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Galimybęstovyklautišiąvasarą
turėsdaugiauvaikų

Vaikųvasarospoilsiuišiaismetaisskiriamaper1mln.eurų.Edukacinėsprogra
mosbusremiamosESfondųlėšomis,beveikdvigubaidaugiaupinigųvaikųvasaros
stovyklomsplanuojaskirti irsavivaldybės–708 tūkst.eurų.Pernaisavivaldybės
skyrė392tūkst.eurų,užkuriuossurengtadaugiauneitūkstantisstovyklų,oŠvieti
moirmoksloministerija(ŠMM)išESstruktūriniųfondųparamos–275tūkst.eurų.
Stovyklosedalyvavoper30tūkst.vaikų.
„Džiaugiamės,kadsavivaldybėsnusprendėdidintivaikųvasarospoilsiuiskirtas

lėšas–jukneformalusisšvietimasyraglaudžiaisusijęssuformaliuojuugdymu.Vaikų
įgimtastroškimaspažinti,atrasti,bendrautinenuslopstairvasarą“,–sakošvietimo
irmoksloministrėAudronėPitrėnienė.

ŠiemetišESlėšųvaikųvasarospoilsiuiskiriamabeveik300tūkst.eurų.ŠMM
pavedimuŠvietimomainųparamos fondaspradėjovykdytineformaliojošvietimo
projektą„TAPK2“(Tobulėk.Auk.Pažink.Kurk).Pasirašytossutartyssupenkiolika
tiekėjų,kurievasarąįgyvendinsedukacinesprogramas–rengsstovyklasvaikams.
Jųkainalikotokiapatikaipirpernai,ostovyklųpadaugėjo:praėjusiaismetaisbuvo
finansuota13,ošiemetplanuojamafinansuoti21stovyklą.
IšESstruktūriniųfondųparamosskiriamoslėšosvisiemsvaikamsleidžiaapmokėti

iki30proc.stovykloskainos.Apie10proc.jaunųjųstovyklautojųbusišvalstybės
remiamųšeimų,taippatimigrantųvaikai.Jiemsapmokama95proc.kainos.Įsto
vyklaskviečiamiiružsienyjegyvenantyslietuviųvaikai,Lietuvostautiniųmažumų
mokyklųmokiniai.
Programospadėsugdytigamtos,technologijų,inžineriniųmokslųirmatematikos

gebėjimus,pilietiškumąirtoleranciją,formuotisveikosgyvensenosįgūdžiusirkt.Taip
patbussurengtiirneformaliojovaikųšvietimopaslaugųtiekėjų(mokytojų)mokymai.
DaugiauinformacijosapieprojektąŠvietimomainųparamosfondointernetosve

tainėse:www.smpf.lt, www.tapk.lt.

Kviečiameprisijungtiprieiniciatyvos
irsuteiktivaikamsprogąvasarą

praleistiprasmingai

Švietimo irmoksloministrėAudronėPitrėnienė skatinamokyklas, bibliotekas,
muziejus,kitasįstaigasvasarąatvertidurisirsuteiktivaikamsgalimybęprasmingai
praleistiatostogas.Suaugusiejikviečiamitaptivadovaisirorganizuotiedukacinius
užsiėmimus:sportovaržybas,kūrybinesdirbtuvesarknygųskaitymopopietes.Ak
tyviausiųirįdomiausiųveiklųorganizatoriaibusapdovanotikelioneįvienąmoder
niausiųEuropojetechnologijųmuziejų–VaršuvojeesantįKopernikomokslocentrą.

„Skatiname,kadmokyklųirkitųįstaigųdurysvaikamsbūtųatvirosirvasarą:mūsų
mokiniųatostogosbūtųsaugiosirprasmingos,orudenįvisisveikiirpailsėjęsugrįžtų
įmokyklas.Tikslingi,įdomūs,profesionaliaiparengtiedukaciniaiužsiėmimaipadeda
ugdytisgabumus,socialiniusįgūdžius,nukreipiadėmesįnuonetinkamųveiklų,–sa
košvietimoirmoksloministrėA.Pitrėnienė.–Beto,vaikai,kurievasarąlaikąleido
prasmingai,bendravo,konorsmokėsi,prasidėjusnaujiemsmokslometamslengviau
irpaprasčiauįsitraukiaįugdymoprocesą.“

Baigiantisregistracijoslaikuiprieiniciatyvos„Atverkdurisvasarai“buvoprisidėję
per50šaliesšvietimoįstaigų,bibliotekų,muziejų,kultūroscentrųiš40iessavival
dybių.Taipvaikamssuteiktagalimybėprasmingaileistiatostogas.
Projektą„Atverkdurisvasarai“organizuojaŠvietimoirmoksloministerija(ŠMM),

LietuvosmokiniųneformaliojošvietimobeiLietuvosvaikųirjaunimocentrai.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Šiųmetų balandžio 29–
30 d. KaunoMaironio uni
versitetinėjegimnazijojevyko
tradicinisLietuvosiružsienio
lietuviškųmokyklųlituanistųir
istorikųforumas„Kaipatrasti
Vasario16osiosRespubliką
mokykloje“. Trečiąkart LR
švietimo ir mokslo minis
terijos (ŠMM) bei Ugdymo
plėtotės centro organizuo
to forumo tikslas – aktua
linti Lietuvos Respublikos
(1918–1940)palikimą, idėjų
gyvybingumą ir tęstinumą,
aptarti,kąirkaippasakojame
apieVasario 16osiosRes
publikąmokykloje,pasidalyti
naujausiaisistorijos,literatū
ros,kultūrosistorijostyrimaisirįžvalgomis,telktiakademinęir
mokytojųbendruomenę.
ForumaspradėtasLietuvoshimnu–VincoKudirkos„Tautiška

giesme“.Susirinkusiuosiussveikinoirpuikiųįspūdžiųsvečiuo
jantisKaunelinkėjovicemerasVasilijusPopovasirgimnazijos
direktorėDaivaGarnienė.Jipažymėjo,kad1920m.dabarti
niamemokyklospastatevykoLRSteigiamojoSeimoposėdis,
dirboI–IIISeimai.ŠMMkanclerisTomasDaukantaspabrėžė
renginio,skiriančiodėmesiojaunožmogausistorinėsatminties
formavimo, savimonės ir pilietiškumougdymo klausimams,
svarbąirlinkėjodalyviamsdarbingosnuotaikos.
Perrenginįperskaitytaseptyniolikapranešimų,kuriųauto

riai–istorijosirliteratūrostyrinėtojai,Vilniausuniversiteto(VU),
Lietuvosedukologijosuniversiteto,VytautoDidžiojouniversite
to(VDU)dėstytojai,mokytojai.Pirmąjąforumodalį„Va sa rio 
16-osios Res pub li kos pa li ki mas: kuo mums svar būs du 
lais vės de šimt me čiai?“pradėjodoc.dr.DariusKuolysGab
rielėsPetkevičaitėsBitėspranešimo,skaityto1920m.gegužės
15d.,atidarantSteigiamąjįSeimą,mintimi:„<…> intelektua
lamsbūtinaprisiimtipolitinęatsakomybę“,įvardijošiorenginio
tikslą–ieškotitiesosirsąžiningosantykiosuistorijairVasario
16osiosRespublika.Pirmajamepranešime„Vasario16osios
Respublika:neatsakytiklausimai“iškeltosproblemos:žodžioir
veiksmo(ne)tapatumas,AlgimantoMackausžodžiaistariant,
kąatsakysimesavovaikamsirvaikųvaikams,kaišiepaklaus:
„Aržodis irveiksmasyra tokieskirtingi, tolimi,kad jųnegali
suartintitėvynėsžemėpavojausvalandą?“,kudirkiškostiesos 
trūkumas–arVasario16osiosRespublikojetautagebėjoku
dirkiškai svarstyti esminius klausimus,atkurtosRespublikos
santykissuistorija(inteligentųginčasdėlLietuvosDidžiosios
Kunigaikštystės(LDK)vertinimo).PabrėžtasVasario16osios
Respublikojeišugdytaspasididžiavimassavošaliesšvietimo
sistema,tuometisšvietimobendruomenėstikslas–ugdytilais
vųžmoniųtautą,laikantisesminiožmoniškumo,humanizmo
kriterijaus(1939m.,kaitriuškinamaLenkija,Lietuvospolitikai
atsisakosmogtiišužnugarioirpriimalenkųkarius).
Prof.habil.dr.ViktorijaDaujotytėskaitėpranešimą„Progra

miniaidėmenys1918–1940metųliteratūroje“.Jikalbėjoapie
literatūrosvertę:„Begaloįvairiaižmogiškaitikroveipatikimiau
siaskūrinysyraliteratūra“.Profesorėspožiūriu,ginčasdėlLDK
iretninėsLietuvosnegalibūtiišspręstas,nestaimūsųšaknys,
josnuolatturibūtigaivinamos,apmąstomos.RemdamasiVy
dūnomintimi,kadžmonių,žmoniškumoesmėnėravienodai
galinga,nevisur lygiai reiškiasi,prof.habil.dr.V.Daujotytė
iškėlėklausimą,aršiųdienųmokyklayrapasiruošusisuprasti,
kad,sulygindamiskirtumus,išstumiamegalimybęatsiskleisti

Lituanistųiristorikųforumas 
„KaipatrastiVasario16-osiosRespublikąmokykloje?“

gabiesiems.Kitasprasminispranešimoakcentas–sąmonin
gumoimperatyvas.PranešėjapriminėStasioŠalkauskiomintis
apie„akląaktyvizmą“,kaiveikiamabebūtinosąmoningumo.
ŠiaiminčiaipagrįstipasitelktasSofijosKymantaitėsČiurlionie
nėspavyzdys.Pasakprofesorės,šiandiensunkiaiįsivaizduo
jamerašytoją,kuris,nutolęsnuokūrybos,susitelktųį tautos
auklėjimą.
Aptardamaliteratūrosprogramųproblemą,profesorėliteratū

rosirkultūros„programinimo“etapąpradedanuoLiudoGiros
įsteigtožurnalo„Vaivorykštė“irjameskelbtostraipsnio„Naują
žygįpradedant“,kuriamelietuviųliteratūrainubrėžiamosgairės
taptipasaulioliteratūrosdalimi.Kita–lietuviškumoprograma,
kurią atpažįstame, pavyzdžiui, SalomėjosNėries kūryboje
kaip individualiojoprado ir tautosakossimbiozę.Programos
susijusiossuliteratūriniaisleidiniais.Moderniųjųneoromantikų
programaleidžiaatsirastialternatyvoms–žurnalams„Trečias
frontas“,„Keturivėjai“.
Pranešimeišskirta1918–1925m.karta,kuriaibūdingaatsi

vertiVakarųpatirčiai(AntanasMaceina,JuozasGirnius,Vytau
tasMačernisirkt.),sukuriamasankirtatarpbuitiespažinimoir
vizijos.Šiaikartaisvarbusstiprėjantistragiškopasauliosuvoki
masirvitališkumoprograma,kuriąvykdo,profesorėsžodžiais
tariant,„skeveldrinėkarta“:išeiviai(žemininkai)irLietuvojelikę
LinasBrogabeikiti,rinkęsitautosaką,tautodailę–kasįmanoma
viešumoje.MinėtoskartosprogramąapibendrinoJuozasGir
nius„Žemės“antologijoje:Žmogausprasmėsžemėjeieškojimo
programa,kuriątęsėVytautasBložė(„Žemėsgėlės“),Justinas
Marcinkevičius(„Mediniaitiltai“),JonoStrielkūno,Marcelijaus
Martinaičiopoezija.
Doc. dr.Česlovas Laurinavičius skaitė pranešimą „Isto

riko žvilgsnis į Vasario 16osiosRespubliką“.Aptardamas
Vasario16osiosaktą,pranešėjaspabrėžė,kadjissuderino
dvivertybes:tautąirdemokratiją.Kitavertus,pasakČ.Lau
rinavičiaus,reikiapripažintiproblemą,kadLietuvosvalstybė
stokojopatrauklumoKlaipėdosirVilniauskraštogyventojams,
nebuvoįgyvendintagerosugyvenimosukaimynaisprograma.
Istorikaskalbėjoapievystymosiparadigmą,kuri leistųteigti,
kadirsovietmečiuLietuvatęsėVasario16osiosRespublikos
programą,pavykovisiškaiįgyvendintiVasario16osiosprojek
tą.Pranešėjaskėlėirprovokuojančiųklausimų:„Argalimevisą
sovietmetįvadintiokupacija,nepaisydamito,kadvisilietuviai
turėjosovietiniuspasus?“irpan.
Lietuviųkalbosinstitutodirektorėprof.dr.JolantaZabarskaitė

pristatėpranešimą„Visuomenėirkalboskūrimas“.Jikalbėjo
apiedulietuviškopasauliosavikūrosetapus:1918–1930m.
ir 1930–1941m. laikotarpius. Profesorė apžvelgė žurnalo 

ForumaspradėtasLietuvoshimnu
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„NaujojiRomuva“straipsniusapiekalbą,žodynorengimois
toriją(JuozasBalčikonisperdešimtmetį(1931–1941)vykusį
žodžiųrinkimovajųsurinkoapie1000000žodžių,įdomutai,
kadužžodžiusbuvomokamasatlygis).
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius

doc. dr.MindaugasKvietkauskas skaitė pranešimą „Pirmoji
tarpukariomokykloskarta: laisvėsdilemos“.Jiskalbėjoapie
proveržiokartąsuformavusiasaplinkybes.1928m.pirmojode
šimtmečiosukaktiesprogasurengtojelituanistųkonferencijoje
pranešimusskaitėS.KymantaitėČiurlionienė,Vydūnas,My
kolasBiržiška,JulijonasLindėDobilasirkiti.M.Kvietkauskas
aptarėM.BiržiškosirJ.LindėsDobilo–dviejųkrypčiųlitera
tūrologų–pranešimus.PasakM.Biržiškos,mokantliteratūros
būtina perteikti kultūros vertybes (pavyzdžiui, tarmių grožį).
Lietuvių literatūros, tautosakos ir kultūros istorikas pabrėžė
Lietuvosirliteratūrosistorijossantykį,kultūrosistorijoslauko
jungiamuosiusdalykus:kalbą,literatūrą,istoriją.Pasiektitokią
jungtįgalimarengiantmokyklomskuodaugiauchrestomatijų,
pritaikytųmonografijų apie kūrėjus.Greta šaltinių svarbos
M.Biržiškapabrėžėirmokytojųdialogosumokiniaisbūtinybę.
J.LindėDobilaskalbėjoapielektūrąirliteratūrosnagrinėjimą
mokykloje,menoesmėssuvokimąbei klasikos išgyvenimą.
Literatūrosmokymotikslas–gyvas,įasmenintassantykissu
literatūra.Jisypačišryškinorašytojoasmenybėspažinimosvar
bą:beasmenybėslektūra–rentgenogriaučiai,iškėlėklasikos
vertę (ViljamasŠekspyras,AdomasMickevičius,Maironis),
pabrėžė europietišką lygmenįMaironio poezijoje. Dėstant
humanitarinius dalykus itin svarbus vertybių ryšys: žmoniš
kumas,harmonija,laisvėsidėja.Pirmąjąjaunepriklausomos
mokyklosmokiniųkartąugdėJ.LindėsDobiloįsteigta„Meno
kuopa“(JuozasKeliuotis,1923m.baigęsPanevėžiogimnaziją,
įstojoįuniversitetą,vėliauįsteigė„NaująjąRomuvą“).Svarbų
vaidmenįsuvaidino„Šatrijos“draugija,aplinkautoritetus–Vin
cąMykolaitįPutiną,S.Šalkauskį–subūrusi jaunuomenę.O
„Trečiofronto“kelias,remiantisKęstučioRačkauskotyrimais,
atspindi skirtingų kairiųjų pozicijų susidūrimą.Daugelis tre
čiafrontininkųrinkosidoktrininįkelią,betKazysBoruta,Kazys
Jakubėnastamprieštaravo.
Prof.habil.dr.EgidijusAleksandravičiuspristatėpranešimą

„Vasario 16osios saulėlydžio pasakojimai“.Pranešėjas pa
brėžė,kadVasario16osiosRespublikoskartaneturėjonevi
savertiškumokomplekso.AntanoSmetonosrežimasnetrukdė
laisveiderėtisupatriotiniaisjausmais.Šikartamokyklasbaigė
suAdolfoŠapokos istorijos vadovėliu.Profesoriuspabrėžė,
kad,kalbėdamiapieVasario16osiosRespublikossaulėlydžio
pasakojimą,visdar tęsiame „Peterburgopasakojimą“, kurio
principas–kaltęperkeltiaukai–pažįstamasirdabartinėjepo
litikoje.IkišiolpasakodamiapieVasario16osiosRespublikos
saulėlydįkaltiname,kad1940aisiaisgindamilaisvęneiššovė
menėvienošūvio.KokiabuvotuometusituacijaEuropoje?Nė
vienošūvioneiššovėirČekija,kurisavoistorijospasakojimuose
neugdonevisavertiškumokomplekso.
Perantrąjąforumodalį„Ką ir kaip apie Va sa rio 16-osios 

Res pub li ką pa sa ko ja me mo kyk lo je?“ buvo pristatyti du
tyrimai,pagrindžiantysbūtinybękeistidabaregzistuojančiąis
torijosdėstymoprogramą.VUTarptautiniųsantykiųirpolitikos
mokslųinstitutodocentėIngaVinogradnaitėpristatėskirtingų
kartųsantykįsuistorija.Tyrimoišvadosleidžiateigti,kadjau
niausioji karta pasitiki autentiškais pasakojimais, bet neturi
įrankių,leidžiančiųkritiškaiįvertintiprieštaringąinformaciją.Tai
lemia,kadjiyralabaipažeidžiama,neatsparimanipuliacijoms.
Tikvyresniojikartadomisivalstybėskūrimoetapais.
VilniausVytautoDidžiojogimnazijosistorijosmokytoja Jūratė

Litvinaitėskaitėpranešimą„Mokyklinėsprogramos,vadovėliai
irmokyklostikrovė“.Pedagogėpristatėistorijosvadovėliųlygi
namąjąanalizę,kuriojeatsiskleidėnemažaiskirtumų.Lyginant
istorijosapibrėžtis:Vasario16osiosRespublikosvadovėlyje
mokiniamsaiškinama, kad istorija kuria ateitį, išryškinamos
vertybės:kilmė,kalba,protėviai,tėvynė,oštaiKovo11osios
Respublikos vadovėlyje istorija apibrėžiama kaipmokslas
apie praeities įvykius.Asmeninį vertybinį santykį su istorija

Kovo11osiosRespublikosvadovėlispakeičiaįneutralųfaktų
dėstymą,daugiaupateikiamaliūdnųįvykių,įtvirtinamaaukos
savimonędiegianti sąvokanekalti žmonės.Taigi istorijane
padedaugdytipiliečio–ateitieskūrėjo.
VilniausMartynoMažvydoprogimnazijosvadovas,istorikas

EugenijusManelisplėtojomokyklinėsprogramos,vadovėlių
temą:analizavoVasario16osiosRespublikosvadovėliusirjų
koncepcijas,ragino,kadmokytojainepamirštųugdytimokinių
emocinioryšiosuistorija.
Pirmosiosdienosforumodarbopabaigojevykodiskusija„Ko

kiųpermainųreikėtųmūsųpasakojimuiapieVasario16osios
Respubliką?“.
Per trečiąją forumodalį„Ne at skleis tos as me ny bės, lai-

ky se nos, idė jos, idė jų kon flik tai: ką at ve ria šių die nų 
ty ri mai?“ pristatyta keletasVasario 16osiosRespublikos
pasakojimų. Lietuvos istorijos institutomokslininkasArtūras
Svarauskasaptarėkatalikybės,nacionalizmoirsocialiniora
dikalizmotendencijas,VDUmokslininkasLinasVenclauskas
nagrinėjo tautiniųmažumųpadėtį Lietuvoje 1918–1940m.
valstybėspolitikosirvisuomenėsnuostatųaspektais.Kęstutis
Raškauskasaptarė lietuvių rašytojuskaipvisuomeniškaiat
sakingoavangardizmo kūrėjusAntanoSmetonosLietuvoje.
Valstybinėskalboskomisijospirmininkėdoc.dr.DaivaVaiš
nienėapžvelgėkalbospolitikąVasario16osiosRespublikoje,
josryšiussušiandienoskalbospolitikosrealijomis.
TaippataptartosVasario16osiosRespublikaisvarbiosas

menybėsirjųidėjos.VUmokslininkasAurelijusGiedapristatė
lituanistikostriumvirato–KazimieroBūgos,KleopoJurgelionio
irAugustinoVoldemaro–gyvenimopasakojimus.
VUmokslininkėDaliaBukelevičiūtėskaitėpranešimą„Kazio

Griniausindėlisįvalstybingumostiprinimą“,skirtąšiaismetais
minimomsPrezidento,SteigiamojoSeimokomiteto,rengusio
LietuvosKonstituciją,pirmininko,šeštojoLietuvospremjero,
gydytojo,publicistoK.Griniaus150osiomsgimimometinėms.
Vasario16osiosRespublikosvertybesbeiidėjaspuoselė

jusiųasmenybiųlaikysenas,idėjųpoveikįtometovisuomenės
gyvenimuiaptarėforumąužbaigępranešėjai:Lietuvosistorijos
institutodirektoriusRimantasMiknyskalbėjoapieMykoląRo
merįkaippilietįirmokslininką,literatūrologė,Lietuviųliteratūros
irtautosakosinstitutomokslininkėAušraMartišiūtėLinartienė
apžvelgėtautosugdymoidėjasVydūnoirS.KymantaitėsČiur
lionienės tekstuose, idėjų sklaidą jų visuomeninėje veikloje,
idėjasnusakančiųsąvokųpaplitimąkalbosvartosenoje(forume
nekartąminėtosVydūnosąvokos„saužmogus“,„žmoniškumo
ugdymas“irpan.)irtautosugdymoidėjųįgyvendinimą,susijusį
sukonkrečiaispolitikųpasirinkimais(VydūnolaiškuoseA.Sme
tonai,knygoje„Mūsųuždavinys“irkitomisformomisvisuomenei
diegtatautosžmoniškumougdymoidėja).

Forumo dalyviai lankėsi KaunoMaironio universitetinės
gimnazijosmuziejuje,apžiūrėjoeksponatus,ovakare,lydimi
KaunosavivaldybėsadministracijosŠvietimoirugdymosky
riausvyriausiosiosspecialistėsIlonosVitkauskienėsirmokytojų
JūratėsSlavinienės,JuditosSakalienėsirSandrosŽydaitienės,
apžiūrėjoKauno,įsikūrusiodidžiausiųLietuvosupių–Nemuno
irNeries–santakoje,senamiestį.Grožėjosimiestoarchitektūra,
stabtelėjopriePerkūnonamo,lankėsiJėzuitųgimnazijojeirjai
priklausančiojeŠv.PranciškausKsaverobažnyčioje,Šv.apaš
talųPetro irPovilo arkikatedroje bazilikoje, kurios pietinėje
sienojeyrakunigo,poetoMaironiokapas,Kaunokunigųse
minarijojeirjąsupančiamepastatųansamblyje.
Forumedalyvavoapiešimtąpenkiasdešimtdalyvių:istori

josbeilietuviųkalbosirliteratūrosmokytojai,LRVyriausybės,
Švietimoirmoksloministerijos,Lietuviųliteratūrosirtautosa
kos,LietuviųkalbosirLietuvosistorijosinstitutų,Nacionalinio
egzaminųcentroirUgdymoplėtotėscentroatstovai,aukštųjų
mokyklųdėstytojai,svečiaiišBaltarusijos,Rygos.Susidomė
jimasrenginiurodonagrinėjamostemosaktualumąbeiporeikį
išsamiauanalizuotiVasario16osiospalikimą.

Mei lė ČE PO NIE NĖ, Auš ra MAR TI ŠIŪ TĖ-LI NAR TIE NĖ
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Spartėjantikultūrųintegracija,globalizacijašiuometuyra
itinaktualiostemos,tadVilniauslietuviųnamai–mokykla,
kuriojemokosimokiniaiiš28pasauliovalstybių,–kolegas
pakvietėįtarptautinękonferenciją„Tarpkultūriniobendra
darbiavimoįtakaugdymoprocese“.

Pasakrenginiodalyviussveikinusiosšvietimoirmokslovi
ceministrėsGenoveitosKrasauskienės,Bendrosioseugdymo
programosekalbamaapiesiekįugdytitolerantiškusmokinius,
skatinti juospažintikultūrų,visuomenės įvairovę.Kaip teigė
VilniauslietuviųnamųdirektoriusGintautasRudzinskas,švie
timasyravienasišinstrumentų,leidžiančiųskatintitarpkultūrinį
bendradarbiavimą.

PranešimąapieesminiusJungtiniųAmerikosValstijų(JAV)
irLietuvospriimamųsprendimųbeišvietimoskirtumusskaitė
LRužsienio reikalųministerijos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius ŽygimantasPavilionis.Anot pranešėjo, JAV

stiprybęlemianeginklaiarpinigai,ožmonės,kuriejaudar
želyje,mokyklojeugdomikaipasmenybės,siekiama,kadjie
atsiskleistų.Žmogusyrasvarbiausiasšiosvalstybėspolitinis
tikslas.Savoruožtužmonėsburiasi į labaistipriasbendruo
menes,kuriosimasiiniciatyvosirsteigiaprivačiasmokyklas,
ligonines,gaisrinesirkt.JAV,kaipirkitoslyderiaujančiosšalys,
dauginvestuojaįmoksliniustyrimus,išsilavinimą–siekiama
neduotižmoguižuvį,oišmokytijįžvejoti.TaipgimstaSilicio
slėnio fenomenas: kai susivienija protingi, turtingi ir idėjas
mokantyspaverstirealybežmonės,atsirandadaugtechnikos
stebuklųiratradimų.Imigracinėviza(„žaliojikorta“)taippatyra
sąmoningaprotųmedžioklė, kai iš visopasaulio suvažiuoja
specialistai,kuriųtuometulabiausiaireikia.Ougdymoįstaigose
nuoankstyvojoamžiausvaikaiįtraukiamiįvisuomeninį,politinį
gyvenimą.„Pilietiškumougdymasmokyklose–stipriųvalstybių
pagrindas“,–teigėambasadorius.
ApietautinįtapatumąirjosuvokimąkalbėjoVilniausUžupio

gimnazijosistorijosmokytojasmetodininkasRobertasRama
nauskas.„Europą,kaipirvisąpasaulį,sudaroskirtingostau
tos–šioje įvairovėjevisadaegzistuojatapatumoklausimas.
Pirmiausia – etnolingvistinis tapatumas, kuris susiformavo

Tarpkultūriniobendradarbiavimoaktualijos

istoriškai ir yravienaspsichologinės raidosetapų, kai žmo
gussuvokia savo lytį, šeimą,giminę,bendruomenę,miestą
irvalstybę“,–sakėpedagogas.Jisaptarėgeografinį,politinį,
religinį,socialinį,kultūrinįtapatumą.Kaliningrado(Rusija)regio
ninėslietuviųkalbosmokytojųasociacijospirmininkasAleksas
Bartnikaspasakojoapiebendradarbiavimąkuriantirvykdant
tarptautinęprojektinęveiklą,kūrybinesvasarosstovyklasprie
jūros, kuriosedalyvauja Lietuvos irKaliningradomokiniai ir
mokytojai, šokio,muzikos specialistai.Čia statomi spektak
liai,kuriamosknygos(išleista„LaiškųDonelaičiui“knygelėsu
mokiniųlaiškaislietuvių,rusųiranglųkalbomis),filmai.„Jeigu
vaikas bus įtrauktas į aktyvią kultūrinę, kūrybinę veiklą, jis
geriauirgreičiauišmokskalbą,perimstradicijas“,–įsitikinęs 
A.Bartnikas.
LietuvosžmogausteisiųcentrodirektorėBirutėSabataus

kaitėskaitėpranešimą„Kodėlšvietimosistematurėtųorgani
zuoti ugdymąatsižvelgdama į žmonių įvairovęmokykloje?“.
RemdamasiVisuotinežmogausteisiųdeklaracija,UNESCO
konstitucija, tarpkultūrinį ugdymągarantuojančia LR konsti
tucija ir įstatymais,pranešėja teigė: „Jei visiemsmokiniams
siūlomavienaugdymoprograma,pamirštamaapieskirtumus
irsavitumą.TadUNESCOpabrėžia,kadturibūtikeliospro
gramos,kuriosatkreiptųdėmesįįnevienodusvaikųporeikius.
Otarpkultūriniougdymostokagalilemtisusiskaldymą,teroriz
mąarneapykantą.“Lietuva,atrodytų,homogeniškavalstybė,
remiantis 2011m. surašymoduomenimis, joje gyvena 154
tautybiųžmonės,yra59religinėsbendruomenės.
Lietuviųkalbos institutodirektorėspavaduotojadr.Violeta

Meiliūnaitėpasakojoapiepridėtinękultūriniotapatumovertę.
Pranešėjateigė,kadnesametokiehomogeniški,kaipnorėtųsi,
visdarbandomeapibrėžti,kasyrakultūrinistapatumas.„Mūsų
suvokimasyrailgodarborezultatas,jisateinapalaipsniui“,–
kalbėjomokslų daktarė. Ji pristatėmokslinį lietuvių tarmių
tyrimą, kuriamedalyvavo 10–12 klasiųmokiniai. Paaiškėjo,
kadLietuvojetarmėsirsujomissusijusietninėkultūrayragy
va,norsirnetokiatradicinė,kaipnorėtųmokslininkai.XXa.
įvyko kultūrinės atminties lūžis – vidurinioji karta išmokyta,
kad tarmiškai kalbėti negalima.Šis atsiribojimasnuo kultū
rinėstapatybėsneleidžiasukurtipridėtinėsvertės.Taipatsi
randaporeikisieškotibūdų,kaipstiprintiirišnaudotikultūrinį 
tapatumą.
AustrijoslietuviųbendruomenėsatstovėAngelikaKrausėkal

bėjoapieAustrijosmokytojusirmokinius.Pedagogasugdytiniui
šioješalyjeyratarsivyresnysisdraugas,mentorius,parodantis
kryptį,motyvuojantis,pastebintisstipriausiassavybes,drauge
skatinantis,kadirsilpnosiosplėtotųsikiekgalimageriau.Jie
bendradarbiauja,mokytojasnenurodovaikui,kąirkaipreikia
rinktis,tikpasiūlo,pavyzdžiui,keliasmatematikosužduotis,iš
kuriųvieną turi išspręsti.Mokiniaigerbiapedagogus, tačiau
nejaučiabaimės:jeiįklasęįeinamokytojas,vaikainurimsta,ne
betriukšmauja,norspastabosirnegauna.Tiesiogjietaipišug
dyti–suteiktadauglaisvės,tačiaužinoribas,mokomipareigų.
Mokyklosedaugužsieniečių,taippatAustrijospiliečių,ku

riųtėvaiiškitųšaliųatvykoprieš20–50metų,todėlugdoma
tolerancija,darnevisiškaiprisitaikiusiemsvaikamssuteikiama
galimybėgimtąjakalba(turkų,serbų,kroatų)mokytismatema
tikos,geografijos.Laikomasinuomonės,kadgimtojikalbayra
pagrindasmokytisužsieniokalbų.Mokiniainesimokoeilėraš
čių–šiaislaikaistainebereikalinga.

