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Nors abi tu rien tų skai čius ir ma žė ja, fi nan sa vi mas stu di joms 2016 m. iš lie ka sta bi
lus, di di na mas pri ėmi mas į in for ma ci nių tech no lo gi jų (IT) spe cia ly bes. 

„Džiau gia mės, kad vals ty bė iš lai ko sta bi lų stu di jų fi nan sa vi mą. Ket vir ta da liu pa
di di no me ska ti na mų jų sti pen di jų lė šas“, – sa ko švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė 
Pit rė nie nė.

Ten ki nant dar bo rin kos ir vals ty bės po rei kius IT stu di jų vie tų skai čius šie met di di na
mas 50 proc. – darb da vių at sto vai pra šė di din ti net 300 proc. Pa ly gin ti su pra ėju siais 
me tais, 5 proc. ma ži na mas ki tų stu di jų vie tų skai čius.

Šie met šioms stu di joms nu ma ty ti 8,041 mln. eu rų: uni ver si te tuo se – 5,137 mln. 
eu rų, ko le gi jo se – 2,904 mln. eu rų. Dau giau siai lė šų ten ka tech no lo gi jos moks lų stu
di joms: uni ver si te tuo se – 29,8 proc., ko le gi jo se – 42,4 proc. Bio me di ci nos moks lams 
uni ver si te tuo se ati teks 15,1 proc., o ko le gi jo se – 23,2 proc., fi zi niams moks lams 
ati tin ka mai – 21,5 proc. ir 5,1 proc.

Abi tu rien tų skai čius (pa ly gin ti su 2015 m.) ma žės apie 9,44 proc., tačiau ben dras 
stu di jų vie tų skai čius ma žės tik 2,2 proc. Nu ma to ma, kad vals ty bės fi nan sa vi mą 
gaus 14,3 tūkst. pir ma kur sių.

Sie kiant už tik rin ti efek ty vų vals ty bės lė šų nau do ji mą, šie met tiks li niu bū du bus fi
nan suo ja mos bū si mų jų pe da go gų stu di jos. Pla nuo ja ma iš pe da go gi nėms stu di joms 
pre li mi na riai nu ma to mų 320 vie tų apie 120 skir ti tiks li niu bū du. Tiks li nės vie tos pe
da go gi nėms stu di joms bus ski ria mos sa vi val dy bėms kon kre čiai pa grin dus mo ky to jų 
po rei kį mo kyk lo se.

Ne for ma lio jo švie ti mo krep še lis 
galėsbūtifinansuojamasiš

ESstruktūriniųfondų

Vy riau sy bė pa tvir ti no Mo ki nio krep še lio lė šų ap skai čia vi mo ir pa skirs ty mo me
to di kos pa kei ti mus, ku riuo se nu ma ty ta, kad ne for ma lio jo švie ti mo krep še lis nuo 
ba lan džio 1 d. bus fi nan suo ja mas iš Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų. Taip pat 
pri tar ta nuo sta tai ma žin ti mo kyk lų val dy mui ski ria mų lė šų da lį.

„Ne for ma lio jo švie ti mo krep še lis fi nan suo ja mas ne per trau kia mai: ne for ma lia jam 
vai kų švie ti mui skir ta lė šų su ma ne si keis, sa vi val dy bėms bus iš lai ko mas vie no das 
fi nan sa vi mas. Tam per nai ir šių me tų pir mą ket vir tį bu vo ski ria mos vals ty bės biu dže
to lė šos, o nuo ba lan džio 1 d. ne for ma lio jo švie ti mo krep še lis fi nan suo ja mas iš ES 
fon dų. Ti ki mės, kad tai leis iš plės ti vai kų ne for ma lio jo švie ti mo ga li my bes“, – tei gia 
švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė.

Ne for ma lia jam vai kų švie ti mui sky rus lė šas iš ES fi nan si nės pa ra mos ir ben dro jo 
fi nan sa vi mo, sa vi val dy bėms II–IV ket vir čiams nu ma ty tas fi nan sa vi mas bus skir tas 
pe da go gi nių dar buo to jų dar bo už mo kes čiui di din ti nuo 2016 m. rug sė jo 1 d. „Švie ti
mo pro fe si nės są jun gos rei ka la vo ne tik di din ti pe da go gų at ly gi ni mus, bet ir ma žin ti 
mo kyk lų val dy mui ski ria mų lė šų da lį. Šią nuo sta tą taip pat įtvir ti no me Mo ki nio krep
še lio me to di ko je. Pa kei ti mams pa pil do mų vals ty bės biu dže to lė šų ne pri reiks“, – sa ko 
švie ti mo ir moks lo mi nist rė.

Nuo šių me tų rug sė jo 1 d. or ga ni zuo ti ir val dy ti mo kyk los ug dy mo pro ce są ga lės 
bū ti ski ria ma ne dau giau kaip 10 proc. lė šų, skir tų ug dy mo pla nui įgy ven din ti, iš
sky rus kai mo gy ve na mo jo je vie to vė je esan čias mo kyk las, tu rin čias iki 120 mo ki nių. 
Joms nu ma to ma ne dau giau kaip 13 proc. šių lė šų. Ne ma žiau kaip 4 proc. iš tek lių 
tu rės bū ti ski ria mi psi cho lo gi nei, spe cia lia jai pe da go gi nei, spe cia lia jai ir so cia li nei 
pe da go gi nei pa gal bai or ga ni zuo ti ir jų pa slau goms ap mo kė ti.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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LietuvosedukologijosuniversitetoSenatopirmininkasprof.AudroniusVilkas,LRSeimonarysprof.Vytautas
Juozapaitis,Stord/Haugesunduniversitetokoledžoprofesoriusdr.MagneEspelandas(Norvegija)ir 
Kembridžouniversitetoprofesorėdr.PamelaBurnard(JungtinėKaralystė)

Ko vą Vil niu je dvi de šimt ket vir tą jį kar tą vy ko iš ša lies į ša lį ke
liau jan ti Eu ro pos mu zi kos mo ky to jų aso cia ci jos (angl. Eu ro pe an 
As so cia tion for Mu sic in Scho ols – EAS) kon fe ren ci ja „Ieš kant 
ne ti kė tu mų: kū ry biš ku mas ir mu zi ki nio ug dy mo ino va ci jos“. 
Ren gi nį or ga ni za vo Lie tu vos mu zi kos mo ky to jų aso cia ci ja ir 
pen kios mu zi kos pe da go gus ren gian čios aukš to sios mo kyk
los. EAS – dau giau nei 30 ša lių mu zi kos pe da go gus vie ni jan ti 
or ga ni za ci ja (www.easweb si te.word press.com/over), ku rios 
na riai kiek vie nais me tais ren ka si į kas me ti nę kon fe ren ci ją: 
skai to mi pra ne ši mai, ve da mi prak ti ku mai, vyk do ma tu ri nin ga 
kon cer ti nė pro gra ma.

„Tai įsi min ti nas įvy kis mū sų ša lies mu zi kos mo ky to jų ir mu
zi kos pe da go gi kos moks li nin kų gy ve ni me. Tu ri me ne ei li nę ga
li my bę at ver ti Eu ro pai per il gus me tus su si for ma vu sį Lie tu vos 
mu zi ki nių tra di ci jų ir ino va ci jų tu ri nį, o iš sve čių iš girs ti nau
jau sias idė jas ir įžval gas, su ži no ti Eu ro pos mu zi ki nio ug dy mo 
ten den ci jas“, – svei kin da ma Val do vų rū muo se su si rin ku sius 
kon fe ren ci jos da ly vius kal bė jo švie ti mo ir moks lo mi nist rė 
Aud ro nė Pit rė nie nė.

Mi nist rė pa si džiau gė, kad 41erius me tus ne blės ta itin pro fe
sio na laus na cio na li nio te le vi zi jos jau nų jų dai ni nin kų kon kur so 
„Dai nų dai ne lė“ po pu lia ru mas, gau sų da ly vių bū rį va sa rą su
bu ria dai nų šven tės. „Tad ne nuos ta bu, kad mu zi ka yra vie na 
mėgs ta miau sių ne for ma lio jo ug dy mo sri čių: vai kai mie lai 
ren ka si mu zi ki nius už si ė mi mus po pa mo kų, Lie tu vo je vei kia 

Kūrybiškumasirmuzikiniougdymoinovacijos

stip rus mu zi kos ir me no mo kyk lų tin klas“, – sa kė A. Pitrėnienė, 
kvies da ma vi sus kon fe ren ci jos da ly vius, su grį žus į sa vo mo
kyk las, pa si da ly ti gir dė to mis nau jie no mis.

Kon fe ren ci jo je iš ryš kė jo dvi pra ne ši mų kryp tys: kaip ug dy ti 
mo ki nių kū ry biš ku mą ir kaip mo ky to jui bū ti kū ry biš kam. Tiek 
vie nu, tiek ir ki tu at ve ju nė ra vie nin go mo ky to jų ir mo ki nių kū
ry biš ku mą pa ža di nan čio re cep to. Pri sta ty tos ug dy mo idė jos 
ga li bū ti tai ko mos įvai riau sio se ap lin ko se, dir bant su skir tin go 
am žiaus mo ki niais, ku riant pa tir ti nio mo ky mo(si) są ly gas bū si
miems mu zi kos mo ky to jams. Ti ki mės, kad eu ro pi nės kū ry biš
ku mo ug dy mo mu zi ki ne veik la at ei ties ga li my bės, įvai rių ša lių 
at sto vų pa teik ti ge ro sios prak ti kos pa vyz džiai ir moks li nių ty ri mų 
re zul ta tai pa ska tins pedagogus ieš ko ti bū dų, kaip mu zi kos mo
ky mą trans for muo ti į pa žan gų, šiuo lai kiš ką ug dy mo pro ce są.

Ren gi ny je 198 da ly viai iš 33 pa sau lio ša lių, at sto vau jan tys 
EAS, dir bo 43 se si jo se, klau sė si 7 kon cer tų, da ly va vo dok to
ran tų ir stu den tų fo ru me, 25 ša lių na cio na li nių ko or di na to rių 
su si ti ki me (veik los vy ko Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jo je). 
203 Lie tu vos mu zi ki nio ug dy mo edu ka to riai, bū si mi mu zi kos 
mo ky to jai dir bo 6 se si jo se, klau sė si 3 kon cer tų, prak ti ku muo se 
kū rė im pro vi za ci jas (už si ė mi mai vy ko Lie tu vos edu ko lo gi jos 
uni ver si te te).

Kon fe ren ci jos pa bai go je Lie tu vos mu zi kos mo ky to jų aso
cia ci jos pre zi den tė prof. dr. Rū ta Gir dzi jaus kie nė per da vė 
sim bo li nį rak tą Tarp tau ti nės mu zi ki nio ug dy mo aso cia ci jos ki tų 
me tų renginio or ga ni za ci nio ko mi te to pir mi nin kei prof. Mo ni kai 

Oebels ber ger. 25oji kon fe ren ci ja vyks Mo car
teu mo uni ver si te te Zalc bur ge (Aust ri ja), jos 
pa grin di nė idė ja – ben dra dar bia vi mas mu zi ki nio 
ug dy mo kon teks te. M. Oebels ber ger pa kvie tė 
mu zi ki nio ug dy mo puo se lė to jus, moks li nin kus, 
mu zi kos pe da go gų ren gė jus 2017 m. pa va sa rį 
at vyk ti į Zalc bur gą ir pri sta ty ti moks li niais ty ri mais 
pa grįs tas mu zi ki nio ug dy mo nau jo ves, mu zi kos 
pe da go gų ren gi mo ir jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo 
ak tu a li jas, pa si da ly ti ge rą ja pa tir ti mi.

Kon fe ren ci jos pra ne ši mų lei di nys (an glų kal
ba), pra ne ši mų te zės (lie tu vių ir an glų kal bo mis), 
vaiz do įra šai bus skel bia mi pen kių Lie tu vos uni
ver si te tų mu zi ki nio ug dy mo ka ted rų sve tai nė se, 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos, Ug dy mo plė to tės 
cen tro ir Lie tu vos mu zi kos mo ky to jų aso cia ci jos 
in for ma ci nė se erd vė se.

KonferencijosLietuvojeorganizatoriųinf.

Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) Ug dy mo moks lų 
fa kul te to Mu zi kos ka ted ra ini ci juo ja na cio na li nį ty ri mą „Šiuo lai
ki nio mu zi kos mo ky to jo veik la Lie tu vos ben dro jo ug dy mo 
mokykloje: būklė ir tobulinimogalimybės“. Pir mą kar tą 
or ga ni zuo ja mo ty ri mo tiks las – nustatyti mu zi kos mo ky to jo 
pro fe si nės veik los būk lę bei nu ma ty ti jos to bu li ni mo lin kmes, 
iš si aiš kin ti pro fe si jos kai tos ten den ci jas XXI a., at skleis ti Lie
tu vos ben dro jo ug dy mo mo kyk los mu zi kos mo ky to jo dar bo 
ga li my bes bei ypa tu mus, pa ly gin ti veik las skir tin go se ug dy mo 
pa ko po se, nu ma ty ti pro fe si nio to bu li ni mo stra te gi jas. Ty ri me 
kvie čia mi da ly vau ti mu zi kos mo ky to jai, mo ki niai, jų tė ve liai ir 
mo kyk lų va do vai. Gau ti duo me nys ir iš va dos pa dės for muo ti 
mu zi ki nio ug dy mo stra te gi nes gai res bei to bu lin ti mo ky to jų 
ren gi mo pro gra mas.

Lietuvosedukologijosuniversitetas–laukiaatsakymų

Ti ki mės, kad šia me ty ri me da ly vaus per 600 Lie tu vos ben dro
jo ug dy mo įstai gų va do vų, dau giau nei 1000 mu zi kos mo ky to jų 
bei 100 000 mo ki nių, be si mo kan čių pa gal pa grin di nio ir vi du ri nio 
ug dy mo pro gra mą, jų tė vai.

Na cio na li nio ty ri mo ren gė jai ti ki si Jū sų at sa ky mų į an ke tų 
klau si mus:
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. AlgirdasGAIŽUTIS
LEUrektorius

Renatos Česnavičienės nuotr.
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Jau ket vir tus me tus per mo ki nių pa va sa rio atos to gas 
Ra sei nių r. švie ti mo cen tras kvie čia vi są ra jo no pe da go gi
nę ben druo me nę į va di na muo sius „tra di ci nius mo ky to jų 
at lai dus“. Pir mo ji or ga ni zuo ta kon fe ren ci ja „Pa mo kos prie s 
ko niai, ku rie da ro ste buk lus“ su lau kė pui kių ver ti ni mų. Tai 
įkvė pė tęs ti tra di ci ją ir kas met vi siems ra jo no pe da go gams 
or ga ni zuo ti kon fe ren ci jas „In teg ruo tas ug dy mas – mo ki nio 
sėk mei“, „Pe da go gų kva li fi ka ci jos to bu li ni mas: mo ky mo si 
iš šū kiai ir skers vė jai“, „5 sto te lės mo ki nio pa žan gai“. Šiuo se 
su si ti ki muo se sie kia ma ap tar ti ir iš si aiš kin ti ak tu a lias pe
da go gi kos pro ble mas.

Kon fe ren ci ją „5 sto te lės mo ki nio pa žan gai“ pa dė jo or ga ni zuo
ti Ra sei nių r. sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul tū ros ir 
ug dy mo sky riaus, Ra sei nių Šal ti nio pro gim na zi jos ir Ra sei nių 
pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos at sto vai. 

Kas met ieš ko ma nau jų idė jų, tad šiais me tais pa si rink tas 
ak ty vaus mo ky mo(si) – sto te lių – me to das. Iš anks to pa
ruoš tos šios sto te lės: „VIP“, „Pa mo ka“, „IT“, „Ben dra vi mas“, 
„Įsi ver ti ni mas“. Mo ky to jai bu vo su skirs ty ti į gru pes ir ga vo po 
ke lio nės la pąpro gra mą. Jie tu rė jo ap lan ky ti kiek vie ną sto te lę: 
iš klau sy ti lek to rių pra ne ši mus, at lik ti už duo tis ir t. t. Pir mo ji „VIP“ 
sto te lė – Šal ti nio pro gim na zi jos ak tų sa lė, kur rim tam dar bui 
įkvė pė įstai gos auk lė ti nių ir Švie ti mo cen tro di rek to rės Sil vos 
Mor ke vi čie nės me ni nė pro gra ma. Apie mo ki nių pa sie ki mų bei 
pa žan gos ver ti ni mo sam pra tą ir jos po ky čius ug dy mo pro ce se 
kal bė jo Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) Ben dro jo ug dy mo 
de par ta men to Pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo sky riaus ve dė ja 
dr. Lo re ta Ža dei kai tė. Pra ne šė ja ap žvel gė Lie tu vos pa sie ki mų 
ir pa žan gos svar biau sius ver ti ni mo tiks lus, pla nuo ja mas kai tos 
kryp tis. Pa grin di nis ver ti ni mo tiks las – teik ti grįž ta mą jį ry šį ir 
pa dė ti mo ky tis. Lek to rė pa brė žė, kad rei ka lin gi ne tik mo ki nių 
pa sie ki mų ver ti ni mo sis te mos po ky čiai, bet ir nau jo vės, ku rios 
pa keis tų mo ky to jų įsi ti ki ni mus apie mo ky mą bei mo ky mą si. Šių 
per mai nų sėk mė pri klau so nuo pa čių pe da go gų. 

Po šio pra ne ši mo vi si kon fe ren ci jos da ly viai pa kvies ti pa ju
dė ti – 2015–2016 m. m. ug dy mo pla nuo se iš ryš ki na ma jud rių jų 

NetradicinėskonferencijosRaseiniųrajone

per trau kų svar ba. Šį už si ė mi mą ve dė Tai syk lin go ju de sio mo
kyk los va do vė, ki ne zi te ra peu tė Gin ta rė Pra nai tie nė. 

My ko lo Ro me rio uni ver si te to Psi cho lo gi jos ins ti tu to So cia li
nės ge ro vės fa kul te to dės ty to jas doc. dr. An ta nas Va lan ti nas 
kal bė jo apie tė vų įtrau ki mą į vai kų ug dy mą: kam to rei kia, kas 
pa de da ir truk do. Lek to rius pa brė žė, kad itin svar bu tė vams 
aug ti kar tu su vai kais. Juos įtrau kus į ug dy mą ge rė ja mo ky mo si 
re zul ta tai, so cia li niai san ty kiai ir psi chi nė svei ka ta.

Po pie tų per trau kos spal vo ti au to bu siu kai kon fe ren ci jos 
da ly vius iš ve žio jo į ki tas sto te les. Ten jų lau kė kom pe ten tin gi 
lek to riai, sub ti li ap lin ka ir pa ruoš tos prie mo nės. Sto te lė je „Pa
mo ka“ Prie nų r. Stak liš kių gim na zi jos di rek to rė Lo re ta Šer nie nė 
kal bė jo apie pa mo ką nuo jos tiks lo for mu luo tės iki įsi ver ti ni mo: 
kaip tiks lin gai ir efek ty viai or ga ni zuo ti ug dy mo pro ce są, pri tai
ky ti di fe ren ci juo tas veik las, kaip nau do tis mo ki nių pa žan gos 
ver ti ni mo ti pais ir me to dais, tai ky ti ver ti ni mo me to di kas ir kel ti 
ug dy ti nių mo ty va ci ją, ug dy ti mo kė ji mo mo ky tis kom pe ten ci ją.

„Mo ky mo vir smą kur ki me pa tys“ – taip va di no si „IT “sto te lė
je vy ku si pa mo ka. Kon fe ren ci jos da ly vius pa si ti ko pro gra mos 
„Ren kuo si mo ky ti!“ mo ky to jas, „Sam sung mo kyk la at ei čiai“ 
lek to rius, ak to rius Le o nas Mi lius. Tik pra smin gai ir kū ry biškai 
nau do jan tis in for ma ci nė mis tech no lo gi jo mis įma no ma siek ti 
aukš tes nės mo ki nių mo ty va ci jos ir ge res nių mo ky mo si re
zul ta tų. Lek to rius pa ro dė, kaip „Sam sung“ mo bi lų jį te le fo ną 
su jun gus su as me ni niu kom piu te riu ga li ma leng vai ben drin ti 
duo me nis, at si siųs ti nau jų pro gra mų ir pa žan giai or ga ni zuo ti 
ug dy mo(si) pro ce są.

Sto te lė je „Ben dra vi mas“ da ly viai bu vo su skirs ty ti į dvi gru
pes: tė vų ir mo ky to jų. Kiek vie na ko man da aiš ki no si lū kes čius, 
ko kio je mo kyk lo je tu rė tų mo ky tis jų vai kai ir ko kie tu rė tų bū ti 
mo ki nių tė vai. Svar bu, kad ne tik mo kyk la kvies tų tė vus, ta čiau 
ir jie pa tys ro dy tų no rą ben drau ti – taip vi sos veik los der mė 
su teik tų daug ge res nių re zul ta tų. 

At vy kus į Ra sei nių pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos 
di rek to rės Re dos Ku nic kie nės ir jos ko man dos sto te lę „Įsi ver ti
ni mas“ pa si ti ko švel nus paukš te lių čiul bė ji mas. Lek to rė kal bė jo 
apie emo ci nį in te lek tą, skir tin gus grįž ta mo jo ry šio ti pus ir jų 
svar bą mo ki nio sėk mei.

Kon fe ren ci jos da ly viai, at li kę vi sas pa ruoš tas už duo tis, 
pa si žy mė ję ke lio nės la
puspro gra mas, su grį žo į 
„VIP“ sto telę ap tar ti veik lų. 
Vi suose mo ky muo se da ly
va vu si ŠMM Re gio ni nės po
li ti kos ana li zės sky riaus vy
res nio ji spe cia lis tė Re gi na 
Va si liaus kie nė api ben dri no 
ir pa si džiau gė kon fe ren ci
jos idė ja, vy lė si, kad tai, ką 
iš gir do, pa ma tė, bus pri
tai ky ta pa mo ko se. Ra jo no 
mo kyk lų me to di nės ta ry bos 
pir mi nin kė Da ru tė Glo bie nė 
ir ra jo no ug dy mo įstai gų va
do vų me to di nio bū re lio pir
mi nin kė Ire na Jan ke vi čie nė 
ap žvelgė įgy tas ži nias ir ta rė 
pa dė kos žo džius. Švie ti mo 
cen tro di rek to rė S. Mor ke
vi čie nė vi sus pa ti ki no, kad 
šios kon fe ren ci jos tra di ci ja 
bus tę sia ma.

NijolėVEŽBAVIČIENĖ
Raseiniųr.švietimocentro

metodininkėAkimirkaiškonferencijos„Pamokosprieskoniai,kuriedarostebuklus“

Aud riaus Nor kaus nuotr.
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Mig ra ci jos pro ce sai bei po ky čiai šiuo lai ki nė je Eu ro po je su
kė lė pa ašt rė ju sį su si do mė ji mą et ni niais san ty kiais, dia lo go tarp 
et ni nių gru pių pro ble ma. Tai ypač ak tu a lu Ka li ning ra do re gio
nui, ku rio iš skir ti nu mas – per si kė lė liai (ter mi nas „per si kė lė lių 
so cia liz mo erd vė“). 1946 m. nuo bir že lio iki gruo džio pa bai gos 
į Ry tų Prū si jos že mes at vy ko 58 743 žmo nės iš dvi de šimt tri jų 
Ru si jos Fe de ra ci jos au to no mi nių res pub li kų ir še šių Bal ta ru
si jos sri čių. Ka li ning ra do sri ties gy ven to jų men ta li te tas vie ni ja 
ru siš ką ją ir eu ro pie tiš ką ją ta pa ty bę, ku ri kai ku rių moks li nin kų 
api brė žia ma kaip „ypa tin go ji na cio na li nė et ni nė ben druo me nė“.

Šiuo lai ki nė be si mo kan čių jų Ka li ning ra do sri ties švie ti mo įstai
go se su dė tis ap ima dau giau nei 50 tau ty bių at sto vų, kal ban čių 
įvai rio mis kal bo mis. Tad ga li me kal bė ti apie mul ti kul tū ra liz mo 
po vei kį, kaip svar bų švie ti mo po li ti kos veiks nį, ska ti nan tį at vi ros 
vi suo me nės for ma vi mą si.

