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Mokytojai–puikūskelioniųpomoksloiržiniųpasaulįvadovai,tačiauRugsė
jo1osiosprogaValstybinioturizmodepartamento(VTD)komandanusprendė
pasveikintivisusšaliesmokiniusbeipedagogusirsudarytinaujų,įdomiųvietų
beituristiniųidėjųLietuvojesąrašąmokyklinėmsekskursijoms.

„Departamentelankėsiprogramos„Moksleiviai–įVyriausybę2016“dalyviai.Jie
užsiminė,kadmokyklinėsekskursijosyravisųlabailaukiamos,tačiaudažnaipristin
gaidėjų,tadvykstamaįtaspačiasturistinesvietasarbakelioniųvisaiatsisakoma.
Taiirpaskatinomusmokslometųpradžiosprogapadovanotivisąsąrašąpasiūlymų
kelionėmspošalį“,–idėjąpristatoVTDvadovėJurgitaKazlauskienė.

NaktiNiaižygiaiirkitiNuotykiaigamtosmokykLose

Lietuvojeyra30regioniniųbei5nacionaliniaiparkai,penkiuoseišjų–Aukštaiti
jos,Dzūkijosnacionaliniuose,Sirvėtos,KaunomariųirVarniųregioniniuose–veikia
gamtosmokyklos.KaunomariųregioniniameparkeesančiameKadagiųslėnyjeor
ganizuojaminaktiniaižygiaistebėtišikšnosparnių,klausytipelėdųbalsų.Gausybė
informacijosapieneatrastusLietuvosgamtoslobius–tikpernaidurisatvėrusiame
moderniameSaugomųteritorijųnacionaliniamelankytojųcentre,įsikūrusiameSa
piegųrūmųkomplekseVilniuje.

LietuviškojorobiNoHudobuveiNėirkitosdvarųPasLaPtys

AryratekęUkmergėspašonėjepasisvečiuotipirmojoprezidentoAntanoSmetonos
dvare,kurįjam60mečioprogapadovanojoLietuvosgyventojai?ArbaPaežeriųdvare
(Vilkaviškior.)suskaičiuotiVincoKudirkossmuiko,kuriuo,sakoma,pirmąkartbuvo
sugrota„Tautiškagiesmė“,stygas?OštaigrožintisPlungėsdvaro(vienogražiausių
šalyje,netvadinamoŽemaitijosVersaliu)sodybosparkumokytojainegalėsdrausti
mokiniamsnaudotismobiliaisiaistelefonais,nesparkaspaverstasišmaniąjazona
suteminiaisvirtualiaismaršrutais.Daugelyjedvarųnepavykslaikytirankųkišenėse:
svečiai raginamimokytisgaminti saldainius (Kretingosdvaro saldaininėje), žaisti
kroketą(Rokiškiodvaras)arkitaipįsijaustiįdvarininkųgyvenimą.
Aryra tekęgirdėti, kadPakruojodvarefilmuota juostaapieTadąBlindą irnet

saugomi„svietolygintojo“...ūsai?Neganato,šiamedidžiausiameLietuvosdvare
vedamos teminėsekskursijos: aplankomasBaudžiavos laikųbausmiųmuziejus,
jodinėjamažemaitukaisirdegustuojamiBlindosblynai.

kartaisvertagrįžti

Žinoma, kartais vertagrįžti ir į jauaplankytas turistines vietas, pabandyti į jas
pažiūrėtikitužvilgsniu.Pavyzdžiui,LaimėsžiburysarArkliomuziejusAnykščiuose
daugelioaplankytijaunetnevienąkartą,tačiauvietinisLajųtakasmedžioviršūnė
misarbaLabirintųparkas,vienintelistokiotipovisoseBaltijosšalyse,galimaloniai
nustebinti.PopuliarųjįDruskininkųkurortąvertėtųapžiūrėti iš lynaisskraidinančių
gondolų,pakylančiųį45maukštį.OpajūryjevertasugrįžtiįatnaujintąVentėsrago
ornitologinęstotį.Poraturistiniųnaujoviųsostinėje:interaktyvusValstybėspažinimo
centrasLRPrezidentūroje,pirmasisfilmųturizmomaršrutaspagalLietuvojefilmuotą
britųserialą„Karasirtaika“irkt.

PlanuojantmokyklinesekskursijasVTDsiūlonepamirštisusipažintiirsuturizmo
informacijos centrų žiniomis, panaršyti interneto puslapyjewww.lit hu a nia.tra vel 
arbasocialiniųtinklųprofilyje„LikeableLithuania“.

Daugiauinformacijos–GerdaBUTKUVIENĖ,
el.p.gerda.butkuvienė@tourism.lt.



2

„Mokymaskaiptikyragražustuo,kadtavo,kaipmokytojo,
augimasneturiribų,lygiaitaip,kaipneįmanomaišanksto
numatyti,kiekdargaliišmoktitavomokiniai.“Her ber tas Koh lis

Spaudoje pasirodė ekspertų vertinimų, kad šiandien pa
mokosmokyklosevosvidutiniškos,odidžiausi trukdžiai yra
mokytojai,kuriedirbailgiaunei30metų.Mūsųgimnazijoje–
daugumapatyrusiųpedagogų,drąsiaikuriančiųsavoišskirtinę
mokyklą,atliepiančiąGerosmokykloskoncepcijąirPradinio,
pagrindinioirviduriniougdymoprogramųaprašą.Manau,kad
esamežingsniupriekyjeuž tasmokyklas,apiekuriaskalba
išorės irmokytojųpraktinėsveiklosvertintojai.Pažvelkime į
patirtį, praktinį potencialą bei įžvalgas, kilusias dėl 2015m.
gruodžio21d.švietimoirmoksloministrėspatvirtintųnaujųjų
dokumentų,įsigaliojusiųnuorugsėjo1d.

