
MOKYKLOS
Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ Nr. 6 (361) priedas  /  2016 06 21

BENDRUOMENĖS  METAI
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Norėdamapaskatintitėvųirmokyklų
bendradarbiavimąšiuosmokslometus
Švietimoirmoksloministerija(ŠMM)
paskelbėMokyklos bendruomenės
metais.
Birželio1-ąją,Vaikųgynimodieną,

švietimo irmoksloministrėAudronė
PitrėnienėapdovanojoMokyklosben-
druomenėsmetų konkurso laimėto-
jus–daugiaukaip20švietimoįstaigų
išdešimtiesLietuvosapskričių.
Visusmokslometus vykusiam ir

mokyklų bei šeimųbendradarbiavimą
skatinusiamkonkursuidarželiaiirmo-
kyklospateikėper300įvairiųprojektų,
kuriuos įgyvendinant dalyvavomoki-
niai,jųtėvai,mokytojai.
„Vienodaisvarbūsyravisibendruo-

menėsnariai:pedagogai,vaikai,tėvai.
Mokiniųpasiekimųtyrimairodoglaudų
ryšį tarpjųrezultatųir tėvųįtraukimo
įsavovaikųugdymą.Jukugdonetik
mokykla... Pirmiausia ugdo šeima.
Vaikams reikalingas tėvų palaikymas,
paskatinimas, domėjimasis, todėl jie
labailaukiamiirkviečiamiįmokyklas.
Būtentdėlsavovaikų–kadkartukurtų
palankiąaplinkąugdymoįstaigoje,kad
dirbtųišviensumokytojais,kadjaustų
savoatžalosgyvenimopulsą“,–svei-
kindamakonkursolaimėtojussakėšvie-
timoirmoksloministrėA.Pitrėnienė.

ŠventiniameMokyklos bendruo-
menėsmetų renginyje susirinkusioms
mokyklųkomandomskoncertavomu-
zikinioprojekto„Xfaktorius“finalinin-
kai:Monika,Thomasirgrupė„Original
Copy“.Taip pat surengta edukacinių
veiklųmugė:įsikūrėmobiliojimokslinė
laboratorija„Momolab“,vyko„Moks-
lošou“,lėktuvėliųdirbtuvės,dalyvavo
Lietuvoskariuomenėsatstovai.Fotore-
portažas11p.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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I vieta
AlytausDzūkijospagrindinėmokykla
UtenosRapoloŠaltenioprogimnazija
Rietavosav.Tverųgimnazija
Šiauliųlopšelis-darželis„Eglutė“
Rokiškior.Juodupėsgimnazija
VilniausGabijosgimnazija
Šakių„Varpo“mokykla
Klaipėdosr.Dituvospagrindinėmokykla
Tauragės„Šaltinio“progimnazija
Kaunor.GarliavosJonučiųprogimnazija

II vieta
AlytausPutinųgimnazija
Molėtųgimnazija
PlungėsSenamiesčiomokykla
RadviliškioVaižgantogimnazija
Šiauliųr.Raudėnųmokykla-daugiafunkciscentras
Kupiškiotechnologijosirverslomokykla
Vilniausr.Kalvelių„Aušros“gimnazija
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagrindinėmokykla
Šilutėslopšelis-darželis„Žvaigždutė“
VytautoDidžiojouniversiteto„Atžalyno“progimnazija

LAIMĖTOJAI

Renatos Česnavičienės nuotraukos
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Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos or ga ni zuo tas Mo kyk los ben druo me nės me tų kon kur sas bai gė si, bet mo kyk los  
ben druo me nės gy ve ni mas, ti ki me, dar la biau su tvir tė jęs per pro jek tų veik las, tę sia si. Kaip pro jek tų įkvė pė jai, kū rė jai, 
ko or di na to riai ma to jų tą są, kas la biau siai įsi mi nė dar bų įkarš ty je, kaip at si ra do vie no kio ar ki to kio ren gi nio idė ja?

Jū sų dė me siui – Mo kyk los ben druo me nės me tų kon kur so nu ga lė to jai.

Jaukiai įrengtas mokyklos kiemelis
bus pritaikytas ugdymui, rengti šventes
arpoilsiautičiagalėsmokyklosirDaina-
vos-Panemunėsmikrorajonegyvenantys
žmonės.
„Prieš dvejus metusAlytuje vyko

skulptorių pleneras, kurį mokyklos
bendruomenė rėmėfinansiškai, ouž tai
dovanų gavo skulptūrą „Labas rytas“. 

Ji papuošė vidinį įstaigos kiemą.Ta-
da ir kilo idėja prie skulptūros įrengti
lauko klasę. Prasidėjo pinigų rinkimo
akcijos...“,–projektopradžią,2014m.,
prisimenaAlytausDzūkijospagrindinės
mokyklosPagrindiniougdymoskyriaus
vedėja Sil va Bal čiu vie nė.
Tų pačiųmetų pavasarį tėvai archi-

tektai parengė lauko klasės projektą.
Visus2014–2015m.m.mokyklosben-
druomenėorganizavo įvairias akcijas ir

Kas sie ja Juo du pės vai duok lį, 
pla čiau sią Lie tu vos si jo ną, ša kie čių 
sa gas ir Tve rų kiem sar gius?