Et no kul tū ri nė ug dy mo orien ta ci ja tam pa vie nu pa grin di nių 
šiuo lai ki nės švie ti mo po li ti kos vek to rių, lei džian čių per ei ti prie 
nau jų tiek ben dro jo ugdymo, tiek aukš to jo moks lo fe de ra li nių 
vals ty bės švie ti mo stan dar tų. Šio se įstai go se ski ria mas dė
me sys, kaip iš sau go ti ir plė to ti Ru si jos Fe de ra ci jos kal bi nę bei 
tau ti nę įvai ro vę, taip pat kur ti aiš kią bei nuo sek lią po li ti ką mig
ran tų at žvil giu, pa dė ti imig ran tams or ga niš kai įsi lie ti į so cia li nę, 
kul tū ri nę bei švie ti mo erd vę, pa si telk ti fe de ra li nius ir re gio ni nius 
pro jek tus bei pro gra mas.

Etniniųgrupiųdialogasirsociokultūrinėpraktika
švie ti mo ins ti tu ci jo se

(Ka li ning ra do sri ties vals ty bi nės biu dže ti nės aukš to jo moks lo įstai gos (KS VBA MĮ) 
„Pe da go gi nis ins ti tu tas“ Lie tu vių kal bos ir kul tū ros cen tro veik los pa vyz džiu)

Šiuo me tu re gio ne su si for ma vo et no kul tū ri nio ug dy mo mo
de lis, ku ris su do mi no Ru si jos ir kai my ni nių ša lių moks li nin kus, 
prak ti kus ir vi suo me nę, – siū lo ma kur ti nau jo viš ką švie ti mo 
in fra struk tū rą, įsi lie sian čią į eko no mi kos sek to rių. Ypa tin go 
dė me sio su lau kė il ga me tė ru sų ir lie tu vių kul tū ros bei švie ti mo 
ben druo me nių ben dra dar bia vi mo pa tir tis. Ke le tas vi suo me ni nių 
or ga ni za ci jų, pa vyz džiui, Ka li ning ra do re gio ni nė lie tu vių kal bos 
mo ky to jų aso cia ci ja, dau giau nei 20 me tų sėk min gai tę sia šim
ta me tes lie tu vių kal bos ir et no kul tū ros mo ky mo tra di ci jas bu vu
sios Nad ru vos že mė je, Ry tų Prū si jos, o šian dien ne at ski ria mos 
Ru si jos Fe de ra ci jos da lies – Ka li ning ra do sri ties – te ri to ri jo je.

Il ga me tė Čer nia chov sko pe da go gi nio ins ti tu to ben dra dar
bia vi mo is to ri ja su Lie tu vos švie ti mo įstai go mis (Ma ri jam po lės 
ko le gi ja, Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te tu ir kt.) ro do kul tū ri nio 
ben dra dar bia vi mo svar bą, ne pai so mos ir po li ti kos ten den ci jos.

Da bar ti niai Ru si jos mo ky to jų ren gi mo mo der ni za ci jos pro
ce sai, nau ji švie ti mo ir aukš to jo moks lo stan dar tai pe da go gus 
įpa rei go ja kel ti tiks lus, ku rie pa dė tų for muo ti jų auk lė ti nių ben
drą sias kul tū ri nes kom pe ten ci jas. Tai ypač svar bu ren giant 
mo ky to jus, nes nuo jų kul tū ros, to le ran ci jos ir kom pe ten ci jų 
pri klau so bū si mų pe da go gų dar bo įgū džiai su įvai rių tau ty bių 
vai kais bei dia lo go ga li my bės tarp skir tin gų et ni nių gru pių at s 
to vų. Įvar di ja mos kom pe ten ci jos, nu sa kan čios et ni nių gru pių 
dia lo go es mę: pa gar ba is to ri niam pa vel dui ir kul tū ros tra di ci
joms, ra si nė, na cio na li nė, et ni nė, re li gi nė to le ran ci ja; ge bė ji mas 
ir no ras vyk dy ti sa vo veik lą įvai rio se vie šo jo gy ve ni mo sri ty se 
(pasitelkus so cia liai pri im ti nas mo ra lės nor mas ir ver ty bes). 
Šia lin kme plė to ja mas ir nau jas mo ky mo tu ri nys, ku riuo re mia
si au to no mi nės ne ko mer ci nės or ga ni za ci jos „Nad ru va“ įkur to 
Lie tu vių kal bos ir kul tū ros cen tro veik la. Šio cen tro sie kiai: kur ti 
lie tu vių kal bos ir et no kul tū ros po pu lia ri ni mo pro gra mas, jas 
pa tvir tin ti ir įgy ven din ti Ka li ning ra do sri ties švie ti mo įstai go se, 
skleis ti ge rą ją pa tir tį kva li fi ka ci jos kė li mo se mi na ruo se, pri sta ty ti 
veik los re zul ta tus (pro duk tus) vi sų ly gių švie ti mo ren gi niuo se, 
leis ti me to di nę ir mo ko mą ją li te ra tū rą. Sie kiant pa ge rin ti et no
kul tū ri nio ug dy mo ko ky bę, vyk do ma tin klo ben dra dar bia vi mo 
for mų plėt ra tarp re gio no švie ti mo įstai gų ir so cia li nių part ne rių.

Be to, Ka li ning ra do sri ties vals ty bi nės biu dže ti nės aukš to jo 
moks lo įstai gos „Pe da go gi nis ins ti tu tas“ ad mi nist ra ci ja ski ria 
ypa tin gą dė me sį san ty kiams su Lie tu vos part ne riais ge rin ti, 
ben dra dar bia vi mo, re mian tis stra te gi niu ins ti tu to rai dos pla nu 
bei so cia li nėmis ir kul tū ri nė mis pa sie nio re gio no pro gra mo
mis, plėt rai.

Nuo to li nės in ter ne ti nės la bo ra to ri jos for ma tas pa si ro dė 
įdo mus bū das or ga ni zuo ti et ni nių gru pių dia lo gą ir so cia li nius 
bei kul tū ri nius prak ti ku mus. Pa vyz džiui, nuo to li nė la bo ra to ri ja 
„Ko vai prieš eks tre miz mą, ge no ci dą ir kse no fo bi ją tarp jau ni
mo“ vy ko re gio ni nio kon sor ciu mo in ter ne to plat for mo se: nuo 
Čer nia chov sko iki Toms ko ir Bi ro bi dža no. 2015 m. lap kri tį 
vy ku sio je vaiz do kon fe ren ci jo je (ta da su Toms ku su si sie kė 
mū sų įstai ga, Čer nia chov skas, Ka li ning ra do sri tis ir mu ni ci
pa li nė biu dže ti nė mo ky mo įstai ga vi du ri nė mo kyk la Nr. 23, 
Bi ro bi dža nas, Žy dų au to no mi nė sri tis) da ly viai ga lė jo už duo ti 
vie ni ki tiems klau si mus apie et ni nių gru pių tar pu sa vio san ty kių 
Ru si jo je ir vi sa me pa sau ly je ver ti ni mą, na cio na li nės vie ny bės 
tarp jau ni mo ska ti ni mą. Pa grin di nė dis ku si jos te ma – ko va su 
te ro riz mu1. Mo ki niai ir stu den tai ak ty viai do mė jo si ki tų re gio nų 

1 Žr.:www.rcro.tomsk.ru/2015/11/19/distantsionnaya-laboratoriya-protivo-
dejstvie-e-kstremizmu-genotsidu-i-ksenofobii-v-molodezhnoj-srede

Š.m.vasario1d.,pasirašiussutartįtarpKSVBAMĮ„Pedagoginisinstitutas“ir
LEULituanistikosfakulteto:ŽydronėKolevinskienė,KęstutisKaminskas,
ElenaPodnebesnych,DainiusVaitiekūnasirOnaDruseikaitė
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pro jek tais ir pro gra mo mis, jų efek ty vu mu ug dant tarp tau ti nį so li
da ru mą, sėk min giau siais dar bais, kaip jie pa kei tė jau nų žmo nių 
pa sau lė jau tą. Dis ku si jo je iš sa ky ta nuo mo nė, kad bū ti na kur ti 
et no kul tū ri niam jau ni mo ug dy mui skir tas pro gra mas, pa siū ly
ta ko vai su kse no fo bi ja or ga ni zuo ti švie ti mo veik las: vie šą sias 
pa skai tas, dis ku si jas, se mi na rus, žai biš kus sam bū rius, ki no 
klu bus. Be to, per nuo to li nę se si ją ap tar tas ben dra dar bia vi mo 
tarp švie ti mo įstai gų ir so cia li nių part ne rių klau si mas dėl švie
ti mo ren gi nių, ku riais sie kia ma ko vo ti su et ni niu eks tre miz mu. 
Esa me įsi ti ki nę, kad to kio po bū džio for ma tas ne ri bo ja da ly vių 
skai čiaus, pa si žy mi mo bi lu mu ir pro duk ty vu mu.

Lie tu vių kal bos ir kul tū ros cen tro veik la, pa si tel kus ins ti tu to 
ba zę, orien tuo ta į pa lan kios mo ky mo ter pės bei Bal ti jos et ni nių 
gru pių są vei kos kū ri mą (šian dien dau giau sia lie tu vių) ir ge ro sios 
mo ky mo pa tir ties sklai dą et no kul tū ri nio švie ti mo sri ty je. Cen
trui ten ka de ry bi nin ko vaid muo dėl tarp tau ti nio ir tarp kul tū ri nio 
ben dra dar bia vi mo.

Stei gi ami et nokul tū ros cen trai švie ti mo įstai go se at vy ku siems 
mig ran tų vai kams ga li tap ti vie ta, kurioje jau sis už tik rin tai net 
at si dū rę sve ti mo je kul tū ri nė je ir kal bi nė je ap lin ko je. Mo ky to

jas, įgy ven di nan tis et no kul tū ri nio ug dy mo pro gra mą, yra jų 
(vai kų ir tė vų) pa gal bi nin kas, pa de dan tis pri si tai ky ti nau jo je 
vi suo me nė je.

Tai gi, „Pe da go gi nio ins ti tu to“ su kur ta lie tu vių kal bos ir kul tū ros 
ug dy mo sis te ma yra orien tuo ta į švie ti mo iš tek lių kon cen tra
ci ją bei jų įtrau ki mą į re gio no eko no mi ką. Iš es mės ins ti tu to 
įgy ven di na mos pro gra mos ir pro jek tai yra sa vo tiš kas žvilgs nis 
į švie ti mo at ei tį bei bū das už tik rin ti tech no lo gi jų, su kur tų in te
rak ty vio se, kai ku riais at ve jais dvie jų part ne rių in ter ne ti nė se 
erd vė se, per da vi mą re gio ni nei, ša lies ar net už sie nio švie ti mo 
sis te moms. Tam tik rais at ve jais pro jek to te mą ga li ma in teg ruo ti 
į ben dro jo ug dy mo pro gra mą.

Pa si tel kus mū sų Et no kul tū ros cen tro pa tir tį ap žvelg ta so cia
li nės, kul tū ri nės bei tarp kul tū ri nės są vei kos prak ti ka yra ge ras 
sėk min go švie ti mo po li ti kos et no kul tū ri nio ug dy mo sri ty je ir 
veiks min go tarp tau ti nio ben dra dar bia vi mo mo de lio re gio ne 
įgy ven di ni mo pa vyz dys.

ElenaPODNEBESNYCH
KSVBAMĮ„Pedagoginisinstitutas“direktorė,

pedagoginiųmokslųkandidatė

Sta žuo tė sve ti mo je ša ly je ne bė ra re te ny bė – ga li my bių ga li 
ras ti vi si, ku rie tuo do mi si ir kal ba už sie nio kal bo mis. To kią pa tir tį 
tu rė jau ir aš Le wis mo kyk lo je, Sout hamp to no mies te (Jung ti nė 
Ka ra lys tė ). Ko dėl bū tent ten? Ry šius su šia mo kyk la pa lai ko me 
jau ke le rius me tus – Ku piš kio Po vi lo Ma tu lio nio pro gim na zi jo je 
2014 ir 2015 m. įstai gos at sto vai  ren gė „Te at ri nio eks pre so“ 
(angl. „The at re Ex press“) už si ė mi mus. Na, o sta žuo tė pa dė jo 
ge riau su pras ti pri va čios ug dy mo įstai gos dar bo spe ci fi ką, mo
ky mo me to dus, veik lų or ga ni za vi mo ypa tu mus, suteikė progą 
su si pa žin ti su dar buo to jais, už megz ti ry šius.

Sout hamp to no uos tas Jung ti nės Ka ra lys tės pie ti nė je pa
kran tė je yra įsi kū ręs apie 120 km į pie tus nuo Lon do no (be je, 
iš šio uos to iš plau kė gar su sis „Ti ta ni kas“ – da bar ten yra jo 
var do mu zie jus). Pri va ti Le wis mo kyk la ne tik mo ko vai kus, bet 
ir organizuoja įdo mius už si ė mi mus ki tų įstai gų mo ki niams. Vie
nas to kių jau mi nė tas „Te at ri nio eks pre so“ pro jek tas – sa vai tės 
truk mės te at ri nio mo ky mo in ten sy vūs už si ė mi mai bet ku rio je 
už sie nio ša ly je. Veik los sėk min gai vy ko dau ge ly je ša lių, tarp 
jų ir Lie tu vo je (Ku piš ky je).

Taigi,KoKiaTamoKyKLa,KoKiąjąmaN
pavyKopamaTyTi?

Ne pa sa ky siu nie ko nau jo, jei pa ste bė siu, kad ne pa sta tai, 
ne įran ga, ne is to ri nė pra ei tis, o žmo nės, ku rie ku ria sa vo gy
ve na mą ją ap lin ką, jų ben dra vi mo kul tū ra, pa pro čiai bei el ge sio 
ypa ty bės da ro di džiau sią įspū dį. Bū tent į tai ir krei pia mos vi sų 
pa stan gos – ug dy mo įstai gų, šei mos ir vals ty bės. Be je, dau gia
tau tiš ku mas ir dau gia kul tū riš ku mas lai ko mas ver ty be ir na ci jos 
at si nau ji ni mo bei is to ri nės per spek ty vos ga ran tu – tau ta tu ri 
at si nau jin ti, įgy ti ener gi jos. Ga li ma spė ti, kad bū tent dėl šios 
prie žas ties dau gy bė įvai rių kul tū rų žmo nių šio je ša ly je pui kiai 
su gy ve na. Mo kyk lo je taip pat vy rau ja skir tin gos tau ty bės, ra
sės, pa pro čiai... Ste bė jau pa mo ką, ku riai mo ky to ja ne si ruo šė 
ir iš va ka rė se ne re pe ta vo: vis kas vy ko ra miai, po kal bio for ma, 
pa tik rin ta, kaip mo ki niai su pran ta už duo tis. Ben dra vi mas, ben
dra vi mas ir dar kar tą ben dra vi mas – štai kas svar bu bri tams 
nuo pat gi mi mo. Vi so to mo ko ma na muo se, mo kyk lo je, dar be, 
taip at si ran da pa gar ba ki tam žmo gui, ki to kiai nuo mo nei, iš čia 
ky la gar su sis šios ša lies gy ven to jų hu mo ras. Be je, mo kyk la kaip 

StažuotėjungtinėjeKaralystėje...Kasnaujo?

tik at šven tė sa vo 40me tį. Kaip jums at ro do, kaip? Ne, ne bu vo 
nei kon cer to, nei gar bin gų sve čių kal bų, nei gė lių, do va nų, nei 
puo tos iki pa ry čių... Vi so la bo kaž kas iš ko lek ty vo iš ke pė ne
di du ką tor tu ką – su val gė po ga ba lė lį ir vis kas...

Tai gi, mo kyk la ne sie kia nu ste bin ti, nė ra ne tik in te rak ty vių jų 
len tų, bet ir pa pras čiau sių kom piu te rių – į klau si mą „Ko dėl“, 
at sa ky ta taip pat klau si mu: „Ar jū sų mo ki niai ne tu ri kom piu te rių 
na muo se?“ Taip pri si min ti mū sų prof są jun gų rei ka la vi mai ap rū
pin ti ug dy mo įstai gas in te rak ty vio sio mis len to mis. Kas bri tams 
(be jau mi nė to ben dra vi mo) at ro do svar bu ir ver tin ga mo kyk lo
je? Tė vų ir mo kyk los (mo ky to jų) ry šys. Pe da go gai ne kri ti kuo ja 
tė vų ir at virkš čiai, jei gu strei kuo ja mo ky to jai, juos tė vai pa lai ko, 
ne tik dėl at ly gi ni mų, bet ir dėl vai kų. O kaip su mo bi liai siais 
te le fo nais? Ži no ma, mo ki niai juos tu ri, bet su si ta ri mų lai ko si – 
iš jun gia gar są ir pa de da ant sta lo kraš to, jei rei kia, pa si nau do ja 
už duo čiai. Ma no ma, kad są ly gos tu ri bū ti ly gios ir mo ky to jams, 
ir mo ki niams – abi pu sis pa gar bos prin ci pas.

Mo ki niams ski ria mos įdo mios, pa trauk lios už duo tys. Kaip 
pa vyz dį par si ve žiau pa žin ti nėms ke lio nėms skir tą iliust ruo tą 
už duo čių są siu vi nį, pri me nan tį mū sų pra ty bas, tik šis pritai
kytas kon kre čioms iš vy koms į tam tik rus mies tus – Lon do ną, 
Sout hamp to ną ir kt.

juNgTiNėSKaRaLySTėSšviETimoSiSTEma

Ša lies švie ti mo sis te mą, su pran ta ma, su da ro ne tik pri va čios 
mo kyk los, o ir fi nan suo ja mos vals ty bi nės bei mu ni ci pa li nės 
ug dy mo įstai gos. Jo se mo ko si ge ro kai dau giau mo ki nių, tam 
skir tos daug di des nės pa tal pos – kar tais mo ko si iki 3 tūkst. auk
lė ti nių, mo kyk lo se pri va lo mos uni for mos, be je, ne tik švar kai, 
bet vi sas kos tiu mas iš ke le to de ta lių (net ko ji nės).

Vi zi to me tu ap lan kiau ne tik mo kyk lą – tiek Sout hamp to ne, 
tiek Lon do ne ne iš dil do mą įspū dį pa lie ka mu zie jai, juo se ne tik 
dau gy bė lan ky to jų bei eks po na tų, bet ir tech ni nių nau jo vių. 
Gar so, vaiz do tech ni ka, is to ri nių įvy kių vaiz dai ir re konst ruk ci jos 
nau do ja mos ir ug dy mo tiks lais – ir Bri tų mu zie ju je, ir Na cio na
li nė je por tre tų ga le ri jo je ne trūks ta edu ka ci nių už si ė mi mų, ku
riuo se da ly vau ja mo ki niai (pa vie niai ar ba kar tu su mo ky to jais). 
Tai gi, mo ky tis mums yra iš ko...

DaliaVENCKUVIENĖ
KupiškioPoviloMatulionioprog-josanglųkalbosmokytoja
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Va sa rį Šiau lių Didž dva rio gim na zi jo je jau try lik tą jį kar tą vy ko 
ma te ma ti kos ir in for ma ci nių tech no lo gi jų (IT) mo ky to jų res pub
li ki nė moks li nėme to di nė kon fe ren ci ja „Ge ros ma te ma ti kos ir 
in for ma ci nių tech no lo gi jų pa mo kos link: kaip ge ri na me mo ki nių 
pa sie ki mus“. Į kon fe ren ci ją at vy ko dau giau nei 160 mo ky to jų 
iš įvai rių ša lies mies tų. Jie tu rė jo ga li my bę su ži no ti švie ti mo 
nau jo ves, pa ma ty ti kon kre čius me to di nėsprak ti nės veik los 
pa vyz džius. Džiau gia mės, kad ša lies mo ky to jai bu vo ak ty vūs 
ir klau sy to jams pri sta tė 37 pra ne ši mus.

Šių die nų švie ti mo po li ti ka ypač ska ti na gam tos moks lų, 
tech no lo gi jų, in ži ne ri jos, me nų ir ma te ma ti kos (angl. Scien ce, 
Tech no lo gy, En gi ne e ring, Arts, Mat he ma tics – STE AM) ug
dy mą mo kyk lo se. Džiau gia mės, kad STE AM mo kyk lų tin klo 
mo ky to jai In gri da Šlei nie nė ir Os val das Va liu kas pri sta tė, kaip 
šio ug dy mo sam pra ta įgy ven di na ma Pa lan gos Vla do Jur gu čio 
pa grin di nė je mo kyk lo je.

Apie nau ją in te lek tu a lią at ei ties mo kyk los idė ją kal bė jo 
doc. dr. Eu ge ni jus Ku ri lo vas bei Ju li ja Ku ri lo va iš Vil niaus 
uni versi te to. Pra ne šė jai tei gė, kad „mo ky mą(si) rei kia per so
na li zuo ti taip, kad mo ki niai tu rė tų ga li my bę mo ky tis pa gal in di vi
du a lius po rei kius (pa vyz džiui, moks liš kai nu sta ty tus mo ky mo si 
sti lius), o ne pa gal ben drus biu rok ra tų nu ro dy mus.“

Džiu gu, kad mo ky to jai ieš ko bū dų ir for mų, kaip ge rin ti 
mo ki nių pa sie ki mus, taip pat šian dien ypač daug kal ba me 
apie kiek vie no ug dy ti nio pa žan gos ste bė se ną ir ma ta vi mą. IT 
mo ky to jas Gin ta ras Se rei ka pa ro dė, kaip ku ria ma ir tvar ko ma 
elek tro ni nė mo ki nio as mens by la Vil niaus „Sau lės“ pri va čio je 
gim na zi joje. Čia fik suo ja mi in di vi du a lūs pa sie ki mai ir lai mė ji
mai, tad mo ky to jams, mo ki niams, tė vams bei ad mi nist ra ci jai 
itin pa to gu ana li zuo ti da ro mą pa žan gą. Pra ne šė jas pa brė žė, 
kad tai ypač pa leng vi no ben dra dar bia vi mo ga li my bes su tė vais.

Šiau lių Sal du vės pro gim na zi jos mo ky to jos dr. Lai ma To
mė nie nė, In gri da Žu raus kė bei Dai va Pi gu le vi čiū tė, Je le na 
Bag do nie nė ir Ra sy tė Ge da mins kie nė iš Šiau lių r. Kur šė nų 
Pa ven čių mo kyk los, Lai mi na Juš kie nė iš Jur bar ko An ta no 
Gied rai čioGied riaus gim na zi jos iš ryš ki no ver ti ni mo ap lan kus, 
diag nos ti nių dar bų ly gi na mą ją ana li zę, ko men ta rus, ver ti ni mo 
kri te ri jų ap ra šus, įsi ver ti ni mo for mas: in di vi du a lius la pe lius, 
ka len do rius, diag ra mas, žai di mus, la pą „Žvaigž dė“, re flek si ją 
po pa mo kos ir bai gus sky rių, drau go dar bo tik ri ni mą, ver ti ni mą 
ir ko men ta rą, ma te ma ti nius dik tan tus ir sa va ran kiš ką at sa ky
mų tik ri ni mą, pa mo ko je ir na muo se at lik tų dar bų įsi ver ti ni mą.

Pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ben druo
siuo se pla nuo se nu ma ty ta da lį ug dy mo pro ce so or ga ni zuo ti 
ne pa mo kų for ma, o už mo kyk los ri bų: mu zie juo se, me no 
ga le ri jo se, gam to je, lan ky ti no se is to ri nė se vie to se ir ki to se 
mo ky muisi tin ka mo se erd vė se. Apie tai, kaip se ka si or ga ni zuo ti 
mo ky mą(si) ki to se ap lin ko se, pa sa ko jo Aly taus Adol fo Ra ma
naus koVa na go gim na zi jos mo ky to ja Lo re ta Ma zė ty tė, mo ky
to jos Ro ma Ru die nė bei Sta nis la va Vai ka sie nė iš Nau jo sios  
Ak me nės „Sau lė te kio“ pro gim na zi jos bei Jur gi ta Kuo šy tėKar
baus kė iš Klai pė dos Vi tės pa grin di nės mo kyk los.

