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Studijų finansavimas išlieka stabilus,
didinamas priėmimas į informacinių
technologijų specialybes
Nors abiturientų skaičius ir mažėja, finansavimas studijoms 2016 m. išlieka stabi
lus, didinamas priėmimas į informacinių technologijų (IT) specialybes.
„Džiaugiamės, kad valstybė išlaiko stabilų studijų finansavimą. Ketvirtadaliu pa
didinome skatinamųjų stipendijų lėšas“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė
Pitrėnienė.
Tenkinant darbo rinkos ir valstybės poreikius IT studijų vietų skaičius šiemet didina
mas 50 proc. – darbdavių atstovai prašė didinti net 300 proc. Palyginti su praėjusiais
metais, 5 proc. mažinamas kitų studijų vietų skaičius.
Šiemet šioms studijoms numatyti 8,041 mln. eurų: universitetuose – 5,137 mln.
eurų, kolegijose – 2,904 mln. eurų. Daugiausiai lėšų tenka technologijos mokslų stu
dijoms: universitetuose – 29,8 proc., kolegijose – 42,4 proc. Biomedicinos mokslams
universitetuose atiteks 15,1 proc., o kolegijose – 23,2 proc., fiziniams mokslams
atitinkamai – 21,5 proc. ir 5,1 proc.
Abiturientų skaičius (palyginti su 2015 m.) mažės apie 9,44 proc., tačiau bendras
studijų vietų skaičius mažės tik 2,2 proc. Numatoma, kad valstybės finansavimą
gaus 14,3 tūkst. pirmakursių.
Siekiant užtikrinti efektyvų valstybės lėšų naudojimą, šiemet tiksliniu būdu bus fi
nansuojamos būsimųjų pedagogų studijos. Planuojama iš pedagoginėms studijoms
preliminariai numatomų 320 vietų apie 120 skirti tiksliniu būdu. Tikslinės vietos pe
dagoginėms studijoms bus skiriamos savivaldybėms konkrečiai pagrindus mokytojų
poreikį mokyklose.
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Neformaliojo švietimo krepšelis
galės būti finansuojamas iš
ES struktūrinių fondų
Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo me
todikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo
balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip pat
pritarta nuostatai mažinti mokyklų valdymui skiriamų lėšų dalį.
„Neformaliojo švietimo krepšelis finansuojamas nepertraukiamai: neformaliajam
vaikų švietimui skirta lėšų suma nesikeis, savivaldybėms bus išlaikomas vienodas
finansavimas. Tam pernai ir šių metų pirmą ketvirtį buvo skiriamos valstybės biudže
to lėšos, o nuo balandžio 1 d. neformaliojo švietimo krepšelis finansuojamas iš ES
fondų. Tikimės, kad tai leis išplėsti vaikų neformaliojo švietimo galimybes“, – teigia
švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
Neformaliajam vaikų švietimui skyrus lėšas iš ES finansinės paramos ir bendrojo
finansavimo, savivaldybėms II–IV ketvirčiams numatytas finansavimas bus skirtas
pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. „Švieti
mo profesinės sąjungos reikalavo ne tik didinti pedagogų atlyginimus, bet ir mažinti
mokyklų valdymui skiriamų lėšų dalį. Šią nuostatą taip pat įtvirtinome Mokinio krep
šelio metodikoje. Pakeitimams papildomų valstybės biudžeto lėšų neprireiks“, – sako
švietimo ir mokslo ministrė.
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. organizuoti ir valdyti mokyklos ugdymo procesą galės
būti skiriama ne daugiau kaip 10 proc. lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti, iš
skyrus kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias mokyklas, turinčias iki 120 mokinių.
Joms numatoma ne daugiau kaip 13 proc. šių lėšų. Ne mažiau kaip 4 proc. išteklių
turės būti skiriami psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei
pedagoginei pagalbai organizuoti ir jų paslaugoms apmokėti.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacijos
Kovą Vilniuje dvidešimt ketvirtąjį kartą vyko iš šalies į šalį ke
liaujanti Europos muzikos mokytojų asociacijos (angl. European
Association for Music in Schools – EAS) konferencija „Ieškant
netikėtumų: kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacijos“.
Renginį organizavo Lietuvos muzikos mokytojų asociacija ir
penkios muzikos pedagogus rengiančios aukštosios mokyk
los. EAS – daugiau nei 30 šalių muzikos pedagogus vienijanti
organizacija (www.easwebsite.wordpress.com/over), kurios
nariai kiekvienais metais renkasi į kasmetinę konferenciją:
skaitomi pranešimai, vedami praktikumai, vykdoma turininga
koncertinė programa.
„Tai įsimintinas įvykis mūsų šalies muzikos mokytojų ir mu
zikos pedagogikos mokslininkų gyvenime. Turime neeilinę ga
limybę atverti Europai per ilgus metus susiformavusį Lietuvos
muzikinių tradicijų ir inovacijų turinį, o iš svečių išgirsti nau
jausias idėjas ir įžvalgas, sužinoti Europos muzikinio ugdymo
tendencijas“, – sveikindama Valdovų rūmuose susirinkusius
konferencijos dalyvius kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė.
Ministrė pasidžiaugė, kad 41-erius metus neblėsta itin profe
sionalaus nacionalinio televizijos jaunųjų dainininkų konkurso
„Dainų dainelė“ populiarumas, gausų dalyvių būrį vasarą su
buria dainų šventės. „Tad nenuostabu, kad muzika yra viena
mėgstamiausių neformaliojo ugdymo sričių: vaikai mielai
renkasi muzikinius užsiėmimus po pamokų, Lietuvoje veikia

stiprus muzikos ir meno mokyklų tinklas“, – sakė A. Pitrėnienė,
kviesdama visus konferencijos dalyvius, sugrįžus į savo mo
kyklas, pasidalyti girdėtomis naujienomis.
Konferencijoje išryškėjo dvi pranešimų kryptys: kaip ugdyti
mokinių kūrybiškumą ir kaip mokytojui būti kūrybiškam. Tiek
vienu, tiek ir kitu atveju nėra vieningo mokytojų ir mokinių kū
rybiškumą pažadinančio recepto. Pristatytos ugdymo idėjos
gali būti taikomos įvairiausiose aplinkose, dirbant su skirtingo
amžiaus mokiniais, kuriant patirtinio mokymo(si) sąlygas būsi
miems muzikos mokytojams. Tikimės, kad europinės kūrybiš
kumo ugdymo muzikine veikla ateities galimybės, įvairių šalių
atstovų pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai ir mokslinių tyrimų
rezultatai paskatins pedagogus ieškoti būdų, kaip muzikos mo
kymą transformuoti į pažangų, šiuolaikišką ugdymo procesą.
Renginyje 198 dalyviai iš 33 pasaulio šalių, atstovaujantys
EAS, dirbo 43 sesijose, klausėsi 7 koncertų, dalyvavo dokto
rantų ir studentų forume, 25 šalių nacionalinių koordinatorių
susitikime (veiklos vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje).
203 Lietuvos muzikinio ugdymo edukatoriai, būsimi muzikos
mokytojai dirbo 6 sesijose, klausėsi 3 koncertų, praktikumuose
kūrė improvizacijas (užsiėmimai vyko Lietuvos edukologijos
universitete).
Konferencijos pabaigoje Lietuvos muzikos mokytojų aso
ciacijos prezidentė prof. dr. Rūta Girdzijauskienė perdavė
simbolinį raktą Tarptautinės muzikinio ugdymo asociacijos kitų
metų renginio organizacinio komiteto pirmininkei prof. Monikai
Oebelsberger. 25-oji konferencija vyks Mocar
teumo universitete Zalcburge (Austrija), jos
pagrindinė idėja – bendradarbiavimas muzikinio
ugdymo kontekste. M. Oebelsberger pakvietė
muzikinio ugdymo puoselėtojus, mokslininkus,
muzikos pedagogų rengėjus 2017 m. pavasarį
atvykti į Zalcburgą ir pristatyti moksliniais tyrimais
pagrįstas muzikinio ugdymo naujoves, muzikos
pedagogų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo
aktualijas, pasidalyti gerąja patirtimi.

Renatos Česnavičienės nuotr.

Lietuvos edukologijos universiteto Senato pirmininkas prof. Audronius Vilkas, LR Seimo narys prof. Vytautas
Juozapaitis, Stord / Haugesund universiteto koledžo profesorius dr. Magne Espelandas (Norvegija) ir
Kembridžo universiteto profesorė dr. Pamela Burnard (Jungtinė Karalystė)

Konferencijos pranešimų leidinys (anglų kal
ba), pranešimų tezės (lietuvių ir anglų kalbomis),
vaizdo įrašai bus skelbiami penkių Lietuvos uni
versitetų muzikinio ugdymo katedrų svetainėse,
Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės
centro ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos
informacinėse erdvėse.
Konferencijos Lietuvoje organizatorių inf.

Lietuvos edukologijos universitetas – laukia atsakymų
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Ugdymo mokslų
fakulteto Muzikos katedra inicijuoja nacionalinį tyrimą „Šiuolai
kinio muzikos mokytojo veikla Lietuvos bendrojo ugdymo
mokykloje: būklė ir tobulinimo galimybės“. Pirmą kartą
organizuojamo tyrimo tikslas – nustatyti muzikos mokytojo
profesinės veiklos būklę bei numatyti jos tobulinimo linkmes,
išsiaiškinti profesijos kaitos tendencijas XXI a., atskleisti Lie
tuvos bendrojo ugdymo mokyklos muzikos mokytojo darbo
galimybes bei ypatumus, palyginti veiklas skirtingose ugdymo
pakopose, numatyti profesinio tobulinimo strategijas. Tyrime
kviečiami dalyvauti muzikos mokytojai, mokiniai, jų tėveliai ir
mokyklų vadovai. Gauti duomenys ir išvados padės formuoti
muzikinio ugdymo strategines gaires bei tobulinti mokytojų
rengimo programas.
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Tikimės, kad šiame tyrime dalyvaus per 600 Lietuvos bendro
jo ugdymo įstaigų vadovų, daugiau nei 1000 muzikos mokytojų
bei 100 000 mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programą, jų tėvai.
Nacionalinio tyrimo rengėjai tikisi Jūsų atsakymų į anketų
klausimus:
www.apklausa.lt/f/anketa-mokiniu-tevams-etqbvs6/answers/new.fullpag
www.apklausa.lt/f/anketa-mokiniams-4rqlrv4/answers/new.fullpage
www.apklausa.lt/f/anketa-mokytojams-3ng7gs6/answers/new.fullpage
www.apklausa.lt/f/anketa-mokyklu-vadovams-tb8ej2c/answers/new.fullpage
Akad. Algirdas GAIŽUTIS
LEU rektorius
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Netradicinės konferencijos Raseinių rajone
Jau ketvirtus metus per mokinių pavasario atostogas
Raseinių r. švietimo centras kviečia visą rajono pedagogi
nę bendruomenę į vadinamuosius „tradicinius mokytojų
atlaidus“. Pirmoji organizuota konferencija „Pamokos prieskoniai, kurie daro stebuklus“ sulaukė puikių vertinimų. Tai
įkvėpė tęsti tradiciją ir kasmet visiems rajono pedagogams
organizuoti konferencijas „Integruotas ugdymas – mokinio
sėkmei“, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: mokymosi
iššūkiai ir skersvėjai“, „5 stotelės mokinio pažangai“. Šiuose
susitikimuose siekiama aptarti ir išsiaiškinti aktualias pe
dagogikos problemas.
Konferenciją „5 stotelės mokinio pažangai“ padėjo organizuo
ti Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
ugdymo skyriaus, Raseinių Šaltinio progimnazijos ir Raseinių
pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai.
Kasmet ieškoma naujų idėjų, tad šiais metais pasirinktas
aktyvaus mokymo(si) – stotelių – metodas. Iš anksto pa
ruoštos šios stotelės: „VIP“, „Pamoka“, „IT“, „Bendravimas“,
„Įsivertinimas“. Mokytojai buvo suskirstyti į grupes ir gavo po
kelionės lapą-programą. Jie turėjo aplankyti kiekvieną stotelę:
išklausyti lektorių pranešimus, atlikti užduotis ir t. t. Pirmoji „VIP“
stotelė – Šaltinio progimnazijos aktų salė, kur rimtam darbui
įkvėpė įstaigos auklėtinių ir Švietimo centro direktorės Silvos
Morkevičienės meninė programa. Apie mokinių pasiekimų bei
pažangos vertinimo sampratą ir jos pokyčius ugdymo procese
kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Bendrojo ugdymo
departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja
dr. Loreta Žadeikaitė. Pranešėja apžvelgė Lietuvos pasiekimų
ir pažangos svarbiausius vertinimo tikslus, planuojamas kaitos
kryptis. Pagrindinis vertinimo tikslas – teikti grįžtamąjį ryšį ir
padėti mokytis. Lektorė pabrėžė, kad reikalingi ne tik mokinių
pasiekimų vertinimo sistemos pokyčiai, bet ir naujovės, kurios
pakeistų mokytojų įsitikinimus apie mokymą bei mokymąsi. Šių
permainų sėkmė priklauso nuo pačių pedagogų.
Po šio pranešimo visi konferencijos dalyviai pakviesti paju
dėti – 2015–2016 m. m. ugdymo planuose išryškinama judriųjų

pertraukų svarba. Šį užsiėm
 imą vedė Taisyklingo judesio mo
kyklos vadovė, kineziterapeutė Gintarė Pranaitienė.
Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto Sociali
nės gerovės fakulteto dėstytojas doc. dr. Antanas Valantinas
kalbėjo apie tėvų įtraukimą į vaikų ugdymą: kam to reikia, kas
padeda ir trukdo. Lektorius pabrėžė, kad itin svarbu tėvams
augti kartu su vaikais. Juos įtraukus į ugdymą gerėja mokymosi
rezultatai, socialiniai santykiai ir psichinė sveikata.
Po pietų pertraukos spalvoti autobusiukai konferencijos
dalyvius išvežiojo į kitas stoteles. Ten jų laukė kompetentingi
lektoriai, subtili aplinka ir paruoštos priemonės. Stotelėje „Pa
moka“ Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorė Loreta Šernienė
kalbėjo apie pamoką nuo jos tikslo formuluotės iki įsivertinimo:
kaip tikslingai ir efektyviai organizuoti ugdymo procesą, pritai
kyti diferencijuotas veiklas, kaip naudotis mokinių pažangos
vertinimo tipais ir metodais, taikyti vertinimo metodikas ir kelti
ugdytinių motyvaciją, ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.
„Mokymo virsmą kurkime patys“ – taip vadinosi „IT “stotelė
je vykusi pamoka. Konferencijos dalyvius pasitiko programos
„Renkuosi mokyti!“ mokytojas, „Samsung mokykla ateičiai“
lektorius, aktorius Leonas Milius. Tik prasmingai ir kūrybiškai
naudojantis informacinėmis technologijomis įmanoma siekti
aukštesnės mokinių motyvacijos ir geresnių mokymosi re
zultatų. Lektorius parodė, kaip „Samsung“ mobilųjį telefoną
sujungus su asmeniniu kompiuteriu galima lengvai bendrinti
duomenis, atsisiųsti naujų programų ir pažangiai organizuoti
ugdymo(si) procesą.
Stotelėje „Bendravimas“ dalyviai buvo suskirstyti į dvi gru
pes: tėvų ir mokytojų. Kiekviena komanda aiškinosi lūkesčius,
kokioje mokykloje turėtų mokytis jų vaikai ir kokie turėtų būti
mokinių tėvai. Svarbu, kad ne tik mokykla kviestų tėvus, tačiau
ir jie patys rodytų norą bendrauti – taip visos veiklos dermė
suteiktų daug geresnių rezultatų.
Atvykus į Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos
direktorės Redos Kunickienės ir jos komandos stotelę „Įsiverti
nimas“ pasitiko švelnus paukštelių čiulbėjimas. Lektorė kalbėjo
apie emocinį intelektą, skirtingus grįžtamojo ryšio tipus ir jų
svarbą mokinio sėkmei.
Konferencijos dalyviai, atlikę visas paruoštas užduotis,
pas iž ym ėję kelion ės la
pus-prog ram as, sug rįž o į
„VIP“ stotelę aptarti veiklų.
Visuose mokymuose daly
vavusi ŠMM Regioninės po
litikos analizės skyriaus vy
resnioji specialistė Regina
Vasiliauskienė apibendrino
ir pasidžiaugė konferenci
jos idėja, vylėsi, kad tai, ką
išg ird o, pam at ė, bus pri
taikyta pamokose. Rajono
mokyklų metodinės tarybos
pirmininkė Darutė Globienė
ir rajono ugdymo įstaigų va
dovų metodinio būrelio pir
mininkė Irena Jankevičienė
apžvelgė įgytas žinias ir tarė
padėkos žodžius. Švietimo
centro direktorė S. Morke
vičienė visus patikino, kad
šios konferencijos tradicija
bus tęsiama.
Audriaus Norkaus nuotr.

Akimirka iš konferencijos „Pamokos prieskoniai, kurie daro stebuklus“

Nijolė VEŽBAVIČIENĖ
Raseinių r. švietimo centro
metodininkė
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Etninių grupių dialogas ir sociokultūrinė praktika
švietimo institucijose
(Kaliningrado srities valstybinės biudžetinės aukštojo mokslo įstaigos (KS VBAMĮ)
„Pedagoginis institutas“ Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos pavyzdžiu)
Migracijos procesai bei pokyčiai šiuolaikinėje Europoje su
kėlė paaštrėjusį susidomėjimą etniniais santykiais, dialogo tarp
etninių grupių problema. Tai ypač aktualu Kaliningrado regio
nui, kurio išskirtinumas – persikėlėliai (terminas „persikėlėlių
socializmo erdvė“). 1946 m. nuo birželio iki gruodžio pabaigos
į Rytų Prūsijos žemes atvyko 58 743 žmonės iš dvidešimt trijų
Rusijos Federacijos autonominių respublikų ir šešių Baltaru
sijos sričių. Kaliningrado srities gyventojų mentalitetas vienija
rusiškąją ir europietiškąją tapatybę, kuri kai kurių mokslininkų
apibrėžiama kaip „ypatingoji nacionalinė etninė bendruomenė“.
Šiuolaikinė besimokančiųjų Kaliningrado srities švietimo įstai
gose sudėtis apima daugiau nei 50 tautybių atstovų, kalbančių
įvairiomis kalbomis. Tad galime kalbėti apie multikultūralizmo
poveikį, kaip svarbų švietimo politikos veiksnį, skatinantį atviros
visuomenės formavimąsi.
Etnokultūrinė ugdymo orientacija tampa vienu pagrindinių
šiuolaikinės švietimo politikos vektorių, leidžiančių pereiti prie
naujų tiek bendrojo ugdymo, tiek aukštojo mokslo federalinių
valstybės švietimo standartų. Šiose įstaigose skiriamas dė
mesys, kaip išsaugoti ir plėtoti Rusijos Federacijos kalbinę bei
tautinę įvairovę, taip pat kurti aiškią bei nuoseklią politiką mig
rantų atžvilgiu, padėti imigrantams organiškai įsilieti į socialinę,
kultūrinę bei švietimo erdvę, pasitelkti federalinius ir regioninius
projektus bei programas.