rinkolėšas.Išradingumo
nestigo, renginiai vijo
vienaskitą:poezijospa-
vasaris, kalėdinis kon-
certas,mugė, „Dienabe
saldumynų“,„Padovanok
mokyklai trinkelę“. O
2015–2016m.m.sureng-
tamokiniųdarbųmugė,

kalėdiniskoncertas,Kaziukomugė–per
šiuosrenginiustaippatrinktoslėšoslauko
klasei.Įveiklasaktyviaiįsitraukėtėvai,
seneliai,mokytojai,mokyklosaptarnau-
jantispersonalas.
„Puikiidėjairnorasjąįgyvendintivi-

sussuvienijo.Šiąvasarąprasidės lauko
klasės įrengimo darbai,mokytojai jau
dabar,atšilusorams,kiemelyjevedapa-
mokas,–pasakojaS.Balčiuvienė.–Kas
projektebuvosunkiausia?Įtikėtiirįtikinti

visus,kadmestaigalime...Įsimintiniausia
akimirka?Kaisuskambobendrakalėdinio
koncertodainairvisiatsistojodainuoti.
Tada suvokiau, kad projektą tikrai įgy-
vendinome.“
Kaippasakojamokytoja,visiprojekto

dalyviaisuprato,kadkartugalidaugką
nuveikti: dainuoti, šokti, daryti įvairius
darbelius ir aukoti.O svarbiausias re-
zultatas–klasėtikraibusirjanaudosis
mokyklosbendruomenėbeimikrorajono
gyventojai.
Arnuėjętokįilgąkeliąnuomintiesiki

rezultato antrąkartą ryžtųsi įgyvendinti
panašų projektą? „Svarbu idėja ir tikė-
jimas.Jauturimenaujųminčiųirtvirtai
tikime, kad organizuotimes galime ir
norime,–patikinamokytojaS.Balčiuvie-
nė.–Projektastęsiasitoliau,nesnorime
tobulėti,burtis,kurtiirbendrauti.“

Atsisveikinimas su senuoju kiemeliu

Aly taus Dzū ki jos pa grin di nės mo kyk los pro jek tas 
„Lau ko kla sės kū ri mas“

Skulptūra „Labas rytas“ ir autorius 
Andrea Boroti (Italija)
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Sumanymo tikslas – stiprinti keturių
kartų (vaikų, tėvų, senelių, prosenelių)
bendravimą, paįvairintimokyklos gy-
venimą rengiant netradicines pamokas,
kuriasvestųtėvai,seneliaiirproseneliai,
kitusrenginius.Vienaišprojektoveiklų–
mokiniamsitingerųemocijųsuteikęsir
nustebinęsspektaklis,kurįtėvaisugebėjo
pastatytislaptanuosavoatžalų.
ProgimnazijosdirektorėMil da Sur vi

lie nė pasakoja:„UtenosR.Šalteniopro-
gimnazijapastatyta1936m.Kalbantsu
vienomokinioprosenele,paaiškėjo,kad
netikjimokėsikątikįrengtojemokyklo-
je,betvėliauirjosdukra,anūkė,odabar–
provaikaitis.Taigi,vienosšeimosketurios
kartos–mūsųprogimnazijosugdytiniai.
Taiišskirtinisatvejis.Taipirkiloprojekto
„Kartųdraugystė“ idėja.Šiprosenelė–
DanguolėJonaitienė,atšventusi90metų
jubiliejų, – turi sukaupusi nepaprastai

dirbantystėvaimokiniamspastatytųspek-
taklį.Užsiminiauapietaimokyklostėvų
komitetonariamsirsulaukiaupritarimo.
Mokiniųtėvams,kurieįpirmąrepeticiją
susirinkovieni kitų nepažinodami, joks
pedagogas nepadėjo kurti spektaklio.
Tėvai siūlė idėjas,keturismėnesiusva-
karaisrinkdavosiįrepeticijas,patystapo
irrežisieriais,irscenaristais,iraktoriais,
irkostiumų,dekoracijųdailininkais.Apie
šį sumanymąmokiniai nieko nežinojo.
Tėvams reikėjo labai pasistengti, kad

vaikaineįtartų,jogbūtentjiemsruošiama
malonistaigmena.Tadtekovisaipišsisu-
kinėti:taikaimynaspagalbospaprašė,tai
garažekažkoprireikė,taisusirinkimasar
paskaitamokykloje...Ovaikaistebėjosi:
„Irkąjūstuosesusirinkimuosetaipilgai
veikiate?“Matrepeticijosužtrukdavoiki
vėlyvovakaro.Atėjuspremjerosdienai,
tėvai netgi automobilius paliko atokiau
nuomokyklos,kadtiklabiaunustebintų
vaikus.Tėvųpasirodymasscenoje,kostiu-
mai,įkūnytipersonažai,parinktamuzika,
vaizdoprojekcijos,dirbtiniosniegoirkiti
specialiejiefektaimokiniamssukėlėdaug
juokoirbegalęgerųemocijų.Nėvienas
išspektaklyjevaidinusių tėvųnėrapro-
fesionalus aktorius, tačiau jų aktoriniai
sugebėjimai nustebino ne vieną salėje
sėdintį žiūrovą, o personažų atliekamas
„Gangnamstyle“šokissukėlėaudringas
ovacijas.Netnevisiatpažinosavotėvus...
Spektaklis buvo kartojamas ir rodomas
tris kartus:mokyklos bendruomenei,
seneliams irmikrorajono, kuriame yra
mokykla,gyventojams.
Taigi,šisprojektassutelkėnetketurias

kartas.Vyresnieji sužinojo, kuogyvena
mokykla,pasijutosvarbūsirreikšmingi,
tėvaiatskleidėsavokūrybiškumą,gebėji-
mąbendradarbiautinetiksumokytojais,
vaikais,betirvienisukitais,omokiniai
gavoneįkainojamąpamoką.
Su tėvais pavasarį vykome įVilnių:

lankėmėsSeime,Valdovųrūmuose,gro-
žėjomėsžydinčiomissakuromisirkūrėme
planus,kaiprudenįšvęsimemokyklosju-
biliejų.Patikojųidėja–buspateiktassiur-
prizas,kokioUtenojedartikrainebuvo...“

daugmedžiagos,nuotraukųapieUteną,
rengia ir skaito pranešimusmokslinėse
konferencijose.Mokiniams buvo labai
įdomu klausytis jos gausiai iliustruotų
pasakojimųapiegimtojomiestoistoriją,
mokyklą...Projektoveiklosintegruotosį
mokomuosiusdalykus,klasėsvalandėles,
neformalųjį švietimą.Tėvai, seneliai ir
proseneliaivedėpamokas irorganizavo
veiklas, dalijosi gyvenimiška išmintimi
irprofesinepatirtimi.
Svajojau,kadmūsųprogimnazijojene-