Sie kiant per so na li zuo ti ug dy mą, tai ky ti „ap vers tos kla sės“ 
me to dą, ypač ak tu a lu kur ti vaiz do pa mo kas. Jur gi ta Jo nuš
kie nė iš Šiau lių uni ver si te to ap žvel gė nuo to li nio mo ky mo si 
tech no lo gi jų vaid menį. Pra ne šė ja mo ky to jams pri sta tė vaiz do 
pa mo kų kū ri mo prie mo nes, pa vyz džiui: www.get sha rex.com, 
www.cams tu dio.org ir kt.

Pa si tel kus in teg ra vi mo ga li my bes ga li ma ra cio na liau iš nau
do ti pa mo kų lai ką, ug dy ti kri ti nį mo ki nių mąs ty mą, ska tin ti kū
ry biš ku mą, for muo ti ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo įgū džius. 
Li na Mi chai lo vie nė, Eu ge ni jus Bui vy das, Ri ma Er nes tie nė iš 
Šiau lių Didž dva rio gim na zi jos, Gen trū da Čes no vie nė, Do vi lė 
Ru do kai tė iš Kau no sta ty bi nin kų ren gi mo cen tro pa sa ko jo, kaip 
se ka si in teg ruo ti įvai rius mo ko muo sius da ly kus. Klau sy to jai pri
ta rė Ag nės Čiū tie nės ir Van dos Bi ne vi čie nės iš Kau no Vik to ro 

Kaipgerinamemokiniųpasiekimus

Kup re vi čiaus pa grin di nės mo kyk los iš sa ky tai nuo mo nei, kad 
„su pla nuo ti ir pa reng ti in teg ruo tą pa mo ką rei kia dau giau mo
ky to jų pa stan gų bei lai ko, ta čiau tiks liai iš si kel ti už da vi niai – tai 
dvi gu bas sėk mės ga ran tas.“ Ra mu tė Rui kie nė, Ri ta Re mei kie
nė, Irai da Kan dro tie nė iš Tau ra gės pro fe si nio ren gi mo cen tro 
pa si da li jo, kaip ve da mos in for ma ci nių tech no lo gi jų ir sti liaus bei 
įvaiz džio kū ri mo in teg ruo tos pa mo kos hi gie ni nės kos me ti kos 
kos me ti ko spe cia ly bės mo ki nėms, pa si tel kia ma kom piu te ri nė 
pro gra ma „Vir tu alma ke o ver“. Mo ky to jos pa tei kė at lik to ty ri mo 
apie IT nau dą re zul ta tus: vaiz do me džia ga, pa teik tys, mo ko mo
sios pro gra mos pa de da leng viau su vok ti da ly ki nę me džia gą. 
Mo ky to jų Na tal jos Švai bo vič ir Pa ve lo Ste fa no vi čiaus iš Vil
niaus Si mo no Dau kan to pro gim na zi jos mo ki niai Egip to is to ri ją 
mo kė si ne tra di ciš kai, kū ry biš kai pa si tel kę IT. Mo ky to jos Dia na 
Vir bic kai tė (Šiau lių Didž dva rio gim na zi ja) ir Kris ti na No sa mie nė 
(VšĮ Šiau lių uni ver si te to gim na zi ja) re ko men da vo eko no mi kos, 
ma te ma ti kos ir IT in teg ra ci jai nau do ti jun gi mo mo de lį (są vo ka 
ar da ly ko me džia ga pa ima ma iš vie nos dis cip li nos, kad pa dė tų 
mo ky ti ir su stip rin tų ki tą mo ko mą jį da ly ką).

Šiau lių Sta sio Šal kaus kio gim na zi jos IT mo ky to ja me to
di nin kė Dai va Rai lie nė pri sta tė, kaip mo kyk lo je įgy ven di na 
„Eras mus+“ (KA2) stra te gi nių part ne rys čių pro gra mos pro jek tą 
„Te aching with ro bots“: naudoja „Le go Mind Storm EV3“ ro bo
tus, mo ko pro gra muo ti.

Ma te ma ti kos mo ky to ja eks per tė Ais tė Venc lo vie nė iš Šiau
lių Didž dva rio gim na zi jos at krei pė dė me sį, kad „ma te ma ti kos 
mo ky to jai tu rė tų ne tik iš mo ky ti spręs ti už da vi nius, bet ir juos 
pa si tel kus mo ky tis ma te ma ti kos.“ Rem da ma si sa vo pa tir ti mi, 
pe da go gė iš dės tė prin ci pus, kaip mo ky to jui at pa žin ti ir tai ky ti 
pro ble mi nio mo ky mo idė jas, at krei pė dė me sį, kad pro ble mi nio 
mo ky mo ak cen tas – pri vers ti mo ki nius klaus ti, ska tin ti sa va ran
kiš kai mo ky tis. Jai pri ta rė ir Li gi ta Min kaus kie nė iš Kau no Si mo
no Dau kan to gim na zi jos. Pra ne šė ja tei gė, kad „ma te ma ti kos 
mo ky mo si pro ce se svar biau sia iš ug dy ti mo ki nio no rą mo ky tis 
taip, kad pats su pras tų moks lo reikš mę, są mo nin gai norėtų 
la vin tis, to bu lin tų si sau gio je, bai mės ne ke lian čio je ap lin ko je.“

Kon fe ren ci ją api ben dri no Šiau lių Didž dva rio gim na zi jos 
ma te ma ti kos mo ky to jas eks per tas Vin cas Ta ma šaus kas: 
„Šian die nos iš šū kiai: pa mo kos ko ky bės val dy mas ir pa sie ki mų 
po ky čio ma ta vi mas. Da bar ti niai mo ki niai – tai stū mok lis, ku ris 
ver čia mus mo ky tis, ne at si lik ti, pa si telk ti ino va ci jas, ei ti pir myn. 
Ana li zuo ja me, koks tu rė tų bū ti mo ky to jo po vei kis, kad mo ki nių 
pa sie ki mai ge rė tų. At ėjo me tas į vis ką pa žiū rė ti ki taip – ge ra 
pa mo ka yra ta, ku rio je ga li ma daug iš mok ti, svar bus kiek vie nas 
ben druo me nės na rys, puo se lė ja ma sau gi ir drau giš ka ap lin
ka. Tai pa mo ka, su tei kian ti ne tik bū ti nų ži nių, bet ir ge bė ji mų 
jas kū ry biš kai tai ky ti. Kvie čia me in ten sy viau in di vi du a li zuo ti 
mo ky mą(si), kad mo ki niai ga lėtų pa mo ko se ir na mie mo ky tis 
pa gal as me ni nius po rei kius, o ne ben drus nu ro dy mus. Pra na
šau ti at ei tį – keb lus da ly kas. Mū sų mo ki niai tu ri bū ti pa si ren gę 
da bar čiai, ku ri jau at ėjo, ir at ei čiai, ku rios dar nė ra. Jie pri va lo 
ge bė ti kur ti, pri si tai ky ti, ko vo ti, pa si ti kė ti, kad ne su klup tų nuo 
so cia li nių, eko no mi nių ir tech no lo gi nių re vo liu ci jų bei kri zių.“

Kon fe ren ci jo je ak ty viai da ly va vo ir lei dyk lų „Švie sa“ bei „TEV“ 
va do vai, ku rie ple na ri nia me po sė dy je pa si da li jo ma te ma ti kos 
lei di nių nau jie no mis. Lei dyk los „TEV“ ge ne ra li nis di rek to rius 
pa tei kė ap klau sos re zul ta tų ana li zę, kaip va do vė lių ne šio ji ma
sis le mia mo ki nių pa sie ki mus. Dė ko ja me lei dyk lai „Švie sa“ už 
do va nas pra ne šė jams.

Jau iš leis tas kon fe ren ci jos straips nių lei di nys.

DaivaBUKELYTĖ
ŠiauliųDidždvariog-josinformaciniųtechnologijųmokytojaekspertė

RimaERNESTIENĖ
Matematikosmokytojametodininkė

VincasTAMAŠAUSKAS
Matematikosmokytojasekspertas
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Mokyklose

Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je tei gia ma, jog „pa grin di niai ir 
pa gei dau ja mi mo kyk los veik los re zul ta tai – mo ki nių as me ny
bi nė bran da, in di vi du a lias ga li my bes ati tin kan tys mo ky mo si 
pa sie ki mai ir nuo la ti nė pa žan ga.“ Kau no r. Ne ve ro nių gim na zi ja, 
siek da ma pa ge rin ti ugdytinių pa sie ki mus, to bu li na mo ky to jų 
kom pe ten ci jas, ge bė ji mą in di vi du a li zuo ti ug dy mą ir stip rin ti 
mo ki nių mo ty va ci ją mo ky tis.

Pri ori te ti nė mo kyk los veik los kryp tis – gimnazistų pa sie ki mų 
ir in di vi du a lios pa žan gos ste bė se na. Pa ma tuo ti, pa ste bė ti, 
fik suo ti, įsi ver tin ti da ro mą as me ni nę pa žan gą pa mo ko je tik rai 
ne leng va. Tad mo ky to jams bū ti na to bu lin ti pa mo kos pla na vi mo 
ir or ga ni za vi mo kom pe ten ci jas, siek ti, kad ji bū tų šiuo lai kiš ka, 
vy rau tų mo ky mo si, o ne mo ky mo pa ra dig ma. Gim na zi jo je 
pe da go gai lan ko si vie ni ki tų pa mo ko se: ste bi mo ky to jų ir mo
ki nių veik lą, ją ver ti na, ana li zuo ja. Ge bė ji mas iš si kel ti tiks lus, 
už da vi nius, pa si rink ti efek ty vius mo ky mo si me to dus, prie mo
nes, įsi ver tin ti as me ni nę pa žan gą, tiks lin gai pla nuo ti to les nius 
žings nius – tai įtrau kia mo ki nius į ak ty vų mo ky mą si, ska ti na 
mo ty va ci ją. Su pla nuo ti ir or ga ni zuo ti šiuo lai kiš ką pa mo ką yra 
ne men kas iš šū kis, ska ti nan tis mo ky to jus ieš ko ti kom pe ten ci jų 
to bu li ni mo bū dų bei for mų.

Sėkmėsistorija–mokiniųindividualiospažangosstebėsena

Dau gu mai pe da go gų ge riau sias kva li fi ka ci jos to bu li ni mo bū
das – mo ky ma sis iš prak ti kų, pa tir ties ste bė ji mas, ap ta ri mas. 
Tad gim na zi jos ad mi nist ra ci ja bei me to di nė ta ry ba vy ko į Prie
nų r. Iš lau žo pa grin di nę mo kyk lą, ku rio je di rek to rė Ra sa Ži lins
kie nė, pa va duo to jos Aud ro nė Ra moš kie nė ir Vil ma Dau nie nė 
pa si da li jo mo ki nių as me ni nės pa žan gos ste bė se nos sėk mės 
is to ri ja. Di rek to rė pa brė žė as me ni nių po kal bių su ug dy ti niais, 
tė vais, dar buo to jais svar bą, bū ti ny bę mo kė ti iš klau sy ti, pa ste
bė ti ne ver ba li nės kal bos žen klus. Ji tei gė, jog mo ki niai ir tė vai 
iš ryš ki na in di vi du a lius pa sie ki mus, mo ky mą si, el ge sį, mėgs ta
mus ir įdo mius mo ko muo sius da ly kus. Di rek to rės pa va duo to jos 
ug dy mui pa pa sa ko jo apie kon kre čius mo kyk lo je ir pa mo ko se 
nau do ja mus as me ni nės pa žan gos ste bė se nos me to dus. 

Pritariame, jog ge riau sias mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo 
bū das – mo ky ma sis iš pa tir ties. Esa me dė kin gi po jek to „Ly de rių 
lai kas“ da ly vėms, Iš lau žo pa grin di nės mo kyk los ly de rėms – 
di rek to rei R. Ži lins kie nei, pa va duo to joms A. Ra moš kie nei ir 
V. Dau nie nei. Ti ki me, jog ir mū sų gim na zi ja ku ria sa vo mo ki nių 
bei vi sos ben druo me nės sėk mės is to ri ją.

DanguolėMARMIENĖ
Kaunor.Neveroniųg-josdirektorė

Ko vo 3io ji – Tarp tau ti nė ra šy to jų die na, o 
mums, Šiau lių „Sau lė te kio“ gim na zi jos ben
druo me nei, dar ir ma ža sis ju bi lie jus – jau penk tą 
kar tą mo ki nius kvie tė me į te ori nęprak ti nę kon
fe ren ci ją. Šiais metais ji skirta knygai ir knyg 
nešiams. Konferencija „Su kny gos švie sa per 
pa sau lį“ su bū rė apie sep ty nias de šimt žmo nių.

Su si rin ku siuo sius skam bia dai na pa svei ki no 
fol klo ri nis an sam blis „Vie ver sė lis“, o di rek to rės 
pa va duo to ja ug dy mui Re gi na Bu rins kie nė pa
dė kos raš tais ap do va no jo sėk min gai mies to 
mo ki nių skai to vų kon kur se pa si ro džiu sius gim
na zi jos auklėtinius ir dik tan to (be je, jau de vin to) 
kon kur so nu ga lė to jus. Juk mus vi sus sie ja mei lė 
lie tu viš kam žo džiui, ku rį Lie tu vos knyg ne šiai ant 
sa vo pe čių ne šė spau dos drau di mo me tais. Oi, 
ir gud rūs tie lie tu vai čiai: jei ne ga li spaus din ti 
kny gų lo ty niš ko mis rai dė mis, spaus di na go tiš
ko mis ar ba pa kei čia spaus di ni mo da tą ar au to riaus var dą – taip 
Šiau lių uni ver si te to vy riau sio ji bib lio te ki nin kė Ali na Ša la vė jie nė 
su pa žin di no kon fe ren ci jos da ly vius su kon tra fak ci niais lei di
niais. Tu ri me bū ti dė kin gi ir šiau lie čiams Po vi lui Vi šins kiui bei 
Ge rar dui Bag do na vi čiui už lie tu viš kos kul tū ros puo se lė ji mą. 
Apie šiuos iš ki lius žmo nes ir jų nu veik tus dar bus pa pa sa ko jo 
Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio vie šo sios bib lio te kos dar
buo to ja As ta Kak ty tė. O Eri kas Pa lec kis ir Eri ka Krikš čiū nai tė 
pri mi nė dar vie ną svar bų Šiau liams žmo gų, sa vo pro se ne
lį – Jo ną Krikš čiū nąJo va rą. Už si spy rę esa me mes, lie tu viai: 
„Skai tė me, skai to me ir skai ty si me“, – pa reiš kė „Ro mu vos“ 
gim na zis tai ir sa vo min tis pa tvir ti no at lik tais ty ri mais apie pa
aug lių skai to mas kny gas. „Nau dą duo da ne kny gų dau gu ma, o 
ge ru mas“, – ati ta rė ki ti kon fe ren ci jos da ly viai ir da li jo si min ti mis 
apie ge riau sias skai ty tas kny gas. Juk sa ko ma: kad tap tum pro
tin gas, už ten ka per skai ty ti de šimt kny gų, bet kad jas su ras tum, 

Arbaregioninėmokiniųkonferencija
„Suknygosšviesaperpasaulį“

rei kia per skai ty ti tūks tan čius. To kios kon fe ren ci jos ir rei ka lin gos, 
kad nepa si klys tu me in for ma ci jos gau so je. Pa si da li ję min ti mis 
apie kny gas ir knyg ne šius da ly viai su „Sau lė te kio“ gim na zi jos 
tech no lo gi jų mo ky to ja Li na Ado mai tie ne ir dai lės mo ky to ja 
Ra sa Pri šmon tie ne dar spė jo su si kur ti skir tu kų ir eks lib ri sų. O 
kie no šir dis dai na vo – ga lė jo ko jas su „Vie ver sė lio“ an sam blio 
na riais pa mik lin ti. Iš pra džių nuo gąs ta vu si dėl lie tu vių kal bos 
iš li ki mo Lie tu vos ver slo ko le gi jos dės ty to ja Rai mon da Ta mo še
vi čie nė pa da rė iš va dą, kad lie tu vių kal ba ir tau ta gy vuos, jei bus 
skai tan čių žmo nių: „Knyg ne šiais esa me kiek vie nas, jei my li me 
gim tą ją kal bą, o per ją ne ša me mei lę žmo nėms.“ 

Pa si bai gus te ori neiprak ti nei kon fe ren ci jai „Su kny gos švie sa 
per pa sau lį“, vie ni ki tiems lin kė jo me ge rų kny gų ir su si tik ti vėl 
ki tais me tais „Sau lė te ky je“.

RomaGLINSKIENĖ
Lietuviųkalbosmokytoja

Skaitė,skaito,skaitys...
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Pa si nau do jau ne ei li ne pro ga apsilankyti Klai pė dos r. Gargž dų 
„Vai vo rykš tės“ gim na zi jo je or ga ni zuo to je ma te ma ti kos kū ry
bi niųpro jek ti nių dar bų kon fe ren ci jo je „Ma te ma ti ka už lan go 
2016“. Tik rai sma gu gir dė ti ir ma ty ti, kad ma no am žiaus žmo nės 
su ran da lais vo lai ko bei sten gia si ty ri nė ti įdo mes nes, pa aug
liams pa trauk les nes te mas, su si ju sias su rim tu ir, at ro do, itin 
tiks liu ma te ma ti kos moks lu. Ne to kia ir daž na mo ky mo si for ma 
sten gia ma si pa dė ti jau ni mui su vok ti, kad iš tie sų kiek vie na me 
mū sų žings ny je ga li ma ap tik ti su ma te ma ti ka susietų si tu a ci jų. 
Tik rei kia ge bė ti at pa žin ti.

Pir mie ji ma no iš klau sy ti pra ne ši mai bu vo su si ję su gro žiu 
(plau kais bei šu kuo se no mis) – abu dar bus pa tei kė mer gi nos. 
Pri sta ty mas „Ro dik li nės ir ne ly gi nio laips nio šak nies funk ci jos 
šu kuo se no se“ pa ti ko tuo, kad at skleis tos ti ria mų funk ci jų sa vy
bės, gy ve ni miš ki pa vyz džiai, kur šios funk ci jos tik rai do mi nuo ja 
(kon fe ren ci jos da ly viams pa ro dy tas net šu kuo se nų kū ri mo 
procesas ir ga lu ti nis re zul ta tas). Ne pra stes nis ir ant ra sis pra

matematikospasaulisirartimas,irpaslaptingas

ne ši mas „Mer gi nų gro žis ir ma te ma ti ka“. Šia me dar be taip pat 
at skleis tos funk ci jų sa vy bės – ant ro kių pri sta ty mas iš si sky rė 
tuo, kad jos su gal vo jo už da vi nius iš kas die nių si tu a ci jų ir pa
aiš ki no, kaip rei kė tų šias „pro ble mas“ ap skai čiuo ti bei iš spręs ti. 
Taip pat pa ro dy tas vi zu a lus pa vyz dys – suk ne lė, ku rios siu vi mo 
kai ną mer gi nos ap skai čia vo ir pa tei kė veiks mų eigą.

Ga na įdo mus sve čių iš Klai pė dos „Vy tu rio“ pa grin di nės mo
kyk los pra ne ši mas „Skai čiai – žo džių trum pin to jai“. Tik rai ne 
vie nam su si da rė įspū dis, jog mer gai tės la bai kū ry biš kos! Jos 
me niš kai pa tei kė teks tą ir su do mi no pa si rink ta te ma – nie ka da 
ne bū čiau pa gal vo jęs, kad yra tiek daug žo džių, ku riuos ga li ma 
su trum pin ti pri tai kius skai čius. Pa vyz džiui: du rys – „2rys“, mė
nu lis – „mė0“, duk tė – „2ktė“ ir kt.

Pra ne ši mas „Mo der nio ji ar chi tek tū ra su sin(x) ir cos(x) 
funk ci jo mis“ pa ro dė tikrai pui kų dvy lik to kų ge bė ji mą nau do tis 
šiuo lai ki nė mis tech no lo gi jo mis. Jie at sklei dė funk ci jų sa vy bes, 
pateikė pa sau lio ar chi tek tū ri nius sta ti nius, lei džian čius vi zu a liai 
pa ma ty ti, kaip at ro do funk ci jų gra fi kai. Pa si rink ta ne pa pras tai 
įtrau kian ti pa teik tis, o spe cia lie ji efek tai ir fo no mu zi ka lei do mė
gau tis tik rai ge ru, mo der niu bei šiuo lai kiš ku abi tu rien tų dar bu. 
Tai gi, tai yra pui kiau sias įro dy mas, kad ir te ori jos aiš ki ni mas 
ga li bū ti pa trauk lus – te rei kia pa si steng ti.

Man ne ti kė čiau sias ir įdo miau sias bu vo pra ne ši mas „To bu
lie ji skai čiai“, pri sta ty tas gim na zi jos ma te ma ti kos mo ky to jos 
me to di nin kės Da lios Ben di kie nės. Pa si ro do, to bu lie ji skai čiai 
yra to kie, ku rių da lik lių su ma ly gi pa tiems skai čiams. Mo ky to ja 
vaiz džiai pri sta tė įdo mius fak tus iš se no vės Grai ki jos lai kų, 
baž ny čių gy ve ni mo. 

Tai gi, kon fe ren ci ją ver ti nu pui kiai ir džiau giuo si, kad ma no 
ben dra am žiai ne snau džia, o uo liai dir ba, sten gia si su do min ti 
bei įtrauk ti kuo dau giau mo ki nių į ar ti mą, bet ir pa slap tin gą 
ma te ma ti kos pa sau lį.

JustasPOCIUS
Klaipėdosr.Gargždų„Vaivorykštės“g-josauklėtinis

Ko vo pa bai go je Šiau lių 1ojo je mu zi kos mo kyk lo je vy ko 
res pub li ki nė me to di nėprak ti nė kon fe ren ci ja „Me no / mu zi kos 
mo kyk lų ug dy mo kai tos ak tu a li jos: nuo te ori jos iki prak ti kos“. 
Ren gi ny je da ly va vo apie 100 me no / mu zi kos mo kyk lų va do vų 
ir jų pa va duo to jų, mo ky to jų, Šiau lių mies to sa vi val dy bės Švie
ti mo sky riaus at sto vų.

Kon fe ren ci jos tiks las – ap tar ti me no / mu zi kos mo kyk lų ug dy
mo pa dė tį, te ori nių ir in stru men to pa mo kų pro ble ma ti ką, me to dų 
įvai ri ni mo ga li my bes, už megz ti ir pa lai ky ti ben dra dar bia vi mo 
ry šius. Su ne for ma lio jo bei for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug
dy mo si tu a ci ja Šiau lių mies te su pa žin di no Švie ti mo sky riaus 
Veik los ana li zės ir ne for ma lio jo ug dy mo po sky rio ve dė ja As ta 
Le saus kie nė, o nau jus iš šū kius ug dant šiuo lai ki nius vai kus 
nag ri nė jo Šiau lių pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos psi cho
lo gė Rai mon da Ske ry tėNa gins kie nė. Aš, šio st raips nio au to rė 
Kris ti na Ve dec kie nė, kal bė jau apie tai, kad mu zi ki nio ug dy mo 
ne rei kia sie ti vien su pro fe sio na lia mu zi kan to kar je ra – tai 
labiau vi sa pu siš kas žmo gaus la vi ni mas. Mu zi ka įtai ges nė nei 
bet ku ris ki tas me nas, tad ga li pa siek ti tą mū sų esy bės da lį, 
ku rios ne pa sieks nei kny ga, nei pa veiks las.

Mu zi kos mo kyk lo je vai kas iš moks ta dirb ti, kū ry biš kai mąs ty ti, 
pla nuo ti lai ką, kel ti sau tiks lus, pa jus ti ma lo nu mą įvei kus sun kią 
už duo tį, ug do mas jo darbš tu mas, ge bė ji mas pri si tai ky ti. Ar ne to 
rei ka lau ja gy ve ni mas – dar bo, pa stan gų, iš tver mės, kan try bės, 
tam tik rų įgū džių, ku riuos įgy ja me at lik da mi pa rei gas?

