiais. Svečiai šeimininkams pristatė
Projekto tikslas – plėsti mokinių akiratį ir tęsti pažintį su Vil
Lietuvos lenkų ir žydų istoriją, meną, papročius, drauge disku
nijos krašto bei Vilniaus kitataučių kultūra, istorija ir žymiais
tavo apie skirtingų Lietuvoje gyvenančių tautų bendrą patirtį,
žmonėmis, ugdyti kultūrinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, tauti
išgyventą tragediją, apie pagarbą ir toleranciją kitataučiams.
nės savimonės bei socialinę pilietinę kompetencijas. Ugdytiniai
Visų trijų švietimo įstaigų projektų vadovai (aš,
šio straipsnio autorė, Telšių r. Eigirdžių pagrin
Lenkų gimnazistai Eigirdžių pagr. m-kloje
dinės mokyklos direktorė Danutė Juškienė, Šal
čininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio
gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja
Jurgita Tarasevičienė, Vilniaus Šolomo Aleiche
mo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
neformaliajam ugdymui Ela Pavinskienė) derino
veiklas, rengė detalų planą, vykdė edukacines
programas.
Rugsėjį į Žemaitiją iš Turgelių Povilo Ksavero
Bžostovskio gimnazijos atkeliavo didelis būrys
mokinių ir juos lydėjusios mokytojos: Magdalena
Klepka, Irena Jereminovič, J. Tarasevičienė. Po
sutikimo mokyklos aktų salėje vyko abiejų ugdy
mo įstaigų meniniai pasirodymai. Vėliau istorijos
mokytojas Julius Tamošauskas svečius išlydė
jo į „Alkos“ muziejų Telšiuose, kuriame buvo
pristatyta paroda, skirta Lietuvos žydų genocido
aukų atminimo dienai.
Su mokytojais ir mokiniais iš Šalčininkų išvy
kome į ekskursiją po Žemaitijos kraštą. Pakeliui
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lėšų bazė dvejus metus buvo
atnaujinama ir 2012 m. ba
landžio 27 d. vyko oficialus
Šaltojo karo muziejaus ati
darymas. Istorinė ekspozicija
pasakoja apie penkis dešimt
mečius trukusį Šaltąjį karą.
Išvyka tęsėsi Plateliuose,
kur projekt o dalyv iai sus i
pažino su miestelio istorija,
aplankė Žemaičių nacionalinį
parką, Užgavėnių ekspozici
ją, dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose Platelių dvaro
centre. Trumpai stabtelėta
Plungėje, garsiajame Ogins
kio dvare ir parke. Galiausiai
Telšiuose su svečiais atsi
sveikinta.
Spalį Eigirdžių pagrindinės
mok yklos mok in iai, lyd im i
Šolomo Aleichemo ORT gimnazistų meninė programa „Šabatas“
mokytojo J. Tamošausko bei
socialinės pedagogės Linos
į Žemaičių Kalvariją papasakojau apie Kęstaičius, senovėje
Raudienės, lankėsi Vilniuje ir Šalčininkų krašte. Pirmąją dieną
(1586 m.) jiems priklausiusį dvarą, Kęstaičių kaimo tragediją,
gidė Regina Kopilevič vedžiojo po Vilnių žydų istorijos ir kul
šv. Roko bažnyčią ir drąsius žemaičius, gynusius ją nuo aršių
tūros pėdsakais, aplankytas ne vienas muziejus, dalyvauta
kazokų. Bažnyčioje įsikūrę žemaičiai čia išbuvo net kelis mė
edukaciniuose užsiėmimuose, per kuriuos ugdytiniai galėjo
nesius, kol caro valdžia nepakvietė kelių kazokų būrių. 1886 m.
pajusti tragišką žydų tautos likimą. Nepamirštas Gaono pa
pralietas žmonių kraujas, deja, bažnyčios nepavyko išsaugoti
minklas, stabtelėta prie žydų istorijai reikšmingų memorialinių
ir caro valdžia įsakė ją nugriauti, o sovietiniais metais ši vieta
lentų, apsilankyta Vilniaus Aušros, šv. Teresės bažnyčiose,
buvo paversta kariniu poligonu. Atkūrus Lietuvoje nepriklau
Vilniaus stačiatikių vienuolyne prie šv. Dvasios cerkvės. Po šios
somybę, čia kiekvieną rudenį vyksta minėjimai, pagerbiami
edukacinės ekskursijos Eigirdžių mokyklos mokiniai nuvyko į
žuvusieji, statomi iš įvairių Žemaitijos parapijų atvežti kryžiai,
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją. Šiltai sutikti moky
skirti atminti šią tragediją. Kasmet jų tik daugėja – jau galima
tojų ir direktoriaus pavaduotojos E. Pavinskienės, papietavę,
pamatyti apie trisdešimt kryžių.
susirinkome į gimnazijos aktų salę. Mokyklos direktorius Miša
Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje svečius iš Šal
Jakobas pristatė ugdymo įstaigos įkūrimo istoriją, o gimnazistai
čininkų pasitiko kunigas kanauninkas Jonas Ačas ir Žemaičių
papasakojo, kaip švenčiamos tradicinės žydų šventės, šabas,
Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos geografijos moky
parodė filmą apie mokyklą, paruošė nuotaikingą meninę pro
tojas. Svečiams pristatyta miestelio, anksčiau vadinto Gardais,
gramą. Didelį įspūdį mokiniams paliko modernūs kabinetai bei
istorija. Visus sužavėjo bazilikos didingumas ir jaukumas, nuo
inovatyvių mokymo priemonių gausa. Mūsų ugdytiniai dalyvavo
širdus kunigo kanauninko J. Ačo bendravimas. Jis pasakojo,
edukaciniuose užsiėmimuose: „Žydų nacionalinių valgių pavel
kad bažnyčia nuo seno garsėja stebuklinga Nukryžiuotojo
das“, „Žydų tradicijos ir papročiai“. Pasisvečiavę žydų gimnazi
Jėzaus figūra, iš Romos atvežtu (XVII a.) Dievo motinos su
joje, toliau tęsėme ekskursiją po Vilnių, aplankėme Panerius,
Kūdikiu paveikslu bei garsiąja Turino drobule. Kanauninkas sve
Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų.
čius pakvietė į kasmet liepos mėnesį vykstančius didžiuosius
Viešnagę pratęsėme Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio
Žemaičių Kalvarijos atlaidus, pasižyminčius žmonių gausa ir
gimnazijoje. Mus sutiko mokyklos direktorė Lucija Jurgelevič,
archajiškomis tradicijomis. Bazilikoje pasimelsta Dievo motinai
pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja ir mokytojai. Pir
Marijai lietuvių ir lenkų kalbomis.
miausia mokiniai susibūrė sporto salėje, kur vyko smagios spor
Iš Žemaičių Kalvarijos su svečiais keliavome į netoli Plate
to varžybos, o po vakarienės jiems surengta diskoteka. Vakare
lių, Plokštinės kaime (Plungės r.), esantį Ekologinio ugdymo
ilgai netilo žemaitiškos, lietuviškos, lenkiškos, rusiškos šnekos,
centrą. Ten jau laukė mūsų pagrindinės mokyklos mokiniai. Po
bendrauti netrukdė net skirtingos gimtosios kalbos. Na, o ryte
vakarienės vyko abiejų ugdymo įstaigų draugiškos sporto var
gimnazijos fojė – nuotaikinga abiejų švietimo įstaigų meninė
žybos „Linksmosios estafetės“, netradicinis tinklinis, futbolas.
programa ir projekto vadovių sveikinimai, simbolinės dovanos.
Viską paruošė kūno kultūros mokytojas Bronislovas Šiaudkulis.
Mūsų mokiniai pašoko nuotaikingą šokį ir padainavo keletą
Šios dienos pabaigoje – jaukus atsiminimų vakaras: mokiniai ir
dainų, mažieji gimnazistai suvaidino vaizdelį. Po pusryčių visi,
projekto vykdytojai aptarė veiklas, dalijosi įspūdžiais.
lydimi Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos mokytojų J. Tara
Kitą dieną svečiai, lydimi Eigirdžių pagrindinės mokyklos
sevičienės ir Alenos Yarmolkovichenės, keliavome į ekskursiją
istorijos mokytojo J. Tamošausko ir socialinės pedagogės Ri
po Šalčininkų kraštą. Pasidžiaugę gražiu miesteliu, aplankę
mos Jurevičiutės, apsilankė Šaltojo karo muziejuje. Dėmesį
Adomui Mickevičiui pastatytą paminklą, vykome į Dieveniškių
prikaustė gido pasakojimas apie vienintelę Europoje ekspo
istorinį etnografinį muziejų. Dieveniškės – išskirtinis Lietuvos
ziciją, įrengtą viename pirmųjų Sovietų Sąjungos požeminia
gamtos ir kultūros kraštas. Paskutinis apledijimas nepasie
me balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse. Bazė
kė šių žemių – aukščiausia regioninio parko vieta siekia net
Plokštinėje pastatyta per dvejus metus – dirbo 10 000 karei
262,6 metrus virš jūros lygio. Etnografinių kaimų kraštovaizdį
vių-statybininkų. Statybos darbai baigti 1962 m. gruodžio 31 d.
suformavo Valakų reforma, vykdyta Lietuvos Didžiojoje Ku
Raketų paleidimo aikštelė buvo aptverta tvora, kurią sudarė 6
nigaikštystėje XVI a., Žygimanto Augusto laikais. Vietovėse
apsauginės linijos: spygliuotos vielos, signalizacijos, aukštos
tarp Poškonių ir Dieveniškių išsidėstę net trylika gatvinių
įtampos elektros linijos. Į keturias šachtas nuleistos R-12 ter
kaimų. Kiekviena savitai įrengta sodyba, puošnios langinės
mobranduolinės raketos, kurių aukštis – 22 metrai.
paliko didžiulį įspūdį. Aplankę Poškonių pilkapyną, gražuolį
Lankytojai galėjo apžiūrėti 27 metrų gylio šachtą, susipa
Grybiškių ąžuolą, pasukome į Rimašių kaimą – čia sodybos
žinti su sovietinės armijos reikmenimis. Iš Europos Sąjungos
įkurtos kairiajame Gaujos krante ir atkartoja jos vingį. Kaime
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paminklinėmis lentomis pažymėtos 8 sodybos, o į architektū
ros paminklų sąrašą jų įtraukta 13. Gaujos dešiniajame krante
kopėme į Bėčionių piliakalnį, nuo kurio atsivėrė nuostabus
kraštovaizdis. Tai vienintelis žinomas ir tyrinėtas senovės pilies
kalnas Dieveniškių apylinkėse, čia ir dabar galima pastebėti
pylimo liekanų. Apžiūrėjome ir buvusį Norviliškių vienuolyną,
kurio sienos mena graudžią meilės istoriją. Pasibaigus nuostabiai viešnagei Dieveniškėse pasukome Jašiūnų link. Dvaro
kieme mus, žemaičius, pasitiko ponas Kazimiežas Karpičas,
buvęs gimnazijos direktorius. Jis pristatė dvaro istoriją, neseniai
restauruotas patalpas, čia gyvenusias žymias lietuvių ir lenkų
kultūros asmenybes, supažindino su moderniai įrengta ekspo
zicija, skirta priminti šio krašto istoriją ir čia gyvenusius meno,
mokslo ir kultūros žmones. Dvaras 1824–1828 m. pastatytas
Jano Sniadeckio iniciatyva, rūmų projekto autorius – Karolis
Podčašinskis. XIX a. pab. Jašiūnų dvaras buvo tapęs mokslinin
kų bei menininkų traukos vieta: čia lankydavosi Julijus Slovac
kis, Stanislovas Bonifacas Jundzilas, Ignotas Domeika, Tomas
Zanas, Edvardas Odinecas ir kiti žinomi mokslininkai bei garbūs
kultūros veikėjai. Direktorius džiaugėsi, kad 2013–2015 m.
Europos Sąjungos ir Šalčininkų r. savivaldybės lėšomis įgyven
dintas „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų
dvaro sodybos – rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems

turizmo poreikiams“ projektas, garsusis dvaras vėl galės kviesti
svečius iš visos Lietuvos bei kitų kraštų kultūrinei, pažintinei,
edukacinei veiklai. Jašiūnų dvaras, kadaise priklausęs didikams
Radviloms, Balinskiams bei Sniadeckiams, atgimė ir pasiruošė
priimti lankytojus.
Mūsų pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai liko
patenkinti projekto veiklomis. Visi dar ilgai dalijosi įspūdžiais
apie senąjį Vilnių, persipynusią lietuvių, lenkų ir žydų tautos
istoriją, Šalčininkų kraštą, išskirtinius gamtos paminklus, o
svarbiausia – apie užsimezgusią draugystę. Dėkojame abie
jų gimnazijų, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio ir Vilniaus
Šolomo Aleichemo, direktoriams L. Jurgelevič ir M. Jakobui,
projekto vadovėms J. Tarasevičienei ir E. Pavinskienei už
bendradarbiavimą. Įgyvendintos veiklos padėjo ne tik susipa
žinti, bet ir susidraugauti skirtingų kultūrų mokiniams, susirasti
bendraminčių. Prisijungė ne tik didelis būrys vaikų, mokytojų,
bet ir tėvelių. Projektas praturtino ir paįvairino mokyklos veik
lą. Visi sutarėme tęsti draugystę: dalyvauti 2016 m. projektų
„Būkime kartu“ konkurse ir ieškoti partnerių Palangos ar Klai
pėdos krašte.
Danutė JUŠKIENĖ
Telšių r. Eigirdžių pagr. m-klos direktorė, projekto vadovė

Projektas „Preliudas Čiurlioniui“
„Bet reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse
visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje
ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse.“

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Pernai paminėtos 140-osios kompozitoriaus, dailininko, chorų
dirigento, literato M. K. Čiurlionio gimimo metinės. Mintis priar
tinti vaikus prie ryškiausią pėdsaką Lietuvos kultūroje palikusio
kūrėjo kilo Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytojai Aurelijai
Urniežienei. Taip gimė bendras dviejų ugdymo įstaigų – Šiaulių
1-osios muzikos ir Šiaulių dailės mokyklos – projektas „Preliu
das Čiurlioniui“.
Lapkritį muzikos mokyklos koridorių papuošė Šiaulių dailės
mokyklos mokinių darbų paroda „Improvizacija Čiurlioniui“.
Menininko kūrinių įkvėpti vaikai grafikos, tapybos, fotografijos
darbais perteikė M. K. Čiurlionio darbų sukeliamas emoci
jas: individualiai savitą erdvės suvokimą, sudarantį vaizdo iš
paukščio skrydžio įspūdį, kosminį gamtos ir jos ciklų regėjimą,
vidinio susikaupimo atspalvį. Sukurta improvizacija tik dar
kartą patvirtino dailės genijaus savo tėvui pasakytus žodžius:
„Kas prieis prie mano paveikslų ir pajus jausmo bangą, tas jau
nebepasitrauks.“