Dilemos ir iššūkiai. Kviečiu pamatyti išskirtinęmokyklą,
kuriąmeskuriame.Tai skatinaGerosmokykloskoncepcija,
įteisinantivisasugdymoįstaigoskeistenybes.Mes,mokytojai,
kasdienesamearčiausiaimokinio,očiadažnaisusikertadoku
mentųrengėjų(teoretikų,vedusiųpavienespamokasprieš15
metų)irpraktikųveiklos.Einamenuo„mokyklavisiems“prie
naujesnėsirpažangesnėskoncepcijos„mokyklakiekvienam“.
ĮgyvendinantPradinio,pagrindinioirviduriniougdymoprogra
mųaprašąįstrigokeletasypatumų,įkuriuosirorientuojamės.
Panagrinėkimekeletąmumssvarbiųiraktualiųklausimų.
Svarbiausiašiandienpamokose:diagnozavimas,grįžta

masisryšys,mokėjimasmokytis,personalizavimas.Reforma
švietimosistemojeyraneišvengiamairnuolatinė,neskeičiasi
mokiniai,tadturimekeistisirmes,mokytojai(plačiauapietai
manoleidinyje„Pamokosvirsmas:pamokoskokybėsvaldymas
irpasiekimųpokyčiųmatavimas).Kurdamisavoišskirtinęug
dymoįstaigąvisaislygiaisišanalizuokimeirnustatykime,kur
šiandienesame:tradicinėarkuriantimokykla.Ateitiesgalimybių
mokyklojematymas(laikolinija)–saveregėtipokuriolaikoturi
irvadovai,irmokytojai,irmokiniai,irtėvai,irvisaspagalbinis
personalas.Įsivertinimas:ugdytiniųpaskatintipermąstytisavo
pažangą(mokinysturisusikaupti).Artenkinatokierezultatai?
Drausmėsformulėklasėje–išlaikytinuolatinįvisųirkiekvieno
mokiniodarbinįsantykį.Jauseniaiatsakytaįklausimą,artikrai
sėdintisugdytinismokosidaugiausiaiirgeriausiai?Ramuskū
nas–tainebūtinaitobulasmokymasis.Mokiniamsaišku,kad
darytinamųdarbusklausantismuzikosnetinkamasbūdas.Man
pamokojetenka„džiazuoti“(esulaisvaspatssau–asmenybė).
Nuolatinisiššūkis:dirbusuvadinamąja„Z“(ekrano)karta...ir
tikiumokiniųgeranoriškumu,pamokągrojugestais,dirbubalso
stygomis (pulsuoju)valdydamasklasę.Beperstojomąstau,
kaipsužadintiugdytiniųsmalsumą?Jieįsisąmoninę:pamatai
mokytoją,taireiškia,kadpradedidirbti.Netobulėjamatikmie
gant.Įveskimetvarkąklasėje,nestaisykliųpasaulis–saugumo
pasaulis.Mesįsitikinę,kadnegalimagyventibetaisyklių,kurios
turitaptisusitarimais:nesiekiamebukopaklusnumo,atsparu
mo,virtuvinioatvirumo.Mokiniaiįmokykląateinastebėti,kaip
dirbamokytojas?!Kaipkeistišįspektaklį?
Pažintiirnuolatmatytivisusbeikiekvienąmokinįklasė

je.Pradinio,pagrindinioirviduriniougdymoprogramųapraše
itindaugdėmesioskiriamavertinimoirįsivertinimoprocesui,
perkurįmokytojainuolatstebi,kaupia,fiksuojapasiekimųpo
kyčius,pažangą.Taineįmanomabemokiniųpažinimoirnuo
latiniobendravimo(bendradarbiavimo).Reikiadarkartąviską
peržiūrėti,tobulintiugdytiniolūkesčiųirasmeninėspažangos
stebėjimo,fiksavimo,analizavimo,panaudojimoirinformavimo
vieningąsistemąmokyklose.Atkreipkimedėmesįįkiekvieno
mokiniobetkokiossritiespasiekimus,nesugdymosirezultatas
(optimaliasmenybėsbranda)–integralivisų7kompetencijų
visuma.Numatydamiartimiausiosasmenybėsraidossritistu
rimepažinti irmatytikiekvienąmokinį.Ypačdaugkantrybės

kaipdrąsiaiieškomeirkuriamesavoišskirtinęmokyklą

irjuododarboreikalaujaugdytiniai,kuriųžemilūkesčiai,t.y.
niekonenori.Įtikintimokinį,kadtai,komokomės,busreikalin
gairnaudinga–pirmasžingsnismotyvacijoslink.Darlabiau
stiprinkimedalykinėsakademinėskalbosmokymą(si)perskai
tymąirrašymąvisųmokomųjųdalykųpamokose.Jeimokinys
prastaiskaito,negebatvarkingaiirtaisyklingaiužsirašyti,gerų
rezultatųnepasieksime.
Pagalbareikalingavisiems,onetiksilpniesiems.Kas