Perplenarinįposėdįišsakytosmintyspokavospertraukos
buvoaptariamospraktiškai–mokytojaidalijosisavopatirtimi
sukolegomis.Darbasvykoketuriose–lietuviųkalbosirlite
ratūros,socialiniųmokslų,užsieniokalbųirpradiniųklasiųbei
technologijųirmenųmokytojų–sekcijose.

Do vi lė ŠI LEI Ky TĖ
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Augindami vaikus ne visada atrandame laiko pamąstyti,
kokiaiateičiai,sąlygomsbeiaplinkybėmsjuosruošiame?Ar
taikomimetodaigarantuosjųsėkmęateityje?Armokomevai
kustųdalykų,kuriebuspraktiškainaudingigyvenime?
Šiuosklausimus„Šiaurėslicėjaus“organizuotojekonferen

cijoje„Vaikaiauga.Armesaugamekartu?“pranešėjaisvarstė
draugesugausiatėvųauditorija,apžvelgėateitiestendencijas
irbesiformuojantįnaujųgebėjimųporeikį.

ŽiniasKeičiaGebėjimai

Kaimussupaneaprėpiamasinformacijoskiekisirviskasyra
itinlengvaiprieinama,žiniosprarandasavovertę.Jųvietąuž
imagebėjimaigreitaiapdorotiinformacijossrautą,analizuotibei
pritaikytipraktikoje.VilniausGediminotechnikosuniversiteto
Verslovadybosfakultetodekanėprof.dr.JelenaStankevičienė
pastebėjo,kadjaukurislaikaspasauliodarbdaviųarekonomi
kosforumotyrimųapiedarbuotojųkompetencijas(TheWorld
EconomicForum,2016.ExecutiveSummary:TheFutureof
JobsandSkills) dešimtukuosenebeliko konkrečių amatų ir
disciplinų.Vietojejųatsiradotokiųgebėjimų,kaipkompleksi
nisproblemųsprendimas,kritinismąstymas,kūrybiškumasar
emocinisintelektas.
„Padedantvaikamsmokytis,ovėliau irpasirinktistudijas,

svarbusuvokti, kad jie, tikėtina,nebedirbsvienodarbovisą
gyvenimą,kaiptądarėmūsųseneliaiarba,galbūt,dardarome
irmes“,–pastebiprofesorė.Esanttokiomssparčiomsinovaci
jomsbeirinkospokyčiamsitinsvarbustampagebėjimasnuolat
mokytis,greitaiįsisavintibeitaikytiinformaciją,plačiaimąstyti
irsujungtikeletąsričiųardisciplinųsiekiantvienorezultato.

RyTdienaiReiKiasTipRiųasmenybių

Jei anksčiau galėjome
matuoti vaiko pasiekimus
tikpagaljoakademiniusre
zultatus,dabarreikėtųtoat
sisakyti.„Matydamiateities
prognozes bei rinkos po
reikį turėtume suvokti, kad
sėkmingosateitiesgarantu
tampanebepuikiai išlaikyti
egzaminai,ostipriasmeny
bė,gebantibendrautibeipri
sitaikytisparčiaikintančioje
aplinkoje“, – konferencijoje
kalbėjo „Šiaurės licėjaus“
direktorėJovitaStarkutė.

„Vaikaiaugairformuojasineneutraliojeaplinkoje.Pagrin
dinęirdidžiausiąįtakąjiemsdarošeima,mokytojai,mokyklos
bendruomenėir,žinoma,kitaaplinka,kurioje leidžiamaslai
kas.Šiųįtakųsandūrojeišryškėjairpagrindinėssavybėsbei
gebėjimai,formuojantysstipriąasmenybę“,–pastebi„Šiaurės
licėjaus“direktorė.
Stipriasmenybė:
 � Taikūrybiškas,iniciatyvus,smalsusirkomunikabilusvaikas,
nebijantiskontaktosuaplinka,gebantisbendradarbiauti,
kartusuklasėsdraugaissiektibendrorezultato.
 �Gebantiskritiškaimąstyti,prisitaikytipriekintančiosaplin
kosbeimokantisadaptuotiturimasžiniasbeiinformaciją
žmogus.
 � Pažįstantis save, suvokiantis savo stiprybesbei turintis
tvirtąvertybinįpagrindąvaikas.
 � Taimotyvuotas, gebantis nuolatmokytis bei suvokiantis
savoindėlįirkuriantisgeresnęateitįžmogus.

sėkmingosvaikoateitiesgarantas– 
stipriasmenybė

Visosšiossavybėsbeigebėjimaikasdientampavissvarbes
ni.Juosišugdytinebepakankatiktėveliųbeiseneliųpastangų.
Mokyklojevaikaipraleidžiatiekpatlaiko,kiekirnamuose,o
mokytojai–svarūsautoritetaigretatėvų.

KaipTuRėTųaTRodyTišiuoLaiKinėmoKyKLa,
RuošianTiVaiKusaTeičiai?

Pirmas žingsnismokyklų pokyčių kelyje – tai suvokimas,
kadakademiniai rezultataidarneviskas ir vaikus ruošiame
gyvenimui,oneegzaminams.Antras–svarbuįvertintiateities
prognozesbeiporeikiusiratlieptiugdantvaikus.Taigi,greta
akademiniųrezultatųlygiavertiškaituribūtiugdomosirvaikų
asmenybėsbeibendriejigebėjimai.
„Niekamnepaslaptis,kadfrontalusmokymas,kaimokyto

jas yra pagrindinis informacijos pateikėjas bei instruktorius,
dirbama nuo skambučio iki skambučio ir visiems vaikams
pateikiamavienodolygioinformacijabeiužduotys,–nebėra
veiksmingas.Siekdamilavintimokiniųbendrąsiaskompetenci
jasbeigebėjimus,turimepritaikytitiekugdymometodikas,tiek
klasėsekosistemą“,–perkonferencijąsakė„Šiaurėslicėjaus“
direktorėJ.Starkutė.Jiįvardijosvarbiausiusirpasiteisinančius
veiksnius:nuolatinicijuojamąmokiniųgrupinįdarbą,galimybę
informacijąatrastiįvairiuosešaltiniuose,pasitelkianttechnolo
gijasbei išeinantužklasėsribų.Itinsvarbusugdymoturinio
bei proceso individualizavimas pagalmokinių gebėjimus ir
charakterius.Aktyvus bei įtraukiantis ugdymoprocesas, kai
daugdėmesioskiriamatarpusaviokomunikacijai,skatinamas
analitinismąstymas bei eksperimentavimas, ne tik padeda
siektigeresniųakademinių rezultatų,bet ir leidžiaefektyviai
formuotivaikųasmenybes.

KaipmumsauGTiKaRTusuVaiKais?

Svarbiausiasuvokti, kad tokieauklėjimometodai, kuriuos
naudojomūsų tėvai, nebūtinai bus tinkamimūsųatžaloms.
Tėvų tikslas–padėti vaikui augti, tobulėti.Per konferenciją
psichologėRamunėMurauskienėpastebėjo, kad tėvųatsa
komybė– leistivaikuibūtisavimi,one jį lipdyti. Irnebūtinai
tėvamsturipatiktivaikuitinkamakryptis.
Leisdamisavoatžalaityrinėtiaplinką,neskubindamijo,su

darysimepuikiassąlygasaugintismalsumą.Draudimaidažnai
patogūspatiemstėvas,nevaikui.Kaippastebėjopsichologė
R.Murauskienė,mažyliamspatinkapieštiantbaltųsienų,bet
taidraudžiame,nestėvamskylanepatogumų.Neatlikimeuž
vaikusto,kąjiepatysgalipadaryti,turėkimekantrybės,ste
bėkimeirpatarkime,padėkime,kaitoprireikia.

Apie „Šiau rės li cė jų“
RemdamiesisėkmingiausiaEuropojeŠiaurėsšaliųmokymo

sistema,auginamekūrybiškusirmąstančiusateitieslyderius,
kuriems dabar dar tik šešeri ar septynerimetai.Mokykloje
orientuojamasi į visapusiškąvaikougdymą ir siekiama, kad
mokinysnetikturėtųkuodaugiaužiniųirinformacijos,betir
įgytųįgūdžių,padėsiančiųtuopasinaudotikasdieniamegyve
nime.Įstaigojesvarbuspatirtinismokymas,kurvisosugdymo
veiklosįgyvendinamospermokiniųasmeninępatirtį.Tikime,
kadvaikaigeriausiaimokosiišsavopatirties,mažųatradimų,
eksperimentųiržaidimų.
Pasitelkę ilgametę leidyklos „Šviesa“ patirtį, dabartines

aktualijas ir iššūkiusatitinkančiasmetodikas kuriamepatys.
Suprantamešvietimosistemąiresamepasirengęjątobulinti.

Daugiauinformacijos–Mig lė Ri mei kė,
el.p.migle.rimeike@siaureslicejus.lt.
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Klaipėdosmiesto savivaldybėsadministracijosUgdymo ir
kultūrosdepartamentoŠvietimoskyriausvyriausiųjųspecia
lisčiųAušrosDragašienėsirEditosKučinskienėspaskatintos
pagalbosmokiniui specialistųmetodinių būrelių pirmininkės
KristinaStankutėMatė,JovitaŠimkūnaitėiraš,šiostraipsnio
autorėAretaSkukauskienė,ryžomėspakviestikolegaspasi
dalytigerąjapatirtimi.AktyviaitalkinantKlaipėdospedagogi
neipsichologineitarnybaibeiKlaipėdospedagogųšvietimoir
kultūroscentruipavykoparengtiprogramą,kuriasusidomėjo
beveik200šaliespedagogųirpagalbosmokiniuispecialistų,
41 iš jų paruošė pranešimus.Gegužę gausų konferencijos
„Pagalbavaikui,šeimai,mokytojui.Gerosiospatirtiessklaida“
dalyviųirsvečiųbūrįsvetingaipriėmėKlaipėdosVitėspagrin
dinėmokykla.

ŠvietimoirmoksloviceministrėGenoveitaKrasauskienė,per
plenarinįkonferencijosposėdįskaičiusįpranešimą „Didžiau
siapagalbavaikams–jųsupratimas“,pasidalijoirsavo,kaip
ilgametėsmokytojos,įžvalgomis.Subtiliaiirįtaigiaiiliustruota
mintis,kadnuopedagogogebėjimobūtisąžiningamsauirsavo
nuostatomsitindaugpriklauso,kokiebussantykiaisunevisai
„patogiais“mokiniais.
Asmeninepatirtimipasidalijomamos,kuriųvaikaiintegruotai

mokosibendrojougdymomokyklose.Josjautriaikalbėjoapie
tai,kątenkaišgyventisutrikusiosklausosmokiniuiarbavaikui,
kuriamdiagnozuotasPraderWillisindromas.Mamųnuomone,
mokyklosetrūkstapagalbosmokiniuispecialistų,galinčiųpa
dėtiirmokiniui,irmokytojui.Siekiantsėkmingosintegracijos
ugdymoįstaigose,būtinasteigtidaugiaušiųspecialistųetatų.
Norėtųsi,kadirpedagogaibeimokyklųadministracijagilintų
kompetencijasirplėstųžiniasapiespecialiųjųporeikiųturinčių
mokiniųugdymogalimybes.UAB„Regseda“darbuotojaAušra
Remeikytėdalijosipatirtimiirdžiaugėsi,kadsulaukėpagalbos

Respublikinėpagalbosmokiniuispecialistųkonferencija

išspecialistų,kai,nepaisydamastiprausregossutrikimo,ryžo
simokytis,josžodžiaistariant,nešiltnamiosąlygomiskokioje
norsspecialiojoje,betpaprastojebendrojougdymomokykloje.
Klaipėdos PranoMašioto bei „Verdenės“ progimnazijų

auklėtiniai paneigėmitus, kad paaugliams nebereikia tėvų
dėmesio.Jiepristatėmokykloseatliktątyrimąapietėvųdarbo
krūviopoveikįmokiniųpsichologineibūsenai. Įplenarinįpo
sėdįatvykoirKaunokolegijoslektorė,mokyklųveiklosišorės
vertintojaRenataDzudzinskienė. Ji aptarė galimybes, kaip
tenkintiskirtingusugdymosiporeikiustaikantdiferencijavimo
ir individualizavimometodikas. Lektorei antrino psichologė,
programos „Renkuosimokyti“ alumnų koordinatorėAurelija
Ananjevaitė,kalbėjusiapiebūtinybęatpažintivaikųmokymosi
stiliųįvairovę,nestaigaliturėtiįtakosmokymosirezultatams
ir ugdytinio elgesiui.Doc. dr.RedaGedutienė sustruktūrino 
teorijąirpraktikąteikiantpagalbąvaikams,turintiemsskaity
mo ir rašymo sutrikimų.Klaipėdos pedagoginės psichologi
nėstarnybosdirektorėUlijanaPetraitienėkalbėjoapiedarbo 
aktualijas:pagalbospaslaugųįvairovę,jųkiekioirveiksmingu
mosantykį,ankstyvosiosdiagnostikosirpagalbosorganizavi
mosvarbą,svarstėapiespecialistųdarbuibūtinųmetodikųir
kvalifikacijoskėlimogalimybiųribotumą,kurįlemiatamskirtų
lėšų trūkumas.Pranešėjaatkreipėdėmesį, kadypačdidėja
psichologinėspagalbosporeikisikimokyklinėseugdymoįstai
gose.Konferencijosplenarinioposėdžiopabaigoje kalbėjau
Klaipėdos socialinių pedagogų vardu ir svarsčiau, ar spe
cialistas,kuriamtrūkstalėšųbeilaikonuolatosirsistemingai
tobulintikvalifikaciją,kurisnestiprinasavęsprofesinėsveiklos
stebėjimoarsunkausatvejoanalizėsgrupėse,galideramai
pasirūpintimokiniaisbeiteiktikokybiškąpagalbą.Kviečiaudi
namišką,permainingąirsparčiaiintensyvėjantįdarboritmąpa
tiriančiuspagalbosmokiniuispecialistuslabiaupuoselėtisavo
psichinęhigieną,atkakliauieškotigalimybiųugdytisgebėjimus 

Artikrainėrataisyklių,kuriųlaikantisgyvenimelydėtųsėk
mė ir laimė?Ar įmanomašito išmokytivaikus? Ikišiolbuvo
aišku: išmokyti galima skaityti, skaičiuoti ir pan., o sunkiai
dirbant – ištreniruoti kūną, išlavinti balsą.Pastaruojumetu
Lietuvoje(pasaulyjekiekanksčiau)visdrąsiaukalbamaapie
tai,kadgyvenimesėkmėirlaimėnėraatsitiktinumas.Šiuolai
kinėjeGerosmokykloskoncepcijoje(2013)įpirmąsiaspozi
cijasiškeliamaasmenybėsbranda,omokymosipasiekimaiir
pažanganustumiamiįantrąeilę.Kitaiptariant,atsigręžiamaį
tokiussvarbiuskriterijus,kaipsavivoka,savivertė,vertybinis
kryptingumas,gyvenimobūdas.Taiasmenybėsemocinioin
telektopamatas.Nepaneigdamapažintiniųgebėjimųsvarbos,
šiandienosasmenybėsaugimokoncepcijaneleidžiaignoruoti
emocinėsbrandosįtakos,padedančiossėkmingaisavereali
zuotiirįprasmintisocialiniamegyvenime.LietuvosRespublikos
Seimas,įvertinęs,kadLietuvosRespublikosšvietimoįstatymo
46straipsnio1dalies7punkteįtvirtintanuostata,jogmokinys
turi teisęmokytissavitarpiopagarbagrįstoje,psichologiškai,
dvasiškaiirfiziškaisaugiojeaplinkoje,yraįgyvendinamane
pakankamai,rekomenduojaimtispriemonių,kuriosužtikrintų,
kadšvietimoįstaigosebuskuriamaemociškaipalankiaplinka
(LRSeimo20160317nutarimasNr.XII22600).
Tampa aišku, kad, norėdami kurti sėkmingą visuomenę,

neišvengiamaiturimepradėtikuoanksčiaumokytivaikuspro
jektuotisavoasmeninęsėkmę.Mažeikiųr.Tirkšliųdarželyje

ištuščioindonepamaitinsi: 
emociniointelektougdymasprasidedanuosuaugusiųjų

„Giliukas“jauantrusmetusįgyvendinamasocialinioemocinio
intelektougdymoprograma„Kimochis“.Tačiaukylaįsivertinimo
poreikis:koksyraprogramosįgyvendinimoefektyvumas?Ar
pasiektirezultatainėratikepizodiniai?Arprogramąįgyvendi
nantyspedagogai turiužtektinaiasmeniniųsavybių irprofe
sinių kompetencijų, kurios reikalingos sėkmingamemocinio
intelektougdymui?
Nuošiųmetųbalandžio„Giliuko“bendruomenėtapoLietuvos

socialinioemociniougdymoasociacijosnare.Darželiokoman
daatstovavosavoįstaigairespublikinėjepraktinėjekonferen
cijoje„Socialiniųemociniųkompetencijųdirbtuvės:psichinės
sveikatosprevencijosmetodologijųintegravimasįugdymopro
cesą“.Perrenginįišsakytosįžvalgosleidopasitikrinti,areiname
teisingalinkme.Nekylaabejonių,kadkartusumokomaisiais
dalykaisitinsvarbuorganizuotitikslingąveiklą,kuriišmokytų
siektisėkmės.Kitaiptariant,ugdymoprocesesvarbinuosta
ta,kadsėkmėsirlaimėspojūtisateinapersavęspažinimą,o
tamreikalingirefleksijosgebėjimai,mokėjimastobulintisavo
galimybes,planuotiveiksmusatsižvelgiantįaplinkybes.Viso
topasiektigalipadėtisocialinioemociniougdymoprogramų
integracija į bendrąsias programas. LRSeimasVyriausybei
siūlo, kad visose Lietuvosmokyklose nuolat būtų vykdo
mabent vienasmurto irprevencijosprograma,oemocinės 
aplinkosrodiklisbūtų įtrauktas įmokyklųvadovųatestacijos
tvarką.
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atpažintiemocijas,jasįvardyti,atrastipriežastisirkonstrukty
viaisbūdaissujomistvarkytis,t.y.atsakingiaurūpintisvadi
namojo„perdegimosindromo“prevencija.

Popertraukosdarbasvykogrupėmis.„Inkliuzinisugdymas
mokykloje:iššūkiaipagalbosmokiniuispecialistųveikloje“–tai
aktyviausiasdiskusijassukėlusitema.Grupėsveiklaivadova
vęsKlaipėdospedagoginėspsichologinėstarnybosdirektorės
pavaduotojasVidasKarvelisatkreipėdėmesį,kadinkliuzinis
mokymasyraprocesas,orientuotasįmokinius,kuriųasmeni
nėpatirtis,emocijos,intelektiniaigebėjimai,valia,įsitikinimai,
mokymosilūkesčiai,interesaiirkultūraitinskiriasi.Vienassvar
biausiųugdančioskomandosuždavinių–kurtivaikoporeikius
atitinkantįugdymokontekstą,kuriamevienodaisvarbuspažin
tinis,socialinisiremocinislavinimasis.Grupėsnariaisutarė,
kadreikėtųkalbėtinevienapiespecialiųjųugdymosiporeikių

turinčiusvaikus,nes,tikįtraukusvisąmokyklosbendruomenę,
įmanomaištikrųjųveikiantiinkliuzinėugdymosiaplinka.
Grupės „Alternatyviųmetodų taikymas, teikiant pagalbą

mokiniui“darbąprižiūrėjusiKlaipėdosmokyklųpsichologųme
todiniobūreliopirmininkėJovitaŠimkūnaitėaptarėišgamtinių
medžiagųgaminamasmetodinespriemones,pristatėrenginius,
padedančiusmokiniamssusipažintisumokyklosedirbančiais
specialistais,projektą „Sniegogniūžtė“,mokymoprogramas
„Vartininkas“, „Tiltai“, „Meno terapija“ bei įvairiasmetodikas,
kuriosstiprinavaikosavivertę,palengvinamokymosiprocesą
irmotyvuojasiektisėkmės.
„Mokytojų, specialistų ir tėvųbendradarbiavimosvarba,

ugdantspecialiųjųugdymosiporeikiųturinčiusmokinius“–
šiątemągvildenusiosgrupėsvadovėU.Petraitienėpabrėžė,
kadbendradarbiavimopamatas–empatija.Jipasidžiaugė
pirmubendrupagalbosspecialistųdarbu,siekiantsutelkto

tarpinstitucinio bendra
darbiavimo.Apibendrinti
konferenciją „Pagalba
vaikui, šeimai,mokyto
jui. Gerosios patirties
sklaida“ puikiai t inka
Klaipėdos pedagogi
nėspsichologinėstarny
bosdirektorėspacituoti
Jono Mačiukevičiaus
žodžiai: „Aš viltį kaip
žariją įpučiu tai ugniai
didelei–rytojausdienai“,
viliantis, kad pagalbos
mokiniuispecialistųben
dradarbiavimasstiprėsir 
plėsis.

Are ta SKU KAUS KIE NĖ
Socialinėpedagogė 

metodininkė

Kylapagrįstasklausimas,okasturėtųšiasprogramasįgyven
dinti?Perkonferencijąišsakytinuogąstavimaidėlsusidariusios
gana paradoksalios situacijos Lietuvos švietimo sistemoje:
Vyriausybėsmastuatkreiptasdėmesysįemociniougdymoin
tegracijąįugdomąjįprocesą,norsirpedagogųsąmoningumas
emociniointelektotemayraitinmažas.
Lietuvojenėragausumokytojųsavivertęvertinančiųtyrimų,

visgiturimirezultataiverčiabaimintis,kaddaugumaipedagogų
būdingasryškusnevisavertiškumo(2004),vidutinisbeiaukštas
menkavertiškumo jausmas (2008).Atliktų tyrimųduomenys
atskleidžia,kaddidelėatsakomybė,„popieriniodarbo“gausa
lemia,jogLietuvosmokytojaiišgyvenanuolatinįstresą(2009).
Stresas–taividiniospaudimo,įtamposbūsena,pasireiškian
ti įvairiais emociniais, kognityviniais, fiziologiniais, elgesio
pokyčiais.Nuo stresoriaus poveikio, sutrikdančio žmogaus
funkcionavimą,apsaugotigaliemocinisstabilumas.Tamreikia
gebėjimų,padėsiančiųsuprastipsichologinękonfliktoprigimtį,
jostruktūrąbeidinamiką.

Taigi,arpedagogai, išgyvenantysnuolatinįstresą,turintys
mažąemociniointelektosąmoningumą,yrapasirengępatys
ugdytisocialinįemocinįvaikų intelektą?Argalibūtiužtikrin
tas prevencinių programų veiksmingumas, jeigu pedagogo
asmeninės savybės skiriasi nuo tų vertybių, kurias jis ban
doskiepytivaikams?Emocinio intelektonegali išugdytivien
reglamentuojantys teisėsaktai ir teorinėsžinios–reikalinga
patyriminėpraktika.Lietuvospedagogaiturigalimybęišklau
sytigalybęteoriniųmokymųapiesocialinioemociniougdymo
svarbąformuojantžmogauslaimėspojūtį,tačiaunėrasukurtų
irnacionaliniumastutaikomųįrankių,skirtųmokytojųemoci
niam intelektui lavinti. Lietuvos socialinio emocinio ugdymo

asociacijosprezidentėIrmaLiubertienė,apibendrindamašią
paradoksaliąsituaciją,iškėlėretorinįklausimą:„Ištuščioindo
nepamaitinsi–kątugaliduoti,jeipatsesituščias?“
Siekiant sėkmingo socialinio emocinio ugdymo Lietuvos

švietimoįstaigose,būtinisisteminiaisprendimaivalstybėsmas
tu.Tiksukurtapedagogųemociniointelektougdymosistema
galėtų garantuoti sėkmingą pridėtinę vertę auginat jaunąją
kartą, kuri išsiugdytų laimei ir sėkmei gyvenime reikalingas
kompetencijas.

Lai ma NOR VAI ŠIE NĖ
Mažeikiųr.Tirkšliųdarželio„Giliukas“direktorė,psichologė

Naudotiinteraktyvūsšaltiniai:
KepalaitėA.,2004,Pedagogųsavęsvertinimoirsocialinio

interesosąsajosindividualiosiospsichologijosaspektu (http://
www.journals.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/viewFile/9645/7465).
KriščiūnaitėT., 2012,Mokytojų savidiferenciacijos sąsa

jos su savęs vertinimu ir psichikos sveikatos indikatoriais  
(http://ugdymopsichologija.leu.lt/index.php/Ugdymopsichologija/article/
view/15/19).
ŠinkariovaL.,2012,Stresasmokytojodarbeirjoįveikimobū

dai(http://www.lizdeika.lt/dokumentai/renginiai/konferencija/Sinkariova.pdf).
KurilavičiusT.,2008,Lyginamojomenkavertiškumojausmo

svarbapedagogųpasitenkinimuidarbu,stresogeninių įvykių
intensyvumui bei klasės valdymo stiliui (http://vddb.library.lt/ 
fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080828_102919-79192/
DS.005.0.01.ETD).
UrbelienėS.,2009,Mokytojųstresoįveikosstrategijųsąsajos

suemocinesavijautairprofesiniupervargimu (http://vddb.library.lt/ 
fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20091221_153918-15739/
DS.005.0.01.ETD).

Vadovaiapibendrinagrupiųdarbą
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nFTmC–išskirtinėsgalimybės 
tyrėjamsirstudijuojančiamjaunimui

moKsLoŽinios–TaRpTauTinisReišKinys

Lietuvosmokslinėsveiklosgalimybėsdaugelyjesričiųati
tinkapasaulinį lygį,tačiaumažųšaliųmokslininkųgrupėsar
laboratorijosnevisadapajėgiossavarankiškaiišspręstididelius
pasauliniomokslouždavinius,kuriemsreikalingaatitinkamain
frastruktūrairlaboratorinėįranga.Ikišioldalyvaudamiįvairiuose
tarptautiniuoseprojektuosearilgalaikiobendradarbiavimosu
užsienioinstitucijomisveiklose,pavyzdžiui,EPPLdarbai,mūsų
mokslininkaigalinaudotiskitųpartneriųįranga,kuriosneturiLie
tuvosmoksloinstitucijos.Taipsudaromossąlygoskurtinaujas
žiniasirjaspritaikytipasauliniumastu,nesdažnaisudėtingato
kiųtyrimųrezultatuspanaudotisavošalyje,nevisadaįmanoma
sužinotiirapietuometusprendžiamuspasauliniusuždavinius.
Pavyzdžiui,FTMCkoordinuojamas11milijonųeurųapimties
lazerinestechnologijasvystantisprojektas(vadovasprof.Gedi
minasRačiukaitis)yravykdomaskartusu36partneriaisišviso
pasaulio.TairodoLietuvosmokslolygiopripažinimątarpšiame
projektedalyvaujančiųužsienioinstitucijųiraukštųjųtechno
logijųįmonių.DalyvaujantEPPLmokslinėjeveiklojeatsirado
galimybiųimtistokiųpasauliniolygmensuždavinių,kaipelek
tromagnetinių procesų tyrimas veikiant elektromagnetinėms
svaidyklėms(pasitelkusdidžiausiąbėgiųtiposvaidyklęturinčio
PrancūzijosirVokietijostyrimųinstituto(SaintLouisas,Pran
cūzija)mokslinęįrangą),tirtibiologiniųobjektųelektroporaciją
beimagnetoporaciją(naudojantisLoughboroughuniversiteto

(Atkeltaišspalvotosiosdalies10p.)