M. K. Čiurlionis pirmiausia vertinamas kaip dailininkas, tačiau
jo muzikinė kūryba yra ne mažiau originali ir reikšminga. Per
savo trumpą gyvenimą menininkas sukūrė apie 300 kūrinių
chorui, fortepijonui, vargonams, styginių kvartetui ir orkestrui.
Be to, jis yra pirmasis lietuvių
komp oz it or ius kūr ęs sim
foninę ir kamerinę muziką.
„Muzika – tai Dievo pasiun
tinys, atsiųstas jaudinti švel
niausias ir geriausias mūsų
sielos stygas, raminti širdis,
suvargusias mūsų sielose,
guiti iš jų melus, nedorybes,
pavydus, neapykantas“, – ra
šė kūrėjas.
Šiaulių 1-osios muz ik os
mokyklos mokiniai perteikė
kompozitoriaus genialumą –
tarsi aidas miške suskambo
choro „Gama“ atliekama harmonizuota lietuvių liaudies
daina „Oi giria, giria“. Cho
rinę muziką keitė fortepijo
nas: preliudai, mazurkos, fugos... Kanklių stygomis „kalbėjo“
ansamblio „Kupolėlė“ atliekama lietuvių liaudies daina „Sėjau
rūtą“ ir mokytojos A. Urniežienės pasakojamos kompozitoriaus
gyvenimo akimirkos...
Dviejų menų sintezės užburti toliau pažintį su išskirtiniu dai
lininku bei kompozitoriumi tęsėme dailės mokykloje – čia vyko
edukacinis užsiėmimas abiejų mokyklų mokiniams. Apie vaikų
akimis pažintą M. K. Čiurlionį galima kalbėti ilgai... Norėčiau
pacituoti menotyrininko ir muzikos profesoriaus Michailo Kazi
niko žodžius: „Jeigu jūs iš tikrųjų suvoktumėte M. K. Čiurlionį, jo
genialumą, muzikos ir dailės kūriniuose atsispindinčią visatos
kilmę ir vientisumą, jūs galėtumėte suprasti save, savąjį uni
kalumą, o pasauliui per pamatines žinias atverti svarbiausius
dalykus.“
Kristina VEDECKIENĖ
Šiaulių 1-osios muzikos m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Sausį baigiame kalbėti apie pernykščius darbus, o gal net ir vargus, nes naujieji metai atnešė naujų. Taigi, pateikiame
paskutiniuosius tekstus apie Mykolo Kleopo Oginskio metams skirtus renginius mokyklose. Nebeplanuojame grįžti ir prie
temų, skirtų Etnografinių regionų metams. Panašu, kad pradėjome kartotis. Kalbėkime ir rašykime apie tai, kuo gyvename
šiandien, nes tokia mūsų leidinio paskirtis.
Redakcija

Romantinės muzikos festivalis
Panevėžyje

Pirmą kartą Panevėžio muzikos mokykloje surengtas res
publikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Ankstyvojo romantizmo
muzika“, skirtas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės
veikėjo, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms
gimimo metinėms.
Renginio preliudija tapo birželį mokytojos ekspertės Alvydos
Beržonienės organizuota mokinių ir mokytojų išvyka į Rietavo
M. K. Oginskio meno mokyklą bei aplankytas Oginskių dvaras
Plungėje. Festivalis „Ankstyvojo romantizmo muzika“ surengtas
lapkričio pabaigoje.
Įvairiausiais muzikos instrumentais grojantys atlikėjai atvyko
iš Panevėžio miesto ir rajono, Šakių, Ukmergės, Anykščių, Pa
kruojo meno bei muzikos mokyklų. Festivalio atidarymas ir du
koncertai vyko Panevėžio muzikos mokyklos didžiojoje salėje,
o baigiamasis renginys – Panevėžio muzikiniame teatre. Šven
tės koordinatorė – Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Ramutė Stasevičienė.

Turiningi gimnazijos metai
Dabar jau tolimais 1933-ai
siais menininkai, kurdami filmą
„Karalienė Kristina“, XVII a.
polit ik ės lūp om is išr eišk ė ir
šiandien gilią prasmę turin
čius žod žius: „Pag erbd am i
didžiuosius, išaukštiname sa
vo sielas.“ Utenos Adolfo Ša
pokos gimnazijos mokytojai ir
mokiniai nepraleido progos iš
aukštinti savo sielų – pagerbė
Mykolo Kleopo Oginskio atmi
nimą. Jie apsilankė Plungėje
ir Rietave, išklausė turiningą
Rietavo muziejaus direktoriaus
Vytauto Rutkausko paskaitą
apie iškilią Oginskių giminę.
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Jaunieji muzikantai, dainininkai ne tik savitai interpretavo
ankstyvųjų romantikų kūrinius, bet ir kaip išraiškos vienovę pa
sirinko būdingą aprangą. To laikmečio nuotaiką padėjo sukurti
Panevėžio muzikos mokyklos teatro studijos mokinės Saulė
ir Karolina. Bene stipriausią įspūdį paliko Ukmergės meno ir
Panevėžio muzikos mokyklų jungtinio styginių instrumentų
orkestro (mokytojos Marija Virginija Mažeikienė ir Vidmanta
Luomanienė) atlikti kūriniai: Žako Ofenbacho barkarolė iš
operos „Hofmano pasakos“ ir Karlo Marijos Vėberio „Medžio
tojų choras“ iš operos „Laisvasis šaulys“. Koncerto pabaigoje
skambėjo visų dalyvių atliekamas garsusis polonezas „Atsi
sveikinimas su tėvyne“.
Romantinėmis nuotaikomis alsavęs festivalis baigėsi, tačiau
paliko viltį jį pratęsti. Juk visuomet atsiras romantinės muzikos
mylėtojų – tad reikia plėsti jų gretas.
Rimutė STANKUVIENĖ
Panevėžio muzikos m-klos mokytoja metodininkė
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Gimnazijos istorijos mokytojos kartu su tikybos mokytoja se
serimi Dominyka organizavo kelionę į vienuolynus: Palendrių
šv. Benedikto Kelmės rajone, Tytuvėnų bernardinų, Pranciš
konų ordino Kretingoje, Pranciškonų prie Kryžių kalno. Ypač
didelį įspūdį keliautojams paliko viešnagė Panevėžio moterų
vienuolyne, kur jiems parodytas kalėdaičių gamybos procesas.
Mokykla prisijungė prie Etnografinių regionų metams skirtų
veiklų. Per pirmąjį renginį gimnazistai susipažino su Lietuvos
etnografų darbais, vyko į šioms asmenybėms reikšmingas vie
toves, nusilenkė Simono Daukanto paminklui, aplankė Dionizo
Poškos Baublius, grožėjosi Tiškevičių kultūriniu paveldu, žiū
rėjo ir aptarė vaizdo filmą „Viena diena Utenos krašto keliais“
(autorius – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Litua
nistikos fakulteto darbuotojas Vytautas Vasiliauskas). Prie
kūrybinio proceso prisidėjo ir Adolfo Šapokos gimnazijos isto
rijos mokytojos, įgarsino žinomas etnologas, LEU profesorius
Libertas Klimka.
Gruodžio pradžioje istorijos mokytojos Jolita Baltuškienė ir
Daiva Dūdėnienė organizavo integruotą istorijos, pilietiškumo,
geografijos, muzikos ir anglų kalbos pamoką „Etnografiniai
Lietuvos regionai“. Aukštaitijai atstovavo muzikos mokytoja
Irena Latonienė, Dzūkijai – geografijos mokytojas Jonas Jar
malavičius, Žemaitijai – anglų kalbos mokytoja Jovita Butkienė,
Suvalkijai – lituanistas Algimantas Siaurusaitis, o Mažajai Lie
tuvai – anglų kalbos mokytojas Antanas Būdvytis. J. Butkienės
gimtasis miestas yra Telšiai. Mokytojos siekis – padėti savo
gimtinę mylinčiam žmogui išgirsti, įsidėmėti nuo vaikystės
girdimus žodžius ir neleisti jiems bei nepakartojamą tėviškės
aurą kūrusioms intonacijoms išnykti. Žemaitija – labai savitas
Lietuvos kraštas. Išskirtiniai čia ne tik žmonės, jų gyvenimo

būdas, kultūrinės tradicijos, kraštovaizdis bei dialektas, bet ir
atkaklios pastangos visa tai išsaugoti.
Mokytojas J. Jarmalavičius jau daug metų gyvena Utenoje,
bet save laiko tikru dzūku. Jis teigė, kad kiekvienas turi atskleisti
savo tautos, krašto pažinimo paslaptis, vaizdžiai parodyti, kaip
kaupėsi ir kaupiasi žmogaus pasaulėjauta tėviškės gamtoje.
Kiekviename Lietuvos regione yra ryškų pėdsaką palikusių
asmenybių, bet niekas nepaneigs fakto, kad dauguma jų – ki
lusios iš Suvalkijos žemės. Mokytojo A. Siaurusaičio teigimu,
tam didelę reikšmę turėjo ir šio krašto istorija.
Iš Mažosios Lietuvos į Utenos kraštą atvykęs mokytojas
A. Būdvytis papasakojo, kas yra tie lietuvininkai ir šišioniškiai.
Jam labai brangus Rambyno kalnas, Bitėnai bei Bitėnų kapi
nės, kur ilsisi Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus
ir žymusis kultūros veikėjas, filosofas, publicistas Vydūnas.
Pamokos pradžią ir pabaigą vainikavo mokytojos, skudutinin
kės, pasakorės ir dainininkės I. Latonienės pasakojimas apie
aukštaičių krašto tarmes ir muziką. Viltė Subačiūtė padainavo
lietuvių liaudies dainą užpalėnų tarme ir pasekė pasaką apie
pupą, o I. Latonienė prisistatė biržietiška tarme. Linksma,
nuotaikinga, daug naujų žinių suteikusi pamoka baigėsi moki
nių išsakyta mintimi: „Mes visi skirtingi, bet mus jungia vienas
žodis – Lietuva.“
„Derlingi“ buvo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai praėjusieji
metai. Ūgtelėjo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai – patyrė daug
naujo, permąstė ir naujai suvokė seniai žinotus dalykus. Tai
suteikia vilties, jog šie – 2016-ieji – metai taip pat bus turiningi.
Dr. Vida KNIŪRAITĖ
LEU Visuotinės istorijos katedros docentė

Pirmasis klasės orkestras
Baltijos šalyse

Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazija yra pirmoji Baltijos ša
lių mokykla, kurioje įkurtas klasės orkestras. Tokia iniciatyva
kilo vienam iš gimnazijos ugdytinių tėvų – Sauliui Balsiui.
Jis suorganizavo susitikimą su oficialiu „Yamaha“ atstovu
iš Olandijos ir pasiekė tikslą – IIa klasėje yra įkurtas ir nuo
2015 m. rugsėjo veikia klasės orkestras.
Klasės orkestras – tai pasaulyje ir Europoje plačiai paplitusi
praktika, turinti ne vienerių metų patirtį JAV, Vokietijoje, Olan
dijoje ir kitur. Jo esmė – dviejų metų programa (su galimybe
pratęsti iki 4 ar 6 metų): varinių ir medinių pučiamųjų instru
mentų pamokos bei integruotas įprastas muzikos švietimas.
Šis metodas leidžia pasiekti itin gerus rezultatus ir įkvepia
mokinius bei jų tėvus. Vaikai išmoksta klausytis vienas kito,
daroma teigiama įtaka kasdieniam jų gyvenimui. Juk muzika
yra labai reikšmingas dalykas formuojant asmenybę: su ja
susiję mokiniai išsiskiria motoriniais įgūdžiais, matematiniais
gabumais, geriau geba skaityti. Grupiniai užsiėmimai lavina

vaikų socialinius įgūdžius, be to, šiais laikais svarbu atkreipti
dėmesį į emocinio intelekto vystymą(si).
Lapkritį mokyklą aplankė bei savo žiniomis, muzikos mokymo
metodais dalijosi Vincentas de Leur, dirigentė Marion Zwanen
berg-Neefs ir klasės orkestro vadovas S. Balsys. Pirmą kartą į
bendrą pasirodymą rinkosi orkestro dalyviai, mokytojai, tėveliai
ir svečiai iš Olandijos. Vaikai itin entuziastingai visus sutiko ir
parodė, ko jau išmoko. Svečiai buvo maloniai nustebinti pa
siekta pažanga, nepaprastai patenkinti orkestro vadovo darbu
ir džiaugėsi, jog juos palaiko gimnazijos administracija. Pas
taroji aktyviai ieškojo būdų ir išteklių, kaip įsigyti instrumentų.
Tėveliams ir vaikams svečių iš užsienio atvykimas buvo
ypatingas įvykis. Ne visi gebėjo bendrauti anglų kalba, bet
kiekvienas neabejotinai pajuto, koks galingas bendravimo instrumentas yra muzika.
Jurgita MACKEVIČIŪTĖ
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja
Žydronė ŠEMELIENĖ
Gimnazijos tarybos pirmininkė
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(Atkelta iš spalvotosios dalies 19 p.)

Skamba, skamba lietuviška dainelė

Muzikos šventės dalyvius ir svečius pasveikino Krasnozna ensk o mun ic ip alin io rajon o adm in istr ac ijos virš in ink as
m
Vladimiras Sytniukas ir Švietimo skyriaus viršininkė Tatjana
Kliučnikova, laikinai Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske
konsulo pareigas einantis Bronius Stasys Makauskas, Kaliningrado srities Švietimo plėtotės instituto papildomo mokymo cen
tro direktorė Alla Isajeva ir aš, Kaliningrado regioninės lietuvių
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas.
Modernioje Krasnoznamensko (Lazdynų) mokyklos aktų
salėje tris valandas skambėjo kalendorinių apeigų ir vaikų
liaudies dainos, sutartinės, šiuolaikiniai vokaliniai kūriniai. Atli
kėjams beveik visą laiką buvo pritariama kanklėmis, skudučiais
ir kitais instrumentais.
Kompetentinga vertinimo komisija pabrėžė aukščiausią šių
dalyvių atlikimo lygį: vaikų folkloro ansamblių „Beržinėlis“ (va
dovė Loreta Litvinova), „Rūtelė“ (vadovė Irena Tiriuba), „Malū
nėlis“ (vadovė Alma Janvariova), vokalinių grupių „Kancona“ ir
„Dolče“ (vadovės Natalija Litvinova ir Rena Rzajeva), solisčių
Kristinos Martinaitis (vadovė Vita Kovalenko) ir Karinos Svirinos
(vadovė Vladislava Budrikas).
Puikų estetinį suvokimą, sceninę kultūrą ir originalumą
parodė šie atlikėjai: Antanas Paukštis (vadovė Tatjana Pavlo
va), Viktorija Belkevičiūtė (vadovė Nijolė Naimušina), Anna
Kopylova (vadovė Elena Filippova), Valerija Toliupa (vadovė
V. Budrikas), Grafo Mackevičiaus ir Darjos Krasnikovos duetas
(vadovė V. Kovalenko), vokalinės grupės „Žiogeliai“ ir „Bitelė“

(vadovas Algirdas Karmilavičius), „Saulutė“ (vadovai A. Janva
riova ir Jonas Asakavičius), „Viturys“ (vadovė V. Kovalenko),
vaikų mišri vokalinė grupė (vadovės Vida Martišauskienė ir
Jolanta Valskienė).
Žiūrovus taip pat sužavėjo vaikų folkloro ansamblių „Nad
ruvėlė“ (vadovė Gražina Koliago) ir „Kupolytė“ (vadovė Irma
Kurkova) pasirodymai.
Visi šventės dalyviai apdovanoti festivalio organizacinio ko
miteto diplomais ir suvenyrais. Vaikų folkloro ansambliui „Ber
žinėlis“, vokalinei grupei „Kancona“ ir solistei A. Kopylovai įteikti
specialieji Krasnoznamensko r. administracijos viršininko prizai.
Deputatų fondo piniginiais prizais apdovanoti vaikų folkloro an
samblis „Malūnėlis“ ir vokalinė grupė „Saulutė“, pastaroji atliko
Kaliningrado pedagogės ir poetės Rūtos Leonovos autorinę
dainą. Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske specialiaisiais
prizais galėjo džiaugtis visi folkloro ansambliai.
Vaikų muzikos festivalį parengė Kaliningrado regioninė lietu
vių kalbos mokytojų asociacija. Renginį padėjo organizuoti bei
finansavo LR švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijos,
Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, Kaliningrado sri
ties Švietimo ministerija ir lietuvių nacionalinė kultūrinė autono
mija, Krasnoznamensko r. administracija bei Krasnoznamensko
vidurinė mokykla. Festivalio projektui vadovavo lietuvių kalbos
ir etninės kultūros mokytojas Algirdas Karmilavičius.
Aleksas BARTNIKAS
Festivalio organizacinio komiteto pirmininkas