yratapagalba?Taibuvimasšalia,ėjimaskartu,kryptiesnu
rodymas,sutelkiantisdėmesį įtai,kasvyksta,nuraminantis.
Svarbuneatimtiieškojimoiratradimodžiaugsmo,oduotitiek,
kiekima.Mokytojasišliekamokiniokonsultantu,aktyvausmo
kymosivadybininku.Ugdytiniamssakau:jūsgaliteklysti,klaus
kite,jeinesuprantate,padėkitevienikitiemsirtikėkitesavimi.
Ministerijaruošiareceptussavivaldybėmsirmokykloms,kaip
turimomispasenusiomispriemonėmis ir sąlygomispagerinti
mokiniųpasiekimus.Mokymosipagalba–konsultacijosilges
nįlaikąnelankiusiemsmokyklos,mokymosisunkumų,elgesio
sutrikimų turintiemsmokiniams,motyvacijos skatinimas...
Šiauliuosevykusiojekonferencijojeministerijosatstovaisavo
pranešimuoseteigė,kadparengėmoderniusfinansaispagrįs
tusugdymoplanus,beto,garantavo:mokiniailankomokyklą
iratvyksta(išvyksta)laiku,atliekanamųdarbus,atkakliaimo
kosi,dalyvaujapapildomoseveiklose,tiknesikeičiamokytojų
požiūrisįšiąproblemą.Skaudu,jeinepikta...Patysvaldžios
atstovaisupranta,kadturimeperdaugteoriniųneįgyvendinamų
nuostatų,trūkstakonkrečiųnurodymų...Tačiaurašoirtvirtina.
Nuolatinisgrįžtamasis ryšys skatinamokiniųpasiekimų

pokyčius.Tikiu,kadstropiaipamokaslankantysirjosedirbantys
vaikaigaliirturidarytipažangą.Nuolataptariame,kokiastemas
reikiapakartoti,pasimokyti.Visusgrąžintusdarbustaisome,
o klaidas analizuojameper pamoką.Mokau savomokinius
vertintinetiksavo,betirdraugoatliktądarbą,užduotį.Visas
vertinimas(suminis,kaupiamasis,pažymiai,komentarai,ver
tinimoaplankaiirt.t.)yraskirtasugdyti,matuotipasiekimųir
pažangospokyčius.
Įdarbinkimekiekvienąmokinį.Perpamokas turi vyrauti

veiklos(juodasdarbas),onepramoga.Kartaispamokątenka
paverstižaidimu,nespraėjodirbtiniųmetodųera.Mažiname
frontalausmokymodalį.Vienaspirmųjųžingsnelių–sudaryti
galimybesrinktisužduotis,mokymosistiliųirbūdus.Jukkiekvie
naspriimamegeriausiąsprendimątada,kaiturimepasirinkimą.
Mokiniainoripasirinktiveiklaspagalmokymosistiliųirtempą,
betgaliirturiveiktidrauge,papildytivienikitus.Čiapastebime,
kadvaikamsreikia individualių tikslų (nebūtinaivisiemsmo
kytistąpatį),ieškomeištekliųpatenkintikiekvienoporeikius.
Mokinystampamotyvuotas,imasidarbo,jeijamįdomu.Svar
bu–dėmesys.Geraiarnegerai,betmanougdytiniusveikia
veiklagestais,balsostygomis,kuriospulsuoja,opokiekvieno
klausimovisadaišlaikaubent10–15sekundžiųpauzę.Tenka
užduotis keisti greičiau,neimokiniamsatsibosta.Čia iškyla
Gerosmokykloskoncepcija:kuriamesavoišskirtinęmokyklą,
kurioje irmokiniai, irmokytojaipatiriapelnytąsėkmę.Mums
nereikalingikategoriškipatarimaiirnurodymai,nesnukreipia
meveiklastaip,kadugdytinisrastųsprendimą.Kaipgydytojai
ligoniuivaistusirgydymąpritaikopagalanamnezę,taipirmes,
mokytojai,parinkimemokiniamsveiklasbeiužduotis.
Nepalikimemokiniosuklaida.Čiadėsniaiyratokie:nuro

dymas–taisyklė–susitarimas.Nepamirškime,kadbausmės
užklaidastrukdopozityviaimokytis.Stebėkimepažymiokelią
ikimokinio.Arjislaukiaįvertinimodrąsiai,nebijoklystiirieš
kotiatsakymų?Raštodarbųirkitokiųatsakymųklaidasbūtina
taisytiirnepaliktinesuprastųdalykų,neišmoktųtemų,taisyklių
ardėsniųlikimovaliai.Tampadedaklaidųlapaiarbavertinimo
aplankai –mokinių kontrolinių ir projektinių darbų su klaidų
taisymais kaupimas. Jie leidžiamokytojui stebėti irmatuoti
mokiniųpasiekimųpokyčius.Savougdytiniamsperpamokas
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primenu,kadklaidos–išmintiesšaltinis,todėljųbusnemažai.
Problema–neklaida,viskaspriklausonuomokinioirmokytojo
požiūrioįją.Susidraugaukimesuklaidomis,jasvisasirvisada
ištaisykime,nestai–sėkmėspagrindas.
„Visųmokslų raktasyraklaustukas“ (OnorėdeBalza