(Loughborough, JungtinėKaralystė) ultrastiprių impulsinių
magnetiniųlaukųgeneravimoaparatūra).Bendradarbiaudami
suHelmholcocentroRozendorfoDrezdenostipriųmagnetinių
laukųlaboratorija(Drezdenas,Vokietija),FTMCmokslininkai
padėjosiektipasauliorekordo–2011m.minėtojelaboratorijoje,
pasitelkusnesuirstančiasmagnetinesrites,sugeneruotastuo
meturekordinismagnetinislaukas–91,4teslų,ojisišmatuotas
FTMCsukurtumagnetiniolaukojutikliu.
Vienaišsupervalstybių,tokiųkaipJungtinėsAmerikosVals

tijos,Vokietija,Prancūzija,prioritetiniųkrypčių–elektromagne
tiniųsvaidykliųtyrimai.Elektromagnetinėsvaidyklėyraįtaisas,
iššaunantismetalinįobjektą,kurislaboratorijossąlygomisgali
pasiektikosminįgreitį.ElektromagnetinesvaidykleįŽemėsor
bitąplanuojamaišvestinanopalydovus,taippatšieįtaisaigali
būtipanaudotikaipkosminiųdulkiųimitatoriaitiriantkosminių
aparatųapvalkalųatsparumą.FTMCMedžiagotyrosirelektros
inžinerijosskyriujebuvosukurtimagnetiniolaukomatuokliai,
pritaikyti elektromagnetinių svaidyklių tyrimams.Pagrindinis
tokiųmatuoklių privalumas– jie nustatomagnetinio srauto
tankįnepriklausomainuojokryptiesmagnetiniolaukoimpulso
metu.Originalimatuokliodalis– tai išmanganitosluoksnio,
išsiskiriančiomilžiniškamagnetovarža, pagamintas jutiklis.
Prancūzijos irVokietijos tyrimų institutas tokius jutiklius yra
pritaikęselektromagnetiniųsvaidykliųtyrimams.FTMCkartu
suminėtuinstitutu(Lietuvosdalis–70proc.)šįjutiklįužpaten
tavo32Europosšalyse.DarvienaFTMCbendrosveiklossu
EPPLkrypčių–kuriamamedicinosirbiotechnologijųmokslinė
įranga.Pavyzdžiui,elektriniųimpulsųgeneratoriai,pritaikomi
medicinoje siekiant sukelti vėžinių ląstelių žūtį arbamaisto
pramonėje–netemperatūrineimaistoproduktųpasterizacijai.
Dažniausiaimoksliniųtyrimųinstitutainekuriagalutinioga

minio.Jiepasiūlonaująprototipą,kurisgalibūtiįgyvendintas
pramonėjearkuriojekitojesrityje.ModerniNFTMCinfrastruk
tūra atveria visiškai naująmokslo kūrybos lygmenį.Centre
sutelktosketuriospagrindinės technologijųkryptys:puslaidi
ninkinėnanotechnologija,organiniųmedžiagųtechnologijos,
chemijos technologijos ir lazerių bei šviesos technologijos.
Mokslininkaidabarturėsvisusbūtinusinstrumentuskurtinaujas
medžiagasirprietaisus–nuotechnologijosikipatprototipo.
Tokiafiziniųirtechnologijosmokslųkoncentracijaleislengviau
keistismoksložiniomis,geriaupanaudotimokslotyrimųirtech
nologinęįrangą,vykdytitarpdalykiniustyrimus,plėtotiryšiussu
versluirkt.Taipadėsmokslininkamsįsitraukti įtarptautinius 
projektusirkonkuruotimokslopasaulyje.

Vy tau tas MAN KE VI ČIUSElektropirolizėsįrenginys

GegužęFiziniųirtechnologijosmokslųcentre100mergaičių
išbandėjėgasspecialiosegamtos,technologijų,inžinerijosir
matematikos (angl.Science,Technology,Engineering,Mat
hematics–STEM)dirbtuvėse.Renginįpradėjusi švietimo ir
moksloviceministrėSvetlanaKauzonienėpabrėžėpatrauklios
pirmosiospažintiessuSTEMmokslaissvarbą.
„Šiandienio pasaulio neįsivaizduojame be aukštųjų tech

nologijų, kurias kurti paskatina susidomėjimas „kietaisiais
mokslais“.Tadbūtinajaumokyklojesudarytivisasgalimybes
sujaissusidraugauti.Svarbu,kadvisdarkartaisstereotipiškai
vyriškaislaikomimokslaisavopatrauklumąatskleistųirmergai

mergaitėsskatinamosrinktissTemstudijas

tėms“,–sakėšvietimoirmoksloviceministrėS.Kauzonienė.
Įbendrovės„AmericanInternationalGroup“irpelnonesie

kiančios organizacijos „Greenlight forGirls“ organizuojamą
renginį kviestos 11–16metųmokinės susipažino suSTEM
mokslųgalimybėmis.

2015–2016m.m. Lietuvos aukštosiosemokyklose tik
20 proc.merginų studijavo technologijosmokslus, o fizinių
mokslųstudijaspasirinkotik30proc.merginų.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Paprastiklausimaidažniausiaibūnapatyssudėtingiausi.Pa
klausus,kasašesu,kassudaromanotapatybę,tiekmokiniai,
tiek ir suaugusieji dažniausiai sutrinka, stabteli ir... pradeda
mąstytiarbastengiasiatsakytikažkurgirdėtomisšabloniškomis
frazėmis.Tainepatogūs,visągyvenimąkylantysklausimai.O
jeidarpaklaustumėmesavęs,kassudaromano lietuviškąją
tapatybę, jeigunesu lietuvis, betLietuva yramano tėvynė?
Tikraitektųryžtisganailgaiirneramiaisavianalizei.
Iškėlę tokiusLietuvos jaunimui aktualius klausimus,mes,

„Saulės“ privačios gimnazijos socialiniųmokslųmokytojai,
ėmėmėsorganizuoti pirmąjąVilniausmiestogimnazijų kon
ferenciją„Kurslypilietuviškojitapatybėirkąturimesaugoti?“,
skirtąpilietiniamugdymui.
Ruošdamiesišiamrenginiui „Saulės“privačiosgimnazijos

5–11 klasiųmokiniai nuaudė dovaną Lietuvai – tapatybės
juostą.Jąsavodarbaispapildėirtrylikoslietuvių,rusųirlenkų
gimnazijųugdytiniaibeimokytojai,kuriekonferencijojeskaitė
pranešimus.Visus sukvietėme į istoriškai svarbiųSignatarų
namųsalę.SveikinimožodįtarėSignatarųnamųvedėjaMeilė
Peikštenienė,oapielietuviškąjątapatybęsumokiniaisdisku
tavokultūrosistorijostyrinėtojas,Vilniausuniversitetodocentas
DariusKuolysirinternetosvetainėswww.bernardinai.ltvyriau
siasisredaktoriusDonatasPuslys.Atsakėmesauįklausimą,
kaip lietuviškąją tapatybęsuvokiadabartinė jaunuoliųkarta,
betpripažinome,kadtapatybėssampratakintairšisklausimas
neduosramybėsateinančiomskartoms.Tadkasdienismūsų
poreikis–kaskartvisišnaujoieškotiatsakymųįesminiusgy
venimoklausimus,kasašesučiairdabar,kassudaromano
tapatybęirkąturiusaugotikaipsavopatiesesmę.

„Kurslypilietuviškojitapatybė
irkąturimesaugoti?“

PirmojiVilniausmiestosocialiniųmokslų
konferencija

Konferencijosdalyviai turėjogalimybęaplankytiSignatarų
namųekspozicijąirdalyvautiviktorinoje.GimnazistaiSignatarų
namamspadovanojoalbumąsusavomintimisirpalinkėjimais
Lietuvai–tėvynei,kuriojekiekvienasauginamesavosiosta
patybėsšaknis.

Auš ra PAČ KAUS KIE NĖ
Istorijosmokytojaekspertė
Vai da KUZ MIC KAI TĖ

Etikosmokytoja

Priešpusmetį„Švietimonaujienų“redakcijąištikoproble
ma.Dalismumsrašančiųmokytojųirauklėtojųsavolaiškus
ėmėsiųstiŠvietimoaprūpinimocentro(ŠAC)administra
cijaiirkitųskyriųdarbuotojams,kadšiejuosperadresuotų
„Švietimonaujienoms“.Pastariejitaipirdaro.Darboprisi
dėjo visiems, laiškų kelias į redakcijąpailgėjo, tad kokia
prasmė? Jeigu kam nors atrodo, kad šitaip siunčiamą
informacijąbūtinaiišspausdinsime,yranetiesa.DalįJūsų
laiškųskelbiameŠACinternetosvetainėsirsocialiniotinklo 
„Facebook“ „Švietimo naujienų“ puslapyje. Šitaip bus ir
toliau,nesneviskas,kasįvykstavienojemokyklojeardar
želyje,yraįdomukitomsšaliesugdymoįstaigoms.
„Švietimonaujienoms“tekstusreikiasiųstišiaisadresais:

in fo leid@sac.smm.ltarbazi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie išgirdo redakcijos
prašymąirneberašoinformacijųtrečiuojuasmeniu,otaip
patnepamirštasavostraipsniuoseparašytinesutrumpintų
minimųžmoniųvardų.

Zi na RIM GAI LIE NĖ
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

Malonuskaitytilaiškus,kurieparašytiaiškiairtaisyklinga
kalba.Svarbunepamirštiirlietuviškųkabučių(jasgalima
surinktiklaviatūra:Atl+0132irAtl+0147),taippatnepai
niotiilgojobrūkšnioirbrūkšneliopasirinkimoatvejų(ilgąjį 
brūkšnį galima surinkti klaviatūraAtl + 0150).Siunčiami
laiškaituribūtipasirašyti,pokiekvienutekstunurodantjo
autorių.
Tikriausiai pastebėjote, jog bent kartą tekste rašome

nesutrumpintusminimųžmoniųvardus.Tekstus,kuriuose
priepavardžiųnenurodytivardai,otiksantrumpos,siunčia
meatgalirtikimėsgautipataisytus.Nelietuviškusasmen
vardžiusprašomerašytioriginalokalba–taipišvengsime
klaidingųinterpretacijų.

Ine sa ČI ŽIŪ NAI TĖ
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

Iliustracija–nuotrauka,piešinys–yravadinamateksto
akimis.Jibegalosvarbi,nestinkamaiparinktapatvirtinair
papildoteksteminimusfaktus,sudomina,patraukiadėme
sį,galiapibendrintiinformacijąirpapuoštileidiniopuslapį.
Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio dalyviai, nėra
informatyvi.

Nuotraukųpateikimas: 

NEMAŽINKITE(tokiostinkatikinternetui);

NETERPKITEĮTEKSTĄ(reikiapridėtilaiške);

NETERPKITElaiškofone;

NESIŲSKITEKOLIAŽŲ.

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

Eg lė LES NIAUS KIE NĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja

Mokyklose
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KaunoMartynoMažvydopagrindinėjemokykloje,aktyviai
dalyvaujančiojemokiniųkraštotyrinėjeekspedicijoje„Laisvės
kelias“,vykoKaunojaunųjųturistųcentroorganizuotassusi
tikimassu „Laisvėspavasario“ liudininkuVituoliu Joneliūnu.
Savomiestoistorijabesidomintysmokiniaisužinojo,koksbuvo
jaunimasXXa.aštuntajamedešimtmetyje.V.Joneliūnaspapa
sakojoapiehipiųlaikus,kaijaunižmonėsklausėsigrupės„The
Beatles“muzikos,grojogitaromisirsavoiššaukiančiaišvaizda
kėlėvaldžiosnepasitenkinimą.PoRomoKalantosaukostas
patsjaunimasišėjoįgatves.
Šiųmetųgegužęminėjome44ąsiasR.Kalantossuside

ginimometines.Užrašųknygelėjelikopaskutinisįrašas:„Dėl

pažintystrumpos–prisiminimaineblėstantys
Kaunomiestomokiniųkraštotyrinėekspedicija„Laisvėskelias“

manomirtieskalta tiksantvarka.“R.Kalantasuvokė, jog ta
santvarka žudo, tad ryžosi sunkiam žingsniui į nebūtį, kad
atkreiptųdėmesįįsovietinįrežimą.Būtenttodėlvaldžiajįpa
vadinopsichikosligoniu.
1972m.gegužės14d.Kaunomiestosode,prieMuzikinio

teatro,R.Kalantasušuko„LaisvęLietuvai!“,apsipylėbenzinu
iružsiliepsnojo.Greitosiospagalbosmedikaijamjaunegalėjo
padėti.R.Kalantamirė 1972m. gegužės15d., 4 valandą
ryto.Sovietinėvaldžia,bijodamaneformalaus jaunimosam
brūzdžio, paankstino laidotuves – taip sukėlė dar didesnį
nepasitenkinimą.Miesteprasidėjoantisovietinisbruzdėjimas,
išaugęs į atvirą pasipriešinimą. 1972m. gegužės 18–19d.

vyko demonstracijos, kuriose dalyvavo
keli tūkstančiai žmonių. Jie ėjoKauno
gatvėmis ir skandavo: „Laisvę Lietu
vai!“, „Laisvę hipiams!“, buvo platinami
atsišaukimai „Tegyvuoja nepriklausoma
Lietuva!“, „TegyvuojaGegužės 18oji!“.
Valdžia priešmanifestantus pasiuntė
milicijos, desantininkųbei saugumiečių
būrius,nukentėjodaugybėjaunųžmonių.
TaippasauliuibuvoparodytasLietuvos

nepriklausomybės siekis ir sugriautas
SovietųSąjungosmitas apie klestinčią
visuomenę. 1972ieji – tai ir pirmojo
nelegalaus„Lietuvoskatalikųbažnyčios
kronikos“leidiniometai.

Dalina GALSKIENĖ
KaunojaunųjųturistųcentrometodininkėV.Joneliūnassusitikimesumokiniais

TomoAugulio daina „AtsiduokVilniui“
įkvėpė sukurti respublikinį tarpmokyklinį
projektą „Atsiduok Vilniui, nes jis tave
myli“.Sumanymotikslas–pažintiVilnių,
Lietuvossostinę,suvoktijoistoriškumąir
daugiakultūriškumą.Šioprojektovadovai:
mes,Vilniaus„Laisvės“gimnazijoslietuvių
kalbosmokytojaiRamunėGasparavičienė
irMariusJanulevičius,globėja–direkto
riaus pavaduotoja ugdymui JolantaGu
tauskaitėJanulevičienė. Projektas vyko
2015–2016m.m.
Veiklųpradžiojevykosimbolinėpažintis

sujauįdausasišėjusiaisvilniečiais.Pernai
lapkritįgimnazijojekartusulietuviųkalbos
mokytojomisRasaKėrieneirJūrateZaut
raitebeimokiniaisorganizavomeVėlinių
popietę,perkuriągimnazistaiirpedagogai
galėjo susipažinti su senaisiais Vėlinių
papročiais,apmąstyti jųprasmę.Pova
karonėsvisivykoįAntakalniokapines,uždegėžvakutesant
rašytojų,iškiliųvisuomenėsveikėjų,Sausio13osiosaukųkapų.
ŠiaismokslometaisprojektodalyviaikeliavopoVilnių,foto

grafavomiestąirorganizavofotografijųparodą.Mokiniaipiešė
iraprašėnepagražintus,užmirštusVilniauskampelius,oper
užsieniokalbųpamokaskūrėeilesirrašėlaiškussavogimtajam
miestui.Daugumaimūsųatrodo,kadpuikiaipažįstameVilniųir
apiejįgalėtumenemažaipapasakotikitųmiestųgyventojams.
Tačiausostinėslepiadaugybępaslapčių,kuriosgalibūtineįme

baigėsiprojektas„atsiduokVilniui,nesjistavemyli“

namamįslėirpatiemsvilniečiams.Siekiantpaskatintimokinius
domėtisgimtuojumiestu,joistorijairdabartimi,surengtasprotų
mūšis„ArpažįstiVilnių?“.
Darvykodraugiškostarpmokyklinėstinkliniovaržybos„Mes

vilniečiai,mesužVilnių“,perkuriastarpusavyjevaržėsimišrios
komandos išVilniaus „Laisvės“, Žirmūnų, „Žaros“ irUžupio
gimnazijų.KovąVilniaus „Laisvės“gimnazijojeorganizuotas
renginys„Vilniausverbos“.ĮmokykląatvykusiVilniausr.Če
koniškių verbų ir buities seklyčios tautodailininkėFranciška

JūratėsZautraitėsnuotr.
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Nevieną jubiliejų atšventusiGruzdžių gimnazija šiemet į
savokeliųšimtųmetųsenumoistorijosalbumąįsirašė10ąjį
gimtadienį.Šventinistortasmokyklosbendruomenėsirsvečių
laukėtikpenktadienį,betsuGruzdžiųgimnazijasusijusiųveiklų
irrenginiųnetrūkovisąsavaitę.

LinKėjoišLiKTijaunaTVišKiemsiRsuLauKTi
VėLuojančioRenoVaCijosTRauKinio

„Pasirinkome dešimtiesmetų gimnazijos jubiliejų, o ne
kitųmetųsukaktį,kaimūsųmokyklajau70metųįgyvendina
vidurinio ugdymoprogramą, nes norimebūti jauni“, – sakė
gimnazijosdirektoriusJuozasVasiliauskas,šventinėssavaitės
pabaigoje sveikindamasGruzdžiųmiestelio kultūros centro
salėjesusirinkusiusmokinius,mokytojus,garbingussvečius.
Svečių,kaipirdovanųbeisveikinimų,tądienątikrainetrūko.

Toliauišliktijaunatviškiems,pagaliausulauktidešimtmetįvė
luojančiosrenovacijoslinkėjoLRSeimonarėRimaBaškienė,
Šiauliųr.savivaldybėsmerasAntanasBezaras,vicemerasAlgis
Mačiulis.SudovanomisįšventęatvykoŠiauliųr.Švietimoir
sportoskyriausvedėjaJuditaŠertvytienė,vyriausiojispecialistė
RasaPaulauskienė.Kaimynųjubiliejausnepamiršoiraplinkinių
mokyklų,gimnazijųvadovai,įstaigosdraugaiišKelmėsr.Kražių
gimnazijos,rėmėjaiirpartneriai.

doVanos,dainosiRspoRTinisazaRTas
pRoTųLyGoje

2006m.Gruzdžių gimnazijametė iššūkį laikui ir iš naujo
nustatė savo laikrodžius.Atsinaujinusi, šiuolaikiška, ugdanti
visuomeniškai aktyvias, kūrybingas, siekiančias užsibrėžtų
tikslų jaunasasmenybes,naujomsidėjomsatvira įstaigaitin
iškilmingaišiemetatvertė10ąjįgimnazijospuslapį.Penkta
dienio rytą įmokyklą įžengęmokiniai sulaukė direktoriaus,
pavaduotojųugdymuisveikinimų,kiekvienasbendruomenės
narysbuvopavaišintasjubiliejiniaissaldainiaisbeipasipuošė
emblemomissugimnazijossimbolika.
Tądienkitokiosbuvoirpamokos–josskirtosmeninei,kultūrinei

irpažintinei veiklai.Per įvairiųdalykųužsiėmimusgimnazistai
rašėtekstus,linkėjimussavogimnazijai,diskutavoapiegimtojo
krašto istoriją lietuvių,užsieniokalbomis,piešėatvirukus,kūrė
ornamentus,fotografavošventiškaipasipuošusiąmokykląirt.t.
Visąsavaitę iki iškilmingospenktadieniopopietės taippat

netrūkošventiniųakcentų.Mokytojaiirmokiniaidalijosimintimis

Gruzdžiųgimnazijoje–šventinėsavaitė

apiegimnaziją,jospraeitįirdabartį,kūrėeiles,piešė,dainavoir
sportavo.Veiklasvienijotema„Manogimnazijosgimtadienis“.
Per visą šventinę savaitę labiausiai išsiskyrė antradienis.

TądienpirmąkartąmokyklosistorijojevykoGruzdžiųgimna
zijosprotųlyga–šešioskomandos,sudarytosištrijųmokinių,
mokytojoirvienotėvelio,varžėsidėlgeriausiaiapieGruzdžių
kraštąžinančioskomandostitulo.Poįtemptoskovostriumfavo
direktoriauspavaduotojosugdymuiAstosŠlikienės,mokinių
Ugnės(3kl.)irMarijos(Ibgimnazijoskl.)Jasiškyčių,jųmamos
JurgitosJasiškytėsbeiGytėsDominauskaitės(8kl.)komanda.

jaunysTęGaLimapasiTiKTiiRsuLauKusbRandos– 
sVaRbunenusToTimoKyTis

Žvelgiant į šimtmečių istoriją sukaupusiąugdymo įstaigą,
nejučiomisatmintyjeiškylakažkurgirdėtiHenrioFordoužra
šytižodžiai,kadkiekvienas,kurisnustojamokytis,pasensta.
Nesvarbu,arjamdvidešimt,araštuoniasdešimt.Okiekvienas,
kurismokosi,išliekajaunas.Gruzdžiųgimnazijaniekadane
nustojomokytis,todėlnuolatosišliekajaunairšiemetšvenčia
10ąjįgimnazijosjubiliejų!

Mindaugas MALCEVIČIUS
Šiauliųr.Gruzdžiųg-josmetodinėstarybospirmininkas

Rynkevič pristatėVilniaus krašto verbų rišimo tradicijas bei
paslaptisirpadėjomokiniamssurištiverbas.Gimnazijojevyko
tradicinisraštingiausiogimnazistokonkursas.Diktantotekstas
šiemet–apieVilnių.
GimnazistaivažiavoįįvairiasVilniausmiestovietassusitikti

sužinomaisvilniečiais:klausinėjo,kąjiemsreiškiaVilnius,ką
manoapiešįmiestą.Mokiniamspavykopabendrautisugene
roluleitenantu,LietuvoskariuomenėsvaduVytautuJonuŽuku,
kompozitoriumi,muzikosatlikėjuT.Auguliu,socialiniųmokslų
daktareAstaRanonyte, literatūrologe,humanitariniųmokslų
daktare, vadovėlių autoreGitanaNotrimaiteMuzikevičiene,
tiksliųjųmokslųdaktaruPranuGudynuirkt.
BalandįvykobaigiamasisprojektorenginysVilniausįgulos

karininkųramovėje.Sumanymoorganizatoriaibuvoapdovanoti

VilniausmiestosavivaldybėsadministracijosŠvietimo,kultūros
irsportodepartamentoŠvietimoskyriauspadėkomis.Renginyje
dalyvavoirprieprojektoprisijungusiųmokyklųatstovaiišPa
nevėžioVytautoŽemkalnio,Panevėžior.KrekenavosMykolo
Antanaičio, Vilniaus Juzefo IgnacijausKraševskio,Vilniaus
SalomėjosNėries,VilniausVytautoDidžiojo,Vilniaus„Žaros“ir
VilniausŽirmūnųgimnazijų,VilniausAntanoVienuolioprogim
nazijos,VilniausBarborosRadvilaitėspagrindinėsmokyklos.

Projektoveiklaspristatantįfilmągaliteperžiūrėti–
www.you tu be.com/watch?v=ko EM30s6vHI.

Ma rius JA NU LE VI ČIUS, Ra mu nė GAS PA RA VI ČIE NĖ
Lietuviųkalbosmokytojai

Gegužėsnumerio„Švietimopanoramos“11p.,straipsnyje„KaunoAleksandroKačanauskomuzikosmokyklai–45eri“,
antrospastraipospradžiojereikiaskaityti:„Mūsųmokytojainuolatrengiametodinesmokymopriemones,leidžianatųleidinius,
vedameistriškumopamokas...“

Redakcija
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TrakųVytautoDidžiojogimnazija
minėjoViljamoŠekspyromirties400
metųsukaktį–vykointensyvipopa
mokiniųveiklųsavaitė„Būti“.

Savaitėsišvakarėse aktyviųtrečios
gimnazijos klasėsmokiniųRusanos
Minkevičiūtės ir KarolinosKeršytės
iniciatyvabuvo„nutiesta“V.Šekspy
ro gatvė, originaliai iliustruojanti šio
genijausbiografijosirkūrybosfaktus.
Mergaitės taip pat vadovavomeni
nėmsdirbtuvėms„Kasašesu?“,skirtoms5–6klasiųmokinių
kūrybingumuiugdyti.Būsimiejimenininkaidirbosklandžiai ir
draugiškai,juokėsi,dalijosiįvairiomisidėjomis(jųsukurtosap
likacijoseksponuojamosgimnazijosaktųsalėje).
Perpraktinįscenosmenoužsiėmimą„Kuonoriubūti?“įvairių

klasiųmokiniai,vadovaujamiantros ir trečiosklasėsgimna
zisčiųKotrynosRajeckaitėsirRugilėsLietuvninkaitės,lavino
kūnokalbą,žaidėteatriniusžaidimus,išmokoimprovizuotibei
nugalėjoscenosbaimę.
MokytojaIrinaKnelsienėirR.Lietuvninkaitėsurengėsusiti

kimąsubuvusiugimnazijosauklėtiniu,aktoriumiEmiliuPavilio
niu.Ketvirtokursostudentas,besimokantisLietuvosmuzikosir
teatroakademijoje,smagiaipasidalijosavopatirtimi,įspūdžiais
apieteatrą,prajuokinoirnetišgąsdino,bet,tikimės,taineat
baidėapieaktorystęsvajojančiųmūsųgimnazijosmokinių.
Baigiamasis savaitės „Būti“ renginys – poezijos popietė

„Pasimatymas suŠekspyru“ (režisierės:mokytojos I. Knel
sienė ir aš, šio straipsnioautorėDanguolė Januškevičienė,
gimnazistėsR.Lietuvninkaitė,K.KeršytėirR.Minkevičiūtė).

„būti“–Viljamuišekspyruiskirtasavaitė

Tairenginys,pritaikytasšiuolaikiniam
žiūrovui,neskaitančiamnetikV.Šeks
pyro kūrinių, bet ir moderniosios
poezijos,tadjįgundytipradėtaorigi
naliu jauminėtųgimnazisčiųsukurtu
vaizdofilmuku(žr.:www.youtube.com/
watch?v=jOMfnaBuOyg).
Popietėspradžiąpaskelbęsmokyto

jasMantasŠokaitissutelkėsusirinku
siųjųdėmesįįtrumpągarsauskūrėjo
biografiją.Žiūrovai išvydodarniekur
nerodytą trečios klasės gimnazistų
drąsiądviejųdaliųpoetinękompozi

ciją(dramos„Hamletas“motyvais).NetikV.Šekspyro,betir
šiuolaikiniųautoriųkūrybąužsieniokalbomisskaitė5,7 ir8
beiII–IIIgimnazijosklasiųmokiniai,mokytojosI.Knelsienėir
SandraValentienė.ChoreografijosmokytojosRimutėsBliker
tienėsugdytiniaišokoiškilmingusRenesansoepochosšokius,
renginyjemuzikavo aštuntokasErikasSadauskas, garso ir
vaizdotechnikarūpinosimokytojasAndriusStortairIgimna
zijosklasėsmokinysSimonasGruodis.
Visirenginiodalyviaibuvoapdovanotispecialiaišiaiprogai

mokytojųI.Knelsienės,VidoLukšosirLoretosMakarevičienės
pagamintaisautentiškaissertifikatais.

Mokytojųirmokinių(ojųbuvoištieslabaidaug,tadatsipra
šome,kadvisųnepaminėjome)bendradarbiavimaspaskatino
organizuotiitinsėkmingusrenginius,ugdančiuskomunikavimo,
pažinimo,iniciatyvumoirkūrybingumo,asmeninęirkultūrinę
kompetencijas.

Dan guo lė JA NUŠ KE VI ČIE NĖ
Anglųkalbosmokytoja

Alytausr.Miroslavogimnazijojevienapavasariodienabu
vo skirta bendruomeniškumui stiprinti. Veiklas „Gimnazijos
diena–bendrumošventė2016“organizavomežinodami,kad
2016iejipaskelbtiVietosbendruomeniųmetais.Pomokyklos
direktoriausRomualdoGelažausko bei gimnazijos tarybos
pirmininkėsAurelijosKuncevičienėssveikinimųkalbėjusipava
duotojaugdymuiSonataGražulienėlinkėjovisiemsatsigręžtiį
bendruomeniškumąkaipvertybę.

Šventėspradžioje1–4klasiųugdytiniaiirmokytojųpakviesti
tėvaidalyvavoMotinosdienosrenginyje,pristatytosprojekto
„Manomamospaveikslas“veiklos.Tuometuvisųkitųgimna
zijosklasiųmokiniaikalbėjosi,diskutavosuauklėtojaistema
„Bendruomeniškumas–mes,kurisaugaiškiekvienoaš“.
II–IVgimnazijosklasiųmokiniussužavėjo (kaippaaiškėjo

vėliau, kai dalytasi įspūdžiais) lektoriausRičardoPagojaus
pamokadiskusija„Apiemeilęsauirsavoartimui“.
Tiekugdytiniai,tiekmokytojaigerokaipaplušėjo,kolatliko

kūrybinęužduotį„Novelė–pagarbaraidei“.Kiekvienosklasės
mokiniaiirpedagogaiturėjosukurtinovelę,kuriosvisižodžiai
prasidedaištospačiosraidės.
„Čiataispektaklis...“,–vosišėjusiišaktųsalėsgarsiaisa

vo nuomonę išsakė vienamokinukė.Vaidinimą gimnazijos
auklėtiniamspadovanojo svečiai išAlytaus.Taip sužavėjęs
scenoskūrinys–spektaklis„Monė“pagalRimantoČerniaus
kokūrinį„Sliekopasaka“(režisieriaiJonasGaižauskas,Ieva
Ivanauskienė).
Oikimokyklinukaiirpriešmokyklinukaipasirūpino,kadišėjus

bendrumošventėmiroslavogimnazijoje

įlaukątvyrotųgeranuotaika.Jiegražiaispiešiniaispapuošė
gimnazijos kiemą (ant plytelių piešė spalvotomis kreide 
lėmis).
Mokiniųnominacijosmokytojamsirmokytojųmokiniams–itin

laukiamašventėsakimirka.Ji iršiemetbuvo įspūdinga,nes
įrodė,kadgimnazijojegyvenametikraibendruomeniškai:vieni
kituspamatomeirišgirstamenetginetikėčiausiosesituacijose.

EitynėsMiroslavomiesteliogatvėmis–taippatgražišven
tėstradicija.Šiemetpirmiausiaužsukomeįbažnyčią,kurmus
pasitiko,pasveikino,kartupasimelstipakvietėirpalaiminokle
bonasMiroslavasDovda.Josukurtanuotaikalydėjovisąkelią
ikipatgimnazijos.Daršiemetapkabinomesavomokyklą,ošią 
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Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetinėje gimnazijoje
kiekvienaismetaisvykstaren
giniai, skirti žemaičių tarmei
puoselėti: „Žemaitiu žemie –
žemaitiukalba“(meninioskai
tymo konkursas), „Kuriame
žemaitiškai“. Šiandienmažai
kalbametarmiškai,betyramo
kinių,kurie įsijaučia,užsidega
irsukuriavaizdelius,eilėraščius
arbaužrašoseneliųpapasako
tasistorijasžemaitiškai.Šiemet
konkursuipristatyta13kūrinių:
dalyviai juos skaitė, o klausy
tojai galėjo išgirsti ne vieną
istoriją,džiaugtisgyva,ekspre
syviakalba.Savokūrybąskaitė
mokiniaiišKūlupėnųMotiejaus
Valančiaus,KretingosMarijonoDaujotopagrindiniųmokyklų,
Pranciškonųbei J.Pabrėžosuniversitetinėsgimnazijų ir kt.
Visidalyviaibuvoapdovanotipadėkosraštais,oorganizato
riai išrinko tris laureatusuž žemaičių tarmėsautentiškumą.
Originaliausiaivaizdelį„Slinkomoune,meile–vėsaduos“su
kūrėAlvydaJedenkutė,pasakojimą„Leksišpuosa“–Justina
Šiaulytė (Kartenosmokykladaugiafunkcis centras, lietuvių
kalbosmokytojametodininkėVitalijaBrunalienė)beipasako
jimą„Sapnos“–EvelinaKupšytė(KretingosSimonoDaukanto
progimnazija,lietuviųkalbosmokytojametodininkėSigitaDir
meitienė).Žemaičiųtarmėspopietętarmiškadainųirmuzikos
kompozicijapradėjomuzikosmokytojoStasioStončiausvado
vaujamimokiniai.RenginiovedėjaiŽymantasRimkusirEmilija
Indriuškaitėvisusdžiuginogražiašnekta.