Ute nos Ra po lo Šal te nio pro gim na zi jos pro jek tas 
„Kar tų drau gys tė“
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Projektotikslas–mokiniams,tėvams,
mokytojams,miestelio žmonėms kartu
padirbėtiirsuręstibūdasvisiemsseniū-
nijosšunims.
Apiesumanymąpasakojalietuviųkal-

bosmokytoja Ri ma Mi ka laus kai tė:„Kai
vaikštaiirvažinėjiposeniūniją,kuryra
nuostabusLopaičių piliakalnis su savo
stebuklingugydomuojušaltiniu,dolme-
nais,miškepasislėpusiuRuškioežeru,tai
lygkontrastasvisamtamgrožiui–būdų
neturintysšunys.Tadaviskąmetiirgrie-
biesi idėjos, kuri kilomūsų gimnazijos
antrokams.

Rie ta vo sa v. Tve rų gim na zi jos pro jek tas „Ge ra šir dis“ 

Buvonelengvagaminti
būdas,kurtibrėžinius,nes
ne kiekvienas ir kaime
gyvenantis vadinamo-
siosZkartosvaikasgeba
įkalti vinį.Nepatikėsite,
įsimintiniausios akimir-
kos – begalinis šunelių
džiaugsmas,gavusSAVO
namus. Kad būtumėte

matę...Netvaikinamsnuriedėjoašara.
Projektas labai suvienijomiestelio ir

mokyklos bendruomenes: parduotuvė
davė vinių, lentpjūvė – lentų, tėvai –
traktorių, kad galėtume šunų namelius
nugabentiįatokesniusseniūnijoskampus.
Svarbiausiasrezultatasgalibūtipasa-

kytas kalytėsAros balsu: ,,Aš šešerius
metusgyvenausulyta,susnigta,odabar
turiuNAMUS,au.Ačiū,vaikai.“

Projektas šioje įstaigoje tęsiasi nuo
2012m.Jotikslas–supažindinti tėvus,
pedagogus su logopedinės
terapijos kryptimis, padėti
suaugusiesiemsprakalbintiir
pradžiugintivaiką.
„Logopedo šūkis visiems,

auginantiems mažą vaiką,
turintįkalbėjimoarkalbossu-
trikimų,–RASKIMELAIKO
IRPADĖKIMEVAIKUITAI-
SYKLINGAIKALBĖTI!“,–
sakoŠiauliųlopšelio-darželio
„Eglutė“ logopedė ekspertė 
Si gi ta De ni ky tė.
„Dabar retai kas susirašinėja

laiškais,oašjuosrašau.Vaikams,
tėvams, kitiems šeimos nariams,
pedagogams.Kompiuteris gali „už-

lūžti“,elektroniniolaiškogalima
nepamatyti ir neperskaityti, bet

kaivaikasTAUįduodajįįrankas,kito
pasirinkimokaipirnebelieka...–pa-
tirtimidalijasiS.Denikytė.–Taitoks
paprastas ir žaismingas projektas,
todėlnetneiškilosunkumų.Tikman
reikėjo daugiau laiko skirti indivi-
dualiems žaidimams / užduotėlėms
parengtiirpaskatintikaikuriuostėve-
lius,kadkartusuvaikaisperskaitytų
jiemsparašytąlaišką.“
Perprojektąvykstakalbosterapija

Šiau lių lop še lio-dar že lio „Eg lu tė“ pro jek tas 
„Ma ma, tė ti, ar Jūs ga lit man pa dė ti?!“
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logopedo kabinete, individualus darbas
grupėse,namuose.Tėvaiskatinamiirna-
mųaplinkoje„žaistikalbą“,t.y.skaityti
logopedoparašytuslaiškus.Laiškai–tai
rekomenduojamikalbiniaižaidimai.Juos
logopedėparenkaatsižvelgdamaįvaiko
amžių,kalbossutrikimopobūdį,gebėji-
musirkalbosugdymonuoseklumą.Kai
laiškasperskaitomas, logopedėkiekvie-
nammažyliuinupiešiajonorimosspalvos
gėlytę.Vaikailenktyniauja,kieno„pievo-
je“žydidaugiausiagėlių...
„Oi, su tais laiškais buvoviskonuti-

kę...Vienam,einantnamo, įbalą įkrito
ir susiliejovisosnupieštosgėlytės,kito
laišką namuose sudraskė šuo...Tad dar
kartąpiešėmegėlytes,vėl skaičiavome, 
džiaugėmės...“, – prisimena logopedė
Sigita.
„Projektopradžiojesu tėveliaissuda-

romežodinę sutartį,kad jie irnamuose
padėsvaikamsįtvirtintiišmoktusgarsus,
kaikuriasgramatineskategorijasirpan.
Otoliauvisasprocesasvykstatarsisavai-
me. Susitinkame tik pasidžiaugti vaiko
sėkme“,–pasakojalogopedė.