kas).Perpamokasmokiniaimokosiatsakinėtiįklausimus.Kas
klaustinedrįsta,dažnaisuklysta(lietuviųpatarlė).Siekiu,kad 
mokiniaitaptųaktyviaismokymosiprocesodalyviais,kuriųne
glumintųpasakymas,jogjųatsakymaiyra„klaidingi“.Togalima
išvengtišiaisbūdais:paklausiu,arugdytinisgalipritaikyti tą
pačiąsąvokąklaidingaiatsakymodaliai,perfrazuojuklausimą
irsuteikiudarvienągalimybę;pateikiuužuominų,skatinančių
mąstyti;pakreipiuklausimątaip,kadjisgalėtųatsakyti;papra
šaubendraklasių pagalbos; jeimokinys atsako klaidingai,
klausiu:„Kodėltaipmanai?“,„Kaipsupratai?“.Tokstikslingas
klausimas–„kontrolinisšūvis“.Mokinysnesijaučiasuglumęs
irdažnaipatsatsako.Mokauirskatinuklausti,neskasieško,
tasranda.Gerasklausimassau:„Koašgaliuištoišmokti?“
Visiprotingiklausimaiyra lydimi išsamiųatsakymų.„Svarbu
nenustotikeltisauklausimus“(AlbertasEinšteinas).Mokiniams
nuolatprimenu,kadįklausimusatsakytųtiksliai,trumpaiiraiš
kiai.Juossiejamesupamokosuždaviniuirrezultatais.Suda
romediskusijaiardebatamspalankiąaplinką,kuriojemokiniai
nebijoklysti.Klausimusplanuojameišanksto,daugapietai
kalbameirdalijamėsveiksmingaispavyzdžiaissukolegomis.
Mokytojaspamokoje turi kuomažiaukalbėti. Bet kuo

daugiauklausytis,kaipkalbamokiniai,stebėti,ką irkaip jie
dirba(veikia).Užsiėmimųlogikaturibūtitikslingairnuosekli,
kad ugdytiniai pasijustų dalyvaujantys prasmingoje, aiškios
paskirties veikloje. Pasitvirtinę geromokymo(si) principai:
pamokapradedamanuoankstesniųužsiėmimųturinioapžval
gos;naująmedžiagąmokomėsmažomisporcijomis irdaug
praktikuojamės; atliekame daug aktyvių (praktinių) veiklų;
mąstomegarsiaiirrodomedarboetapus;prašomepaaiškinti,
kąišmoko;nuolatosteikiamegrįžtamąjąinformacijąirtaisome
klaidas;dauglaikoskiriamepaaiškinimamsirpavyzdžiams;jei
būtina,mokomeišnaujo.Pasitaiko,kadšieprincipaikartais
nelemiasėkmės.Permąstępastebime,kadreikiastropiaude
rintitemą,medžiagą,mokymo(si)metodus,atidžiauplanuoti

pamokoslaiką,oapibendrinantsietisuiškeltumokymosiuž
daviniu.Stebėdamaspamokas(veiklas)pasigedaugebėjimo
tinkamaivaldytiklasę,užtikrintitvarką,pamirštamagrįžtiprie
nesuprastųdalykų,oparinktosužduotysirmokymosimetodai
nėra labaipatrauklūs.Manau, kaddaugiaudėmesioskyrus
šiems klausimams irmokiniai, irmokytojai pajus atradimo
džiaugsmą.Nebusneigeromokymo,neigeromokymosi,jei
ugdytiniai ir pedagogai nesidžiaugs bendru darbu.Sėkmin
gasmokymas(is)grindžiamasatradimodžiaugsmu.Pamokos
pabaigoje vis dažniau išgirsime žodžius: „Ačiū,mokytojau, 
užpamoką“.

Metodinėveikla.Diskutuodamiapiepamokąirrengdamiesi
įgyvendintinaujuosiusdokumentus,kurieįsigaliojonuorugsėjo
1d.,darkartąaptariame:

 � arestetiškakabinetoaplinkairtinkamaiapsirūpintašiuo
laikiškomispriemonėmis;
 � kaipdažnaibusstebima,fiksuojama,matuojamairanali
zuojamaindividualimokiniųpasiekimųpažangabeitaiko
maskūrybiškumąskatinantisnuolatinisgrįžtamasisryšys;
 � arpamokosepabrėžiamamokymosiuždavinioirįsivertini
mo(refleksijos)dermė;
 � kiek svarbus ugdymopersonalizavimas, individualizavi
mas ir diferencijavimas: įdarbintas kiekvienasmokinys
pamokoje;
 � kadairkaipgeriausiaimokiniaimokosimokytisperkūrybinę
irtiriamąjąveiklą;
 � aktyviųveiklųorganizavimaspamokose:kokybiškaiparen
kamiaktyvūsirmotyvacijąskatinantysmetodaibeivyrauja
darbasbendradarbiaujant;
 � pamokojemokiniai aktyviaimokosi (dirba savo tempu),
daugklausia,padedadraugams,nuolatteikiamapagalba;
 � kaipužtikrinamesaugumą:gerimokinių,jųtėvųirmokytojų
santykiai(niekasnepatiriadiskomforto).

Dau giau in for ma ci jos – vin cas.ta ma saus kass@gmail.com.