„Koramžemaitėška“

Žemaičiųkalbosbūrelionariai,vadovaujamilietuviųkalbos
mokytojosmetodininkės JadvygosMiežetienės, sudarė ir
pristatėalmanachą„Koramžemaitėška2012–2016“.Įleidinį
sudėti86 tekstai.Taieilėraščiai,pasakos, istorijos,sakmės,
vaizdeliai. Šeši kūriniai yraRasos Žutautaitės (M.Daujoto
pagrindinėmokykla),poketuris–MartynosUbartaitės(J.Pa
brėžosuniversitetinėgimnazija),DovilėsGirdenytės(S.Dau
kantoprogimnazija)irkt.Almanachokūrybostekstuspuošia
dailėsmokytojosekspertėsValdonijosKaraliūnienėsmokinių 
darbai.Leidinįpadėjoišleisti„Vakarųspaustuvė“.

Mil da ŠU KIE NĖ
KretingosJurgioPabrėžosuniversitetinėsg-jos

lietuviųkalbosmokytojametodininkė

akcijąpavadinome„Skambėk,mokyklosvarpeli“:kiekvienas
savorankosegalėjomepalaikytinaują įstaigosvarpelį ir juo
garsiai,kiektikkiekvienassugebėjome,paskambinti.
Nemažaibendruomeniškumąkuriančiosgimnazijos rengi

niųstebėjoRytųEuroposstudijųcentrodirektoriusLaurynas
Kasčiūnas.Jopasakytižodžiai,įvertinantysmūsųpastangas
įdomiau, išradingiau sukurti sau šventę, padovanota knyga
gimnazijosbibliotekaibeijautriaiprimintaMotinosdienabuvo

darvienasryškusakcentas.Perrenginįskambėjodainos(atli
kėjusrengėmuzikosmokytojaAstaSujetienė),aidėjolinksmas
juokas,piešinukaisšypsenėlėmisakįtraukėšeštokųveidukai...
Tądienviskobuvotiekdaug...Gimnazijosšventėsprogramoje
numatytasrezultatas– patobulintosbendravimoirbendradar
biavimokompetencijos–tikraipasiektas.

Aly taus r. Mi ros la vo g-jos inf.

Vilniaus rajone esančioje
Lavoriškių gimnazijoje jau ke
tvirtąjį kartą vyko netradicinis
renginys „Naktismokykloje“.
Į svečiusatvykoVilniausBar
borosRadvilaitės pagrindinės
mokyklosmokiniai. Šį kartą
renginysorganizuotaskartusu
VilniausGedimino technikos
universitetoKūrybiniųindustrijų
fakulteto trečio kurso studen
tais. Jie įdomiomis veiklomis
paįvairino vakarą: vedė prot 
mūšį, talentųturnyrą„Topas“beikitusedukaciniuspramogi
niusužsiėmimus.DraugeatvykoirLietuvosmuzikosirteatro
akademijosstudentasLaurynasJurgelis.Jismokiniussupa
žindinosuteatroimprovizacijųįdomybėmis.VėliauLavoriškių

gimnazijosfutbolokomandasu
VilniausBarborosRadvilaitės
pagrindinėsmokyklos auklėti
niaisužaidėdraugiškasfutbolo
rungtynes.Pagaliauvykonakti
nisžygisįSlabadosgyvenvie
tę–čiarenginiodalyviaisvečia
vosipasnuosavąobservatoriją
įsirengusį astronomąmėgėją
Henriką Selevičių. Mokiniai
klausėsi įdomaus pasakojimo
apiedangauspasaulį,stebėjo
žvaigždes, dalijosi įspūdžiais
prienaktiniolaužo.
Organizuotos veiklos bei

nuoširdus tarpusavio bendra
darbiavimasrenginiodalyviams

palikodidžiulįįspūdį,okartupraleistaslaikaspadėjopraplėsti
kiekvienodraugųratą.

Edita INDRAŠIENĖ
Lavoriškiųg-josdirektorėspavaduotojaugdymui

naktismokykloje
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Pasaulio lietuviųmokyk
loje–Vasario16osiosgim
nazijoje–gyvenimasverda:
nuolatvykstaįvairiostema
tikosrenginiai,akcijos,gim
nazistai dalyvauja koncer
tuose, festivaliuose, užima
aukščiausiasprizinesvietas
konkursuose, olimpiadose
Lietuvoje bei Vokietijoje ir
taipgarsinasavomokyklos
vardą.

Šį pavasarį Gimnazijoje
surengtas užsienio lietuvių
bendrojo ugdymo įstaigų
vadovų ir mokytojų sam
būris.Paskutinį kartą tokio
pobūdžiorenginysčiavyko
prieš aštuoniolika metų,
1998aisiais.Ypatingas šis
sambūris buvo ir tuo, kad
jamedalyvavoLRšvietimo
irmoksloministrėAudronė
Pitrėnienė, LR švietimo ir
moksloministerijos (ŠMM)
Užsienio lietuvių skyriaus
vedėjaVirginijaRinkevičienė
ir kitiministerijos atstovai.
Gausią delegaciją priėmė
Bergštrasės apskrities vir
šininkasChristianasEngelhardtas.Pranešimus skaitė kom
petentingi lektoriai: dvikalbystės temą analizavoŠtutgarto
lituanistinėsmokyklos„Traukinukas“vadovėdr.SandraPet
raškaitėPabst, apie lietuvius perkeltųjų asmenų stovyklose
VokietijojepasakojoLietuvosmokslopremijoslaureatasdr.Vin
casBartusevičius,apiemokyklosvadovoįtakąmokytojopro
fesiniamstatusuiLietuvosiružsieniolituanistinėsemokyklose,
pedagogodarboiššūkiusbeistudentųpraktikąkalbėjoKauno
technologijos universiteto docentė dr. LaimaAbromaitienė,
užsieniolietuviškųbendrojougdymomokyklųmokiniųmainų
galimybespristatėRygoslietuviųvidurinėsmokyklosdirektorės
pavaduotojaugdymuiDaivaIsakienė,oapieVasario16osios
gimnazijąkalbėjojosdirektorėJaninaVaitkienė.

Gimnazijojeviešėjomokyklospartnerės,KlaipėdosEduardo
Balsiomenųgimnazijos,merginųchoras.Kolektyvassurengė
keletąkoncertų,mokyklųvadovaiaptarėbendrųprojektųidė
jas.MotiejausValančiausateitininkųkuoposnariaiirjųvadovė
MarytėDambriūnaitėŠmitienė organizavo tradicinį „Talentų
vakarą“ (šis renginys organizuotas jau 31ąjį kartą). Jiems
padėjo studentai praktikantaiGabrielėAkinskaitė, Simona
Laurinavičiūtė(LietuvosedukologijosuniversitetoIstorijosfa
kultetotrečiokursostudentės)beiAntanasKadžiulis(Vytauto
DidžiojouniversitetoKatalikųteologijosfakultetoketvirtakursis),
pastarajamstipendiją skyrė Lietuvių katalikų religinė šalpa,
tarpininkavoprelatasEdmundasPutrimas.
Lietuvojevykusiame5ajametarptautiniamevaikųirjaunimo

tautinėsmuzikosfestivalyje„Tūto2016“Vasario16osiosgim
nazijaiatstovavotautiniųšokiųkolektyvas(jovadovaiAudronė
irGintarasRučiaibeidirektorėJ.Vaitkienė).Įfestivalįsusirinko
apie200dalyviųišLietuvos,Latvijos,Estijos,Suomijos,Vokie
tijos.SvečiaiišužsieniodalyvavoLietuvosnacionalinioradijo
irtelevizijoslaidoje„Duokimgaro“.
7–9klasiųgimnazistėsirdirektorėspavaduotojaIrenaSattler

dalyvavoLRambasadojeBerlynevykusiameprofesinioorien
tavimorenginyje„Mergaičiųdiena(angl.„Girl’sDay“).Merginos

išVasario16-osiosgimnazijosgyvenimo

turėjoišskirtinęgalimybępažvelgtiįdiplomatinėstarnybosuž
kulisiusbeisavarankiškaiatliktikeletąjomspatikėtųužduočių.
Jaukeletąmetų išeilėsGimnazijosauklėtiniaiLietuvos ir

užsieniolietuviškųmokyklųmokiniamsskirtojelietuviųkalbosir
literatūrosolimpiadojelaimiaukščiausiasprizinesvietas.Šiais
metaismokyklai atstovavomanomokinysMontisNorvaišis
(9kl.).Jis9–10klasiųgrupėjeužėmėIvietąirbuvoapdova
notasŠMMIlaipsniodiplomubeivertingaisprizais.
Vilniauslietuviųnamuosevykusiametarptautiniamemeninio

skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“Gim
nazijaiatstovavotaippatmanomokinės:DeimantėGervytė
(10kl.)irSofijaElizabetaMaterna(10kl.).9–12klasiųgrupėje
D.GervytėužėmėIIIvietą.Irnugalėtojai,irdalyviaibuvoap
dovanotisuvenyraisbeipadėkosraštais.
VokietijosFederacinėsRespublikos46ojotarptautiniojauni

mopiešiniųkonkursoHesenožemėsetaponugalėtoja10–13
klasių grupėje tapo ir I vietą laimėjomūsųgimnazistėAmy
MarieGergenreder(10kl.).Mergaitėsdailėsmokytoja–Aina
Janulionienė.
ŠįpavasarįGimnazija,padedamaŠMM,Vokietijoslietuvių

bendruomenės,mokiniųtėvų,darbuotojųirgerosvaliosžmo
nių,surengėRomuvosparko(tai5hektarų teritorija,kurioje
įkurtamūsųmokykla)tvarkymodarbus:pašalintimenkosvertės
medžiai,sutvarkytasreljefas,takasįsportoaikštynąišgrįstas
betonotrinkelėmis.
SekminiųprogaGimnazijosdirektorėsJ.Vaitkienėsirtėvų

komitetopirmininkėsJudithHörliniciatyvapirmąkartąvykopa
žintinėkultūrinėtėvųkomitetoišvykaįLietuvą.Grupėaplankė
populiariausiuslankytinusobjektusVilniuje,Trakuose,Birštone
irKlaipėdoje.Tėvųkomitetonariams taippatbuvosurengti
vizitaiįVilniauslietuviųnamusirKlaipėdosE.Balsiomenųgim
naziją.Šiųvizitųtikslas–susipažintisumokyklųinfrastruktūra
(aplankytosįstaigosyrapanašiosįVasario16osiosgimnaziją:
turibendrabučius,rūpinimasismokiniaisužtikrintasvisąparą).

Bi ru tė AU GUS TA NA VI ČIŪ TĖ
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VilniausJuozoTallatKelpšoskonservatorijosauklėtiniai ir
mokytojaidalyvauja„Erasmus+“programostarptautiniamepro
jekte„Musictodecreaseinequalityatschool“.Šiemetmokinių
grupiųmainųprogramavykoLietuvoje.Jojedalyvavomokiniai
irmokytojaiišGraikijos,Italijos,Portugalijos,Rumunijosir,ži
noma,Lietuvosmokyklų.

Prieš susitikimą programos dalyviai parengė pristatymus
apiesavošaliesklasikinęmuziką,žymiausiuskompozitorius,
atlikėjus ir švietimosistemą.Visi susirinko J.TallatKelpšos
konservatorijoje.Kiekvienosšaliesmokiniaipristatėnamuose
paruoštą koncertinęprogramą.Po koncerto konservatorijos
auklėtiniai irmokytojai pakvietė pasimokyti lietuvių liaudies
dainų iršokių,vėliauvyko improvizacijųvakaras–čiakartu
muzikavovisinorintys.
Baigiamajame renginyjemokiniai atliko kelias sutartines,

lietuvių liaudiesdainas ir grojoskudučiais (melodijasparuo

Mu zi ki nis pro jek tas

šėkartusumokytojaVioletaČiūtiene).Rytas
Svilainissukūrėšiosusitikimohimną–jįkartu
atlikovisiprojektodalyviai.Himnąirdarkelias
dainasišmoktipadėjomokytojosValerijaSka
pienėirJaninaKalinaitė.
Malonistaigmena– turkųgrupė lietuviškai

atlikoGyčio Paškevičiaus dainas, omūsų
auklėtinėDianaMozolevadainavoturkiškai.
MainųprogramosdalyviaisusipažinosuLie

tuvosistorija,kultūra,architektūriniaispamin
klais.Mūsųauklėtiniaipatobulinoanglųkalbos
žinias, susirado naujų draugų, patyrė puikių
įspūdžių,omokytojaipasidalijogerąjapraktika,
susipažinosukolegųdarbometodais.Manau,
šissusitikimastikraipadėjovisiemstaptikūry
biškesniems,įgytinaujųkompetencijų.

Kris ti na TUI Ny LIE NĖ
Projektokoordinatorė

PernaiŠiaulių„Romuvos“progimnazijosseptintokailankėsi
LatvijosStalbėsvidurinėjemokyklojekaiptarptautinio„Nord
plusJunior“klasiųmainųprojekto„Kaimyninėpatirtisugdant(is)
kultūrines, kalbinesbei bendrąsias kompetencijas“ dalyviai. 
OšiemetdraugusišLatvijospasitikosavoprogimnazijoje.
Pirmasisrenginys„Sveikiatvykę“aktųsalėjepradėtasLietu

vosirLatvijoshimnais.Svečiussveikinoprogimnazijosdirek
torėStanislavaPrazauskienėbeišiosugdymoįstaigosmeno
kolektyvai.MokiniaiišLatvijospristatėsavoliaudiesšokiusir
dainas,mokyklą,miestą ir šalį, parodė tautinius kostiumus.
Popietųsvečiai išvyko įekskursiją„PažintissuŠiauliais“,o
grįžusiusjuospasitikošeimos,kuriosegyvenovisąsavaitę.
Kitąrytąprojektodalyviaiskubėjoįkeramikospamoką„Nuo

baltųlaikųikimūsųdienų“.Čialipdėmoliniusindusvirvelinės
keramikostechnika,operrankdarbiųužsiėmimusrišotautines
juosteles,kuriasnešiojokaipdraugystėsženklą.Peristorijos
pamokas„Lietuviųirlatviųkilmė–baltųgentys“ir„Lietuvosbei
Latvijospilys:panašumaiirskirtumai“mokiniaigilinosiįbendras
mūsųtautųistorijosšaknisbeistatėįspūdingaspilisišlegoka
ladėlių.PopietųprojektodalyviaivykoįŽaliūkiųmalūnininko
sodybą–čiamokėsikeptiduoną.Visiemsnepaprastaipatiko
ekskursijaįŠiauliųuniversitetobibliotekąbeiCentųkambarį.
Trečiąjądienąsurengtoslinijiniųšokių,robotikosbeičiuožimo

pamokos,popietųmokiniaivykoį„Aušros“muziejujevykusį

edukacinį užsiėmimą „Archeologinis kostiumas“, o vėliau jų
laukėkelionėįDviračiųmuziejųirChaimoFrenkeliovilą,kur
dalyvavoveikloje„ProvincijosdvarasirmiestasIX–XXa.“.
Ketvirtadienįsvečiųlaukėdailėskūrybinėsdirbtuvės„Drau

gystėstraukinysLATVIJA–LIETUVA“.Perintegruotąmuzikos,
lietuvių,anglų ir latviųkalbųpamokąprojektodalyviaidaug
dainavoirlyginokalbas.
Paskutiniąjąprojektodienądalyviųlaukėatsakingasdarbas

kūrybinėje laboratorijoje „Lietuvių ir latviųpanašumai irskir
tumai“.Sukūrę vaizdo pristatymus,mokiniai atliko „Kahoot“
viktorinosužduotis„KąžinomeapieLatvijąirLietuvą?“.

ProjektassuteikėgalimybępalygintidviBaltijosšalisirsu
rastipagrindiniuskaimyniniųtautųistorijos,geografijos,kalbų
bei kultūrų panašumus ir skirtumus.Klasiųmainų dalyviai
tapolabiaupasitikintyssavimi,pagerinokalbėjimo,bendravi
mobeiinformaciniųirkomunikaciniųtechnologijųnaudojimo
įgūdžius.Tikėtina, kad įgytos žinios bei patirtis padės kurti
tobulesnęateitį.

Vi sas teks tas – http://siauliugidas.lt/romuvos-progimnazinos-mokiniai-
sulauke-sveciu-latvijos.

Mil da VIL TRA KIE NĖ, Gi ta na PET RU ŠIE NĖ
Šiaulių„Romuvos“prog-josmokytojos

projektasirdraugystėtęsiasi

Himno repeticija

Muzikavomevisur
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Naujosiostechnologijospakeitėmokymoir
mokymosisampratąpasaulyje,tadmokytojai
nuolatieškonaujųpriemonių,kuriospadėtų
motyvuotimokiniusirkuriasnaudojantug
dymo procesas taptų veiksmingesnis bei
patrauklesnis.Tyrimai atskleidė, kad šian
dienjaunimuiitinpatinkaįvairiosmobiliosios
programėlės.Kylaklausimas,argalimašias
populiariasprogramaspanaudotiindividua
lausmokymoirmokymosiprocese?

Į šį klausimą teigiamą atsakymą gali
pateiktiŠiaulių„Romuvos“gimnazijosben
druomenė,vykdanti„Erasmus+“strateginės
mokyklųpartnerystėsprojektą„EUapps4us“,
kurįfinansuojaEuroposSąjunga.Pagrindinis
šioprojektotikslas–skatintijaunusžmones
kurtiinovatyviasedukacinesmobiliąsiaspro
gramėles,kuriosnetikpadėtųgilintiatskirų
dalykųžinias,betirtobulintųverslumo,kal
binius,darbokompiuteriubeibendravimoįgūdžius.
Tarptautiniameprojekte„EUapps4us“gimnazijosbendruo

menėdalyvaujajauantrusmetusirbendradarbiaujasumo
kyklomispartnerėmisišIspanijos,TurkijosbeiNorvegijos.Šis
projektas inovatyvustuo,kad jį įgyvendamibendradarbiauja
mokytojaibeimokiniaiišketuriųskirtingųšaliųirdalydamiesi
savo kultūrinėmis, kalbinėmis, kompiuterinėmis žiniomisbei
įgūdžiaiskuriamokomąsiasprogramėles.Šiosprogramėlės
motyvuojamokiniusmokytis ne tik dėl aktualaus turinio ar
patraukliosformos,betirdėlto,kadjosyrapačiųsukurtosir
skirtosbendraamžiams,oinformaciniųtechnologijųspecialistų
konsultacijosgilinaverslumoįgūdžius.Projektodalyviaikuria
mobiliąsiasprogramėles–kiekvienąsudaropo30klausimų
išįvairiųmokomųjųdalykųbeiteorinėmedžiaga,kuriągalima
nagrinėti,jeiįklausimąatsakytaklaidingaiarbanorimagauti
papildomos informacijos.Mūsų gimnazistai rengė istorijos,

biologijosirgeografijosdaly
kųprogramėles.Perpirmuo
siusprojektovykdymometus
paruoštas trijų mokomųjų
programėliųturinys,kurįsu
darė„PowerPoint“programa
parengtos skaidrės: pateikti
klausimaiirteorinėmedžiaga
anglųbeilietuviųkalbomis.
Antraisiaisprojektovykdy

mometaisdaugiausiadėme
siobuvoskiriamamokomųjų
programėliųtechnineidaliai.
Trys gimnazijosmokytojai
dalyvavo techniniuosemo
kymuoseStambule–mokėsi
dirbtisuprogramėliųkūrimo
programa „App Inventor 2“.
Įgytas žinias pedagogai
perteikė ugdytiniams, o šie
pasiekė geriausią rezulta
tą–sukūrėtrismokomąsias

šiaulių„Romuvos“gimnazijadalyvauja„erasmus+“ 
strateginėsmokyklųpartnerystėsprojekte„euapps4us“

programėles,skirtasvyresniųjųklasiųmokiniams,norintiems
gilinti biologijos, istorijos ir geografijos žinias.Per projekto
vykdymolaikotarpįbuvoglaudžiaibendradarbiaujamasuinfor
maciniųtechnologijųkompanijomis.Josžadėjopateiktiišorinį
mokomųjųprogramėliųvertinimą.
Visąlaikądaugdėmesioskirtašaliųkultūraipažinti.Tadbu

voatliktosapklausos,domėtasi,kąmokiniaižinoapieprojekte
dalyvaujančiasvalstybes,osavokraštotradicijasbeikultūrą
jieįdomiaiirkūrybiškaipristatėperkultūrinęvakaronę,paren
gėįtaigųklausimynąapieEuroposšalis.Dalyviaisistemingai
tobulinoanglų kalbosžinias, kuriaspasitikrinoprojektopra
džiojeirpabaigoje(atlikotestus).Kiekvienasgalėjodžiaugtis
pagerėjusiaisrezultatais.
Mokinių sukurtos edukacinėsmobiliosios programėlės

buvopristatytosbalandžiopabaigojeper tarptautinęmoksli
nępraktinę konferenciją „Praktinismoderniųjų technologijų
panaudojimasugdymo(si) procese“.Šis renginys– tai tarp
tautinio„Erasmus+“strateginėsmokyklųpartnerystėsprojekto
„EUapps4us“sklaidosdalis,tadfinansuotasEuroposSąjungos
lėšomis.Konferencijostikslas–skatintiveiksmingaibeiinova
tyviai informacines technologijasnaudotiugdymoprocese ir
tarptautiniamekontekstepasidalytigerąjapatirtimi.Pranešėjai
išNorvegijos,Suomijos,PortugalijosbeiLietuvospristatėsavo
patirtį,kaipinformacinėstechnologijospadedageriauįsisavinti
mokomąjąmedžiagą,skatintimokiniųmotyvaciją,veiksmingai
naudotipamokoslaiką,sistemingaibendrautisuugdytiniaisir
juoskonsultuotiinternetoerdvėje.
Per tarptautinę konferenciją 3a klasėsmokiniaiKornelija

Dacytė irKristijonasŽalys (juos paruošėVidurinio ugdymo
skyriausvedėjaKristinaGerčaitėiraš,šiotekstoautorė,anglų 
kalbosmokytoja, projektų koordinatorėDianaNemeikienė)
pristatėprojektotikslus,veiklas,pateikėnaujasprogramėles
dalyviams,ošiejasišbandėpraktiškai,naudodamiesiplanše
tiniaiskompiuteriais.Kadangiprogramėlėsypačtinka indivi
dualiaigilintižinias,mokiniaiteigė,kadmielaijomisnaudosis,
kaitikbuspateiktosinternetoerdvėje.

Dia na NE MEI KIE NĖ
Projektųkoordinatorė
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Baigėsi dvejusmetus šešioseEuropos valstybėse
trukęs„Erasmus+“projektas„iNimationinClay“.Pagrin
dinisšioedukacinioprojektotikslas–sukurtišešiųdalių
plastilininės sustabdyto kadroanimacijos filmukąapie
paslaptingąpersonažą,stebuklingaikeliaujantįišvienos
šaliesįkitąirsusipažįstantįsuskirtingomistradicinėmis
šventėmis.Animaciniofilmuko„KlampopažintissuEu
roposšaliųšventėmis“(angl.„DiscoveringtheCelebra
tionsinEurope–TheClump“)premjeravykobalandžio
pradžiojeSuomijaipriklausančioseAlandųsalose.

Kiekvienaprojektonarė–Lietuva,Turkija,Katalonija,
Anglija,Lenkija irAlandųsalos–organizavopovieną
susitikimąsavošalyje.Per juosbuvorengiamoskūry
binės dirbtuvės, kuriose pamažumokytasi animacijos
subtilybių. Po kiekvieno projekto partnerių susitikimo
parengtimokomiejifilmaiapieskirtingusanimacijoskū
rimoetapus.
Pirmasis susitikimas vy

ko užpernai spalį Lietuvoje,
Klaipėdos Simono Dacho
progimnazijoje. Kūrybinėse
dirbtuvėse ir mokytojai, ir
mokiniai gilinosi į scenarijų,
kadruočiųkūrimosubtilybes.

MokymusorganizuotipadėjoKlaipėdosmoksleiviųsaviraiškos
centrostudijos„Febas“vadovėLinaRamanauskienėirnese
niaianimacijosstudijasJungtinėjeKaralystėjebaigusiAkvilė
Malanjinaitė.Po susitikimoLietuvoje visos šalys jau žinojo,
kokiasšventespristatyssavo5minučiųtrukmėsfilmodalyje.
AntrasissusitikimasnusikėlėįKataloniją,EscolaDiocesana

deNavasmokyklą.Perveiklasbuvosukurtiseptynipagrindinio
filmoveikėjo–nuopatpradžiųvadintoKlampu(angl.clump
„grumstas“)–modeliai.Perbalsavimąišrinktastikvienas.Vė
liauprojektodalyviaiaiškinosi,kaipkurtipersonažusišplastili
no,popieriaus,medžiagosirkitųpriemonių,mokėsimodifikuoti
irsavokuriamuosesustabdytokadroanimaciniuosefilmuose
naudoti„Playmobil“figūrėles.
PernaibalandįprojektopartnerėssusirinkoTurkijoje.Pagrin

dinissusitikimotikslas–išmoktiįsirengtianimacijosfilmavimo
aikštelę(studiją).Taippatgilintasi,iškokiųpriemoniųreikėtų
kurtiscenografijąirrekvizitą,susipažintasuanimacijosstudi
josapšvietimogalimybėmis.Grįžędalyviaivykdėveiklassavo
šalyseirtaipįtvirtinoįgytasžinias.
Orugsėjopradžioje–spaliopabaigojeAnglijosAccringtono

akademijojevykoketvirtasissusitikimas.Dalyviamsorganizuoti
mokymai,perkuriuossiektaplėstifilmavimožiniasirgebėji
mus,plastilininėsanimacijosspecialistaimokėpagrindiniųšios
animacijosgudrybių.Įgytusgebėjimusprojektodalyviaigalėjo
įtvirtintipraktiškai.

sėkmingaiįgyvendintas„erasmus+“projektas 
„inimationinClay“

PenktasissusitikimasvykoLenkijossostinėjeVaršuvo
je.Kūrybinėsedirbtuvėsesusipažintasumuzikoskūrimo
irįrašymogalimybėmis.Projektodalyviaitaippatišmoko
naudotis„iPad“įrenginioprogramėle„GarageBand“,o
grįžęįsavošalisėmėsivykdytipaskutinįfilmukokūrimo
etapą:įrašėirmontavogarsą.

Šių metų balandįAlan
dų salose vyko paskutinis
projekto „iNimation inClay“
šalių partnerių susitikimas.
Peružsiėmimusapibendrin
tosprojektoveiklos,sukurta
bendraelektroninė knyga ir
pristatytas galutinis rezulta
tas – animacinis filmukas.
Projekto iniciatorius irAlan
dų salų projektinės grupės
vadovasKarstenasSteineris

pabrėžė,kadprojektasbaigėsitikoficialiai,nesvykdytosveiklos
irgautirezultataivertidėmesiobeiaktyviossklaidos.
Pirmoji viešinti projektą pradėjo Lietuva.Projekto grupės

Lietuvoje vadovasKarolisMakauskas „Erasmus+“ projektą
„iNimationinClay“pristatėperGedminųprogimnazijojevyku
sįKlaipėdosregionošvietimoįstaigųrenginį„Projektųmugė“.
Čiabuvogalimasusipažintisudaugiaunei50įvairiųprojektų.
S.Dachoprogimnazijojeįgyvendintasprojektaslaimėjo„Popu
liariausioprojekto“nominaciją.Kiekvėliaušiojeįstaigojevyko
baigiamasisrenginys,perkurįmokyklos irKlaipėdosmiesto
mokiniaibeimokytojaibuvopakviestisusipažintisuprojekto
idėjairrezultatais.

Projektoveikloskiekvienosšaliesdalyviamsbuvoypatinga
patirtis.Taisuteikėgalimybęgilinti tarpkultūriniuskomunika
vimo įgūdžius,pažinti kitasšalis,mokytisbendradarbiauti ir
siekti bendro tikslo. Labiausiai projekto narius džiugina re
zultatas–šešiųšaliųdraugesukurtaspusvalandžiotrukmės
animacinisfilmas,kurįplanuojamarodytiperįvairiusEuropos
filmųfestivalius.

Animacinįfilmą„DiscoveringtheCelebrationsinEurope–TheClump“
galite pasižiūrėti: https://vimeo.com/162078244, http://steiner30.wix.com/
ini ma tion-in-clay.

Pro jek to inf.
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Lopšeliuose-darželiuose

Grigiškių lopšelisdarželis „Rugelis“
nuo praėjusiųmetų dalyvauja „Eras
mus+“programos „PobendruEuropos
dangumi“ (angl. „Under theCommon
SkyofEurope“)projektinėjeveikloje.Tai
jau antrasismūsų įstaigoje vykdomas
tarptautinis daugiašalių partnerysčių
projektas.Jopagrindinistikslas–lavinti
vaikųmatematinius,lingvistiniusgebėji
mus,supažindintisuastronomijataikant
inovatyviusmetodus.