Respublikinėmetodinė-praktinėkonferencija

Ple na ri nio po sė džio lek to riai iš Ni dos, Kau no, Ma žei kių, 
Rad vi liš kio, Pa ne vė žio, Pa kruo jo, Kur šė nų bei Šiau lių me no / 
mu zi kos mo kyk lų dis ku ta vo apie ne for ma lio jo vai kų ug dy mo 
spe ci fi ką: ap ta rė si tu a ci ją at ski ro se įstai go se, me to dų įvai ri ni
mo ga li my bes te ori nių da ly kų ir in stru men to pa mo ko se bei kt.

Mo kyk los di rek to rius Vy gin tas Ali šaus kas džiau gė si kon fe
ren ci jos da ly vių ir lek to rių gau sa. Tai ro do, kad Šiau lių mies to 
sa vi val dy bės dė me sys for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čioms ug dy
mo įstai goms jau duo da sa vo vai sių: vai kai no riai lan ko mu zi kos 
mo kyk las, at si ran da nau jų trum pa lai kių ir il ga lai kių pro gra mų 
pa siū la, mu zi ki nis ug dy mas pe ri ma žmo gaus auk lė ji mo funk
ci ją ir pa ma žu tam pa ne ly di muo ju, o svar biau siu mu zi ki nio (ir 
ne tik) la vi ni mo kom po nen tu, for muo ja vi sa pu siš kai bran džią 
as me ny bę. Lek to rių žo di niai, vaiz do ir sten di niai pra ne ši mai iš
pro vo ka vo ak ty vias kon fe ren ci jos da ly vių dis ku si jas, at spin din
čias for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo pro ble mi nes sri tis.

Pe da go gų su si do mė ji mas pa tvir ti no to kio po bū džio veik lų 
po rei kį. Kon fe ren ci jos or ga ni za to riai pa ža dė jo po me tų vėl pa
kvies ti drau ge ap tar ti su bran din tų idė jų bei nau jau sių me no / 
mu zi kos mo kyk lų ug dy mo kai tos iš šū kių.

Su pra ne ši mų te ma ti ka ga li te su si pa žin ti in ter ne te – 
www.mu zi kos mo kyk la.mir.lt/res pub li ki neme to di ne
prak ti nekon fe ren ci ja.

KristinaVEDECKIENĖ
Šiaulių1-osiosmuzikosm-klosdirektoriauspavaduotojaugdymui
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Pa ste bė jo me, kad vis la biau di dė ja ato trū kis tarp vai ko ir 
na tū ra lios ap lin kos: trūks ta gam tos pa ži ni mo, sau go ji mo ir 
puo se lė ji mo įgū džių, ty ri nė ji mų pa tir ties. Tad jau ant rus me tus 
rug sė jo–g ruo džio mė ne siais Vil niaus in ži ne ri jos li cė jaus mo ki
niai, tė ve liai bei mo ky to jai vyk do vi suo me nės ap lin ko sau gi nius 
švie ti mo pro jek tus. Per nai įgy ven di no me pro jek tą „Su lai ky ki me 
že mę – jai ža lu ma rei ka lin ga“. Su ma ny mo tiks las – ug dy ti mo
ki nių są mo nin gu mą, in for muo tu mą, kū ry biš ku mą ir ini cia ty vą, 
to bu lin ti ap lin kos ap sau gos kom pe ten ci jas. Vyk dy da mi pro jek
to veik las sie kė me, kad auk lė ti niai pa jus tų ir su vok tų gam tos 
vien ti su mą bei har mo ni ją, nu ma ty tų sa vo veiks mų pa da ri nius 
gam tai. Svar bu, kad po žiū ris į gam tą, pa gar ba gy vy bei ir at sa
ko my bė už ją tap tų ver ty bi ne nuo sta ta.

Prie pro jek to pri si jun gė 1–8 kla sių mo ki niai, gam tos moks
lų, bio lo gi jos, tech no lo gi jų, pra di nių kla sių mo ky to jai bei tė vai. 
Idė jos bu vo su skirs ty tas į aš tuo nias veik las: edu ka ci nės pa
mo kos, gam tos die nų mi nė ji mai, kū ry bi nės dirb tu vės, ty ri mai 
ir ste bė ji mai gam to je, kon kur sai ir pa ro dos, kon fe ren ci jos, 
eks kur si jos, prak ti nė veik la gam to je. Džiu gu, kad vyk dy da mi 
šį pro jek tą mo ki niai daug lai ko pra lei do na tū ra lio je ap lin ko je. 
Per edu ka ci nes pa mo kė les, ste bė ji mų ir ty ri nė ji mų veik las Lie
tu vos jau nų jų gam ti nin kų cen tre jie su ži no jo apie smul kiuo sius 
van dens gy ven to jus, o Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) 
oran že ri jo je pa ma tė įvai riau sių iš Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų, 
Azi jos, Af ri kos at vež tų au ga lų. Li cė ju je or ga ni za vo me su si ti
ki mus su or ni to lo gu Ge di mi nu Pet ku mi, Vil niaus uni ver si te to 
dės ty to ju dr. An driu mi Pet ra šiū nu: spe cia lis tai su pa žin di no su 
spar nuo čių ir vabz džių gy ve ni mu, pa dė jo ste bė ti skren dan čius 
paukš čius.

At lik da mi ti ria muo sius dar bus mo ki niai gi liau su vo kė me džių 
ver tę žmo gaus gy ve ni me. Jie do mė jo si lie tu vių tau to sa ka, 
su rin ko dau gy bę pa da vi mų, pa tar lių ir mįs lių apie me džius, 
krū mus, au ga lus ir pa ste bė jo, kad jau nuo se nų lai kų lie tu viai 
gam tą su dva sin da vo, ti kėdavo ne pa pras to mis jos ga lio mis.

Mo ki niai kar tu su mo ky to jais or ga ni za vo Pa sau li nei gy vū nų 
die nai skir tą ak ci ją: siek ta su teik ti ypa tin gą dė me sį sa vo au
gin ti niams, pa dė ti be glo biams gy vū nams ir ki taip pri si dė ti prie 
jų ge ro vės. Vai kai dvi sa vai tes rin ko me džia gą apie gy vū nus, 
pa sa ko jo apie sa vo au gin ti nius, jų prie žiū rą, gy ve ni mo bū dą. 
Kla sės sten duo se pui ka vo si mo ki nių pie ši niai, ku riuo se jie įam
ži no sa vo drau gus, at sklei dė jų cha rak te rio sa vy bes, po mė gius. 
Į mo kyk lą at vy ko VšĮ „Le sė“ sa va no rės Ra sa bei Ag nė ir pri sta tė 
jau aš tuo ne rius me tus gy vuo jan čią gy vū nų glo bos or ga ni za ci ją.

Sulaikykimežemę Vyk dy da mi vi suo me nės ap lin ko sau gi nį švie ti mo pro jek tą 
pra di nių kla sių mo ki niai ir mo ky to jai ak ty viai ben dra dar bia vo 
su da ly kų pe da go gais bei vy res nių jų kla sių auk lė ti niais. Vie na 
ben dra dar bia vi mo veik lų – kū ry bi nės dirb tu vės. Pra di nu kai su 
tech no lo gi jų mo ky to ju Lau ry nu Dap ke vi čiu mi nu ta rė mo kyk los 
kie me ap gy ven din ti va ba lė lius ir įreng ti jiems na me lius – vabz
džių vieš bu čius. Tad mo ki niai rin ko įvai rią gam ti nę me džia gą: 
me džių ka la dė les, se nus kel mus, ša kas, nen dres, šiau dus, 
kan ko rė žius, la pus, žie vę ir pan. Kuo bus įvai res nės šio sta
ti nio me džia gos, tuo dau giau vabz džių rū šių pavyks pri vi lio ti, 
nes dau ge lis jų gy ve na tik tam tik ro je me die no je. Mo ki niai su 
di de liu en tu ziaz mu ir smal su mu „sta tė“ san da rius na me lius, o 
da bar ne kan triai lau kia nau jų gy ven to jų. Vabz džių vieš bu čiai 
ne tik pa puo šė mo kyk los ap lin ką, bet ir ta po pui kia mo ko mą ja 
prie mo ne: vai kai ga li ar ti miau pa žin ti ma žuo sius gy ven to jus, 
ty ri nė ti, ste bė ti jų gy ve ni mo bū dą.

Pro jek ti nių veik lų me tu mo ki niai vy ko į LEU, kur juos pa si ti ko 
Gam tos, ma te ma ti kos, ir tech no lo gi jų fa kul te to Tech no lo gi jų ir 
tech no lo gi nio ug dy mo ka ted ros dės ty to jos bei bū rys stu den tų. 
Bū si mie ji mo ky to jai pra di nu kams pa pa sa ko jo, kaip at si ra do 
pieš tu ki nės, pa siū lė iš ant ri nių ža lia vų pa tiems jas pa si ga
min ti, de ko ruo ti spal vo to mis vir ve lė mis. Mo ki nių pieš tu ki nės 
iš ke lia vo į vai kų glo bos na mus ir už ėmė nuo la ti nę vie tą ant 
ra šo mų jų sta lų.

Dar viena iš veiklų – man da lų kūrimas. Tai me ni nės sa vi raiš
kos prie mo nė – gy vas, džiaugs min gas ir gy dan tis kū ry bos pro
ce sas, pa de dan tis for mo mis bei spal vo mis iš reikš ti net pa tiems 
sun kiai ap čiuo pia mas emo ci jas, vi di nius iš gy ve ni mus. Man da la 
yra ma lo ni ak ty vios me di ta ci jos for ma, ku rios tiks las – pri slo
pin ti lo gi nį mąs ty mą, su ak ty vin ti in tui ci ją bei iš skir ti nę sie los 
raiš ką. Šis pro ce sas – tai rak tas į har mo ni ją, vie ny bė su sa vi mi 
ir gam ta, ap lin ki niu pa sau liu. Tai ypač nau din ga vai kams, pa de
da su ma žin ti vi di nę įtam pą, for muo ti po zi ty vų sa vęs ver ti ni mą, 
ska ti na kū ry bi nę sa vi raiš ką, pa mąs ty mus apie že mės tur tus... 
Kur da mi vai kai nau do jo že mės gė ry bes, min tis dė lio jo iš sėk lų, 
grū de lių, prie sko nių, žo lių ir kt.

Vil niaus in ži ne ri jos li cė jaus ben druo me nė Ber nar di nų so de 
yra įren gu si edu ka ci nę lys vę, kur mo ki niai ga li ne tik su si pa
žin ti su au ga lų įvai ro ve, jų de ri ni mo ga li my bė mis, bo ta ni nė mis 
sa vy bė mis, bet ir pro jek tuo ti, pri žiū rė ti. Vai kams ne pa pras tai 
pa tin ka, kai pa mo ka per si ke lia į Ber nar di nų so dą: jie ga li gam
to je ap žiū rė ti au ga lus, iš rau ti iš dy gu sią pik tžo lę, ru de nį pa kel ti 
nu kri tu sį la pą ar pa teik ti nau ją idė ją. Ža lio sios mo ky mo si ap
lin kos ska ti na mo ky to jus daž niau pri tai ky ti ug dy mo tu ri nį ir 
la vin ti ap lin kos ty rė jo kom pe ten ci ją. Mo ki niai Ber nar di nų so de 
tvar ko ap lin ką ir su si pa žįs ta su so do dar bais, o ru de nį – su 
žy din čiais au ga lais.

„Jei gu ap si žval gy si ap link, pa ma ty si daug žo ly nų. Jie vi si 
skir tin gi, nes juos sė jo ir so di no vis ki ti žvė rys ir paukš čiai. Pa
sė jo, už au gi no ir tu ri. Kiek vie nam – sa va žo lė“, – šie žo džiai iš 
Se le mo no Pal ta na vi čiaus pa sa kai tės „Kiš kia ko pūs čiai“ skam
bė jo Vil niaus mies to 1–8 kla sių mo ki nių ap lin kos ap sau gos 
kon fe ren ci jo je, skir to je Eu ro pos at lie kų ma ži ni mo sa vai tei. 
Į Vil niaus in ži ne ri jos li cė ju je lap kri čio mė ne sį vy ku sį ren gi nį 
su si rin ko 65 da ly viai. Mo ki niai ir jų mo ky to jos da li jo si pa tir ti mi, 
skai tė pra ne ši mus... Džiu gi na tai, kad vai kai do mi si ir ak ty viai, 
kū ry biš kai tau so ja ap lin ką, pa de da spręs ti pro ble mas, ku rias 
su ke lia di dė jan tis at lie kų kie kis ir ne at sa kin gas gam tos iš tek lių 
eik vo ji mas.

Ap lin kos ap sau gos pro jek tas organizuojamas tik rug sė jo
gruo džio mė ne siais, ta čiau ge ruo ju vi ru su už krės ta vi sa mo
kyk los ben druo me nė ir to liau vyk do įvai rias ap lin ko sau gi nes, 
gam ta moks li nes bei ti ria mą sias veik las. Pa va sa rį mo ki niai 
įren gia ža li ą sias pa lan ges, au gi na gė les, prie sko ni nius au ga lus, 
ste bi parsk ren dan čius paukš čius, ke lia in ki lus, kar tu su mo ky
to jais da ly vau ja Pa sau li nės že mės die nos ren gi niuo se Vil niu je.

 
JovitaPONOMARIOVIENĖ

Vilniausinžinerijoslicėjausdirektorėspavaduotojaugdymui
MildaČERNIAUSKAITĖ

PradiniųklasiųmokytojaekspertėBernardinųsode
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Veiks mo sa vai tė „Be pa ty čių“ drą
si na kiek vie ną žmo gų bū ti ak ty vų ir 
ska ti na pa dė ti ma žin ti pa ty čių mas tą 
mo kyk lo se bei vi suo me nė je. Kė dai
nių su au gu sių jų ir jau ni mo mo ky mo 
cen tro ben druo me nė kas met pri si de
da prie šios ini cia ty vos. Mūsų šių me
tų šū kis „Drau giš ku mas – prieš nuo dis 
pa ty čioms“. Pa grin di nis sa vai tės 
tiks las – ug dy ti gra žų tar pu sa vio ben
dra vi mą ir ben dra dar bia vi mą.

In teg ruo to se veik lo se Jau ni mo 
sky riaus ve dė ja Gi ta na Sta sy tie nė 
ir vi suo me nės svei ka tos prie žiū ros 
spe cia lis tė Gra ži na Bič kie nė mo ki
niams kal bė jo apie pa ty čias, pri mi nė, 
kur ga li ma ir rei kia kreip tis pa gal bos, 
pa ta rė, kaip elg tis tai pa ste bė jus. Po 
fil mų apie pa ty čias per žiū ros ap tar tos si tu a ci jos, o da ly kų mo
ky to jai su ren gė pro tų mū šį „Aš ir tu – mes kar tu“.

Pas ku ti nė sa vai tės „Be pa ty čių“ die na bu vo pa ti šau niau sia, 
ją or ga ni za vo kū no kul tū ros mo ky to ja Jo lan ta Ja kie nė. Juk 
vi sa da mo ki niams įdo miau spor tuo ti, kai jų ko man dos na riai 
ar var žo vai yra mo ky to jai, to dėl es ta fe tės, krep ši nio ir fut bo lo 
var žy bos puikiai pa vy ko.

Vi są sa vai tę tre čio aukš to fo jė puo šė drau giš kų žmo gu čių 
fi gū ros, gė lių žie dai, kur tas skė tis iš žied la pių – į kiek vie ną 

Draugiškumas–priešnuodispatyčioms

jų įra šy tas pa lin kė ji mas drau gui. 
Ko lia žą „Drau giš ku mas – prieš nuo
dis pa ty čioms“ kū rė vi si įstai gos 
ben druo me nės na riai. Prie mū sų 
veik lų pri si jun gė Vo kie ti jos „Emc ra“ 
mo ky mo ir kon sul ta vi mo įmo nės 
dar buo to ja He le na Hehl ke, Švie ti mo 
ap rū pi ni mo cen tro Pro jek tų ad mi nist
ra vi mo sky riaus vyr. spe cia lis tės Mig
la Pin ke vi čie nė ir Si mo na Plie nai ty tė 
bei Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te
to dok to ran tė Auk sė Pet ruš ke vi čiū tė. 
Šau niai į ko man dą įsi lie jo Kau no 
ko le gi jos Kė dai nių Jo nu šo Rad vi los 
stu di jų cen tro stu den tė Ne rin ga Ka
rū nai tie nė, at lie kan ti so cia li nio pe
da go go prak ti ką. Sa vo pa lin kė ji mus 
žied la piuo se taip pat pa li ko ir mū sų 

cen trą pri žiū rin ti Kė dai nių r. po li ci jos ko mi sa ria to Vie šo sios 
po li ci jos sky riaus Pre ven ci jos po sky rio vy res nio ji spe cia lis tė 
Re da Švil pie nė bei jos ko le gė Kris ti na Ko le va to va.

LauraPAULAUSKIENĖ
Anglųkalbosvyresn.mokytoja,savaitės„Bepatyčių“organizatorė

VilmaPILKIENĖ
Jaunimoskyriausvyresn.socialinėpedagogė,

savaitės„Bepatyčių“organizatorė

Lie tu vos kur čių jų ir ne pri gir din čių jų ug dy mo cen tras (LKNUC) 
kas met nuo 2005 m. pri si jun gia prie veiks mo sa vai tės „Be pa ty
čių“. Šia ak ci ja sie kia ma ska tin ti visus drau giš kai ben dra uti bei 
ma žin ti pa ty čias tarp mo ki nių. Šie met iš ryš kin tos ne tik fi zi nės, 
bet ir emo ci nės, elek tro ni nė je erd vė je pa ti ria mos pa ty čios. 

Veiks mo sa vai tės „Be pa ty čių“ veik los mū sų ug dy mo įstai go je 
vy ko vi sas pen kias die nas. Pir ma die nį 5–7 kla sių mo ki niams 
mo ky to ja Jū ra tė Draz daus kie nė, vie na iš šios in for ma ci jos au
to rių, ve dė pre ven ci nes pa mo kas apie sau gu mą elektroninėje 
erd vė je, vir tu a lų ben dra vi mą, pa ty čias bei el ge sį so cia li niuo se 
tin kluo se. Ir pir ma die nį, ir ant ra die nį 6–8 ir I gim na zi jos kla sių 
mo ki niai da ly va vo cen tro psi cho lo go Vy čio Va lan ti no už si ė
mi muo se: dis ku ta vo apie pa ty čių ap raiš kas, mo kė si spręs ti 
iš ki lu sius kon flik tus, ap ta rė įvai rias si tu a ci jas ir ga li mą pa gal bą. 
Tre čia die nį III– IV gim na zi jos kla sių mo ki niai kar tu su ma ni mi, 
šio straips ne lio au to re Ra sa Ru so vi čiū te, ir lie tu vių kal bos 
mo ky to ja Vi ta li ja Šlap šins kie ne lan kė si Švie ti mo in for ma ci nių 
tech no lo gi jų cen tre (ITC), kur vy ko Sau ges nio in ter ne to jau ni mo 
fo ru mo se mi na ras „Be pa ty čių“. Ren gi ny je pri sta ty tas My ko lo 
Ro me rio uni ver si te to psi cho lo gi jos stu den tės Auš ros Si re vi čiū
tės LKNUC at lik tas ko ky bi nis ty ri mas, ku rio tiks las – iš ana li zuo ti 
sub jek ty vias kur čių ir ne pri gir din čių vai kų pa ti ria mas pa ty čias 
bei at skleis ti jų ypa tu mus. Mo ki niai taip pat iš klau sė ITC dar
buo to jų Na ta li jos Ig na to vos ir Au re li jos Dir vons kie nės, „Vai kų 
li ni jos“ psi cho lo gės Jur gi tos Smil tės Ja siu lio nės ir Sau ges nio 
in ter ne to am ba sa do rių pra ne ši mus, da ly va vo veik lo se: žai
dė, kū rė pla ka tus, spren dė si tu a ci jas, pri sta tė ir ap ta rė dar bų 
gru pė mis re zul ta tus. Ket vir ta die nį cen tre vy ko tarp mo kyk li nės 
drau giš kos spor to var žy bos, ku rio se da ly va vo Fi la re tų pra di
nės mo kyk los, Žvė ry no gim na zi jos ir mū sų įstaigos 1–5 kla sių 
mo ki niai. Be abe jo, nu ga lė jo drau gys tė. Po var žy bų da ly viams 
įteik tos pa dė kos, vi si drau giš kai val gė mū sų val gyk los dar buo
to jų iš kep tą obuo lių py ra gą. 

veiksmosavaitė„Bepatyčių“

Ket vir ta die nį ir penk ta die nį lie tu vių kal bos bei in for ma ci nių 
tech no lo gi jų mo ky to jos su auk lė ti niais ap ta rė visas sa vai tės 
veik las.

Ra sa RUSOVIČIūTĖ
Socialinėpedagogė

JūratėDRAzDAUSKIENĖ
Informaciniųtechnologijųmokytoja
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Pa sva lio r. sa vi val dy bės Švie ti mo pa gal bos tar ny bos ir ra jo no 
mo kyk lų psi cho lo gėms me to di nia me bū re ly je ki lo idė ja pe da
go gams pa reng ti pro gra mą, skir tą ne vien dar bui su vai kais. 
Pro gra ma sėk min gai vyk do ma jau vi sus me tus. Pe da go gams 
su reng tos pa skai tosprak ti niai už si ė mi mai „Ša lia ta vęs vai kas – 
iš girsk, pa ma tyk, pa dėk“. Veik los organizuotos ir per veiks mo 
sa vai tę „Be pa ty čių“.

Pa skai tos vy ko Pa sva lio lop še liuo sedar že liuo se „Lie pai tė“ 
ir „Žil vi tis“, Jo niš kė lio Gab rie lės Pet ke vi čai tėsBi tės, Vaš kų, 
Pum pė nų, Pet ro Vi lei šio gim na zi jo se, Pa sva lio spe cia lio jo je 
mo kyk lo je, Krin či no An ta no Vie na žin džio, Dau jė nų pa grin di
nė se mo kyk lo je. Taip pat ir Pa sva lio r. sa vi val dy bės Švie ti mo 
pa gal bos tar ny bo je be si sve čiuo jan čiam Rad vi liš kio jau ni mo 

šaliatavęsvaikas–išgirsk,pamatyk,padėk

mo kyk los ko lek ty vui. Ši idė ja bus tę sia ma, kol pro gra mą iš
klau sys vi sos ra jo no ug dy mo įstai gų ben druo me nės. Per už
si ė mi mus pe da go gai at lie ka ne ma žai prak ti nių už duo čių, ku rių 
tiks las – at pa žin ti, lai ku pa ste bė ti, tin ka mai su re a guo ti, ne lik ti 
abe jin giems vai kams, pa ti rian tiems įvai rių for mų smur tą. Ypač 
svar bu su vok ti, kad esa me at sa kin gi už sa vo el ge sį, re ak ci jas, 
ver ti ni mus, kai ša lia mū sų au ga vai kai.

Te gul vai kai pa jun ta, kad mes, su au gu sie ji, esa me su jais, 
jų pu sė je, ku ria me sau gią ap lin ką, nu brė žia me aiš kias ri bas, 
ką ga li ma da ry ti, o ko – ne. To kią ap lin ką, ku rio je vai kai ga li 
jaus tis sau gūs. 

GitazIGMUNTIENĖ,DaliaPETRĖNIENĖ
Psichologės

Ko vą Šiau lių „Ro mu vos“ pro gim na zi ja kar tu su Šiau lių mies
to sa vi val dy bės Švie ti mo cen tru or ga ni za vo ša lies ben dro jo 
bei spe cia lio jo ug dy mo įstai gų pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo 
mo ky to jų, pa gal bos spe cia lis tų me to di nęprak ti nę kon fe ren ci
ją „Vai ko ge ro vė ug dy mo įstai go je: ak tu a li jos ir spren di mai“. 