Vin cas TA MA ŠAUS KAS
Se mi na rų lek to rius, mo ky to jų prak ti nės veik los ver tin to jas

ŠiųmetųvasarąPalangoje65Lietuvospradinių,pagrindinių
mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų anglų kalbosmokytojai,
dirbantys įvairiakalbėsemokyklose (lenkų, lietuvių, rusų ir
mišriose),dalyvavopedagogųkvalifikacijostobulinimoprogra
moje„Technologijosirklasė“.MokymusorganizavoValstybės
institucijųkalbųcentraskartusuBritųTaryba.
Per 5 dienas trys legendiniai lektoriai iš JungtinėsKara

lystės –RussellasStannardas,PeteSharma irNikasPea
chey–Lietuvosmokytojamspristatėnaujausiustechnologinius
įrankius, kurie neabejotinai patobulins pamokų vadybą, or
ganizaciją,mokiniųmokymosi rezultatųvertinimą,grįžtamąjį
ryšį,mokytojoirtėvųbendravimąbeibendradarbiavimą,sie
kiantpagerintimokymosirezultatusirpatįmokymosiprocesą
padarytimodernesnįbeipatrauklesnį.Dalyviai įgijopraktinių
technologiniųįgūdžių,padėsiančiųtobulintimokiniųkalbinės
veiklosrūšis,plėstižodyną,mokytigramatikos,atliktiprojek
tiniusdarbus,sužinojoapiemobiliojomokymosigalimybesir
išmokokurtiklasėsmokymositinklus.
Mokymųtikslas–tobulintimedijųirinformacinioraštingumo

kompetencijas: įgyti nuostatų, gebėjimų ir žinių, leidžiančių
veiksmingainaudotismedijomisirkitaisinformacijosšaltiniais
per pamokas, nepriklausomai nuo naudojamų technologijų
klasėje, įgyti praktinių technologinių įgūdžiųmokant anglų

„technologijosirklasė“– 
išskirtinėprogramaanglųkalbosmokytojams

kalbos: naudojant kompiuterius, planšetinius kompiuterius,
mobiliuosiusįrenginius,patobulintianglųkalboskomunikaci
neskompetencijas. Irvisa taigrįžosukaupu.„Turiu21erių
metųpedagoginiodarbo stažą, tačiauniekadanesubuvusi
kvalifikacijos tobulinimokursuose,kuriebūtų tokienaudingi.
Lektorių profesionalumas ir atsidavimas savo darbui tikrai
įkvėpė.Itinaktualiseminarotematiekjauniemspedagogams,
tiekvyresniems,nenorintiemsatsilikti.Puikusteoriniųžiniųir
praktiniųužsiėmimųsantykis,viskasapgalvotairįgyvendinta
tiesiogidealiai.Džiaugiuosipatekusiįlaimingųjų,galėjusiųda
lyvautiseminare,būrįirtikraijaučiu,kadgaliutapti„išmaniąja
mokytoja“,–sakėanglųkalbosmokytojaDaivaBernatavičienė
išTrakųgimnazijos.
Mokytojainetikmokėsi,betirpatysatlikopraktinesužduotis:

kūrėpamokųplanus,kuriuoseatsispindėjoįgytosžinios.Visų
mokymųdalyviųgrupiųpamokųplanussunaujausiaistechno
loginiaisįrankiaissudėjomeįelektroninįleidinį„Technologijos 
irklasė“.JįgalimarastiValstybėsinstitucijųkalbųcentrointer
netopuslapyjeadresuwww.vikc.lt(skiltyje„Pedagogųkvali
fikacijostobulinimas“,„Naudingosnuorodos“).

AsterijaKLIAUGIENĖ
Vals ty bės ins ti tu ci jų kal bų cen tro di rek to rės pa va duo to ja
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Mokyklose

DalismumsrašančiųjųsavolaiškussiunčiaŠvie
timoaprūpinimocentro(ŠAC)administracijaiirkitų
skyrių darbuotojams, kad šie juos peradresuotų
„Švietimonaujienoms“.Pastariejitaipirdaro.Darbo
prisidėjovisiems, laiškųkelias į redakcijąpailgėjo,
tadkokiaprasmė?DalįJūsųlaiškųskelbiameŠAC
interneto svetainės ir socialinio tinklo „Facebook“
„Švietimonaujienų“puslapyje.Šitaipbusirtoliau,nes
neviskas,kasįvykstavienojemokyklojeardarželyje,
yraįdomuvisiems.

„Švietimonaujienoms“tekstusreikiasiųsti
šiaisadresais:in fo leid@sac.smm.ltarba
zi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt.

Nuoširdžiaidėkojuvisiems,kurieišgirdoredakcijos
prašymąirneberašoinformacijųtrečiuojuasmeniu,
o taip pat nepamiršta savo straipsniuose parašyti
nesutrumpintųminimųžmoniųvardų.

ZinaRIMGAILIENĖ
„Švie ti mo nau jie nų“ vy riau sio ji re dak to rė

Malonu skaityti laiškus, kurie parašyti aiškia ir
taisyklinga kalba. Svarbu nepamiršti ir lietuviškų
kabučių(jasgalimasurinktiklaviatūra:Atl+0132ir
Atl+0147),taippatnepainiotiilgojobrūkšnioirbrūkš
neliopasirinkimoatvejų(ilgąjįbrūkšnįgalimasurinkti
klaviatūraAtl + 0150). Siunčiami laiškai turi būti
pasirašyti,pokiekvienutekstunurodantjoautorių.
Tikriausiaipastebėjote,jogbentkartąteksterašo

menesutrumpintusminimųžmoniųvardus.Tekstus,
kuriuosepriepavardžiųnenurodytivardai,otiksan
trumpos,siunčiameatgalirtikimėsgautipataisytus.
Nelietuviškusasmenvardžiusprašomerašytiorigi
nalokalba–taipišvengsimeklaidingųinterpretacijų.