Balandį „Rugelyje“ vyko pirmasis
„Erasmus+“ projekto partnerių iš Len
kijos,Turkijos ir Islandijos susitikimas.
PirmąjąvizitodienąpristatytasGrigiškių
lopšelisdarželis „Rugelis“: svečiai lan

kėsigrupėse,apžiūrėjougdytinių,auklėtojųirtėveliųsurengtą
parodą„Kosmosopasaulisvaikoakimis“,įspūdingąobserva
torijoskampelį,ragavotėveliųbeivaikučiųiškeptųirkosmoso
temadekoruotųįvairiųgardumynų.Šiądienataippatperžiūrėti
albumaibeipristatytasaplankas(angl.portfolio).
Kitądienąkartu susvečiais ir priešmokyklinės „Saulučių“

grupėsvaikaisvykomeįKulioniųkaimą(Molėtųr.),kuriame
įsikūręsEtnokosmologijosmuziejus.Tai pirmasis ir vienin
telis tokiopobūdžiomuziejuspasaulyje.Čiavaikai irsvečiai
nagrinėjožmogausbeižmonijosryšiussukosminiupasauliu.
EkskursijątęsėmeMolėtųobservatorijoje:klausėmėsSauliaus
Lovčikopamokėlėsapieįvairiusdangauskūnus,laikėmetikro
meteoritogabaliuką,apžiūrėjomedidžiausiąŠiaurėsEuropoje
teleskopą(165cmskersmens).Išvykasvečiams,ugdytiniams
irpedagogamspalikoneišdildomų įspūdžių,osvarbiausia–
vaikaisužinojodaugįdomiųdalykų.Nuvargę,betlaimingijie
turėjokąpapasakotitėveliams.
Trečiąjądienąsvečiaimūsųdarželyjestebėjoauklėtojųve

damasatvirasveiklasirpatysjosedalyvavo:išfigūrųdėliojo
kosminiusobjektus,piešėplakatus,šokoirdainavokartusu
vaikaislietuviškasbeiangliškasdainelesapieskaičiusirpla
netas.Projektopartneriusnustebinoauklėtojųišmonėirgebė
jimaslinksmaibeiįdomiaiįastronomijospamokėlesintegruoti
matematikąirlingvistiką.
Svečiai apsilankė ir Vilniaus universiteto surengtoje pa

rodoje – čia plakatais, filmukais ir kompiuteriniais žaidimais
atskleista,kaipvykdomityrimaiDidžiajamehadronųpriešprie
šiniųsrautųgreitintuve,taippatVisatosatsiradimoistorija.Kol
projekto partneriai lankėsi parodoje,mūsų lopšeliodarželio
kolektyvasruošėsiGrigiškiųbendruomeneiGrigiškiųkultūros
centre pristatyti projektą „Erasmus+“.Visiems susirinkusie

siemsparodėmemiuziklą„Mažojoprincokelionė“.Sulaukėme
daugybėsgarbingųsvečių:atvykomūsųkolegėsišVaršuvos
lopšeliodarželio„Žaliasisžirnelis“,Grigiškiųseniūnas,Grigiškių
menomokyklosdirektorėirkt.
Paskutinę vizito dieną skyrėmedar vienai ekskursijai. Šį

kartąsusvečiaisirvaikaislankėmėspirmojojeLietuvossosti
nėje–Kernavėje.Kerniausmalūnerūšiavome,svėrėme,ma
lėmegrūdus,sijojomemiltus,kepėmeblynus,pajutome,kiek
seniaureikėjo įdėtidarbo,norint iškeptiblynų.Pasisvečiavę
Kerniausmalūne,aplankęKernavęvykomeįTrakus.Projekto
partneriailikosužavėtivienugražiausiuistoriniųpaminklųLie
tuvoje–Trakųpilimi.Vaikaikartusuauklėtojomisbandėatrasti
matematiniusvaizdiniuspiliesarchitektūroje.
Džiaugiamės, kad projektas suteikė galimybę susipažinti

su kitų šalių pedagogais, susirasti draugų, gilinti anglų kal
bosžinias,pasisemti idėjųirpasidalytipedagoginepatirtimi.
Svarbiausia,kadgalimesavožiniasperduotinetikvaikams,
tėveliams,betirvisaimiesteliobendruomenei.
Nekantriai lauksimeantrojosusitikimosuprojektopartne

riaisIslandijoje.
Zi ta KUR KU LIO NIE NĖ 

„Erasmus+“projektodarbogrupėskoordinatorė
Ži vi lė JA KAI TIE NĖ

Darbogrupėsnarė

mažojoprincokelionė
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Vilniauslopšelyjedarželyje„Pelėda“mūsų,direktorėsGailos
ŽiemienėsirpavaduotojosugdymuiAudronėsBagdonienės,
iniciatyvasurengtaVilniausmiestoikimokykliniougdymoįstaigų
praktinėkonferencija„Vaikoidėjakūrybiškopedagogoranko
se“.RenginįkoordinavoVilniausmiestosavivaldybėsadminis 
tracijosŠvietimo,kultūrosirsportodepartamentoŠvietimosky
rius.Konferencijaorganizuotaįgyvendinant2015–2016m.m.
Vilniaus lopšeliodarželio „Pelėda“ irmetodinio ratelio „Gija“
veiklosplanus.

Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyk
liniougdymopedagogusdalytisgerąjadarbopatirtimi,pris 
tatyti lankstaus, kūrybiško ugdomosios veiklos planavimo
bei organizavimopavyzdžius, sėkmingai įgyvendintas vaikų
idėjas.Tokiamintis kilopriešmetus, kaipedagogaipradėjo
vislabiauįsiklausyti iratsižvelgti įvaikųporeikius,kasjiems
aktualušiandien.Tuovadovaujantisparenkamasugdymotu
rinystampaartimasirsėkmingiaupritaikomas,nesugdytiniai
atranda,kasjiemssvarbu,kuojiegyvenairdomisi.Vaikųpa
siūlytosidėjospapildoveiklas,osvarbiausia–atitinkajųinte
resus:lengvasudominti,stiprėjamotyvacija,augapasiekimai. 
Prasmingas ugdymo turinys skatinamažylį ugdytis, plėtoti
savogalias.

Konferencijospradžiąpaskelbėpatysvaikai. „Pažaiskime
konferenciją“–taipirmasispranešimas,kurįparengėlopšelio
darželio„Pelėda“auklėtojametodininkėJolantaMurauskaitė
irpsichologėAgnėBulotė.Joskvietėįkonferencijąpažiūrėti
vaikoakimis.Mažyliainuolatkopijuojasuaugusiųjųelgesį ir
ieškoatsakymųįpačiusįvairiausiusklausimus,pvz.,kasyra
konferencija:„Kaisusirenkadaugžmonių“(Mantas),„Kaikalbi
permikrofoną“(Deimantė).Žaisdamikonferencijąvaikaiban
dėišsiaiškintinaujųžodžiųprasmę,būtikantriais,mandagiais
pašnekovais,klausytojais,kalbėtojais,pasitelkusinformacines
technologijasirtėveliųpagalbą,draugamsparengtipristatymą
apiesavošeimą.

„Vaikoidėjakūrybiškopedagogorankose“

„Idėjųturikiltiišvaikųaplinkos,poreikių,pomėgių,svajonių...
Jos įgarsinamos per pokalbius ir žaidimus, o grafinį vaizdą
įgyjapiešiniuose,dailėsdarbeliuose“,–teigėVilniauslopše
liodarželio„Jovarėlis“auklėtojametodininkėBirutėBaušienė.
Jiskaitėpranešimą„Skrisk,manosvajone“.Lopšeliodarželio
„Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui JolitaGedvilienė
pateikėnemažaiįžvalgųapiekūrybiškumąirpapasakojo,kaip
sėkmingaiįgyvendintivaikoidėjas,pasidalijoįspūdžiaisapie
įstaigojevykusiuskūrybiniusvakaruskartusutėveliais.
Vilniauslopšeliodarželio„Žvangutis“auklėtojosMildaPiliu

vienė,DaivaSebeckienė,GertrūdaNarkovičtaippatatsklei
dė, kaip kūrybiškai įgyvendinti vaikų sumanymus ir idėjas.
„Sakalėlio“auklėtojametodininkėJovitaAugulienė,„Žirniuko“
auklėtojosAstaAdomaitienėbeiVirginijaAliukonėir„Žibutės“
auklėtojaZitaUrbonienėdalijosipraktinepatirtimi,kaipspon
taniškiugdytiniųsumanymaišaliakūrybiškopedagogovirsta
įvairiaisprojektais,patrauklia,aktyviaiveiktiskatinančiaveikla.
KonferencijosdalyviussmagiainuteikėVilniauslopšeliodar

želio„Pelėda“auklėtojosBirutėsKanapickienėsirauklėtojos
metodininkėsDaivosSabaliauskaitėsparengtaspranešimas
„Kamuoliukasgreituoliukas“.
„Numynėžvirblelispelėdaikoją“–tailopšeliodarželio„Pe

lėda“auklėtojųmetodininkiųGenėsMaculevičienėsirD.Sa
baliauskaitės pranešimo tema. „Susidomėjome sparnuotais
posakiais.Juoseglūdididigyvenimopatirtis,liaudiesišmonė,
šiežodžiaikupinisąmojo,ironijosarbalyrizmo,todėlpsicho
logiškailabaiveiksmingi.Parenkameposakius,kuriedomintų
vaikusirsietųsisujųpatirtimi,atsispindėtųgrožinėjeliteratūroje.
Posakiainėrakiekvienąkartąkuriamiišnaujo,jie–atkuriami
išatminties“,–sakėpedagogės.
Vaikųmintys, idėjos, sumanymų įgyvendinimo akimirkos

atsispindėjostendiniuosepranešimuose.
Gai la ŽIE MIE NĖ

Vilniausl.-d.„Pelėda“direktorė
Aud ro nė BAG DO NIE NĖ

Direktorėspavaduotojaugdymui

BalandįKlaipėdojevykotarptautinėmokslinėpraktinėkon
ferencija„Vaikokalba:prevencijairbendradarbiavimas“.Ren
ginyjedalyvavobeveik95pedagogai,dėstytojai,ikimokyklinių
įstaigųvadovai išLietuvos iružsienio:Kaliningrado,Rygos,
Liepojos.Šiemetsukako5erimetai,kaikartusukaimynais
vykdomeankstyvąjąkalbossutrikimųprevenciją.

Konferencijostikslas–tarptautinioprojekto„Vaikokelias į
gražiąkalbą“(angl.„Child’sPathtoaBeautifulSpeech“)da
lyviųkūrybiškosdarbopatirtiessklaida,vykdantvaikųkalbos
sutrikimųankstyvąjąprevencijąbeiglaudųbendradarbiavimą
(tėvai,logopedas,mokytojas).
Perkonferencijąsurengtaparoda,kuriojepristatytiprojekto

aplankaiirinformatyvūsstendiniaipranešimai.Dalyviaipasida
lijosavodarbopraktinepatirtimi,nurodėįvairiusprevencinius
būdus,padedančiussiektisėkmingoankstyvojoikimokyklinio
amžiausvaikųkalbosvystymosi.
Projektodalyviaiiraš,projektokoordinatorėLauretaChan

kevič,priminėme,kadikimokyklinioamžiausvaikųpagrindiniai
kalbosugdytojaiyratėvaibeigrupiųauklėtojai,skatinantysjų
spontaninę šnekamąją kalbą bei organizuojantys tikslingas
kalbosugdymosituacijas.Pagrindinisugdymobūdas–ben
dravimassuvaikuįvairiosesituacijose,remiantisžaismėsprin
cipu,naudojantkalbosugdymomodelįperkasdienęveikląbei
pratybas.Apieglaudųbeigrįžtamąjįbendradarbiavimąišsamiai

Vaikokalba:prevencijairbendradarbiavimas

papasakojoKlaipėdoslopšeliodarželio„Putinėlis“direktorėMa
rinaDegtiar(vienaiššiotekstoautorių).Jidžiaugėsiankstyvąja
kalbosbei sveikatos prevencija darželyje, naudojant kalbos
ugdymomodelį(vaikaikuriapasakassuauklėtojomisirtėvais).
Taikonferencijosdalyviaigalėjopamatytivaizdomedžiagoje
„Projekto įgyvendinimaspasakose“,kuriąpristatė„Putinėlio“
direktorės pavaduotoja ugdymui LiubovVeremij, auklėtojos
metodininkėsIrinaBarsukova,JelenaBusko.

Konferencijosmedžiagąirprogramągalimarastiprojektointerneto
puslapyje–http://vai ko pa sau lis.jim do.com.

Logopedijoscentrovadovė,programos„Logopedija“direk
torėGundegaTomelėpriminė,kadugdydamiikimokyklinukų
kalbąauklėtojai(sulogopedubeitėvais)kartuatliekairkalbos
sutrikimųprevenciją, t.y.ugdone tik jųbendravimo(komu
nikacinę), bet ir sveikatos saugojimo,meninę, pažinimobei
socialinękompetencijas.Tadreikiavaikusdrąsinti,džiaugtis
jųnuostabiais(okartaisirnedideliais)pasiekimais.
Rygosmokomojocentro„Palaikymasirsocialinėintegracija“

direktorė,logopedėIrenaHadanionokTjarvėskaitėpraneši
mą„Holistinispožiūrisįlogopedodarbąsuvaikaisirtėvais“.
Jiteigė,kadugdydamiikimokyklinukąprivalomenaudotivisus
5pojūčius:regą,klausą,skonį,uoslę,lytėjimą.Darbassutė
vaisirvaikaisturibūtiįdomus,nestandartinis,alternatyvusir
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holistinis.Mažyliskaupiapatirtį irpatiria įvairiųpojūčių,visų
pirma,žaisdamas.Logopedėatsižvelgiaįkiekvienovaikopo
reikius,individualumą,žiniųsiekįirsavodarbenaudojašiuos 
metodus:

 � žaidimą „Tyla“ (moko nuo patmažens įsiklausyti į tylą,
gamtosgarsus);
 � įvairiuskvėpavimopratimus, kurieatliekamiatsigulusar
atsistojus;
 � dirbasuplastilinu,dažaisbeipopieriumi,smėliu;
 � draugegaminakūrybiškus(vaikosugalvotus)personažusiš
gamtinės,natūraliosmedžiagos,siūlų,akmenukų,kriauklių
(nori,kad1,5–2metųvaikasliestų,tyrinėtųkuodaugiau
įvairiųmedžiagų,taidarytųatsimerkęsiružsimerkęs);

 � „Štampo“techniką,vaidmenųžaidimus,rėmelįkaipdeko
ravimopriemonę;
 � siūlųkamuoliukus,siūluspynėms,natūraliasgėlesirau
galus;
 � kvepiančias dėžutes (nuomažensmoko skirti įvairius
kvapus,tadnaudojamieteriniaialiejai,gamtoskvapaibei
garsai);
 � pratinavaikorankąrašytiirt.t.
Logopedėrekomendavoprojektodalyviamsnaudotistokia

schema(netikgalvotiapiekalbospadargųaparatą,ugdant
vaikųkalbą):dešinėranka+kairėranka+galvossmegenys
(kairiojo ir dešiniojo pusrutulio veikla, harmonija) + oralinis
(kalbospadargų)aparatas+pojūčiai(visi5)=kalba.Darbas
supojūčiais (kvapųpažinimas,svoriopajauta,šiurkštumo ir
švelnumonustatymas, klausos lavinimopratimai ir t. t.) la
biausiailavinakūrybiškąvaikomąstymą,orientacijąerdvėje,
kalbą.Taipmažylis pažįsta supantį pasaulį: ragauja, liečia,
uosto,mato,girdi,juda.
Konferencijos pabaigoje nutarėme toliau tęsti projektą ir

bendradarbiautisuLietuvosbeiužsieniopartneriais,naudoti
alternatyvius darbometodus ir holistinį (visuminį) ugdymą.
DaugumadalyviųįsigijoI.Hadanionokknygas,kurioseprak
tiškaiaprašomivisiholistiniaibeialternatyvūsmetodaiirbūdai 
(„Mama,nuveskmanepaslogopedą“,„Manoypatingasvai
kas“).
Mūsųmanymu,konferencijossiekis–pagalbosvaikuiiranks

tyvosiosprevencijos,veiksmingobendradarbiavimoįgyvendi
nimasikimokyklinėseįstaigose–buvokūrybiškai,nuosekliai,
profesionaliaiįvykdytas.
Kūrybiškossėkmėsbeiholistinio(visuminio)darbosutėvais

irvaikais!
Ma ri na DEG TIAR

Klaipėdosl.-d.„Putinėlis“direktorė
Lau re ta CHAN KE VIČ

Logopedėekspertė

Ugdantkalbosirkalbėjimosutrikimųturinčiusvaikusitinsvar
biospedagogųkomunikacinėsbeisocialinėskompetencijos,
kuriosskatinairsudarosąlygasbendradarbiauti.Ikimokyklinių
ugdymo įstaigųauklėtojosbei logopedėsbendradarbiavimą
vertinakaipbendrodarborezultatųsiekį,dalijimąsisudarbu
susijusia informacija bei atsakomybe.Auklėtojų, logopedės
ir tėvųbendradarbiavimąskatinaypatingaskalbossutrikimų
turinčiųvaikųugdymoprocesasirpasiektidarborezultatai.

5–6metųvaikaijauturėtųaiškiaiirraiškiaikalbėti,taisyk
lingai tarti garsus. Ikimokyklinės įstaigos grupėse pasitaiko
kalbossutrikimųturinčiųugdytinių,tadlogopedėsirauklėtojos 
pagalbayrabūtina.Mažyliaimokosižaisdami,pamėgdžioda
mi,todėlsujaisturėtumekalbėtiaiškiai,taisyklingai,raiškiai.
Šis darbas reikalauja daugybės pastangų ir tęstinumo.Tik
bendradarbiaujat logopedei su grupėje dirbančia auklėtoja,
vaikų tėvais,galimapašalintivisaskliūtis irsėkmingaisiekti
norimorezultato.
Su logopede IngaBaliene bendradarbiaujame jau daug

metų,kartusiekiame,kad„Žiogelių“grupėsvaikaiaiškiaitartų
garsus,raiškiaiirtaisyklingaikalbėtų.Nekartąsavopatirtimi
dalijomės ir su kolegėmis.Viename iš seminarų kalbėjome
apiekalbospadargųirpirštųmankštossvarbą,dalyvėsgalėjo
stebėtiirpačiosatliktiminėtąmankštąbeigarsų„s“,„š“tarimo
pratybas,kuriaspaįvairinausavokūrybospasakėle„GyvačiųS
irŠkelionė“.IdėjųtrumpomspasakėlėmssemiuosiišDaivos
irVytautoV.Sirtautųknygos„Bitėritė“.
Kitassvarbusveiksnys–taisyklingasvaikųkvėpavimas.Kal

auklėtojos,logopedėsirtėvųbendradarbiavimas 
sistemingaiugdanttaisyklingąvaikųkalbą

bėjimasglaudžiaisusijęssukvėpavimu,nuojopriklausoirbalso
kokybė:aiškumas,skambumas.Kalbossutrikimų (dizartrija,
mikčiojimas)turinčiųvaikųkvėpavimasdažnaibūnasilpnas,
paviršutiniškas,galitrūkčioti,greitaiišsekti.Taisyklingokalbinio
kvėpavimomokymotikslas–lavintiilgąirtolygųiškvėpimąpro
burną. Išlavintaskalbiniskvėpavimaspadedavaikui išmokti
kalbėtiramiai,tolygiai,greičiauištartigarsus.
Pratimaiatliekamilinksmai,žaidimoforma,naudojantįvai

rias priemones. Žaisdami vaikai geriau susikaupia,mažiau
pavargsta,ohiperaktyvūsmažyliaiatsipalaiduojairnusirami
na,patiriateigiamųemocijų.Kvėpavimomankšta–taipuikus

Perseminarąauklėtojosirvaikaiatlikogarsųtarimopratybas
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būdaspaįvairintiveiklą.Šiatemataippatbuvomesurengusios
seminarą,kolegėmsparodėme,kokiuskalbinįkvėpavimąlavi
nančiuspratimusatliekamesuvaikais.Balandįjaspakvietėme
įseminarątema„Auklėtojos,tėvųirlogopedėsbendradarbia
vimassistemingaiugdantvaikųkalbą“.
Parengėmespecialiojo, priešmokyklinio, ikimokyklinioug

dymo pedagogams, tėvams, logopedams skirtą programą.
Ją sudarė: atvira grupės vaikų ugdomoji veikla „Pasislėpę
garsiukai“,teorinė(metodika,ugdomosiospriemonėslogope
damsbeiauklėtojams)beipraktinė(išlogopedėsirauklėtojų
darbopatirties,bendradarbiavimosu tėvaisdarborezultatų)
dalys.Peratvirąveiklą seminarodalyvėsstebėjomanosu
kurtospasakos„Gegutė,kurivisus išgąsdino“ inscenizaciją,
su vaikais ieškojo pasislėpusių garsų žodžiuose.Mažyliai
skirtinguose veiklos centruose atliko įvairias pedagogių pa
rengtasužduotis. Logopedė I.Balienė vaikams ir seminaro
dalyvėmspateikėgarso„r“tarimopratybas.Klausytojoskartu
sulektorėmisaptarėorganizuotąugdomąjąveiklą,taikomas
metodinespriemones,jųpaskirtį,išgirdologopedėspranešimą
apievaikųkalbiniųgebėjimųugdymąbeibendradarbiavimosu
tėvaispatirtį.Taippatįgijožiniųapietėvųirugdytojųpartnerys
tęorganizuojantvaikųugdymoprocesągrupėje,sužinojoapie

bendradarbiavimąstiprinančiusbūdus,metodusirformas.Per
praktinędalįseminarodalyvėssusipažinosulektoriųparengto
misužduotimis,atlikokalbinįugdymoprocesąiliustruojančius
pratimus,stebėjofilmuotąmedžiagąapielogopedėsvykdomas
pratybassuvisosgrupėsvaikaisbei fragmentus išneseniai
vykusios „Kalbos savaitės“. I.Balienė pateikė savarankišką
namųdarbą,kurįpedagogėms rekomendavoatlikti susavo 
ugdytiniais.
Seminaro dalyvės galėjo susipažinti su „Žiogelių“ grupės

virtualiuprofiliusistemoje„G+“.Tailyggrupėsmetraštis:jame
tėvaigalinetikstebėtivaikųnuotraukasirfilmuotąmedžiagą,
betiratrastinuorodasįrekomenduojamusperskaitytistraips
nius,sužinotinaujausiąauklėtojųpateiktąinformaciją.Tėveliai
taippatdalijasinuotraukomisirfilmuotamedžiagaišgrupės
bendruomenėsrenginių.Mintissukurtišįprofilįkilotada,kai
pastebėjau,kadtėvainelabaidomisigrupėsskelbimųlenta.
Juosgreičiaupasiekiatai,kasperduodamatelefonuarvirtua 
liojeerdvėje.Džiaugiuosi,kadseminarodalyvėssusidomėjo
manopateiktubendradarbiavimosutėvaismodeliuiržadėjo
jįišbandytipraktiškai.

Rasa BER NO TIE NĖ
Skuodovaikųl.-d.auklėtojametodininkė

Kalbinįkvėpavimąlavinantyspratimai

Pastebime,kaddaugėjaįvairiųtarimo,kalbosirkalbėjimo
sutrikimųturinčiųvaikų.Šisperiodasužsitęsianet ikisepty
neriųmetų,okartais–irilgiau.Norėdamivaikamspadėtikuo
greičiauįveiktišiuossunkumus,prisijungėmeprietarptautinio
projekto„Vaikokeliasįgražiąkalbą“.

Šiaismokslometaisitinišryškinamabendravimoirbendra
darbiavimosvarba(auklėtojas,vaikas,tėvai,logopedas).Tel
šiųlopšelisdarželis„Mastis“įpagalbąpasitelkia
lietuvių liaudies lobynus. Įvairiusžaislus irkitas
kalbosugdymui reikalingaspriemones darome
patys,įkūrybinįprocesąįtraukiameirtėvelius.
Mažasvaikaspirmiausiaišgirstamamos,tėčio,

močiutėsdainuojamaslopšines,deklamuojamus
eilėraščius,žaidinimus...Darželyjesiuvomelėles,
operbendrąveiklątėveliaidaugiaulaikoskyrė

prevencija:bendravimasirbendradarbiavimas

savomažyliams,kalbėjosi,bendravo.Lėlės–puikusžaislas
ankstyvojoirikimokyklinioamžiausvaikams.Žaidžiantsujomis
vystosismulkiojiirstambiojimotorika,vaizduotė,kūrybiškumas,
plečiasižodynas,kalba.Grupėjedažniausiailėlėmsdainavo
melietuviųliaudiesdaineles.Pasisodinęantkeliųžaidinome
„vaiką“,taippatdeklamavomeįvairiuseilėraštukusirmokėme
mankštintirankeles,pirštelius.Ugdytiniamslabaipatikožaisti
sušiomislėlėmis.Jiepasiskirstėvaidmenis,kasbus„tėtis“,o
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ŠiaismetaisTarptautinę gimtosios
kalbosdienąGargždųlopšelisdarželis
„Ąžuoliukas“nusprendėpaminėtiypatin
gai.Aš,šiostraipsnioautorė,logopedė
JurgaLukauskienė,sukūriau ir inicija
vauprojektą„Kalbapasako,koksesi“,
skirtą vaikų kalbos kultūrai puoselėti.
Sumanymo veiklos vyko vasario–ba
landžiomėnesiais.Prieprojektoaktyviai
prisijungė bei idėjas palaikėGargždų
lopšeliaidarželiai „Saulutė“, „Ginta
rėlis“, ugdymo centras „Naminukas“,
Klaipėdos r.Vėžaičių lopšelisdarželis
beiDovilųlopšelisdarželis„Kregždutė“.
Pedagogėspastebi,kadjaudarželyjemažyliai,mėgdžiodami

suaugusiuosius,vyresniusšeimosvaikus,televizijosžvaigž
des,įkalbąįsileidžiaįvairiausiųsvetimybių.Jukjiemažiausiai
kontroliuojasavokalbą.Oklaidųįvairovėdidžiulė...Pedagogo
pareiga–savopavyzdžiumokytikalboskultūros,organizuoti
tikslingą,žaismingąveiklą,įtrauktiirkitusšeimosnarius.Pro
jektotikslas–sudarytipalankiassąlygasvyresniojoikimokykli
nio(5–6metų)irpriešmokyklinioamžiaus(6–7metų)vaikams
puoselėtikalboskultūrą,skatintijuos,tėveliusbeipedagogus
gerbtiirtausotigimtąjąkalbą.

Veiklasuugdytiniaisapėmė trisvaikogyvenimosritis, su
kuriomissusiduriamakasdien:drabužiaiiravalynė,maistas,
transportopriemonės.Pedagogėsieškojoįvairiųkūrybiškųir

projektas„Kalbapasako,koksesi“

alternatyviųbūdų,kaipsupažindintisu
taisyklingaisdrabužių,avalynės,rengi
mosiveiksmų,maistoproduktųirgami
nių,transportopriemoniųirpagrindinių
jųdaliųpavadinimais.Ugdytiniaipapildė
žodynąnaujomissąvokomis,lavinopa
žinimo, komunikavimo kompetencijas,
draugetobulėjoirpedagogųgebėjimai,
turtėjo jų individuali šneka.Auklėtojos
kartusuvaikaiskūrėžodynus,katalo
gus,metodinespriemones–taipsten
gėsi atskleisti ir įtvirtinti nagrinėjamas
temas.
Projektassuteikėprogąaktyviauįstai

gosveiklojedalyvautiirugdytiniųtėveliams.Jieatsakėįanke
tinėsapklausos„Svetimybėsiržargonastėvųkalboje,jųįtaka
vaikųkalboskultūrai“klausimus.Anoniminiųanketųduomenys
atskleidė,kokiųnevartotinųžodžiųdažniausiaipasitaikotėvų
kalboje.Šigausairįvairovėnemaloniainustebinoirpačiustėve
lius.Jietarytumveidrodyjepamatėsavokalbąirjosužterštumo
lygį.Pedagogėsparengėįvairiųlankstinukųsukalboskultūros
patarimaisirviskąišdalijougdytiniųtėvams.Tikimės,kadben
draudamisuvaikaisjiestengsisvengtisvetimybių.Nemažai
tėveliųpasinaudojopedagogiųsiūlomaveiklairnamuosekartu
suvaikaisgaminoknygųskirtukusparodai„Knyga–gimtojo
žodžiosaugotoja“.Mažyliaipiešė,otėvairadolaikopaieškoti
gražių,gimtąjąkalbą išaukštinančiųžodžių,užrašė juosant
skirtukų.Darbeliųgausa,originaliatlikimotechnikasužavėjo

nevienąparodoslankytoją.
Vaikainoriaidalyvavoakcijoje„Išvalykimekalbą“.

Visas projekte dalyvaujančias grupes aprūpinau
„Žodžiųšiukšlinėmis“,kuriaspripildėnetaisyklingų,
nevartotinųvaikų,personaloirtėvųžodžių.Projekto
dalyviaidžiaugėsi,kadpavykoatkreiptidėmesįįsavo
iraplinkiniųkalbostaisyklingumą.

Įgyvendinusprojektąįmetodinįrenginįpasidalyti
gerąjapatirtimiiraptartirezultatųsusirinkogausus
būrys dalyvių bei svečių iš kitųKlaipėdos rajono
ugdymo įstaigų, kurioms svarbi kalbos kultūrą.
Pristačiauprojektopriemones, renginius ir veiklos
akimirkas. Susirinkusieji klausėsi Klaipėdos uni
versitetoPedagogikos fakulteto docentės Janinos
Bukantienės paskaitos „Kalbos kultūros ugdymas
ikimokykliniame amžiuje“. Lektorė pabrėžė, kad
perprojektoįgyvendinimolaikotarpįatliktadidžiulio
darbo pradžia, nes, pasak jos, kalbą tobuliname
visągyvenimą.