Šiuo metu regione susiformavo etnokultūrinio ugdymo mo
delis, kuris sudomino Rusijos ir kaimyninių šalių mokslininkus,
praktikus ir visuomenę, – siūloma kurti naujovišką švietimo
infrastruktūrą, įsiliesiančią į ekonomikos sektorių. Ypatingo
dėmesio sulaukė ilgametė rusų ir lietuvių kultūros bei švietimo
bendruomenių bendradarbiavimo patirtis. Keletas visuomeninių
organizacijų, pavyzdžiui, Kaliningrado regioninė lietuvių kalbos
mokytojų asociacija, daugiau nei 20 metų sėkmingai tęsia šim
tametes lietuvių kalbos ir etnokultūros mokymo tradicijas buvu
sios Nadruvos žemėje, Rytų Prūsijos, o šiandien neatskiriamos
Rusijos Federacijos dalies – Kaliningrado srities – teritorijoje.
Ilgametė Černiachovsko pedagoginio instituto bendradar
biavimo istorija su Lietuvos švietimo įstaigomis (Marijampolės
kolegija, Lietuvos edukologijos universitetu ir kt.) rodo kultūrinio
bendradarbiavimo svarbą, nepaisomos ir politikos tendencijos.
Dabartiniai Rusijos mokytojų rengimo modernizacijos pro
cesai, nauji švietimo ir aukštojo mokslo standartai pedagogus
įpareigoja kelti tikslus, kurie padėtų formuoti jų auklėtinių ben
drąsias kultūrines kompetencijas. Tai ypač svarbu rengiant
mokytojus, nes nuo jų kultūros, tolerancijos ir kompetencijų
priklauso būsimų pedagogų darbo įgūdžiai su įvairių tautybių
vaikais bei dialogo galimybės tarp skirtingų etninių grupių atstovų. Įvardijamos kompetencijos, nusakančios etninių grupių
dialogo esmę: pagarba istoriniam paveldui ir kultūros tradici
joms, rasinė, nacionalinė, etninė, religinė tolerancija; gebėjimas
ir noras vykdyti savo veiklą įvairiose viešojo gyvenimo srityse
(pasitelkus socialiai priimtinas moralės normas ir vertybes).
Šia linkme plėtojamas ir naujas mokymo turinys, kuriuo remia
si autonominės nekomercinės organizacijos „Nadruva“ įkurto
Lietuvių kalbos ir kultūros centro veikla. Šio centro siekiai: kurti
lietuvių kalbos ir etnokultūros populiarinimo programas, jas
patvirtinti ir įgyvendinti Kaliningrado srities švietimo įstaigose,
skleisti gerąją patirtį kvalifikacijos kėlimo seminaruose, pristatyti
veiklos rezultatus (produktus) visų lygių švietimo renginiuose,
leisti metodinę ir mokomąją literatūrą. Siekiant pagerinti etno
kultūrinio ugdymo kokybę, vykdoma tinklo bendradarbiavimo
formų plėtra tarp regiono švietimo įstaigų ir socialinių partnerių.
Be to, Kaliningrado srities valstybinės biudžetinės aukštojo
mokslo įstaigos „Pedagoginis institutas“ administracija skiria
ypatingą dėmesį santykiams su Lietuvos partneriais gerinti,
bendradarbiavimo, remiantis strateginiu instituto raidos planu
bei socialinėmis ir kultūrinėmis pasienio regiono programo
mis, plėtrai.
Nuotolinės internetinės laboratorijos formatas pasirodė
įdomus būdas organizuoti etninių grupių dialogą ir socialinius
bei kultūrinius praktikumus. Pavyzdžiui, nuotolinė laboratorija
„Kovai prieš ekstremizmą, genocidą ir ksenofobiją tarp jauni
mo“ vyko regioninio konsorciumo interneto platformose: nuo
Černiachovsko iki Tomsko ir Birobidžano. 2015 m. lapkritį
vykusioje vaizdo konferencijoje (tada su Tomsku susisiekė
mūsų įstaiga, Černiachovskas, Kaliningrado sritis ir munici
palinė biudžetinė mokymo įstaiga vidurinė mokykla Nr. 23,
Birobidžanas, Žydų autonominė sritis) dalyviai galėjo užduoti
vieni kitiems klausimus apie etninių grupių tarpusavio santykių
Rusijoje ir visame pasaulyje vertinimą, nacionalinės vienybės
tarp jaunimo skatinimą. Pagrindinė diskusijos tema – kova su
terorizmu 1. Mokiniai ir studentai aktyviai domėjosi kitų regionų

Š. m. vasario 1 d., pasirašius sutartį tarp KS VBAMĮ „Pedagoginis institutas“ ir
LEU Lituanistikos fakulteto: Žydronė Kolevinskienė, Kęstutis Kaminskas,
Elena Podnebesnych, Dainius Vaitiekūnas ir Ona Druseikaitė
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projektais ir programomis, jų efektyvumu ugdant tarptautinį soli
darumą, sėkmingiausiais darbais, kaip jie pakeitė jaunų žmonių
pasaulėjautą. Diskusijoje išsakyta nuomonė, kad būtina kurti
etnokultūriniam jaunimo ugdymui skirtas programas, pasiūly
ta kovai su ksenofobija organizuoti švietimo veiklas: viešąsias
paskaitas, diskusijas, seminarus, žaibiškus sambūrius, kino
klubus. Be to, per nuotolinę sesiją aptartas bendradarbiavimo
tarp švietimo įstaigų ir socialinių partnerių klausimas dėl švie
timo renginių, kuriais siekiama kovoti su etniniu ekstremizmu.
Esame įsitikinę, kad tokio pobūdžio formatas neriboja dalyvių
skaičiaus, pasižymi mobilumu ir produktyvumu.
Lietuvių kalbos ir kultūros centro veikla, pasitelkus instituto
bazę, orientuota į palankios mokymo terpės bei Baltijos etninių
grupių sąveikos kūrimą (šiandien daugiausia lietuvių) ir gerosios
mokymo patirties sklaidą etnokultūrinio švietimo srityje. Cen
trui tenka derybininko vaidmuo dėl tarptautinio ir tarpkultūrinio
bendradarbiavimo.
Steigiami etnokultūros centrai švietimo įstaigose atvykusiems
migrantų vaikams gali tapti vieta, kurioje jausis užtikrintai net
atsidūrę svetimoje kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje. Mokyto

jas, įgyvendinantis etnokultūrinio ugdymo programą, yra jų
(vaikų ir tėvų) pagalbininkas, padedantis prisitaikyti naujoje
visuomenėje.
Taigi, „Pedagoginio instituto“ sukurta lietuvių kalbos ir kultūros
ugdymo sistema yra orientuota į švietimo išteklių koncentra
ciją bei jų įtraukimą į regiono ekonomiką. Iš esmės instituto
įgyvendinamos programos ir projektai yra savotiškas žvilgsnis
į švietimo ateitį bei būdas užtikrinti technologijų, sukurtų inte
raktyviose, kai kuriais atvejais dviejų partnerių internetinėse
erdvėse, perdavimą regioninei, šalies ar net užsienio švietimo
sistemoms. Tam tikrais atvejais projekto temą galima integruoti
į bendrojo ugdymo programą.
Pasitelkus mūsų Etnokultūros centro patirtį apžvelgta socia
linės, kultūrinės bei tarpkultūrinės sąveikos praktika yra geras
sėkmingo švietimo politikos etnokultūrinio ugdymo srityje ir
veiksmingo tarptautinio bendradarbiavimo modelio regione
įgyvendinimo pavyzdys.
Elena PODNEBESNYCH
KS VBAMĮ „Pedagoginis institutas“ direktorė,
pedagoginių mokslų kandidatė

Stažuotė Jungtinėje Karalystėje... Kas naujo?
Stažuotė svetimoje šalyje nebėra retenybė – galimybių gali
rasti visi, kurie tuo domisi ir kalba užsienio kalbomis. Tokią patirtį
turėjau ir aš Lewis mokykloje, Southamptono mieste (Jungtinė
Karalystė). Kodėl būtent ten? Ryšius su šia mokykla palaikome
jau kelerius metus – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje
2014 ir 2015 m. įstaigos atstovai rengė „Teatrinio ekspreso“
(angl. „Theatre Express“) užsiėmimus. Na, o stažuotė padėjo
geriau suprasti privačios ugdymo įstaigos darbo specifik ą, mo
kymo metodus, veiklų organizavimo ypatumus, suteikė progą
susipažinti su darbuotojais, užmegzti ryšius.
Southamptono uostas Jungtinės Karalystės pietinėje pa
krantėje yra įsikūręs apie 120 km į pietus nuo Londono (beje,
iš šio uosto išplaukė garsusis „Titanikas“ – dabar ten yra jo
vardo muziejus). Privati Lewis mokykla ne tik moko vaikus, bet
ir organizuoja įdomius užsiėmimus kitų įstaigų mokiniams. Vie
nas tokių jau minėtas „Teatrinio ekspreso“ projektas – savaitės
trukmės teatrinio mokymo intensyvūs užsiėmimai bet kurioje
užsienio šalyje. Veiklos sėkmingai vyko daugelyje šalių, tarp
jų ir Lietuvoje (Kupiškyje).
Taigi, kokia ta mokykla, kokią ją man 
pavyko pamatyti?
Nepasakysiu nieko naujo, jei pastebėsiu, kad ne pastatai,
ne įranga, ne istorinė praeitis, o žmonės, kurie kuria savo gy
venamąją aplinką, jų bendravimo kultūra, papročiai bei elgesio
ypatybės daro didžiausią įspūdį. Būtent į tai ir kreipiamos visų
pastangos – ugdymo įstaigų, šeimos ir valstybės. Beje, daugia
tautiškumas ir daugiakultūriškumas laikomas vertybe ir nacijos
atsinaujinimo bei istorinės perspektyvos garantu – tauta turi
atsinaujinti, įgyti energijos. Galima spėti, kad būtent dėl šios
priežasties daugybė įvairių kultūrų žmonių šioje šalyje puikiai
sugyvena. Mokykloje taip pat vyrauja skirtingos tautybės, ra
sės, papročiai... Stebėjau pamoką, kuriai mokytoja nesiruošė
ir išvakarėse nerepetavo: viskas vyko ramiai, pokalbio forma,
patikrinta, kaip mokiniai supranta užduotis. Bendravimas, ben
dravimas ir dar kartą bendravimas – štai kas svarbu britams
nuo pat gimimo. Viso to mokoma namuose, mokykloje, darbe,
taip atsiranda pagarba kitam žmogui, kitokiai nuomonei, iš čia
kyla garsusis šios šalies gyventojų humoras. Beje, mokykla kaip

tik atšventė savo 40-metį. Kaip jums atrodo, kaip? Ne, nebuvo
nei koncerto, nei garbingų svečių kalbų, nei gėlių, dovanų, nei
puotos iki paryčių... Viso labo kažkas iš kolektyvo iškepė ne
diduką tortuką – suvalgė po gabalėlį ir viskas...
Taigi, mokykla nesiekia nustebinti, nėra ne tik interaktyviųjų
lentų, bet ir paprasčiausių kompiuterių – į klausimą „Kodėl“,
atsakyta taip pat klausimu: „Ar jūsų mokiniai neturi kompiuterių
namuose?“ Taip prisiminti mūsų profsąjungų reikalavimai aprū
pinti ugdymo įstaigas interaktyviosiomis lentomis. Kas britams
(be jau minėto bendravimo) atrodo svarbu ir vertinga mokyklo
je? Tėvų ir mokyklos (mokytojų) ryšys. Pedagogai nekritikuoja
tėvų ir atvirkščiai, jeigu streikuoja mokytojai, juos tėvai palaiko,
ne tik dėl atlyginimų, bet ir dėl vaikų. O kaip su mobiliaisiais
telefonais? Žinoma, mokiniai juos turi, bet susitarimų laikosi –
išjungia garsą ir padeda ant stalo krašto, jei reikia, pasinaudoja
užduočiai. Manoma, kad sąlygos turi būti lygios ir mokytojams,
ir mokiniams – abipusis pagarbos principas.
Mokiniams skiriamos įdomios, patrauklios užduotys. Kaip
pavyzdį parsivežiau pažintinėms kelionėms skirtą iliustruotą
užduočių sąsiuvinį, primenantį mūsų pratybas, tik šis pritai
kytas konkrečioms išvykoms į tam tikrus miestus – Londoną,
Southamptoną ir kt.
Jungtinės Karalystės švietimo sistema
Šalies švietimo sistemą, suprantama, sudaro ne tik privačios
mokyklos, o ir finansuojamos valstybinės bei municipalinės
ugdymo įstaigos. Jose mokosi gerokai daugiau mokinių, tam
skirtos daug didesnės patalpos – kartais mokosi iki 3 tūkst. auk
lėtinių, mokyklose privalomos uniformos, beje, ne tik švarkai,
bet visas kostiumas iš keleto detalių (net kojinės).
Vizito metu aplankiau ne tik mokyklą – tiek Southamptone,
tiek Londone neišdildomą įspūdį palieka muziejai, juose ne tik
daugybė lankytojų bei eksponatų, bet ir techninių naujovių.
Garso, vaizdo technika, istorinių įvykių vaizdai ir rekonstrukcijos
naudojamos ir ugdymo tikslais – ir Britų muziejuje, ir Naciona
linėje portretų galerijoje netrūksta edukacinių užsiėm
 imų, ku
riuose dalyvauja mokiniai (pavieniai arba kartu su mokytojais).
Taigi, mokytis mums yra iš ko...
Dalia VENCKUVIENĖ
Kupiškio Povilo Matulionio prog-jos anglų kalbos mokytoja
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Kaip geriname mokinių pasiekimus
Vasarį Šiaulių Didždvario gimnazijoje jau tryliktąjį kartą vyko
matematikos ir informacinių technologijų (IT) mokytojų respub
likinė mokslinė-metodinė konferencija „Geros matematikos ir
informacinių technologijų pamokos link: kaip geriname mokinių
pasiekimus“. Į konferenciją atvyko daugiau nei 160 mokytojų
iš įvairių šalies miestų. Jie turėjo galimybę sužinoti švietimo
naujoves, pamatyti konkrečius metodinės-praktinės veiklos
pavyzdžius. Džiaugiamės, kad šalies mokytojai buvo aktyvūs
ir klausytojams pristatė 37 pranešimus.
Šių dienų švietimo politika ypač skatina gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science,
Technology, Engineering, Arts, Mathematics – STEAM) ug
dymą mokyklose. Džiaugiamės, kad STEAM mokyklų tinklo
mokytojai Ingrida Šleinienė ir Osvaldas Valiukas pristatė, kaip
šio ugdymo samprata įgyvendinama Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinėje mokykloje.
Apie naują intelektualią ateities mokyklos idėją kalbėjo
doc. dr. Eugenijus Kurilovas bei Julija Kurilova iš Vilniaus
universiteto. Pranešėjai teigė, kad „mokymą(si) reikia perso
nalizuoti taip, kad mokiniai turėtų galimybę mokytis pagal indivi
dualius poreikius (pavyzdžiui, moksliškai nustatytus mokymosi
stilius), o ne pagal bendrus biurokratų nurodymus.“
Džiugu, kad mokytojai ieško būdų ir formų, kaip gerinti
mokinių pasiekimus, taip pat šiandien ypač daug kalbame
apie kiekvieno ugdytinio pažangos stebėseną ir matavimą. IT
mokytojas Gintaras Sereika parodė, kaip kuriama ir tvarkoma
elektroninė mokinio asmens byla Vilniaus „Saulės“ privačioje
gimnazijoje. Čia fiksuojami individualūs pasiekimai ir laimėji
mai, tad mokytojams, mokiniams, tėvams bei administracijai
itin patogu analizuoti daromą pažangą. Pranešėjas pabrėžė,
kad tai ypač palengvino bendradarbiavimo galimybes su tėvais.
Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojos dr. Laima To
mėnienė, Ingrida Žurauskė bei Daiva Pigulevičiūtė, Jelena
Bagdonienė ir Rasytė Gedaminskienė iš Šiaulių r. Kuršėnų
Pavenčių mokyklos, Laimina Juškienė iš Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos išryškino vertinimo aplankus,
diagnostinių darbų lyginamąją analizę, komentarus, vertinimo
kriterijų aprašus, įsivertinimo formas: individualius lapelius,
kalendorius, diagramas, žaidimus, lapą „Žvaigždė“, refleksiją
po pamokos ir baigus skyrių, draugo darbo tikrinimą, vertinimą
ir komentarą, matematinius diktantus ir savarankišką atsaky
mų tikrinimą, pamokoje ir namuose atliktų darbų įsivertinimą.
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruo
siuose planuose numatyta dalį ugdymo proceso organizuoti
ne pamokų forma, o už mokyklos ribų: muziejuose, meno
galerijose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose ir kitose
mokymuisi tinkamose erdvėse. Apie tai, kaip sekasi organizuoti
mokymą(si) kitose aplinkose, pasakojo Alytaus Adolfo Rama
nausko-Vanago gimnazijos mokytoja Loreta Mazėtytė, moky
tojos Roma Rudienė bei Stanislava Vaikasienė iš Naujosios
Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos bei Jurgita Kuošytė-Kar
bauskė iš Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos.
Siekiant personalizuoti ugdymą, taikyti „apverstos klasės“
metodą, ypač aktualu kurti vaizdo pamokas. Jurgita Jonuš
kienė iš Šiaulių universiteto apžvelgė nuotolinio mokymosi
technologijų vaidmenį. Pranešėja mokytojams pristatė vaizdo
pamokų kūrimo priemones, pavyzdžiui: www.getsharex.com,
www.camstudio.org ir kt.
Pasitelkus integravimo galimybes galima racionaliau išnau
doti pamokų laiką, ugdyti kritinį mokinių mąstymą, skatinti kū
rybiškumą, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Lina Michailovienė, Eugenijus Buivydas, Rima Ernestienė iš
Šiaulių Didždvario gimnazijos, Gentrūda Česnovienė, Dovilė
Rudokaitė iš Kauno statybininkų rengimo centro pasakojo, kaip
sekasi integruoti įvairius mokomuosius dalykus. Klausytojai pri
tarė Agnės Čiūtienės ir Vandos Binevičienės iš Kauno Viktoro
6

Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos išsakytai nuomonei, kad
„suplanuoti ir parengti integruotą pamoką reikia daugiau mo
kytojų pastangų bei laiko, tačiau tiksliai išsikelti uždaviniai – tai
dvigubas sėkmės garantas.“ Ramutė Ruikienė, Rita Remeikie
nė, Iraida Kandrotienė iš Tauragės profesinio rengimo centro
pasidalijo, kaip vedamos informacinių technologijų ir stiliaus bei
įvaizdžio kūrimo integruotos pamokos higieninės kosmetikos
kosmetiko specialybės mokinėms, pasitelkiama kompiuterinė
programa „Virtual-makeov er“. Mokytojos pateikė atlikto tyrimo
apie IT naudą rezultatus: vaizdo medžiaga, pateiktys, mokomo
sios programos padeda lengviau suvokti dalykinę medžiagą.
Mokytojų Nataljos Švaibovič ir Pavelo Stefanovičiaus iš Vil
niaus Simono Daukanto progimnazijos mokiniai Egipto istoriją
mokėsi netradiciškai, kūrybiškai pasitelkę IT. Mokytojos Diana
Virbickaitė (Šiaulių Didždvario gimnazija) ir Kristina Nosamienė
(VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija) rekomendavo ekonomikos,
matematikos ir IT integracijai naudoti jungimo modelį (sąvoka
ar dalyko medžiaga paimama iš vienos disciplinos, kad padėtų
mokyti ir sustiprintų kitą mokomąjį dalyką).
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos IT mokytoja meto
dininkė Daiva Railienė pristatė, kaip mokykloje įgyvendina
„Erasmus+“ (KA2) strateginių partnerysčių programos projektą
„Teaching with robots“: naudoja „Lego MindStorm EV3“ robo
tus, moko programuoti.
Matematikos mokytoja ekspertė Aistė Venclovienė iš Šiau
lių Didždvario gimnazijos atkreipė dėmesį, kad „matematikos
mokytojai turėtų ne tik išmokyti spręsti uždavinius, bet ir juos
pasitelkus mokytis matematikos.“ Remdamasi savo patirtimi,
pedagogė išdėstė principus, kaip mokytojui atpažinti ir taikyti
probleminio mokymo idėjas, atkreipė dėmesį, kad probleminio
mokymo akcentas – priversti mokinius klausti, skatinti savaran
kiškai mokytis. Jai pritarė ir Ligita Minkauskienė iš Kauno Simo
no Daukanto gimnazijos. Pranešėja teigė, kad „matematikos
mokymosi procese svarbiausia išugdyti mokinio norą mokytis
taip, kad pats suprastų mokslo reikšmę, sąmoningai norėtų
lavintis, tobulintųsi saugioje, baimės nekeliančioje aplinkoje.“
Konferenciją apibendrino Šiaulių Didždvario gimnazijos
matem atikos mokytojas ekspertas Vincas Tam ašauskas:
„Šiandienos iššūkiai: pamokos kokybės valdymas ir pasiekimų
pokyčio matavimas. Dabartiniai mokiniai – tai stūmoklis, kuris
verčia mus mokytis, neatsilikti, pasitelkti inovacijas, eiti pirmyn.
Analizuojame, koks turėtų būti mokytojo poveikis, kad mokinių
pasiekimai gerėtų. Atėjo metas į viską pažiūrėti kitaip – gera
pamoka yra ta, kurioje galima daug išmokti, svarbus kiekvienas
bendruomenės narys, puoselėjama saugi ir draugiška aplin
ka. Tai pamoka, suteikianti ne tik būtinų žinių, bet ir gebėjimų
jas kūrybiškai taikyti. Kviečiame intensyviau individualizuoti
mokymą(si), kad mokiniai galėtų pamokose ir namie mokytis
pagal asmeninius poreikius, o ne bendrus nurodymus. Prana
šauti ateitį – keblus dalykas. Mūsų mokiniai turi būti pasirengę
dabarčiai, kuri jau atėjo, ir ateičiai, kurios dar nėra. Jie privalo
gebėti kurti, prisitaikyti, kovoti, pasitikėti, kad nesukluptų nuo
socialinių, ekonominių ir technologinių revoliucijų bei krizių.“
Konferencijoje aktyviai dalyvavo ir leidyklų „Šviesa“ bei „TEV“
vadovai, kurie plenariniame posėdyje pasidalijo matematikos
leidinių naujienomis. Leidyklos „TEV“ generalinis direktorius
pateikė apklausos rezultatų analizę, kaip vadovėlių nešiojima
sis lemia mokinių pasiekimus. Dėkojame leidyklai „Šviesa“ už
dovanas pranešėjams.
Jau išleistas konferencijos straipsnių leidinys.
Daiva BUKELYTĖ
Šiaulių Didždvario g-jos informacinių technologijų mokytoja ekspertė
Rima ERNESTIENĖ
Matematikos mokytoja metodininkė
Vincas TAMAŠAUSKAS
Matematikos mokytojas ekspertas
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Mokyklose

Sėkmės istorija – mokinių individualios pažangos stebėsena
Geros mokyklos koncepcijoje teigiama, jog „pagrindiniai ir
pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmeny
binė branda, individualias galimybes atitinkantys mokymosi
pasiekimai ir nuolatinė pažanga.“ Kauno r. Neveronių gimnazija,
siekdama pagerinti ugdytinių pasiekimus, tobulina mokytojų
kompetencijas, gebėjimą individualizuoti ugdymą ir stiprinti
mokinių motyvaciją mokytis.
Prioritetinė mokyklos veiklos kryptis – gimnazistų pasiekimų
ir individualios pažangos stebėsena. Pamatuoti, pastebėti,
fiksuoti, įsivertinti daromą asmeninę pažangą pamokoje tikrai
nelengva. Tad mokytojams būtina tobulinti pamokos planavimo
ir organizavimo kompetencijas, siekti, kad ji būtų šiuolaikiška,
vyrautų mokymosi, o ne mokymo paradigma. Gimnazijoje
pedagogai lankosi vieni kitų pamokose: stebi mokytojų ir mo
kinių veiklą, ją vertina, analizuoja. Gebėjimas išsikelti tikslus,
uždavinius, pasirinkti efektyvius mokymosi metodus, priemo
nes, įsivertinti asmeninę pažangą, tikslingai planuoti tolesnius
žingsnius – tai įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi, skatina
motyvaciją. Suplanuoti ir organizuoti šiuolaikišką pamoką yra
nemenkas iššūkis, skatinantis mokytojus ieškoti kompetencijų
tobulinimo būdų bei formų.

Daugumai pedagogų geriausias kvalifikacijos tobulinimo bū
das – mokymasis iš praktikų, patirties stebėjimas, aptarimas.
Tad gimnazijos administracija bei metodinė taryba vyko į Prie
nų r. Išlaužo pagrindinę mokyklą, kurioje direktorė Rasa Žilins
kienė, pavaduotojos Audronė Ramoškienė ir Vilma Daunienė
pasidalijo mokinių asmeninės pažangos stebėsenos sėkmės
istorija. Direktorė pabrėžė asmeninių pokalbių su ugdytiniais,
tėvais, darbuotojais svarbą, būtinybę mokėti išklausyti, paste
bėti neverbalinės kalbos ženklus. Ji teigė, jog mokiniai ir tėvai
išryškina individualius pasiekimus, mokymąsi, elgesį, mėgsta
mus ir įdomius mokomuosius dalykus. Direktorės pavaduotojos
ugdymui papasakojo apie konkrečius mokykloje ir pamokose
naudojamus asmeninės pažangos stebėsenos metodus.
Pritariame, jog geriausias mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
būdas – mokymasis iš patirties. Esame dėkingi pojekto „Lyderių
laikas“ dalyvėms, Išlaužo pagrindinės mokyklos lyderėms –
direktorei R. Žilinskienei, pavaduotojoms A. Ramoškienei ir
V. Daunienei. Tikime, jog ir mūsų gimnazija kuria savo mokinių
bei visos bendruomenės sėkmės istoriją.
Danguolė MARMIENĖ
Kauno r. Neveronių g-jos direktorė

Skaitė, skaito, skaitys...

Arba regioninė mokinių konferencija
„Su knygos šviesa per pasaulį“

Kovo 3-ioji – Tarptautinė rašytojų diena, o
mums, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ben
druomenei, dar ir mažasis jubiliejus – jau penktą
kartą mokinius kvietėme į teorinę-praktinę kon
ferenciją. Šiais metais ji skirta knygai ir knygnešiams. Konferencija „Su knygos šviesa per
pasaulį“ subūrė apie septyniasdešimt žmonių.
Susirinkusiuosius skambia daina pasveikino
folklorinis ansamblis „Vieversėlis“, o direktorės
pavaduotoja ugdymui Regina Burinskienė pa
dėkos raštais apdovanojo sėkmingai miesto
mokinių skaitovų konkurse pasirodžiusius gim
nazijos auklėtinius ir diktanto (beje, jau devinto)
konkurso nugalėtojus. Juk mus visus sieja meilė
lietuviškam žodžiui, kurį Lietuvos knygnešiai ant
savo pečių nešė spaudos draudimo metais. Oi,
ir gudrūs tie lietuvaičiai: jei negali spausdinti
knygų lotyniškomis raidėmis, spausdina gotiš
komis arba pakeičia spausdinimo datą ar autoriaus vardą – taip
Šiaulių universiteto vyriausioji bibliotekininkė Alina Šalavėjienė
supažindino konferencijos dalyvius su kontrafakciniais leidi
niais. Turime būti dėkingi ir šiauliečiams Povilui Višinskiui bei
Gerardui Bagdonavičiui už lietuviškos kultūros puoselėjimą.
Apie šiuos iškilius žmones ir jų nuveiktus darbus papasakojo
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos dar
buotoja Asta Kaktytė. O Erikas Paleckis ir Erika Krikščiūnaitė
priminė dar vieną svarbų Šiauliams žmogų, savo prosene
lį – Joną Krikščiūną-Jovarą. Užsispyrę esame mes, lietuviai:
„Skaitėme, skaitome ir skaitysime“, – pareiškė „Romuvos“
gimnazistai ir savo mintis patvirtino atliktais tyrimais apie pa
auglių skaitomas knygas. „Naudą duoda ne knygų dauguma, o
gerumas“, – atitarė kiti konferencijos dalyviai ir dalijosi mintimis
apie geriausias skaitytas knygas. Juk sakoma: kad taptum pro
tingas, užtenka perskaityti dešimt knygų, bet kad jas surastum,

reikia perskaityti tūkstančius. Tokios konferencijos ir reikalingos,
kad nepasiklystume informacijos gausoje. Pasidaliję mintimis
apie knygas ir knygnešius dalyviai su „Saulėtekio“ gimnazijos
technologijų mokytoja Lina Adomaitiene ir dailės mokytoja
Rasa Prišmontiene dar spėjo susikurti skirtukų ir ekslibrisų. O
kieno širdis dainavo – galėjo kojas su „Vieversėlio“ ansamblio
nariais pamiklinti. Iš pradžių nuogąstavusi dėl lietuvių kalbos
išlikimo Lietuvos verslo kolegijos dėstytoja Raimonda Tamoše
vičienė padarė išvadą, kad lietuvių kalba ir tauta gyvuos, jei bus
skaitančių žmonių: „Knygnešiais esame kiekvienas, jei mylime
gimtąją kalbą, o per ją nešame meilę žmonėms.“
Pasibaigus teorinei-praktinei konferencijai „Su knygos šviesa
per pasaulį“, vieni kitiems linkėjome gerų knygų ir susitikti vėl
kitais metais „Saulėtekyje“.
Roma GLINSKIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja
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Respublikinė metodinė-praktinė konferencija
Kovo pabaigoje Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje vyko
respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Meno / muzikos
mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos“.
Renginyje dalyvavo apie 100 meno / muzikos mokyklų vadovų
ir jų pavaduotojų, mokytojų, Šiaulių miesto savivaldybės Švie
timo skyriaus atstovų.
Konferencijos tikslas – aptarti meno / muzikos mokyklų ugdy
mo padėtį, teorinių ir instrumento pamokų problematiką, metodų
įvairinimo galimybes, užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo
ryšius. Su neformaliojo bei formalųjį švietimą papildančio ug
dymo situacija Šiaulių mieste supažindino Švietimo skyriaus
Veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vedėja Asta
Lesauskienė, o naujus iššūkius ugdant šiuolaikinius vaikus
nagrinėjo Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos psicho
logė Raimonda Skerytė-Naginskienė. Aš, šio straipsnio autorė
Kristina Vedeckienė, kalbėjau apie tai, kad muzikinio ugdymo
nereikia sieti vien su profesionalia muzikanto karjera – tai
labiau visapusiškas žmogaus lavinimas. Muzika įtaigesnė nei
bet kuris kitas menas, tad gali pasiekti tą mūsų esybės dalį,
kurios nepasieks nei knyga, nei paveikslas.
Muzikos mokykloje vaikas išmoksta dirbti, kūrybiškai mąstyti,
planuoti laiką, kelti sau tikslus, pajusti malonumą įveikus sunkią
užduotį, ugdomas jo darbštumas, gebėjimas prisitaikyti. Ar ne to
reikalauja gyvenimas – darbo, pastangų, ištvermės, kantrybės,
tam tikrų įgūdžių, kuriuos įgyjame atlikdami pareigas?

Plenarinio posėdžio lektoriai iš Nidos, Kauno, Mažeikių,
Radviliškio, Panevėžio, Pakruojo, Kuršėnų bei Šiaulių meno /
muzikos mokyklų diskutavo apie neformaliojo vaikų ugdymo
specifiką: aptarė situaciją atskirose įstaigose, metodų įvairini
mo galimybes teorinių dalykų ir instrumento pamokose bei kt.
Mokyklos direktorius Vygintas Ališauskas džiaugėsi konfe
rencijos dalyvių ir lektorių gausa. Tai rodo, kad Šiaulių miesto
savivaldybės dėmesys formalųjį švietimą papildančioms ugdy
mo įstaigoms jau duoda savo vaisių: vaikai noriai lanko muzikos
mokyklas, atsiranda naujų trumpalaikių ir ilgalaikių programų
pasiūla, muzikinis ugdymas perima žmogaus auklėjimo funk
ciją ir pamažu tampa ne lydimuoju, o svarbiausiu muzikinio (ir
ne tik) lavinimo komponentu, formuoja visapusiškai brandžią
asmenybę. Lektorių žodiniai, vaizdo ir stendiniai pranešimai iš
provokavo aktyvias konferencijos dalyvių diskusijas, atspindin
čias formalųjį švietimą papildančio ugdymo problemines sritis.
Pedagogų susidomėjimas patvirtino tokio pobūdžio veiklų
poreikį. Konferencijos organizatoriai pažadėjo po metų vėl pa
kviesti drauge aptarti subrandintų idėjų bei naujausių meno /
muzikos mokyklų ugdymo kaitos iššūkių.
Su pranešimų tematika galite susipažinti internete –
www.muzikosmokykla.mir.lt/respublikine-metodinepraktine-konferencija.
Kristina VEDECKIENĖ
Šiaulių 1-osios muzikos m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Matematikos pasaulis ir artimas, ir paslaptingas
Pasinaudojau neeiline proga apsilankyti Klaipėdos r. Gargždų
„Vaivorykštės“ gimnazijoje organizuotoje matematikos kūry
binių-projektinių darbų konferencijoje „Matematika už lango
2016“. Tikrai smagu girdėti ir matyti, kad mano amžiaus žmonės
suranda laisvo laiko bei stengiasi tyrinėti įdomesnes, paaug
liams patrauklesnes temas, susijusias su rimtu ir, atrodo, itin
tiksliu matematikos mokslu. Ne tokia ir dažna mokymosi forma
stengiamasi padėti jaunimui suvokti, kad iš tiesų kiekviename
mūsų žingsnyje galima aptikti su matematika susietų situacijų.
Tik reikia gebėti atpažinti.
Pirmieji mano išklausyti pranešimai buvo susiję su grožiu
(plaukais bei šukuosenomis) – abu darbus pateikė merginos.
Pristatymas „Rodiklinės ir nelyginio laipsnio šaknies funkcijos
šukuosenose“ patiko tuo, kad atskleistos tiriamų funkcijų savy
bės, gyvenimiški pavyzdžiai, kur šios funkcijos tikrai dominuoja
(konferencijos dalyviams parodytas net šukuosenų kūrimo
procesas ir galutinis rezultatas). Ne prastesnis ir antrasis pra
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nešimas „Merginų grožis ir matematika“. Šiame darbe taip pat
atskleistos funkcijų savybės – antrokių pristatymas išsiskyrė
tuo, kad jos sugalvojo uždavinius iš kasdienių situacijų ir pa
aiškino, kaip reikėtų šias „problemas“ apskaičiuoti bei išspręsti.
Taip pat parodytas vizualus pavyzdys – suknelė, kurios siuvimo
kainą merginos apskaičiavo ir pateikė veiksmų eigą.
Gana įdomus svečių iš Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mo
kyklos pranešimas „Skaičiai – žodžių trumpintojai“. Tikrai ne
vienam susidarė įspūdis, jog mergaitės labai kūrybiškos! Jos
meniškai pateikė tekstą ir sudomino pasirinkta tema – niekada
nebūčiau pagalvojęs, kad yra tiek daug žodžių, kuriuos galima
sutrumpinti pritaikius skaičius. Pavyzdžiui: durys – „2rys“, mė
nulis – „mė0“, duktė – „2ktė“ ir kt.
Pranešimas „Modernioji architektūra su sin(x) ir cos(x)
funkcijomis“ parodė tikrai puikų dvyliktokų gebėjimą naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis. Jie atskleidė funkcijų savybes,
pateikė pasaulio architektūrinius statinius, leidžiančius vizualiai
pamatyti, kaip atrodo funkcijų grafik ai. Pasirinkta nepaprastai
įtraukianti pateiktis, o specialieji efektai ir fono muzika leido mė
gautis tikrai geru, moderniu bei šiuolaikišku abiturientų darbu.
Taigi, tai yra puikiausias įrodymas, kad ir teorijos aiškinimas
gali būti patrauklus – tereikia pasistengti.
Man netikėčiausias ir įdomiausias buvo pranešimas „Tobu
lieji skaičiai“, pristatytas gimnazijos matematikos mokytojos
metodininkės Dalios Bendikienės. Pasirodo, tobulieji skaičiai
yra tokie, kurių daliklių suma lygi patiems skaičiams. Mokytoja
vaizdžiai pristatė įdomius faktus iš senovės Graikijos laikų,
bažnyčių gyvenimo.
Taigi, konferenciją vertinu puikiai ir džiaugiuosi, kad mano
bendraamžiai nesnaudžia, o uoliai dirba, stengiasi sudominti
bei įtraukti kuo daugiau mokinių į artimą, bet ir paslaptingą
matematikos pasaulį.
Justas POCIUS
Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ g-jos auklėtinis
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Sulaikykime žemę
Pastebėjome, kad vis labiau didėja atotrūkis tarp vaiko ir
natūralios aplinkos: trūksta gamtos pažinimo, saugojimo ir
puoselėjimo įgūdžių, tyrinėjimų patirties. Tad jau antrus metus
rugsėjo–gruodžio mėnesiais Vilniaus inžinerijos licėjaus moki
niai, tėveliai bei mokytojai vykdo visuomenės aplinkosauginius
švietimo projektus. Pernai įgyvendinome projektą „Sulaikykime
žemę – jai žaluma reikalinga“. Sumanymo tikslas – ugdyti mo
kinių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvą,
tobulinti aplinkos apsaugos kompetencijas. Vykdydami projek
to veiklas siekėme, kad auklėtiniai pajustų ir suvoktų gamtos
vientisumą bei harmoniją, numatytų savo veiksmų padarinius
gamtai. Svarbu, kad požiūris į gamtą, pagarba gyvybei ir atsa
komybė už ją taptų vertybine nuostata.
Prie projekto prisijungė 1–8 klasių mokiniai, gamtos moks
lų, biologijos, technologijų, pradinių klasių mokytojai bei tėvai.
Idėjos buvo suskirstytas į aštuonias veiklas: edukacinės pa
mokos, gamtos dienų minėjimai, kūrybinės dirbtuvės, tyrimai
ir stebėjimai gamtoje, konkursai ir parodos, konferencijos,
ekskursijos, praktinė veikla gamtoje. Džiugu, kad vykdydami
šį projektą mokiniai daug laiko praleido natūralioje aplinkoje.
Per edukacines pamokėles, stebėjimų ir tyrinėjimų veiklas Lie
tuvos jaunųjų gamtininkų centre jie sužinojo apie smulkiuosius
vandens gyventojus, o Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)
oranžerijoje pamatė įvairiausių iš Jungtinių Amerikos Valstijų,
Azijos, Afrikos atvežtų augalų. Licėjuje organizavome susiti
kimus su ornitologu Gediminu Petkumi, Vilniaus universiteto
dėstytoju dr. Andriumi Petrašiūnu: specialistai supažindino su
sparnuočių ir vabzdžių gyvenimu, padėjo stebėti skrendančius
paukščius.
Atlikdami tiriamuosius darbus mokiniai giliau suvokė medžių
vertę žmogaus gyvenime. Jie domėjosi lietuvių tautosaka,
surinko daugybę padavimų, patarlių ir mįslių apie medžius,
krūmus, augalus ir pastebėjo, kad jau nuo senų laikų lietuviai
gamtą sudvasindavo, tikėdavo nepaprastomis jos galiomis.
Mokiniai kartu su mokytojais organizavo Pasaulinei gyvūnų
dienai skirtą akciją: siekta suteikti ypatingą dėmesį savo au
gintiniams, padėti beglobiams gyvūnams ir kitaip prisidėti prie
jų gerovės. Vaikai dvi savaites rinko medžiagą apie gyvūnus,
pasakojo apie savo augintinius, jų priežiūrą, gyvenimo būdą.
Klasės stenduose puikavosi mokinių piešiniai, kuriuose jie įam
žino savo draugus, atskleidė jų charakterio savybes, pomėgius.
Į mokyklą atvyko VšĮ „Lesė“ savanorės Rasa bei Agnė ir pristatė
jau aštuonerius metus gyvuojančią gyvūnų globos organizaciją.