Suvokti pasaulį per muzikos garsus
Praėjusių metų lapkritį Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyk
loje surengtas 4-asis respublikinis profesinės linkmės muzikinio
ugdymo modulio mokinių festivalis-koncertas.
Renginio organizatoriai: Nacionalinė Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio menų ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos.
Į ketvirtąjį festivalį-koncertą susirinko gabiausi šalies vai
kai, grojantys įvairiausiais instrumentais: smuiku, fortepijonu,
birbyne, kanklėmis, eufonija, akordeonu, saksofonu, fleita,
violončele, klarnetu. Jie atvyko iš skirtingų Lietuvos muzikos ir
meno mokyklų: Panevėžio, Rokiškio Rudolfo Lymano vardo,
Ukmergės, Utenos, Alytaus, Biržų Vlado Jakubėno vardo, Tra
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kų, Marijampolės, Vilniaus Algirdo, Vilniaus Naujosios Vilnios,
Kėdainių, Kauno 1-osios.
Stebino ne tik jaunųjų atlikėjų artistiškumas ir aukštas at
likimo lygis, bet ir repertuaro įvairovė – klausytojai, dalyviai,
festivalio svečiai išgirdo įvairiausių lietuvių bei kitų šalių kom
pozitorių kūrinių.
Šis festivalis-koncertas dar kartą dovanojo atlikėjams, jų
tėveliams ir mokytojams šventę bei patvirtino gabių Lietuvos
vaikų lavinimo svarbą.
Daiva PUZAITĖ
Visas tekstas – www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt/renginiai.html
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Koncerto „Žiemos belaukiant“ atgarsiai

Lapkritį Vilniaus kongresų rūmų salėje vyko antrasis Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokyklos koncertas „Žiemos belaukiant“.
Renginyje pasirodė ryškiausi mokyklos solistai, ansambliai
bei didieji kolektyvai. Koncerto repertuaras džiugino žanrine
bei stilistine įvairove – žiūrovai galėjo išgirsti tiek klasikines
kompozicijas, tiek ir džiazo, folkloro bei populiariosios muzikos
kūrinius. Renginio idėja – atsisveikinimas su rudeniu ir pasiruo
šimas gražiausioms žiemos šventėms: muzikinių kompozicijų
tematika siejosi su besisukančiu metų laikų ratu.
Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai
kasmet surengia vis daugiau koncertų Vilniaus bei kitų Lie
tuvos miestų kultūrinėse erdvėse. Aktyvi koncertinė veikla
ne tik suteikia galimybę tėveliams, draugams ir artimiesiems
pasidžiaugti vaikų pasiektais rezultatais, bet ir vienija įstaigos
bendruomenę. Kūrybingas bendradarbiavimas organizuojant
tokio pobūdžio renginius visiems teikia įvairiapusę naudą, o kai
scenoje kartu muzikuoja mokytojai ir jų mokiniai, juntamas itin
darnus tarpusavio ryšys. Tokių renginių poreikį liudija ir auk
lėjamoji jų reikšmė – norima klausytojams perteikti idėją, jog
kiekviena specialybė yra vienodai vertinga, o muzikos pasaulyje
nėra „prestižinių“ ar „neprestižinių“ sričių. Svarbiausia – nuo
sekliai siekti užsibrėžto tikslo ir tikėti, kad tavo pasirinktas kelias
yra teisingas. Tada vienodai gražiai „prabyla“ ne tik smuikas
ar fortepijonas, bet ir daugybė kitų spalvingo muzikos spektro
instrumentų.
Džiugu, kad į kūrybinę veiklą įtraukti visų amžiaus kategori
jų mokiniai: scenoje pasirodė net ir patys mažiausieji atlikėjai,
skaičiuojantys pirmuosius mėnesius savo nelengvame, tačiau
labai įdomiame muzikanto kelyje. Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos jaunučių chorai (vadovės Žydrūna Dervinytė, Lilijana
Zarankienė ir Valerija Brūzgienė) klausytojams padovanojo dvi
dainas, jiems akompanavo koncertmeisterė Gaivilė Simaitytė.
Kongresų rūmų sceną papuošė ir du jaunieji Karoliniškių mu
zikos mokyklos solistai – mokytojos Ernestos Vanagaitės-Sriu
bienės smuiko klasės mokinė Gabrielė Elizbet Snipes pagriežė
K. Bomo kompoziciją „Perpetuum mobile“ (koncertmeisterė
Jolanta Kundrotaitė), o jaunasis pianistas Artūras Unučekas
(mokytojos Olgos Syčevos fortepijono klasė) pagrojo B. Dva
riono pjesę „Su rogutėm nuo kalniuko“.
Itin įtaigiai ir meniškai pasirodė mokytojų Viktorijos Zabro
daitės ir Aušros Guobienės parengtas merginų duetas – Milda
Pugačiauskaitė (fleita) ir Emilia Novoselska (fortepijonas). Jos
atliko M. K. Čiurlionio „Noktiurną cis-moll“, aranžuotą prof. Va
lentino Gelgoto.
Didelio publikos palaikymo sulaukė Karoliniškių muzikos mo
kyklos ansambliai. Mokytojo Antano Žitkausko vadovaujamas

gitarų kvartetas jautriai interpretavo G. Bergerono kūrinį „Po
kalbis“, o pozityviomis emocijomis pasidalijo mokyklos folkloro
ansamblis (vadovės Aušra Kavalnienė ir Rima Švėgždaitė),
atlikęs dvi lietuvių liaudies dainas – „Oi, tai dzyvai“ ir „Išėjo bo
butė“. Tikras puikios nuotaikos pliūpsnis atsklido iš mokytojo
Vytauto Mockūno vadovaujamo saksofonų kvarteto. Jaunieji
atlikėjai drauge su vadovu scenoje grojo legendinį džiazo šla
gerį – J. Garlando „Gera nuotaika“.
Klausytojai galėjo išgirsti ir debiutuojantį kolektyvą – vos
pirmuosius veiklos metus skaičiuojantį pučiamųjų orkestrą
(vadovas Jurgis Dapšauskas). Atlikėjai padovanojo nežinomo
autoriaus kūrinį „Išdykęs voriukas“.
Tikru atradimu tapo jaunosios Karoliniškių muzikos mokyk
los auklėtinės Evelinos Šimelevičiūtės sukurtas opusas „Tyla“.
Šį kūrinį, pritariant mokyklos kameriniam orkestrui, atliko pati
kompozitorė ir žodžių autorė (aranžuotė Donato Prusevičiaus).
Dar viena kompozicija, kurioje atsiskleidė mokyklos auklėtinių
vokaliniai gabumai, – E. Gudavičiūtės „Čia lyja dainų lietus“.
Kūrinį atliko mokyklos jaunių choras „Cantica“ (vadovė Diana
Mikienė, chormeisterė Gražina Gumuliauskienė, koncertmeis
terė A. Guobienė) bei kiti jaunių chorai (vadovės Nijolė Mik
nevičienė ir Sigita Petrauskaitė). Itin drąsiai ir išraiškingai šio
kūrinio solo partiją atliko mokytojos Rasos Muckienės auklėtinė
Gabija Minkevičiūtė.
Profesionalumu bei menine branda džiugino ir didieji Karo
liniškių muzikos mokyklos kolektyvai. Eugenijaus Čiplio va
dovaujamas liaudies instrumentų orkestras atliko žaismingą
B. Dvariono kompoziciją „Piemenukų šokis“, Vladimiro Voskano
auklėtiniai – akordeonų orkestras – interpretavo T. Hejda kūrinį
„Melorytm“, o mokytojo Eugenijaus Vedecko vadovaujamas
mokyklos bigbendas visus ragino ploti į taktą atlikdamas įspū
dingą L. Youngo kūrinį „Lesteris groja kartu“.
Gražiu renginio akcentu tapo Karoliniškių muzikos mokyklos
vokalo pedagogų Remigijaus Sabaliausko ir Gabrielės Pintu
kaitės pasirodymas. Mokytojai atliko solo partijas – J. Rutterio
„Palaiminimas“ ir J. Cechanovičiaus „Kalėdų ankstų rytą“.
Kartu su solistais muzikavo gausios atlikėjų pajėgos: choras
„Cantica“, jaunių chorai bei kamerinis orkestras, vadovaujamas
mokytojų D. Prusevičiaus ir Kęstučio Lipeikos.
Koncertas „Žiemos belaukiant“ – tikra muzikinė šventė, sutei
kusi visiems dalyviams ir klausytojams daugybę teigiamų emo
cijų. Sveikintina ir tai, jog renginio organizatoriai atrado aukso
vidurį ir pasirinko tinkamą trukmę – visi, net ir patys mažiausi
klausytojai, iki pat pabaigos išlaikė dėmesį ir susidomėjimą.
Aistė VALENTAITĖ
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Projekto „Nordplus Junior“ veikla

Kėdainių ir Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos kartu
su partneriais iš Estijos bei Švedijos jau antrus metus vykdo
projektą „Pagalba vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, in
tegruotis į visuomenę“. Pernai lapkritį visos komandos susitiko
mūsų, Kėdainių specialiojoje, mokykloje.
Penkių dienų programa skatino mokytojus ir mokinius pažinti
Lietuvos kraštą, šalies istoriją, tradicijas bei papročius, ugdė
bendravimo kultūrą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir ki
tais, mokė bendrauti, bendradarbiauti ir veikti kartu. Susipažinę
su kitų mokyklų komandų nariais aktyviai dalyvavome kūrybi
nėse-praktinėse veiklose: šaltosios batikos technika gaminome
knygų skirtukus, virveline technika lipdėme apvalius gaminius
ir taip pažinome molio paslaptis, raižėme paveikslėlius – sten
gėmės prisijaukinti medį, kepėme „Sveikuolių“ sausainius.
Įspūdžius aptarėme skanaudami savo keptus sausainėlius ir
gerdami aviečių arbatą.
Vėliau atlikome pramankštą, mokėmės gatvės šokio elemen
tų, linksmai ir energingai judėjome. Daug jėgų ir susikaupimo
pareikalavo žaidimas „Bočia“ – aktyviai dalyvavo ir merginos,
ir vaikinai, ir mokytojai. O kiek džiaugsmo Vilniaus komandai
suteikė laimėta pirmoji vieta! Fizinę veiklą keitė muzikinė – visus
suartino lietuvių liaudies dainos, šokiai, rateliai, žaidimai. Net ir
skirtingos gimtosios kalbos netrukdė bendrauti: padėjo gestai,
šypsena, imitavimas. Svečiai iš Estijos ir Švedijos pristatė po
puliariausias savo šalių dainas bei žaidimus. Visi supratome,
kad liaudies muzika širdyje – neįkainojama vertybė.
Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre susipa
žinome su medžio drožybos ypatumais, kiekvienas bandėme
išskaptuoti savo vardą, palinkėjimą draugui, mokėmės rišti
apyrankes, vėliau vieni su kitais jomis keitėmės. Tai nuteikė
draugiškai bendrauti, sukėlė daug džiugių emocijų. Ekskursijos
po Kėdainius metu svečiams pristatėme miesto istoriją, sena
miesčio architektūros išskirtinumą, pastatų įvairovę, apsilankė
me Dailės mokykloje bei Šviesiojoje gimnazijoje.
Kartu užsukome ir į Pelėdnagius. Čia mus pasitiko kaimo
bendruomenės narė Virginija ir pristatė daugiau nei prieš pus
ketvirto šimto metų įkurtą gyvenvietę. Apžiūrėjome ąžuolinių
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pelėdų skulptūras, gėrėjomės išpuoselėta, akį džiuginančia
teritorija. Projekto dalyviams įspūdį padarė didžiulis saulės laik
rodis – bandėme nustatyti, kiek valandų rodo saulė, įsitikinome,
jog ji nemeluoja. Vėliau atlikome įvairias užduotis: „bridome“
per upelį, čiuožėme slidėmis, dalyvavome šaudymo iš lankų
varžybose. Įspūdžiai – nepakartojami...
Bendruomenės centre išgirdome linksmą Pelėdnagių himną.
Garbaus amžiaus vietos gyventoja Irena Ginelevičienė vaizdžiai
papasakojo su gyvenvietės pavadinimo kilme susijusią legendą.
Apžiūrėjome rištų pelėdų parodą, vaišinomės morkų pyragu,
„pelėdų“ kojelėmis ir gilių kava iš Lietuvos vardo tūkstantmečio
ąžuolyno. Vėliau dalyvavome edukacinėje pamokoje: rišome
apyrankes, gaminome paveikslą iš „pelėdų siūlų“, piešėme,
dainavome, gavome prizų ir smagiai nusiteikę atsisveikinome.
Šiauliuose aplankėme Radijo ir televizijos, Dviračių muziejus.
Vaikštinėdami po Kryžių kalną, klausydamiesi kalno istorijos,
suvokėme jo didingumą, mėgavomės ramybe, dvasingumu.
Projekto veiklas apibendrino šventinis susitikimas mūsų
įstaigos aktų salėje. Renginyje skambėjo muzika, dainos, ei
lėraščiai. Mokyklos dramos būrelio aktoriai pristatė muzikinę
pasaką „Batuotas katinas“.
Šeštosios dienos veiklos vyko Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje
mokykloje. Geografijos pamokoje stebėjome Estijos, Švedijos
bei Lietuvos gamtos vaizdus, prisiminėme ir pakartojome visų
šalių simbolius, atlikome praktines užduotis. Smėlio terapijos
metu gaminome paveikslėlius iš spalvoto smėlio bei drus
kos – džiaugėmės, jog visi darbeliai spalvingi, ryškūs, tvarkingi.
Nepaprastai buvo įdomu piešti skutimosi putomis bei gua
šu – originalūs ir paslaptingi piešiniai ne vieną projekto dalyvį
privertė aiktelėti iš nuostabos. Vėliau gaminome kaleidoskopus
iš buitinių atliekų, iš vilnos nusivėlėme boružėles. Linkėjome,
kad jos išpildytų svajones bei nepagailėtų naujų susitikimų!
Apsikeitėme dovanėlėmis, saldumynais, rankdarbiais... Ir mo
kytojai, ir mokiniai atsisveikino žinodami, kad netrukus susitiks
ir tęs projekto veiklas Švedijoje.
Dalia Kvederienė
 , Gytis Sarapas 

Mokytojai

Lopšeliuose-darželiuose
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Dėkojame už informaciją iš ikimokyklinių ugdymo įstai
gų. Įvairių švenčių scenarijai mums nepaprastai įdomūs,
bet dar labiau domina straipsniai apie naujus ugdymo
metodus, priemones, edukacinių aplinkų kūrimą. Mūsų
dėmesį patraukė Mažeikių rajono Tirkšlių darželio patir
tis, nes pritariame, kad itin svarbu ugdyti vaiko socialinį
ir emocinį intelektą, ieškoti tam priemonių bei metodų.
Šį kartą norėtume pasidalyti ir pirmaisiais savo darbo
rezultatais.
Giedrė Jašinauskienė
Kauno r. Giraitės darželio direktorė

Vaikų socialinio ir emocinio
intelekto ugdymas per
meno terapiją
Pastebėjome, kad kiekvienais metais į darželį ateina vis
daugiau išprususių, gebančių logiškai mąstyti ir informacines
technologijas įvaldžiusių vaikų. Deja, bet aukštas
pažintinis intelektas negarantuoja jų mokėjimų ir įgū
džių, kurie yra būtini bendraujant su bendraamžiais ir
suaugusiaisiais. Gabūs vaikai dažnai nelinkę ieškoti
kontakto su aplinkiniais, ilgai nesusiranda draugų,
nemoka išreikšti ir valdyti savo emocijų.
Mūsų, Kauno r. Giraitės darželio, pedagogės šiais
mokslo metais pradėjo įgyvendinti naują projektą,
kuriuo siekiama integruoti vaiką į kolektyvą, skatinti
pozityviai vertinti save ir kitus. Susipažinome su ži
nomų pasaulyje psichologų, psichoterapeutų ir edu
kologų (Danielio Golemano, Jeano Piaget’o, Julios
Cameron, Emmos Lively) darbais ir gerąja Lietuvos
ikimokyklinio ugdymo įstaigų (Mažeikių r. Tirkšlių,
Vilniaus miesto darželių) patirtimi. Įdomių minčių
radome Šiaulių universiteto docentės Nijolės Bražie
nės ir Lietuvos meno terapijos asociacijos darbuose.