Kon fe ren ci jos tiks las – pri sta ty ti sėk min gą pa tir tį, kaip se
ka si ug dy ti skir tin gų ge bė ji mų mo ki nius, pa si da ly ti pa ti ria mais 
iš šū kiais ir jų spren di mo bū dais, kaip siek ti vai ko ge ro vės. 
Pa si kal bė ti apie skir tin gų ge bė ji mų mo ki nių ug dy mo ak tu a li jas 
į Šiau lių „Ro mu vos“ pro gim na zi ją su si rin ko 100 mo ky to jų, pa
gal bos spe cia lis tų, mo kyk lų va do vų iš vi sos Lie tu vos: Jo niš kio 
mies to ir ra jo no, Bai so ga los, Rad vi liš kio ra jo no, Vil niaus mies to, 
Klai pė dos ra jo no, Vil ka viš kio, Šiau lių ir t. t. 

Kon fe ren ci jos da ly vius svei ki no ir ple na ri nia me po sė dy je 
pra ne ši mą „Mo ki nių, tu rin čių el ge sio ir emo ci jų su tri ki mų, ug
dy mo va dy ba pro gim na zi jo je“ skai tė įstai gos di rek to rė Sta nis
la va Pra zaus kie nė. Pra ne šė ja pri sta tė ne tik mo kyk los ug dy mo  
pri ori te tus, mo ki niams ir tė vams tei kia mos kom plek si nės pa
gal bos mo de lį, bet ir pa si da li jo ge rą ja pa tir ti mi bei iš šū kiais, 
jų spren di mo bū dais, kaip se ka si ug dy ti skir tin gų ge bė ji mų 
mo ki nius.

Kon fe ren ci jo je iš vi so per skai ty ta 19 žo di nių, pri sta ty ti 7 
sten di niai pra ne ši mai ir 2 mo ky mo prie mo nės.

„vaikogerovėugdymoįstaigoje:aktualijosirsprendimai“

Ben dro jo ir spe cia lio jo ug dy mo mo kyk lų va do vai, mo ky to
jai, pa gal bos spe cia lis tai ap ta rė skir tin gų ge bė ji mų mo ki nių 
sėk min go ug dy mo ir psi cho so cia li nės pa gal bos as pek tus, 
pri sta tė įvai rius švie ti mo pa gal bos mo de lius bei me to dus, 
mo ky mo prie mo nes, lei di nius, pa slau gas ir kt. Kal bė ta ir apie 
ne tra di ci nes ug dy mo erd ves, ku rio se ug dy ti niai ga li at si skleis
ti, pa žin ti sa ve, pro duk ty viau iš nau do ti sa vo ge bė ji mus, pa tir ti 
mo ky mo si sėk mę. Kon fe ren ci jo je dis ku tuo ta apie mo ki nių 
sa vi raiš kos, so cia li nių kom pe ten ci jų ug dy mo ga li my bes ir 
for mas, mo ky to jo as me ni nių, da ly ki nių kom pe ten ci jų ir mo
ki nių mo ky mo si sėk mės są sa jas, svar bius kla sės auk lė to jo, 
mo ky to jo pa dė jė jo vaid me nis. Da ly viai pa si da li jo sėk min gos 
veik los pa tir ti mis, kaip se ka si kur ti pa lan kią ir sau gią edu ka ci nę 
ap lin ką, pri tai ky ti ug dy mo tu ri nį, siek ti mo ki nio ge ro vės ug dy
mo įstai go je. Taip pat šį kar tą itin pa brėž ta švie ti mo pa gal bos 
spe cia lis tų, ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo, part ne rys tės 
svar ba, veiks min ga in kliu zi ne ug dy mo fi lo so fi ja grįs ta mo kyk los  
veik la.

Api ben drin da mi kon fe ren ci ją da ly viai džiau gė si pa to bu li nę 
ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo, re flek ta vi mo kom pe ten ci jas, 
pa si da li ję ge rą ja pa tir ti mi.

IrenaMEŠKAUSKĖ
Šiaulių„Romuvos“prog-josmokytoja

Švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė pa žy mė jo, 
kad cen tro idėja remiasi Pa gal bos emo ci jų ir el ge sio su tri ki mų 
tu rin tiems vai kams kon cep ci ja, to dėl jis skir sis nuo ki tų to kio 
ti po įstai gų. „Šis cen tras ne tik ug dys, bet ir mo kys gy ven ti, tvar
kin gai elg tis, to bu lins so cia li nius įgū džius“, – sta ty bų pra džios 
ren gi ny je kal bė jo švie ti mo ir moks lo mi nist rė A. Pit rė nie nė.

Nau ja sis cen tras įsi kurs Kau ne, Že my nos gat vė je, gre ta 
Kau no so cia li nių pa slau gų ir sta ty bos ver slo dar buo to jų pro fe
si nio ren gi mo cen tro, taps jo pa da li niu. Ruo šia ma si pa sta ty ti 
ke tu ris na mus, ku riuo se gy vens ne dau giau kaip 20 vai kų. 
Šio je įstai go je jie ga lės pra leis ti iki 2 me tų. Pa sak švie ti mo ir 
moks lo mi nist rės, pir ma jam cen trui pa si rink tas Kau nas, nes čia 
yra vi sa rei ka lin ga in fra struk tū ra, taip pat pa gel bė ti pa si ruo šę 
pro fe sio na lūs Lie tu vos svei ka tos moks lų uni ver si te to psi cho
lo gai, psi chiat rai, gy dy to jai.

Vaikai gy vens šei my no se, ku rias pri žiū rės vie nas su au gęs as
muo, so cia li nis pe da go gas ar ki tas pro fe sio na lus dar buo to jas. 

pradėtasstatytinaujotipocentras

„Vai kus sups na mų ap lin ka, bus ski ria mas ypa tin gas dė me sys 
ir prie žiū ra. Jie gaus psi cho lo gi nę pa gal bą, svei ka tos prie žiū
rą, kiek vie nam kar tu su pe da go gais bus su kur tas as me ni nis 
ug dy mo si pla nas – to Lie tu vo je dar ne bu vo“, – tei gė švie ti mo 
ir moks lo vi ce mi nist rė Na tal ja Is to mi na.

Nau jo jo cen tro auk lė ti niai lan kys įpras tą ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lą. Jiems taip pat bus su tei kia ma ga li my bė mo ky tis ša lia 
esan čio je pro fe si nė je mo kyk lo je ir įgy ti spe cia ly bę.

Į to kį res pub li ki nį cen trą vai kai ar pa aug liai bū tų siun čia mi tik 
ta da, kai vie tos spe cia lis tų pa gal ba mo kyk lo je ar sa vi val dy bės 
pe da go gi nė je psi cho lo gi nė je tar ny bo je ne su teik tų lau kia mų 
re zul ta tų.

Nu ma to ma, kad nau ja sis cen tras du ris at vers jau 2016 m. 
rug sė jį. Jo sta ty bai Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja (ŠMM) šie met 
ski ria 200 tūkst. eu rų. Lie tu vo je pla nuo ja ma pa sta ty ti ke le tą 
to kių įstai gų, at ski ras cen tras bū tų skir tas au tiz mo sin dro mą 
tu rin tiems vai kams.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Ve ly kų lau ki mas pra si de da pra ėjus Ver bų sek ma die niui. 
Tik ro ji ver ba pa gal lie tu vių pa pro čius – puokš tė, su skin ta iš 
gluos nio ir ka da gio ša ke lių. Ti kė ta, kad sprogs tan tys ir su ža lia vę 
au ga lai tu ri ma giš kų ga lių, ver ba pa lies ti gy vu liai bus svei ki, o 
žmo nės – lai min gi ir gra žūs. Štai Vil niaus ver bos (šiam kraš tui 
bū din gi dir bi niai iš sau sų au ga lų) yra vė les nės kil mės, ver ti na
mos kaip sa vi ta tau to dai lės ša ka.

Ko vo vi du ry je Vil niaus „Lais vės“ gim na zi jo je vy ko ren gi nys 
„Vil niaus ver bos“. Į mo kyk lą at vy ku si Vil niaus r. Če ko niš kių 
ver bų ir bui ties sek ly čios tau to dai li nin kė Fran ciš ka Ryn ke vič 
pri sta tė Vil niaus kraš to ver bų tra di ci jas ir pa dė jo mo ki niams 
jas su si riš ti.

gimnazistaimokėsisurištitradicinesvilniausverbas

„Vil niaus ver bos“ yra vie nas iš tarp mo kyk li nio pro jek to „At
si duok Vil niui, nes jis ta ve my li“ ren gi nių. 2015–2016 m. m. 
vyks tan čio pro jek to tiks las – pa žin ti Vil nių, Lie tu vos sos ti nę, 
su vok ti šio mies to is to ri ją. Su ma ny mo va do vai – lie tu vių kal bos 
mo ky to jai Ra mu nė Gas pa ra vi čie nė ir aš, šios in for ma ci jos au to
rius Ma rius Ja nu le vi čius, pro jek tą pri žiū ri pa va duo to ja ug dy mui 
Jo lan ta Gu taus kai tėJa nu le vi čie nė.

Fil mą apie ren gi nį „Vil niaus ver bos“ ga li te pa si žiū rė ti 
www.you tu be.com/watch?v=TjI6gzWy7oE.

MariusJANULEVIČIUS

Tel šių „Sau lė te kio“ pra di nė 
mo kyk la nuo 2012 m. ug dy mą 
or ga ni zuo ja pa gal tarp tau ti nės 
ba ka lau re a to pro gra mos nuo s 
ta tas, ku rios ska ti na ug dy ti pla čių 
pa žiū rų žmo gų, nuo lat sie kian tį 
ži nių, at sa kin gą už vi są ben
druomenę, dė me sin gą ap lin kai, 
mo kan tį dirb ti in di vi du a liai ir ko
man do je. Ši pro gra ma re mia si 
ge riau sio mis pa sau lio me to di ko
mis, nyks ta ri bos tarp pa mo kų ir 
kla sių, ug dy mo tu ri nys per si ke lia 
į il ga lai kius pro jek tus, kur vai kai 
dir ba kar tu su mo ky to jais, tė vais, 
vy res niais ar jau nes niais mo kyk
los drau gais ir taip įgy ja so cia li
nės pa tir ties, mo ko si at ras ti rei ka lin gą in for ma ci ją, ją pri tai ky ti 
prak ti ko je, ga li dis ku tuo ti, pa dė ti ki tam, kreip tis pa gal bos.

Ma nome, kad vie nas to kių sėk min gų pro jek tų da bar vyk
do mas mūsų mo kyk lo je. Šiais me tais Tel šiai ta po Lie tu vos 
kul tū ros sos ti ne. (Tel šiai – sep ty nių kal vų mies tas prie Mas čio 
eže ro, gar sė jan tis kaip vie na gra žiau sių vie to vių Lie tu vo je.) Tad 
mo kyk los ben druo me nei ki lo idė ja ge riau pa žin ti sa vo mies tą: 
pa na šų į Ro mą, įdo mų sa vo pra ei ti mi, tra di ci jo mis... Įstai go je 
mo ko si vai kai nuo 3 iki 11 me tų. Sumanymo ei gą ir idė jas siū lė 
vi si: ug dy ti niai, tė vai, mo ky to jos, o pro jek tą pa va di no me „Tel
šiai – ant sep ty nių kal vų“. Lo go pe dė Vir gi ni ja Van dzins kie nė 
iš kar to ėmė si or ga ni za ci nių dar bų. Kar tu nu ta rė me, kad nuo 
va sa rio iki ko vo vi du rio mo ki niai ir dar že lio auklėtiniai do mė sis 
bei rinks informaciją apie vi sas Tel šių kal vas, mies to is to ri ją, 
žy mius Tel šių ir vi sos Že mai ti jos žmo nes, kurs le gen das, ri muos 
ei lė raš čius že mai tiš kai. Kad vi sa tai ne lik tų tik seg tu vuo se, 
nu ta rė me su rink tą me džia gą ka bin ti ko ri do riu je ant sie nos.

Pir miau sia mo ky to jos Jū ra tė Pet ru lie nė, V. Van dzins kie nė, 
Dia na Ce cer vo vai tė, Vil ma Po ciu vie nė vi sas sep ty nias kal vas 
pa puo šė Tel šių ka ted ros, Ma žo sios baž ny tė lės, mu zie jaus 
„Al ka“, ka pi nių kar pi niais. Dar že li nu kai kū rė paukš te lius, pie šė 
Tel šiuo se au gan čius me džius... Mo ki niai ka bi no ant sie nos su
rink tą informaciją apie mies to gy ven to jus, ga myk las, mo kyk las, 
žy mias vie tas, at si ra do ir Mas čio eže ro bei vi sų Tel šių gat vių 
že mė la piai – kiek vie nas ga lė jo su si ras ti sa vo na mą.

Ket vir to kai ir tre čio kai ieškojo ar ba pa tys kū rė le gen das apie 
mies to at si ra di mą, In su los, Ma lū nų, Kiau lės, Bo bės, Vil niaus, 
Ža li ą ją ir Zak so kal vas. Ant ro kai su rin ko Tel šius gar si nan čių 
žmo nių nuo trau kas: is to ri ko Al fre do Bum blaus ko, ak to rių Ni
jo lės Nar mon tai tės ir Eu ge ni jos Pleš ky tės, baleto primarijaus 

pažinimoirpatirčiųpradžia–artimiausiaaplinka

Ne ri jaus Juš kos, dai ni nin ko Kęs
tu čio Jab lons kio, pia nis to Li no 
Du žins ko ir kt. Bib lio te kos ve dė ja 
Al do na Ta mo šaus kie nė su ren gė 
ei lė raš čių apie Tel šius kon kur są, 
ku ria me da ly va vo ir vai kai, ir tė
vai, ir mo ky to jai. Ko mi si ja iš rin ko 
še šis gra žiau sius kū ri nius, o pa
gal Ru gi lės Mi se vi čiū tės ei lė raš tį 
„Mo na gim te ni“ mu zi kos mo ky to
ja Va le ri ja Bul kaus kie nė su kū rė 
dai ną ir iš mo kė vi sus mo kyk los 
vai kus. Ei lė raš tukai pa te ko į dai
lią po ezi jos apie Tel šius kny ge lę, 
ku rią ga vo vi si kū rė jai.

Aš, vie na šio teks to au to rių, 
mo ky to ja Zi ta Jon ku vie nė, su 

„Ty ri nė to jų“ bū re lio nariais su ren gė me pro tų mū šį „Aš my liu 
Tel šius“, skir tą Lie tu vos ne pri klau so my bės at kū ri mo die nai. 
Ko vė si ke tu rios ko man dos, ku rias su da rė po pen kis 1–4 kla
sių mo ki nius. Da ly vius pa lai kė šau ni pub li ka, ver ti no ko mi si ja: 
Ma žo sios baž ny tė lės ku ni gas, mo kyk los glo bė jas Vai das Bui
vy das, mu zie jaus „Al ka“ vy res nio ji spe cia lis tė In gri da Vai tie kie
nė, mo kyk los di rek to rė Jad vy ga Vait kie nė ir pro jek to va do vė 
V. Van dzins kie nė. Vi rė tik ra pro tų ko va – rei kė jo at pa žin ti ir 
įvar dy ti Tel šių švie suo lius, pa aiš kin ti že mai tiš kų žo džių reikš
mes, su dė lio ti mies to her bo dė lio nę, su kur ti ko man dos šū kį 
bei at sa ky ti į dau gy bę vik to ri nos klau si mų. Vi sos pro tų mū šio 
už duo tys bu vo su rink tos iš pro jek to „Tel šiai – ant sep ty nių kal vų“ 
me džia gos. Da bar ko ri do riaus sie na yra svar biau sia mo kyk lo je, 
nes kiek vie nas čia ran da nau jos informacijos, džiau gia si sa vo 
ir drau gų dar bais.

At ši lus orams pro jek tas per si kels į mies tą: da ly vau si me Lie
tu vos kul tū ros sos ti nės ren gi niuo se, ke liau si me eže ro pa kran te 
ir skai čiuo si me meš ku tes, ap lan ky si me vi sas sep ty nias kal vas, 
Že mai ti jos kai mo bui ties mu zie jų.

Pro jek tas tę sia si, o jo vai siai jau noks ta. Ben dra vi mas tam pa 
šil tes nis, vai kai jau čia si sa vo mo kyk los šei mi nin kais, jie ga li 
pla nuo ti, pri im ti ir įgy ven din ti spren di mus. Mo ky to jos ir auk lė
to jos ste bi vai kų pa žan gą: ple čia si is to ri jos, ge og ra fi jos, kal bos 
kul tū ros ži nios, at si ran da ge bė ji mas ieš ko ti rei kia mos in for ma
ci jos, siek ti tiks lo, at lai ky ti ne sėk mes ir drau giš kai jas nu ga lė ti.

MildaMONSTIENĖ
Telšių„Saulėtekio“prad.m-klosdirektorėspavaduotoja

zitaJONKUVIENĖ
Mokytoja
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Ku piš kio r. No riū nų Jo no Čer niaus pa grin di nės mo kyk los 5–8 
kla sių mo ki niai ir jų auk lė to jai vy ko į eks kur si ją po Nai sius. Šią 
nuo sta bią ke lio nę pa do va no jo Nai sių kai mo ben druo me nė, jos 
įkū rė jas ir dau ge lio pro jek tų me ce na tas Ra mū nas Kar baus kis 
bei ko or di na to rė Eg lė Bla že vi čie nė. Nai siuo se ža vė jo gra ži 
ap lin ka, nuo šir dus pri ėmi mas ir ben dra vi mas. Pir miau sia su si
pa ži no me su Nai sių kai mo is to ri ja, vy ko me į vie nin te lį Lie tu vo je 
Bal tų die vų skulp tū rų mu zie jų po at vi ru dan gu mi. Jį su da ro dau
giau nei 50 ąžuo li nių eksponatų. Gro žė jo mės Sau lės aikš te ir 

išvykaįNaisius–ugdomenetradicinėseaplinkose

sau lės laik ro džiu, ap lan kė me In ki lų bei Bal tų žo ly nų mu zie jus. 
Pa ki lę į Al kos kal ną ir su sto ję prie ak me nų, iš gam tos sė mė mės 
ener gi jos. Ug nies aikš tė je kiek vie nas ga lė jo me su gal vo ti no rą 
ir apei ti te ri to ri ją, ti kė da mi, kad sva jo nė iš si pil dys. Nai siuo se 
įreng tas vie nas mo der niau sių da žas vy džio cen trų Eu ro po je, 
bet ne pa mirš ta mą įspū dį pa li ko Bal tų are na – pats di džiau
sias ob jek tas Lie tu vo je, su pil tas iš že mių. Tam pa nau do ta 
125 tūkst. ku bi nių met rų že mės, šlai tų aukš tis – 16 m. Are nos 
dy dis kaip Ro mos Ko li zie jaus: 200 m il gio, 160 m plo čio, ga li 

tilp ti 25–30 tūkst. lan ky to jų. Bal tų are na tam pa 
svar bia tau tos kul tū ros vie ta, o kal vos ak me nys 
tu ri sak ra li nę reikš mę. Pra ei da mi pro Li te ra tū ros 
mu zie jų, kiek vie nas ga lė jo me pa lies ti pa ma tuo se 
įmū ry tą šven tą ak me nį. Gi dė pa pa sa ko jo ir apie 
čia kur to se ria lo „Nai sių va sa ra“ ving ry bes, pa ro dė 
fil ma vi mo vie tas. Vi si bu vo me su ža vė ti R. Kar
baus kio že mai tu kų veis lės žir gais, su si pa ži no me 
ir su ožiu ku, ku ris yra šio žir gy no sa ni ta ras. Kaip 
vai kams pa aiš ki no gi dė, ožio šla pi mo kva pas at
bai do žir gus puo lan čius pa ra zi tus. Pa dė ko jo me 
gi dei ir at si svei ki no me su Nai siais, o ke liau da mi 
na mo dar ap lan kė me Kry žių kal ną.

Šią nuo sta bią eks kur si ją ga liu drą siai pa va din ti 
in teg ruo ta dau ge lio mo ko mų jų da ly kų pa mo ka – 
tai bu vo ir is to ri ja, ir dai lė, ir li te ra tū ra, ir kū no 
kul tū ra, ge og ra fi ja, ma te ma ti ka...

VandaKRIAUČIUKIENĖ
8kl.auklėtoja,kūnokultūrosmokytoja

Svei ka tą stip ri nan čio je 
Ma ri jam po lės Ri man to 
Stan ke vi čiaus pa grin
di nė je mo kyk lo je vy ko 
svei ka tin gu mo die na, ku
rio je da ly va vo 5–10 kla sių 
mo ki niai. Ši šven tė – tra
di ci nis ren gi nys, šieme t 
iš au gęs į įvai rių, įstai go je 
ne įpras tų spor to ir svei
ka ti ni mo už si ė mi mų bei 
pa skai tų die ną.

Ry tą mo ki niai ir mo
ky to jai pra dė jo ben dra 
mankš ta, ku rią ve dė cho
re og ra fi jos mo ky to ja Dai
na Mi siu ke vi čie nė. Vė liau vai kai da ly va vo įvai rio se veik lo se – 
jas pri sta tė ne tik pe da go gai. Pir mo sios pa gal bos mo ky mus 
ir pa skai tą „Svei ka mi ty ba“ skai tė Ma ri jam po lės sa vi val dy bės 
vi suo me nės svei ka tos biu ro vi suo me nės svei ka tos prie žiū ros 
spe cia lis tės Snie guo lė Ta ra se vi čie nė ir As ta Pu tei kie nė. Jo gos 
mo ky to ja In gri da Ku čins kie nė su pa žin di no su in dų fi lo so fi ja, o 
tre ne rė Edi ta Ku li kaus kie nė šar min gai vi sus įtrau kė į ae ro bi kos 
tre ni ruo tę. Sta dio ne įsi kū rę lan ki nin kų klu bo „Ug ni nė strė lė“ na
riai lei do iš ban dy ti akies taik lu mą, ne men kai pri klau san tį nuo 
ran kos jė gos. Orien ta ci nio spor to meist rės Aud ro nė Le vic kie
nė ir Rū ta Če pai tie nė mo kyk los te ri to ri jo je su ren gė azar tiš kas 
orien ta cines var žy bas. Na, o kū no kul tū ros mo ky to jai Vi li ja 
Luo bi kie nė ir Va len ti nas Krau li šas or ga ni za vo spor to rung tis – 
ber niu kai ko vo jo dėl grei čiau sios, stip riau sios, iš tver min giau sios 
ir taik liau sios kla sės ti tu lų. Su su ma vus re zul ta tus pa aiš kė jo, jog 

pir ma ja me po gru py je grei čiau sia ir stip riau sia ta po 5a kla sė, o 
iš tver min giau sia ir taik liau sia – 5b kla sė. Ant ra ja me po gru py je 
grei čiau sios ir iš tver min giau sios kla sės ti tu las ati te ko 8a kla sei, 
o stip riau sios ir taik liau sios – 7a kla sei.

Bai gia ma ja me ren gi ny je 5–8 kla sių mer gai tės pri sta tė rit mi nių 
šo kių kom po zi ci jas. Pa si ro dy mus ste bė jo ir ver ti no ko mi si ja.

Svei ka tin gu mo die na – pui kus lai kas stip rin ti svei ka tą, at
ras ti pa tin kan čią ir pri im ti ną spor ti nę veik lą, su ki tais pa si da ly ti 
ge ruo ju pa vyz džiu. Smagu, kad pui kiais re zul ta tais ga li me 
džiaug tis kar tu su ini cia ty viais mo ki niais bei ak ty vio mis kla sių 
ben druo me nė mis, taip pat su ben dra dar biau jan čio mis or ga ni
za ci jo mis – Ma ri jam po lės vi suo me nės svei ka tos biu ru ir Ma ri
jam po lės moks lei vių kū ry bos cen tru. 