Jur ga LU KAUS KIE NĖ
Gargždųl.-d.„Ąžuoliukas“logopedė

kuriuosgalimapasiimti,pasitiestiantgrindų,užliptiaratsigulti.
Jienaudingiirtuo,kadvienumetugaližaistidaugvaikų.Šiuos
kilimėliusnaudojomenetikžaidimams,betirįvairioseugdymo
veiklose.Vaikaimokėsisurastitokiuspatdaiktussavogrupėje
irpadėtiįtamtikrąvietąantkilimėlio,okaipabodogrupėsžais
lai,mažyliaipradėjoneštisišnamų.Taipmokėsinaujųsąvokų,
apibendrinamųjųžodžių,lavinostambiąjąirsmulkiąjąmotoriką,
pastabumą,orientacijąerdvėjeirkt.Žaisdamipasitelkėmene
tikkalbą,bet ir kituspojūčius:uostėmedaržoves ir vaisius,
ragavome,apibūdinome,arsaldus,arrūgštusirt.t.
Tikimės, kadpadėsime savo vaikams išmokti taisyklingai

tartigarsus,rišliaikalbėti,pažintisupančiąaplinkąirdardaug
kitųnaujovių.

Va len ti na VID MAN TIE NĖ
Telšiųl.-d.„Mastis“logopedė

kas–„mama“,mokėsispręstiiškilusiusnesutarimus,pažinti
irvaldytijausmus.
Daugybęteigiamųemocijųsuteikėtraukiniogamyba.Tėvai

parūpinokartoniniųdėžių–išjųirsukūrėmetraukinuką.Ka
dangimūsųvaikaipatysmažiausidarželyje,taiirdarbobuvo
tikraidaug.Jiedažė,kalbėjo,kąveikia,mokėsipažintispal
vas.Kaitraukiniovagonaibuvonudažyti,sugalvojomesmagų
žaidimą:sudėtispalvotuskamuoliukusįdėžę,atitinkančiąjo
spalvą.Netrukuspripildėmedėžesirtraukinyspajudėjopirmyn.
Kūrybingosmamospagaminokaukių: jasužsidėjęvaikučiai
mėgdžiojo žvėrelių judesius, balsus, pasakojo, ką ėda, kur
gyvena,okaipabodo,sulipoįtraukinukąirnuriedėjoįmišką.
Išpopieriniųritinėliųdarėmeteatrolėles,uždėjomepersonažų
veidelius–taipmokėmemažyliussektipasakėles.
Didelįugdytiniųsusidomėjimąsukėlė„Kalbantyskilimėliai“,
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Augantisvaikasišmokstakalbėti
bendraudamas su suaugusiais
žmonėmis,klausydamasjųkalbos
susipažįstasužodžiųskambesiu,
sakinių struktūra. Šis kalbinis,
emocinissantykistarpvaikoirsu
augusiojoparuošiadirvągeramir
diferencijuotamkalbėjimobūdui.Tačiaudabarpernelyganksty
vasšiuolaikiniųtechnologijųvyravimasperpildovaikųsmegenis
svetimaisvaizdais,obendravimasliekanuošalyje.Atsiranda
„tylintišeima“.Visotopasekmė–padidėjęsikimokyklinioam
žiausvaikųkalbossutrikimųirkalbosvystymosiatsilikimopro
centas.Atkreipdamidėmesįįankstyvąjąvaikokalbossutrikimų
prevenciją,daugelisLietuvosdarželiųprisijungėprieilgalaikio
vaikų,tėvųirpedagogųprevenciniobendradarbiavimoprojek
to„Vaikokeliasįgražiąkalbą“.Antrusmetusšiameprojekte
dalyvaujairMažeikiųlopšelisdarželis„Pasaka“.

Šiaiankstyvajaivaikųkalbossutrikimųprevencijaisvarbus
sutelktassuaugusiųjųdėmesysįteigiamusvaikoasmenybės
bruožus,pozityviusjokalbospokyčius.Tadmažyliųkalbala
vinamažaismingais,nesudėtingaispratimais,kurieatliekami
tiesiog su juo žaidžiant.Pavyzdžiui, liežuvio galiuku vaikas
„ieško“ už skruosto pasislėpusio „saldainio“, lūpomis burz
gia imituodamasautomobilio variklį, pripučia ir susprogdina
skruostus.Mažijųpiršteliai„pasisveikina“vienassukitu,del
ne „verda košę“, tyrinėja kriauklės linijas, gruoblėtomedžio

Kalbėkimesu
vai kais

paviršių.Žaismingailavinamasirvaikųgirdimasissuvokimas,
taisyklingaskvėpavimasbeibendrojimotorika.Perlaisvuskū
rybiniusžaidimuspuoselėjamajųžodinėraiška.
Į šį projektą aktyviai įsitraukė ir tėvai. Jie namuose sekė

vaikamspasakas,kartu iliustravo,žaidėdarželio logopedės
ir pedagogų rekomenduojamus žaidimus, gaminodarbelius
išglamžytopopieriaus.Šiųdarbųparodėlėsvykodarželyje,o
išmoktusžaidimustėvaidraugesumažyliaisžaidėperšven
tes.Komandinisdarbas tarppedagogų,šeimos,specialistų,
gerasiratvirastarpusaviopatirtiesdalijimasissustiprinovaikų
motyvacijąsiektisavoveiklossėkmės.

SavopatirtimidarželiopedagogėsDianaVarapnickienė,Ina
Ramanauskienė,RasaSaltonienėirlogopedėAušraJudkuvie
nėpasidalijoKlaipėdojevykusiojekonferencijoje„Vaikokalba:
prevencijairbendradarbiavimas“.Šioprojektobeikonferencijos
akimirkosužfiksuotosdarželiointernetopuslapyje.

As ta KON ČIE NĖ
Mažeikiųl.-d.„Pasaka“auklėtojametodininkė

Šakių„Berželio“mokyklospe 
dagogai,manydami,kadpagrin
diniu kalbos ugdymo metodu
turi taptikasdienisbendravimas
per įvairią vaikų veiklą, ir norė
damiplėstisukalba ir jos raida
susijusių užsiėmimų įvairovę,
balandį paskelbė kalbosmėne
siu. Į trumpalaikį projektą buvo
įtrauktavisaįstaigosbendruome
nė:ugdytiniai, tėvai,auklėtojos,
švietimo pagalbos specialistai.
Jiemsbendradarbiaujantorgani
zuotosįvaikųkalbą,kalbėjimąir
bendravimąorientuotosveiklos.
Mėnesio pradžioje kiekviena

grupė dekoravo bendros frazės
„Balandis – kalbosmėnuo“ rai
deles.Vėliau įstaigos logopedės
AlmaDervaitienė(vienašioteksto
autorių),SigitaDamijonaitienėirVaidaStaugaitytėsupažindino
vaikussulogopedodarboypatumais,organizavosusitikimąsu
poeteZitaGaižauskaite.Poetė,pasitelkusikūrybinįteatrometo
dą,pristatėsavopoezijąirdraugesuugdytiniaiskūrėspektaklį.
Mažo žmogaus kalbą tiesiogiai veikia socialinė, kultūrinė

patirtis.Kuopalankesnėaplinka,tuogeresnėssąlygosvaiko
kalbosraidai.Tadtėveliaibuvoskatinamiskaitytipasakassa
vomažiesiemstiekgrupėje,tieknamuose.Mėnesioprojektą
apibendrinoMarijampolėsMeilėsLukšienėsšvietimocentro
organizuotasseminaras„Veiksniai,darantysįtakąikimokyklinio,
priešmokyklinioamžiausvaikųsakytinėsbeirašytinėskalbos
vystymuisi“.Perveiklasatkreiptasdėmesysįvaikokalbosrai

dospagrindiniusaspektus,pristatytasfilmukas:mažyliųmintys
apie jųmėgstamaspasakas ir tai, kas jiemsskaito.Džiugu
girdėti,kadtiektėvai,tiekseneliai,tiekgrupiųauklėtojossu
randalaikoirnoroskaitytimažiesiems.Jukpasakųskaitymas
balsu–taivienasišdaugeliobūdų,leidžiančiųvaikamsskirti
daugiaudėmesio.Įstaigospedagogaimano,kadtokiopobūdžio
projektusorganizuosirkitaismetais.

Do vi lė KA ZA KAUS KIE NĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Al ma DER VAI TIE NĖ
Vyr.logopedė

SusitikimassupoeteZ.Gaižauskaite

Kalbaiskirtasmėnuo
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„Kitadosgyvenonašlė–pikta
ragana.Jinaiturėjotikrądukterį
irnašlaitępodukrą.Tikrojiduktė
buvobjaurikaippatiragana...“

(Lietuviųliaudiespasaka)

Skaitymonauda–neišma
tuojama.Skaitymasugdokū
rybinįirkritinįmąstymą,kalbos
įgūdžius,dėmesiokoncentraci
ją,skatinaprotinęveiklą.Kny
gosmums suteikia daugybę
informacijos.Viduramžiaisjas
perrašinėjovienuoliai,ovėliau,
išradus spausdinimomaši
nas, knygos tapoprieinamos
visiems.
Dabarpasaulyjesėkmingai

plinta bendruomeniška kny
gųmainų iniciatyva, kurios
sumanytojai – organizacija
„Maža nemokamabiblioteka“

mažojilaukobibliotekėlė

Norėčiau pristatyti projektą „Mano
pasaulis“,kuris„gimė“ir„užaugo“Vil
niauslopšelyjedarželyje„Pakalnutė“,
„Drugelių“grupėje.Priemūsųprojekto
prisijungėirkitidarželiai:Vilniaus„Ge
niukųkalvė“,Švenčionėlių„Vyturėlis“,
Pabradės„Varpelis“beiVilniausmiesto
vaikųirjaunimoklubas„Lakštingala“.
Smagužinoti,kadtavosukurtaveikla
tinkairkitiems.

Projektotikslas–skatintiugdytinius
drąsiai įgyvendinti savo kūrybinius
sumanymus pasitelkus spalvas bei
formas, padėti kalbos sunkumų tu
rintiems vaikams. Kuriame įvairiose

plokštumoseirpasirenkameprieinamaspriemo
nes.Šiekūrybiniaižaidimaisuteikiaypačdaug
džiaugsmoiryralabailaukiamaveikla.
Vaikaikuriaantlygauspaviršiaus(stalo,grin

dų,suolo,pievelės).Plokštumosspalvąnuola
tosgalimakeisti:uždengiužaliamedžiaga–pie
velė,mėlyna–jūra.Viskas,kotiknorivaikas...

Ma no pa sau lis Pastebėjau, kad ugdytiniai kuria
tyliai, pasinėrę į savomintis, renkasi
ryškias detales.Kaskart didėja stalo
plotas:vienasdėliojadetalestvarkin
gai,nuosekliai, kitasbandosutalpinti
kuodaugiaukūrybiniųelementų.Juk
augančiamžmoguireikiaitindaugdaik
tų!Odarkitamužtenkakeliųgėlyčių,
tačiaujisstoviirgėrisidraugųkūryba.
Ankstyvojojevaikystėje,kaivaikaitik

pradedapiešti,būnasunkuužpildytivi
sąlapą,tačiaukiekvėliaujaupritrūksta
vietos.Tadšisprojektas–itinmobilus.
Galimapasirinktinorimodydžioerdvę
irkurtivisur!Lengvaikaitaliotidetales,
jaspašalintiarsukeistivietomis.Nieko
neišmetameirnesugadiname–viską
tvarkingai sudedame į dėžutes arba
vokelius.
Tęsdama veiklą, pasiūlau ugdyti

niams sukurti pasaką arba pasakoji
mą.Tailabaiveiksmingaužduotisdirbantsukalbossunkumų
turinčiais vaikais.Mažyliai, negalintys savominčių pasakyti
žodžiais,atrandagalimybęjasišreikštivaizdais.Prašauvaikų
papasakotiapiesavonamusarišvykąirjietuojpatpradeda
dėliotipaveikslėlius.Detalėpodetalės,žodispožodžio–taip
sukuriamigražūsvaizdaibeipasakojimai.
Šiaismetais rengiu projekto „Mano pasaulis“ antrąją da

lį, veiklos vyks įvairiose ugdymo įstaigose. Su ugdytiniais
lipdysime iš plastilino, nes tai viena
mėgstamiausių vaikų kūrybos prie
monių. Ji labai veiksminga lavinant
smulkiąją motoriką ir turi terapinę
reikšmę.Tad visus norinčius tiesiog
pažaisti ir pabūti su vaikaismielai
kviečiuprisijungtipriemūsųprojekto.
Net neabejoju, kad netrūks džiugių
akimirkų ir netikėtų atradimų, kurie 
praturtinskasdienybę.

Dia na AR LAUS KIE NĖ
Vilniausl.-d.„Pakalnutė“vyr.auklėtoja

Vilniausl.-d.„Geniukųkalvė“auklėtojos 
ŽibutėsDaukšienėsugdytiniųkūryba

Vilniausl.-d.„Pakalnutė“
auklėtojosDianosArlauskienės
ugdytinėEvelinakuria
smagųjįpasaulį

Pabradėsl.-d.„Varpelis“
„Boružėlių“grupėsvaikai

priešviečiančiostalo
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Mes, Kauno Šančių lopše
liodarželio vyresniojimuzikos
mokytoja Deimantė Bulotaitė
ir lopšeliodarželio „Žingsnelis“
muzikosmokytojametodininkė
KristinaSaulevičienė,Kaunome
nininkųnamuoseorganizavome
IngosŠeduikienėsautoriniųdai
nųkoncertą.Renginyjekūrinius
atlikoKaunoikimokykliniųįstaigų
kolektyvai. Dainelių autorė ir
dainavimomokytojaI.Šeduikie
nėšiuometudirbaKaunoAleksandroKačanauskomuzikos
mokyklojesuankstyvojomuzikiniougdymogrupėsmokiniais
beivadovaujavaikųmeniniokūrybiniougdymostudijai„Ritė
Bitė“.Jisukūrėdaugiauneipenkiasdešimtdžiugių,skambių,
nuotaikingų,lengvaiįsimenamųdainų.
I.Šeduikienėsautoriniųdainųkoncertas„Smuikoraktelis“

suteikėgalimybędargeriaususipažintisuautorėskūriniais,
juospopuliarinti.Renginysbuvojautrus,šiltas,nuoširdus.

Smuiko raktelis

Kristina SAULEVIČIENĖ
Kaunol.-d.„Žingsnelis“muzikosmokytojametodininkė

Deimantė BULOTAITĖ
KaunoŠančiųl.-d.vyresn.muzikosmokytoja

(angl.„LittleFreeLibrary“).Taimažosiosbibliotekėlės,darva
dinamosknygųkoplytėlėmisarbaknygųnamukais.Jųveiklos
principas–mainai:paimkneskaitytąknygą,
atneškperskaitytą.Pasaulyjeskaičiuojama
per25 tūkst.mažųjųbibliotekėlių.Ši graži
iniciatyvapasiekėirLietuvą.Pirmosioslau
ko bibliotekėlės atidarytosVilniuje, vėliau
Rokiškyje–LionginoŠepkosparkeirNepri
klausomybėsaikštėje.

„Okodėlgimumsneatsidariusmažosios
laukobibliotekėlės?–grįžusiišedukacinės
išvykospoRokiškį,pagalvojoKaunolopše
liodarželio„Daigelis“direktorėLaimaKanie
nė.–Jukvaikamsbūtųtaipsmagu!“Irštai
gegužėspradžiojeįstaigosskelbimųlentoje
atsiradožinutė:„Kviečiameįlopšeliodarželio
laukobibliotekėlėsatidarymą,kurisvyks...“
Nuostabųknygųnamukąlopšeliuidarže

liui „Daigelis“ padovanojo tautodailininkas,
medžiodrožėjasRomualdasKaminskas,o

pirmojibibliotekėlėsknygelė„Kasišgelbėsmeškutę“–rašytojos
RasosDmuchovskienėsdovana.

Smalsūsvaikaigreitaiapstojobibliotekėlę
irsudidžiausiumalonumuprikrovėįjąkny
gelių.Vėliaudarilgaivarstėdureles,stebėjo
knygaspermažyčiuslangelius,kartusušios
šventėspersonažuKnygųsergėtojuperskai
tėnaudojimosibibliotekėlesusitarimus.

Tikimės, kadmažoji bibliotekėlė skatins
skaitytinetikvaikučius,betirvisusšeimos,
bendruomenės narius bei užkrės sektinu
pavyzdžiu.

Vilniauslopšeliodarželio„Delfinukas“vaikaikartusuauklėto
jomissurengėkūrybosšventę,skirtąTarptautineivaikųgynimo
dienai.Kūrėdarbelius„Gamtosspalvos“,„Manosvajoniųdar
želis“,kiekvienagrupėatlikoskambiądainą,žaidėžaidimąšokį
„Gražišeimynėlėšiandiensusirinko“,surengėdviračiųmara
toną–taipmažiejipradėjodžiaugtisvasara.
Kiekvienąvasarądarželiodienosstovyklojevaikaiįdomiai

iraktyviaileidžialaiką.Šiemetčiavasarotiirilsėtisgrįšbuvę
mūsųdarželiopriešmokyklinukaiiš„Spindulio“pagrindinėsmo
kyklos,„Ryto“progimnazijos.Tarpdarželinukųirmokyklinukų
užsimezgaglaudusryšys:kartukeliaujama,pasakojamaapie
permetusmokyklojeprabėgusiasdienas, įgyjamaplaukimo
įgūdžiųdarželiobaseineirt.t.
„Delfinukas“ yra netoli gražausKaroliniškių šilo, Salotės

ežero.Mažyliaimėgstaklausytis„Miškopasakos“,vaidinti,ieš
kotilobio,taptipirataisirt.t.Daugžiūrovųsusirenkaįmažąją

Vaikaisveikinavasarą darželio„Delfiniadą“(sportorenginius),plaukimovaržytuves
„Greitosios kojelės“, vaikai kviečia tėvelius išbandyti jėgas
krepšiniorungtyse,renkastipriausiątėtį.
Kiekvienanaujadiena–taipasakėlėsirdaina.Darželįlanko

irvaikaiišsocialiairemtinųšeimų,tad,įgyvendindamiLietu
vosvaikųteisiųgynimoorganizacijos„Gelbėkitvaikus“tikslus,
sudaromegalimybęšiemsugdytiniamsdalyvautiekskursijose,
projektuose,išmoktiplauktidarželiobaseine.Vienasišpagrin
diniųmūsųuždavinių–padėtitokiemsvaikamssuvoktisavo
poreikius,išsiugdytipasitikėjimąsavimi,pasirengtitolesniam
ugdymuisi,kultūriniamirsocialiniamgyvenimui.
Darželis dalyvauja respublikiniame sveikatą stiprinančių

mokyklųprojekte,yrašalies ikimokyklinių įstaigųdarbuotojų
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ steigėjas, savo aktyvia
veiklapropaguojasveikągyvensenąkaipgyvenimobūdąnuo
mažens.
Linksmosvasarossportopramogos–taistebuklingasraktelis

įsmagiąvaikystęirsveikatą.
Ire na JAS NAUS KIE NĖ

Vilniausl.-d.„Delfinukas“direktorė

Naudojimosibibliotekėlesusitarimai:
 � knygąrenkuosikartusutėveliais;
 � atnešuperskaitytąknygą;
 � jeiknygelėsuplyšo,suklijuoju.

Gied rė MA SIU LIO NIE NĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui
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Profesinio mokymo institucijose

2016ieji–BibliotekųirVietos
bendruomeniųmetai. Stiprią
visuomenę sudaro skaitantys,
besimokantys ir svajojantys
žmonės.Stipri biblioteka– tai
telkiantiirįkvepiantierdvė.Ne
atsitiktinaipasirinktasirNacio
nalinėsbibliotekųsavaitėsšū
kis„Stipriosbibliotekos–stipri
visuomenė“.

Rokiškiotechnologijos,vers 
lo ir žemės ūkio mokyklos
biblioteka,siekdamatelktimo
kyklos bendruomenę, skatinti
domėtis literatūra, knyga ir ugdyti kūrybiškumą, organizavo
Bibliotekųsavaitę.
Pirmasissavaitėsrenginys–popietė„V.Šekspyrasgyvas

mumyse“.PirmiausiabibliotekininkėIrenasupažindinosusa
vaitėstikslaisirpakvietėvisusprisimintižymųanglųpoetą,dra
maturgąViljamąŠekspyrą.Šiemetminimešiokūrėjo400ąsias
mirtiesmetines. Bibliotekininkė papasakojo apie audringą
jogyvenimą,oapiekūrybąkalbėjo lietuviųkalbosmokytoja
Violeta.Visamepasaulyje rengiami poeto sonetų skaitymai
nepalikoabejingųirmūsųbendruomenėsnarių.Vieniskaitė
savomėgstamusV.Šekspyrokūrinius,okitirinkosiišparuošto
„Sonetųžiedo“.Vėliaudalijomėsmintimisapiegyvenimą,meilę,
draugystę...Pasvajojome,kaipV.Šekspyrokūriniaiskambės
darpo400metų,kokiosvertybėsbussvarbiosžmonijai.
Kitądienąvisuspakvietėme į susitikimąsu trumpametra

žiomuzikiniofilmo„Virsmas“scenarijausautore ir režisiere,
RokiškioRudolfoLymanomuzikosmokyklosmokytojaLaima
Bieliūniene,vykofilmoperžiūra.Arįmanomašiandienosjauni
mąsudomintišaliespraeitimi,papročiais?Filmoautorėsatsa

SonetusskaitobibliotekininkėIrena

kymas–taip.Pedagogėmokovaikusgrotisenovinesliaudies
dainųmelodijastradiciniaismuzikos instrumentais, tadfilme
paaugliųakimispažvelgėįprieškarioLietuvą,nusikėlėįpraei
tį,kaimūsųprotėviųnamuosenebuvoelektros,okasdienius
darbuspraskaidrindavodainos,šokiai,žaidimai,linksmipasa
kojimai.Autorėsusirinkusiesiemsišradingaipapasakojoapie
filmokūrimą,nuotykiusfilmuojant.Jipasidžiaugė,kadšisdar
basvisaifilmavimogrupeibuvonepaprastapatirtis:bendravo
subendruomenėmis,vakarojoprielaužo,kepėkiaušinienępo
atvirudangumi,žaidėlietuviųliaudiesžaidimus,kaikurienetgi
išmokodalgiupjautižolę.Šįfilmąžiūrėjomesudideliumalonu
mu,pasisiūlėme,jeijisbustęsiamas,pakviestiirmusfilmuotis.
Savaitėspabaigojevykoapibendrinamasisrenginys:aptarė

merezultatus,pasidžiaugėme,kadbibliotekojepradėjolankytis
daugiauskaitytojųirvisdaugiaujųdomisiknygomis.Tikimės,
kadtaitęsisvisusmetus.

Ire na ŽIN DU LIE NĖ, Ne mi ra STA TU LE VI ČIE NĖ
Bibliotekininkės

GegužęLietuvosiružsieniokeramikos
meistrai,verslobeiįvairiųšvietimoinsti
tucijų,kuriosemokomakeramikosmeno,
atstovai susitiko respublikinėje konfe
rencijoje „Keramika Lietuvoje: teorija,
praktikairverslas“.Renginyssurengtas
Vilniaustechnologijųirversloprofesinio
mokymocentro(VTVPMC)Administravi
moirpaslaugųskyriuje.Perkonferenciją
taippatapdovanotikonkurso„Keramikos
pano“laureatai.
Mokymo centre prieš trejusmetus

pradėta vykdyti dailiųjų keramikosdir
biniųgamintojomokymoprogramą. Iki
dabarVTVPMC–taivienintelėkerami
kusruošiantiprofesiniomokymoįstaiga
Vilniausregione.Šiosprofesijosabsolventaipraktikuoja,imasi
individualausversloarbalengvatinėmissąlygomistęsiastudi
jasVilniausdailėsakademijoje.Konferencijosidėjąpadiktavo
poreikisišryškintisėkmingąkeramikosmeistrųpraktiką.
PerkonferencijąpranešimąskaitėviešniosišBaltarusijosna

cionalinėsmokslųakademijos–studentėsKaterinaMichnukir

Keramikosmeistraisusitikopraktinėjekonferencijoje

HannaMarshava.Keramikosmokymo,
studijųtęstinumoirverslogalimybesLie
tuvojebeikeramikosnaujovesatskleidė
daugelis kitų konferencijos pranešėjų.
Tarpjų–tradicinėskeramikosatstovas,
dailininkasGvidasRaudonius,Vilniaus
dailėsakademijosKeramikoskatedros
vedėja Rasa JustaitėGecevičienė,
edukacinių programų vadovė ir tauto
dailininkėLaimaKiškienėirkt.Žiedimo
technologijasparodėLietuvospuodžių
karaliusVytautasValiušis.
Konferencijaiįpusėjusvykovisųtipų

švietimoįstaigųmokiniųkonkurso„Ke
ramikos pano“ darbųperžiūra. Laisva
temakurtųreljefiniųpaveikslųoriginalu

mą,idėjospateikimą,estetinįvaizdąirdarboatlikimokokybę
vertinospeciali,iškeramikosprofesionalųsudarytakomisija.

To ma GRA BAUS KAI TĖ
Vilniaustechnologijųirversloprofesiniomokymocentro

Vystymoskyriausvedėja

bibliotekųsavaitė

Darbųautorė–būsimakeramikėErikaElenaKundavičiūtė
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VšĮDaugųtechnologijosirverslomokyklaįgyvendino„Eras
mus+“programosmobilumoprojektą„Praktiniomokymometo
dai:užsieniošaliųpatirtis“(Nr.20151LT01KA102013179).
Projektodalyviai–VšĮDaugųtechnologijosirverslo,Plungės
technologijų ir verslo beiVilniaus automechanikos ir verslo
mokyklųpersonaloatstovai.
Projekto tikslas – pasitelkusEuropos šalių patirtį tobulinti

aktyvių profesiniomokymo specialistų (profesijosmokytojų,
užprofesiniomokymoprocesoorganizavimąatsakingųdar
buotojų)kompetencijasirgebėjimustaikytipraktiniomokymo
metodus.
Profesinėsemokyklosepraktinismokymasyravienaspa

grindiniųveiksnių,benelabiausiailemiančiųkokybiškąmokinių
parengimądarborinkai.Nemažiaukaip70proc.visomokymo
ciklo profesinėjemokykloje sudaro praktinismokymas, tad
įvairesniųmetodųtaikymassužadinaugdytiniųsusidomėjimą,
neleidžianuobodžiauti,veikiamokymo(si)motyvaciją.Praktinio
mokymometodųįvairovėsžinojimasirgebėjimasjuostaikyti
aktualustiekprofesijosmokytojams,tiekmokiniams.
Įgyvendinantprojektąvyko trysmobilumovizitai:2015m.

spalio19–28d.–personalopraktikos/darbostebėjimasVo
kietijoje,Leipcige,2016m.kovo9–18d.–Ispanijoje,Barselo
noje,2016m.balandžio11–20d.–Turkijoje,Nevsehirmieste.
Veiklosedalyvavo18profesijosmokytojųir/aružprofesinio
mokymoprocesoorganizavimąatsakingųdarbuotojų.
Projektodalyviai įgijo tarptautinėspatirties: susipažino su

praktiniomokymometodais ir formomis, taikomomisugdant
mokiniųpraktiniusįgūdžius;dalyvavoirstebėjopraktiniomo
kymoužsiėmimusmokymocentruose,profesinėsemokyklose,
juosanalizavo;parsivežėįsavoįstaigasįdomių,naujųpraktinio
mokymometodųtaikymoidėjų,kuriaspanaudossavodarbe,
dalysis su kolegomis.Per vizitą dalyviai taip pat patobulino

Įgyvendintas„erasmus+“programosmobilumoprojektas 
„praktiniomokymometodai:užsieniošaliųpatirtis“

bendrąsiaskompetencijas:ben
dravimobeibendradarbiavimo.
Jiemstekobendrautisuįvairiais
specialistais, profesijosmoky
tojais,dirbtikomandoje,kalbėti
užsieniokalba.
Dalyviams buvo surengtos

patrauklios kultūrinės progra
mos – tai leido pajusti aplan
kytos šalies kultūrą, tradicijas,
papročius.Visiems įteikti „Eu
ropass“mobilumodokumentai.
Oprojekto vykdytoja ir koordi
natorėVšĮDaugųtechnologijos
ir verslo mokykla dalyviams
išdavė pažymėjimus, liudijan
čius jųpatobulintasprofesines
kompetencijas.

ProjektasvykdytasgavusEuroposSą-
jungosparamą„Erasmus+“programos,
kuriąLietuvojeadministruojaŠvietimo
mainųparamosfondas,lėšomis.

Ona ALEKSANDRAVIČIENĖ
L.e.direktoriauspavaduotojo

ugdymuipareigasMobilumovizitoTurkijoje,Nevsehirmieste,dalyviai

VizitasVokietijoje,Leipcige
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Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ug
dymo centre nuolat organizuojami
įvairūs renginiai, projektai, per kuriuos
mokiniaisusipažįstasulietuviųliaudies
papročiais,tradicijomis,tautosaka.Šie
metvykdytasprojektas „Duona lietuvių
liaudies tautosakoje“ leido teoriškai ir
praktiškaimokiniussupažindintisuduo
noskepimoprocesu,jokaita,papročiais
irtradicijomis,lietuviųliaudiestautosaka
irliteratūraapieduoną.
Duonos kepimas – tai smagiausia

ir daugiausiai įspūdžių palikusi veikla.
Centroauklėtiniaipatysmaišė,kėlėteš
lą,kepė.Visądienąjienekantriailaukė,
kadaduonaiškeps,otadamėgavosijosaromatu,skanavoir
vaišinovisąmokyklosbendruomenę.Vienąkepalėlįduonelės
mokiniainešėpašventintiįŠv.apaštalųPetroirPovilobažnyčią.
BendradarbiavomesuPanevėžioapskritiesGabrielėsPetke

vičaitėsBitėsviešosiosbibliotekosVaikųirjaunimoliteratūros
centru,tadmokiniaigalėjoapsilankytijaupamėgtojeįstaigoje.
Čiaklausėsibibliotekininkėsskaitomųpasakųirjasiliustravo,

duonamūsų 
gyvenime

minėmįsles,skaitėpatarles.Susipažinę
suliteratūraapiemūsųkasdienęduoną,
mokiniaimokėsisusėja,rugiapjūtesusi
jusiųtradiciniųlietuviųliaudiesžaidimųir
ratelių,skaitėduonaiskirtuseilėraščius.
Centro auklėtiniai lankėsi Jungtinio

duonos centro kepykloje, kur stebėjo,
kaip šiuolaikinės technologijos padeda
duonoskepiniųgamyboje.Malonūsdar
buotojai papasakojo apie savo darbą,
gaminių kelią nuo atskirų produktų iki
skaniausiųmeduolių,riestainiųirnetvi
susapdovanojo.SenajameRamygalos
malūne dalyvavome edukacinėje pro
gramoje„Grūdovirsmas“.Čiavaikaine
tiksusipažinosuįvairiausiaisįrenginiais,
savoakimispamatė,kaipmalamigrūdai,
betirpatysišsikepėskaniųbandelių.Šios
išvykosmokiniamspadėjopažintiseno
vines ir šiuolaikines duonos gamybos
technologijas.