Kons ult uojam i psic ho
log ės, įvert in om e mūs ų
vaikų socialinio, emocinio
intelekto lygį ir pakvietė
me tėvelius į „Vakaro ratą“
padiskutuoti apie naująjį
ugdymo metodą. Vaikų tė
vai – išsilavinę, turintys sta
bilias pajamas, susidomėję
sav o atž alų ugd ym o(si)
pasiekimais. Jie noriai pri
sijungė prie projekto „Per
meną – į vaiko širdį“.
Darželyje vaikai klausosi
įvairių žanrų muzikos, var
to dailės ir architektūros
alb um us, pieš ia įvair io
mis technikomis (ebru, monotipija, akvarele
ir t. t.), kuria aplikacijas, bendrus koliažus.
Kartu su visuomenės sveikatos priežiūros
specialiste ugdytiniai dalyvavo akcijose: „Ką
daryti, kai liūdna?“, „Tolerancija – kas tai?“.
Klausydamiesi muzikos vaikai gali išsirinkti
ir stebėti gamtos, visuomenės gyvenimo bei
švenčių vaizdus. Pastebėjome ir pirmuosius
darbo vaisius: jie jau geba atpažinti ir įvardy
ti savo nuotaikas, ieško artimesnio ryšio su
aplinkiniais, tapo aktyvesni.
Ateityje laukia ir socialinio, emocinio inte
lekto programa „Kimochis“, kuri yra lengvai
pritaikoma, suteikia galimybę įtraukti ir tėvus.
Taip galėsime pratęsti prieš dvejus metus
pradėtą „Tėvelių akademijos“ veiklą.
Ikimokyklinukas turi savitą mąstymą, pa
klūstantį regimų ir girdimų vaizdinių kaitai,
todėl ir pedagogo veikla turi būti nukreipta
į jo, mąstančios ir bendraujančios asmeny
bės, ugdymą.
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„Žilvičio“ bendruomenė mokėsi spręsti
vaikų elgesio problemas
Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė jau tre
čius metus vykdo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos projektą „Kai vaikai sveiki,
laimingi visi...“, kurio vienas iš tikslų – puiki vaiko savijauta ir
psichinė sveikata.
Mažyliai ikimokyklinio ugdymo įstaigose praleidžia didesnę
savo laiko dalį, tad darželis jiems tampa itin reikšminga vieta.
Pastebime, kad daugėja vaikų, kurie sunkiai valdo emocijas,
dažnai reiškia nepagarbą bendraamžiams ar suaugusiesiems.
Jaučiame ir tėvelių nerimą, nuogąstavimus, jog jų mažyliai
namuose „ožiuojasi“, elgiasi nenuspėjamai, būna agresyvūs.
Jiems (kartais ir pedagogams) pritrūksta žinių, kaip tinkamai
elgtis situacijose, kai sunku suvaldyti pykčio protrūkius ir
neigiamas emocijas. Dažnai manoma, kad elgesio sunkumai
yra trumpalaikės problemos ir vaikas tai „išaugs“, todėl nėra
būtina kreipti į juos daug dėmesio. Mokslinių tyrimų rezultatai
rodo, kad tokie vaikystėje atsiradę sunkumai dažnai neišnyksta
net paauglystėje ar vaikui suaugus.
Psichologas Evaldas Karmaza į „Žilvitį“ atvyko jau antrą kartą
per dvejus metus. Į susitikimą-seminarą „Elgesio ir emocinių
problemų turinčių vaikų ugdymas“ buvo sukviesti pedagogai,
tėvai ir kiti įstaigos darbuotojai. Psichologas pradėjo nuo to,

„Gera augt man Lietuvoj“

kad pagrindinis vaiko ugdytojas ir auklėtojas yra šeima, o ne
darželis ar mokykla. Mūsų gyvenimo tempas toks greitas, kad
nebelieka laiko savo atžaloms. Dažniausiai jiems trūksta ma
mos ir tėčio dėmesio, todėl mažieji tikisi visai tai gauti iš dar
želio auklėtojo, o vėliau ir iš savo mokytojo. Su 15–20 vaikų
dirbančiai auklėtojai dažnai pritrūksta jėgų ir rankų priglausti,
apkabinti... Tada prasideda „ožiukų“ maištas. „Rėkdami, šauk
dami ir viską darydami atvirkščiai, vaikai tarsi prašo, kad jiems
būtų skirta dėmesio“, – sakė E. Karmaza. Svečias aiškino, kuo
vaiko isterija skiriasi nuo pykčio, dalijo patarimus mamoms,
kurios drąsiai kalbėjo apie savo mažylių elgesio problemas,
pasakojo nuostabą pedagogams kėlusias istorijas: „Negali
būti. Jis darželyje labai geras, jokių problemų nekeliantis vai
kas“, – kalbėjo auklėtoja Jurgita. Psichologas su mamomis
savanorėmis kūrė įvairias vaidybines situacijas, mokė, kaip
elgtis ir ką kalbėti prasidėjus vaiko pykčio ar isterijos protrūkiui,
kaip įveikti suaugusįjį apėmusią neviltį.
Atsisveikindamas E. Karmaza linkėjo daugiau kalbėti su savo
vaikais ir nuoširdžiai su jais leisti laiką. Tik ar sugebėsime tai
padaryti? Juk galima sėdėti šalia, bet iš tikrųjų būti labai toli.
Audra PAKŠTIENĖ

Porina dzūkų bobulė

Graži mūsų šalelė Lietuva – žaliuojančiais miškais, vin
giuojančiomis upėmis, lygumomis ir kalvomis, skambiomis
dainomis, tarmių intonacijomis, neišsemiamais tautos kūrybos
lobiais, dvasingais žmonėmis. Visi šalies etnografiniai regionai
yra savaip žavūs, patrauklūs ir turtingi...
2015-ieji buvo paskelbti Etnografinių regionų metais. Ta
proga mes, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ben
druomenė, parengėme ir įgyvendinome projektą „Gera augt
man Lietuvoj“. Siekėme atskleisti penkių Lietuvos etnografinių
regionų savitumą ir prie kiekvieno iš jų prisiliesti. Vaikai išgirdo
tarmiškų žodžių, susipažino su visų regionų muzikiniu folkloru,
smulkiąja tautosaka, tautiniu kostiumu, kūrė darbelius, apsi
lankė muziejuje, dalijosi savo džiaugsmais ir atradimais su
draugais bei šeimos nariais.
Pamario kraštui atstovavo miesto Etnokultūros centro vaikų
folkloro ansamblis „Kuršiukai“. Jie padainavo šio krašto dainų,
pašoko, kvietė į ratelį mažuosius klausytojus. Ansamblio vado
vas Alvydas Vozgirdas pristatė liaudies instrumentus, pagrojo
ir apie juos papasakojo. Išgirdome birbynės, sekminių ragelio,
skudučių, smuiko, armonikos, rago, dūdmaišio, basetlės, šiau
dų birbynių skambesį. Vaikai patys bandė pūsti birbynėles ir
skudučiuoti.
Mažyliai apsilankė Mažosios Lietuvos muziejuje – susipažino
su pirmųjų žmonių atsikraustymo į Baltijos šalis istorija, jų verslais, darbo įrankiais, papuošalais, laidojimo papročiais, to me
to gyvenimo sąlygomis, gamtine aplinka, baltiškosios kultūros
užuomazgomis. Vėliau iš molio nusilipdė dubenėlius – ašarines.
Žemaitijos krašto dieną darželyje ugdytiniai valgė žemaitiš
kus patiekalus: košę, daržovienę, žemaičių blynus, gėrė mėtų
arbatą, o vakare rinkosi į šventę „Babūnės daržo gėrybės“. Čia
vaikai ir jų tėveliai klausėsi šmaikščių žemaitiškų pasakojimų
apie daržuose išaugusias gėrybes, rudens pokštus, padėjo rauti
ropę, kurią tik visiems sukibus pavyko įveikti, o čia pat ir para
gauti. Žemaitijos krašto atstovė pristatė ir savo tautinį kostiumą.
Aukštaitijos kraštui atstovavo Margaritos Macijauskienės
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Muziejuje lipdome dubenėlius – ašarines

šiaudiniai sodai. Autorė vaikams papasakojo apie jų kūrimą,
darbus eksponavo darželio salėje. Sodų paroda visą mėnesį
džiugino ir vaikus, ir tėvelius.
O sukurti Dzūkijos grybų karalystę pakvietėme visus darželio
vaikus su šeimomis. Pasiūlyta iš įvairių daržovių paruošti grybų
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kompoziciją – tai ir prasidėjo grožybių grožybės... Išradingu
mas ir kūrybiškumas buvo beribis – pateikta daugiau nei 90
eksponatų. Vaikai džiaugėsi ir vieni kitiems pasakojo, kaip jie
kartu su savo šeima improvizavo, kokias daržoves naudojo.
Parodėlė džiugino visą savaitę.
Į rudens šventę „Gyvulukai priganyci“ pakvietė dzūkų bobulė.
Ji pasiūlė užeiti į tvartelį ir pažiūrėti, kokius gyvulėlius pieme
nukas parginė iš pievų. Visą vakarą bobulė dzūkiškai kalbėjo
apie savo gyvulius, vis vaikų apie juos klausinėjo. Mažyliai
pasirodė gudrūs – visus pažįsta ir dar moka juos pamėgdžioti,
žino patarlių bei mįslių, o ir bobulės tarmę perprato. Piemenu
ko paraginti uždainavo: „Vai išeiki, ožkeli“, „Avytės mano rido“,
„Gaidys pupą rado“, „Joja joja dziedukas“, „Kacinėlis rainas“,
„Plaukė žąselė“. Bobulė dar ir pasakėlę dzūkiškai pasekė, o

viena mamytė – tą pačią ir žemaitiškai. Tai buvo netikėta! Po
linksmybių bobulė visus pavaišino sūriu su medumi.
Teta iš Suvalkijos pakvietė vaikus susitikti su Eduardo Balsio
menų gimnazijos pirmokais ir pasidžiaugti auksiniu rudenėliu.
Darželinukai popietėje „Sveikas, rudenėli“ susipažino su mo
kiniais, sužinojo, ko jie mokosi menų gimnazijoje (pastarieji
pažadėjo pavasarį surengti koncertą – pagroti įvairiais muzi
kos instrumentais). Tetulė kvietė rungtyniauti, žaisti judrius ir
smagius žaidimus, paragauti vaisių iš jos sodo, kartu muzikuoti
vaikiškais instrumentais, klausytis sakmių suvalkiečių tarme.
Žinoma, ji parodė ir savo tautinį kostiumą.
Onutė PUČINSKIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Pagrandukas“ muzikos mokytoja ekspertė

„Mundriejam sulig deina“
tebedirbantys darbuo
tojai, tėveliai, socialiniai
partneriai. Lyg įvairias
palvių paukščių pulkas
teatro scenoje klegėjo,
šoko, savo kūrybą rodė
dabartiniai ugdytiniai.
Kiek jaudulio ir pasidi
džiavimo mažiesiems
mūs ų art ist ams tek o
išgyventi! Juos pakeitė
jau buv us ių darž elio
auklėtinių pasirodymai:
etnografinio ansamblio
„Čiuč iur uks“ ir Telš ių
muzikos mokyklos mo
kinių. Vėliau savo pri
siminimais pasidalijo ir

Nuklegėjo, nutilo lyg išskrendančių gervių trimitai šventi
nis šurmulys Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“ – šį rudenį
atšvęsta 55-erių veiklos metų sukaktis.
Etninėje kultūroje paukščiai – dangaus ir žemės tarpininkai.
Žmogaus jausmus veikiantis paukščio vaizdinys siejamas su
amžina kaita, gyvybe, ilgaamžiškumu. Tad pasitelkę gervės
simbolį, siekėme parodyti esamų ir jau išskridusių bei pakilu
sių į brandaus gyvenimo aukštį buvusių ugdytinių ryšį su mūsų
įstaiga, joje „pažadintu“ kūrybiškumu. Gervė simbolizuoja taiką,
sveikatą, ištikimybę bei meilę. Visa tai filosofiškai apmąstėme
lapkritį Telšių Žemaitės dramos teatre vykusiame renginyje
„Lek gervė, lek gervelė“.
Neatkartosi to šurmulio, kuris sklandė mieste prieš 55-erius
metus atidarius pirmąjį darželį, kai daugybė vaikučių išsiskirstė
į grupes ir kiekvienas „įsisuko“ į savo pareigų bei rūpesčių ver
petą. Per tuos dešimtmečius ne tik gervių virtinės daug kartų
padangėmis pralėkė, ne tik daug vandens upeliais nutekėjo...
Čia augo, mokėsi ir keitėsi kartos. Jau ne vienas telšiškis, pats
lankęs šį darželį, vedė čia savo vaikus, o dabar – jau anūkėlius.
Šventės dieną kupini gražiausių prisiminimų, padėkos žo
džių buvusioms auklėtojoms bei kitiems darbuotojams į erdvią
Žemaitės teatro salę susirinko nemažai šio darželio auklėtinių,
jau seniai palikusių Telšius, bet širdyje dar tebesaugančių švie
siausias, laimingiausias vaikystės dienas. O ir darbuotojoms
jaudulys neatslūgo visą vakarą – buvo smagu matyti neat
pažįstamai pasikeitusius, išaugusius, o svarbiausia – dorus,
darbščius, visuomenės gerbiamus buvusius ugdytinius.
Skambant auklėtojų ansamblio atliekamai dainai „Lek ger
vė, lek gervelė“, prisimintas įstaigos kelias, pagerbti buvę ir

kūrybą dovanojo svečiai: aktorės Valda Bičkutė ir Eglė Jackaitė,
atlikėjas Žygimantas Gečas.
Renginys – gyvas įrodymas, kaip svarbu nuo mažens skatinti
pažinti ir puoselėti tradicinę kultūrą. Taip ugdomas vaikų kūry
biškumas, jie suvokia savastį, puoselėja protėvių kalbą ir, tikime,
brangina gimtinę. Tad neatsitiktinai renginį vainikavo vieningai
nuskambėjęs mūsų himnas: „Mundriejam sulig deina, / Žinoda
mi, ka esam / Vaka truopniu žemaičiu / I anun mintis tėnsam.“
Danutė POPOVIČ
Telšių l.-d. „Mastis“ direktorė
Janina JANKAUSKIENĖ
Auklėtoja metodininkė
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Kiek reikia, kad būtume laimingi?
Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“ vykdo ilgalaikį res
publikinį etnokultūrinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą
„Iš vieno kamieno“. Jo idėja – skleisti ir puoselėti etninės kul
tūros vertybes, ieškoti ryšio tarp praeities ir ateities, skatinti
glaudžią kartų bendravimo patirtį.
Lapkritį „Vyturėlyje“ svečiavosi ypatingi svečiai – Klaipėdos
regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus kūrybinė
grupė „Palėpė“.
Regėjimo negalią turintys žmonės parengė ir projekto daly
viams pristatė koncertinę programą apie pamario kraštą „Eisim
žvejot, duos Dievs laimėt“. Kūrybinės grupės nariai dainavo
šio krašto dainas, pasakojo istorijas apie žvejus, senuosius
žvejybos papročius, užkeikimus ir burtus. Vaikai sužinojo, kad
žvejai tausodavo gamtą ir sakydavo: „Nespjaudyk į vandenį“,
prieš žvejybą visi kramtydavo duoną su kmynais ir sumesdavo
į vandenį – kad sėkmė lydėtų, o pirmąjį sugautą laimikį išda
lydavo elgetoms ir vargšams. Jie buvo prietaringi ir tikėjo, jog
žvejas kitam žvejui negali linkėti sėkmės. Renginio žiūrovus
sužavėjo „Palėpės“ narių entuziazmas, humoro jausmas ir
nuoširdumas.