EglėALENSKAITĖ
Neformaliojošvietimoorganizatorė

Nuaidėjosveikatingumodiena
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Prieš pus me tį „Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci ją iš ti ko pro ble
ma. Da lis mums ra šan čių mo ky to jų ir auk lė to jų sa vo laiš kus 
ėmė siųs ti Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro (ŠAC) ad mi nist ra
ci jai ir ki tų sky rių dar buo to jams, kad šie juos pe rad re suo tų 
„Švie ti mo nau jie noms“. Pas ta rie ji taip ir da ro. Dar bo pri si
dė jo vi siems, laiš kų ke lias į re dak ci ją pail gė jo, tad ko kia 
pras mė? Jei gu kam nors at ro do, kad ši taip siun čia mą 
in for ma ci ją bū ti nai iš spaus din si me, yra ne tie sa. Da lį Jū sų 
laiš kų skel bia me ŠAC in ter ne to sve tai nės ir so cia li nio tin klo  
„Fa ce bo ok“ „Švie ti mo nau jie nų“ pus la py je. Ši taip bus ir 
to liau, nes ne vis kas, kas įvyks ta vie no je mo kyk lo je ar dar
že ly je, yra įdo mu ki toms ša lies ug dy mo įstai goms.

„Švie ti mo nau jie noms“ teks tus rei kia siųs ti šiais ad re sais: 
in fo leid@sac.smm.lt ar ba zi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt. 

Nuo šir džiai dė ko ju vi siems, ku rie iš gir do re dak ci jos 
pra šy mą ir ne be ra šo in for ma ci jų tre čiuo ju as me niu, o taip 
pat ne pa mirš ta sa vo straips niuo se pa ra šy ti pil nų mi ni mų 
žmo nių var dų.

zinaRIMGAILIENĖ
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

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

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

InesaČIŽIūNAITĖ
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

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

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

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

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

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja

Lopšeliuose-darželiuose

Vilniaus mokyklojedarželyje „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 
lopšeliodarželio „Lazdynėlis“ direktorė Elena Markevičienė.

Mūsų mokyklosdarželio „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.

AndrejusGUOBIS

Žaidžiuirmokausi
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Vis gar siau kal ba ma apie svei ką gy ven se ną ir mi ty bą, svei ka
tą stip ri nan čias pro gra mas. Juk kiek vie nam ge ra sa vi jau ta – itin 
svar bi. Tad gal būt pra dė ki me for muo ti šiuos įgū džius pa tiems 
ma žiau siems? Kre tin gos r. Dar bė nų gim na zi jos iki mo kyk li nio 
ug dy mo sky riaus na riai no ri pa si da ly ti ge rą ja dar bo pa tir ti mi, 
kaip sa vo įstai go je tai ko įvai rius me to dus, kad ug dy ti niai kuo 
dau giau su ži no tų apie svei ka tą ir jos stip ri ni mą. Į iki mo kyk li nio 
ug dy mo pro gra mą įtrauk ta ir svei ka gy ven se na, ku rios vie nas 
iš pa grin di nių tiks lų – su da ry ti są ly gas tai syk lin gai for muo ti ir 
ko re guo ti lai ky se ną, la vin ti smul ki ą ją mo to ri ką ir pa dė ti iš veng ti 
plokš čia pė dys tės. Sten gia mės ža din ti ir ten kin ti vai kų po rei kį 
ju dė ti, ska tin ti no rą tap ti stip riems bei už sig rū di nu siems. Tad 
į kas die nę veik lą įtrau kia ma ben dro ji kū no kul tū ros pro gra ma  
„Au gu svei kas ir žva lus“ (jo gos už si ė mi mai), spor to pra mo
gos – šven tės, pirš tu kų žai di mų va lan dė lės, grū di ni mo vo ne lės, 
pė du čių mankš te lės ir ma sa žai, svei kų sa lo tų ar su muš ti nių 
die nos ir t. t.

Pirš tu kų žai di mo va lan dė lės – tai smul kia jai mo to ri kai stip
rin ti skir ti žai di mai, už duo tys, mankš tos su kaš to nais, kan
ko rė žiais, pieš tu kais, laz de lė mis. Už si ė mi mo me tu skam ba 
mu zi ka, ska ti nan ti at si pa lai duo ti, nu rim ti, įsi klau sy ti ir kū ry
biš kai pa žin ti ar ti miau sią ap lin ką. Vie na mėgs ta miau sių vai kų 
veik lų – van dens vo ne lės: skir tin gos tem pe ra tū ros van de ny je 
mo ko si ir stip ri na ge bė ji mą tai syk lin gai plau ti ran kas, įsi klau so 
į čiur le ni mo gar sus.

Jo gos už si ė mi mai – tai lai kas, ka da vai kai dė me sin gai at lie
ka įvai rius pra ti mus, at krei pia dė me sį į lai ky se ną, tai syk lin gą 
kvė pa vi mą, stip ri na pu siau svy rą, lanks tu mą bei iš lais vi na emo

grūdinuosi–augusveikas

ci jas ir kū ry biš kai vei kia. Vi sa 
tai at lik ti pa de da spe cia lis tas. 
Kaip įvar di jo vie na ug dy ti nė, 
jie spor tuo ja kaip spal vo ti dru
ge liai pie voje. 

Grū di ni mo si vo ne lių už si ė
mi mai ir pė du čių mankš tos bei 
ma sa žai – tai dar vie na veik
la, ku ri vai kams su ke lia daug 
džiu gių emo ci jų. Šie užsiėmi
mai or ga ni zuo ja mi du kar tus 
per sa vai tę prieš pie tų po il sį. 
Skir tin gos tem pe ra tū ros (šil ta 
ir šal ta) van dens vo ne lė se, į 
ku rias įde da ma ak me nu kų, 
kamš te lių, ru de nį – kaš to nų, 
ma žie ji smal suo liai įsi li pę 
žings niuo ja, sma giai skai čiuo
ja, įvar di ja po jū čius, sten gia si 
iš lai ky ti pu siau svy rą ir net to 
ne jaus da mi stip ri na pė du čių 
rau me nis. Taip pat kas dien 
prieš pie tų mie gą vai kai ei na 
sa gų, ežiu kų, kamš te lių ma sa
ži niais ar ki tais ba lan sa vi mo 
ta ke liais, mankš ti na pė du tes 
dė lio da mi ak me nu kus, ka
muo liu kus iš vie no in de lio į 
ki tą, ba si plė šo po pie rių ir pan. 
Pė du čių mankš tų ir ma sa žų 

prie mo nės kar tais kei čia mos, kad ne at si bos tų. 
Iš pra džių at lik ti už duo tis ar da ly vau ti už si ė mi muo se vai kams 

bū na ne drą su, ta čiau pa ste bi me, kaip stip rė ja jų pu siau svy ra, 
lai ky se na.

Kiek vie nais me tais sten gia mės at ras ti nau jų prie mo nių, bū
dų, me to dų. Tad šie met no ri me, kad lau ke po at vi ru dan gu mi 
at si ras tų ma sa ži niai pė du čių ta ke liai. 

JurgitaASTRAUSKIENĖ
Kretingosr.Darbėnųg-josikimokykliniougdymoskyriaus

direktorėspavaduotojaugdymui
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Me ni nės veik los nau da – ne abe jo ti na. Vai kai pra ti na si riš liai 
dė lio ti min tis, mo ko si pro zo di jos, tiks li na tai syk lin go ta ri mo 
įgū džius, iš reiš kia sa ve. Jau ant rus me tus Kė dai nių mo kyk
lo jedar že ly je „Pu rie na“ or ga ni zuo ja mi ren gi niai, skir ti skatinti 
kal bė ji mo ir kal bos su tri ki mų tu rin čių ug dy ti nių sa vi raiš ką bei 
tobulinti jų kal bi nius įgū džius. Į šiuos už si ė mi mus kvie čia mi 
Kė dai nių r. iki mo kyk li nių ir ben dro jo ug dy mo mo kyk lų 5–10 
me tų vaikai, tu rin tys kal bė ji mo ir kal bos su tri ki mų, bei juos 
ruo šian tys lo go pe dai. 

Skai čiuo ja me dau giau nei pen kias de šimt švie ti mo pa gal
bą gau nan čių kon kur so „Gar sų mar gi raš tai“ da ly vių, ku riuos 
ruo šė lo go pe dės iš skir tin gų ra jo no mo kyk lų. Kon kur si nė už
duo tis – sa vaip iliust ruo ti pa si rink to au to riaus ei liuo tą kū ri nį ir 
raiš kiai pa dek la muo ti. Vai kai ar jų ko man dos iliust ra vo Da lios 
Ge ra si ma vi čie nės ei lė raš tu kus, skir tus tiks lin ti gar sų ta ri mą, 
lie tu vių liaudies skai čiuo tes, mįs les ir net tė ve lių kur tas ei les. 
Iliust ra ci jas kon kur so da ly viai pristatė „Po wer Point“ pro gra ma. 
Kon kur si nę už duo tį lo go pe dai pri tai kė in di vi du a liems vai kų ge
bė ji mams, at si žvel gė į ug dy ti nių am žių: 
kas pa tys iliust ra vo, spal vi no, kas pra
šė tė ve lių pa gal bos. „Sim pa ti jų pri zais“ 
ko mi si ja ap do va no jo Kė dai nių lop še lio
dar že lio „Žil vi tis“, Kė dai nių r. Šė tos so
cia li nio ir ug dy mo cen tro bei Kė dai nių r. 
Aka de mi jos gim na zi jos mo ki nius. Be 
abe jo nės, ne ap si ė jo me be nuo tai kin gų 
Meš kiu ko pa si ro dy mų ir mu zi ki nių ka pe
los „Bil du kas“ svei ki ni mų.

Šį met or ga ni zuo to je šven tė je „Šne ku
čių te at ras“ kal bė ji mo ir kal bos su tri ki mų 
tu rin tys ug dy ti niai vai di no. Pa si puo šę 
la pė mis, pe lė džiu kais, meš ko mis, de
be sė liais, vo rais ir ki ta sce ni ne ap ran ga 
mo ki niai pri sta tė trum pu tes, ne su dė tin go 
tu ri nio ins ce ni za ci jas: lie tu vių pa sa ką 
be ga lo „Bu vo se nis ir se nu tė“, Kos to 
Ku bi lins ko ei liuo tą pa sa kė lę „Ka ti nė lis ir 
gai de lis“, ru sų liau dies pa sa ką „Pirš ti nė“, 
mu zi ki nę pa sa ką be ga lo „Du ka ra liai“ 
ir kt. Pa sa kų te ta ap ta rė vai din tų kū ri nių 

Kalbėjimoirkalbossutrikimuspadedantiįveikti 
meninėveikla

mo ra lus, nuo tai kas, vai kų pa si ro dy mus. 
Šven tė je da ly va vo dau giau nei pen kias
de šimt Kė dai nių r. skir tin gų ge bė ji mų 
mo ki nių. Di de lis da ly vių skai čius pri
me na, kad to kio po bū džio ren gi niai itin 
rei ka lin gi, o juo se da ly vau jan tys tė ve liai 
parodo, kad vai kų tai syk lin gi kal bi niai 
įgū džiai rū pi mums vi siems.

Ren gi nių idė jo mis rū pi nuo si aš, lo
go pe dė Gi ta na Da ni le vi čie nė. Šį met 
„Šne ku čių te at rą“ or ga ni za vo me kar tu 
su Kė dai nių „Ry to“ pro gim na zi jos lo go
pe dė Eg le Lei ku vie ne. Ren gi nių nuo tai ką 
pa de da kur ti įstai gos ben druo me nė – 
auk lė to jos, mo ky to jos, me ni nio ug dy mo 
pe da go gė. Ti kiu, kad tik vi si su si tel kę 
ga li me pa siek ti ben drą tiks lą – raiš kią ir 
tai syk lin gą mū sų mo ki nių kal bą.

GitanaDANILEVIČIENĖ
Kėdainiųmokyklos-darželio„Puriena“

vyresn.logopedė

Jau tre čius me tus iš ei lės kar tu su su grįž tan čiais paukš te liais 
mū sų mo kyk ladar že lis „Pu rie na“ džiau gia si į šven tę „Rai ba 
paukš te le, pa čiul bėk“ su si rin ku siais et ni nės kul tū ros puo se lė to
jais – Kė dai nių ra jo no vai kų ka pe lomis, fol klo ro ko lek ty vais. Šį 
kar tą atvyko dau gy bė sve te lių: Kė dai nių kul tū ros cen tro vai kų 
fol klo ro an sam blis „Kle ke tu kai“ (va do vė Gin ta rė Bra zins kie nė), 
La bū na vos pa grin di nės mo kyk los fol klo ro an sam blis „Pė de
lis“ (va do vė Dia na Do vy da vi čiū tė), liau diš kos mu zi kos ka pe la 
(va do vė Jur gi ta Vai tie kū nie nė) ir kt. Taip pat da ly va vo ir mū sų 
mo kyk losdar že lio ka pe la „Ku ku tis“, ku riai va do vau ju aš, šios 
in for ma ci jos au to rė. 

Vi sus da ly vius pa svei ki no ir skam bių dai nų pa lin kė jo „Pu
rie nos“ di rek to rė Bi ru tė Na ru še vi čie nė. Na ir pra si dė jo... Vi sa 
įstai ga skam bė jo nuo dai nų, kle ge sio, pokš tų, žai di mų, ar mo
ni kos gar sų. Su fol klo ro an sam bliais dai na vo me se no vi nes 
dai nas, iš gir do me ir iš mo ko me daug smul kio sios tau to sa kos 
kū ri nių, ka pe los kvie tė pa mik lin ti ko jas, su šok ti val są ar pol ką. 

„Raibapaukštele,pačiulbėk“

Šven tės ve dė jai pra džio je vi sus įspė jo, kad „rim tus žvir bliams 
su pe nė si me, pik tus ra tais iš dar den si me, nu liū du sius žą si nais 
už pju dy si me...“ Tad, kai už gro jo „Si ru čiu kų“ ar mo ni kos, abe
jin gų ne be li ko. La biau siai šir dį pa glos tė (kaip vy res ni žmo nės 
sa ko) „At ža ly no“ gim na zi jos ka pe la, ku rio je dai na vo ir gro jo 
bu vę mū sų auk lė ti niai, ka pe los „Ku ku tis“ dai ni nin kai. Vi liuo si, 
kad da bar ti niai „Ku ku čio“ ka pe los na riai, iš ėję į ki tas mo kyk las, 
ir to liau dai nuos mū sų se no lių dai nas, šoks, gros įvai riuo se 
liau dies ko lek ty vuo se.

Šventės pabaigoje mo kyk losdar že lio „Pu rie na“ di rek to rė 
B. Na ru še vi čie nė nuo šir džiai pa dė ko jo vi siems ko lek ty vams už 
puo se lė ja mą et ni nę kul tū rą ir įtei kė pa dė kos raš tus bei su ve ny
rus – paukš te lius. Tad čiul bėk, rai ba paukš te le, vi sus me tus ir  
sa vo gies me lė mis džiu gink mū sų šir dis.

DalytėIVOŠKIENĖ
Kėdainiųmokyklos-darželio„Puriena“

vyresn.meniniougdymopedagogė,kapelos„Kukutis“vadovė

Kėdainiųmokyklos-darželio„Puriena“ugdytiniaivaidinaA.Matučiopasakėčią„Tuojirrytoj“

K.Kubilinskoeiliuotospasakos„Katinėlisirgaidelis“inscenizacija
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Šal či nin kų r. Ja šiū nų lop še ly jedar že ly je „Žil vi tis“ vy ko 
ne tra di ci nis ren gi nys – du ris at vė rė kū ry bi nis pro jek tas 
„Mar gu čių mar gi ni mo dirb tu vė lės“. Su ma ny mo tiks
las – skie py ti pa gar bą pra ei ties kul tū rai ir su si pa žin ti 
su se nai siais ama tais. Lie tu vių liau dies iš min tis by lo ja: 
„Ama tą sun ku iš mok ti, bet iš mo kęs ga li šok ti“. Tad esa mi 
ir bū si mi prieš mo kyk li nu kai, įstai gos pe da go gai ir sve čiai 
da ly va vo pra smin ga me su si ti ki me su liau dies pa pro čiais.

Kaip vai kus su do min ti šimt me čius gy vuo jan čiais ama
tais, su pa žin din ti su ne tra di ci niais dar bo įran kiais ir prie
mo nė mis, kaip suor ga ni zuo ti veik lą, kad ma žie ji ga lė tų 
ne tik pa ma ty ti, bet ir pa tys iš ban dy ti ama ti nin ko dar bus? 
Ras ti at sa ky mus auk lė to joms pa dė jo Die ve niš kių is to ri nio 
re gio ni nio par ko spe cia lis tai. Į mo ky mus at vy ko vy riau sio ji 
spe cia lis tė, kul tū ro lo gė Iru tė Ei du kie nė. Ji tuo jau pat ėmė si dar
bo – su pa žin di no su mar gu čių mar gi ni mo ama tu, vai kai ga lė jo 
ne tik pa ma ty ti, bet ir pa tys viską iš ban dy ti. Su sė dę prie ma žų 
sta lų jie kruopš čiai dė jo vaš ką ant kiau ši nių ir mo kė si spal vin ti. 
Kiek vie nas sten gė si su kur ti kuo gra žes nį mar gu tį, dar ba vo si 
kruopš čiai, su di de le mei le. Mar gu čių bu vo įvai rių: skir tin gų 
raš tų, dy džių, pa puoš tų gė lių bei žo le lių at vaiz dais.

Grįž da mi na mo su mar gu čiais ran ko se vai kai pa sa ko jo tė vams 
apie nuo sta bią pa mo ką, džiau gė si pui kiai pra leis tu lai ku bei gra

jašiūnųdarželio„Žilvitis“mažiejiamatininkai

žiais sa vo dar be liais. 
Ti ki me, kad ar te lės 

šur mu lys ir ne įgu du siais pirš te liais su kur ti dar bai pa ža dins vai
kų su si do mė ji mą se nai siais ama tais, o įgy tos ži nios ir įgū džiai 
taps nau din ga pa tir ti mi. Įstai gos ben druo me nė džiau gia si, kad 
kū ry bi nis pro jek tas puikiai pa vy ko ir ne pa li ko abe jin gų – vi si 
pri si dė jo prie šio gra žaus ren gi nio.

IrenaVOICINOVIČ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Tarptautinės žemės dienos proga Mažeikių lopšeliodarželio 
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 – 

Saugantžemęšypsosivaikųširdelės

darželio kieme vaikai sukūrė mėlyną šypseną. Visi kartu nus 
prendėme, 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.

MonikaBIELIAUSKAITĖ
Auklėtoja
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Profesinio mokymo institucijose

Plun gės tech no lo gi jų ir ver slo mo kyk la (TVM), ben dra dar
biau da ma su Že mai ti jos kai mo tu riz mo aso cia ci ja, or ga ni za vo 
kon fe ren ci ją „Kai mo tu riz mo dar nios plėt ros per spek ty vos 
Že mai ti jo je“. Jos tiks las – su pa žin din ti Plun gės ra jo no kai mo 
tu riz mo ver sli nin kus, įvai rių ki tų tu riz mo pa slau gų tei kė jus su 
šio ver slo plėt ros ak tu a li jo mis, taip pat pri sta ty ti ne se niai mo
kyk lo je įreng tą Že mės ūkio tech ni kos eks plo a ta ci jos, prie žiū ros 
ir re mon to sek to ri nį cen trą bei kai mo tu riz mo or ga ni za to riaus 
ir vieš bu čio dar buo to jo spe cia ly bes.

Ren gi nį pra dė jo Plun gės TVM di rek to rius Aud rius Mi siū
nas – pri sta tė mo kyk lą bei jos veik lą. Kon fe ren ci jo je da ly va vo 
ra jo no sa vi val dy bės at sto vai, UAB „Plun gės Jo nis“ ver slo plėt
ros di rek to rius Jo nas Var ka lys. Pra ne ši mus skai tė įvai rių sri čių 
spe cia lis tai: Vals ty bi nio tu riz mo de par ta men to prie Ūkio mi nis
te ri jos Vie ti nio tu riz mo po sky rio va do vė In drė Tra ki mai tėŠeš
ku vie nė, Lie tu vos kai mo tu riz mo aso cia ci jos pre zi den tas Li nas 
Ža ba liū nas, Že mai ti jos na cio na li nio par ko di rek to rius Ra mū nas 

KonferencijaŽemaitijoje

Ly dis, Klai pė dos vals ty bi nės ko le gi jos dės ty to jos, bu vęs mū sų 
mo ki nys ir kai mo tu riz mo ver slą iš se ne lių pe rė męs Ša rū nas 
Mi ka šaus kas bei Plun gės turizmo in for ma ci jos cen tro at sto vai.

Per kon fe ren ci ją aptarta dau gy bė ak tu a lių te mų, kal bė ta apie 
kai mo tu riz mo ver slo rai dą, kai tą, per spek ty vas, su pa žin din ta 
su ap skai tos ir mo kes čių ak tu a li jo mis, pri sta ty tos su ba lan suo to 
tu riz mo ga li my bės sau go mo se te ri to ri jo se. Taip pat ne pa mirš ta 
pa si džiaug ti, kaip mū sų ra jo no kai mo tu riz mo pa slau gos pri sta
to mos tarp tau ti nė se pa ro do se. Kon fe ren ci jos da ly viai da li jo si 
ge rą ja pa tir ti mi, ieš ko jo idė jų šio ver slo plėt rai.

Ren gi nio pa bai go je ati da ry tas mo ko ma sis mo kyk los vieš
bu tis.

Sėk min ga kon fe ren ci jos ei ga rū pi no si pro fe si nio mokymo 
sky riaus ve dė jas Arū nas Bi ta ris ir aš, šio straips nio au to rė.

JurgitaKRIŠTUPIENĖ
Profesijosmokytoja

VšĮ Kau no me cha ni kos mo kyk lo je su reng ta res pub li ki nė 
moks li nėprak ti nė kon fe ren ci jase mi na ras „Ap lin ko sau gi nio 
ug dy mo pri ori te tai: pe da go gi nė ir vi suo me ni nė per spek ty vos“.

Renginyje įstai gos di rek to rius dr. Pau lius Če pas pa brė žė, kad 
gam to sau gi nių mo kyk lų veik lo je da ly vau jan ti ben druo me nė pri
va lo dar la biau rū pin tis eko lo gi ja. Apie ap lin kos ap sau gą Kau ne 
kal bė jo Ap lin kos ap sau gos sky riaus ve dė ja Ra de ta Sa vic kie nė, 
o Kau no Ge ro jo Ga ny to jo pa ra pi jos vi ka ras Ne ri jus Pi pi ras 
ir Kau no me cha ni kos mo kyk los mo ky to ja Ju di ta Meig lai tė 
ana li za vo te olo gi nės eko lo gi jos pro ble mas pa ra pi jos ug dy mo  
įstai go se.

UAB „Kau no šva ra“ va dy bi nin kė Ri ma Apo lians kai tė, Gam

Aplinkosauginio ugdymo prioritetai

to sau gi nių mo kyk lų pro gra mos ko or di na to rius Re nal das Ri
ma vi čius ir Kau no me cha ni kos mo kyk los mo ky to jas Arū nas 
Mai no nis sam pro ta vo apie ap lin ko sau gi nį ug dy mą. Taip pat 
da ly viai pri sta tė pra ne ši mus apie dar nią ap lin ką. Kon fe ren ci jo je 
vei kė mo ki nių fo to gra fi jų ir kū ry bos dar bų eko lo gi ne te ma ti ka 
pa ro da, ku rią at ve žė Vil ki jos že mės ūkio mo kyk los mo ky to jos.

Ren gi nio da ly vius ir sve čius ma lo niai nu ste bi no idė jų, siū ly
mų, pa ta ri mų gau sa, su vie ni jo ben dras no ras dar niai gy ven ti 
Že mė je, mo ky tis mo kyk lo je ir sau go ti gam tą.

RitaJAKŠTIENĖ
VšĮKaunomechanikosmokyklosg-josskyriausvedėja
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Pa ne vė žio „Švie sos“ spe cia lio
jo ug dy mo cen tras vyk do pro jek tą 
„Ak ty vus ir svei kas“. Su ma ny mo 
tiks las – ug dy ti svei kos gy ven se nos 
kul tū rą, for muo ti tei sin gą po žiū rį į 
sa vo svei ka tą ir steng tis iš sau go ti 
ge rą sa vi jau tą. Šiuo pro jek tu sie kia
ma ska tin ti ak ty vų mo ki nių lais va lai kį 
bei svei ką ir at sa kin gą gy ven se ną.