Beje, pavasarį rengiamos atvirų durų
dienos.Vaikaipastatospektakliuką,kad
įtvirtintųišmoktusgarsus,visipasidžiau-
giajųpadarytapažanga.
Kas projekte įspūdingiausia? „Vaikų

norasirbegalinisužsidegimasperskaityti
laišką,būtipaskatintamdarvienanupiešta
jopageidaujamosspalvosgėlyte,juktos
gėlės–tainaujosžinios,įgytigebėjimai
irįgūdžiai,–džiaugiasiS.Denikytė.–Tu-
riuirnaujųidėjų,betprojektas,,Mama,
tėti, ar Jūs galitmanpadėti?!“ dar bus
tęsiamas.“

Ro kiš kio r. Juo du pės gim na zi jos pro jek tas „Vai duok lis at gy ja“ 

Užsibrėžtasuždavinys–savanoriškai,
sutelkiantmokinių,mokytojų, tėvų ir
miestelio žmonių pastangas, aptvarkyti
irpapuoštiJuodupės centrestovinčioap-
leistopastatolangus.
EnergingamokytojaVir gi ni ja Sa daus

kie nė kukliai save vadina šio projekto
koordinatore.Viskąnuveikėvaikai.„Bu-
vau tik padėjėja, neleidau prarasti ūpo,
reaguotiįanoniminiuskomentarusvieti-
nėjespaudoje,–pasakojamokytoja.–O
pačiąidėjąpasiskolinomeiškitomieste-
lio,kuriamemačiaukažkąpanašaus.Esu
ir Juodupės gimnazijosmokinių seimo
kuratorė.Tadkartąplanuojantpusmečio
darbus,užsimintaapiemiestelyjeesantį

gesnis.„Vaiduoklis“praradobauginantį
savovaizdą.
Visi šie geri darbai įvykdyti per pra-

ėjusiusmetus.Paskutinėplokštėužkalta
lapkritį, o padėkos renginys surengtas
gruodį.Kiekvienaspiešė tai, kąnorėjo.
Viskas taip sparčiai rutuliojosi, kadnet
nebuvolaikopamąstytiapievienąpieši-
niųidėją,bendrątematiką.
Kas buvo įsimintiniausia? „Vienas

pirmųjų skambučių, kai tik parašėme
skelbimą.Skambinamočiutė:„Noriu,kad
mūsųmiestelisbūtųgražesnis,duosiu5
eurus, bet reiks ateiti patiems pasiimti,
nesneturiujėgų...“Taibuvolabaistiprus
palaikymas.Įžvelgiuduryškiausiuspro-

tarybinių laikųapleistąbendrabutį,kurį
vietiniai praminę „vaiduokliu“. Jis turi
galapie50–60išsibarsčiusiųsavininkų.
Mokinėsmanęs tada paklausė: „O ar
galėtume„vaiduoklio“ langus išpiešti?“
Sutikau.„Okąmumsdaryti?“,–domė-
josi.Pasakiau,kadeitųpasseniūną.Jos
tąpačiąakimirkąpakiloirišėjo...Ištiesų
nesitikėjau, kad ir seniūnas, ir tėvai, ir
miesteliožmonėstaipgeranoriškaipriims
šitąidėją.“
Išpradžiųplanuotaplokštėmisužkalti

irišpieštitikpirmoaukštolangus.Opas-
kuitaipįsitraukėįdarbą,kadirvisiketuri
aukštaibuvo„užtaisyti“,išviso90langų.
Pastatasnetikpagražėjo,betirtaposau-

jektorezultatus:materialųirnematerialų.
Materialus – tai sutvarkytas pastatas.
Nematerialus irpatssvarbiausias–vai-
kai aiškiai suprato: jeigukąnors darai,
viskaskeičiasi.“
Aršisįdomusirgražusprojektasturės

tęsinį? „Taip, – prisipažįstamokytoja
Virginija,–dabarkaiptiklaukiamevie-
no pasiūlymo.Ketiname pasitelkti dar
daugiaužmonių,kadpastatasbūtųlabiau
apsaugotas,kadturėtųvienąidėją.“
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Vil niaus Ga bi jos gim na zi jos pro jek tas „Kar je ros sa vai tė“ 

Tai tęstinis, trejetąmetų trukęs pro-
jektas,paskatinęssavanorystęirsuteikęs
jaunuoliamsprogąatsakingiaupasirinkti
profesiją:vyresniųjųklasiųmokiniaisa-
vanoriškai padėjo organizuotiKarjeros
savaitę,išbandėįvairiasprofesijas,okai
kuriemokytojai bei tėvai pateikė savo
pasiūlymų,iniciatyvų.
„Idėjakilo2013m.,rengiantprojektą

Švietimomainųparamosfondopaskelb-
tam konkursui.Mūsiškis finansavimo
negavo,tačiautaineatbaidėįgyvendintišį
sumanymą.Nuopatpradžiųtikėjau,kad
toksprojektasreikalingasirnaudingas“,–
pasakojapsichologė,pedagogė,psichod-
ramosasistentėLai ma Nar bu tai tė.
TrejusmetusmokyklojevykęKarjeros

savaitėsrenginiaibuvoLietuvojevykdo-
moprojekto„Ugdymokarjeraiirstebėse-
nosmodeliųsukūrimasirplėtrabendra-