Visos organizuotos netradicinės veiklos skatino tyrinėti,
praktiškaiveiktiirkurti,suteikėvaikamsdauggerųemocijų.

Dia na TRIN KŪ NIE NĖ
Mokytojakonsultantė

Rūta RUM BU TIE NĖ
Auklėtoja

Klaipėdoslopšeliodarželio„Sakalėlis“specialistųkomanda
(logopedai,specialiejipedagogai,judesiokorekcijosmokytojai,
kineziterapeutai) jaukeleriusmetusspecialiųjųporeikiųvai
kamstaikoįvairiasterapijasarjųelementus.Taipadedaatverti
neįgalių vaikų galimybesbei praplėsti jų pažintinę, jutiminę 
patirtį, suteikia saugių, patikimų saviraiškos ir socializacijos
būdų.
Sukauptapatirtis,tobulėjimobeibendradarbiavimoporeikis

paskatinoįstaigospedagoguskartusuKlaipėdosuniversiteto
TęstiniųstudijųinstitutubeiDelfinųterapijoscentruorganizuoti
seminarąapieterapijospoveikįsutrikusiosraidosvaikams.
Įrenginįatvykosutrikusiosraidosvaikųreabilitacijosirugdy

mogalimybėmisbesidomintysmokymobeimedicinosįstaigų
specialistaiišįvairiųšaliesmiestų.Seminarodalyviuspasvei
kinoLietuvosjūrųmuziejausdirektorėOlgaŽalienė:apžvelgė
nueitąkeliąkuriantirtobulinantcentroveiklą,pabrėžė,kad„tai,
kassukurta,–visuomenėsturtas,tadnegalimaužsisklęsti“.
Delfinųterapijosskyriausvedėjadr.BrigitaKreivinienėkal

bėjo apie tikslingą, veiksmingą ir išskirtinęDelfinų terapijos
centroveiklą,teikiamaspaslaugasnegaliąturintiemsvaikams,
jųšeimoms,seminarodalyviussupažindinosuLietuvojedar
mažaigirdėtomis,betpasaulyjeplačiaitaikomomismetodiko
mis,kuriasįgyvendintimūsųšalyjepadėjo„Erasmus+“progra
ma.TaiWatsu/Tantsu,Sherbornė,Sensorinėsintegracijos,
TEAACH irOIVA terapijos,padedančiosplėtotineverbalinio
bendravimogebėjimus,nugalėtibaimę,gerintipsichoemocinę
neįgaliųasmenųbūklę,jųgyvenimokokybę.
Vaiko raidos centroAnkstyvosios reabilitacijos skyriaus

vedėja, vaikų neurologė, gydytoja LaimaMikulėnaitė skaitė
pranešimą„Vaikųraidossutrikimaiirgalimipagalbosbūdai“.Ji
apžvelgėvaikųvystymosiraidą,sutrikimusirgalimuspagalbos

seminaras„delfinųirkitųterapijųpoveikissutrikusiosraidos
vaikamsugdymoirreabilitacijoskontekste“

būdus,padėjosuvoktiterapiniųmetodųirbūdųįtakąemocinei
sveikataibeipagrindėterapijųpoveikįugdymoirreabilitacijos
kontekste.Užvirėdiskusijos,kaipatsižvelgtiįskirtingusvaikų
gebėjimus irporeikiusplanuojantbeiorganizuojantugdymo
procesą, bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais (globėjais,
rūpintojais).
Dideliosusidomėjimoirseminarodalyviųklausimųsulaukė

VaikoraidoscentropsichologėsEglėsKodikienėspranešimas
„Vaikųsuautizmospektrosutrikimaispsichologiniovertinimo
ypatumai“. Jungtinės lektorių grupės parengtą pranešimą
„Įvairiųterapiniųelementųtaikymas,ugdantsutrikusiosraidos
vaikuslopšelyjedarželyje„Sakalėlis“pristatėįstaigosdirektorė
LoretaBagočienė.Jipapasakojoapiedarželiosavitumąirsu
pažindinosutaikomaisEbru,ReggioEmiliašviesosstaliukų,
dailės,lipdymo,garsųirmuzikos,pasakų,knygų,filmų,kanite
rapijos,judesioirkitųterapijųelementais,kūrybinėmisspecia
listųidėjomis.Vaizdoįrašųgausairįvairovėatskleidėterapijų
svarbąvaikoemocineisveikatai,saviraiškaiirbendravimui.
SeminarodalyviaisusipažinosuDelfinųterapijoscentropa

talpomis,dalyvavoįvairioseterapinėseveiklose,peraktyviąsias
pertraukėlesišbandėjudesioirmuzikosdaromąįtaką,ogera
nuotaikairenergija jųširdisužpildėbaseinebesisukiojantys
smalsūsdelfinai.
Tikimės,kadgerosiospatirtiessklaidapaskatinoseminaro

dalyviusdomėtisirpasitelktiterapinespriemonestiektaikant
reabilitaciją,tiekugdantsutrikusiosraidosvaikus.

Re da DI GRIE NĖ
Logopedėmetodininkė

Ri ta GAN SAUS KIE NĖ
Specialiojipedagogėmetodininkė

Specialiosiose mokyklose
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GegužęŠiauliųspecialiojougdymocentrasorganizavores
publikinę specialiųjųmokyklųmokinių konferenciją „Gamtos
atradimai vaiko akimis“.Renginys vykoŠiaulių universiteto
Botanikossode,gėliųirpaukščiųapsuptyje.Negalia–nekliūtis
tyrinėtiirpažintigamtą.Mūsųvaikai,kaipirvisikiti,yragabūs,
smalsūs,kartaisdaugpastabesnineisuaugusieji,mokadžiaug
tiskiekvienaakimirka.Smagu,kadšispastabumaspažadina
smalsumągeriaupažintiirtyrinėtigamtąbeijojevykstančius
reiškinius. Šioje konfe
rencijojedalyvavonetik
Šiauliųmiestospecialiojo
ugdymoįstaigųmokiniai,
betirsvečiaiišJoniškio
„Saulės“pagrindinėsmo
kyklos,Šeduvosgimna
zijosSpecialiojougdymo
skyriaus. Tikimės, kad
kitaismetaissulauksime
dardidesniobendramin
čiųirbičiuliųbūrio.

Gam tos at ra di mai  
vai ko aki mis

Šiau lių spe cia lio jo ug dy mo cen tro inf.

Apžvalga

Kon fe ren ci jos

individualimokiniopažanga–
ugdymo(si)pirmenybė

ŠiatemaKretingosr.Darbėnųgimnazijojesurengtameto
dinėpraktinėkonferencija.Perrenginįdalytasigerąjapatirtimi
į(si)vertinimoirindividualiosmokiniopažangosstebėjimo/fiksa
vimotemomis.Darbėnųgimnazijosmokytojaiparodė11atvirų
pamokų,kuriasstebėjoirvertino53svečiai.Pradiniougdymo
mokytojametodininkėArinaJašinskienėpristatėmeistriškumo
pamoką.Dalyviaidalijosisavoasmeninepatirtimi„Supervizijų“
grupėse.Konferencijojedalyvavobendradarbiaujančiųmokyklų
tinkloatstovai.
Perrenginioaptarimąsvečiaiparašėsavovertinimus,pa

sidžiaugė išpuoselėtomis edukacinėmis erdvėmis ir ypač – 
paslaugiaisirkultūringaisgimnazijosmokiniais.

Konferencijatęstinė–kitaismetaismokytojaisusitiksPagė
giųAlgimantoMackausgimnazijoje.

Konkursai.olimpiados

šiauliųuniversitetogimnazijoje
skambėjoprancūzųpoetųeilės

Ketvirtąjįkartąsurengtamemiestoraiškiojoskaitymokonkur
seprancūzųkalbadalyvavomokiniaiiššešiųŠiauliųgimnazijų,
trijųprogimnazijųirsvečiaiišPakruojo„Atžalyno“gimnazijos.
SkambėjoViktoroHugo,PolioEliuaro,ŽakoPrevero,Polio

Verlenoeilės.Tarpusavyjevaržėsi6–8ir9–12klasiųskaitovai.
Komisijavertino tartį, intonaciją,meniškumą,kaipatskleista
tema.
6–8 klasių grupėje geriausiai sekėsiUneiBaranauskaitei 

(Ivieta)išJuventosprogimnazijosirMigleiPoškutei(IIvieta) 
išMedelyno progimnazijos. 9–12 klasių grupėje pirmąsias 
vietas laimėjo Vaiva Stankutė ir Viktorija Krištopaitytė iš 
ŠiauliųuniversitetobeiAiridasBanevičiusišJuliausJanonio
gimnazijų.

„mažiejidainorėliai“
GegužėspradžiojeįŠiauliųDainųprogimnazijosaktųsalę

susirinkogaususbūrys1–4klasiųmokiniųchorų.Pirmąkartą
mokyklosistorijojepradinukųchoraivaržėsikonkurse„Mažie
jidainorėliai“.Dalyviaipagalamžiųbuvosuskirstytiįketurias
grupes.
Igrupėjenugalėtojutapo1bklasėschoras(vadovėIngrida

Jonavičienė,mokytojaRasa Viliuvienė), II grupėje laimė
jo 2a klasės choras „Rasiukai“ (vadovėRasaBlekaitienė),
III grupės nugalėtojais tapo 3d klasės kolektyvas (vadovė
I. Jonavičienė,mokytojaSilvaVaškevičienė), o IV grupėje 
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laimėjo4achoras(vadovėGitanaNorvaišienė,mokytojaLai
maVaranavičienė).
Šiamekonkursekolektyvainetikvaržėsi,betirskleidėge

rąnuotaiką.Tikimės,kadkitaismetaisjieirvėlsusirinksbei
džiuginssavomeniškaispasirodymais.

Visastekstas–http://pradinukai.dainai.lt/2016/05/1-4-klasiu-choru-
konkursas-mazieji-dainoreliai.

„mesmažiejiolimpiečiai2016“
GegužęVisagino vaikų lopšelyjedarželyje „Kūlverstukas“

vyko respublikinė olimpiada „Mesmažieji olimpiečiai 2016“.
Jostikslas–populiarintiolimpinestradicijas,įžaidynesįtraukti
ikimokykliniųįstaigųugdytiniusirpedagogus.Džiaugiamės,kad
priemūsųiniciatyvosprisijungėsocialiniaipartneriai:Visagino
ikimokykliniougdymoįstaigos,Ignalinos„Šaltinėlio“irZarasų
„Lakštingalos“mokyklos,Panevėžiolopšelisdarželis„Rugelis“.
Esamedėkingimiestoolimpiečiui,savivaldybėstarybosnariui
JevgenijuiŠuklinuiužnuoširdžiąpagalbąirprizus.
Šiemet paminėta20oji olimpiados sukaktis.Šis renginys

lopšelyjedarželyje turi senas tradicijas: šventiškos eitynės,
įstaigosvėliavosįnešimas,priesaika,olimpinėsugniesįžiebi
masirkt.Dalyviamsparengtoskamuoliometimo,šuolioįtolį,
30mbėgimo,smėliomaišeliometimorungtys–čiavaržėsi
patysvikriausiįstaigųugdytiniai.
Šiaismetaisįolimpiadąsusirinkodaugybėsvečių,vykoypa

tingaatidarymoceremonija.Įstaigoskiemesusirinkusiuosius

pasveikinograikųdievasDzeusas.Jisatidarėolimpinesžai
dynesirkartusukitaisdievaisbeimažaisiaislopšeliodarželio
šokėjaissušokouždegančioritmograikųliaudiesšokį.
Dalyviamsbuvoitinsvarbinugalėtojųapdovanojimocere

monija.Šiemet išdalyta gausi J.Šuklinomedalių kolekcija.
Visi džiaugėsi gavę specialiaimūsų olimpiadai pagamintus
šokoladiniusrankųdarbomedaliusišolimpiniovicečempiono
rankų.Orenginiopabaigoje įdangųpakilo lopšeliodarželio
simbolisKūlverstukas.

Sto vyk los

socialiniųpedagogųstiprybė–
bendrystė

Gegužęsocialiniamspedagogamsvykotradicinėedukaci
nėstovykla„Kurk,dalinkisirtobulėk3“.JąorganizavoŠiaulių
kraštosocialiniųpedagogųasociacija.Stovyklosidėjąpalaikė
irprisidėjoŠiauliųuniversitetoUgdymomokslų ir socialinės
gerovėsfakultetoSocialinėsgerovėsstudijųkatedra.Šiųmetų
renginiotikslas–stiprintipagalbosmokiniuispecialistųkompe
tencijas,susijusiassuvaikųagresyvausirnepriimtinoelgesio
valdymu.Edukacinėstovyklaprasminganetikdėltobulinamų
profesiniųkompetencijų,betirdėlto,kadstiprinamasocialinių
pedagogųbendruomenė,didėjapasitenkinimassavodarbuir
plėtojamisocialiniairyšiai.Įgytosžiniosirišbandytospraktinės
veiklos,išsakytaspalaikymasbeipaskatinimasstiprinasocia
liniųpedagogųpasitikėjimąsavimiirtikėjimąsavoprofesija.
Stovyklojedalyvavobendrojougdymoirspecialiosiosemo

kyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, profesinio rengimo
centruosedirbančiossocialinėspedagogėsišŠiaulių,Radvi
liškio,Kelmės,TytuvėnųirPasvalio.
Džiaugiamės,kadkurti,dalytisirtobulėtidaliskolegiųsusi

renkajautrečiąkartą,taippatkasmetsulaukiamenaujųdaly
vių,norinčiųprisijungtiprieŠiauliųkraštosocialiniųpedagogų
asociacijos.

Pro jek tai

integruotastarpmokyklinisprojektas
„metųratu“

VilniausJonoBasanavičiausprogimnazijaaštuntusmetus
iš eilės vykdo integruotą tarpmokyklinį projektą „Metų ratu“.
Sumanymą sudaro dvi kalendorinėsmetų šventės: rude
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nį–VėlinėsKarmazinųpilkapiuose„AtkelkimVėliųvartelius“,
pavasarį–JurginėsBaltupiųaukštupyje,prieBaltupioupelio.
Kalendoriniųšvenčiųprasmęirsimbolikągiliauįprasminaren
giniai,vykstantysnatūraliojeaplinkoje,kurmokinysgalipajusti,
prisiliestipriejįsupančiosgamtosbeisenojolietuviųpasaulio.
Kokiesvarbiausišioprojektomotyvai?Visųpirma,galimybė
ugdytiniussupažindintisutautostradicijomisiršventėmisgam
toje,antra, taimokiniųpilietiniosąmoningumoskatinimas,o
trečia–tautiniotapatumoformavimasperneformaliąveiklą.
ŠiameprojektedalyvaujaVilniausJ.Basanavičiausprogim

nazijosetnokultūrosbūrelio(vadovėMarijaMašanauskienė),
folkloroansamblio„Rugelis“(vadovėJelenaValiulienė),Medei
nosfolkloroansamblio„Bitela“(vadovėIrmaDobrovolskienė)
nariaibeipradiniųklasiųmokiniai.

Visastekstas–www.basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt.

istorijąpažįstameliesdami
Balandį Jonavos r.Užusalių pagrindinėjemokykloje vyko

netradicinėistorijospamoka,kuriąinicijavoEuroposekonomi
koserdvėsfondofinansuojamasprojektas,vykdomasbendra
darbiaujantsuvienudidžiausiųNorvegijosvikingųmuziejumi,
esančiuLofotrsalose,beilietuviųsukurtuedukaciniumuziejumi
„Vikingųamžius“.Mobilusgyvosiosistorijosmuziejus„Vikingų
amžius“atstovaujaperiodui,kurisEuroposistorijojevadinamas
vikingųamžiumi(VIII–XIIa.).Atkurtiistoriniairekvizitai,arte
faktaiiredukacinėsprogramosmūsųmokyklosbendruomenę
nukėlė į praeitį.Mokiniai turėjo galimybępersirengti vikingų
drabužiais,pasimatuotišarvusaršalmą,pakilnotiginklus,para
gautisenoviniomaisto,odalyvaudamitamlaikotarpiuiskirtuose
karybospratybosežaidimuosepažinti,įsijaustiįžmoniųkasdie

nįgyvenimąirbuitį.Džiaugiamės,kadšioprojektosumanyto
jai–EditairMindaugasKorsakaibeiEditaGilė–padėjomūsų
mokyklosauklėtiniamsaktyviaiįsitrauktiįedukacijosprocesą,
kuriameistorijosvadovėliųiliustracijostapogyvos,liečiamos,
tyrinėjamosirragaujamos.Šipamoka–taiišskirtinėgalimybė
netikgyvaipažintiistoriją,betirformuotisavopasaulėžiūrą,
vertybes,mokytisbendrautibeibendradarbiauti.

Keliaukimesupasaka,lopšine,
spal vo mis...

MarijampolėsMeilės Lukšienės švietimo centroBeatričės
KleizaitėsVasaris galerijoje pristatytosmokymopriemonės
„Gražiausios lietuvių liaudies pasakos“ ir „Lietuvių liaudies

lopšinės“(kompaktinėsplokštelės)bei„Pasakos ir lopšinės“
(mobilioji programa).Visa tai kūrė ir pristatėMarijampolės
Rimanto Stankevičiaus pagrindinėsmokyklos pedagogai.
NeformaliojougdymoorganizatorėEglėAlenskaitėparinkoir
sudarėpriemonių turinį, skaitėpasakas irdainavo lopšines.
DailėsvyriausiojimokytojaErnestaBoželytėLiobienėpasakas
irlopšinessusiejosuspalvomis,iliustracijomis,kuriospanau
dotoskuriantmokymopriemones.Mobiliąjąprogramėlęsukūrė
tikybosvyriausiasismokytojasArtūrasLazauskas.
Įmokymopriemones tilpo 10 gražiausių lietuvių liaudies

pasakųir8lopšinės.Pasakosskaitytosišknygų„Gražiausios
lietuviųpasakos“IirIIItomo.TaiJonoBasanavičiaus,Simono
Daukanto,AntanoGiedriaus,StasioTijūnaičio ir JonoBalio
užrašytoslietuviųliaudiespasakos.

Visastekstas–www.stankeviciaus.lt.

Futbolas–labaisvarbimokykla
Mokyklojemokomėsgeriaupažintisave,valdytiemocijas,

žaistikomandoje,dalytiskamuoliu,siektibendrotikslo...Vil
niauslopšeliodarželio„Atžalėlės“pirmenybinėsritis–sukurti
saugiąirsveikąaplinkąbeiorganizuotiveiklą,susijusiąsuvaikų
sveikatosirsportiniųįgūdžiųugdymu.Bendruomenėieškojo
išeitiesbeigalimybių,kaippritaikytiturimąbazęiružtikrintiįvai
rausamžiausugdytiniųjudėjimoporeikius,siektivientisumoir
išbaigtumo.TadpasinaudojomeprogairdalyvavomeLietuvos
futbolofederacijos(LFF)organizuojamameprojekte„Užaugin
kimeRonaldoLietuvai“.
Rašėmenetkeliasparaiškasirmumspavyko–darželiuiskir

tadėvėtadirbtinėdanga(vertė510eurų),taippat10futbolo
kamuolių(vertė145eurai).Mūsųįstaigojebusįrengtafutbolo
aikštelėpagalLFFprogramą„UžauginkimeRonaldoLietuvai“.
Darželiuišiaikštelė–taipirmasisirlabaisvarbusžingsnis.O
pradėjomebūtent nuo jos: siekėmepopuliarinti futbolą tarp
pačiųmažiausiųjų ir sudaryti vaikamsaktyvaus, turiningo ir
saugauspoilsiosąlygas.

Gegužę„Atžalėlėje“vykofutboloaikštelėsatidarymas.Čia
sugūžėjo ne tikAntakalnio, bet ir kitųmikrorajonų darželių
vaikai. Jie ne tik patys rungtyniavo, bet ir aistringai palaikė
žaidžiančius draugus.Renginyje dalyvavo LFFprezidentas
EdvinasEimontas,legendinisfutbolininkasArminasNarbeko
vas,MasiniofutboloasociacijosdirektoriusVaidotasRastenis,
Vilniausmiestosavivaldybės tarybosnarysVincasJurgutis.
Svečiai neapsiribojo vien tik kalbomis – jiems iššūkįmetė
azartiškairgausidarželiųpedagogųkomanda.LFFpreziden
tasE.Eimontaskalbėjo:„Smagučiabūti,nestokierenginiaiir
nuoširdžiosvaikųemocijosįkvepia.Aikštelesišdalijomelabai
greitai,matyti,kadjostikraireikalingos.Norėtųsi,kadateityje
potokiąaikštelęturėtųkiekvienasdarželisirmokykla.“

Re dak ci ja
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Balandį į Lietuvos teatro,muzikos ir kino
muziejaussalęVilniujesugužėjobūrysįvai
rausamžiausdainuojančiųvaikų ir jaunimo
beijųvokalopedagogų.Čiavykopenktasis
BirutėsAlmonaitytėsvaikųirjaunimosolinio
dainavimo festivalis, kurį nuo2005ųjų kas
dvejusmetus organizuojaVilniaus chorinio
dainavimomokykla„Liepaitės“.Šiuorenginiu
siekiamaprasmingaipaminėtižymiosLietu
vosoperosdainininkės,vokalopedagogės
B.Almonaitytės(1934–2004)atminimą,puo
selėtiklasikiniodainavimotradicijas,meilęir
pagarbą lietuvių liaudiesdainaibeiskatinti
gabiųvaikųpaiešką.

Tainekonkursas,tačiaujaunųjųdainininkų
klausėsiirjuosvertinokompetentingakomisi
ja:dainininkė,Lietuvosnacionalinėskultūros
irmenopremijoslaureatėAstaKrikščiūnaitė
(pirmininkė),pedagogė,Vilniauschoriniodai
navimomokyklos„Liepaitės“direktorėEdita
Jaraminienė,mokytojametodininkė,daininin
kėGintarėSkerytėirarchitektėDovilėEidu
kaitė (B.Almonaitytėsdukra).Už komisijos
stalotaippatsėdėjoirjauniausiajosnarė,žymiosiosoperos
solistėsB.Almonaitytėsanūkėlė,nešiojantimočiutėsvardą.
Mergaitėnuoširdžiaiklausėsivisųfestivaliodalyviųpasirodymų
irpadėjoišrinktiB.Almonaitytėsšeimosprizovertądainininką.
Palyginti su pirmaisiais festivaliais, dalyvių šiemet buvo

mažiau, tačiau jaunųjųdainininkųpasirodymai– išties įspū
dingi.Renginiodalyviai –Vilniausmiesto ir rajonomokyklų
beidarželiųauklėtiniai.Jauniausiafestivaliodainininkėbuvo
penkiametė IevaDvarionaitė, lankantiVilniausvaikųdarželį
„Šilagėlė“.Jipelnėjauniausiojodalyvionominaciją.Mergaitė
pasirodėpuikiai:išraiškingai,tiksliai,artistiškaidainavo,opo
pasirodymotiesiogšvytėjoišdžiaugsmo.
TarpAkategorijosdalyvių(4–10metųamžiaus)apdovano

jimąužryškiausiąšiuolaikiniolietuviųkompozitoriausdainos
interpretaciją pelnė vosmetais už Ievą vyresnė dainininkė
RusnėSavickaitė.Jivisussužavėjoskaidriubalseliuirsudė
tinga,įtaigiaiatliktailgesingaJonoSakalauskodaina„Ateities
angelas“.
ArtistiškiausiaisdainininkaistapoPagiriųmuzikosmokyklos

devynmečiaiAdomasKristupasVenskaitisirAgnietėVyskupai
tytė(mokytojaNijolėČičinskienė).AdomassugebėjoGedimi
noKalinodainos„Melodija“nuotaikaužkrėstivisąpubliką,o
Agnietėstebinonetiksceninekūnokalba,artistiškumu,betir
išskirtiniu,skaidriubalsu.
Vilniausmuzikosmokyklos„Lyra“mokinėIevaAfanasjeva

(mokytojasRolandasAidukas)buvoišrinktageriausialietuvių
liaudies dainos atlikėja. Ji atliko autentišką lietuvių liaudies
dainą„Beauštantiaušrelė“.Na,oB.Almonaitytėsšeimaišsky
rėnuoširdžiaibesišypsantįšešiametįVilniausr.Nemenčinės
muzikosmokyklosmokinįNikąAzatovą(mokytojaNatalijaSos
novskaitė).JoatliekamaVladoBagdonoharmonizuotalietuvių
liaudiesdaina„Pupa“nuskambėjoitinnuotaikingai.

Šiamefestivalyjepuoselėjamalietuviškagaida,tadvisiems
dalyviamsprivalomaskūrinys–autentiškaarbaharmonizuo
talietuvių liaudiesdaina.Kiekyragražių liaudiesdainų!Čia
skambėjoRimvydoŽigaičio išplėtota lietuvių liaudies daina
„Aviža prašė“, BroniausBudrevičiaus harmonizuota daina
„Tykiaitykiai...“irdaugkitųnuostabiųkūrinių.Mokytojaitikrai
stengėsidalyviamsparinktigražųrepertuarą,norskaikurios
dainosjaunekartągirdėtos,tačiaujosnuskambėjonaujaiir

penktasisbirutėsalmonaitytėsvaikųirjaunimo 
soliniodainavimofestivalis–muzikosšventė

išraiškingai.ŽiūrovainuščiuvęklausėsiCkategorijosdalyvės,
Vilniaus chorinio dainavimomokyklos „Liepaitės“ 10 klasės
mokinėsAustėjosZinkevičiūtės,atliekamosdzūkiškosdainos
„Susvarcykantela“–jiįvertintageriausiai.Užgeriausiąlietu
viųliaudiesdainosatlikimątaippatbuvoapdovanotaPagirių
muzikosmokyklosmokinė Kornelija Kuckailytė (mokytoja
JuditaAngelėUšinskaitė).ŠešiolikmetęKorneliją jaugalima
vadintitikradainininke:josbalsasnevirpėjo,kūrinysskambėjo 
laisvai.
Nominacijąužstilingiausiąklasikiniokūrinioatlikimąpelnė

Vilniaus chorinio dainavimomokyklos „Liepaitės“ 11 klasės
mokinėEmaŠtaraitė(mokytojaVidaTaurinskaitėRukšienė).
Šiemetfestivalyjebuvogalimaišgirstidaugiauvyriškųbalsų:
vaikinųpasirodymai ryškūs, verti pagrindinių apdovanojimų.
Tarpvyriausiųjų(Ckategorijos)dalyviųartistiškiausiaipasirodė
PagiriųmuzikosmokyklosmokinysMaiklasJurgo(mokytoja
J.A.Ušinskaitė).Jisatlikoplatausdiapazono,nuotaikingąUber
toariją(GiovanniBatistaPergolesiopera„Tarnaitėponia“).Po
šiopasirodymokiloovacijosiršūksniai.<...>
PenktąjįB.Almonaitytėsvaikųirjaunimosoliniodainavimo

festivalįpuikiaivedėVilniauschoriniodainavimomokyklos„Lie
paitės“mokinės.Jaunuosiustalentusnuoširdžiaipuoselėjantys
pedagogaitaippatbuvopagerbtiirapdovanotipadėkosraštais.

Festivalioorganizatoriainorinetikatskleistitalentingus,dai
nuojančiusvaikusirjaunimą,betirsuburtijųmokytojus–gražia
tradicijatampavokalopedagogamsorganizuojamiseminarai.
TadbalandžiopradžiojeVilniauschoriniodainavimomokykla
„Liepaitės“suLietuvosmuzikosirteatroakademijosKarjeros
irkompetencijoscentrupakvietėmokytojusįseminarą„Vaikų
ir jaunimo solinio dainavimomokomojo repertuaro atrankos
ypatumai:lietuviųtautinėstradicijosišsaugojimasirplėtojimas
šiuolaikinėsmuzikinėskultūroskontekste“.Lektoriai–etnomu
zikologėsAustėNakienėirTomaGrašytė,dainininkasAlgirdas
Janutas,kompozitoriaiZitaBružaitėirLaimisVilkončius,choro
vadovasirkompozitoriusGintautasVenislovas.

Visą tekstą skaitykite –www.liepaites.vilnius.lm.lt/index.php/LT/nau-
jienos/25-lietuviu/meniu/naujienos/straipsniai/189-almonaitytes-festiva-
lis-2016-04-02.