Pro jek to pra džio je vy ko nuo sta bus 
ren gi nys „Žie mos pa sa ka“. Ja me 
da ly va vo mū sų drau gai iš Pa ne vė žio 
spe cia lio sios mo kyk losdau gia funk
cio cen tro, lop še liodar že lio „Vai kys
tė“ ir Jau nuo lių die nos cen tro. Ren
gi nio da ly viai pri sta tė im pro vi zuo tus 
šo kių pa si ro dy mus, o vė liau links mi no si dis ko te ko je. Už pui kų 
pa si ro dy mą ir įdė tą dar bą cen tro mo ki niai bu vo ap do va no ti – 
vy ko į ki no cen trą „Fo rum Ci ne mas“, ku ria me ste bė jo mie lą ir 
pa mo kan tį ani ma ci nį fil mą „Ge ra sis di no zau ras“.

Mūsų auk lė ti niai da ly va vo pa skai to se ir prak ti niuo se už si
ė mi muo se, per ku riuos bu vo pa teik tos re ko men da ci jos, kaip 
tai syk lin gai sė dė ti, vaikš čio ti, sto vė ti, gu lė ti, ko kias kū no pa dė tis 
de rė tų rink tis ir ko kių veng ti. Mo ki niai tu rė jo ga li my bę įsi ver
tin ti lai ky se ną, taip pat dis ku ta vo apie svei ka tai ken kian čius 
ža lin gus įpro čius, pri si mi nė svar biau sius as mens hi gie nos 
prin ci pus. Sie kiant stip rin ti hi gie nos įpro čius ir pa brėž ti daž no 
ran kų plo vi mo nau dą, auk lė ti niams pa siū ly tos mui lo ga mi ni mo 
veik los: jie iš ban dė įvai rius kva pus, de ri no spal vas bei nau do jo 
skir tin gas for mas.

Ruoš da mie si šv. Va len ti no die nai, vai kai ne tik ra šė laiš ku

čius, bet ir vie ni ki tiems do va no jo sa vo ruoš tus svei kuo liš kus 
sau sai nius. O dau giau sia mokiniams džiu gių emo ci jų su tei kė 
pir mą kar tą iš ban dy ta spor ti nė veik la – čiuo ži mas ant le do. Šis 
už si ė mi mas lei do pro jek to da ly viams su vok ti, kad tai yra ne 
tik pra mo ga, bet ir in ten sy vi fi zi nė veik la, ska ti nan ti ge rą sa vi
jau tą bei vei kian ti tiek stam bi ą sias, tiek smul ki ą sias rau me nų  
gru pes.

Vi są lai ką da ly viai ruo šė im pro vi zuo tų šo kių pa si ro dy mus, 
ku rie bu vo pri sta ty ti Pa sva lio spe cia lio jo je mo kyk lo je. Pro jek to 
pa bai go je mo ki niai ap si lan kė Pa sva lio spor to mo kyk los ba sei
ne. Da ly viai ap ta rė įgy tas ži nias bei įver ti no pro jek to veik las.

RūtaRUMBUTIENĖ,
KristinazAKARAUSKAITĖ,InetaŠUKIENĖ

Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymocentrospecialiosiospedagogės

Pa ne vė žio kur čių jų ir ne pri gir din čių jų pa grin di nė mo kyk la 
(PKNPM) kas kart ieš ko vis nau jų ga li my bių, kaip kel ti pe da go gų 
kva li fi ka ci ją ir to bu lin ti kom pe ten ci jas. Se mi na rui „Et no kul tū ri nis 
ug dy mas me di jų vi suo me nės kon teks te“ šį kar tą bu vo pa si rink ta 
ne tra di ci nė erd vė – le gen do mis api pin ta Skė mių už ei ga (Rad vi
liš kio r.). Su si ti ki mas pra dė tas nuo vai šių, vė liau su ži no ta šios 
vie tos is to ri ja, ku rią at vy kė liams pa pa sa ko jo šei mi nin kė Mor ta. 
Pa sak jos, nuo se nų lai kų pa grin di nių Lie tu vos ke lių ša li ke lė se 
sto vė jo to kios pa ke lės už ei gos ir ap tar navo ke lei vius: tiek pri va
čius ke liau to jus, tiek pa što tar ny bas, tiek vals ty bės pa siun ti nius 
ar ka riuo me nės da li nius. Skė mių smuk lė „Stab dyk ar klius“ bu vo 
at kur ta bu vu sios Skė mių mo kyk los pa tal po se. Šis pa sta tas – tai 
ki ta dos Bai so ga los dva rui pri klau siu si už ei ga ša lia Kė dai nių– 
Bai so ga los vieš ke lio. Ji vei kė ir kaip pa što ar klių per kin ky mo 
sto tis, ku rio je XIX a. pra džio je lan kė si pats Ru si jos im pe ri jos 
ca ras – tai už ei gai su tei kė ypa tin gą reikš mę. Anot pa sa ko to jos, 
šiuos duo me nis pa vy ko gau ti iš Pa ber žė je tar nys tę ėju sio tė vo 
Sta nis lo vo. Jis tu rė jo ar chy vi nės me džia gos apie šią vie tą. 

Už ei ga gar si ir sa vo se no vi niais me duo liais, ku riais bu vo 
pa vai šin ti čia trum pam su sto ję Ru si jos ca ras Alek san dras su 
žmo na. Pa gal ypa tin gą re cep tą ke pa mus me duo lius ga mi no ir 
PKNPM pe da go gai – kiek vie nas ga lė jo pa ro dy ti sa vo me ni nius 
su ge bė ji mus. Pa šo vus šiuos gar dė sius į kros nį, da ly viai bu vo 
pa kvies ti į ca ri nės ru sų im pe ri jos lai kų slap tą va ka ro nę vie ti nė je 
už ei go je: skam bė jo se no sios lie tu viš kos dai nos ir ai dė jo mu zi

mokytojaisėmėsinaujųidėjų kan tų ve da mos se no vi nių šo kių me lo di jos. Tik liep ta ne pa mirš ti, 
kad veiks mas vyks ta ca ro gu ber ni jos lai kais, kai lie tu vių kal ba 
už draus ta ir bet ka da į už ei gą ga li už suk ti žan da ras pa tikrin
ti, ar ne skam ba dai nos drau džia ma kal ba, ne skai to mi raš tai, 
ne vai di na ma. Tad sve čiai turėjo bū ti pa si ren gę už trauk ti dai ną 
ir ru siš kai – tai te ko pa da ry ti už ėjus žan da rei, ku rią to bu lai su
vai di no PKNPM mo ky to jo pa dė jė ja Ga li na Ro ga čie nė.

Tie sa, tin ka mai pa vai ši nus bu vo ga li ma nu si ra min ti – į už
ei gą tą va ka rą žan da rė ne be už suks, tad šei mi nin kės pa kvie tė 
sve čius į slap tai pa reng tą lie tu viš ką vai di ni mą, ku ria me ar tis
ti nius ga bu mus pa ro dė ir PKNPM pe da go gai. Sce no je vy ko 
še šių da lių vai di ni mas, pa sta ty tas pa gal to me to vie ti nio ku ni go 
Ma tu lio pje sę: pa trauk liau sią kai mo mer gi ną pui kiai su vai di no 
di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui Li na Bart ny kie nė, iš di džią 
pa ra pi jos kle bo no gi mi nai tę – sek re to rė Jo li ta Glem žie nė, ūkio 
šei mi nin ką – vai ruo to jas Kęs tu tis Jur ge le vi čius, ne vėkš lą jau
ni kį – auk lė to jas Po vi las Šiau čiū nas. 

Per vi są pro gra mą ne trū ko min klių, le gen dų, siur pri zų bei 
do va nų. Už me niš kiau siai pa ga min tą ir pa puoš tą me duo lį ap
do va no ta mo ky to ja Ri ta Kas pa rie nė. 

PKNPM di rek to rė Danutė Kriš čiū nie nė įsi ti ki nu si, kad et no
kul tū ri nio po bū džio pro gra mos – ne pa pras tai nau din gos. Anot 
jos, pe da go gai ne tik įsi jau tė į XIX a. at mos fe rą, bet ir pa ro dė 
įvai rius sa vo ta len tus. „To kiuo se ren gi niuo se įtemp tą ir at sa kin
gą dar bą dir ban tys mo ky to jai ne tik įgy ja dau giau kom pe ten ci jų, 
bet ir at si sklei džia, tam pa kū ry biš kes ni ir at vi res ni nau joms idė
joms. O tai yra itin svar bu dir bant su klau sos ne ga lią tu rin čiais 
vai kais“, – pa žy mė jo mo kyk los va do vė.

LaimaLAPĖNIENĖ

Specialiosiose mokyklose

projektas„aktyvusirsveikas“
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Jau šven čia me pa va sa rį, jau ir Ve ly kos pra ėjo, o mo kyk lo se ir prie jų slenks čio tvy ro ki to kios nuo tai kos. Tad 
la bai pra šo me ne be ra šy ti mums apie Už ga vė nes, Ka ziu ko mu gę, Sau sio 13ąją, Va sa rio 16ąją. Per il gai už si
bū ti pra ei ty je nė ra ge rai. Taip at si lie ka me nuo gy ve ni mo. O tiems, ku rie dar vis ra šo, pa aiš ki na me, kad Jū sų 
in for ma ci ją pa skel bė me lei di nio so cia li nio tin klo „Fa ce bo ok“ pa sky ro je, o iš sa mes nę – ir Švie ti mo ap rū pi ni mo 
cen tro in ter ne to sve tai nės „Švie ti mo nau jie nų“ skil ty je „Re dak ci jos pa štas“. Ta čiau keletą iš skir ti nių laiš kų vis 
tik skel bia me, nes juose rašoma ne tik apie proginius tikslus.

Re dak ci ja

Švęs da mi Ko vo 11ąją, pri si min ki me tik rą sias ver ty bes – 
lais vę, ti kė ji mą, tie są, ben drys tę, Tė vy nės mei lę. Lie tu va, Tė
vy nė – ne tuš ti žo džiai... Po etas Jo nas Ais tis sa vo ei lė raš ty je 
„Tu esi“ ra šė: „Tu esi ta be kraš tė mė ly nė, / Pra žy dus šven tam 
il ge sy, / Ir šir dy iš ne šio ta Tė vy nė, / Ir džiaugs mas, ir lai mė esi.“

Jo na vos Rai mun do Sa mu le vi čiaus pro gim na zi jos ben druo
me nė Lie tu vos ne pri klau so my bės at kū ri mo die ną pa mi nė jo 
šau niai – su ren gė kon kur sąpro tų mū šį. Į sve čius at vy ko ra jo no 
mo kyk lų 5–6 kla sių mo ki niai. Kon kur so nu ga lė to jais ta po Jus
ti no Va rei kio pro gim na zi jos ko man da, ant rie ji li ko šei mi nin kai, 
tre či ą ją vie tą pa si da li jo „Ne ries“ ir Kul vos Ab ra o mo Kul vie čio 
pa grin di nių mo kyk lų auk lė ti niai.

Taip pat vi sa pro gim na zi jos ben druo me nė pri si jun gė prie 
ne tra di ci nio ug dy mo die nos „Mo kyk lo je ieš ko ki me Lie tu vos“ 
ren gi nių. 5–8 kla sių mo ki niai da ly va vo cho rų ka ruo se „Dai nuo ju 
Lie tu vai“ – 19 pro gim na zi jos kla sių dai na vo dai nas apie Tė vy nę, 
jos žmo nes. Ren gi nį pra dė jo nau jai su si kū ręs mo ky to jų ir mo
ki nių su tar ti nių an sam blis „Vė ri nė lis“. Pra di nu kai ne tik ste bė jo, 
kaip dai nuo ja jų drau gai, bet ir pa tys kū rė pro jek ti nius dar be
lius „Aš tu riu dvi ran ke les, kad dar be lio ne bi jo čiau“, da ly va vo 

paminėjomeLietuvosnepriklausomybėsatkūrimodieną

po kal biuo se „Aš svar bus Lie tu vos pi lie tis!?“. Vė liau 5–8 kla sių 
mo ki niai ra šė laiš kus Tė vy nei, pri sta tė pro jek tus „Vi du ram žių 
pi lys“, ga mi no tri spal vius ma lū nė lius ir jais puo šė mo kyk los 
te ri to ri ją, o tre čio aukš to sie nas gra ži no žy miau sių Lie tu vos 
lan ky ti nų vie tų pie ši niais ir ap ra šy mais. Me džiai pro gim na zi jos 
kie me pra žy do tri spal vė mis sau lu tė mis.

Lie tu vos ne pri klau so my bės at kū ri mo die nai pa mi nė ti bu vo 
skir tas ir bė gi mas, ku ria me da ly va vo apie 200 mo ki nių, mo ky to
jų, bu vu sių auk lė ti nių ir tė ve lių. O ko vo vi du ry je pro gim na zi jo je 
vy ko tra di ci nis renginys „Sa vo ta len tą do va no ju Lie tu vai“. Jame 
da ly va vo vi sų ra jo no ug dy mo įstai gų jau nie ji ta len tai. 

Ši šven tė tam pa vis pra smin ges nė, o die na – mū sų gy ve ni mo 
da li mi. Džiau gia si vy res ni žmo nės, dar pa me nan tys oku pa ci jos 
lai kus, džiau gia si ir tie, ku rie gi mė ne pri klau so mo je Lie tu vo
je. Ne pa pras tai svar bu, kad tas džiaugs mas bū tų nuo šir dus, 
per smelk tas pa si di džia vi mo jaus mu sa vo Tė vy ne, pa puoš tas 
įdo miais ir pra smin gais dar bais. Rei kia ma žiau pa to so ir tuš
čių kal bų, juk tai sma gaus ben dra vi mo, ben dra dar bia vi mo bei 
veik lų drau ge die na.

AldonaGAILIENĖ
Direktoriauspavaduotojaugdymui

Pa lan gos lop še liodar že lio „Si gu tė“ auk lė to jos šiais me tais 
or ga ni za vo šven ti nį ryt me tį „Lie tu va – lai vų ir jū ros kraš tas“. 
Ren gi ny je taip pat pa mi nė ta ir Lie tu vos ne pri klau so my bės 
at kū ri mo die na: „Bi tu čių“ ir „Bo ru žė lių“ gru pių vai kai kar tu su 
auk lė to jo mis su gie do jo LR him ną, dai na vo apie gim ti nę, jū rą, 
lai vus, šo ko ir mo ja vo vė lia vė lė mis. Šven ti nį ryt me tį ve dė me 
mes, šios in for ma ci jos au to rės, auk lė to jos Eg lė Sla ni nai tė ir 
Ni jo lė Gri ne vi čie nė. Vai ku čius dai ne lių apie gim ti nę, jū rą ir 
lai vus iš mo kė me ni nio ug dy mo mo ky to ja Jū ra tė Do či lo vie nė.

Ren gi ny je ap si lan kė bu riuo
to jas Juo zas Gvaz dai tis, ku ris 
1992–1993 m. api plau kė ap link 
pa sau lį jach ta „Lie tu va“. Sve čias 
pa pa sa ko jo, kad prieš 24erius me
tus šis įvy kis jau nai vals ty bei bu vo 
itin svar bus. Ke lio nė tru ko vie ne
rius me tus, mė ne sį bei sa vai tę – ir 
taip dau ge ly je uos tų pir mą kar tą 
su ple vė sa vo Lie tu vos tri spal vė. 
Jach tos įgu la – tai ge riau si tuo me ti
nės nau jos vals ty bės am ba sa do riai 
pa sau ly je. Jie ne šė svar bią ži nią: 
Lie tu va yra lais va.

Sve čias gaub ly je pa ro dė sa vo 
žy gio marš ru tą, pri sta tė fil mą apie 
ke lio nę lai vu. Vai kai su si do mė ję 

klau si nė jo, ko kias ša lis įgu la ap lan kė, tar pu sa vy je dis ku ta vo 
apie ma ty tus ir ne ma ty tus lai vus bei kraš tus.

Po fil mo per žiū ros vie ni vai kai kar tu su bu riuo to ju ga mi no 
lai ve lius, ki ti su ma ni mi, N. Gri ne vi čie ne, iš gam ti nės me džia
gos kli ja vo tri spal vę vai vo rykš tę, pie šė jū rą.

At si svei kin da mas sve čias pa lin kė jo ma žy liams tap ti jū ri nin
kais, bu riuo to jais ir iš plauk ti į pa sau lio van de ny nus bei jū ras.

NijolėGRINEVIČIENĖ,EglėSLANINAITĖ

Lietuva–laivųirjūroskraštas
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Vi są ben druo me nę su tel kian tis ir 
vai kų ver slu mą ug dan tis ren gi nys 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mo kyk lo je vyks ta jau 
ant rus me tus. Šių me tų Ka ziu ko mu
gė pa žy mė ta ir fi lan tro pi jos žen klu, 
nes dau gu ma jau nų jų pre kiau to jų, 
pa ska tin ti įstaigos di rek to rės Da nu
tės Kriš čiū nie nės ini cia ty vos, da lį 
pi ni gė lių už par duo tas pre kes sky rė 
itin rei ka lin gai mo kyk los tvo rai.

Šven tės da ly vius pa svei kin ti at vy
ku si LR Sei mo na rė Ra sa Juk ne vi
čie nė džiau gė si ga lė da ma da ly vau ti 
ren gi ny je ir ap žiū rė ti ug dy mo įstai gą. 
„Šio je mo kyk lo je lan kau si pir mą 
kar tą. Ne pa pras tai pa ti ko šven tės 
pri sta ty mas. Ma lo nu, kad prie to kių 
ren gi nių pri si jun gia vi sa įstai gos ben
druo me nė – sa lė je ma čiau ne tik vai
kus ir mo ky to jus, bet ir dau gy bę tė ve
lių. Ma no pro fe si ja – vai kų gy dy to ja, 
tad ben dra vi mas su jais man vi sa da 
yra jaut rus ir jau di nan tis da ly kas.“ 

Kal bė da ma apie Ka ziu ko mu gės reikš mę, tau ti niais dra bu
žiais pa si puo šu si mo kyk los di rek to rė D. Kriš čiū nie nė pa brė žė 
svar biau sią da ly ką – ren gi nys su tel kia vi są ben druo me nę. Anot 
jos, ben drau ja ma ne tik per šven tę, bet ir na muo se, į ben drą 
veik lą įsi trau kia tė vai (glo bė jai, rū pin to jai), se ne liai ir vai kai. 
Pra leis tas lai kas drau ge tech no lo gi jų bei sku bė ji mo pa sau ly je, 
kai bai gia ma už mirš ti tra di ci jas ir jau čia mas ben dra vi mo trū ku
mas, yra pats pra smin giau sias.

Mo kyk los va do vę, pi ni gė lius už par duo tas spur gas sky ru sią 
tvo rai įsi gy ti, pa lai kė ir LR Sei mo na rė: už aki mirks niu par duo tus 
bur no je tirps tan čius ža ga rė lius su rink tą su mą taip pat pa dė jo 
į tvo ros „ka są“. Ren gi nio pa bai go je vy ko drau giš ku mo ak 
 ci ja: vi si ben dra vo ir vai ši no si li ku siais ne par duo tais ska nės tais.

Kaziukomugėje–netikverslumo, 
betirfilantropijospamokos

Vos grį žu si iš mo kyk lo je vy ku sio ren gi nio, sa vo so cia li nio 
tin klo „Fa ce bo ok“ pa sky ro je Sei mo na rė pa ra šė: „At si ve žiau 
te tos vir tų ža ga rė lių į Ka ziu ko mu gę. Vi si kaž ko at si ne šė. Ko 
ne iš pir ko me, da li jo mės. Su rink ti pi ni gai bus skir ti mo kyk los 
tvo rai. Čia mo ko si apie 60 vai kų ne tik iš Pa ne vė žio. Mo kyk lą 
lan ko ir vi sai ma žiu kai, jie pri ima mi nuo 2 me tų. Įstai go je dir ba 
ge ri spe cia lis tai, o di rek to rė D. Kriš čiū nie nė – lyg vi sų mo ti na. 
Ga lė tų bū ti dau giau to kių ak ty vių žmo nių, ta da gy ve ni mas gra
žė tų tik rai grei čiau. Ma čiau vai kus su ne ga lia, į ku riuos žiū ri ma 
kaip į ge rus drau gus, to kius pat, kaip ir mes. Ne mo ku ges tų 
kal bos, bet Ka ziu ko mu gė pa dė jo su si kal bė ti.“

LaimaLAPĖNIENĖ

Lie tu vos švie ti mo įstai go se įsi bė gė ja iš skir ti nė eko lo gi nio 
ug dy mo ini cia ty va „Ža lia pė da“: vai kai pa tys ku ria te mi nius 
vie no kvad ra ti nio met ro so de lius, pa ma to au ga lo au gi mo nuo 
sėk los iki su bran din to vai siaus pro ce są. Šiais me tais jų lau kia 
įdo mus iš šū kis – su kur ti lie tu viš ką so dą.

„Žvelg da mi į tai, kas mus su pa: miš kai, pie vos, pel kės ar 
smė lė tos ko pos, ste bė da mi iš skir ti nę kraš to aug me ni ją, ga li me 
iš mok ti kur ti lie tu viš ką so dą, dar niai įsi lie jan tį į ap lin ką, at spin
din tį vie tos gam to vaiz dį“, – ste bė ti gam tą ir pro jek tuo ti ska ti na 
ini cia ty vos „Ža lia pė da“ na rius vie ni jan čio pro jek to „Eko kar ta“ 
at sto vė, lek to rė Da nie lė Vyš niaus kai tėŠle žie nė. Ji pa ta ria lie tu
viš kiems so de liams at ras ti au ga lus, ku rie at spin dė tų se nuo sius 
bei šian die nos pa pro čius. „So dai – mū sų gy ve ni mo fi lo so fi jos 
at spin džiai, to dėl lie tu viš ko so do pri gim tis – tai sa vos kul tū ros 
pa ži ni mas. Lie tu viš ki au ga lai – ne bū ti nai tie, ku rie nuo se no 
au ga ar yra pri gi ję mū sų kraš te, tai au ga lai, ku riems mes su
tei kia me ypa tin gą pras mę ir sim bo lius“, – pa brė žia so dų kū rė ja.

Pro jek te „Ža lia pė da“ da ly vau jan čioms ug dy mo įstai goms 
pa do va no ta sėk lų, vaisk rū mių, so do prie mo nių. „Mū sų mo čiu tės 
prie sa vo na mų nuo se no puo se lė jo dar že lius, kiek vie no je so

vaikaikurialietuviškąsodą

dy bo je ža lia vo rū tos, mė tos, kva pie ji žir ne liai, se ren čiai, ra ti liai, 
nas tur tės. Pir mą kar tą ug dy mo įstai gos rin ko si vaisk rū mius, 
nes juos so din ti mo kyk lų ar dar že lių te ri to ri jo se nė ra įpras ta. 
Vai kai so di no ir šian dien po pu lia rias dar žo ves, prie sko nius, gė
les“, – pa sa ko ja ini cia ty vos na rius pa lai kan čios or ga ni za ci jos,  
UAB ag ro fir ma „Sėk los“, at sto vė Liu ci ja Ku ni giš ky tė.

Ru de nį dalyviai džiau gsis ne tik so de lių der liu mi, bet ir bus 
ver ti na mi ti ria mie ji ug dy mo ben druo me nių dar bai. „Ža lia pė da“ 
ska tins vai kus tir ti sa vo kraš to aug me ni ją, aiš kin tis au ga luo
se už ko duo tus pro tė vių sim bo lius bei su teik ti jiems nau jas  
pra smes. Pen kių ge riau sių dar bų ko man dos bus ap do va no tos 
spe cia liais pri zais.