jame lavinime ir profesiniamemokyme 
(Ietapas)“dalis.Veikląkuravogimnazi-
jojedirbękarjeroskoordinatoriai.Kaišis
projektasbaigėsi,L.Narbutaitėpaskatino
mokiniusrengtiKarjerossavaitę.„Gim-
nazistų pageidavimu tapau jų veiklos 
koordinatore,nesirpirmusdvejusprojek-
toįgyvendinimometusbuvauatsakinga
uždarbąsumokiniaissavanoriais,–sako
L.Narbutaitė.–Pirmiausia,projektaspa-
sisekė,nesmokiniaisavanoriaiįgijopui-
kiosrenginiųorganizavimo,komandinio
darbopatirties,sustiprėjojųpasitikėjimas
savojėgomis.Antra,projektasbuvotęs-
tinis irmokyklos bendruomenė turėjo
galimybępajustinaudąnevienąkartą,o
organizatoriai – tobulinti organizavimo
gebėjimus.Trečia,rengtiveiklaspadėjo
netikmokiniai,betirjųtėvaibeikaikurie
mokytojai.Ketvirta, gimnazistai galėjo

susipažintisuįvairiomisprofesijomisnet
neišėjęišmokyklos.“Sunkiausia,pasak
koordinatorės,buvo įgyvendintiprojek-
tą netrikdant įprasto ugdymo proceso,
nesnevisigimnazijojepalaikėšiąidėją.
„Pasitaikėirsunkiųmomentų,kaiturėjau
motyvuoti,drąsintimokiniussavanorius,
norspatibuvaupavargusinuosavotar-
pininkės,sugeriančiosnepasitenkinimus,
komentarus, vaidmens“, – prisipažįsta
L.Narbutaitė.
Tris kartus šį projektą įgyvendinusi

psichologė sako, kad tikėjo sumanymo
idėja, savanorystės nauda ir galia. Ji
sutiktų irdarsykįpabandyti, tačiauno-
rėtų,kadlabiaupalaikytų,įsitrauktųbei
skatintųkolegosirtėvai,vyktųdarnesnis
komandinis darbas. „Vien tik tikėjimo
idėjaman nebeužtektų“, – prisipažįsta 
L.Narbutaitė.

Ša kių „Var po“ mo kyk los kū ry bi nis-pa žin ti nis pro jek tas 
„Sa gų me dis“

Sumanytamokyklos 25-mečiui su-
kurtioriginaliąskulptūrą.Prieneįprastai
kruopštausdarboprisidėjoirmokyto-
jai,irmokiniųtėvai,seneliai,broliai,
seserys...

„Sagųmedis“ pagamintas iš
16000sagų,šakutėmssunaudota
apie4kmvielos.Visasmedissve-
ria44,04kg.Skulptūrosaukštis
2,50m,plotis–2m.
Apiešįnepaprastądarbąpasa-

koja3bklasėsmokytojaJū ra tė 
Da ni liaus kie nė: „Mokykloje
kasmet rengiamaMeno savaitė,
kurioje dalyvauja žymūsmeni-

ninkai, vietos bendruomenės žmonės,
mokiniai,jųtėvai,mokytojai.Perpernai
vykusią šventę RugilėsmamaRenata
Kutkienėpasiūlėekologinėsskulptūrosiš
panaudotųsagųidėją.Visientuziastingai
kibomeįdarbąirnetnenumanėme,kad
kūryba užtruks daug ilgiau nei savaitę.
Pradėjome2015m.spalio7d.,obaigėme
tiklapkričio25d.
Prieprojektoprisijungėnetikmokiniai,

tėvai,betirseneliai,mokyklosdarbuoto-
jai. Pagalbos sulaukėme ir iš socialinių
partnerių.Vaikaipradėjodraugiškasvar-
žytuves,kasatnešdaugiausiaisagų.Tad
rinkojasišpažįstamų,senelių,kaimynų,
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netvažiavopasgiminaičius
į kitusmiestus.Žinia apie
skulptūrą iš sagų pasklido
povisusŠakius.Skambino
buvusiųmokiniųtėvai,se-
neliaiirsiūlėsagas.
Rinkti buvo įdomu, bet

dar reikėjo ir suskaičiuoti,
ir pasverti.Kartais ir kan-
trybė išsekdavo skaičiuo-
jant šimtais, tūkstančiais...
Kai surinkome 10 tūkst.
sagų, pradėjome gaminti
medžiošakeles.Ant20cm
ilgio vielutės vėrėme po
dešimt sagų ir sukome ša-
keles.Skulptūrosgaminimo
darbus integravome į pa-
sauliopažinimo,matemati-
kos,technologijųpamokas. 
Kad dirbti nebūtų nuobo-
du, susigalvojome įvai-
rių konkursų, ieškojome
informacijos apie sagas,
sužinojome sagų atsiradi-
mo istoriją ir tai, kad jos
buvo skirtos drabužiams
puošti. Pavyzdžiui, Prancū-
zijosimperatoriusPranciškusI
savo drabužius papuošė net 
13600sagų.Vaikusdominoįvai-
rovė, jie spėliojo, kas ir kokią sagą
galėjonešioti,prieškiekmetųtaibuvo...
Šakelesmokiniaigaminogrupelėmis,

kalbėjosi, artimiau vieni kitus pažino,
džiaugėsi,kaikartupadirbėtiatėjotėvai,
kitimokyklosdarbuotojai.

mossodąrinkosimokiniai,tėvai,
seneliai.Vieni suko šakeles,
mamų komisija tikrino, ar
vaikainepadarėklaidųskai-
čiuodami sagas, kiti viską
tvirtinopriemedžiošakų.
Tai buvo patys įspūdin-
giausi vakarai: su arbata,
skaniais Guodosmamos
sumuštiniais...Kiekvieną
dienąstebėjome,kaipme-
dis„auga“.
Norspirštaipavargo,sa-

gossuartino.Žinoma,džiu-
gina ir rezultatas: „Sagų
medis“Lietuvos„Factum“
agentūros užregistruotas
kaip „Didžiausia sagomis
dekoruota skulptūra“.La-
biauneirekordasdžiugina
tai,kad„augindami“sagų
medįaugome irpatys, iš-
mokome bendradarbiauti,
supratome,kadkartugali-
medaugiau.
Džiaugiamės, kad savo

kūrinįgalėjomepadovano-
timokyklai25-ojogimta-
dienioproga.Dabarmūsų
„Sagųmedis“„auga“mo-
kyklosžiemossode.
Vėlrenkamesagas.Jau

turimedaugiaunei2 tūkst.Pervasaros
atostogasrinksimetoliau,nesplanuoja-
metęstiprojektą.Galvojameapienaują
skulptūrą, o galbūt „auginsime“naujas
dabartiniomedžiošakas.“