Bernardinų sode

Vykdydami visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą
pradinių klasių mokiniai ir mokytojai aktyviai bendradarbiavo
su dalykų pedagogais bei vyresniųjų klasių auklėtiniais. Viena
bendradarbiavimo veiklų – kūrybinės dirbtuvės. Pradinukai su
technologijų mokytoju Laurynu Dapkevičiumi nutarė mokyklos
kieme apgyvendinti vabalėlius ir įrengti jiems namelius – vabz
džių viešbučius. Tad mokiniai rinko įvairią gamtinę medžiagą:
medžių kaladėles, senus kelmus, šakas, nendres, šiaudus,
kankorėžius, lapus, žievę ir pan. Kuo bus įvairesnės šio sta
tinio medžiagos, tuo daugiau vabzdžių rūšių pavyks privilioti,
nes daugelis jų gyvena tik tam tikroje medienoje. Mokiniai su
dideliu entuziazmu ir smalsumu „statė“ sandarius namelius, o
dabar nekantriai laukia naujų gyventojų. Vabzdžių viešbučiai
ne tik papuošė mokyklos aplinką, bet ir tapo puikia mokomąja
priemone: vaikai gali artimiau pažinti mažuosius gyventojus,
tyrinėti, stebėti jų gyvenimo būdą.
Projektinių veiklų metu mokiniai vyko į LEU, kur juos pasitiko
Gamtos, matematikos, ir technologijų fakulteto Technologijų ir
technologinio ugdymo katedros dėstytojos bei būrys studentų.
Būsimieji mokytojai pradinukams papasakojo, kaip atsirado
pieštukinės, pasiūlė iš antrinių žaliavų patiems jas pasiga
minti, dekoruoti spalvotomis virvelėmis. Mokinių pieštukinės
iškeliavo į vaikų globos namus ir užėmė nuolatinę vietą ant
rašomųjų stalų.
Dar viena iš veiklų – mandalų kūrimas. Tai meninės saviraiš
kos priemonė – gyvas, džiaugsmingas ir gydantis kūrybos pro
cesas, padedantis formomis bei spalvomis išreikšti net patiems
sunkiai apčiuopiamas emocijas, vidinius išgyvenimus. Mandala
yra maloni aktyvios meditacijos forma, kurios tikslas – prislo
pinti loginį mąstymą, suaktyvinti intuiciją bei išskirtinę sielos
raišką. Šis procesas – tai raktas į harmoniją, vienybė su savimi
ir gamta, aplinkiniu pasauliu. Tai ypač naudinga vaikams, pade
da sumažinti vidinę įtampą, formuoti pozityvų savęs vertinimą,
skatina kūrybinę saviraišką, pamąstymus apie žemės turtus...
Kurdami vaikai naudojo žemės gėrybes, mintis dėliojo iš sėklų,
grūdelių, prieskonių, žolių ir kt.
Vilniaus inžinerijos licėjaus bendruomenė Bernardinų sode
yra įrengusi edukacinę lysvę, kur mokiniai gali ne tik susipa
žinti su augalų įvairove, jų derinimo galimybėmis, botaninėmis
savybėmis, bet ir projektuoti, prižiūrėti. Vaikams nepaprastai
patinka, kai pamoka persikelia į Bernardinų sodą: jie gali gam
toje apžiūrėti augalus, išrauti išdygusią piktžolę, rudenį pakelti
nukritusį lapą ar pateikti naują idėją. Žaliosios mokymosi ap
linkos skatina mokytojus dažniau pritaikyti ugdymo turinį ir
lavinti aplinkos tyrėjo kompetenciją. Mokiniai Bernardinų sode
tvarko aplinką ir susipažįsta su sodo darbais, o rudenį – su
žydinčiais augalais.
„Jeigu apsižvalgysi aplink, pamatysi daug žolynų. Jie visi
skirtingi, nes juos sėjo ir sodino vis kiti žvėrys ir paukščiai. Pa
sėjo, užaugino ir turi. Kiekvienam – sava žolė“, – šie žodžiai iš
Selemono Paltanavičiaus pasakaitės „Kiškiakopūsčiai“ skam
bėjo Vilniaus miesto 1–8 klasių mokinių aplinkos apsaugos
konferencijoje, skirtoje Europos atliekų mažinimo savaitei.
Į Vilniaus inžinerijos licėjuje lapkričio mėnesį vykusį renginį
susirinko 65 dalyviai. Mokiniai ir jų mokytojos dalijosi patirtimi,
skaitė pranešimus... Džiugina tai, kad vaikai domisi ir aktyviai,
kūrybiškai tausoja aplinką, padeda spręsti problemas, kurias
sukelia didėjantis atliekų kiekis ir neatsakingas gamtos išteklių
eikvojimas.
Aplinkos apsaugos projektas organizuojamas tik rugsėjogruodžio mėnesiais, tačiau geruoju virusu užkrėsta visa mo
kyklos bendruomenė ir toliau vykdo įvairias aplinkosaugines,
gamtamokslines bei tiriamąsias veiklas. Pavasarį mokiniai
įrengia žaliąsias palanges, augina gėles, prieskoninius augalus,
stebi parskrendančius paukščius, kelia inkilus, kartu su moky
tojais dalyvauja Pasaulinės žemės dienos renginiuose Vilniuje.
Jovita PONOMARIOVIENĖ
Vilniaus inžinerijos licėjaus direktorės pavaduotoja ugdymui
Milda ČERNIAUSKAITĖ
Pradinių klasių mokytoja ekspertė
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Draugiškumas – priešnuodis patyčioms
Veiksmo savaitė „Be patyčių“ drą
sina kiekvieną žmogų būti aktyvų ir
skatina padėti mažinti patyčių mastą
mokyklose bei visuomenėje. Kėdai
nių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro bendruomenė kasmet priside
da prie šios iniciatyvos. Mūsų šių me
tų šūkis „Draugiškumas – priešnuodis
pat yč ioms“. Pag rind in is sav ait ės
tikslas – ugdyti gražų tarpusavio ben
dravimą ir bendradarbiavimą.
Int egr uot os e veiklos e Jaun im o
skyriaus vedėja Gitana Stasytienė
ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė Gražina Bičkienė moki
niams kalbėjo apie patyčias, priminė,
kur galima ir reikia kreiptis pagalbos,
patarė, kaip elgtis tai pastebėjus. Po
filmų apie patyčias peržiūros aptartos situacijos, o dalykų mo
kytojai surengė protų mūšį „Aš ir tu – mes kartu“.
Paskutinė savaitės „Be patyčių“ diena buvo pati šauniausia,
ją organizavo kūno kultūros mokytoja Jolanta Jakienė. Juk
visada mokiniams įdomiau sportuoti, kai jų komandos nariai
ar varžovai yra mokytojai, todėl estafetės, krepšinio ir futbolo
varžybos puikiai pavyko.
Visą savaitę trečio aukšto fojė puošė draugiškų žmogučių
figūros, gėlių žiedai, kurtas skėtis iš žiedlapių – į kiekvieną

jų įraš yt as palink ėjim as draug ui.
Koliažą „Draugiškumas – priešnuo
dis pat yč ioms“ kūr ė vis i įstaig os
bend ruom en ės nar iai. Prie mūs ų
veiklų prisijungė Vokietijos „Emcra“
mok ym o ir kons ult av im o įmon ės
darbuotoja Helena Hehlke, Švietimo
aprūpinimo centro Projektų administ
ravimo skyriaus vyr. specialistės Mig
la Pinkevičienė ir Simona Plienaitytė
bei Lietuvos edukologijos universite
to doktorantė Auksė Petruškevičiūtė.
Šauniai į komandą įsiliejo Kauno
kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos
studijų centro studentė Neringa Ka
rūnaitienė, atliekanti socialinio pe
dagogo praktiką. Savo palinkėjimus
žiedlapiuose taip pat paliko ir mūsų
centrą prižiūrinti Kėdainių r. policijos komisariato Viešosios
policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė
Reda Švilpienė bei jos kolegė Kristina Kolevatova.
Laura PAULAUSKIENĖ
Anglų kalbos vyresn. mokytoja, savaitės „Be patyčių“ organizatorė
Vilma PILKIENĖ
Jaunimo skyriaus vyresn. socialinė pedagogė,
savaitės „Be patyčių“ organizatorė

Veiksmo savaitė „Be patyčių“
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC)
kasmet nuo 2005 m. prisijungia prie veiksmo savaitės „Be paty
čių“. Šia akcija siekiama skatinti visus draugiškai bendrauti bei
mažinti patyčias tarp mokinių. Šiemet išryškintos ne tik fizinės,
bet ir emocinės, elektroninėje erdvėje patiriamos patyčios.
Veiksmo savaitės „Be patyčių“ veiklos mūsų ugdymo įstaigoje
vyko visas penkias dienas. Pirmadienį 5–7 klasių mokiniams
mokytoja Jūratė Drazdauskienė, viena iš šios informacijos au
torių, vedė prevencines pamokas apie saugumą elektroninėje
erdvėje, virtualų bendravimą, patyčias bei elgesį socialiniuose
tinkluose. Ir pirmadienį, ir antradienį 6–8 ir I gimnazijos klasių
mokiniai dalyvavo centro psichologo Vyčio Valantino užsiė
mimuose: diskutavo apie patyčių apraiškas, mokėsi spręsti
iškilusius konfliktus, aptarė įvairias situacijas ir galimą pagalbą.
Trečiadienį III–IV gimnazijos klasių mokiniai kartu su manimi,
šio straipsnelio autore Rasa Rusovičiūte, ir lietuvių kalbos
mokytoja Vitalija Šlapšinskiene lankėsi Švietimo informacinių
technologijų centre (ITC), kur vyko Saugesnio interneto jaunimo
forumo seminaras „Be patyčių“. Renginyje pristatytas Mykolo
Romerio universiteto psichologijos studentės Aušros Sirevičiū
tės LKNUC atliktas kokybinis tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti
subjektyvias kurčių ir neprigirdinčių vaikų patiriamas patyčias
bei atskleisti jų ypatumus. Mokiniai taip pat išklausė ITC dar
buotojų Natalijos Ignatovos ir Aurelijos Dirvonskienės, „Vaikų
linijos“ psichologės Jurgitos Smiltės Jasiulionės ir Saugesnio
interneto ambasadorių pranešimus, dalyvavo veiklose: žai
dė, kūrė plakatus, sprendė situacijas, pristatė ir aptarė darbų
grupėmis rezultatus. Ketvirtadienį centre vyko tarpmokyklinės
draugiškos sporto varžybos, kuriose dalyvavo Filaretų pradi
nės mokyklos, Žvėryno gimnazijos ir mūsų įstaigos 1–5 klasių
mokiniai. Be abejo, nugalėjo draugystė. Po varžybų dalyviams
įteiktos padėkos, visi draugiškai valgė mūsų valgyklos darbuo
tojų iškeptą obuolių pyragą.
10

Ketvirtadienį ir penktadienį lietuvių kalbos bei informacinių
technologijų mokytojos su auklėtiniais aptarė visas savaitės
veiklas.
Rasa Rusoviči
 ūtė
Socialinė pedagogė
Jūratė Drazdauskienė
Informacinių technologijų mokytoja

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 4 (359)

Šalia tavęs vaikas – išgirsk, pamatyk, padėk
Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos ir rajono
mokyklų psichologėms metodiniame būrelyje kilo idėja peda
gogams parengti programą, skirtą ne vien darbui su vaikais.
Programa sėkmingai vykdoma jau visus metus. Pedagogams
surengtos paskaitos-praktiniai užsiėmimai „Šalia tavęs vaikas –
išgirsk, pamatyk, padėk“. Veiklos organizuotos ir per veiksmo
savaitę „Be patyčių“.
Paskaitos vyko Pasvalio lopšeliuose-darželiuose „Liepaitė“
ir „Žilvitis“, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Vaškų,
Pumpėnų, Petro Vileišio gimnazijose, Pasvalio specialiojoje
mokykloje, Krinčino Antano Vienažindžio, Daujėnų pagrindi
nėse mokykloje. Taip pat ir Pasvalio r. savivaldybės Švietimo
pagalbos tarnyboje besisvečiuojančiam Radviliškio jaunimo

mokyklos kolektyvui. Ši idėja bus tęsiama, kol programą iš
klausys visos rajono ugdymo įstaigų bendruomenės. Per už
siėm
 imus pedagogai atlieka nemažai praktinių užduočių, kurių
tikslas – atpažinti, laiku pastebėti, tinkamai sureaguoti, nelikti
abejingiems vaikams, patiriantiems įvairių formų smurtą. Ypač
svarbu suvokti, kad esame atsakingi už savo elgesį, reakcijas,
vertinimus, kai šalia mūsų auga vaikai.
Tegul vaikai pajunta, kad mes, suaugusieji, esame su jais,
jų pusėje, kuriame saugią aplinką, nubrėžiame aiškias ribas,
ką galima daryti, o ko – ne. Tokią aplinką, kurioje vaikai gali
jaustis saugūs.
Gita ZIGMUNTIENĖ, Dalia PETRĖNIENĖ
Psichologės

„Vaiko gerovė ugdymo įstaigoje: aktualijos ir sprendimai“
Kovą Šiaulių „Romuvos“ progimnazija kartu su Šiaulių mies
to savivaldybės Švietimo centru organizavo šalies bendrojo
bei specialiojo ugdymo įstaigų pradinio ir pagrindinio ugdymo
mokytojų, pagalbos specialistų metodinę-praktinę konferenci
ją „Vaiko gerovė ugdymo įstaigoje: aktualijos ir sprendimai“.
Konferencijos tikslas – pristatyti sėkmingą patirtį, kaip se
kasi ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius, pasidalyti patiriamais
iššūkiais ir jų sprendimo būdais, kaip siekti vaiko gerovės.
Pasikalbėti apie skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo aktualijas
į Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją susirinko 100 mokytojų, pa
galbos specialistų, mokyklų vadovų iš visos Lietuvos: Joniškio
miesto ir rajono, Baisogalos, Radviliškio rajono, Vilniaus miesto,
Klaipėdos rajono, Vilkaviškio, Šiaulių ir t. t.
Konferencijos dalyvius sveikino ir plenariniame posėdyje
pranešimą „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ug
dymo vadyba progimnazijoje“ skaitė įstaigos direktorė Stanis
lava Prazauskienė. Pranešėja pristatė ne tik mokyklos ugdymo
prioritetus, mokiniams ir tėvams teikiamos kompleksinės pa
galbos modelį, bet ir pasidalijo gerąja patirtimi bei iššūkiais,
jų sprendimo būdais, kaip sekasi ugdyti skirtingų gebėjimų
mokinius.
Konferencijoje iš viso perskaityta 19 žodinių, pristatyti 7
stendiniai pranešimai ir 2 mokymo priemonės.

Bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų vadovai, mokyto
jai, pagalbos specialistai aptarė skirtingų gebėjimų mokinių
sėkmingo ugdymo ir psichosocialinės pagalbos aspektus,
pristatė įvairius švietimo pagalbos modelius bei metodus,
mokymo priemones, leidinius, paslaugas ir kt. Kalbėta ir apie
netradicines ugdymo erdves, kuriose ugdytiniai gali atsiskleis
ti, pažinti save, produktyviau išnaudoti savo gebėjimus, patirti
mokymosi sėkmę. Konferencijoje diskutuota apie mokinių
saviraiškos, socialinių kompetencijų ugdymo galimybes ir
formas, mokytojo asmeninių, dalykinių kompetencijų ir mo
kinių mokymosi sėkmės sąsajas, svarbius klasės auklėtojo,
mokytojo padėjėjo vaidmenis. Dalyviai pasidalijo sėkmingos
veiklos patirtimis, kaip sekasi kurti palankią ir saugią edukacinę
aplinką, pritaikyti ugdymo turinį, siekti mokinio gerovės ugdy
mo įstaigoje. Taip pat šį kartą itin pabrėžta švietimo pagalbos
specialistų, bendravimo ir bendradarbiavimo, partnerystės
svarba, veiksminga inkliuzine ugdymo filosofija grįsta mokyklos
veikla.
Apibendrindami konferenciją dalyviai džiaugėsi patobulinę
bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo kompetencijas,
pasidaliję gerąja patirtimi.
Irena MEŠKAUSKĖ
Šiaulių „Romuvos“ prog-jos mokytoja

Pradėtas statyti naujo tipo centras
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pažymėjo,
kad centro idėja remiasi Pagalbos emocijų ir elgesio sutrikimų
turintiems vaikams koncepcija, todėl jis skirsis nuo kitų tokio
tipo įstaigų. „Šis centras ne tik ugdys, bet ir mokys gyventi, tvar
kingai elgtis, tobulins socialinius įgūdžius“, – statybų pradžios
renginyje kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.
Naujasis centras įsikurs Kaune, Žemynos gatvėje, greta
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profe
sinio rengimo centro, taps jo padaliniu. Ruošiamasi pastatyti
keturis namus, kuriuose gyvens ne daugiau kaip 20 vaikų.
Šioje įstaigoje jie galės praleisti iki 2 metų. Pasak švietimo ir
mokslo ministrės, pirmajam centrui pasirinktas Kaunas, nes čia
yra visa reikalinga infrastruktūra, taip pat pagelbėti pasiruošę
profesionalūs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psicho
logai, psichiatrai, gydytojai.
Vaikai gyvens šeimynose, kurias prižiūrės vienas suaugęs as
muo, socialinis pedagogas ar kitas profesionalus darbuotojas.