Tądien visi buvome laimingi: susitikimas su regėjimą prara
dusiais žmonėmis, nuoširdus susikabinimas bendrame ratelyje,
kartu padainuota daina – didžiausia dovana ne tik vaikams,
bet ir mums, pedagogams. Ši programa projekto dalyviams
suteikė žinių apie pamario kraštą, tradicijas, folklorą, pamokė
juos jautrumo ir nuoširdumo.
Nijolė PRANEVIČIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Mažųjų
dainelės senjorams
Klaipėdoje 2015-ieji buvo paskelbti Senjorų metais, o spalio
mėnesį šiame mieste atidaryti Senjorų bendruomenės namai
(beje, pirmieji Lietuvoje). Tai daugiafunkcis centras, kurio erdvės
pritaikytos įvairiems koncertams, parodoms, repeticijoms, su
sitikimams. Ikimokyklinukai pirmieji suskubo miesto senjorams
surengti koncertą „Aš prie jūros gyvenu“.
Į renginį vaikučiai pakvietė ir savo senelius, nupiešė bei
eksponavo jų portretus. Koncerte dalyvavo Klaipėdos miesto
ikimokyklinių įstaigų „Žuvėdros“, „Žilvičio“, „Čiauškutės“, „Gi
liuko“, „Pagranduko“, „Purienos“, „Vyturėlio“, „Dobiliuko“, „Vo
lungėlės“ ir Regos ugdymo centro mažieji atlikėjai (viso – per
šimtą). Vaikai atliko savo mokytojų kurtas daineles apie jūrą:
„Dainuoja pajūrio vaikai“ (šio straipsnio autorė Onutė Pučins
kienė), „Mėlyna jūra“ ir „Laivelis“ (Regina Bočkienė), „Jūra ir
vaikai“ (Jūratė Zbarauskienė), „Gintarinis miestas“ (Nijolė Pra
nevičienė). Jas atliko 60-ties vaikučių choras, kuriam dirigavo
dainų autorės. Vaikai nepamiršo ir nuotaikingų šokių bei žaidi
mų: lietuvių liaudies „Grum grum“, „Sėjau rūtą“, „Lietuvaičiai“
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(Nijolė Pocienė), „Akmenėliai“ (Loreta Aukštuolienė). Dainą
„Grįžimas“ senjorams padovanojo meninio ugdymo mokytojų
vokalinis ansamblis „Viola“. Koncertą vedė Žuvėdros: sveikino
senjorus, kalbino vaikučius, kvietė juos šokti, dainuoti, žaisti,
net... paišdykauti. Vedėjos pasakojo apie aplankytas šalis, jū
ras, laivus, miestus, įvairius nutikimus, džiaugėsi pasaulio šalių
grožybėmis, bet... gražiausia – LIETUVA. Tai savo skanduote
patvirtino ir vaikai. Žuvėdros pakvietė kartu padainuoti ir sen
jorus – suskambo liaudies daina „Padainuosim atsistoję“. Iš
senjorų, mokytojų ir vaikų lūpų girdimi žodžiai suvirpino širdis,
o ne vienam ir ašarą išspaudė. Senjorai ikimokyklinukams ne
gailėjo nei plojimų, nei šypsenų, nei... saldumynų.
Vaikai džiaugėsi, jog galėjo pabendrauti, kartu padainuoti,
pašokti, pasiklausyti – kokia graži kartų draugystė! Manome,
jog dar ne kartą Senjorų bendruomenės namuose vieni kitiems
suteiksime malonių akimirkų.
Onutė PUČINSKIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Pagrandukas“ muzikos mokytoja ekspertė
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Žibintų šventė „Rasytėje“
„Kur mano balionas?“, „Kur mano žibintas?“, „Ar žvakutė ne
užges per šokį?“, – kaip visada rūpestingi ir nekantrūs Kauno
„Rasytės“ lopšelio-darželio „Karlsono mažyliai“ penktadienio
popietę klausimais atakavo savo mamas, tėčius ir auklėtojas.
Tereikėjo tik kelių minučių ir, viską išsiaiškinę bei išgirdę kūri
nį „Tyli naktis“, nykštukais bei snieguolėmis virtę darželinukai

įstaigą pripildė ramybės. Rankose nešamų žibintų nušviesti
„Karlsono mažylių“ grupės ugdytiniai atrodė tokie susikaupę
ir nuoširdūs, jog ne vienam sėdinčiam salėje iš graudulio su
virpėjo širdis.
Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius. Be veiklos
neliko ir žiūrovai: mamoms teko atsakingas darbas – ištraukti
kuo ilgesnį šiaudą, o štai visi kiti turėjo puikią progą parodyti
savo sumanumą ir įminti mįsles. Nuostabi šventė ir rankose
nešamų žibintų šviesa netrukus persikėlė į darželio kiemą. Čia
kartu su vaikų svajonėmis į dangų kilo balionai ir prasidėjo tik
ro lobio paieškos. Vienas kitą
lenkdami ir atidžiai dairydamie
si į šalis „Karlsono mažyliai“
greitai pastebėjo jų laukiančias
dovanas. Laimės skalė vaikų
veiduose akimirksniu pasiekė
aukščiausią tašką. Tad norisi
palinkėti, kad visi mokėtume
taip džiaugtis, kaip džiaugiasi
mūsų vaikai.
Dėkojame priešmokyklinio
ugdymo pedagogei Audronei
Domanaitienei už dar vieną
puikią progą žavėtis ir didžiuo
tis ne tokiais ir mažais „Karlso
no mažyliais“.
Kristina KARLONĖ
„Karlsono mažylių“ grupės
auklėtinės Emilijos mama
Laura VEITĖ
Agniaus ir Ugnės mama

Priešmokyklinukų kalbos ugdymas(is)
Kalbėti vaikai išmoksta bendraudami ir veikdami juos supan
čioje aplinkoje. Jau ankstyvajame amžiuje galima pastebėti,
kad mažųjų kalba – nepakankamai išplėtota. Neretai žodynas
yra skurdus, jiems sunkiai sekasi garsiai reikšti mintis. Siekda
mos pokyčių visos Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdymo
grupės 2015–2016 m. m. vykdo projektą „Kelias į gražią vaiko
kalbą“. Tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis
visaverčius kalbos įgūdžius.

Man, priešmokyklinio ugdymo pedagogei, svarbu, kad or
ganizuojama projektinė veikla būtų patraukli, paremta turimais
vaikų gebėjimais ir atitiktų jų kalbėjimo lygį. Tad nuolat ieškau
kalbos įgūdžių formavimą skatinančių naujovių.
Pernai, metų pabaigoje, priešmokyklinio ugdymo grupės
„Gudručiai“ vaikai pakvietė mažuosius draugus į filmo „Katinėlis
ir gaidelis“ pristatymą, kurį „sumontavo“ ilgame darželio kori
doriuje. Draugiškai prisiminę pasakos eigą, galėjome padalyti
filmą į vienuolika kadrų. Kiekvienas ugdytinis buvo atsakingas
už savo ištrauką: turėjo nuspalvinti, iškirpti ir suklijuoti pasakos
veikėjus, papuošti foną. Taip lavinta jų smulkioji motorika, akių
ir rankų koordinacija. Vėliau vaikai rašė pagrindinių veikėjų žo
džius – visi dirbo pagal savo galimybes. Tai buvo puiki proga
ugdytis rašytinės kalbos įgūdžius – atkreipti dėmesį į taisyklingą
raidžių, simbolių rašybą.
Prieš filmo pristatymą mažųjų draugų buvo paprašyta įdėmiai
klausytis – ugdytis dėmesingumą, kantrybę bei toleranciją. Vai
kams priminta ir pasekta visa pasaka – kad būtų vaizdžiau, jie
vis nukreipdavo akeles į atitinkamą kadrą. Grupės mergaitės
stengėsi intonacija, balso tembru ir veido mimikomis perteikti
nešamo gaidelio raudą, lapės gudruolės ir gaidelio dialogą.
Mažieji pasakos klausėsi nepaprastai susidomėję.
Šis ugdymo(si) metodas ne tik papildė vaikų žodyną, ugdė
taisyklingos, rišlios kalbos gebėjimus, bet ir suteikė jiems kūry
binio džiaugsmo. Priešmokyklinukai kalbėjo laisvai, natūraliai,
gyvai, be įtampos, nuoseklus atpasakojimas klausytojams leido
susidaryti aiškų vaizdą. Mažieji pasakoriai laikėsi elementarių
kalbos etiketo formulių – kalbėjo tik draugui pabaigus pasakoti.
Filmo kūrimas ir pristatymas padėjo formuoti vaikų kalbėjimo
įgūdžius bei sudarė jiems sąlygas įgyti kalbinės patirties.
Rima Skrinskienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
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Profesinio mokymo institucijose
Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas
Smėlį pustydamos rudeninės pajūrio audros nuplėšė pasku
tiniuosius 2015-ųjų – Etnografinių regionų metų – kalendoriaus
lapus ir nebyliai įpareigojo baigti visus pradėtus darbus. Mes,
VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos bendruome
nės nariai, suprasdami, kaip nepaprastai svarbu žinoti istorinękultūrinę savo krašto sanklodą, spartų švietimo ir mokslo įstaigų
kūrimąsi Mažojoje Lietuvoje lėmusias aplinkybes, surengėme
tarpmokyklinio projekto „Mažosios Lietuvos kultūra“ baigiamąjį
trečiojo etapo renginį. Jį organizuoti paskatino ir artėjantis mūsų
įstaigos 80-ies metų jubiliejus.
Trumpai apžvelgsiu, ką gi mes nuveikėme.
Pirmasis projekto etapas prasidėjo mūsų įstaigoje: vyko
renginys „Pavasario balsai. Mažoji Lietuva – Lietuvai“, kuriame
dalyvavo ir Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai. Drauge
prisiminėme istorinę, geopolitinę Mažosios Lietuvos padėtį, iš
kilius šio krašto žmones: Vydūną, Martyną Mažvydą, Kristijoną
Donelaitį, Liudviką Rėzą, Ievą Simonaitytę ir kitus neišdildomą
pėdsaką Lietuvos bei Europos istorijoje palikusius asmenis.
Antrasis etapas buvo skirtas Klaipėdos miestui, jo istorijai.
Dėkojame Mažosios Lietuvos muziejaus direktoriaus pavaduo
tojai Astai Grušelionienei, padėjusiai Pilies muziejuje surengti
edukacinį užsiėmimą „Klaipėda – karališkoji sostinė“. Šiame
renginyje pateikta daugybė negirdėtų faktų net ir tikriems klai
pėdiečiams, o ką jau kalbėti apie tuos, kurie atvyko mokytis į
mūsų mokyklą iš kitų Lietuvos regionų.

Baigiamąjį projekto renginį „Lietuvininkų kraštas: istorija,
kultūrinė savastis ir paveldas“ norėjome surengti Mažosios
Lietuvos muziejuje, kur sukaupti rečiausi šio krašto dvasia
alsuojantys eksponatai. A. Grušelionienė palaikė ir padėjo įgy
vendinti šį sumanymą. Siekėme papildyti bei įtvirtinti sukauptas
žinias – kad sąvokos „Mažoji Lietuva“, „lietuvininkai“, papročiai,
kuriuos jie blaškomi maro, karo, gaisrų ir kitokių negandų suge
bėjo išsaugoti iki šių dienų, nebūtų tik pirmą kartą girdimi daly
kai ir jauni žmonės galėtų didžiuotis gyvenantys šiame krašte.
Ne taip dažnai girdime kanklių muzikos garsus, tad nuosta
bus pasveikinimo kūrinys, atliekamas Stasio Šimkaus kon
servatorijos kanklininkių ansamblio (vadovė Vida Zelenienė),
nukėlė į Vilhelmo Storostos (Vydūno) įkurtos „Birutės“ draugijos
gyvavimo laikus, kai Klaipėdos krašte koncertuodavo kankli
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ninkės, Giedotojų draugijos chorai, pučiamųjų instrumentų
orkestrai.
Po muzikinių sveikinimų ir mano – projekto organizatorės –
trumpos apžvalgos, Mažosios Lietuvos muziejaus Edukacijos
ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja Diana Našutinskaitė,
pasitelkdama įvairiausias dedukcines formas, įtaigiai prista
tė lietuvininkų krašto istoriją, kultūrinę savastį bei papročius.
Istoriniai faktai ir Mažojoje Lietuvoje prasiautusio maro pasek
mės sukėlė jaudulio bangą, o žinia apie privalomą visuotinį
mokslą 7–14 metų vaikams ir bausmes tėvams už šio įstatymo
nevykdymą Prūsijoje buvo palydėta nuostabos žvilgsniais.
XIX a. antrosios pusės pramonės naujovės – geležiniai tiltai,
kanalai su šliuzais, geležinkelio linijos, kapitaliniai pastatai iš
geresnių statybinių medžiagų, griežtos nedegias medžiagas
reikalaujančios naudoti statybos taisyklės – kėlė dar didesnį
susidomėjimą. Pasakojimas apie laivus, laivadirbystę ir kitus
lietuvininkų amatus ženklinančias vėtrunges – tai ne vienam
pirmą kartą girdima naujiena.
Kanklininkių – Rūtos Budrytės, Gabijos Taraškevičiūtės, Gab
rielės Beinoraitės ir Viktorijos Gečaitės – atliekamas kūrinys
įgarsino pasakojimą apie pirmąją, 1927 m. vykusią, Klaipėdos
krašto lietuvininkų dainų šventę, veikusias draugijas, spaudą
ir spaustuves bei kitą kultūrinį gyvenimą.
Būsimieji laivų elektros ir radijo sistemų montuotojai, padeda
mi grupės vadovės Tatjanos Mikelevič ir mokyklos psichologo
asistentės Lauros Plačai
tės, pristatė kruopščiai
atlikt us nam ų darb us:
išanalizuotus šešių Ma
žosios Lietuvos miestų
ir miest elių herb us, jų
atskirų elementų pras
mę ir reikšmę, pasako
jim us apie liet uv in ink ų
papročius bei tradicijas.
Prasidėjęs adventas ir
artėjančios šv. Kalėdos
iškėlė klausimą – kaip
jos buv o švenč iam os
Mažojoje Lietuvoje? Šią
tem ą išs am iai išn agr i
nėjo Arnoldas Pranaitis,
jam padėjo L. Plačaitė.
2015 kov ą prad ėt ą
projektą „Mažosios Lie
tuvos kultūra“ baigėme
gruodžio pradžioje Luko
Venck aus skait om ais
neringiškės poetės Onos
Dovidavičiūtės-Pučenios
eilėraščio „Pastovumas“
posmais. Vykdytos veik
los kiekvienam suteikė
galimybę įsidėti po dalelę
Mažosios Lietuvos į savo
širdį. Kaip sakė tautos
išminčius Vydūnas: „Tė
vynė tiek gyva yra, kiek
ji žmogaus širdyje gyva.“
Janina NARBUTIENĖ-DZIDOLIKIENĖ
VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto m-klos bibliotekos vedėja
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Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas
Mažeikių politechnikos mokykloje
Baigiantis metams Mažeikių politechnikos mokykloje vyko
nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Smulkiojo
verslo paslaugų teikėjo profesinis meistriškumas 2015“. Jame
dalyvavo mokiniai iš 13 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų:
Aukštadvario žemės ūkio, Simno žemės ūkio, Kauno buiti
nių paslaugų ir verslo, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
technologinės, Ukmergės technologijų ir verslo, VšĮ Kuršėnų
politechnikos, Klaipėdos paslaugų ir verslo, Šilutės žemės ūkio
bei Mažeikių politechnikos mokyklų ir Alytaus, Kauno Karaliaus
Mindaugo, Kauno maisto pramonės ir prekybos, Šiaulių profe
sinio mokymo centrų.
Konkurso tikslas – išrinkti geriausiai smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesines kompetencijas įgijusius mokinius, ga
lėsiančius atstovauti Lietuvai tarptautiniuose profesinio meist
riškumo konkursuose, ugdyti jų gebėjimus praktiškai taikyti
šias kompetencijas, įvertinti teorines, praktines žinias, skatinti
profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą.
Dalyviams parengtos keturios užduotys: prisistatymas, da
lykinis testas, praktinės užduotys, „Žaibo turnyras“. Konkurse
dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys,
Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čy
žas, Verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė Gyly
tė. Vertinimo komisiją sudarė nariai iš įvairių šalies mokymo
įstaigų, jos pirmininkė – Aleksandro Stulginskio universiteto
Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vady
bos instituto doc. dr. Adelė Astromskienė. Kol dalyviai vykdė
užduotis, mokytojams vyko seminaras, kuriame pranešimus
skaitė net 8 lektoriai.
Konkurso laimėtoja – Simno žemės ūkio mokyklos mokinė
Paulina Žiulkutė (mokytoja Simona Šidlauskaitė), II laipsnio
diplomas įteiktas Alytaus profesinio rengimo centro ugdytiniui
Egidijui Sinkevičiui (mokytoja Edita Šidlauskaitė), jam atiteko
Žemaitijos kolegijos įsteigtas prizas. Mažeikių politechnikos
mokyklos mokinė Eglė Jokubauskaitė (mokytoja Adolfina
Grušienė) gavo III laipsnio diplomą, ji apdovanota Žemės ūkio
rūmų įsteigtu prizu.
Mažeikių rajono savivaldybės mero įsteigta nominacija
„Praktiškiausia verslo idėja“ įteikta Kauno Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centro ugdytinei Lidijai Kukarinaitei. Seimo
nario K. Bartkevičiaus nominacija „Išradingiausia verslo idėja“
atiteko Mažeikių politechnikos mokyklos mokinei E. Jokubaus
kaitei. Mažeikių verslininkų asociacijos įsteigtą nominaciją
„Originaliausia verslo idėja“ Verslininkų asociacijos vykdančioji
direktorė A. Gylytė įteikė Simno žemės ūkio mokyklos atstovei
P. Žiulkutei.
2015-ieji paskelbti Etnografinių regionų metais, o konkurse
dalyvavo atstovai iš 4 regionų, todėl Mažeikių politechnikos
mokykla įsteigė nominacijas: „Už dzūkiškos dvasios atskleidi
mą“ – Simno žemės ūkio mokyklai, „Už aukštaitiško regiono
atstovavimą“ – Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai, „Už
Mažosios Lietuvos pristatymą“ – Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokyklai, „Už charakteringiausias žemaitiškas savybes“ – Ma
žeikių politechnikos mokyklai.