Klai pė dos r. Di tu vos pa grin di nės mo kyk los pro jek tas 
„Lie tu vos re kor do „Pla čiau sio si jo no“ sie kis“

Projektotikslas–skatintibendruomenę
skaityti,domėtisteatru,etnokultūra,eko-
logijosidėjomisirkartuišmoktipraktiškų
kirpimo, siuvimodarbų, lavinti estetinį
skonį.
Pasiūto sijono viršutinės dalies il-

gis–60mir38cm,apatinės–125mir
55cm,viršutinėsdaliesskersmuo–19m
ir21cm,apatinės–39mir96cm,aukš-
tis–1mir5cm,svoris–17kgir700g.
Sijonąsegėjo114mokinių.
Apie šį neįprastą sumanymą pasako-

ja lietuvių kalbosmokytoja, projekto
iniciatorė, organizatorė ir koordinatorė
Au re li ja Dau gė lie nė:„Idėjakilonagri-
nėjantkūriniusper literatūrospamokas,
stebintiranalizuojantmokiniųteminius
projektus.Išsirinkomepersonažą,kuriam
irskirtasšissijonas.Norėjome,kadhe-
rojusbūtųžinomasne tik išknygų,bet

ir teatro.SkudurinėOnutėpasirodėtam
puikiai tinkama ir atspindinti lietuvišką
dvasią. Juk ji – visų kartų vaikų žais-
las,sukuriuoužaugonetiktėvai,betir 
seneliai.“
Projektasbrendoapiedvejusmetus,per

šįlaikąkauptidėvėtidrabužiai,tekstilės
gaminiai. Projekto pradžia – 2015m.
lapkritį,o2016m.balandžio1d.,pasak
mokytojosA.Daugėlienės,„visosLietu-
vosakivaizdojejaumatavomėsplačiausią
sijoną“.
Kodėlprojektaspasisekė?„Pirmiausia,

idėja–visiemstinkantiirpatinkanti.To-
liau–lygkelrodėžvaigždėšvietėsiekis,
kurį lydėjo iniciatyvumas, saviraiška ir
kūrybiškumas.Dar vėliau – troškimas
patiemspamatytiirpasidžiaugtisavoma-
žosbendruomenėsdideliovieningodarbo
rezultatu,nesMESGALIME...–vardija

projektosumanytoja.–Sunkiausiabuvo
rastitinkamiausią,estetiškiausiąsceninio
pateikimo variantą.Antra, įsibėgėjusio
siuvimoproceso vidurio krizė, kaimo-
kiniai pavargo ir pakvipomonotonija.
Bekylančiomsnegatyviomsmintimsuž-
lietiprireikėkitosrūšiesalyvos,kadne
rusentume,odegtume.Trečia,mokykloje
turimetikvienąsiuvimomašiną,tadteko
skolintisarbaneštisišnamų.“
Ogražiausios ir įsimintiniausios aki-

mirkos, kai vyresniųjų klasiųmokiniai
tapo pradinukų konsultantais: kantriai
juosmokė daryti papuošimų (rombų)
iškarpas,išsikirptiišaudinioirrankomis
apsiūti. „Kiek gražių beimielų vaizdų
fiksavo suaugusiųjų akys! Ir dar... teko
vakarotiirnaktinėtimokykloje,kaikūnas
šaukte šaukėsi poilsio, o protas vis dar
gaudėnesusiūtusgalus.Na,irpagaliau– 

Patsįdomiausiasdarbasprasidėjotada,
kaimedžiokamieną,kurįpagaminobu-
vęsmokyklosmokinys,dabarskulptorius
Kęstutis Dovydaitis, reikėjo papuošti
sagųšakelėmis.Vakaraisįmokyklosžie-

Gintauto Bendoraičio ir Vido Venslovaičio nuotraukos
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žiniasklaidosdėmesys.Nevienasmoki-
nukaspatsprašėžurnalistųjįpakalbinti,
nes„iraš,irašgaliudaugkąpasakyti“,–
prisimenamokytojaA.Daugėlienė.
Kokssvarbiausiasšioprojektorezulta-

tas?„Bendruomeniškumo,kolektyvišku-
mo,bendravimo,bendradarbiavimosvar-
bospotyrisbeipojūtisiršiųžmogiškųjų

vertybių tikra, apčiuopiama
išraiška (esamemažosmo-
kyklosbendruomenė,betdu-
kart rekordininkė).Sutelktu-
mas,tvirtumas,atsakingumas,
drąsa,išmonė,darbštumasir
pakantumas–štaikuogalime
didžiuotis.MesMOKAME,
GALIMEirNORIMEveikti
prasmingai!“,–sakoA.Dau-
gėlienė.
Šismokytojos inicijuotas

projektas jau buvo antrasis.
Priešdešimtmetųmokyklos
bendruomenėpasiekėLietu-

vosrekordą,suvėrusiilgiausiąkankorėžių
vėrinį(1055,28milgio,207,5kgsvorio,
suvertadaugiaunei35000pušieskan-
korėžių).
„Trečiąkartą,kogero,įtąpačią

upęnebebrisčiau,nesjąperbristi
arperplaukti–nelengva,oi,ne-
lengva visomis prasmėmis“, –
prisipažįstamokytoja.