„Vaikus sups namų aplinka, bus skiriamas ypatingas dėmesys
ir priežiūra. Jie gaus psichologinę pagalbą, sveikatos priežiū
rą, kiekvienam kartu su pedagogais bus sukurtas asmeninis
ugdymosi planas – to Lietuvoje dar nebuvo“, – teigė švietimo
ir mokslo viceministrė Natalja Istomina.
Naujojo centro auklėtiniai lankys įprastą bendrojo ugdymo
mokyklą. Jiems taip pat bus suteikiama galimybė mokytis šalia
esančioje profesinėje mokykloje ir įgyti specialybę.
Į tokį respublikinį centrą vaikai ar paaugliai būtų siunčiami tik
tada, kai vietos specialistų pagalba mokykloje ar savivaldybės
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nesuteiktų laukiamų
rezultatų.
Numatoma, kad naujasis centras duris atvers jau 2016 m.
rugsėjį. Jo statybai Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) šiemet
skiria 200 tūkst. eurų. Lietuvoje planuojama pastatyti keletą
tokių įstaigų, atskiras centras būtų skirtas autizmo sindromą
turintiems vaikams.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Gimnazistai mokėsi surišti tradicines Vilniaus verbas
Velykų laukimas prasideda praėjus Verbų sekmadieniui.
Tikroji verba pagal lietuvių papročius – puokštė, suskinta iš
gluosnio ir kadagio šakelių. Tikėta, kad sprogstantys ir sužaliavę
augalai turi magiškų galių, verba paliesti gyvuliai bus sveiki, o
žmonės – laimingi ir gražūs. Štai Vilniaus verbos (šiam kraštui
būdingi dirbiniai iš sausų augalų) yra vėlesnės kilmės, vertina
mos kaip savita tautodailės šaka.
Kovo viduryje Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje vyko renginys
„Vilniaus verbos“. Į mokyklą atvykusi Vilniaus r. Čekoniškių
verbų ir buities seklyčios tautodailininkė Franciška Rynkevič
pristatė Vilniaus krašto verbų tradicijas ir padėjo mokiniams
jas susirišti.

„Vilniaus verbos“ yra vienas iš tarpmokyklinio projekto „At
siduok Vilniui, nes jis tave myli“ renginių. 2015–2016 m. m.
vykstančio projekto tikslas – pažinti Vilnių, Lietuvos sostinę,
suvokti šio miesto istoriją. Sumanymo vadovai – lietuvių kalbos
mokytojai Ramunė Gasparavičienė ir aš, šios informacijos auto
rius Marius Janulevičius, projektą prižiūri pavaduotoja ugdymui
Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė.
Filmą apie renginį „Vilniaus verbos“ galite pasižiūrėti
www.youtube.com/watch?v=TjI6gzWy7oE.
Marius JANULEVIČIUS

Pažinimo ir patirčių pradžia – artimiausia aplinka
Telš ių „Saulėt ek io“ prad in ė
mokykla nuo 2012 m. ugdymą
organizuoja pagal tarptautinės
bakalaureato programos nuostatas, kurios skatina ugdyti plačių
pažiūrų žmogų, nuolat siekiantį
žin ių, ats ak ing ą už vis ą ben
druomenę, dėmesingą aplinkai,
mokantį dirbti individualiai ir ko
mandoje. Ši programa remiasi
geriausiomis pasaulio metodiko
mis, nyksta ribos tarp pamokų ir
klasių, ugdymo turinys persikelia
į ilgalaikius projektus, kur vaikai
dirba kartu su mokytojais, tėvais,
vyresniais ar jaunesniais mokyk
los draugais ir taip įgyja sociali
nės patirties, mokosi atrasti reikalingą informaciją, ją pritaikyti
praktikoje, gali diskutuoti, padėti kitam, kreiptis pagalbos.
Manome, kad vienas tokių sėkmingų projektų dabar vyk
domas mūsų mokykloje. Šiais metais Telšiai tapo Lietuvos
kultūros sostine. (Telšiai – septynių kalvų miestas prie Masčio
ežero, garsėjantis kaip viena gražiausių vietovių Lietuvoje.) Tad
mokyklos bendruomenei kilo idėja geriau pažinti savo miestą:
panašų į Romą, įdomų savo praeitimi, tradicijomis... Įstaigoje
mokosi vaikai nuo 3 iki 11 metų. Sumanymo eigą ir idėjas siūlė
visi: ugdytiniai, tėvai, mokytojos, o projektą pavadinome „Tel
šiai – ant septynių kalvų“. Logopedė Virginija Vandzinskienė
iš karto ėmėsi organizacinių darbų. Kartu nutarėme, kad nuo
vasario iki kovo vidurio mokiniai ir darželio auklėtiniai domėsis
bei rinks informaciją apie visas Telšių kalvas, miesto istoriją,
žymius Telšių ir visos Žemaitijos žmones, kurs legendas, rimuos
eilėraščius žemaitiškai. Kad visa tai neliktų tik segtuvuose,
nutarėme surinktą medžiagą kabinti koridoriuje ant sienos.
Pirmiausia mokytojos Jūratė Petrulienė, V. Vandzinskienė,
Diana Cecervovaitė, Vilma Pociuvienė visas septynias kalvas
papuošė Telšių katedros, Mažosios bažnytėlės, muziejaus
„Alka“, kapinių karpiniais. Darželinukai kūrė paukštelius, piešė
Telšiuose augančius medžius... Mokiniai kabino ant sienos su
rinktą informaciją apie miesto gyventojus, gamyklas, mokyklas,
žymias vietas, atsirado ir Masčio ežero bei visų Telšių gatvių
žemėlapiai – kiekvienas galėjo susirasti savo namą.
Ketvirtokai ir trečiokai ieškojo arba patys kūrė legendas apie
miesto atsiradimą, Insulos, Malūnų, Kiaulės, Bobės, Vilniaus,
Žaliąją ir Zakso kalvas. Antrokai surinko Telšius garsinančių
žmonių nuotraukas: istoriko Alfredo Bumblausko, aktorių Ni
jolės Narmontaitės ir Eugenijos Pleškytės, baleto primarijaus
12

Nerijaus Juškos, dainininko Kęs
tučio Jablonskio, pianisto Lino
Dužinsko ir kt. Bibliotekos vedėja
Aldona Tamošauskienė surengė
eilėraščių apie Telšius konkursą,
kuriame dalyvavo ir vaikai, ir tė
vai, ir mokytojai. Komisija išrinko
šešis gražiausius kūrinius, o pa
gal Rugilės Misevičiūtės eilėraštį
„Mona gimteni“ muzikos mokyto
ja Valerija Bulkauskienė sukūrė
dainą ir išmokė visus mokyklos
vaikus. Eilėraštukai pateko į dai
lią poezijos apie Telšius knygelę,
kurią gavo visi kūrėjai.
Aš, viena šio teksto autorių,
mok yt oja Zit a Jonk uv ien ė, su
„Tyrinėtojų“ būrelio nariais surengėme protų mūšį „Aš myliu
Telšius“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Kovėsi keturios komandos, kurias sudarė po penkis 1–4 kla
sių mokinius. Dalyvius palaikė šauni publika, vertino komisija:
Mažosios bažnytėlės kunigas, mokyklos globėjas Vaidas Bui
vydas, muziejaus „Alka“ vyresnioji specialistė Ingrida Vaitiekie
nė, mokyklos direktorė Jadvyga Vaitkienė ir projekto vadovė
V. Vandzinskienė. Virė tikra protų kova – reikėjo atpažinti ir
įvardyti Telšių šviesuolius, paaiškinti žemaitiškų žodžių reikš
mes, sudėlioti miesto herbo dėlionę, sukurti komandos šūkį
bei atsakyti į daugybę viktorinos klausimų. Visos protų mūšio
užduotys buvo surinktos iš projekto „Telšiai – ant septynių kalvų“
medžiagos. Dabar koridoriaus siena yra svarbiausia mokykloje,
nes kiekvienas čia randa naujos informacijos, džiaugiasi savo
ir draugų darbais.
Atšilus orams projektas persikels į miestą: dalyvausime Lie
tuvos kultūros sostinės renginiuose, keliausime ežero pakrante
ir skaičiuosime meškutes, aplankysime visas septynias kalvas,
Žemaitijos kaimo buities muziejų.
Projektas tęsiasi, o jo vaisiai jau noksta. Bendravimas tampa
šiltesnis, vaikai jaučiasi savo mokyklos šeimininkais, jie gali
planuoti, priimti ir įgyvendinti sprendimus. Mokytojos ir auklė
tojos stebi vaikų pažangą: plečiasi istorijos, geografijos, kalbos
kultūros žinios, atsiranda gebėjimas ieškoti reikiamos informa
cijos, siekti tikslo, atlaikyti nesėkmes ir draugiškai jas nugalėti.
Milda MONSTIENĖ
Telšių „Saulėtekio“ prad. m-klos direktorės pavaduotoja
Zita JONKUVIENĖ
Mokytoja

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 4 (359)

Nuaidėjo sveikatingumo diena
Sveikatą stiprinančioje
Mar ijamp olės Rim ant o
Stank ev ič iaus pag rin
din ėje mok ykloje vyk o
sveikatingumo diena, ku
rioje dalyvavo 5–10 klasių
mokiniai. Ši šventė – tra
dicinis renginys, šiemet
išaugęs į įvairių, įstaigoje
neįprastų sporto ir svei
katinimo užsiėmimų bei
paskaitų dieną.
Ryt ą mok in iai ir mo
kyt ojai prad ėjo bend ra
mankšta, kurią vedė cho
reografijos mokytoja Dai
na Misiukevičienė. Vėliau vaikai dalyvavo įvairiose veiklose –
jas pristatė ne tik pedagogai. Pirmosios pagalbos mokymus
ir paskaitą „Sveika mityba“ skaitė Marijampolės savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros
specialistės Snieguolė Tarasevičienė ir Asta Puteikienė. Jogos
mokytoja Ingrida Kučinskienė supažindino su indų filosofija, o
trenerė Edita Kulikauskienė šarmingai visus įtraukė į aerobikos
treniruotę. Stadione įsikūrę lankininkų klubo „Ugninė strėlė“ na
riai leido išbandyti akies taiklumą, nemenkai priklausantį nuo
rankos jėgos. Orientacinio sporto meistrės Audronė Levickie
nė ir Rūta Čepaitienė mokyklos teritorijoje surengė azartiškas
orientacines varžybas. Na, o kūno kultūros mokytojai Vilija
Luobikienė ir Valentinas Kraulišas organizavo sporto rungtis –
berniukai kovojo dėl greičiausios, stipriausios, ištvermingiausios
ir taikliausios klasės titulų. Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog

pirmajame pogrupyje greičiausia ir stipriausia tapo 5a klasė, o
ištvermingiausia ir taikliausia – 5b klasė. Antrajame pogrupyje
greičiausios ir ištvermingiausios klasės titulas atiteko 8a klasei,
o stipriausios ir taikliausios – 7a klasei.
Baigiamajame renginyje 5–8 klasių mergaitės pristatė ritminių
šokių kompozicijas. Pasirodymus stebėjo ir vertino komisija.
Sveikatingumo diena – puikus laikas stiprinti sveikatą, at
rasti patinkančią ir priimtiną sportinę veiklą, su kitais pasidalyti
geruoju pavyzdžiu. Smagu, kad puikiais rezultatais galime
džiaugtis kartu su iniciatyviais mokiniais bei aktyviomis klasių
bendruomenėmis, taip pat su bendradarbiaujančiomis organi
zacijomis – Marijampolės visuomenės sveikatos biuru ir Mari
jampolės moksleivių kūrybos centru.
Eglė ALENSKAITĖ
Neformaliojo švietimo organizatorė

Išvyka į Naisius – ugdome netradicinėse aplinkose
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 5–8
klasių mokiniai ir jų auklėtojai vyko į ekskursiją po Naisius. Šią
nuostabią kelionę padovanojo Naisių kaimo bendruomenė, jos
įkūrėjas ir daugelio projektų mecenatas Ramūnas Karbauskis
bei koordinatorė Eglė Blaževičienė. Naisiuose žavėjo graži
aplinka, nuoširdus priėmimas ir bendravimas. Pirmiausia susi
pažinome su Naisių kaimo istorija, vykome į vienintelį Lietuvoje
Baltų dievų skulptūrų muziejų po atviru dangumi. Jį sudaro dau
giau nei 50 ąžuolinių eksponatų. Grožėjomės Saulės aikšte ir

saulės laikrodžiu, aplankėme Inkilų bei Baltų žolynų muziejus.
Pakilę į Alkos kalną ir sustoję prie akmenų, iš gamtos sėmėmės
energijos. Ugnies aikštėje kiekvienas galėjome sugalvoti norą
ir apeiti teritoriją, tikėdami, kad svajonė išsipildys. Naisiuose
įrengtas vienas moderniausių dažasvydžio centrų Europoje,
bet nepamirštamą įspūdį paliko Baltų arena – pats didžiau
sias objektas Lietuvoje, supiltas iš žemių. Tam panaudota
125 tūkst. kubinių metrų žemės, šlaitų aukštis – 16 m. Arenos
dydis kaip Romos Koliziejaus: 200 m ilgio, 160 m pločio, gali
tilpti 25–30 tūkst. lankytojų. Baltų arena tampa
svarbia tautos kultūros vieta, o kalvos akmenys
turi sakralinę reikšmę. Praeidami pro Literatūros
muziejų, kiekvienas galėjome paliesti pamatuose
įmūrytą šventą akmenį. Gidė papasakojo ir apie
čia kurto serialo „Naisių vasara“ vingrybes, parodė
filmavimo vietas. Visi buvome sužavėti R. Kar
bauskio žemaitukų veislės žirgais, susipažinome
ir su ožiuku, kuris yra šio žirgyno sanitaras. Kaip
vaikams paaiškino gidė, ožio šlapimo kvapas at
baido žirgus puolančius parazitus. Padėkojome
gidei ir atsisveikinome su Naisiais, o keliaudami
namo dar aplankėme Kryžių kalną.
Šią nuostabią ekskursiją galiu drąsiai pavadinti
integruota daugelio mokomųjų dalykų pamoka –
tai buvo ir istorija, ir dailė, ir literatūra, ir kūno
kultūra, geografija, matematika...
Vanda KRIAUČIUKIENĖ
8 kl. auklėtoja, kūno kultūros mokytoja
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Lopšeliuose-darželiuose
Prieš pusmetį „Švietimo naujienų“ redakciją ištiko proble
ma. Dalis mums rašančių mokytojų ir auklėtojų savo laiškus
ėmė siųsti Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) administra
cijai ir kitų skyrių darbuotojams, kad šie juos peradresuotų
„Švietimo naujienoms“. Pastarieji taip ir daro. Darbo prisi
dėjo visiems, laiškų kelias į redakciją pailgėjo, tad kokia
prasmė? Jeigu kam nors atrodo, kad šitaip siunčiamą
informaciją būtinai išspausdinsime, yra netiesa. Dalį Jūsų
laiškų skelbiame ŠAC interneto svetainės ir socialinio tinklo
„Facebook“ „Švietimo naujienų“ puslapyje. Šitaip bus ir
toliau, nes ne viskas, kas įvyksta vienoje mokykloje ar dar
želyje, yra įdomu kitoms šalies ugdymo įstaigoms.
„Švietimo naujienoms“ tekstus reikia siųsti šiais adresais:
infoleid@sac.smm.lt arba zina.rimgailiene@sac.smm.lt.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie išgirdo redakcijos
prašymą ir neberašo informacijų trečiuoju asmeniu, o taip
pat nepamiršta savo straipsniuose parašyti pilnų minimų
žmonių vardų.
Zina RIMGAILIENĖ
„Švietimo naujienų“ vyriausioji redaktorė

Žaidžiu ir mokausi
Vilniaus mokykloje-darželyje „Vilija“ vyko Tarptautinės
vaikų ugdymo organizacijos (pranc. Organisation Mondiale
pour l’Education Prescolaire – OMEP) pedagogų sambūris.
OMEP – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi
mažylių (nuo gimimo iki 8 metų) būties ir ugdymo sąlygomis.
Jos pagrindinis tikslas – daryti viską, kad kiekvienas vaikas
šeimoje ir visuomenėje turėtų optimalias vystymosi, gerovės,
laimės sąlygas.
Šio susitikimo tema „Žaidimas – ugdymas(sis) priešmokykli
nėje grupėje“. Įstaigoje viešėjo daugybė pedagogų, auklėtojų,
darželių direktorių ir pavaduotojų iš įvairių Lietuvos miestų.
Į sambūrį taip pat atvyko Lietuvos edukologijos universiteto
dėstytoja, filosofijos ir socialinių mokslų daktarė Milda Brėdikytė
ir OMEP Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentė, Vilniaus
lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ direktorė Elena Markevičienė.

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.
Negalėsime panaudoti nuotraukų, 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

Mūsų mokyklos-darželio „Vilija“ priešmokyklinės grupės vai
kai ir pedagogai pristatė integruotą veiklą „Žaidžiu ir mokausi“.
Lietuvių kalbos mokytoja Anžela Maciulevičienė, auklėtoja
Valerija Martinionienė ir aš, šios informacijos autorius Andrejus
Guobis, su ugdytiniais „keliavome“ po įvairias pasaulio šalis,
žaidėme, atlikome užduotis – taip sėmėmės naujų žinių bei
gebėjimų. Vaikai traukiniu „nuvyko“ į Lenkiją, nusileido liftu į
druskos kasyklas, vieni su kitais dalijosi patirtimi, lietė ir ragavo
akmens druską, taip pat susipažino su iš druskos pagamintais
dirbiniais. Vėliau laivu plaukė į Jungtines Amerikos Valstijas,
pakeliui žaidė su vandens lašeliais, prisiminė raides ir pakar
tojo, ką moka apie vandenį. Šioje šalyje vaikai aplankė indėnų
vadą ir jo mažą bei žavią padėjėją. Priešmokyklinukai padėjo
naujiems draugams atkurti sugriautą totemą ir išmoko indėnų
šokį. Į Lietuvą „grįžusius“ vaikus sutiko lietuvių kalbos moky
toja ir pasiūlė smagius pirštukų žaidimus – reikėjo prisiminti
Lietuvos trispalvę. Užsiėmimo pabaigoje darželinukai sušoko
lietaus lašelių šokį.
Po parodomosios veiklos smagiai nusiteikę susitikimo daly
viai klausėsi naują požiūrį į priešmokyklinį ugdymą pristačiusios
E. Markevičienės ir apie vaizduote paremtus žaidimus bei jų
svarbą kalbėjusios M. Brėdikytės pasakojimų.
Andrejus GUOBIS
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Grūdinuosi – augu sveikas
Vis garsiau kalbama apie sveiką gyvenseną ir mitybą, sveika
tą stiprinančias programas. Juk kiekvienam gera savijauta – itin
svarbi. Tad galbūt pradėkime formuoti šiuos įgūdžius patiems
mažiausiems? Kretingos r. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus nariai nori pasidalyti gerąja darbo patirtimi,
kaip savo įstaigoje taiko įvairius metodus, kad ugdytiniai kuo
daugiau sužinotų apie sveikatą ir jos stiprinimą. Į ikimokyklinio
ugdymo programą įtraukta ir sveika gyvensena, kurios vienas
iš pagrindinių tikslų – sudaryti sąlygas taisyklingai formuoti ir
koreguoti laikyseną, lavinti smulkiąją motoriką ir padėti išvengti
plokščiapėdystės. Stengiamės žadinti ir tenkinti vaikų poreikį
judėti, skatinti norą tapti stipriems bei užsigrūdinusiems. Tad
į kasdienę veiklą įtraukiama bendroji kūno kultūros programa
„Augu sveikas ir žvalus“ (jogos užsiėmimai), sporto pramo
gos – šventės, pirštukų žaidimų valandėlės, grūdinimo vonelės,
pėdučių mankštelės ir masažai, sveikų salotų ar sumuštinių
dienos ir t. t.

cijas ir kūrybiškai veikia. Visa
tai atlikti padeda specialistas.
Kaip įvardijo viena ugdytinė,
jie sportuoja kaip spalvoti dru
geliai pievoje.