InesaČIŽIŪNAITĖ
„Švie ti mo nau jie nų“ kal bos re dak to rė

Iliustracija–nuotrauka,piešinys–yravadinama
tekstoakimis.Jibegalosvarbi,nestinkamaiparinkta
patvirtinairpapildoteksteminimusfaktus,sudomina,
patraukiadėmesį,galiapibendrintiinformacijąirpa
puoštileidiniopuslapį.Nuotrauka,kuriojeišsirikiavę
visirenginiodalyviai,nėrainformatyvi.

Nuotraukų pateikimas: 

NEMAŽINKITE(tokiostinkatikinternetui);

NETERPKITEĮTEKSTĄ(reikiapridėtilaiške);

NETERPKITElaiškofone;

NESIŲSKITEKOLIAŽŲ.

Taippatnesiųskitenuotraukųnuorodų,10iesar
daugiaunuotraukų,iliustruojančiųvienątemą–rei
kėtųatrinktitai,kas,Jūsųmanymu,yrasvarbiausia.
Taippatparašykite,kasnuotraukosevaizduojama.

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švie ti mo nau jie nų“ ma ke tuo to ja

Tai būtina perskaityti

LiepospradžiojeMažeikiųMerkelioRačkauskogimnazijoje lan
kėsi ypatingas svečias – Jeilio universiteto profesorius, rašytojas,
filosofas,MerkelioRačkauskovaikaitisTomasVenclova.Josenelis
1923–1927m.dirboMažeikiuose tuometėsprogimnazijosdirekto
riumiirpasiekė,kadšimokyklataptųgimnazija.TadM.Račkauskas
laikomasgimnazijosįkūrėju,patsjojedėstėlotynųkalbą.

MintispasikviestiT.Venclovą,vienąiškiliausiųlietuviųintelektualų,
seniaibuvokilusigimnazijosdirektoreiAstaiŽukauskienei.Pažadėjęs
apsilankytilieposmėnesį,profesoriusžodįištesėjo.Įrenginįatvyko
svečiųišŠiaudinėskaimo(Akmenėsr.),kur1885m.gimėM.Rač
kauskas,Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos (jojeM.Račkauskas
mokėsi),Mažeikiųmokyklųirkt.
Įvadinisžodis,mokytojoAlgirdoVilkoparengtaspristatymasapie

M.Račkauską,buvokartuirXIXa.pabaigosbeiXXa.vidurioepochos
priminimas.T.Venclovagyvairišraiškingakalbapapildėžiniasapie
lotynųirgraikųkalbosžinovąM.Račkauską,papasakojokaikurias
savogyvenimodetales,knygos„MerkelisRačkauskas.Užrašai:dvi
dešimtmetų(1885–1905)Žemaitijosužkampy“ parašymoirišleidimo
istoriją,senelioindėlįįlietuviųkalbąišverstusgraikųirromėnųautorių
kūrinius.KlausytojusdominoirpatiesT.Venclovosgyvenimas,veikla
irkūrybasovietinėjeLietuvoje...

Svečiopasakojimaspriminė istoriniustometo įvykius,kuriųam
žininkas jis yra. Ir buvo labiau suprantamas vyresniosios kartos
klausytojams.Nekartąnuskambėjopavardės tokių žymiųautorių,
kaipČeslovasMilošas, JosifasBrodskis, su kuriais jis bendravo.
Lituanistamstikriausiaitapsdarartimesnišieprograminiairašytojai,
dabarmatomiišvadovėliųpuslapių.Žavėjoirsvečioerudicija,iršiltas
bendravimassužmonėmis,irypatingaatmintis:vardijodaugybęžymių
žmoniųgyvenimodetalių,lotyniškaicitavoOvidijaus„Metamorfozių“,
graikiškaiHomero„Odisėjo“fragmentus.Žemaitijoje,kaipsakėgarbus
svečias,turėjotiksląpamatytisuseneliogyvenimususijusiasvietas.
TadišMažeikiųkeliaspasukoįŠiaudinę,kurtebestovinamas,kuriame
gimėM.Račkauskas.PasakjįlydėjusiomokytojoMartynoJanuškos,
atsisveikindamasT.Venclova išreiškėviltį darnekartąapsilankyti
Mažeikiuose,kursaugomasjosenelioatminimas.

Vi sas teks tas – www.rac kaus kas.lt.
RomualdaŽILINSKIENĖ

Ma žei kių Mer ke lio Rač kaus ko g-jos li tu a nis tė

Lankėsimerkelioračkausko 
vaikaitistomasvenclova
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Pastaruojumetudaugkalbamaapie
asmenybės ūgtį, individualiąmokinio
pažangą, pasiekimus.Tai pabrėžiama
irGerosmokykloskoncepcijoje.Kaipto
siekti?Manome,kadpagrindinisveiks
nys,vedantissėkmėslink,yravienybė
siekianttikslų,visųmokymasis.Dažnai
vaikai spaudžiamimokytismokykloje,
namuose ir dar papildomai, omokyto
jai atliekaužduočių tiekėjų ir vertintojų
vaidmenį.Galbūt todėl žemi Lietuvos
mokinių pasiekimai, gebėjimas spręsti
problemasirt.t.