Koks tolesnis „plačiausio
sijono“ likimas?Planuojama
jįsukarpytiirkaipsuvenyrus
padovanoti svečiams, jais
papuoštimokyklą. „Taip
patketinamesiūtipagalvė-

les,detalesantkėdžiųir...pačiąskudurinę
Onutę.Tokiatęsinioprojektominčiųvai-
vorykštėkitiemsmokslometams“,–sako
A.Daugėlienė.

Tau ra gės „Šal ti nio“ pro gim na zi jos pro jek tas 
„Ben dro jaus mo pa ky lė ti“

Sumanyta į veiklas įtraukti bent
50 proc. bendruomenės narių, per
įvairius renginius visus sutelkti,
stengtis, kad vaikaimokyklo-
je jaustųsi saugūs ir laimingi.
Žygyje poRambyno regioni-
nį parką 200 dalyvių įveikė
14 km, pirmajame šachmatų
turnyre dalyvavo 60 dalyvių,
15svečiųirapie100žiūrovų,
o įKaštonų žydėjimo šventę
susirinko apie 600 bendruo-
menėsnarių.
Įspūdžiaisapieprojektąpa-

sidalijoTauragės „Šaltinio“
progimnazijosdirektorėJū ra tė 
Laz daus kie nė ir pavaduotoja
neformaliajamšvietimuiAs ta 
Bik ne rie nė:„Rengiant2012–
2014m.mokyklos strateginį 

Sandros Grinkovienės ir Remigijaus Daugėlos nuotraukos

Domantės Katauskaitės nuotr.
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Idėja– tėveliaivaikamspristatosavo
profesinęveiklą.1–8klasiųmokiniųtėvai
vedė128pamokas,perkuriasugdytiniai
susipažinosuodontologo,fotografo,kir-
pėjo, gydytojo, policininko, keramiko,
gaisrininkoirkitomisprofesijomis.Taip
patkepėsausainius,sodinoaugalus,gami-
nošokoladą,susitikoboksoringe,aplankė
muzikosįrašųstudijąirt.t.
Apieprojektąpapasakojopradiniųkla-

siųmokytojaAl ma Kra ja šie nė:„Mūsų
progimnazijoje svarbus bendravimas ir
bendradarbiavimassutėvais.Tamskiria-
maypačdaugdėmesio,vykstadaugybė
projektų, renginių. Šis projektas buvo
sumanytas norint priartinti tėvus prie
kasdieniomokyklosgyvenimoirsuteikti
mokinukamsnaujųžinių,potyrių,emoci-
jų,–sakoA.Krajašienė.–Veiklosvyksta
nuo2014m.irjųpabaigosnematyti,nes
visdaugiautėvųkviečiasiįdarbovietes,

Kau no r. Gar lia vos Jo nu čių pro gim na zi jos pro jek tas 
„No riu bū ti kaip tė ve lis“

siūlosiateitiįklasesarbatiesiogorgani-
zuotiįdomiąpamoką...Manau,projektas
sėkmingas ir abiempusėmsnaudingas.
Juknedažnaitėvaigaliįlįstiįmokytojo
kailį,atviraiirnuoširdžiaipabendrautisu
savoatžalosklasėsdraugais.Vaikaitaip
patpamatėvisaikitokįtėtįarmamą.Okur
darnauda,potyriai,žiniosapieįvairiastė-
vųprofesijas?Prisimenuprojektopradžią,
kai į progimnazijos
kiemą su sirenomis
įlėkė greitosios pa-
galbos automobilis.
Visiišsigandęužgu-
lėme langus, o tai,
pasirodo, tikpirmo-
kėlio tėtis parame-
dikas supažindina
mokinukus su savo
darbokasdienybe...“
Kaip sakomoky-

tojaAlma,šisprojektaspadėjovieniems
kitus geriau pažinti ir suprasti. Beje,
daugeliotėvųpristatytisavoprofesijąnė
nereikėjoprašyti–mielaisiūlėsipatys.
„Svarbiausias rezultatas – suartėjusi

bendruomenė. Juk smagu, kai tėvai be
baimės ateina įmokyklą ne todėl, kad
juoskviečia,odėlto,kadnoripatys.Bet
didžiausiaslaimėjimas,manau,yravirpu-

planą buvo išsikeltas tikslas – telkti
įstaigos bendruomenę. Tad sudaryta
darbo grupė.Tikslas sutapo su naujos
mokyklos tarybos rinkimais. Tarybos
pirmininke išrinktaAstaLevickaitė– ji
sugebėjo greitai suburti aktyvius tė-
vus.Mums tai nėra projektas, prasidė-
jęs dėl konkurso ir po jo pasibaigęs. 
Taimūsų bendruomenės kasdienis gy-
venimas.
Per pastaruosius trejusmetus, ener-

gingai veikiant progimnazijos tarybai,
suaktyvėjoklasiųbendruomenės,atsirado
naujųtradicijų,pavykoišjudintitėvus.Jie

drąsiaisiūlonaujovesmokykloje:kuriama
kulinarinėklasė,tėvaivedaedukacinius
užsiėmimus, pradinių klasiųmokinių
tėvelių iniciatyva vykdomi verslumą
skatinantysprojektai.Kartusumokyto-
jaistėvaisugalvojokurtiedukacineserd-
ves–taipatsirado„Šachmatųkaralystė“,
„Spalvųmiestas“, „Vertikalus daržas“,
poilsiozonaprieakvariumo.
KaibendruomenėtampaBENDRUO-