Pirštukų žaidimo valandėlės – tai smulkiajai motorikai stip
rinti skirti žaidimai, užduotys, mankštos su kaštonais, kan
korėžiais, pieštukais, lazdelėmis. Užsiėmimo metu skamba
muzika, skatinanti atsipalaiduoti, nurimti, įsiklausyti ir kūry
biškai pažinti artimiausią aplinką. Viena mėgstamiausių vaikų
veiklų – vandens vonelės: skirtingos temperatūros vandenyje
mokosi ir stiprina gebėjimą taisyklingai plauti rankas, įsiklauso
į čiurlenimo garsus.
Jogos užsiėmimai – tai laikas, kada vaikai dėmesingai atlie
ka įvairius pratimus, atkreipia dėmesį į laikyseną, taisyklingą
kvėpavimą, stiprina pusiausvyrą, lankstumą bei išlaisvina emo

Grūdinimosi vonelių užsiė
mimai ir pėdučių mankštos bei
masažai – tai dar viena veik
la, kuri vaikams sukelia daug
džiugių emocijų. Šie užsiėmi
mai organizuojami du kartus
per savaitę prieš pietų poilsį.
Skirtingos temperatūros (šilta
ir šalta) vandens vonelėse, į
kurias įdedam a akm enuk ų,
kamštelių, rudenį – kaštonų,
maž ieji smals uoliai įsilip ę
žingsniuoja, smagiai skaičiuo
ja, įvardija pojūčius, stengiasi
išlaikyti pusiausvyrą ir net to
nejausdami stiprina pėdučių
raumenis. Taip pat kasdien
prieš pietų miegą vaikai eina
sagų, ežiukų, kamštelių masa
žiniais ar kitais balansavimo
takeliais, mankština pėdutes
dėliod am i akm en uk us, ka
muoliukus iš vieno indelio į
kitą, basi plėšo popierių ir pan.
Pėdučių mankštų ir masažų
priemonės kartais keičiamos, kad neatsibostų.
Iš pradžių atlikti užduotis ar dalyvauti užsiėmimuose vaikams
būna nedrąsu, tačiau pastebime, kaip stiprėja jų pusiausvyra,
laikysena.
Kiekvienais metais stengiamės atrasti naujų priemonių, bū
dų, metodų. Tad šiemet norime, kad lauke po atviru dangumi
atsirastų masažiniai pėdučių takeliai.
Jurgita ASTRAUSKIENĖ
Kretingos r. Darbėnų g-jos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
direktorės pavaduotoja ugdymui
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„Raiba paukštele, pačiulbėk“
Jau trečius metus iš eilės kartu su sugrįžtančiais paukšteliais
mūsų mokykla-darželis „Puriena“ džiaugiasi į šventę „Raiba
paukštele, pačiulbėk“ susirinkusiais etninės kultūros puoselėto
jais – Kėdainių rajono vaikų kapelomis, folkloro kolektyvais. Šį
kartą atvyko daugybė svetelių: Kėdainių kultūros centro vaikų
folkloro ansamblis „Kleketukai“ (vadovė Gintarė Brazinskienė),
Labūnavos pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Pėde
lis“ (vadovė Diana Dovydavičiūtė), liaudiškos muzikos kapela
(vadovė Jurgita Vaitiekūnienė) ir kt. Taip pat dalyvavo ir mūsų
mokyklos-darželio kapela „Kukutis“, kuriai vadovauju aš, šios
informacijos autorė.
Visus dalyvius pasveikino ir skambių dainų palinkėjo „Pu
rienos“ direktorė Birutė Naruševičienė. Na ir prasidėjo... Visa
įstaiga skambėjo nuo dainų, klegesio, pokštų, žaidimų, armo
nikos garsų. Su folkloro ansambliais dainavome senovines
dainas, išgirdome ir išmokome daug smulkiosios tautosakos
kūrinių, kapelos kvietė pamiklinti kojas, sušokti valsą ar polką.

Šventės vedėjai pradžioje visus įspėjo, kad „rimtus žvirbliams
supenėsime, piktus ratais išdardensime, nuliūdusius žąsinais
užpjudysime...“ Tad, kai užgrojo „Siručiukų“ armonikos, abe
jingų nebeliko. Labiausiai širdį paglostė (kaip vyresni žmonės
sako) „Atžalyno“ gimnazijos kapela, kurioje dainavo ir grojo
buvę mūsų auklėtiniai, kapelos „Kukutis“ dainininkai. Viliuosi,
kad dabartiniai „Kukučio“ kapelos nariai, išėję į kitas mokyklas,
ir toliau dainuos mūsų senolių dainas, šoks, gros įvairiuose
liaudies kolektyvuose.
Šventės pabaigoje mokyklos-darželio „Puriena“ direktorė
B. Naruševičienė nuoširdžiai padėkojo visiems kolektyvams už
puoselėjamą etninę kultūrą ir įteikė padėkos raštus bei suveny
rus – paukštelius. Tad čiulbėk, raiba paukštele, visus metus ir
savo giesmelėmis džiugink mūsų širdis.
Dalytė IVOŠKIENĖ
Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“
vyresn. meninio ugdymo pedagogė, kapelos „Kukutis“ vadovė

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimus padedanti įveikti
meninė veikla
Meninės veiklos nauda – neabejotina. Vaikai pratinasi rišliai
dėlioti mintis, mokosi prozodijos, tikslina taisyklingo tarimo
įgūdžius, išreiškia save. Jau antrus metus Kėdainių mokyk
loje-darželyje „Puriena“ organizuojami renginiai, skirti skatinti
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių ugdytinių saviraišką bei
tobulinti jų kalbinius įgūdžius. Į šiuos užsiėm
 imus kviečiami
Kėdainių r. ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų 5–10
metų vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, bei juos
ruošiantys logopedai.
Skaičiuojame daugiau nei penkiasdešimt švietimo pagal
bą gaunančių konkurso „Garsų margi raštai“ dalyvių, kuriuos
ruošė logopedės iš skirtingų rajono mokyklų. Konkursinė už
duotis – savaip iliustruoti pasirinkto autoriaus eiliuotą kūrinį ir
raiškiai padeklamuoti. Vaikai ar jų komandos iliustravo Dalios
Gerasimavičienės eilėraštukus, skirtus tikslinti garsų tarimą,
lietuvių liaudies skaičiuotes, mįsles ir net tėvelių kurtas eiles.
Iliustracijas konkurso dalyviai pristatė „PowerPoint“ programa.
Konkursinę užduotį logopedai pritaikė individualiems vaikų ge
bėjimams, atsižvelgė į ugdytinių amžių:
kas patys iliustravo, spalvino, kas pra
šė tėvelių pagalbos. „Simpatijų prizais“
komisija apdovanojo Kėdainių lopšeliodarželio „Žilvitis“, Kėdainių r. Šėtos so
cialinio ir ugdymo centro bei Kėdainių r.
Akademijos gimnazijos mokinius. Be
abejonės, neapsiėjome be nuotaikingų
Meškiuko pasirodymų ir muzikinių kape
los „Bildukas“ sveikinimų.
Šįmet organizuotoje šventėje „Šneku
čių teatras“ kalbėjimo ir kalbos sutrikimų
turintys ugdytiniai vaidino. Pasipuošę
lapėmis, pelėdžiukais, meškomis, de
besėliais, vorais ir kita scenine apranga
mokiniai pristatė trumputes, nesudėtingo
turinio inscenizacijas: lietuvių pasaką
be galo „Buvo senis ir senutė“, Kosto
Kubilinsko eiliuotą pasakėlę „Katinėlis ir
gaidelis“, rusų liaudies pasaką „Pirštinė“,
muzikinę pasaką be galo „Du karaliai“
ir kt. Pasakų teta aptarė vaidintų kūrinių
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Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ ugdytiniai vaidina A. Matučio pasakėčią „Tuoj ir rytoj“

K. Kubilinsko eiliuotos pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ inscenizacija

moralus, nuotaikas, vaikų pasirodymus.
Šventėje dalyvavo daugiau nei penkias
dešimt Kėdainių r. skirtingų gebėjimų
mokinių. Didelis dalyvių skaičius pri
mena, kad tokio pobūdžio renginiai itin
reikalingi, o juose dalyvaujantys tėveliai
parodo, kad vaikų taisyklingi kalbiniai
įgūdžiai rūpi mums visiems.
Renginių idėjomis rūpinuosi aš, lo
gop ed ė Git an a Dan ilev ič ien ė. Šįm et
„Šnekučių teatrą“ organizavome kartu
su Kėdainių „Ryto“ progimnazijos logo
pedė Egle Leikuviene. Renginių nuotaiką
padeda kurti įstaigos bendruomenė –
auklėtojos, mokytojos, meninio ugdymo
pedagogė. Tikiu, kad tik visi susitelkę
galime pasiekti bendrą tikslą – raiškią ir
taisyklingą mūsų mokinių kalbą.
Gitana DANILEVIČIENĖ
Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“
vyresn. logopedė
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Jašiūnų darželio „Žilvitis“ mažieji amatininkai
Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko
netradicinis renginys – duris atvėrė kūrybinis projektas
„Margučių marginimo dirbtuvėlės“. Sumanymo tiks
las – skiepyti pagarbą praeities kultūrai ir susipažinti
su senaisiais amatais. Lietuvių liaudies išmintis byloja:
„Amatą sunku išmokti, bet išmokęs gali šokti“. Tad esami
ir būsimi priešmokyklinukai, įstaigos pedagogai ir svečiai
dalyvavo prasmingame susitikime su liaudies papročiais.
Kaip vaikus sudominti šimtmečius gyvuojančiais ama
tais, supažindinti su netradiciniais darbo įrankiais ir prie
monėmis, kaip suorganizuoti veiklą, kad mažieji galėtų
ne tik pamatyti, bet ir patys išbandyti amatininko darbus?
Rasti atsakymus auklėtojoms padėjo Dieveniškių istorinio
regioninio parko specialistai. Į mokymus atvyko vyriausioji
specialistė, kultūrologė Irutė Eidukienė. Ji tuojau pat ėmėsi dar
bo – supažindino su margučių marginimo amatu, vaikai galėjo
ne tik pamatyti, bet ir patys viską išbandyti. Susėdę prie mažų
stalų jie kruopščiai dėjo vašką ant kiaušinių ir mokėsi spalvinti.
Kiekvienas stengėsi sukurti kuo gražesnį margutį, darbavosi
kruopščiai, su didele meile. Margučių buvo įvairių: skirtingų
raštų, dydžių, papuoštų gėlių bei žolelių atvaizdais.
Grįždami namo su margučiais rankose vaikai pasakojo tėvams
apie nuostabią pamoką, džiaugėsi puikiai praleistu laiku bei gra

žiais savo darbeliais.
Tikime, kad artelės
šurmulys ir neįgudusiais piršteliais sukurti darbai pažadins vai
kų susidomėjimą senaisiais amatais, o įgytos žinios ir įgūdžiai
taps naudinga patirtimi. Įstaigos bendruomenė džiaugiasi, kad
kūrybinis projektas puikiai pavyko ir nepaliko abejingų – visi
prisidėjo prie šio gražaus renginio.
Irena VOICINOVIČ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Saugant žemę šypsosi vaikų širdelės
Tarptautinės žemės dienos proga Mažeikių lopšelio-darželio
auklėtojos su vaikais sumaniai šventė visą savaitę. Žemės
puoselėjimo savaitės pradžioje paminėjome Tarptautinę miškų
dieną: su auklėtiniais kalbėjome apie miškus, kaip juos išsaugoti
ir tausoti, prisiminėme augaliją ir gyvūniją. Vėliau kartu kūrė
me įvairiausius lankstinukus
ir surengėme parodą „Miškų
diena – atsakingas žvilgsnis į
ateitį“, surinkta medžiaga dali
jomės su draugais ir tėveliais.
Kitą dieną šventėme Pasauli
nę vandens dieną. Smagu, kad
su mažaisiais galima kalbėtis
ir diskutuoti apie vandenį, o jų
žinios tikrai nudžiugino. Šiais
pokalbiais diena nesibaigė –

darželio kieme vaikai sukūrė mėlyną šypseną. Visi kartu nusprendėme, kad tik šia spalva pasipuošę deramai padėkosime
vandeniui ir pasidžiaugsime, kad jo turime užtektinai. Puikiai
nusiteikę grįžome į grupes ir atlikome įvairiausius eksperimen
tus: tirpinome medžiagas, skleidėme gražuoles popierines
gėles, plukdėme laivelius, burbuliavome,
spalvinome ir ragavome paskanintą vandenį.
Per šventinę savaitę nepamiršome ir
puoselėjamų „Žaliosios palangės“ augalų –
džiaugėmės išdygusiais daigeliais. Vaikai
stebėjo augalų lapų vingelius, išsiraizgiusias
šaknis ir lapelius su plaukeliais. Kiek gerų
emocijų suteikia pačių užauginti augalai:
ugdytiniai noriai juos laisto, prižiūri, saugo.
Netikėtai sulaukėme ir svečių – grupėse
apsilankę linksmi personažai kartu su vaikais
sodino daigelius ir dalyvavo akcijoje „Auga
daigelis – augu ir aš“. Mažeikių kultūros cen
tro komanda kvietė augti kartu su pasodintais
daigeliais, nepamiršti valgyti daug daržovių,
sportuoti ir dar daugiau šypsotis.
Gamta – geriausias mokytojas, todėl darželio kieme stebi
me jos pokyčius, po žiemos miego sugrįžtančius paukščius,
rūpinamės jų saugia giesmele. Kiek smagių akimirkų ir
emocijų suteikė šilta, edukacinė žemės puoselėjimo savaitė!
Sulaukėme svečių iš Mažeikių visuomeninės sveikatos biuro:
asistentė mums pasakojo apie vandenį, drauge atlikome
vaikus labai sudominusį eksperimentą „Spalvotas kopūstas“.
Džiugiai klausiausi, kaip ugdytiniai prisimena Pasaulinės
vandens dienos eksperimentus, pasodintus augalus ir jų
priežiūrą. O iš tėvų lūpų visą savaitę sklidę atgarsiai, kad
vaikai grįžę namo pasakoja apie vykusias pramogas, skatina
ir toliau įvairinti veiklas, rengti netradicinius renginius.
Monika BIELIAUSKAITĖ
Auklėtoja
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Profesinio mokymo institucijose
Konferencija Žemaitijoje
Plungės technologijų ir verslo mokykla (TVM), bendradar
biaudama su Žemaitijos kaimo turizmo asociacija, organizavo
konferenciją „Kaimo turizmo darnios plėtros perspektyvos
Žemaitijoje“. Jos tikslas – supažindinti Plungės rajono kaimo
turizmo verslininkus, įvairių kitų turizmo paslaugų teikėjus su
šio verslo plėtros aktualijomis, taip pat pristatyti neseniai mo
kykloje įrengtą Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros
ir remonto sektorinį centrą bei kaimo turizmo organizatoriaus
ir viešbučio darbuotojo specialybes.
Renginį pradėjo Plungės TVM direktorius Audrius Misiū
nas – pristatė mokyklą bei jos veiklą. Konferencijoje dalyvavo
rajono savivaldybės atstovai, UAB „Plungės Jonis“ verslo plėt
ros direktorius Jonas Varkalys. Pranešimus skaitė įvairių sričių
specialistai: Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio minis
terijos Vietinio turizmo poskyrio vadovė Indrė Trakimaitė-Šeš
kuvienė, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas
Žabaliūnas, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas

Lydis, Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojos, buvęs mūsų
mokinys ir kaimo turizmo verslą iš senelių perėmęs Šarūnas
Mikašauskas bei Plungės turizmo informacijos centro atstovai.
Per konferenciją aptarta daugybė aktualių temų, kalbėta apie
kaimo turizmo verslo raidą, kaitą, perspektyvas, supažindinta
su apskaitos ir mokesčių aktualijomis, pristatytos subalansuoto
turizmo galimybės saugomose teritorijose. Taip pat nepamiršta
pasidžiaugti, kaip mūsų rajono kaimo turizmo paslaugos prista
tomos tarptautinėse parodose. Konferencijos dalyviai dalijosi
gerąja patirtimi, ieškojo idėjų šio verslo plėtrai.
Renginio pabaigoje atidarytas mokomasis mokyklos vieš
butis.
Sėkminga konferencijos eiga rūpinosi profesinio mokymo
skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris ir aš, šio straipsnio autorė.
Jurgita KRIŠTUPIENĖ
Profesijos mokytoja

Aplinkosauginio ugdymo prioritetai

VšĮ Kauno mechanikos mokykloje surengta respublikinė
mokslinė-praktinė konferencija-seminaras „Aplinkosauginio
ugdymo prioritetai: pedagoginė ir visuomeninė perspektyvos“.
Renginyje įstaigos direktorius dr. Paulius Čepas pabrėžė, kad
gamtosauginių mokyklų veikloje dalyvaujanti bendruomenė pri
valo dar labiau rūpintis ekologija. Apie aplinkos apsaugą Kaune
kalbėjo Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė,
o Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras Nerijus Pipiras
ir Kauno mechanikos mokyklos mokytoja Judita Meiglaitė
analizavo teologinės ekologijos problemas parapijos ugdymo
įstaigose.
UAB „Kauno švara“ vadybininkė Rima Apolianskaitė, Gam
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tosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Ri
mavičius ir Kauno mechanikos mokyklos mokytojas Arūnas
Mainonis samprotavo apie aplinkosauginį ugdymą. Taip pat
dalyviai pristatė pranešimus apie darnią aplinką. Konferencijoje
veikė mokinių fotografijų ir kūrybos darbų ekologine tematika
paroda, kurią atvežė Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokytojos.
Renginio dalyvius ir svečius maloniai nustebino idėjų, siūly
mų, patarimų gausa, suvienijo bendras noras darniai gyventi
Žemėje, mokytis mokykloje ir saugoti gamtą.
Rita JAKŠTIENĖ
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos g-jos skyriaus vedėja