Direktorė V. Lumpickienė teikia diplomą geriausiai konkurse pasirodžiusiai Simno žemės
ūkio mokyklos mokinei P. Žiulkutei

Trečiosios vietos laimėtoja Mažeikių politechnikos mokyklos mokinė E. Jokubauskaitė

Kiekvienam dalyviui ir jį ruošusiam mokytojui, vertinimo komi
sijos nariams, seminaro lektoriams įteiktos padėkos ir atminimo
dovanėlės. Per pertraukas dalyviams koncertavo mokyklos
dainininkai, šokėjai, 2012 m. „Lietuvos talentų“ nugalėtojas
Marius Petrauskas.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė laimėtojams linkėjo
sėkmingai siekti profesinės karjeros ir dėkojo nacionalinio
konkurso rėmėjams.
Adolfina GRUŠIENĖ
Ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė

Tauragės profesinio rengimo centras
iš balanso į balansą perduoda nereikalingą, visiškai nusidėvėjusį ilgalaikį turtą:
traktorių T-25 A3, 1990 m.; traktorių T-150 K, 1991 m.; traktorių T-40 M, 1992 m.
Smulkesnė informacija teikiama telefonu 8 674 06 076,
direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Raimondas Jefimovas.
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Romualdo Granausko atminimo ruduo Mosėdyje
Šis ruduo – reikšmingas Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijai,
tapusiai kultūros sklaidos ir sėkmingos partnerystės pavyzdžiu.
Mokykla prisijungė prie Skuodo r. savivaldybės viešosios bib
liotekos projekto ir rašytojo Romualdo Granausko atminimui
skirtų renginių.
Viešosios bibliotekos darbuotojai, vadovaujami direktoriaus
Jono Grušo, parengė projektą ir suplanavo nemažai darbų,
padėsiančių įamžinti prieš metus į dausas išėjusio rašytojo var
dą. R. Granauskas gimė Mažeikiuose, bet vaikystę ir jaunystę
praleido mūsų rajone – karo pabaigoje ir pokario metais gyveno
Krakių, Šauklių kaimuose, mokėsi Šauklių pradinėje ir Mosėdžio
vidurinėje mokyklose, vėliau kurį laiką dirbo mokytoju Mosė
dyje ir Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ korespondentu.
Vaikystės, jaunystės įspūdžiai ir patirtis ryškiai įsirėžė rašytojo
atmintyje ir tapo jo pastarųjų dešimtmečių kūrybos šaltiniu.
Tai ir paskatino pastatyti atminimo akmenį Šauklių kaimo sody
boje, kur būsimasis rašytojas gyveno, lentoje įamžinti mokslo
ir darbo Mosėdžio mokykloje metus, Akmenų muziejaus skve
relyje priešais gimnaziją atidengti paminklinį akmenį, jo vardu
pavadinti gatvę Mosėdyje ir suteikti Skuodo r. viešajai biblio
tekai.
Spalį Mosėdžio gimnazijoje vyko R. Granausko mirties meti
nių minėjimas, į kurį susirinko garbus svečiai, kultūrai neabejingi
rajono ir Mosėdžio miestelio žmonės. Iškilmingą susitikimą aktų
salėje pradėjo gimnazijos mokiniai. Abiturientė Reda Vaškytė
atliko Gyčio Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“, kurios žodžiai
puikiai apibūdina rašytojo santykius su mūsų žeme. „Raiškiojo
žodžio“ būrelio nariai, kuriems vadovauju aš, mokytoja Elena
Petrauskienė, parengė ir įtaigiai atliko poetinę kompoziciją
„Pasivaikščiojimas po nebesančią gimtinę“. Jie priminė R. Gra
nausko biografinius ir dvasinius ryšius su Šaukliais ir Mosėdžiu,
visos pokario mokinių kartos jauseną ir vertybes, literatūros ir
kūrybos vaidmenį jaunam žmogui.
Vėliau iškilmėms ėmėsi vadovauti viešnia – Lietuvių kalbos
instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Baltų kalbų ir vardyno ty
rimų centro vadovė, Lietuvių kalbos mokslo tarybos pirmininkė,
akademikė Grasilda Blažienė. Sveikinimo ir padėkos žodžius
tarė Ministro Pirmininko patarėjas Antanas Vinkus, švietimo ir
mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėjėjos Renata Kilijo
nienė ir Ina Macevičiūtė. Visus žavėjo tėvo Juliaus Sasnausko

Atminimo lentą atidengia A. Vinkus ir D. Budrienė

pamąstymai, šypsotis ir prisiminti rašytoją – tikrą žemaitį – vertė
buvusios mokinės, literatės Danutės Dunauskaitės atsiminimai.
Rašytojų sąjungos leidykloje išleistą paskutinę R. Granausko
knygą „Baltas liūdesio balandis“ pristatė ir kūrybos svarbą
įvert in o jos sud ar yt ojas
Valent in as Svent ick as.
Minėjimo renginį užbaigė
aktorius Vytautas Rum
šas – pers kait ė kūr in į
„Jedzė“ iš kūrybiškiausia
met ų knyg a prip až int os
novelių apysakos „Šven
tųjų gyvenimai“. Maloniai
nustebino žemaitiškai iš
sak yt a raš yt ojo dukt ers
Ingos padėka už tėvelio
atminimo išsaugojimą.
Rašytojo atminimo įamžinimo iniciatorė G. Blažienė
Iškilmingą minėjimo renginį pradeda gimnazijos
„Raiškiojo žodžio“ būrelio nariai
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Po rašytojo mirties me
tin ių min ėjim o reng in io
prie Mosėdžio gimnazijos
iškilmingai atidengta atmi
nimo lenta, kurioje iškaltas
užrašas: „Šioje mokykloje
1949–1955 metais mokė
si, 1963–1969 metais dir
bo rašytojas Romualdas
Granauskas.“ Ją atidengė
ir sveikinimus susirinku
siems išsakė A. Vink us
ir Skuodo r. savivaldybės
vicemerė Daiva Budrienė.
Vėliau kitoje gatvės pusė
je atidengtas paminklinis
akmuo – „lietuvių tautos
balsui literatūroje“. Jį su
kūrė vietinis skulptorius
Stan islov as Budr ik is, o
atidengė Lietuvos rašytojų
sąjungos pirmininkas An
tanas A. Jonynas, kultūros
ministro patarėja Danguo
lė Martinkienė ir rajono
meras Petras Pušinskas.
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Rašytojų sąjungos pirmininko nuomone, R. Granausko kūry
ba – pamatas, į kurį remdamiesi galime drąsiau žvelgti į ateitį ir
kalbėti apie lietuvių literatūrą. Žinant rašytojo biografijos faktus
ir pažįstant jo kūrybą, ypatingą prasmę įgyja akmenyje iškalti
žodžiai: „Mes turėjome palikti gimtinę, bet ji nepaliko mūsų.“
Perskeltą riešutą ir besiformuojantį branduolį vaizduojantis
paminklas visada primins, jog šio kūrėjo asmenybę formavo
Mosėdžio žemė. Vakarop renginiai persikėlė į Skuodą, kur buvo
atidengta Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios
bibliotekos iškaba, o Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko
rašytojo kūrybos skaitymai.
Baigiamasis projekto renginys – R. Granausko kūrybos
naktiniai skaitymai – surengtas Mosėdžio gimnazijoje. Pro
jekto partneriai sukviesti į ugdymo įstaigos aktų salę: rajono
viešosios bibliotekos darbuotojai, mūsų mokyklos mokiniai ir
mokytojai, miestelio bendruomenės nariai. Renginį pradėjo
„Raiškiojo žodžio“ būrelio nariai – paskatino susimąstyti apie
gimtinės ir atminties svarbą žmogui, iškėlė gyvenimo prasmės
klausimą. Vėliau iš gimnazistų – Brigimanto Kontrimo, Karolio
Šakalio, Aurimo Daukanto ir kt. – lūpų skambėjo mokiniams
artimi R. Granausko kūriniai, primenantys išdaigas ir skaudžią
pokario vaiko patirtį. IIb klasės merginos pasidalijo rašytojo
eseistinėmis mintimis, kuriomis išreiškiamas rūpestis dėl lie
tuvių kalbos padėties. Skaitovus rengė gimnazijos lituanistės

Rasma Staškuvienė, Vida Šopagaitė, Laima Kaupienė ir aš,
šio straipsnio autorė. Viešnios – buvusi Mosėdžio gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja Biruta Lukošienė, Skuodo viešosios
R. Granausko bibliotekos Senamiesčio skyriaus darbuotoja
Silvija Puškorienė ir miestelio bendruomenės atstovė Nijolė Ja
sienė – klausytojams priminė rašytojo žodžio svarumą ir grožį,
jo kūryboje išsakytas amžinąsias vertybes. Renginyje parodyti
televizijos laidos „Naktinis ekspresas“ fragmentai, leidę pajusti
R. Granausko asmenybės žemaitišką stiprybę. Nors skaitymai
truko ilgiau nei planuota, dalyviai ir svečiai neskubėjo skirsty
tis – prie arbatos puodelio tęsė pokalbius apie rašytoją, dalijosi
autentiškais prisiminimais.
R. Granausko atminimo įamžinimas – ne tik puiki proga pa
sikviesti garbius svečius, daugiau sužinoti apie jo gyvenimą,
asmenybę ir kūrybą, bet ir galimybė artimiau visiems renginiuo
se dalyvavusiems žmonėms pažinti šį puikų rašytoją. Galima
sakyti, kad šie mėnesiai Mosėdžio gimnazijoje – tarsi literatū
rinis R. Granausko ruduo. Sėkmingas įstaigos administracijos,
lietuvių kalbos metodinės grupės narių, bibliotekos darbuotojų
bendradarbiavimo rezultatas su Skuodo r. viešąja R. Granaus
ko biblioteka paįvairino mūsų krašto kultūrinį gyvenimą.
Elena PETRAUSKIENĖ
Skuodo r. Mosėdžio g-jos lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

„Knygų pelėdoje“ – 100 būdų paskatinti vaikus skaityti
Knygomis sudominti galima kiekvieną vaiką, tačiau, tobulė
jant technologijoms, tai padaryti vis sunkiau. Festivalio-konkur
so „Knygų pelėda“ organizatorė Jolanta Markevičienė pastebi,
jog skaitymas turtina kalbą, skatina pasaulio pažinimą, ugdo
kritinį ir kūrybinį mąstymą. Svarbiausias šio festivalio-konkurso
siekis – padėti vaikams atrasti skaitymo malonumą, o moky
tojams – skaityti skatinančių būdų. Finalinis renginys vyko
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (LVJC), Vilniuje.
„Efektyvus ir greitas skaitymas užtikrina sėkmingesnį moky
mąsi, ugdo rašytinę bei sakytinę kalbą, atveria tautos ir pasaulio
kultūros duris“, – pastebi redaktorė Agnė Bolytė, svarbiausio
„Knygų pelėdos“ renginio – skaitymo čempionato – užduočių
dalyviams sudarytoja.
Pamėgti knygas festivalio renginiuose skatino ugdymo spe
cialistai, menininkai, rašytojai, aktoriai. Mokiniai dalyvavo skai
tymo čempionate ir klausėsi aktoriaus Leonardo Pobedonosce
vo skaitomo kūrinio „Mažasis princas“, kartu su menininkėmis
Anna Pavlova ir Virginija Stakioniene kūrė knygų iliustracijas,
o su režisiere Vida Lipskyte – gyvą paveikslą, judesiais perteik

dami savo mintis bei išgyvenimus. Knygos „Miglų slėnio fėjų
pasakos“ autorė Edita Lei pristatė, kaip gaminamos lėlės, visi
kartu kūrė kalėdinius žaisliukus, vaikų rašytoja Evelina Daciūtė
vedė kūrybinio rašymo dirbtuves, muzikinių spektaklių režisie
rė Aušra Norvilaitė papasakojo, kaip literatūros kūriniai tampa
miuziklais ir kaip muzika sustiprina žodžio galią, o animatorius
Valentas Aškinis – kaip istorijas paversti animaciniais filmais.
Pedagogams surengti seminarai apie kūrybiškus mokinių skai
tymo gebėjimus gerinančius sprendimus, skaitymo mokymą
pradinėje mokykloje, poeziją ir pasakas vaiko gyvenime.
Baigiamajame renginyje dalyvavo mokyklų iniciatyvų konkur
so „Knygų pelėda 2015“ laureatai. Jauniausiųjų (1–4 kl.) grupėje
susitiko Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“, Telšių
„Kranto“ progimnazija, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė ir Alytaus
„Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos
gimnazija. Antrojoje (5–6 kl.) grupėje – Jonavos r. Ruklos Jono
Stanislausko ir Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyk
los, Panevėžio „Vilties“ ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bei
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunk
cis centras. Trečiojoje (7–8 kl.) grupėje – Gargždų „Kranto“,
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos, Biržų Kaštonų ir Panevė
žio Kazimiero Paltaroko pagrindinės mokyklos bei Visagino
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„Verdenės“ gimnazija. Vyriausiųjų (9–10 kl.) grupėje rungėsi
Panevėžio „Minties“, Šiaulių Juliaus Janonio, Molėtų, Jona
vos Senamiesčio, Ignalinos ir Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos.
Apie „Knygų pelėdą“
Renginyje dalyvavo mokyklos, 2015 m. rugsėjo–lapkričio
mėnesiais rengusios skaitymą skatinančias veiklas savo ug
dymo įstaigose. Šiais metais į antrąją „Knygų pelėdą“ įsitraukė
itin daug dalyvių – iniciatyvas rengė 56 ugdymo įstaigos (8829
ikimokyklinukai ir mokiniai nuo 4 iki 20 metų). Surengta beveik
200 akcijų, renginių, skaitymo popiečių ir naktų bei kūrybinių
dirbtuvių. Skaitė ne tik mokiniai, bet ir jų draugai, tėveliai, sene

liai, mokytojai bei mokyklų vadovai. Vyresni skaitė jaunesniems,
mažiausi – patiems vyriausiems. Vaikai lankėsi bibliotekose,
kūrė ir rašė, skaitė po vieną ir visi kartu.
„Knygų pelėdą“ organizuoja neformaliojo švietimo asociacija
„Jaunimo akademija“ bei LVJC. Projektą remia Lietuvos kultūros
taryba, globoja švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
Daugiau informacijos:
Jūratė Janavičienė, LVJC ryšių su visuomene specialistė,
el. p. jurate.j@lvjc.lt, www.lvjc.lt.
Jolanta Markevičienė, „Knygų pelėdos“ organizatorė,
el. p. jolanta@lvjc.lt.