MENE,sunkumųnebelieka,nesvisige-
ranoriškaisiekiabendrotikslo.
Ryškiausias rezultatas – tai galimybė

sau ir kitiems parodyti, kadmokyklos

bendruomenėyrastipri.Sukūrėmenaujas
veiklosformas:progimnazijosbendruo-
menėspėsčiųjųžygiaipožymiaskrašto
vietassusocialiniupartneriuVšĮ„Akty-
viTauragė“, Šachmatų diena, „Kalėdų
miško sujudimas“,Kaštonų žydėjimo 
šventė.
Paskleidėmežiniąapiesavenetikra-

jone.Dalyvautumeirdarkartąpanašiame
projekte–taileistųpristatytiirkitasmo-
kyklosvykdomasveiklas.Mumsprojek-
tastęsėsi,tęsiasiirtęsis,nestiksutelktair
tvirtabendruomenėgarantuojasėkmingą
visosorganizacijosveiklą.“

liukasmokinioširdelėjeirdidžiavimasis
savopačiaisartimiausiaisžmonėmis:„Juk
čiamanotėvelis,manomamytė...“,–sako
A.Krajašienė.
Jeigu antrą kartą reikėtų imtis tokio

paties projekto,mokytoja prisipažįsta,
kad tai padarytų su didžiausiumalonu-
mu.„Projektasvisdarvyksta.Mūsųpro-
gimnazija labai didelė, tad,manau, kol
bussavoprofesijųįdomybėmisnorinčių
pasidalyti ir pabūtimokytojais tėvelių,
tol šis projektas ir gyvuos“, –užtikrina
mokytoja.

Informacijąparengė
Al ma VI JEI KY TĖ
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Apdovanojimų 
šventėje buvo 
netikėtų
veiklų...

Renatos Česnavičienės nuotraukos

Po karščiausia vasaros saule iš šalčio rūko – 
patys tikriausi valgomieji ledai...

Mobilioji mokslinė laboratorija – stebuklų klasė... 

Berniukų džiaugsmui, bet mergaitėms irgi smalsu...

Visi, kas norėjo, susikūrė savo svajonių lėktuvėlį...

Ledo rožė, ne vėjų... Paskui prisilietei – ir subyrėjo...



Priedą parengėme kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriumi.
Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ vyr. redaktorė Zina Rimgailienė,  
kalbos redaktorė Inesa Čižiūnaitė, maketuotoja Eglė Lesniauskienė.

Vilniaus„Šviesos“pradinėsmo-
kykloskaimynaijauįpratovieną
gegužėsšeštadienįmatytišur-
muliuojantįugdymoįstaigos
kiemą.Ne, pamokos šešta-
dieniaisčianetapoprivalo-
mos.Mokytojai,mokiniaiir
jųtėvaisavaitgalįsusirenka
savo noru – pabūti kartu,
pažaisti, sportuoti, šokti,
pažiūrėti vaikų spektaklių
ar pasiklausyti koncerto,
apsikeisti knygomis, už-
sukti į uniformų mainų
mugę. Šeimos diena – tai
tradicinė visosmokyklos
bendruomenėsšventė.
„Šiosšventėsidėjakilo,

nesnorėjomelabiauįtraukti
tėvus įmokyklos veiklas,
pristatyti įvairias galimy-
bes – kartais tėveliai net
nežino, kiek visko siūlo

Šeimos diena „Šviesos“ pradinėje – šeštadienis, suburiantis visus 

ugdymo įstaiga. Tačiau svarbiausias
šventėstikslas–visaišeimaipabūtikartu
mokykloje,užsiimantprasmingaveikla.
Ištėveliųsulaukiamedaugšiltųpadėkos
žodžių. Šventė baigiasi, o šeimos dar
neskubaskirstytis.Tai ir rodo,kadtoks
renginys reikalingas ir prasmingas“, –
sakomokyklosdirektorėVidaRudelienė.
Ugdymo įstaigos vadovei pritaria ir

tėvai. „Pirmaisiaismetais atrodė šiek
tiekkeista šeštadienįkeltis irvažiuoti į

mokyklą. Bet
pabandėme ir
labaipatiko–yra

kąveiktiirvaikams,
irtėvams.Kartupras-

mingaiirįdomiaipra-
leidžiame laiką, mokiniai

išbando naujas veiklas, pavyzdžiui, iki
šiolnelankytąkaratėarstalotenisą,–sako
dviejų šiojemokykloje besimokančių
vaikųmamaDaiva.–Nekartąpermetus
suklase savaitgaliaisvažiuojame įeks-
kursijas, einame į spektaklius.Taimus
suvienija kaip bendruomenę. Išvykos
būnalabaismagios.“
Šeimos šventės veiklos suplanuotos

taip,kadperketuriasvalandasnorintieji
galėtų viską išmėginti: nuo futbolo iki

rankdarbių.V.Rudelienė pabrėžia, kad
čianėraneivaržybų,neinugalėtojų.„Tai
nerungčių,obuvimokartudiena–šeima
irmokykla.Kai stipriname bendrystę,
veikiamedrauge,visųrezultataitikgerė-
ja“,–šypsosidirektorė.
Šiais metais šventėje pirmą kartą

lankėsiLietuvos kariuomenės atstovai,
kaipmagnetaspritraukęberniukus ir jų
tėčius.Visi galėjo apžiūrėti senovinius
šarvus,susipažintisuskirtingųlaikmečių
ginklais,ošiuolaikiniusišbandytičiapat
įrengtoješaudykloje.
Šventės organizatoriai sako, kadŠei-

mosdiena„Šviesos“pradinėjemokykloje
tikraivyksirkitąmetbeistebinsnaujais
atradimais.

Mūsų inf.