PraėjusiaismokslometaisGižųKa
zimiero Baršauskomokyklosdaugia
funkcio centro bendruomenė išsikėlė
sauiššūkį:„Besimokantysbeimotyvuoti
tėvaiirmokytojai=pažangossiekiantys
vaikai“.Tamvisi surezgėmeVaiko pa
žangos siekimo tinklą, kurio tikslai lyg
ir nesusiję suvaikųmokymusi.Vienas
jų – sumokiniais kurti saugią aplinką,
skatinančiąpažinimodžiaugsmą ir kū
rybiškumą, kitas – bendradarbiauti su
tėvais(globėjais,rūpintojais)irtaipsiekti
vaikosėkmės.Tadbuvosuplanuotane
mažaiveiklų,kuriųpagrindinislaukiamas
rezultatas – kultūringesni, vertybines
nuostatas besiugdantys vaikai ir gerė
jantysjųrezultatai.
Vaikopažangossiekimotinklogrupių

nariai pirmiausia turėjo įgyti naujų ge
bėjimų,kadgalėtųįproblemąpažvelgti
kitaip,naujaimąstyti iratrasti.Tadmo
kyklojedaugiafunkciamecentrebuvosu
darytossąlygosmokytis,dalytispatirtimi
ir ieškoti:spalįvyko idėjųmugė „Noriu
pasidalinti“, gruodį organizuotas semi
narasmokytojams„Sumanusšvietimas–įkvėpimasmokytis“,
vasarį–seminaras„Visuminiougdymoteorijairpraktika“,kovą
kartusuVilkaviškiošvietimopagalbos tarnyba irVilkaviškio
savivaldybėsšvietimo,kultūrosirsportoskyriumisurengėme
respublikinęteorinępraktinękonferenciją„Ugdymo(si)aplin
kos įtakamokinioasmeniniamtobulėjimui“,birželįmokytojai
dalijosipatirtimiirkėlėklausimusforume„Pamokossukurtose
erdvėse“.Keliskartuspermokslometusvykohumanistinepe
dagogikaparemtosliteratūrosskaitymaiiraptarimai,stebėtos
kolegųpamokosirmokytasiiškitų.Taippatapmąstėme,kaip
mumssekasivykdytiiššūkį,arsuplanuotosveiklosyrapavei
kios,arsiekiamenumatytųrezultatų.
Pasibaigusmokslometams,visosVaikopažangossiekimo

tinklogrupėsdžiaugėsirezultatais,pelnytaididžiavosisavimi
irnuveiktaisdarbais: „Kartudirbdamosdaugbendravome ir
bendradarbiavome:planavome,diskutavome,ieškojomeargu
mentųsavonuomoneipagrįsti,siekdamosbendrotikslovykdė
meiraptarėmeveiklas.Mokslometųpabaigojeatliktaveiklos
analizėpradžiugino,nespasiektaslaukiamasrezultatas.Tai
reiškia,kadmūsųsuplanuotidarbaibuvopaveikūs“(pradinių
klasiųmokytojųgrupėsnariųmintys).„Kartaissusidurdavome
susunkumais,tačiauveiklosvyko,josbuvotikslingos“,–sakė
dalykomokytojųgrupėsnarės.
Daugkurkalbama,kadįugdymoįstaigąsunkuprisikviesti

tėvus(globėjus,rūpintojus).Galimepaneigtišįmitą.Dauguma
tėvų(globėjų,rūpintojų)noriprisidėtiprievaikųugdymo,tikne
visižino,kaiptaidaryti.Jukjienesimokėpedagogikos.Mes
savoveiklosesudaromesąlygastėvamsveikti:kurtiirpuose

lėtiaplinką,išsakytisavomintis,išreikštinuomonędalyvaujant
diskusijose,pasikalbėtisusavoatžalapateiktatema,sumo
kytojaisaptartivaikopasiekimus.
Taigi, kai visi kartumatomevienąproblemą, keliamesau

iššūkiusirtikslus,planuojameveiklasirlaukiamusrezultatus,
kai draugemokomės, kaip jų siekti, tada ir sulaukiameno
rimų rezultatų –mokinių, siekiančių individualios pažangos,
2015–2016m.m.padaugėjo18,6proc.(tyrimas„Individuali
pažanga“,2016m.birželis).Mokyklojedaugiafunkciamecentre
nėraugdytinių,kurienepasiektųpatenkinamopasiekimųlyg
mens.Didžiuojamėssavovaikais,nesjieyrakūrybiški:patys
teikiasumanymus,planuoja,kaipjuosįgyvendinti,aktyvūs–
87proc.mokiniųnoriaidalyvauja įvairioseveiklose (tyrimas
„Mokausimokytis“,2016m.sausis),paslaugūs.

2016–2017m.m. iškeltas naujas tikslas / iššūkis, kurio
sieksimepanašiaisbūdaisirprincipais.Manome,kadviskas
įmanoma,tikreikialabainorėti,pozityviainusiteiktiirsusitelkti.
Kartaissauleidžiupafantazuoti:kokiųrezultatųmes,lietuviai,
pasiektume, jeivisos institucijos,pagalbos tarnybossusitar
tųirkojakojoneitųtikslolink,neivienaneatsiliktųnuokitos,
neivienanekaltintų,kadkažkaskažkonepadarėarkažkas
kažkamnepasakė,vienoskitomsnepavydėtų,opasimokytų
ištos,kuriaisekasi...Kokiųstulbinamaigražiųrezultatųtada
galėtumepasiekti!