Tolerancijos ugdymas per anglų kalbos mokymą
Tarptautinę Baltijos šalių tolerancijos stovyklą „Tolerancijos
ugdymas per anglų kalbos mokymą“ organizavo ir rėmė JAV
ambasada Vilniuje bei Lietuvos anglų kalbos mokytojų asocia
cija (LAKMA). Tikslas – tolerancijos, įvairiapusiškumo, žmo
gaus teisių ir pilietinės visuomenės ugdymas per anglų kalbos
mokymą. Stovykloje dalyvavo trisdešimt 11–13 metų mokinių
bei šeši anglų kalbos mokytojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Jiems talkino energingi ir iniciatyvūs savanoriai, būsimieji an
glų kalbos mokytojai, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)
studentai. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mo
kyklos ir Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos mokiniams teko didelė
garbė ir atsakomybė atstovauti Lietuvai bei savo mokykloms
šioje stovykloje.
Pirmiausia visiems mokytojams ir savanoriams vyko moky
mai LEU. Jiems išradingai vadovavo LAKMA valdybos narė
Nida Burneikaitė, o globojo LAKMA prezidentė Eglė Petronienė.
Ši stovykla – iššūkis ne tik mokytojams, bet ir mokiniams:
skirtingos šeimos, įvairios tautybės, pažiūros, nuomonės ir
tikėjimai. Visi kartu mokėmės būti tolerantiški, t. y. draugiški,
pakantūs vieni kitiems. Kiekviena stovyklos diena buvo susijusi
su tam tikra tolerancijos tema. Veiklas organizavo ir vedė anglų
kalbos mokytojai, jiems padėjo savanoriai ir JAV vyriausybės
švietimo programų studentai bei stažuotojai.
Pavyzdžiui, antrosios dienos tema „Mūsų pasaulis: šalys
ir kalbos“. Mokiniai sužinojo įdomių faktų apie Baltijos šalis,

išmoko keletą frazių estų ir latvių kalbomis, JAV programos
stažuotojas dr. Vytautas Silius pristatė pasaulio kalbų įvairovę.
Trečiąją dieną stažuotoja Jelena Grigorjeva papasakojo apie
savanorystę. Ketvirtąją – mokiniai diskutavo apie gamtos išsau
gojimą, Merkinėje ieškojo istorinių paminklų, juos fotografavo,
o vakare vyko gražiausios nuotraukos konkursas. Penktosios
dienos tema – vaikų teisės ir pareigos. JAV programos sta
žuotoja Danguolė Kiznienė pasitelkė Martino Liuterio Kingo
biografiją ir visi drauge aptarė, kas yra tolerancija, mokiniai
kalbėjo apie savo svajones ir svarstė, kaip jas įgyvendinti.
Paskutinė diena buvo skirta komplimentams bei šauniausių
stovyklautojų rinkimams.
Tolerancijos stovykla visiems buvo nepaprastai prasminga.
Mokiniai tobulino anglų kalbos įgūdžius, tapo draugiškesni, su
vokė tolerancijos ir pagarbos kitos kultūros, tautybės ir religijos
žmogui svarbą. Mokytojai galėjo dirbti daugiakultūrėje aplinkoje,
pasidalyti mokymo metodikos naujovėmis ir įdomia medžiaga.
Danguolė ČESAITYTĖ-RUTKAUSKIENĖ
Druskininkų švietimo centro anglų kalbos vyresn. mokytoja
Rasa MIDVERIENĖ
Šalčininkų r. Turgelių „Aistuvos“ g-jos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Daugiau informacijos apie stovyklą:
www.lakmaonline.lt/teaching-tolerance-through-english,
www.facebook.com/ToleranceCampLT.

Metų švietėjas – 2015
Gruodį Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (KPKC) trylik
tąjį kartą surengta „Metų švietėjo 2015“ pagerbimo šventė.
Garbingą apdovanojimą KPKC direktorė Rasa Bortkevičienė
įteikė Kauno Kazio Griniaus progimnazijos anglų kalbos mo
kytojai metodininkei, ekonomikos mokytojai, informacinių
komunikacinių technologijų koordinatorei Editai Rabizaitei.
Ši pedagogė, atliekanti švietėjišką misiją, glaudžiai ben
dradarbiaujanti su KPKC, žinoma ne tik Kaune, bet ir visoje
Lietuvoje. E. Rabizaitė – miesto pradinių klasių anglų kalbos
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 2015 m. ji parengė še
šias kvalifikacijos tobulinimo programas (penkios – institucinio
lygio) ir šiuo metu ruošia dvi naujas bei įgijo du tarptautinius
sertifikatus. Pedagogė vedė septynis seminarus Kauno ir Lie
tuvos mokytojams, respublikinę nuotolinę integruotą pamoką,
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kurioje dalyvavo penki šimtai pedagogų ir jų mokinių iš visos
Lietuvos, aštuonias konsultacijas ir kt. E. Rabizaitė skelbia
straipsnius KPKC leidiniuose, spaudoje, internete.
Padėkos raštai už švietėjišką misiją, nuolatinę naujovių
paiešką, veiklą plėtojant pedagogų kompetencijas 2015 m.
įteikti Jolantai Vengalienei, Rasai Jankauskienei, Bronislavai
Slavinskienei, Linai Jurevičienei, Reginai Ginelevičienei, Jūratei
Davainienei, Jolantai Žygienei. Kauno valstybinės filharmonijos
atstovai jiems padovanojo bilietus į koncertą.
Šventėje koncertavo vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“ ir
Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“. Renginį vedė aktorius Gin
taras Mikalauskas.
Ginta AUGUSTAUSKAITĖ
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja
Visas tekstas – www.kpkc.lt.
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Kaimo gimnazijos mokytojai – krašto kultūros premija
Smagu pasigirti bendruomenės pastangomis ir laimėji
mais, bet dar smagiau pasidžiaugti tais, kurie tą bendruo
menę suburia. Tokia įvairių idėjų sumanytoja bei darbų
vykdytoja yra Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos tech
nologijų mokytoja metodininkė, miestelio Kultūros centro
renginių organizatorė bei bendruomenės pirmininkė Daiva
Dubinkienė – jai šiemet skirta Kėdainių krašto kultūros pre
mija. Tarp 28 laureatų tik nedaugelis gyvena ir dirba kaime.
Tad džiugu, kad Krakės turi jau trečiąjį Kėdainių krašto kul
tūros premijos laureatą.
Premija įteikta ne už vieną renginį ar laimėjimą – visi kriterijai,
atrodo, kaip tik Daivai ir sukurti: ieškoti ir įgyvendinti naujas,
originalias kūrybines idėjas, propaguoti ir puoselėti krašto et
nografiją. Tad kur šios mokytojos sėkmės paslaptis? Kaip ji
gyvena, kad visada ir viską spėja?
„Visko neįmanoma padaryti, tiesiog atsirenki, kas tuo metu la
biausiai reikalinga, – sako Daiva. –  Argi ne taip yra mokykloje?
Pastebi ypatingų gabumų turintį mokinį, o kartais tik darbštesnį,
nukreipi jį tinkama linkme, paskatini, patari ir... ateina sėkmė, –
pasakoja mokytoja ir svarsto: – Tai turbūt dar nėra didžiausias
laimėjimas: kur kas svarbiau, kai mokinys savo gyvenimo kelią
pasirenka jau mokykloje. Čia per technologijų pamokas iš
moksta tvarkos, kultūros, susipažįsta su tautos paveldu, ugdosi
kantrybę, kruopštumą, mokosi šeimyniškumo, apsisprendžia,
ką nori studijuoti. Tuo ir prasmingas mokytojos darbas.“
Jau keletą metų iš eilės bendruomenę žavi įspūdingas gim
nazijos interjeras. Kiekvienas metų laikas, kiekviena šventė vis
kitaip atsispindi įstaigos koridoriuose ir fojė. Tai vėl D. Dubin
kienės bei pradinių klasių mokytojos Vilmos Cechanavičienės
idėjų rezultatas. Mokytojai Daivai kartais talkina technologijų
mokytojas Virgilijus Vaičiūnas, o mokiniai per pamokas pade
da siūti, velti ir nerti, karpyti ir dažyti, austi, marginti įvairias
interjero puošybos detales. Manau, kad kiekvienas pirmą kartą
peržengęs gimnazijos slenkstį atkreipia dėmesį į ant palangių
ir langų išdėliotas dekoracijas, gėlių puokštes, varpelius ir kt.
Stebiesi, kaip kūriniu virsta ant eglutės sukabintos vaikiškos
pirštinaitės, spalvingi guminiai batai, pasendintos medinės dė
žutės, muzikos instrumentai, vaisiai ir daržovės, akmenukai,
netgi inkilėliai...
Ne mažiau pastangų reikalauja ir aktų salės scenos kulisai,
įvairių renginių dekoracijos, gimnazijos dovanėlės svečiams –
tuo rūpinasi taip pat mokytoja D. Dubinkienė, mokykloje dirbanti
jau 27-erius metus. Baigusi tuometinį Vilniaus pedagoginį ins
titutą bei įgijusi fizikos ir astronomijos mokytojos specialybę,
ji pradėjo savo mokytojos kelią, bet vėliau pajuto trauką kitai
specialybei – technologijoms. Netgi gausi šeima (užaugo trys
dukterys, o sūnus Dominykas jau devintokas) nebuvo kliūtis
dar vienoms studijoms. Galbūt buvo lengviau mokytis, nes pa
laikė supratingas vyras Robertas: taip pat mokytojas ir kultūros
darbuotojas (vadovauja Krakių kultūros centrui), pažįstamas
beveik nuo vaikystės. Jie abu iš to paties krašto – šalia esančio
Raseinių rajono, su kuriuo ir ribojasi Krakių seniūnija.
Po pamokų Daiva skuba į Krakių kultūros centrą, kur jau
beveik dešimt metų dirba renginių organizatore. Mokytoja pa
sakoja: „Pati aktyviausia veikla prasidėjo dar tada, kai augo
dukros: norėjosi, kad jos naudingai leistų savo laiką, tobulintų
gabumus ir galėtų drauge su jaunimu linksmintis. Taip įkurti
šokių kolektyvai, vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansambliai, vė
liau instrumentinės grupės, dramos studija, o vasarą atidarėme
atvirą jaunimo erdvę „Gilė“. Dukros užaugo, rado savo kelią,
bet nuo meno ir kultūros nė viena nenutolo. Gal tik vyresnioji
Eglė meną kuria toliausiai – Didžiojoje Britanijoje, o jauniausioji
Roberta čirpina smuiką, organizuoja renginius ir veda pamo

kėles Vilniuje. Vidurinioji Aistė dabar visai šalia – Kėdainių
muzikos mokykloje vykdo projektinę veiklą bei Pajieslio kaime
dirba kultūrinių renginių organizatore. Abu su vyru Robertu
matome, kad Aistei patinka ir kaimas, ir žmonės bei renginiai.
Visos dukros, ko gero, patenkintos, kad nuo mažens buvo
pastūmėtos lankyti muzikos mokyklą. Sūnus Dominykas, matyt,
nuo muzikos irgi toli nepabėgs, nes jau dabar neblogai groja
įvairiais instrumentais, dalyvauja beveik visose mūsų centro
kolektyvų veiklose, tad mes nepastebime paauglio problemų
dėl laisvalaikio ar kompiuterio priklausomybės. Būtų smagu,
jei į kultūros centrą ateitų daugiau berniukų ir vaikinų ne tik
pasportuoti ar pažaisti interaktyviųjų žaidimų, bet ir prisijungtų
prie mūsų kolektyvų. Visuose organizuojamuose renginiuose
pagrindiniai mano pagalbininkai – šeimyna, gera turėti tokią
didelę ir vis gausėjančią, o dar smagiau, kai visi geba groti
kokiu nors instrumentu – štai ir visas orkestras.“
Mokytoja sako, kad pasitaiko visko, juk tenka dirbti su skir
tingo amžiaus bei pomėgių žmonėmis. Nemažai jėgų atima
miestelio problemos, bendruomenės reikalai. „Smagu pasigir
ti, kad drauge organizuojame labdaringą akciją „Krakietiška
sriuba“ ir gautas lėšas skiriame vienišiems seneliams. Kasmet
atsiranda vis daugiau mums pritariančių bei padedančių žmo
nių. Juk ne viskas pinigais ar daiktais matuojama: kai iš kitų
sulauki gerumo, tada ir pačiam norisi tuo pasidalyti. Man labai
svarbus tikėjimas – kasdien prašau palaiminimo iš aukščiau,
kai sunku ar nerandu atsakymo. Padeda. Dar vienas būtinas
dalykas – tai paprastumas, nuoširdumas ir darbas kitų labui.
Žmonės pastebi (nors kartais to nepasako) ir vertina, kaip tu
su jais bendrauji, ką dėl jų darai. Prieš kiekvieną renginį patiri
stresą: sulauksime žiūrovų ar ne, patiks ar kritikuos? Be to,
kaimo žmogui televizija – didelis laisvalaikio konkurentas, o
neretai jam pačios įdomiausios laidos yra tos, kuriose kaimie
čio gyvenimas piešiamas vien juodomis spalvomis. Tokia yra
realybė ir dėl to labai skaudu... Bet viską atperka džiaugsmai.
Manyčiau, didelis ne tik mano, bet viso kolektyvo nuopelnas –
dalyvavimas dvejose respublikinėse dainų šventėse. Dabar
su vaikų ir jaunimo folkloro ansambliu „Smilgelė“ ruošiamės
2016 m. respublikinei moksleivių dainų šventei. Vasarą laukia
septintoji jaunimo kūrybinė stovykla Juodkrantėje, rudenį – ket
virtasis jaunimo folkloro festivalis „Ant Smilgelės krantelio“ ir kiti
tradiciniai miestelio renginiai. Norisi, kad kultūrinis gyvenimas
provincijoje būtų aktyvus, o iš Krakių išėjęs jaunimas turėtų ką
prisiminti“, – kalba mokytoja Daiva.
Almonė ŠILKAITYTĖ
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus g-jos mokytoja
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2015 m. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių
ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje
paskelbta informacija apie šiuos vadovėlius:
Nauji vadovėliai
 Marija Vyšniauskaitė, Žilvinas Šilėnas. Ekonomika per 31 valandą. IX–X kl.
 Virginijus Navickas, Artūras Svarauskas. Istorijos vadovėlis 12 (IV gimnazijos) kl. Išplėstinis ir bendrasis kursas
 Kornelija Intienė, Jolanta Gertrūda Knyvienė, Vida Meškauskaitė, Žydrūnė Stundžienė, Valdas Vanagas.
Matematika Tau plius. 1, 2 d. VI kl.
 Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, Aušra Didžgalvienė. Gilė. Pasaulio pažinimas. 1-oji, 2-oji kn. III kl. (serija „Šok“)
(lenkų kalba)
 Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Modernioji fizika. Astronomija. XI–XII kl.
 Genovaitė Kynė, Gražina Varanavičienė, Laima Railienė, Tomas Ubartas, Akvilė Kamarauskaitė. Geografija. VI kl.
(serija „ATRASK“)
 Žydrė Jautakytė, Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė. Muzika 10. Muzikos vadovėlis. X kl. (serija „ATRASK“)
 Kęstutis Petrauskis, Jūratė Litvinaitė, Kristina Vilkelienė. Istorija. VI kl. (serija „ATRASK“)
Pataisyti vadovėliai
 Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas, Kęstutis Raškauskas, Lirija Steponavičienė,
Živilė Tamkutonytė-Mikailienė. Laikas. Istorijos vadovėlis. 2 d. VIII kl.
 Ignas Kapleris, Rimvydas Laužikas, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Mindaugas Žolynas. Laikas.
Istorijos vadovėlis. 2 d. XI kl.
 Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas,
Živilė Tamkutonytė-Mikailienė. Laikas. Istorijos vadovėlis. 1 d. IX kl.
 Darius Petreikis, Jūratė Litvinaitė, Faustas Meškuotis, Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė, Algis Bitautas, Simona Stankutė.
Istorija. V kl. (serija „ATRASK“)
 Ignas Kapleris, Rimvydas Laužikas, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius. Laikas 12. Istorijos vadovėlis. 1 d. XII kl.
 Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė. Eureka 5. Gamtos mokslų vadovėlis. 1 d. V kl.
Užsienyje išleisti vadovėliai užsienio kalbai mokytis
 Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Olivia Johnston, Sarah Curtis. LIVE BEAT Level 1. A1-A2 lygis.
I k. V kl. IV m. m. (anglų kalba)
 Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Olivia Johnston, Sarah Curtis. LIVE BEAT Level 2. A1-A2 lygis.
I k. VI kl. V m. m. (anglų kalba)
 Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage. LIVE BEAT Level 3. A2+ lygis. I k. VII kl. VI m. m. (anglų kalba)
 Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Liz Kilbey. LIVE BEAT Level 4. A2+/B1+ lygis. I k. VIII kl. VII m. m.
(anglų kalba)
 Virginia Evans, Jenny Dooley. On Screen 1. A1/A2 lygis. V–VI kl. IV–V m. m. (anglų kalba)
 Virginia Evans, Jenny Dooley. On Screen 2. A2/A2+ lygis. VI–VII kl. V–VI m. m. (anglų kalba)
 Virginia Evans, Jenny Dooley. On Screen 3. B1 lygis. VIII kl. VII m. m. (anglų kalba)
 Jan Bell, Roger Gower. Expert First. Third edition with 2015 exam specifications. B2 lygis. I k. XII kl. XI m. m.
(anglų kalba)
 Jan Bell, Roger Gower. Expert Advanced. Third edition with 2015 exam specifications. C1 lygis. I k. XII kl. XI m. m.
(anglų kalba)
 Jan Bell, Amanda Thomas. GOLD First. New edition. With 2015 exam specifications. B2 lygis. I k. XII kl. XI m. m.
(anglų kalba)
 Sally Burgess, Amanda Thomas. GOLD Advanced. With 2015 exam specifications. C1 lygis. I k. XII kl. XI m. m.
(anglų kalba)
 Helene Vanthier, Sylvie Schmitt. ZigZag 1. A1.1 lygis. I k. II kl. (prancūzų kalba)
 Helene Vanthier. ZigZag 2. A1.2 lygis. I k. III kl. (prancūzų kalba)
 Helene Vanthier. ZigZag 3. A2.1 lygis. I k. IV kl. (prancūzų kalba)
 Sandrine Chein, Reine Mimran, Sylvie Poisson-Quinton, Evelyne Sirejols. Zenith 1. A1 lygis. III k. X–XI kl. (prancūzų kalba)
 Fabrice Barthelemy, Sandrine Chein, Alice Etienbled, Reine Mimran, Sylvie Poisson-Quinton. Zenith 2. A2 lygis.
II k. X kl. III k. XI–XII kl. (prancūzų kalba)
 Fabrice Barthelemy, Sophie Sousa, Caroline Sperandio. Zenith 3. B1 lygis. I k. XI kl. II k. XI–XII kl. (prancūzų kalba)
 Gael Crepieux, Olivier Masse, Jean-Philippe Rouse. Interactions 1. A1. 1 lygis. III k. X–XI kl. (prancūzų kalba)
 Gael Crepieux, Olivier Masse, Jean-Philippe Rouse. Interactions 2. A1. 2 lygis. III k. XI–XII kl. (prancūzų kalba)
 Jacky Girardet, Jacques Pecheur. Echo junior 1. A1 lygis. III k. XI kl. (prancūzų kalba)
 Jacky Girardet, Jacques Pecheur. Echo junior 2. A2 lygis. II k. X–XI kl. III k. XI–XII kl. (prancūzų kalba)
 Jacky Girardet, Jacques Pecheur. Echo junior 3. B1 lygis. II k. XI–XII kl. (prancūzų kalba)
 Bruno Megre, Lucile Chapiro, Dorothee Dupleix, Melanie Monier, Nelly Mous. Soda 1. A1-A2-B1 lygis. I k. IX kl.
II k. IX–X kl. (prancūzų kalba)
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 Bruno Megre, Lucile Chapiro, Dorothee Dupleix, Melanie Monier, Nelly Mous. Soda 2. A2-B1-B2 lygis. I k. X kl.
II k. XI–XII kl. (prancūzų kalba)
 Michele Butzbach, Carmen Martin Nolla, Dolores-Daniele Pastor, Inmaculada Saracibar Zaldivar. Essentiel et plus 1.
A1 lygis. I k. V kl. II k. V–VI kl. (prancūzų kalba)
 Michele Butzbach, Carmen Martin Nolla, Dolores-Daniele Pastor, Inmaculada Saracibar Zaldivar. Essentiel et plus 2.
A1-A2 lygis. I k. VI kl. II k.VI–VII kl. (prancūzų kalba)
 Michele Butzbach, Regine Fache, Carmen Martin Nolla, Reyes Nunez Castain, Dolores-Daniele Pastor,
Inmaculada Saracibar Zaldivar. Essentiel et plus 3. A2 lygis. I k. VII kl. II k. VII-VIII kl. (prancūzų kalba)
 Michele Butzbach, Regine Fache, Carmen Martin Nolla, Reyes Nunez Castain, Dolores-Daniele Pastor,
Inmaculada Saracibar Zaldivar. Essentiel et plus 4. A2-B1 lygis. I k. VIII kl. II k. VIII–IX kl. (prancūzų kalba)
 Jayne Wildman. Insight Elementary. A1-A2 lygis. I k. V–VI kl. IV–V m. m. (anglų kalba)
 Jayne Wildman. Insight Intermediate. B1-B2 lygis. I k. IX–X kl. VIII–IX m. m. (anglų kalba)
Švietimo aprūpinimo centro Mokymosi išteklių skyriaus inf.

Suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“
Pernai Lietuvoje šešioliktąjį kartą paminėta suaugusiųjų mo
kymosi savaitė. Jos idėja – atskleisti, kaip aktyvus mokymasis
padeda veikliai gyventi ir kokią prasmę suteikia gyvenimo pilnat
vei. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos bendruomenė prisijungė
prie organizuojamos savaitės renginių ir atliko septynis žings
nius, kuriuos pasiūlė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.
Nemažas mūsų gimnazijos mokytojų būrys lapkričio 13 d.
vyko į Telšius, kur dalyvavo suaugusiųjų savaitės atidarymo
konferencijoje „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“.
Renginyje apžvelgtos suaugusiųjų švietėjų galimybės bendra
darbiauti – skleisti aktyvaus mokymosi idėjas ir pristatyti savo
patirtį kolegoms Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje
platformoje „EPALE“. „Aktyvus mokymasis yra raktas į sėk
mingą žmogaus gyvenimą, jis suteikia prasmės bei pilnatvės
pojūtį. Turime ieškoti būdų, kaip įtraukti į mokymosi visą gyve
nimą procesą kuo daugiau senjorų, sudaryti kuo palankesnes
sąlygas jiems ugdytis ir išreikšti save“, – teigė16-ąją suaugu
siųjų mokymosi savaitę atidariusi švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė.
Pirmadienį – žingsnis į aktyvų pilietiškumą. Mūsų įstaigos
istorijos mokytojos pakvietė II–IV klasių mokinius dalyvauti
viktorinoje – siekta skatinti gimnazijoje besimokantį jaunimą
domėtis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei istorija, ugdyti
Renginys „Kai esame kartu“

pilietiškumą ir patriotiškumą, stiprinti komandinio darbo įgū
džius. Pirmiausia dalyviai tylos minute pagerbė teroristinio
išpuolio aukas Prancūzijoje.
Antradienį – į darbo rinką ir verslo pasaulį. Gimnazijoje sve
čiavosi Klaipėdos jaunimo darbo centro vyr. specialistė Indrė
Linkevičienė. Užsiėmimuose pristatyti darbo paieškos būdai ir
strategijos, rinkos situacija, gyvenimo aprašymo ir motyvacinio
laiško rengimas, pasiruošimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje,
aptarti dažniausiai užduodami klausimai.
Trečiadienį gimnazijoje vyko diskusija „Būti ir jaustis sau
giam – gyvenimo būtinybė“. Renginyje dalyvavo Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos sky
riaus ir kelių policijos specialistai. Jie kalbėjo apie saugumą
ne tik kelyje ar gatvėje, bet ir apie tai, kaip reikia saugoti save
ir artimuosius, kaip pasirūpinti asmeniniais daiktais, kas yra
būtinoji gintis ir kaip neperžengti jos ribų. Specialistai atsakė į
mokiniams kilusius klausimus.
Ketvirtadienį vyko renginys „Kai esame kartu“. Mūsų įstaigoje
svečiavosi Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos
liaudies instrumentų ansamblis. Šventė pradėta eilėraščiais
apie vaikystę ir šeimą – juos skaitė ne tik renginio vedėjos,
bet ir gimnazijos mokytojų bei mokinių vaikai. Kai vienuolikos
žmonių būrelis sustojo sekti pasakos „Tulpių lysvė“, neliko nė
vieno abejingo... Per visą šventę netilo nuoširdžios kalbos,
o mažiausieji, kuriems dar
nedrąsu būti be mamos ar
tėčio, piešė savo šeimą jiems
paruoštoje „Meno dirbtuvėje“.
Gražu stebėti susijaudinusių
ir savo vaikais besididžiuo
jančių tėvelių veidus bei nuo
širdžias šypsenas, malonu
girdėti garsius plojimus.
Sua ug us ieji galėjo pri
sim int i smag ias akim irk as
žiūrėdami informacinių tech
nologijų mokytojos kartu su
gimn az ist ais kurt ą film uk ą
„Gimn az ija – vien a did elė
šeima“. Dalyviai nuoširdžiai
džiaugėsi šeimos švente „Kai
esame kartu“. Tikimės, jog
negalėję dalyvauti šiemet –
būtinai ateis kitais metais.
Regina SONGAILIENĖ
Socialinė pedagogė ekspertė
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„Pušelei“ – 40

Ramioje ir saugioje miesto dalyje jau 40 metų įsikūręs
Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“. Tai
edukacines, socialines, kultūrines ir reabilitacines paslaugas
teikianti biudžetinė Tauragės savivaldybės švietimo įstaiga.
Centras – pirmoji mieste švietimo institucija, kurioje kartu
su sveikais auklėtiniais ugdomi ir sudėtingiausių sveikatos
bei raidos problemų turintys vaikai.
Vienas paslaptingiausių dalykų – LAIKAS. Jis niekada ne
bėga vienodu ritmu ir priklauso nuo mūsų... Bėgantys metai
keitė mokyklos veidą, kito ugdymo priemonės, metodai, būdai,
užaugo ne viena ugdytinių karta, subrendo puikus kolektyvas.
Per tą laikotarpį sukurta daugybė gražių tradicijų, visa bendruo
menė darniai sprendžia ugdymo įstaigai keliamus uždavinius,
išliko šilti, pagarbūs, draugiški tarpusavio santykiai, geras
mikroklimatas.
Savo 40-ąjį gimtadienį pasitinkame kupini ne tik gražių pri
siminimų apie nuveiktus darbus, čia dirbusius žmones, bet ir
turintys planų ateičiai – „tobulinti vaiko gyvenimą pačiu gy
venimu...“ – pagal humanistinės pedagogikos propaguotoją
Šalvą Amonašvilį.
Visą mėnesį itin atsakingai ruošėmės šiai šventei. Nepamir
šome pagalvoti ir apie gerosios patirties sklaidą – mintimis,
tradicijomis, patirtimi pasidalijome Lietuvos moksleivių ir jų
bičiulių kūrybos žurnale „Žvaigždutė“. Tai mūsų įstaigos jubi
liejinis numeris! Nuoširdžiai dėkojame vyriausiajam redaktoriui
Jeronimui Lauciui.
Gimtadienį šventėme visą savaitę, o ją pradėjome „Kitokiu
pirmadieniu“. Šventinę dieną džiaugsmingai visą bendruo
menę pasitiko įstabiais karpiniais papuošti centro-mokyklos
langai – juose puikavosi balti it pūkas pasakų paukščiai. Tai auk
lėtojos Marijos Pukelytės kūrybinis sumanymas. Iš tolo švietė
įvairiaspalvių balionų girliandomis padabinti vartai, kurių prieigo
se ugdytinių laukė pasakų personažai. Visus susirinkusiuosius
jubiliejaus proga sveikino vaikų bibliotekos „Batuoto katino“
lėlių teatras ir padovanojo spektaklį „Kakė Makė ir svajonių
gimtadienis“. Vėliau grupėse auklėtiniai kūrė didįjį gimtadienio
tortą, į kurį teptuko potėpiais sudėjo visas svajones.
Antradienį „Pasveikinkim vieni kitus“ veikė šventinis
gimtadienio paštas – galėjome sveikinti draugus, o visose
grupėse įrengtos kepuraičių gaminimo dirbtuvėlės. Smagus
ir nuotaikingas buvo trečiadienis – „Smaližių dienos“. Vaikai
grupėse kepė skanėstus, patys vaišinosi ir vaišino draugus.
Jubiliejinio gimtadienio proga, nepabūgę lietučio ir rudeninės
darganos, mokykloje svečiavosi Tauragės lopšelių-darželių
„Ąžuoliukas“ ir „Žvaigždutė“ priešmokyklinio ugdymo grupių

auklėtiniai. Jie kartu su mūsų įstaigos priešmokyklinukais kūrė
draugystės pasaką.
Vakare vyko „Didžiojo gimtadienio torto“ šventė – joje
dalyvavo ir tėveliai. Pasakų herojai pristatė metro aštuoniasde
šimties centimetrų, net šešių aukštų šventinį tortą. Kiekvieną jų
puošė vaikų piešiniai, o viršų – šventiniai keksiukai. Renginyje
skambėjo dainos, uždegti gimtadienio fejerverkai, visi smagiai
žaidė ir vaišinosi medumi.
Siekdami įprasminti įstaigų bendradarbiavimą į „Pušelės“
ketvirtadienio veiklą „Sukim, sukim draugystės ratelį“ at
vyko tautiniais drabužiais pasipuošę vaikai ir jų pedagogai iš
Jurbarko „Ąžuoliuko“, Šakių „Berželio“ mokyklos, Šilalės lopše
lio-darželio „Žiogelis“ ir Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“.
Susitikimo metu skambėjo lietuvių liaudies dainos, patarlės
ir priežodžiai, vaikai drauge šoko tautinius šokius, pokštavo.
Vėliau visi rinkosi į kūrybines dirbtuvėles: mokėsi pasigaminti
skudurinę lėlytę, klausėsi spalvotos vilnos pasakojimų, lipdė
iš molio. Močiutės seklytėlėje ugdytiniai apžiūrėjo senovinius
namų apyvokos rakandus – čia ir baltu sūriu vaišinosi, ir pyragu
su sviestu, kastiniu, rūgpieniu ir kaimiška duona. Vėliau vaikai
svečiavosi vieni pas kitus, kartu kūrė, žaidė.
Penktadienis „Ir mažoje širdelėje daug gerumo telpa“
prasidėjo šv. Mišiomis Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje,
melstasi už „Pušelės“ bendruomenę, taip pat už į dausas iš
ėjusius buvusius mūsų bendradarbius.
Jubiliejinę savaitę užbaigėme Tauragės kultūros rūmuose
vykusiu padėkos vakaru „Laiko dovanos“. Čia puikavosi ir
vaikų gamintas įspūdingas gimtadienio tortas. Šventėje ugdy
tinių tėvams dėkota už bendradarbiavimą, įdomias edukacines
veiklas, pagalbą ir paramą kuriant mokyklos edukacinę aplinką.
Už ilgametį bendradarbiavimą padėkojome bičiuliams iš Vokie
tijos ir ugdymo įstaigų atstovams, savanoriams, mokyklos tėvų
aktyvui, jog padėjo organizuoti džiaugsmo ir labdaros renginį
„Kartu su šeima“, rėmėjams, įstaigos darbuotojams, pasirink
to kelio tikrumu tikėti skatinusiems dvasiniams mokytojams.
Padėkos vakaro „Laiko dovanos“ kulminacija – Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro spektaklis „Žaismingos muzikos
orkestras koncertuoja su Mere Popins“. Tai – dovana visiems.
Pasibaigus spektakliui, įteiktos tėvų aktyvo iniciatyva pa
ruoštos staigmenos – dovanėlės vaikams. Linkime Tauragės
vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ bendruomenei
kūrybingų dešimtmečių, o naujoms kartoms – sėkmės. Tegul
ir toliau šioje įstaigoje išlieka nuostabus vaikystės pasaulis.
Monika VALANTIEJIENĖ
Specialioji pedagogė
Lilija NIKELIENĖ
Logopedė
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