Šių me tų spa lio mė ne sį vyks pro jek to „Ža lia pė da“ na rių fo
ru mas, ku rio da li mi tap ti kvie čia mos or ga ni za ci jos, sie kian čios 
kur ti sa vo re gio no ug dy mo įstai gų ža li ą sias edu ka ci nes erd ves.

Nuo 2008 m. vyks tan ti ini cia ty va šian dien vie ni ja pen kias de
šimt skir tin gų Lie tu vos ug dy mo įstai gų vi suo se ša lies re gio nuo
se. Su ma ny mo or ga ni za to riai – VšĮ „Rū pi“ eko lo gi nio ug dy mo 
pro jek tas „Eko kar ta“.

Projekto„Ekokarta“inf.
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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 ak 
tualią 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.leacommplatform.eu. 

GiletaKIERIENĖ
„SorosInternationalHouse“

projektųkoordinatorė

„LeaComm“– 
tarptautinėplatforma 

mokytojams,dirbantiems
daugiakultūrėjeaplinkoje

„LeaCoMM“konferencija

Kau no mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie ti
mo sky rius, anks ty vo jo an glų kal bos mo ky mo me to
di nė gru pė ir Kau no pe da go gų kva li fi ka ci jos cen tras 
(KPKC) or ga ni za vo res pub li ki nę nuo to li nę an glų 
kal bos mo ky to jų me to di nę va lan dą „Te acher to Te
acher“. Šis ren gi nys or ga ni zuo ja mas jau tre čius me
tus iš ei lės. Šį met da ly va vo iki mo kyk li nio, pra di nio, 
pa grin di nio, vi du ri nio ug dy mo sek to riuo se dir ban tys 
an glų kal bos mo ky to jai. Me to di nės va lan dos klau
sy to jai su si ti ko dvie jo se erd vė se: KPKC ir in ter ne te. 
Šiuo lai ki nės tech no lo gi jos pa dė jo su tau py ti mo ky to jų 
lai ką bei ke lio nės iš lai das. Ne Kau ne gy ve nan tys pe
da go gai ga lė jo pa teik ti sa vo pra ne ši mus nuo to li niu 
bū du, pa si da ly ti nau din gais dar bo me to dais ir ste bė ti 
ki tų pa teik tą me džia gą. Šio je me to di nė je va lan do je 
pra ne ši mus skai tė 28 an glų kal bos mo ky to jos (iš 
jų 20 nuo to li niu bū du), da ly va vo 200 klau sy to jų  
(iš jų 150 nuo to li niu bū du). 

Pra ne ši mų te ma ti ka įvai ri ir nau din ga: mąs ty mo 
že mė la piai, ak ty vaus mo ky mo me to dai, spe cia
lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin čių mo ki nių mo ky mo 
pa vyz džiai.

Nuo to li niu bū du pa teik tus pra ne ši mus ga li te per
žiū rė ti www.mix.office.com/watch/z8vva5b68des.

KPKCinf.

Nuotolinėmokytojų 
metodinėvalanda

At si žvel giant į pa si kei tu sią ge o po li ti nę si tu a ci ją, stip ri na mas pi lie ti nis ir 
tau ti nis mo ki nių ug dy mas. Nuo ru dens bus pra dė tos įgy ven din ti nau jos 
Lie tu vių kal bos ben dro sios pro gra mos, o iki me tų pa bai gos pla nuo ja ma 
at nau jin ti Is to ri jos ir pi lie tiš ku mo pa grin dų ben drą sias pro gra mas. Mo ki niai 
in ten sy viau mo ky sis at pa žin ti pro pa gan dos ap raiš kas, bus la vi na mas jų 
at spa ru mas, taip pat aiš kin sis in for ma ci nio ka ro grės mes.

Vi sa tai nu ma ty ta švie ti mo ir moks lo mi nist rės Aud ro nės Pit rė nie nės 
pa tvir tin ta me Pi lie ti nio ir tau ti nio ug dy mo 2016–2020 m. tar pins ti tu ci nia
me veiks mų pla ne. Jau ni mo ug dy mu rū pin sis ne tik mo kyk los, Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri ja (ŠMM), bet ir ki tos mi nis te ri jos, vals ty bės įstai gos, 
ne vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos.

At nau ji na mo se Pa grin di nio ug dy mo is to ri jos ir pi lie tiš ku mo pa grin dų 
ben dro sio se pro gra mo se la biau orien tuo ja ma si į tau ti nės sa vi mo nės ug
dy mą ir pi lie tiš ku mą, iš skir ta prie mo nių gru pė, su si ju si su pro pa gan dos ir 
in for ma ci nių ka rų at spa ru mu. Taip pat sis te mi na ma me džia ga mo ky to jams 
apie na cio na li nį sau gu mą ir kraš to gy ny bą, Lie tu vos is to ri jos, lie tu vių kal
bos ir li te ra tū ros mo ky mo si šal ti nių ba zės www.šal ti niai.in fo pa pil do mos 
nau ja teks ti ne, gar si ne, vaiz di ne me džia ga ir kt.

Už sie nio lie tu viš koms mo kyk loms bus pa reng ta re ko men da ci nė in teg
ruo ta li tu a nis ti nio švie ti mo pro gra ma, ap iman ti lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros, 
Lie tu vos is to ri jos, kul tū ros ug dy mą, mo ky mo prie mo nių kom plek tas. Už sie
nio li tu a nis ti nio švie ti mo įstai gos ska ti na mos ak ty viau da ly vau ti Lie tu vo je 
or ga ni zuo ja mo se veik lo se, skir to se li tu a nis ti niam ug dy mui.

Šis veiks mų pla nas pa reng tas at si žvel giant į skir tin gų vals ty bės ins ti tu ci
jų, ne vy riau sy bi nių ir ki tų or ga ni za ci jų jau vyk do mas sėk min gas prie mo nes, 
ku rių tęs ti nu mą svar bu iš lai ky ti.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Sutelkiamasdėmesysį 
pilietinįirtautinįugdymą
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Šiuo lai ki nė mo kyk la – mo bi li, kin tan ti, tu rin ti daug erd vių 
po il siui, spor tui, mu zi kai. De ja, šiuo me tu ugdymo įstaigos ne 
per tvar ko mos, o nai ki na mos. Ne gir dė jau, kad politikai gal vo tų 
apie at ei ties pi lie tį (mū sų darb da vį). Taip, šian die niai mo ki niai 
mums už dirbs pen si jas, bet po li ti kai pa ste bi tik pi ni gus: ne ma to 
vai ko ir svar biau sia ne no ri gir dė ti, ką kal ba ir aiš ki na mo kyk lų 
va do vai. Lie pia ma už da ry ti mo kyk las, ku rių biu dže tas nuos
to lin gas... O juk mes, su au gu sie ji, ne tu ri me tei sės pa sa ky ti 
to kių žo džių, kad 100 ir dau giau mo ki nių tu rin ti ug dy mo įstai ga 
už da ro ma, nes vals ty bei ji per bran gi. Ko dėl taip ne tei sin gai 
el gia mės? Mo kyk lo je ap skri tai tu rė tų bū ti ne dau giau 200–250 
ug dy ti nių. Juk jau pra ėjo lai kai, kad ug dy mo įstai go je mo ko si 
600–1000 mo ki nių ir jų mo ky mo si są ly gos, sa ko me, ge ros, o 
mo kyk lo je, kur yra 150–250 ug dy ti nių, – ne tin ka mos. Gal būt 
at virkš čiai? Ma žo je mo kyk lo je vai kas sau gus, ma to mas pe
da go gų, čia nė ra di de lio triukš mo, ma žiau pa ty čių, mo ki nys ir 
mo ky to jas ga li ra miai ben drau ti, dis ku tuo ti.

At ėjo lai kas kur ti, to bu lin ti se nas, prieš 30–40 me tų sta ty tas, 
į ka rei vi nes pa na šias mo kyk las. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
tu rė tų iš leis ti po li ti kams re ko men da ci jas, iš si aiš kin ti, ko rei kė tų 
šiuo lai ki nė je ug dy mo įstai go je ir kas yra Ge ros mo kyk los kon
cep ci ja. Trum pai ir aiš kiai bū ti na pri sta ty ti šių lai kų mo kyk lą, 
pa sa ky ti, ką jo je rei kia įreng ti mo ki niui, kad jis čia mo ky tų si 
sa va ran kiš kai, ruoš tų si gy ven ti ir kur ti at ei ties vals ty bę. 26eri 
ne pri klau so my bės me tai, o kiek pa sta ty ta nau jų mo kyk lų? 

Nuomonė

ateitiesmokykla.Kąapietaimanote?

Ge riau kur ki me, o ne griau ki me, ne nai kin ki me švie ti mo sis
te mos. Jei mies te ly je ar kai me nė ra ug dy mo įstai gos, nė ra 
ten ir jau ni mo, vai kų, gy ve ni mo. Šių lai kų mo kyk lo je rei kė tų 
įreng ti ka bi ne tus ug dy ti nių po il siui, at ski ras ben dra vi mo erd
ves, kur bū tų ga li ma pa si kal bė ti su psi cho lo gu, kla sės va do vu,  
tė vais.

Mo ky da ma sis ar čiau na mų, bū da mas pa žįs ta mo je ap lin ko
je vai kas ge riau vys to si, au ga, to bu lė ja, ra mi ap lin ka at ve ria 
veiks min go ug dy mo si, iš si la vi ni mo ga li my bes, jis drą siau 
mo ko si dirb ti gru pė se, ko man do se. Mo ki niams rei kia vi siš kai 
ki to kios ap lin kos, o ne to kios, ko kia bu vo prieš 15 me tų. Tai gi 
tu ri me ruoš ti at ei ties kar tas. Kaip vai kai iš moks at lik ti įvai rius 
ty ri mus, jei gu 600 mo ki nių skir tas vie nas gam tos moks lų, fi zi kos 
ka bi ne tas, o dar bui gru pe lė mis rei kia ma žiau siai 3–4 pa tal pų?

Mo kyk la tu ri bū ti įvai ri, kin tan ti... O kaip to kią įstai gą kur ti, 
jei nė ra pa tal pų, tik dau gy bė kla sių ir di džiu lis triukš mas bei 
vai kų am žiaus skir tu mas? Dau gu ma ne mo ka ben drau ti vie ni 
su ki tais, pa vargs ta nuo gar sų, o pe da go gai ne tu ri ga li my bių 
su da ry ti tin ka mas są ly gas.

Ar už da ry ti / kur ti mo kyk lą tam tik ro je Lie tu vos vie to je (kai me, 
mies te ly je, se niū ni jo je), tu rė tų spręs ti ben druo me nė drau ge 
su įstai gos na riais, o ne po li ti kai. Taip pat bū ti na ma ty ti vai kus: 
ką jiems su teik si me, kaip pa ruo ši me at ei čiai, to kią ir tu rė si me 
Lie tu vą.

MildaOnaBRILINKEVIČIENĖ
KaunoAleksotol.-d.direktorė

Se mi na rų lek to rius, mo ky to jas eks per tas Vin cas Ta ma šaus
kas klau sia: vai kai kei čia si, o mes? Į šį klau si mą at sa ko mi nist
rės pa tvir tin tas ir nuo rug sė jo 1osios įsi ga lio sian tis „Pra di nio, 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra šas“, ku ris įne ša 
nau jo vių į šiuo lai ki nės pa mo kos ko ky bės va dy bą. Šia me at ei ties 
ug dy mo įstai gai (pa gal Ge ros mo kyk los kon cep ci ją) pa reng ta
me do ku men te aiš kiai ir su pran ta mai ap ta ria mas mo ki nių in di vi
du a lios pa žan gos ma ta vi mas. Kaip ste bė ti, ver tin ti ir ana li zuo ti 
mo ky mo si pa žan gą? Dau giau kaip 40 me tų mo ky to ju (kaip pats 
juo kau ja: at sa kin gu mo ki nių mo ky mo si va dy bi nin ku) dir ban tis 
V. Ta ma šaus kas, pa si rem da mas sa vo ir ko le gų dar bo pa tir ti mi, 
pa ren gė prak ti nės pa tir ties sklai dos lei di nius „Pa mo kos to bu
li ni mo pa tir tis: ras ti, su pras ti ir pri tai ky ti“ ir „Pa mo kos vir smas: 
pa mo kos ko ky bės val dy mas ir pa sie ki mų po ky čio ma ta vi mas“. 
Ši me džia ga skir ta lek to riaus or ga ni zuo ja mų se mi na rųmo ky mų 
da ly viams. Šiau lių Didž dva rio gim na zi jos ben druo me nė tu ri 
iš skir ti nę ug do mų jų pro jek tų pa tir tį, tad lei di niuo se ap ta ria mos 
mū sų mo kyk los mo ky to jų veiklos, kaip to bu li na me pa mo kas: 
ug do me mo ki nių ži nias ir su pra ti mą, mąs ty mo ge bė ji mus, 
mo ko me tai ky ti ži nias. Pa mo kos or ga ni za vi mo cen tre – mo
ki nys, o mo ky to jų pri ori te tas – pa dė ti jam mo ky tis. Nuo la ti nis 
grįž ta ma sis ry šys (ver ti ni mo sis te ma) yra ko ky bės už tik ri ni mo 
prie mo nė, ypač ug dant skir tin gus ge bė ji mus. To bu lin ti mo ki nių 
pa sie ki mus ir ma tuo ti pa žan gą pa de da sėk min gai pla nuo ja mi 
pa mo kos po ky čiai ir grįž ta ma sis ry šys.

Ma no me, kad mo ky muo se ana li zuo ja mi mo ky to jams ak tu a lūs 
klau si mai, kaip or ga ni zuo ti ug dy mą nuo ži nių iki kom pe ten ci jų, 
pa ro domi pa mo kos va dy bos ir ak ty vaus be si mo kan čio mo ki nio 
pa vyz džiai, mo de liuojama efek ty vi pa mo ka in di vi du a li zuo jant 
ir di fe ren ci juo jant ug dy mą, pa teikiama mo kė ji mo mo ky tis 
kom pe ten ci jos ug dy mo prak ti ka, gru pi nio dar bo, kaip skir tin gų 
ge bė ji mų mo ki nių ug dy mo me to do, to bu li ni mas, XXI a. rei ka
lin gų so cia li nių kom pe ten ci jų ug dy mas. Nag ri nė da mi „Pra di nio, 

Įkiekvienomokiniopažangąorientuotapamokoskokybė

pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra šą“, ne kal ba me 
apie vien kar ti nį ma ta vi mą, o lei džia me pa žvelg ti, kur nuo sek liai 
ei na mū sų švie ti mo sis te ma ir ką tu ri me da ry ti, kad pa ge rin tu me 
su si klos čiu sią pa dė tį. Or ga ni zuo ti 
šiuos nau jo tu ri nio se mi na rus ir 
pa reng ti pa tir ties sklai dos kny gu
tes pa ska ti no LR Sei me vy ku sio je 
kon fe ren ci jo je „Pe da go gų vaid muo 
šiuo lai ki nė je švie ti mo sis te mo je: 
iš šū kiai, ga li my bės, pa tir tis“ kal bė
ju sio švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist ro 
Ro lan do Zuo zos pra ne ši mo te zės. 
Jis tei gė, kad mo ky to jų kva li fi ka ci jai 
ski ria mas pa di din tas dė me sys, ypač 
to bu li nant  jų įgū džius per so na li zuo ti 
ug dy mą ir dirb ti su ga biais ar spe
cia lių jų po rei kių tu rin čiais vai kais. 

V. Ta ma šaus ko se mi na rų 
me džia ga:
 � „Pa mo kos vir smas (mo ky to jo 
prak ti ko pa ta ri mai)“; 
 � „Pa mo kos to bu li ni mo frag men
tai: nuo ži nių link kom pe ten ci jų“; 
 � „Ver tink ir įsi ver tink“; 
 � „Pa mo kos vir smas: pa mo kos 
ko ky bės val dy mas ir pa sie ki mų 
po ky čio ma ta vi mas“; 
 � „Pa mo kos to bu li ni mo pa tir tis: 
ras ti, su pras ti, pri tai ky ti“.

EugenijusBUIVYDAS
ŠiauliųDidždvariog-josmokytojasmetodininkas,leidiniųrecenzentas
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Kau no jau nų jų tu ris tų cen tras, ben dra dar biau da mas 
su Vil niaus jau nų jų tu ris tų cen tru, kas met mo ki nius pa
kvie čia į tra di ci nį fes ti va lį „Se no lių go dos“. Po at ran ki nių 
kon kur sų še šių mo kyk lų ko man dos lai mė jo ga li my bę 
sa vo kū ry bi nius pa si ro dy mus pri sta ty ti Kau no įgu los ka
ri nin kų ra mo vė je.

Kū ry bi nė pa žin ti nė pro gra ma „Prie Ne mu no ir Nė ries“ 
su jun gė dvie jų mies tų jau ni mą ir pa ska ti no juos kū ry biš
kai pa žin ti tar pu ka rio Kau ną. Fes ti va lio te ma „Lai ki no sios 
sos ti nės is to ri jos“ ne pa pras tai su do mi no mo ki nius ir 
mo ky to jus. Jau nuo liai su si pa ži no su tar pu ka rio lai ko tar
piu, ty ri nė jo Kau no vys ty mo si ir au gi mo me to gy ven to jų 
pa pro čius, tra di ci jas, kul tū ri nę ap lin ką.

Fes ti va ly je da ly va vo Vil niaus tau ti nių ma žu mų at sto
vai – jiems daug kas bu vo nau ja ir ne at ras ta. Da ly vių 
tė ve liai ir se ne liai ža vė jo si visais pa si ro dy mais: kiek daug 

Laikinosiossostinėsatspindžiai–jaunimokūrybiškumui

Maž vy do pro gim na zi jos (va do vė Zi nai da Šim ku vie nė) 
kraš to ty ros bū re lių nariai. Ren gi nį pa puo šė Vil niaus mo
ky to jų na mų ro man sų an sam blis „Juo do ji ro žė“ (va do vė 
Ma ri ja Ma ša naus kie nė).

Lai ki ną ja Lie tu vos sos ti ne Kau nas ta po 1919 m. sau sio 
2 d., kai iš oku puo to Vil niaus į Kau ną pa si trau kė Lie tu vos 
lai ki no ji vy riau sy bė, o drau ge ir vi sas po li ti nis, eko no mi nis, 
kul tū ri nis gy ve ni mas. Lai ki no sios sos ti nės mi si ją mies tas 
gar bin gai vyk dė iki pat 1940 m. bir že lio vi du rio. Tar pu ka rio 
Eu ro po je Lie tu va bu vo vals ty bė be sa vo is to ri nės sos ti
nės... Lai ki no sios sos ti nės sta tu sas pa kė lė Kau no, kaip 
po li ti kos, eko no mi kos ir kul tū ros cen tro, reikš mę. Mies tas 
grei tai mo der nė jo ir ne tru kus im tas va din ti „ma žuo ju Pa ry
žiu mi“. Kau ne įkur tas Vals ty bės te at ras, Ka ro mu zie jus ir 
Mi ka lo jaus Kon stan ti no Čiur lio nio ga le ri ja, uni ver si te tas, 
kon ser va to ri ja, Bo ta ni kos ir Zo o lo gi jos so dai, mo kyk los  

ir pan. 1935 m. čia vei kė net 21 vals ty bės pa siun ti ny bė.
Veik la, skir ta pa žin ti tar pu ka rio Kau ną, lai ki ną ją sos ti nę, 

tę sia si. Mo ki niai da ly vau ja na cio na li nė je ir Kau no mo ki nių 
kraš to ty ros eks pe di ci jo je, vis gi liau su si pa žįs ta su mies to gat
vių is to ri ja, mo der no ar chi tek tū ros sti liu mi ir ki tais ob jek tais.

DalinaGALSKIENĖ
Kaunojaunųjųturistųcentrometodininkė

Pir mą ją pa va sa rio die ną Šiau lių dai lės ga le ri jo je bu vo su reng
ta tarp tau ti nė tarp da ly ki nė te ori nėprak ti nė mo ky to jų ir mo ki nių 
kon fe ren ci ja „Gam tos ir Die vo vie ny bė An to ni Gau di kū ry bo je“. 
Ją or ga ni za vo Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos 
dai lės me to di nės gru pės mo ky to jai. Šios kon fe ren ci jos te mos 
idė ją mo ky to jai su bran di no ap si lan kę Bar se lo no je vy ku siuo se 
„Eras mus+“ (KA1) pro jek to kva li fi ka ci jos kė li mo kur suo se „At
pa žink ta len tin gą vai ką sa vo kla sė je“ ir su ža vė ti An to ni Gau di 
ar chi tek tū ros. 

Kon fe ren ci jos tiks las – pa mi nė ti žy maus is pa nų ar chi tek to 
An to ni Gau di (1852–1926) 90ąsias mir ties me ti nes, ki taip pa
žvelg ti į sa vo mo ko mo jo da ly ko są sa jas su gar saus me ni nin ko 
gy ve ni mu ir kū ry ba, pa si da ly ti gim na zi jo je vyk do mo programos 
„Eras mus+“ mo bi lu mo pro jek to „Mo ky to jo kū ry biš ku mo ir ino
va ty vių idė jų svar ba ta len tin gų vai kų ug dy me“ ge rą ja pa tir ti mi, 
ska tin ti da ly vius kū ry biš kai mo ky tis vi są gy ve ni mą.

Ren gi nio pro gra mą su da rė dvi da lys: te ori nė ir prak ti nė. 
Pir mo jo je – žo di nius, sten di nius ir vaiz do pra ne ši mus pri sta tė 

Sužavėtiantonigaudiarchitektūros

da ly viai iš Šiau lių, Jo niš kio, Ma žei kių. Taip pat bu vo skai to mi 
Tur ki jos ir Grai ki jos mo ky to jų bei mo ki nių pa reng ti pri sta ty mai. 
Kon fe ren ci jo je da ly va vo dau gy bė klau sy to jų iš įvai rių Kel mės, 
Tel šių, Rad vi liš kio, Kur šė nų, Ma žei kių mo kyk lų. Vė liau vi si 
dalyviai bu vo pa kvies ti ap žiū rė ti šiuo me tu Dai lės ga le ri jo je 
eks po nuo ja mos Šiau lių dai li nin kų są jun gos pa ro dos „Vie nas 
kū ri nys Šiau liams“. Eks po zi ci ją pri sta tė jos ku ra to rius, Šiau lių 
uni ver si te to do cen tas Arū nas Uo gin tas.

Ant ro jo je kon fe ren ci jos da ly je vy ko kū ry bi nės dirb tu vės. Da ly
viai kar tu su dai li nin ku Vol de ma ru Ba ra kaus ku kū rė mo zai ki nes 
kom po zi ci jas, o ar chi tek tai Da lius Pu zi nas ir Kris ti jo nas Mu raus
kas įtrau kė į ko man di nį dar bą – rei kė jo iš ana li zuo ti A. Gau di 
ar chi tek tū ros ele men tų nuo trau kas, su ras ti jo se gam tos for mas, 
au ga lus ir juos nu pieš ti.

Api ben drin da mi kon fe ren ci ją sve čiai džiau gė si, jog šis 
ren gi nys vyks ta jau tre čius me tus iš ei lės. Tai gra žus Šiau lių 
S. Son dec kio me nų gim na zi jos ir Šiau lių dai lės ga le ri jos ben
dra dar bia vi mo re zul ta tas.

Organizatoriųinf.

(Atkeltaišspalvotosiosdalies20p.)

vai kai ži no apie Kau no sa vi tu mą, kul tū ri nę ap lin ką, žmo nes ir 
tra di ci jas. 

Fes ti va ly je kar tu su Kau no Jo no Pau liaus II (mo ky to jos Ra
mu nė An driu lie nė ir Vai da Go dai tė) ir Ro kų gim na zi jų (mo ky to
jos Van da Ma žei kie nė ir Ri ta Po ciu tėMi liū nie nė) bei pra di nu kų 
(mo ky to ja Vir gi ni ja Pra ške vi čiū tė) ko man do mis da ly va vo ir 
Vil niaus at sto vai: „Ry to“ pro gim na zi jos (va do vė Vil ma Ria bo
vie nė), Laz dy nų mo kyk los (va do vė Ri ta Vin ciū nie nė), Mar ty no 