Specialiosiose mokyklose
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Mokytojai sėmėsi naujų idėjų
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
(PKNPM) kaskart ieško vis naujų galimybių, kaip kelti pedagogų
kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijas. Seminarui „Etnokultūrinis
ugdymas medijų visuomenės kontekste“ šį kartą buvo pasirinkta
netradicinė erdvė – legendomis apipinta Skėmių užeiga (Radvi
liškio r.). Susitikimas pradėtas nuo vaišių, vėliau sužinota šios
vietos istorija, kurią atvykėliams papasakojo šeimininkė Morta.
Pasak jos, nuo senų laikų pagrindinių Lietuvos kelių šalikelėse
stovėjo tokios pakelės užeigos ir aptarnavo keleivius: tiek priva
čius keliautojus, tiek pašto tarnybas, tiek valstybės pasiuntinius
ar kariuomenės dalinius. Skėmių smuklė „Stabdyk arklius“ buvo
atkurta buvusios Skėmių mokyklos patalpose. Šis pastatas – tai
kitados Baisogalos dvarui priklausiusi užeiga šalia Kėdainių–
Baisogalos vieškelio. Ji veikė ir kaip pašto arklių perkinkymo
stotis, kurioje XIX a. pradžioje lankėsi pats Rusijos imperijos
caras – tai užeigai suteikė ypatingą reikšmę. Anot pasakotojos,
šiuos duomenis pavyko gauti iš Paberžėje tarnystę ėjusio tėvo
Stanislovo. Jis turėjo archyvinės medžiagos apie šią vietą.
Užeiga garsi ir savo senoviniais meduoliais, kuriais buvo
pavaišinti čia trumpam sustoję Rusijos caras Aleksandras su
žmona. Pagal ypatingą receptą kepamus meduolius gamino ir
PKNPM pedagogai – kiekvienas galėjo parodyti savo meninius
sugebėjimus. Pašovus šiuos gardėsius į krosnį, dalyviai buvo
pakviesti į carinės rusų imperijos laikų slaptą vakaronę vietinėje
užeigoje: skambėjo senosios lietuviškos dainos ir aidėjo muzi

kantų vedamos senovinių šokių melodijos. Tik liepta nepamiršti,
kad veiksmas vyksta caro gubernijos laikais, kai lietuvių kalba
uždrausta ir bet kada į užeigą gali užsukti žandaras patikrin
ti, ar neskamba dainos draudžiama kalba, neskaitomi raštai,
nevaidinama. Tad svečiai turėjo būti pasirengę užtraukti dainą
ir rusiškai – tai teko padaryti užėjus žandarei, kurią tobulai su
vaidino PKNPM mokytojo padėjėja Galina Rogačienė.
Tiesa, tinkamai pavaišinus buvo galima nusiraminti – į už
eigą tą vakarą žandarė nebeužsuks, tad šeimininkės pakvietė
svečius į slaptai parengtą lietuvišką vaidinimą, kuriame artis
tinius gabumus parodė ir PKNPM pedagogai. Scenoje vyko
šešių dalių vaidinimas, pastatytas pagal to meto vietinio kunigo
Matulio pjesę: patraukliausią kaimo merginą puikiai suvaidino
direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė, išdidžią
parapijos klebono giminaitę – sekretorė Jolita Glemžienė, ūkio
šeimininką – vairuotojas Kęstutis Jurgelevičius, nevėkšlą jau
nikį – auklėtojas Povilas Šiaučiūnas.
Per visą programą netrūko minklių, legendų, siurprizų bei
dovanų. Už meniškiausiai pagamintą ir papuoštą meduolį ap
dovanota mokytoja Rita Kasparienė.
PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė įsitikinusi, kad etno
kultūrinio pobūdžio programos – nepaprastai naudingos. Anot
jos, pedagogai ne tik įsijautė į XIX a. atmosferą, bet ir parodė
įvairius savo talentus. „Tokiuose renginiuose įtemptą ir atsakin
gą darbą dirbantys mokytojai ne tik įgyja daugiau kompetencijų,
bet ir atsiskleidžia, tampa kūrybiškesni ir atviresni naujoms idė
joms. O tai yra itin svarbu dirbant su klausos negalią turinčiais
vaikais“, – pažymėjo mokyklos vadovė.
Laima LAPĖNIENĖ

Projektas „Aktyvus ir sveikas“
Panevėžio „Šviesos“ specialio
jo ugdymo centras vykdo projektą
„Akt yv us ir sveik as“. Sum an ym o
tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos
kultūrą, formuoti teisingą požiūrį į
savo sveikatą ir stengtis išsaugoti
gerą savijautą. Šiuo projektu siekia
ma skatinti aktyvų mokinių laisvalaikį
bei sveiką ir atsakingą gyvenseną.
Projekto pradžioje vyko nuostabus
renginys „Žiemos pasaka“. Jame
dalyvavo mūsų draugai iš Panevėžio
specialiosios mokyklos-daugiafunk
cio centro, lopšelio-darželio „Vaikys
tė“ ir Jaunuolių dienos centro. Ren
ginio dalyviai pristatė improvizuotus
šokių pasirodymus, o vėliau linksminosi diskotekoje. Už puikų
pasirodymą ir įdėtą darbą centro mokiniai buvo apdovanoti –
vyko į kino centrą „Forum Cinemas“, kuriame stebėjo mielą ir
pamokantį animacinį filmą „Gerasis dinozauras“.
Mūsų auklėtiniai dalyvavo paskaitose ir praktiniuose užsi
ėmimuose, per kuriuos buvo pateiktos rekomendacijos, kaip
taisyklingai sėdėti, vaikščioti, stovėti, gulėti, kokias kūno padėtis
derėtų rinktis ir kokių vengti. Mokiniai turėjo galimybę įsiver
tinti laikyseną, taip pat diskutavo apie sveikatai kenkiančius
žalingus įpročius, prisiminė svarbiausius asmens higienos
principus. Siekiant stiprinti higienos įpročius ir pabrėžti dažno
rankų plovimo naudą, auklėtiniams pasiūlytos muilo gaminimo
veiklos: jie išbandė įvairius kvapus, derino spalvas bei naudojo
skirtingas formas.
Ruošdamiesi šv. Valentino dienai, vaikai ne tik rašė laišku

čius, bet ir vieni kitiems dovanojo savo ruoštus sveikuoliškus
sausainius. O daugiausia mokiniams džiugių emocijų suteikė
pirmą kartą išbandyta sportinė veikla – čiuožimas ant ledo. Šis
užsiėm
 imas leido projekto dalyviams suvokti, kad tai yra ne
tik pramoga, bet ir intensyvi fizinė veikla, skatinanti gerą savi
jautą bei veikianti tiek stambiąs ias, tiek smulkiąs ias raumenų
grupes.
Visą laiką dalyviai ruošė improvizuotų šokių pasirodymus,
kurie buvo pristatyti Pasvalio specialiojoje mokykloje. Projekto
pabaigoje mokiniai apsilankė Pasvalio sporto mokyklos basei
ne. Dalyviai aptarė įgytas žinias bei įvertino projekto veiklas.
Rūta RUMBUTIENĖ,
Kristina ZAKARAUSKAITĖ, Ineta ŠUKIENĖ
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės
19

Jau švenčiame pavasarį, jau ir Velykos praėjo, o mokyklose ir prie jų slenksčio tvyro kitokios nuotaikos. Tad
labai prašome neberašyti mums apie Užgavėnes, Kaziuko mugę, Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją. Per ilgai užsi
būti praeityje nėra gerai. Taip atsiliekame nuo gyvenimo. O tiems, kurie dar vis rašo, paaiškiname, kad Jūsų
informaciją paskelbėme leidinio socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, o išsamesnę – ir Švietimo aprūpinimo
centro interneto svetainės „Švietimo naujienų“ skiltyje „Redakcijos paštas“. Tačiau keletą išskirtinių laiškų vis
tik skelbiame, nes juose rašoma ne tik apie proginius tikslus.
Redakcija

Paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
Švęsdami Kovo 11-ąją, prisiminkime tikrąsias vertybes –
laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Lietuva, Tė
vynė – ne tušti žodžiai... Poetas Jonas Aistis savo eilėraštyje
„Tu esi“ rašė: „Tu esi ta bekraštė mėlynė, / Pražydus šventam
ilgesy, / Ir širdy išnešiota Tėvynė, / Ir džiaugsmas, ir laimė esi.“
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bendruo
menė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo
šauniai – surengė konkursą-protų mūšį. Į svečius atvyko rajono
mokyklų 5–6 klasių mokiniai. Konkurso nugalėtojais tapo Jus
tino Vareikio progimnazijos komanda, antrieji liko šeimininkai,
trečiąją vietą pasidalijo „Neries“ ir Kulvos Abraom
 o Kulviečio
pagrindinių mokyklų auklėtiniai.
Taip pat visa progimnazijos bendruomenė prisijungė prie
netradicinio ugdymo dienos „Mokykloje ieškokime Lietuvos“
renginių. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo chorų karuose „Dainuoju
Lietuvai“ – 19 progimnazijos klasių dainavo dainas apie Tėvynę,
jos žmones. Renginį pradėjo naujai susikūręs mokytojų ir mo
kinių sutartinių ansamblis „Vėrinėlis“. Pradinukai ne tik stebėjo,
kaip dainuoja jų draugai, bet ir patys kūrė projektinius darbe
lius „Aš turiu dvi rankeles, kad darbelio nebijočiau“, dalyvavo

pokalbiuose „Aš svarbus Lietuvos pilietis!?“. Vėliau 5–8 klasių
mokiniai rašė laiškus Tėvynei, pristatė projektus „Viduramžių
pilys“, gamino trispalvius malūnėlius ir jais puošė mokyklos
teritoriją, o trečio aukšto sienas gražino žymiausių Lietuvos
lankytinų vietų piešiniais ir aprašymais. Medžiai progimnazijos
kieme pražydo trispalvėmis saulutėmis.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti buvo
skirtas ir bėgimas, kuriame dalyvavo apie 200 mokinių, mokyto
jų, buvusių auklėtinių ir tėvelių. O kovo viduryje progimnazijoje
vyko tradicinis renginys „Savo talentą dovanoju Lietuvai“. Jame
dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų jaunieji talentai.
Ši šventė tampa vis prasmingesnė, o diena – mūsų gyvenimo
dalimi. Džiaugiasi vyresni žmonės, dar pamenantys okupacijos
laikus, džiaugiasi ir tie, kurie gimė nepriklausomoje Lietuvo
je. Nepaprastai svarbu, kad tas džiaugsmas būtų nuoširdus,
persmelktas pasididžiavimo jausmu savo Tėvyne, papuoštas
įdomiais ir prasmingais darbais. Reikia mažiau patoso ir tuš
čių kalbų, juk tai smagaus bendravimo, bendradarbiavimo bei
veiklų drauge diena.
Aldona GAILIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuva – laivų ir jūros kraštas

Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtojos šiais metais
organizavo šventinį rytmetį „Lietuva – laivų ir jūros kraštas“.
Renginyje taip pat paminėta ir Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena: „Bitučių“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai kartu su
auklėtojomis sugiedojo LR himną, dainavo apie gimtinę, jūrą,
laivus, šoko ir mojavo vėliavėlėmis. Šventinį rytmetį vedėme
mes, šios informacijos autorės, auklėtojos Eglė Slaninaitė ir
Nijolė Grinevičienė. Vaikučius dainelių apie gimtinę, jūrą ir
laivus išmokė meninio ugdymo mokytoja Jūratė Dočilovienė.
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Reng in yje aps ilank ė bur iuo
tojas Juoz as Gvazd ait is, kur is
1992–1993 m. apiplaukė aplink
pasaulį jachta „Lietuva“. Svečias
papasakojo, kad prieš 24-erius me
tus šis įvykis jaunai valstybei buvo
itin svarbus. Kelionė truko viene
rius metus, mėnesį bei savaitę – ir
taip daugelyje uostų pirmą kartą
suplevėsavo Lietuvos trispalvė.
Jachtos įgula – tai geriausi tuometi
nės naujos valstybės ambasadoriai
pasaulyje. Jie nešė svarbią žinią:
Lietuva yra laisva.
Svečias gaublyje parodė savo
žygio maršrutą, pristatė filmą apie
kelionę laivu. Vaikai susidomėję
klausinėjo, kokias šalis įgula aplankė, tarpusavyje diskutavo
apie matytus ir nematytus laivus bei kraštus.
Po filmo peržiūros vieni vaikai kartu su buriuotoju gamino
laivelius, kiti su manimi, N. Grinevičiene, iš gamtinės medžia
gos klijavo trispalvę vaivorykštę, piešė jūrą.
Atsisveikindamas svečias palinkėjo mažyliams tapti jūrinin
kais, buriuotojais ir išplaukti į pasaulio vandenynus bei jūras.
Nijolė GRINEVIČIENĖ, Eglė SLANINAITĖ
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Kaziuko mugėje – ne tik verslumo,
bet ir filantropijos pamokos
Visą bendruomenę sutelkiantis ir
vaikų verslumą ugdantis renginys
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinėje mokykloje vyksta jau
antrus metus. Šių metų Kaziuko mu
gė pažymėta ir filantropijos ženklu,
nes dauguma jaunųjų prekiautojų,
paskatinti įstaigos direktorės Danu
tės Kriščiūnienės iniciatyvos, dalį
pinigėlių už parduotas prekes skyrė
itin reikalingai mokyklos tvorai.
Šventės dalyvius pasveikinti atvy
kusi LR Seimo narė Rasa Juknevi
čienė džiaugėsi galėdama dalyvauti
renginyje ir apžiūrėti ugdymo įstaigą.
„Šioje mok ykloje lank aus i pirm ą
kartą. Nepaprastai patiko šventės
pristatymas. Malonu, kad prie tokių
renginių prisijungia visa įstaigos ben
druomenė – salėje mačiau ne tik vai
kus ir mokytojus, bet ir daugybę tėve
lių. Mano profesija – vaikų gydytoja,
tad bendravimas su jais man visada
yra jautrus ir jaudinantis dalykas.“
Kalbėdama apie Kaziuko mugės reikšmę, tautiniais drabu
žiais pasipuošusi mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė pabrėžė
svarbiausią dalyką – renginys sutelkia visą bendruomenę. Anot
jos, bendraujama ne tik per šventę, bet ir namuose, į bendrą
veiklą įsitraukia tėvai (globėjai, rūpintojai), seneliai ir vaikai.
Praleistas laikas drauge technologijų bei skubėjimo pasaulyje,
kai baigiama užmiršti tradicijas ir jaučiamas bendravimo trūku
mas, yra pats prasmingiausias.
Mokyklos vadovę, pinigėlius už parduotas spurgas skyrusią
tvorai įsigyti, palaikė ir LR Seimo narė: už akimirksniu parduotus
burnoje tirpstančius žagarėlius surinktą sumą taip pat padėjo
į tvoros „kasą“. Renginio pabaigoje vyko draugiškumo akcija: visi bendravo ir vaišinosi likusiais neparduotais skanėstais.

Vos grįžusi iš mokykloje vykusio renginio, savo socialinio
tinklo „Facebook“ paskyroje Seimo narė parašė: „Atsivežiau
tetos virtų žagarėlių į Kaziuko mugę. Visi kažko atsinešė. Ko
neišpirkome, dalijomės. Surinkti pinigai bus skirti mokyklos
tvorai. Čia mokosi apie 60 vaikų ne tik iš Panevėžio. Mokyklą
lanko ir visai mažiukai, jie priimami nuo 2 metų. Įstaigoje dirba
geri specialistai, o direktorė D. Kriščiūnienė – lyg visų motina.
Galėtų būti daugiau tokių aktyvių žmonių, tada gyvenimas gra
žėtų tikrai greičiau. Mačiau vaikus su negalia, į kuriuos žiūrima
kaip į gerus draugus, tokius pat, kaip ir mes. Nemoku gestų
kalbos, bet Kaziuko mugė padėjo susikalbėti.“
Laima LAPĖNIENĖ

Vaikai kuria lietuvišką sodą
Lietuvos švietimo įstaigose įsibėgėja išskirtinė ekologinio
ugdymo iniciatyva „Žalia pėda“: vaikai patys kuria teminius
vieno kvadratinio metro sodelius, pamato augalo augimo nuo
sėklos iki subrandinto vaisiaus procesą. Šiais metais jų laukia
įdomus iššūkis – sukurti lietuvišką sodą.
„Žvelgdami į tai, kas mus supa: miškai, pievos, pelkės ar
smėlėtos kopos, stebėdami išskirtinę krašto augmeniją, galime
išmokti kurti lietuvišką sodą, darniai įsiliejantį į aplinką, atspin
dintį vietos gamtovaizdį“, – stebėti gamtą ir projektuoti skatina
iniciatyvos „Žalia pėda“ narius vienijančio projekto „Eko karta“
atstovė, lektorė Danielė Vyšniauskaitė-Šležienė. Ji pataria lietu
viškiems sodeliams atrasti augalus, kurie atspindėtų senuosius
bei šiandienos papročius. „Sodai – mūsų gyvenimo filosofijos
atspindžiai, todėl lietuviško sodo prigimtis – tai savos kultūros
pažinimas. Lietuviški augalai – nebūtinai tie, kurie nuo seno
auga ar yra prigiję mūsų krašte, tai augalai, kuriems mes su
teikiame ypatingą prasmę ir simbolius“, – pabrėžia sodų kūrėja.
Projekte „Žalia pėda“ dalyvaujančioms ugdymo įstaigoms
padovanota sėklų, vaiskrūmių, sodo priemonių. „Mūsų močiutės
prie savo namų nuo seno puoselėjo darželius, kiekvienoje so

dyboje žaliavo rūtos, mėtos, kvapieji žirneliai, serenčiai, ratiliai,
nasturtės. Pirmą kartą ugdymo įstaigos rinkosi vaiskrūmius,
nes juos sodinti mokyklų ar darželių teritorijose nėra įprasta.
Vaikai sodino ir šiandien populiarias daržoves, prieskonius, gė
les“, – pasakoja iniciatyvos narius palaikančios organizacijos,
UAB agrofirma „Sėklos“, atstovė Liucija Kunigiškytė.
Rudenį dalyviai džiaugsis ne tik sodelių derliumi, bet ir bus
vertinami tiriamieji ugdymo bendruomenių darbai. „Žalia pėda“
skatins vaikus tirti savo krašto augmeniją, aiškintis augaluo
se užkoduotus protėvių simbolius bei suteikti jiems naujas
prasmes. Penkių geriausių darbų komandos bus apdovanotos
specialiais prizais.
Šių metų spalio mėnesį vyks projekto „Žalia pėda“ narių fo
rumas, kurio dalimi tapti kviečiamos organizacijos, siekiančios
kurti savo regiono ugdymo įstaigų žaliąsias edukacines erdves.
Nuo 2008 m. vykstanti iniciatyva šiandien vienija penkiasde
šimt skirtingų Lietuvos ugdymo įstaigų visuose šalies regionuo
se. Sumanymo organizatoriai – VšĮ „Rūpi“ ekologinio ugdymo
projektas „Eko karta“.
Projekto „Eko karta“ inf.
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„LeaCoMM“ –
tarptautinė platforma
mokytojams, dirbantiems
daugiakultūrėje aplinkoje
„LeaCoMM“ konferencija