Re na ta LAS TAUS KAI TĖ-VENG RIE NĖ
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BalandįVilniausJuozoTallatKelpšoskonservatorijojenus 
kambėjo pirmasis respublikinis fortepijonomuzikos festiva
lispraktikumas „Pavasariovirtuozai“.Renginio iniciatorius ir
sumanytojas–JurgisAleknavičius,pianistas,Lietuvosmuzi
kosirteatroakademijos(LMTA)menodoktorantas,neseniai
pradėjęsdirbtikonservatorijoje,savokoncertineveiklagarsė
jantisnetikLietuvoje.JisjauantrusmetusLietuvosmuzikosir
menomokykloseskaitopaskaitasbeivedaatvirasfortepijono
meistriškumopamokas.2015m.Jurgisgrįžopoaspirantūros
studijųSanktPeterburgokonservatorijoje(prof.NinaSeriogina)
irpradėjoaktyviaidomėtisLietuvosjaunųjųpianistųugdymu.
Siekdamasskleistisavožiniasirpatirtį,J.Aleknavičiustoliau
studijuojaLMTAmenodoktorantūroje(prof.JurgisKarnavičius
irprof.LeonidasMelnikas),gilinasiįfortepijonomuzikosinter
pretacijosklausimus,fortepijonomokyklųišskirtiniusbruožus.

naujasfortepijonopedagogikospuslapis

Muzikos festivalyjepraktikume dalyvavo jaunieji pianistai
išRokiškio,Utenos,Visagino,TrakųirVilniausmuzikosmo
kyklų.SkambėjoJ.S.Bacho,J.Haydno,L.vanBeethoveno,
F.Chopinoirkitųfortepijonomenošedevruskūrusiųkompozi
toriųkūriniai.VilniausJ.TallatKelpšoskonservatorijossalėje
atlikėjai turėjo išskirtinę galimybę išbandyti naują koncertinį
fortepijoną „Irmler“.Puiki salės akustika leido klausytojams
mėgautis sodriuVokietijoje pagaminto instrumento tembru.
Savininkoteisesirpareigasįgyvendinantiinstitucija–Lietuvos
Respublikosšvietimoirmoksloministerija–skyrėlėšųugdymo
sąlygomsgerinti,tadkonservatorijagalėjoįsigytinetikšį,betir
keletą„Yamaha“fortepijonų,kuriejaupuikuojasiklasėse.Toks
mokyklosvadovybėsrūpestisduosnaująimpulsąjauniesiems
pianistamstobulėti.
Antroje„Pavasariovirtuozų“dalyjeprasidėjomeistriškumo

pamokos.Įsalęsusirinkoapie40fortepijonomokytojųišvisos
Lietuvos.J.Aleknavičiusįtaigiai,tiksliaiirkūrybiškaiatskleidė
kiekvieno atlikėjo stiprybes ir taisytinus dalykus.Mokytojai
išgirdodaugybębarokoirklasikinėsfortepijonomuzikosinter
pretacijųpasiūlymųbeipatarimų,pianistaspateikėnemažai
S.Prokofjevo,C.Debussymuzikos naujovių, pastebėjimų.
Buvoįdomustebėti,kaipJurgisdraugiškaibendraujasumoki
niais,lengvaiirgreitaijuossudomina,įtikina,paskatina.Atviras
fortepijonomeistriškumopamokastaippatvedėkonservatorijos
mokytojosmetodininkėsVirginijaDomeikaitėirAuksėBakienė.
VilniausJ.TallatKelpšoskonservatorijojenaujaisuskambo

fortepijonomuzika. Pianisto J.Aleknavičiaus energija, kū
rybingumas ir iniciatyvos atvertė naują Lietuvos fortepijono
pedagogikospuslapį.Talentingasmokytojasvisadasulaukia
talentingųmokinių,kuriemsatsiverianematytosirnegirdėtos
fortepijonomuzikosplatybės.

Ina KO NO NO VA
VilniausNaujosiosVilniosmuzikosmokyklos

fortepijonomokytojametodininkė

ŠiauliųDainųprogimnazijojeMotinosdienai skirtą renginį
vainikavo2asisŠiauliųmiesto lopšeliųdarželiųugdytinių ir
bendrojougdymomokyklų1–4klasiųmokiniųdainųfestiva
liskonkursas „Gamos pėdutės“. Šiame renginyje dalyvavo
vokaliniaiansambliai,solistai,duetaiirtercetai.

„Gamospėdučių“dainos–dovanamamai

Mažuosius dainininkus vertino komisija: Šiaulių 1osios
muzikosmokyklos chorinio dainavimo ir solfedžiomokytoja
metodininkėGintaPalujanskienė,Dainųmuzikosmokyklos
choriniodainavimoirsolfedžiomokytojametodininkėEugeni
jaBalvočienėiršokiovyresniojimokytoja,studijos„Kosmėja“
vadovėDianaMaciuvienė.
SolistųgrupėjediplomantėmistapoŠiauliųCentropradinės

mokyklosauklėtinėJonitaJankutėirSimonaSakalauskytėiš
ŠiauliųSalduvės progimnazijos. Lopšeliųdarželių ugdytinių
grupėjeapdovanojimuspelnėvokalinisansamblis„Rugiagėlė“
irvokalinisduetas„Mažiejivoveriukai“.
LaureatodiplomaiatitekosolisteiVilteiDanilevičiūteiišdaina

vimostudijos„Pūūūka“,UrteiMedžiūnaiteiišŠiaulių„Romuvos“
progimnazijos,MeidaiLionaiteiišŠiauliųDainųprogimnazijos
irmergaičiųvokaliniamansambliuiišŠiauliųlopšeliodarželio
„Gluosnis“.
Mažuosius talentus labiausiai pradžiugino saldžiosiospa

grindiniorenginiorėmėjo–AB„Kelmėspieninė“–dovanėlės.

Džiugu,kadmūsųmiesteyradaugybė talentingųvaikų ir
nuostabiųpedagogų.Gražiųkomplimentųišdalyvių,mokytojų
irkomisijosnariųsulaukėpuikiosrenginiovedėjos–penktokės
DominykaGrigalaitytėirEmilijaAbromaitytė.

Gi ta na NOR VAI ŠIE NĖ
Renginiokoordinatorė,muzikosvyresn.mokytoja
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Projektas„Labas,matematika“–tainaujaspožiūrisįmaža
mečiųmokymą.Sumanymotikslas–sukurtidaugiaulietuviškos
mokomosiosmedžiagosirmokymąsipaverstižaidimu.Projekto
pradžiabuvodaugiauneipriešmetusgimusiradijolaida„La
bas,matematika“.Perjąpaprastaiirvaikiškaipasakotaapie
matematiką,tengyvenančiusstebuklusirkasdienybę.„Moky
kimėsskaičiuotišiltusapsikabinimus.Griebkimevienaskitąį
glėbįiršiltaisuspauskimetriskartus:vienas,du,trys!“,–apie
artumosvarbąšeimojekalbėjomemes,„Labas,matematika“
kūrėjos, save pristatančios kaipSmalsutę (Ieva Jasiūnaitė)
irPleputę (aš,šio tekstoautorėLinaMatiukaitė).Ar taima
tematika?Taip.Ar tai sudėtinga ir nuobodu?Tikrai ne.Štai
tokiaisoriginaliaisbūdaispradėjomeskleistikitokiomokymosi 
idėją.
Greitaisocialiniotinklo„Facebook“erdvėjeveiklątęsėvėlta

patiradijolaidoskomanda.Įdomiosužduotys,patarimai,kaip
padėti vaikams suprastimatematiką, ugdyti jų kūrybiškumą
ir nuovokumą.Viskas vienoje vietoje ir koncentruotai. Idėja
matematikosmokymąsipaverstižaidimunelikonepastebėta
socialiniųtinklųvartotojų.Sparčiaiaugantibendruomenė(be
veik10tūkst.sekėjų)privertėpasitemptiirapgalvotiprojekto
strategiją.
Taipatsiradoaiškustikslas–sukurtilietuviškosedukacinės

medžiagosbazę.Problemakonkretiirnenuginčijama–sma
giosirkartunaudingosmokomosiosmedžiagoslietuviųkalba
faktiškaineįmanomarasti.„Kaiinternetosvetainėje„Youtube“
knibždadaugybėangliškųdainelių,mokančiųpažintiraides,
skaičius,spalvasarformas,suskaičiuotilietuviškustokiotipo
kūrinėliusužtektųvienosrankospirštų“,–teigiavienaišprojek
toįkūrėjųI.Jasiūnaitė.Būtentčiairsutelkiamosvisos„Labas,
matematika“pajėgos.Daršiaismetaisplanuojameišleistipa
sakųknygą,kuriojevaikaisusipažinssuskaičiaisnuo0iki9.Ši
koncepcijapasirinktanebereikalo–savodarbuosesiekiame

Labas,matematika!
Trijųapsikabinimųmagija,arbajeimokytumėmematematikosneatimdamivaikystės

matematinio tikslumo. Ieva baigusi ekonometrijos studijas,
todėlgriežtaisekavisasmatematinessmulkmenas.Kartąne
pagalvojusivietojžodžioskaičiusparašiauskaitmuo–gavau
griežtąpastabą,kadtaipsakytiyranetaisyklinga.Ištaisėme.
Praėjusiųmetųgruodįklausytojamspasiūlėmenemokamą

internetinįužduočiųsąsiuvinį.Jamepateiktiikimokyklinėsedu
kacijosirneprarastosvaikystėstemasnagrinėjantysstraipsniai
tėvamsbeimatematinėsužduotys.Šiuometutikimės,kadpa
vyksišleistišiosąsiuviniopopierinįvariantąirpasiūlytipradinių
klasiųmokiniamskaippapildomąžiniųįtvirtinimopriemonę.

Prasmingasmokymasisvaikystėjeprasidedaneįsigijus„pro
tingą“žaislą,betnuokartupraleistolaiko,bendravimoirtokio
paprastodalyko,kaiptrysnuoširdūsapsikabinimai.Kasdienrei
kiabent15min.praleistisuvaiku.Svarbu,kadšisbendravimas
būtųtiesioginis:neatliekantnamųruošosdarbus,o100proc.
susitelkiantįvaiką.Juk15min.nėratiekjaudaug.Pateikiame
dartrisidėjas,kąbūtentšiandiengalitenuveiktisusavovaiku:

 � Padalytistaložaidimo„UNO“kortasįdvikrūveles,pasirinkti
veiksmą(sudėtis,atimtis,daugyba)iratvertuspokortąiš
abiejųkrūveliųlenktyniauti,kasgreičiauatliksveiksmąir
pasakysteisingąatsakymą.
 � Per 5min. pririnkti kuo daugiau skirtingų žolyčių.Kitas
10min.jasapžiūrėti,atlikti„mokslinįtyrimą“:kokiątaižolė,
koksjospavadinimas,kiekskirtingųrūšių,formųbuvorasta.
 � Suvaikuinterneteišsirinktipatikusiąužduotį,skirtąspal
vinti,vedžiotiarbapastebėtiseką,jąatsispausdintiirkartu
atlikuspasidžiaugtipasiekimais.Kitądienąsugalvotisavo
užduotį.

Daugiauapieprojektą–www.fa ce bo ok.com/la bas ma te ma ti ka.

Li na MA TIU KAI TĖ

TriukšmingaiklegantmokiniamsLietuvosšvietimoistorijos
muziejujeatidarytaKaunodailėsgimnazijospedagogųdarbų
paroda „Mes“.Ekspozicijos pavadinimas– simboliškas.Šie
metaiugdymoįstaigaireikšmingi,oparoda„Mes“–ciklo,skirto
Kaunodailėsgimnazijos70mečiui,dalis.Jojeeksponuojami
visuomenėježinomųmenininkųirmokyklosdailėspedagogų
darbai.

aRTaimoKyKLaanT„peLėdųKaLno“?

Gimnazijaįsikūrusipastate,kurispriklausėilgamečiopirmo
siosLietuvosRespublikosMinistroPirmininkoJuozoTūbelioir
visuomenininkėsJadvygosTūbelienėsšeimai.Pastatą1931m.
J.TūbelienėsužsakymusuprojektavožymusKaunoinžinierius
FeliksasVizbaras.Jamedabarįsikūrusigimnazijosadminis 
tracija.Šiosugdymoįstaigosistorijamena1945m.rudenį,kai
prieKauno taikomosiosdailės instituto buvo suburta dailės
studija,vėliauišaugusiįmokyklą.1946m.vasario4d.Meno
reikalųvaldybosviršininkoJuozoBanaičio įsakymuoficialiai
įsteigtaKaunovidurinėdailėsmokykla.Josdirektoriumipaskir
tasdailininkasČeslovasKontrimas.1947m.šiįstaigaišleido
pirmąjąabiturientųlaidą.Č.Kontrimovadovaujamojemokykloje
mokiniaigilinovaizduojamojomenožinias,mokėsiskulptūros,
tapybosirgrafikossubtilybių.

atidarytaparoda„mes“

1965m.vasarąKaunovidurinėdailėsmokyklabuvosujungta
sudešimtmetemuzikosmokykla–suteiktasKaunovidurinės
menomokyklospavadinimas.VėliaujibuvopavadintaJuozo
Naujaliovidurinemenomokykla,oatkūrusLietuvosnepriklau
somybępertvarkytaįdvisavarankiškasugdymoįstaigas.Dailės
mokyklaigražintasKaunovidurinėsdailėsmokyklosstatusas.
1994m.jaisuteiktasgimnazijosstatusasirnaujasispavadini
mas–Kaunodailėsgimnazija.Šisilgametestradicijaspuose
lėjantismenorengėjųžidinysyraįsikūręsKaune,Žaliakalnyje.
Gimnazijatebepuoselėjaperdaugelįmetųsusiformavusias

ir ikišiųdienųišsaugotastradicijas,perimtasišprieškarinės
JustinoVienožinskiomenomokyklos.Kaunodailėsgimnazija
ugdojaunųžmoniųmeninįirkultūrinįtapatumą,leidžiaprisi
liestiprieįvairiųmenošakų.Būtentšiostradicijosirlėmė,kad
galime išvystiparodą„Mes“,kuriojeeksponuojamivisuome
nėježinomųmenininkų,Kaunodailėsgimnazijosabsolventų
iresamųdailėsmokytojųdarbai,įvairiomistechnikomisatlikti
vaizduojamojomenokūriniai.

paRodojeGaLimeišVysTi

Mažojojeparodųsalėje–subtilūsgrafikėsJolantosGaldi
kaitės koliažai „Aversas“ ir „Reversas“.Nepaprastai stebina
kontrastingosbeidinamiškosšiųdarbųatlikimomedžiagos.
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Erdvępuikiaipapildotekstilėskūriniai.Gimnazijosdirektorės
NeringosŠiupinskienės darbai pasižymi šviesiais tonais, jų
pasakojimasaiškusbeiperskaitomas,suformuotossubtilios
formosirmedžiagiškumas.Benekontrastingiausiastekstilės
kūrinyspriklausoVirginijaiKatkevičiūtei.„Mamossodai“–tai
augaliniaismotyvaismargintasbeifotografijapapildytasdar
bas. Lengvas, ažūrinis audinys sukuria pavasario, gamtos
apsuptiesįspūdį,lemiapasakojimą,atliepiantįpavasariosodų
žydėjimonuotaikas.TekstilininkėsDovilėsRukšėnienės„Medi
tacija“nukeliaįapmąstymus,monochromatinėsspalvostarsi
įtraukiaįpasąmonėsplotmes,ožvelgdamasįdygsniuspradedi
nejučiomismąstytiapiesavovidiniusieškojimusirišgyvenimus.
Bendramekontekste išsiskiriagrafikėsRasosŽmuidienės

darbai„Adresatasnerastas“:tamsispalvinėgama,formasku
riančioslinijosperteikiaekspresyvumąbeidinamiką,formos
irspalvosžaismasatskleidžiaužkoduotasžinutes.Gretaeks
ponuojamitapytojosRamunėsStaškevičiūtėskūriniai„Pirmoji
pagalba“ ir „Gediminosapnas“.Darbai išsiskiria spalvingais
tonais ir ryškiomis spalvinėmis dėmėmis, šilkografiją prime
nančiatechnika...
Bene tamsiausias ir vyraujantiems šviesiemsbei spalvin

giemstonamskontrastingiausiasyrafotomenininkėsBirutės
Šležienėsdiptikas„Atspindžiai“.Darbasperteikiafragmentuotą
erdvę,kuriojedominuojantispalvinėgamasukuriakontrastingą
dėmėsirlinijosžaismą,kuriantįdeformuotosrealybėsaliuziją.

Renginiųsalėjeeksponuojamuosetapybosdarbuosedomi
nuojakoloritoirturiniokontrastas.TapytojosAistėsJuškevičiū
tėskūrinysatskleidžianetkelispasakojimus,oekspresyvuspo
tėpis,lengvastonųsluoksniavimasiskontrastuojasuaiškiomis
linijomis.Perteikiamosemocijosirformosgriežtumasstebina
tarpusavio sąsajomis bei perduodamos žinutės koduote, o
lengvaspotėpisleidžiaįžvelgtidabartiestendencijas.

DanguolėsLunskienėsdiptikas„Uždaraerdvė“–taiįvairias
mintisirinterpretacijaskeliantis,aktyvauspotėpioirkontras
tingokoloritokūrinys.Kiekvienasdarbasyraintensyvus,bet
draugepapildovienaskitą,nurodo,kadmūsųerdvėspajauta
irįvairovėyratapatūsmūsųvidineibūsenai,emocijaidalykai.
AtlikimotechnikabeikolorituišsiskiriatapytojoGintautoVai

čiodarbas„Pažaislis2.Temsta“.IškilusPažaisliovienuolyno
ansambliokontūrasbeijįsujungiantismelsvaskoloritaslemia
nakties,tamsosirmistifikacijosnuojautą,kuriąsustiprinaryš
kios,auksospalvosdetalės.
Kontrastingiausias,dinamiškumosuteikiantiskūrinys–di

zainerioAlbinoŠiupinsko „Dangaus užraktai“. Skulptoriaus
MarijausPetrauskotapybosdarbas„Prisiminimas“perteikiavi
dinesbūsenas.Ryškuskoloritas,kontrastingosformos,stiprus
irlaisvaspotėpisbeiapnuogintosmoteriškokūnolinijosleidžia
pajustiakimirkosžavesį,žaismingumąbeinuošiųdienųrealijų
atitraukiantįpaslaptingumą.
EkspozicijąužbaigiagrafikoEvaldoMikalauskioofortotech

nikaatliktas diptikas „Materija“.Kūrinyje ritmiką ir dinamiką
formuojalinijos,spalvosintensyvumasbeikoloritasirformos,
išryškėjaaliuzijaįkasdienybėsmistifikaciją,kuriojeužkoduota
žmogiškosiosbūtiespaslaptis.

Apžvelgdamimokytojųkūrybą,matome,kadsenosios,stu
dijuojantįgytostradicijostransformuojamos,jomssuteikiama
šiandienosatspindžių.VisiKaunodailėsgimnazijospedagogų
darbaiskirtingi,savarankiški,pasakojantysirperteikiantysvis
kitasžinutes,tačiaudraugejieatskleidžiamokytojo–kūrėjo,
ugdytojo–asmenybes,kuriosdalijasi įgytapatirtimi,skatina
jaunusžmoneskurtiirieškotisavojomeninėssaviraiškoskelio.

Jus ti na JAKŠ TAI TĖ
Lankytojųaptarnavimoskyriausvedėja

Visiemsnerimąkeliapermainingigegužėsorai,tačiauŠiaulių
profesiniorengimocentroTechnologijųskyriujeorganizuojama
mokiniųkūrybospopietė„Žydėjimometas“niekadanevėluoja.
Akivaizdu,kadšisrenginystapoprasmingasirorganizatoriams,
ir dalyviams, ir svečiams. „Žydėjimometas“ skaičiuoja jau
vienuoliktąpavasarį.Šiaismetaisbuvosiekiamanetikugdyti
estetinęmokiniųnuovoką,dalytiskūrybinepatirtimi,betirpami
nėtiBibliotekųmetusbeilietuviųpoetoMarcelijausMartinaičio
80ąsiasgimimometines.
2016iejipaskelbtiBibliotekųmetais.Norsgyvenameinfor

macijosamžiujeirdabartiniaivaikai–„Google“karta,tačiau
lygybėsženklotarpvirtualausirgyvobendravimodėtinegali
me.Bibliotekatuoiržavi,kadčiagalimasusitiktisubičiuliais,
išgirsti,kaipsavokūrybąskaitoautoriaiarinterpretuojaakto
riai.MartynasMažvydasXVIa.pirmojojelietuviškojeknygoje
kvietė:„Imkitmaneirskaitykit“.Šiandienšiuosžodžiuskartoja
irdidesnės,irmažesnėsbibliotekos.

Gamta–taiknyga,kurioskiekvienaspuslapisyraprasmin
gas, todėl ir tądienkūrybospuslapiusvertėmegamtosprie
globstyje–Technologijųskyriauskiemelyje,kątikpražydusių
alyvų apsuptyje. Juk dažnai kūrėjai žodžiais tapo gamtos
gyvenimopulsavimąiržmogųužplūstančiąjausmųbangą.Tai
patvirtinairpoetoM.Martinaičiokūrybojevisiškylantigimtoji
žemė,gimtinė,namai,įjuosirišjųvedantiskelias.Rašytojo
kūrybaapimaviską,kąpatiriažmogussavokelyjenuolopšio
ikikapo.
Kūrybayragyvenimas.Ogyvenimasyravisur:irantpilko

akmens,jeigutenkadanorssėdėjopavargęsžmogus.Gyveni
mąsuprantamekaiptamtikrąlaikodalį,perkuriądžiaugiamės,

mokiniųkūrybospopietė„Žydėjimometas“

mylime, laukiame,svajojame,būnamepatenkinti irnusivylę,
klimpstame į tuštybęar ieškome tikrųvertybių.Drįstu teigti,
kadperrenginįsavokūrybąpristatęŠiauliųprofesiniorengimo
centroTechnologijų,Statybos,Mechanikos,Prekybosirverslo
skyrių,ŠiauliųSimonoDaukanto,Šiaulių„Romuvos“gimnazijų,
Šiauliųlogopedinėsmokyklosmokiniaikurdamiieškoužtarimo,
išminties,nuoširdumo.Žodis–taitarsineišdirbtaslaukas,jei
nori,kadžydėtų,turijįskleisti.Tadprieknygosirsavokalbos
lenkiamėslygpriešventosiosugnies.„Žydėjimometo“popie
tėjedalyvavusiosŠiauliųr.Bazilionųmokyklosdaugiafunkcio
centromokinėspristatėJaninosDegutytėstekstusirtaipįrodė
žodžiogalią.

Žodžio įtaigą stiprinamuzikos garsai. Klausytismuzikos
einantgatve,važiuojantarnetmokyklojetapomadinga.Tai–
savitasstiliausirpasitikėjimosavimiženklas.Pripažinkime,iš
ausiniųsklindantimuzikayranenatūrali.Okaipaspaudžiame
vienąklavišą,paskui–kitą, trečią, visdargirdėti pirmosios
gaidosatgarsiai.Taipatsvertingiausiasdalykas.Taigi,muzi
ka–taisustojusiolaikosalelė,mūsųžvilgsnioatgaivinamair
raginantinustotibėgtibeipradėtigyventi.<...>

Kiekvienadiena–tainaujagalimybėtaptilaimingam.Tikpats
žmogusyrasavogyvenimokūrėjas,todėltai,kasnutinkaTau,
yraTavokūryba.Kūrėjasyrataslinksmasisšokėjas,gyvenimo
jaunikis,linksmaižaidžiantissavaisžodžiais.

Faus ti na KLE VINS KIE NĖ
Šiauliųprofesiniorengimocentro

Technologijųskyriauslietuviųkalbosmokytoja
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Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas – nuo1579m.
sostinės senamiestyje įsikūrusi socialinių ir humanitarinių
mokslųinstitucija,kuriojedirbažymiausisavosričiųLietuvos
mokslininkai.Fakultetevykdomosfi lo so fi jos, edu ko lo gi jos, 
psi cho lo gi jos, so cia li nės po li ti kos, so cia li nio dar bo, so-
cio lo gi jos bei pe da go gi kos krypčių studijų programos yra
akredituotosiraukščiausiaisbalaisįvertintosStudijųkokybės
vertinimocentro,onaujaisumontuotaprofesionaliiršiuolaikiš
kažmogauselgesiostebėjimo,įrašymoiranalizėsaparatūra
beiprograminėįranga(daugiaunei1mln.eurųvertės)sutei
kiagalimybęatliktikokybiškusdaugiadalykiusnacionaliniusir
tarptautiniusžmogausgerovėsbeiraidostyrimus.
Fakultetasplėtojapartnerystęsuužsieniošaliųuniversite

tais.Užmegztiryšiaileidžiaatrankąlaimėjusiemsstudentams
iki12mėn.studijuotiiratliktipraktikąužsienyje,gautiEuropos
Sąjungosskiriamąstipendiją,obūrysužsieniošaliųstudentų
beivizituojantyslektoriai,žymūssavosričiųspecialistai,kiek
vienąsemestrąlankosiFilosofijosfakultete.

Asmenis,norinčiusįgytiuniversitetinįbakalaurolaipsnį,kvie
čiamerinktisfi lo so fi jos, psi cho lo gi jos, so cia li nės po li ti kos, 
so cia li nio dar bo, so cio lo gi josstudijųprogramasarbaįgyti
dvigubąkvalifikacinįlaipsnį,šaliapagrindinėsstudijųprogra
mospasirinkuspatikusiągretutiniųstudijųprogramą(GS).Stu
dentai,baigę,pvz.,GSDa ly ko pe da go gi ka,įgyjapedagogo
kvalifikaciją,leidžiančiąmokyklosedirbtidalykomokytojais(jau
turintysaukštojomokslodiplomąturėtųrinktismetustrunkan
čiaslaipsnionesuteikiančiasMo kyk los pe da go gi kos studijas).
Visus,norinčiusįgytimagistrolaipsnį,kviečiamerinktisvieną

iššiųstudijųprogramų:

Filosofija –skirtašiuolaikinėsfilosofijos tyrinėjimams,
ugdomoksliniotyrimo,kritiniomąstymo,įžvalgausapibendri
nimobeiproblemųsprendimoįgūdžius.Bedabartiniųfilosofijos
klausimųišmanymoneįmanomasnetikvisavertisvisuomenės
pažinimas,betiresminiaihumanitarinių,socialinių,fiziniųirnet
technologijosarbiomedicinosmokslųproveržiai.Programoje
numatytosdvispecializacijos(šakos):Šiuolaikinėfilosofijabei
Filosofijairkognityviniaimokslai.

Edukologija–skirtaparengtikompetentingusedukolo
gijos tyrinėtojus, specialistuspraktikus įvairaus tipougdymo
įstaigomsiršvietimoinstitucijoms–švietimokultūroskūrėjus
teorinėje ar praktinėje plotmėje.Programoje numatytos dvi
specializacijos (šakos):Švietimopolitika ir administravimas 
beiŠvietimokultūra.

Psichologija* – skirta psichologijos bakalaurams,
siekiantiemsįgytisavarankiškaipsichologoprofesineiveiklai
reikalingųkompetencijų.Programojenumatytosdvispeciali
zacijos(šakos):Edukacinėpsichologija,suteikiantigalimybę
išmokti teikti psichologines paslaugas asmeniui įvairiose
švietimo institucijose,spręstiproblemas,susijusiassuvaikų
irjaunuoliųpsichosocialineraida,beiSveikatospsichologija,
skirtasiekiantiemspritaikytipsichologijosžiniasligųprevencijai
irgydymui,puoselėtiirstiprintisveikatą.

Klinikinėpsichologija*–skirtapsichologijosbaka
laurams,siekiantiems įgyti teoriniųžinių irpraktinių įgūdžių,
apimančiųsvarbiausiasklinikinėspsichologijossritis:vaikųbei
suaugusiųjųelgesioiremociniųsutrikimųpsichologinędiagnos
tikąbeiįvertinimą,psichologinįkonsultavimąirpsichoterapiją.

Organizacinė psichologija* – skirta psichologijos
bakalaurams,siekiantiemsišmoktiįvairaustipoorganizacijose
spręstipsichologinesproblemasdarbuotojo,darbogrupėsir
organizacijoslygmenimis.

Teisės psichologija* – psichologijos bakalaurams
skirtatarpdalykinėprograma, jungiantipsichologijosstudijas
suteisės,sociologijosirkriminologijosproblematika.Mokoma
taikytipsichologijosžinias tiriantnusikaltimus,atliekant teis
mopsichologinę ekspertizę, kuriant ir įgyvendinant įvairias
nusikaltimų bei asocialaus elgesio prevencijos programas,
organizuojant irdirbant resocializacijosdarbą,konsultuojant
nusikaltimųaukasirteisėtvarkospareigūnus.

Socialinė politika – programa derina socialinės
politikos teorinesžinias irpraktinį jųpritaikymąvietinėjebei
tarptautinėjeerdvėje.Ugdomigebėjimaiidentifikuotisocialines
problemas,rengtisocialinėspolitikossprendimus,organizuoti
jųįgyvendinimą,vykdytisocialinėspolitikosrezultatųanalizę,
vadovauti socialiniamsprojektams ir juos įgyvendinančioms
institucijoms.

Sociologija–skirtarengtiaukštoskvalifikacijossociolo
gus,išmanančiussociologijosteoriją,gebančiussavarankiškai
projektuotibeiatliktikokybiniusirkiekybiniussocialiniustyri
mus,otaippatsuprasti,analizuoti,vertintibeispręstisocialinių
struktūrų funkcionavimo ir kaitos problemas atsižvelgiant į
vietinius,tarptautinius,globaliniusprocesus.

Sociologija irkriminologija– tarpkryptinėprogra
ma, suteikianti studentamsšiuolaikinės sociologijos teorijos
irmetodologijos,baudžiamosiosteisėsirkriminologijosžinių,
formuojantikriminologiniusanalitiniusirpraktiniusįgūdžius.

Socialinisdarbas–skirtanorintiemsįgytinaujųsocia
liniodarbosritieskompetencijų,praplėstikarjerosgalimybes.
Šiąprogramą, vykdomąLietuvojegerai žinomųsavosrities
ekspertų, dėstytojų irmokslininkų, tarptautiniai ekspertai
įvertinokaipvienągeriausiųsocialiniodarbomagistrantūros
programųLietuvoje.

*Asmenis,turinčiuskitoskrypties(nepsichologijos)universitetinįbakalauro
laipsnįirnorinčiusįgytipsichologokvalifikaciją,kviečiamerinktisPsichologijos
studijųprogramą(turintiemsaukštąjįišsilavinimą).

No rin čius dau giau su ži no ti apie vi sų pa ko pų stu di jų
pro gra mas, jų truk mę, pa skai tų tvar ka raš tį ir kt.
kvie čia me už suk ti į Vil niaus uni ver si te to Fi lo so fi jos 
fa kul te to in ter ne to sve tai nę – www.fsf.vu.lt.

socialiniųirhumanitariniųmokslųstudijos
VilniausuniversitetoFilosofijosfakultete