Ši platforma – tai bendrų pastangų rezultatas, kurį sukūrė
kalbų mokykla „Soros International House“ kartu su kolegomis
iš Vokietijos, Graikijos, Airijos, Slovėnijos ir Turkijos, įgyvendin
dami Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą programos
„Comenius“ tarptautinės partnerystės projektą „LeaCoMM“
(besimokanti bendruomenė, migracija ir tautinės mažumos).
„LeaCoMM“ yra daugiakalbė atviros narystės interneto
platforma, skirta mokytojams, mokytojų rengėjams, švietimo
administratoriams, tyrinėtojams, akademikams, politikos for
muotojams ir kitiems švietimo srities specialistams, dirbantiems
nuolat kintančioje daugiakultūrėje aplinkoje.
„LeaCoMM“ – tai
besimokanti moky
tojų bendruomenė,
kurios paskirtis – da
lytis su tarpkultūrinės
kompetencijos ugdy
mu susijusiu turiniu,
kolegiškai plėtoti įgū
džius ir skleisti aktualią profesinę patir
tį, kartu spręsti kylan
čias problemas, kurti
ir diegti naujoves.
Taigi, jei esate mokytojas, mo
kytojų rengėjas, politikos formuo
tojas ar tiesiog domitės migracijos
ir tautinių mažumų problematika,
švietimo aktualijomis, kviečiame
prisijungti prie besimokančios
mokytojų bendruomenės adresu
www.leacomm-platform.eu.
Gileta KIERIENĖ
„Soros International House“
projektų koordinatorė

Nuotolinė mokytojų
metodinė valanda

Sutelkiamas dėmesys į
pilietinį ir tautinį ugdymą

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švieti
mo skyrius, ankstyvojo anglų kalbos mokymo meto
dinė grupė ir Kauno pedagogų kvalifik acijos centras
(KPKC) organizavo respublikinę nuotolinę anglų
kalbos mokytojų metodinę valandą „Teacher to Te
acher“. Šis renginys organizuojamas jau trečius me
tus iš eilės. Šįmet dalyvavo ikimokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo sektoriuose dirbantys
anglų kalbos mokytojai. Metodinės valandos klau
sytojai susitiko dviejose erdvėse: KPKC ir internete.
Šiuolaikinės technologijos padėjo sutaupyti mokytojų
laiką bei kelionės išlaidas. Ne Kaune gyvenantys pe
dagogai galėjo pateikti savo pranešimus nuotoliniu
būdu, pasidalyti naudingais darbo metodais ir stebėti
kitų pateiktą medžiagą. Šioje metodinėje valandoje
pranešimus skaitė 28 anglų kalbos mokytojos (iš
jų 20 nuotoliniu būdu), dalyvavo 200 klausytojų
(iš jų 150 nuotoliniu būdu).
Pranešimų tematika įvairi ir naudinga: mąstymo
žemėlapiai, aktyvaus mokymo metodai, specia
liųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo
pavyzdžiai.

Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją, stiprinamas pilietinis ir
tautinis mokinių ugdymas. Nuo rudens bus pradėtos įgyvendinti naujos
Lietuvių kalbos bendrosios programos, o iki metų pabaigos planuojama
atnaujinti Istorijos ir pilietiškumo pagrindų bendrąsias programas. Mokiniai
intensyviau mokysis atpažinti propagandos apraiškas, bus lavinamas jų
atsparumas, taip pat aiškinsis informacinio karo grėsmes.
Visa tai numatyta švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės
patvirtintame Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 m. tarpinstitucinia
me veiksmų plane. Jaunimo ugdymu rūpinsis ne tik mokyklos, Švietimo
ir mokslo ministerija (ŠMM), bet ir kitos ministerijos, valstybės įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos.
Atnaujinamose Pagrindinio ugdymo istorijos ir pilietiškumo pagrindų
bendrosiose programose labiau orientuojamasi į tautinės savimonės ug
dymą ir pilietiškumą, išskirta priemonių grupė, susijusi su propagandos ir
informacinių karų atsparumu. Taip pat sisteminama medžiaga mokytojams
apie nacionalinį saugumą ir krašto gynybą, Lietuvos istorijos, lietuvių kal
bos ir literatūros mokymosi šaltinių bazės www.šaltiniai.info papildomos
nauja tekstine, garsine, vaizdine medžiaga ir kt.
Užsienio lietuviškoms mokykloms bus parengta rekomendacinė integ
ruota lituanistinio švietimo programa, apimanti lietuvių kalbos ir literatūros,
Lietuvos istorijos, kultūros ugdymą, mokymo priemonių komplektas. Užsie
nio lituanistinio švietimo įstaigos skatinamos aktyviau dalyvauti Lietuvoje
organizuojamose veiklose, skirtose lituanistiniam ugdymui.
Šis veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į skirtingų valstybės instituci
jų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų jau vykdomas sėkmingas priemones,
kurių tęstinumą svarbu išlaikyti.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Nuotoliniu būdu pateiktus pranešimus galite per
žiūrėti www.mix.office.com/watch/z8vva5b68des.
KPKC inf.
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Nuomonė

Ateities mokykla. Ką apie tai manote?
Šiuolaikinė mokykla – mobili, kintanti, turinti daug erdvių
poilsiui, sportui, muzikai. Deja, šiuo metu ugdymo įstaigos ne
pertvarkomos, o naikinamos. Negirdėjau, kad politikai galvotų
apie ateities pilietį (mūsų darbdavį). Taip, šiandieniai mokiniai
mums uždirbs pensijas, bet politikai pastebi tik pinigus: nemato
vaiko ir svarbiausia nenori girdėti, ką kalba ir aiškina mokyklų
vadovai. Liepiama uždaryti mokyklas, kurių biudžetas nuos
tolingas... O juk mes, suaugusieji, neturime teisės pasakyti
tokių žodžių, kad 100 ir daugiau mokinių turinti ugdymo įstaiga
uždaroma, nes valstybei ji per brangi. Kodėl taip neteisingai
elgiamės? Mokykloje apskritai turėtų būti ne daugiau 200–250
ugdytinių. Juk jau praėjo laikai, kad ugdymo įstaigoje mokosi
600–1000 mokinių ir jų mokymosi sąlygos, sakome, geros, o
mokykloje, kur yra 150–250 ugdytinių, – netinkamos. Galbūt
atvirkščiai? Mažoje mokykloje vaikas saugus, matomas pe
dagogų, čia nėra didelio triukšmo, mažiau patyčių, mokinys ir
mokytojas gali ramiai bendrauti, diskutuoti.
Atėjo laikas kurti, tobulinti senas, prieš 30–40 metų statytas,
į kareivines panašias mokyklas. Švietimo ir mokslo ministerija
turėtų išleisti politikams rekomendacijas, išsiaiškinti, ko reikėtų
šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje ir kas yra Geros mokyklos kon
cepcija. Trumpai ir aiškiai būtina pristatyti šių laikų mokyklą,
pasakyti, ką joje reikia įrengti mokiniui, kad jis čia mokytųsi
savarankiškai, ruoštųsi gyventi ir kurti ateities valstybę. 26-eri
nepriklausomybės metai, o kiek pastatyta naujų mokyklų?

Geriau kurkime, o ne griaukime, nenaikinkime švietimo sis
temos. Jei miestelyje ar kaime nėra ugdymo įstaigos, nėra
ten ir jaunimo, vaikų, gyvenimo. Šių laikų mokykloje reikėtų
įrengti kabinetus ugdytinių poilsiui, atskiras bendravimo erd
ves, kur būtų galima pasikalbėti su psichologu, klasės vadovu,
tėvais.
Mokydamasis arčiau namų, būdamas pažįstamoje aplinko
je vaikas geriau vystosi, auga, tobulėja, rami aplinka atveria
veiksmingo ugdymosi, išsilavinimo galimybes, jis drąsiau
mokosi dirbti grupėse, komandose. Mokiniams reikia visiškai
kitokios aplinkos, o ne tokios, kokia buvo prieš 15 metų. Taigi
turime ruošti ateities kartas. Kaip vaikai išmoks atlikti įvairius
tyrimus, jeigu 600 mokinių skirtas vienas gamtos mokslų, fizikos
kabinetas, o darbui grupelėmis reikia mažiausiai 3–4 patalpų?
Mokykla turi būti įvairi, kintanti... O kaip tokią įstaigą kurti,
jei nėra patalpų, tik daugybė klasių ir didžiulis triukšmas bei
vaikų amžiaus skirtumas? Dauguma nemoka bendrauti vieni
su kitais, pavargsta nuo garsų, o pedagogai neturi galimybių
sudaryti tinkamas sąlygas.
Ar uždaryti / kurti mokyklą tam tikroje Lietuvos vietoje (kaime,
miestelyje, seniūnijoje), turėtų spręsti bendruomenė drauge
su įstaigos nariais, o ne politikai. Taip pat būtina matyti vaikus:
ką jiems suteiksime, kaip paruošime ateičiai, tokią ir turėsime
Lietuvą.
Milda Ona BRILINKEVIČIENĖ
Kauno Aleksoto l.-d. direktorė

Į kiekvieno mokinio pažangą orientuota pamokos kokybė
Seminarų lektorius, mokytojas ekspertas Vincas Tamašaus
kas klausia: vaikai keičiasi, o mes? Į šį klausimą atsako minist
rės patvirtintas ir nuo rugsėjo 1-osios įsigaliosiantis „Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas“, kuris įneša
naujovių į šiuolaikinės pamokos kokybės vadybą. Šiame ateities
ugdymo įstaigai (pagal Geros mokyklos koncepciją) parengta
me dokumente aiškiai ir suprantamai aptariamas mokinių indivi
dualios pažangos matavimas. Kaip stebėti, vertinti ir analizuoti
mokymosi pažangą? Daugiau kaip 40 metų mokytoju (kaip pats
juokauja: atsakingu mokinių mokymosi vadybininku) dirbantis
V. Tamašauskas, pasiremdamas savo ir kolegų darbo patirtimi,
parengė praktinės patirties sklaidos leidinius „Pamokos tobu
linimo patirtis: rasti, suprasti ir pritaikyti“ ir „Pamokos virsmas:
pamokos kokybės valdymas ir pasiekimų pokyčio matavimas“.
Ši medžiaga skirta lektoriaus organizuojamų seminarų-mokymų
dalyviams. Šiaulių Didždvario gimnazijos bendruomenė turi
išskirtinę ugdomųjų projektų patirtį, tad leidiniuose aptariamos
mūsų mokyklos mokytojų veiklos, kaip tobuliname pamokas:
ugdome mokinių žinias ir supratimą, mąstymo gebėjimus,
mokome taikyti žinias. Pamokos organizavimo centre – mo
kinys, o mokytojų prioritetas – padėti jam mokytis. Nuolatinis
grįžtamasis ryšys (vertinimo sistema) yra kokybės užtikrinimo
priemonė, ypač ugdant skirtingus gebėjimus. Tobulinti mokinių
pasiekimus ir matuoti pažangą padeda sėkmingai planuojami
pamokos pokyčiai ir grįžtamasis ryšys.
Manome, kad mokymuose analizuojami mokytojams aktualūs
klausimai, kaip organizuoti ugdymą nuo žinių iki kompetencijų,
parodomi pamokos vadybos ir aktyvaus besimokančio mokinio
pavyzdžiai, modeliuojama efektyvi pamoka individualizuojant
ir diferencijuojant ugdymą, pateikiama mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymo praktika, grupinio darbo, kaip skirtingų
gebėjimų mokinių ugdymo metodo, tobulinimas, XXI a. reika
lingų socialinių kompetencijų ugdymas. Nagrinėdami „Pradinio,

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą“, nekalbame
apie vienkartinį matavimą, o leidžiame pažvelgti, kur nuosekliai
eina mūsų švietimo sistema ir ką turime daryti, kad pagerintume
susiklosčiusią padėtį. Organizuoti
šiuos naujo tur in io sem in ar us ir
parengti patirties sklaidos knygu
tes paskatino LR Seime vykusioje
konferencijoje „Pedagogų vaidmuo
šiuolaikinėje švietimo sistemoje:
iššūkiai, galimybės, patirtis“ kalbė
jusio švietimo ir mokslo viceministro
Rolando Zuozos pranešimo tezės.
Jis teigė, kad mokytojų kvalifikacijai
skiriamas padidintas dėmesys, ypač
tobulinant jų įgūdžius personalizuoti
ugdymą ir dirbti su gabiais ar spe
cialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
V. Tamašausko seminarų
medžiaga:
„Pamokos virsmas (mokytojo
praktiko patarimai)“;
„Pamokos tobulinimo fragmen
tai: nuo žinių link kompetencijų“;
„Vertink ir įsivertink“;
„Pamokos virsmas: pamokos
kokybės valdymas ir pasiekimų
pokyčio matavimas“;
„Pamokos tobulinimo patirtis:
rasti, suprasti, pritaikyti“.
Eugenijus BUIVYDAS
Šiaulių Didždvario g-jos mokytojas metodininkas, leidinių recenzentas
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Laikinosios sostinės atspindžiai – jaunimo kūrybiškumui
Kauno jaunųjų turistų centras, bendradarbiaudamas
su Vilniaus jaunųjų turistų centru, kasmet mokinius pa
kviečia į tradicinį festivalį „Senolių godos“. Po atrankinių
konkursų šešių mokyklų komandos laimėjo galimybę
savo kūrybinius pasirodymus pristatyti Kauno įgulos ka
rininkų ramovėje.
Kūrybinė pažintinė programa „Prie Nemuno ir Nėries“
sujungė dviejų miestų jaunimą ir paskatino juos kūrybiš
kai pažinti tarpukario Kauną. Festivalio tema „Laikinosios
sostinės istorijos“ nepaprastai sudomino mokinius ir
mokytojus. Jaunuoliai susipažino su tarpukario laikotar
piu, tyrinėjo Kauno vystymosi ir augimo meto gyventojų
papročius, tradicijas, kultūrinę aplinką.
Festivalyje dalyvavo Vilniaus tautinių mažumų atsto
vai – jiems daug kas buvo nauja ir neatrasta. Dalyvių
tėveliai ir seneliai žavėjosi visais pasirodymais: kiek daug

vaikai žino apie Kauno savitumą, kultūrinę aplinką, žmones ir
tradicijas.
Festivalyje kartu su Kauno Jono Pauliaus II (mokytojos Ra
munė Andriulienė ir Vaida Godaitė) ir Rokų gimnazijų (mokyto
jos Vanda Mažeikienė ir Rita Pociutė-Miliūnienė) bei pradinukų
(mokytoja Virginija Praškevičiūtė) komandomis dalyvavo ir
Vilniaus atstovai: „Ryto“ progimnazijos (vadovė Vilma Riabo
vienė), Lazdynų mokyklos (vadovė Rita Vinciūnienė), Martyno

(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 p.)

Dalina GALSKIENĖ
Kauno jaunųjų turistų centro metodininkė

Sužavėti Antoni Gaudi architektūros

Pirmąją pavasario dieną Šiaulių dailės galerijoje buvo sureng
ta tarptautinė tarpdalykinė teorinė-praktinė mokytojų ir mokinių
konferencija „Gamtos ir Dievo vienybė Antoni Gaudi kūryboje“.
Ją organizavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos
dailės metodinės grupės mokytojai. Šios konferencijos temos
idėją mokytojai subrandino apsilankę Barselonoje vykusiuose
„Erasmus+“ (KA1) projekto kvalifikacijos kėlimo kursuose „At
pažink talentingą vaiką savo klasėje“ ir sužavėti Antoni Gaudi
architektūros.
Konferencijos tikslas – paminėti žymaus ispanų architekto
Antoni Gaudi (1852–1926) 90-ąsias mirties metines, kitaip pa
žvelgti į savo mokomojo dalyko sąsajas su garsaus menininko
gyvenimu ir kūryba, pasidalyti gimnazijoje vykdomo programos
„Erasmus+“ mobilumo projekto „Mokytojo kūrybiškumo ir ino
vatyvių idėjų svarba talentingų vaikų ugdyme“ gerąja patirtimi,
skatinti dalyvius kūrybiškai mokytis visą gyvenimą.
Renginio programą sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė.
Pirmojoje – žodinius, stendinius ir vaizdo pranešimus pristatė
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Mažvydo progimnazijos (vadovė Zinaida Šimkuvienė)
kraštotyros būrelių nariai. Renginį papuošė Vilniaus mo
kytojų namų romansų ansamblis „Juodoji rožė“ (vadovė
Marija Mašanauskienė).
Laikinąja Lietuvos sostine Kaunas tapo 1919 m. sausio
2 d., kai iš okupuoto Vilniaus į Kauną pasitraukė Lietuvos
laikinoji vyriausybė, o drauge ir visas politinis, ekonominis,
kultūrinis gyvenimas. Laikinosios sostinės misiją miestas
garbingai vykdė iki pat 1940 m. birželio vidurio. Tarpukario
Europoje Lietuva buvo valstybė be savo istorinės sosti
nės... Laikinosios sostinės statusas pakėlė Kauno, kaip
politikos, ekonomikos ir kultūros centro, reikšmę. Miestas
greitai modernėjo ir netrukus imtas vadinti „mažuoju Pary
žiumi“. Kaune įkurtas Valstybės teatras, Karo muziejus ir
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio galerija, universitetas,
konservatorija, Botanikos ir Zoologijos sodai, mokyklos
ir pan. 1935 m. čia veikė net 21 valstybės pasiuntinybė.
Veikla, skirta pažinti tarpukario Kauną, laikinąją sostinę,
tęsiasi. Mokiniai dalyvauja nacionalinėje ir Kauno mokinių
kraštotyros ekspedicijoje, vis giliau susipažįsta su miesto gat
vių istorija, moderno architektūros stiliumi ir kitais objektais.

dalyviai iš Šiaulių, Joniškio, Mažeikių. Taip pat buvo skaitomi
Turkijos ir Graikijos mokytojų bei mokinių parengti pristatymai.
Konferencijoje dalyvavo daugybė klausytojų iš įvairių Kelmės,
Telšių, Radviliškio, Kuršėnų, Mažeikių mokyklų. Vėliau visi
dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti šiuo metu Dailės galerijoje
eksponuojamos Šiaulių dailininkų sąjungos parodos „Vienas
kūrinys Šiauliams“. Ekspoziciją pristatė jos kuratorius, Šiaulių
universiteto docentas Arūnas Uogintas.
Antrojoje konferencijos dalyje vyko kūrybinės dirbtuvės. Daly
viai kartu su dailininku Voldemaru Barakausku kūrė mozaikines
kompozicijas, o architektai Dalius Puzinas ir Kristijonas Muraus
kas įtraukė į komandinį darbą – reikėjo išanalizuoti A. Gaudi
architektūros elementų nuotraukas, surasti jose gamtos formas,
augalus ir juos nupiešti.
Apibendrindami konferenciją svečiai džiaugėsi, jog šis
renginys vyksta jau trečius metus iš eilės. Tai gražus Šiaulių
S. Sondeckio menų gimnazijos ir Šiaulių dailės galerijos ben
dradarbiavimo rezultatas.
Organizatorių inf.