SidutėČERNAUSKIENĖ
Vil ka viš kio r. Gi žų Ka zi mie ro Bar šaus ko 

mo kyk los-dau gia funk cio cen tro di rek to rė

visikartutikslolink

Sėkmės link veda vienybė

Edukacinėse centro 
erdvėse galima kurti,

ilsėtis ir pažinti
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Lopšeliuose-darželiuose

„Visivaikaigimstaturėdamitokiaspatžmogausteisesirlaisves.
Tačiaujiemsreikiapapildomodėmesioirapsaugos,todėlvaikaitu
riVaikoteisiųkonvenciją,kuriapimavisusjųgyvenimoaspektus.“

(Citata iš www.mususeima.lt)

Kelmės„Kūlverstuko“lopšelisdarželiskartusupartneriaisiš
penkiųEuroposSąjungosšaliųsėkmingai2014–2016m.įgy
vendino„Erasmus+“tarpmokyklinėsstrateginėspartnerystės
projektą„Mesesamelygūs–mesturimetaspačiasteises!“
(angl.„WeAreEqual–WeHavetheSameRights!“).Pagrindi
nisšioedukacinioprojektotikslas–supažindintiugdytiniussu
JungtiniųTautųVaikoteisiųkonvencijojeįtvirtintomisnuosta
tomisirtaipužkirstikeliągalimiemsvaikoteisiųpažeidimams.
Projektedalyvavoįstaigosauklėtiniai,pedagogai,įšvietėjiškas
veiklasbeirenginiusįtrauktiirtėveliai.

Per teminiusužsiėmimusvaikaibuvomokomisuvoktisa
votapatybę(aš,manošeima,mūsųvisuomenė),draugystės
reikšmę irporeikį žmogui, supažindinti su teisės irpareigos
sąvokomis,skatintidrąsiaiirmotyvuotaireikštisavonuomo
nę, bendradarbiauti ir būti tolerantiški kitiems.Ugdytiniams
pasiūlytosveiklos,įkvepiančioskurti,atrastiirpajustipažinimo
džiaugsmą,ugdančiosmoralinesvertybes iratsakomybęuž 

visivaikaiturivienodasteises!

Vaidinimas „Aš tu riu tei sę bū ti toks, koks esu!“

LiepąVilniausmiestosavivaldybėjemano,Vilniausspecia
liojolopšeliodarželio„Žolynėlis“direktorėsRamutėsKęstenie
nės,irmamosRamintosZdanienėsiniciatyvabuvopristatyta
daugiafunkciodizainoidėjaikimokyklinėseugdymoįstaigose.
DiskusijojedalyvavoLietuvosedukologijosuniversiteto(LEU)
Socialinėsedukacijos fakultetoSocialinio ugdymo katedros
vedėja doc. dr. SigitaBurvytė, prof. dr.GiedrėKvieskienė
beiVilniausspecialiojo lopšeliodarželiosocialinėpedagogė
KristinaSmirnovaitė.Daugiafunkciodizaino idėjamoksliškai
pagrįsta LEUSocialinės edukacijos fakultete atliekant tyri

daugiafunkcisdizainasikimokyklinėseįstaigose

musiranalizuojantšeimųgerovėssituacijasbeimodeliuojant 
paslaugasvaikamsirtėvams,siekiantužtikrintidarniąugdymosi
aplinką.MokslininkųirpraktikųbendruomenėŠvietimo,kultūros
irsportodepartamentodirektoriuiAlgminuiPakalniškiuipristatė
savokeleriųmetųtyrimaisirekspertųapklausapagrįstusVil
niausspecialiojolopšeliodarželio„Žolynėlis“reformosetapus.
Daugiafunkcisdizainasužsieniošaliųugdymoinstitucijoseyra
populiarusįrankis,oLietuvojetaidarnaujovė.Pradėtaįgyven
dintikaimųbendruomenėse,jinedrąsiaisžingsniaispersikelia
irįsostinėsugdymoįstaigas.Naujosidėjos,siekiantsudaryti

integruotas grupes, kelią
skinasi sunkiai, bet protingi
vadovai, tėvelių iniciatyvos,
moksliniai tyrimai, politikų
palaikymasįrodo,kadviskas
įmanoma.
Pristatydami šią inovaciją

LEUSocialinio ugdymo ka
tedros atstovai pasveikino
savo „Alumni“ organizacijos
narįAlgminąPakalniškįtapus
Vilniausmiestosavivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto
departamento direktoriumi.
Dėstytojaididžiuojasiugdyti
niais,kurietinkamairealizuo
ja įgytas žinias ir prisideda
diegiant šiuolaikiškas bei
visuomenės poreikius atlie
piančiasnaujoves.

RamutėKĘSTENIENĖ
Vil niaus spe cia lio jo l.-d. „Žo ly nė lis“ 

di rek to rė
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Panevėžior.Velžio lopšelisdarželisdalyvavo„Erasmus+“
programosEuropos savanorių tarnybos projekte „Žingsnis
vystymosilink“,kurįkoordinavoVšĮ„Route4“direktorėRasa
Visockienė.Tikslas–skatintijaunųžmoniųtarpkultūrinįmoky
mąsiperpatirtį,padėtiįsitrauktiįpriimančiosorganizacijosbei
josbendruomenėsveiklas.Taiginuo2015m.rugsėjo15d.iki
2016m.birželio15d.lopšelyjedarželyjeviešėjosavanorės:
23metųEmanuelaCorlianoišItalijosir18metųMiriamSabar
išAustrijos.Savanorėsdalyvavougdomojojeveikloje,mokėsi
lietuviųkalbosbei lavinomūsųanglųkalbosžinias, įstaigos
bendruomeneisiūlėidėjasirsumanymus.
SavanorėEmanuelavisusdevynismėnesiuspraleidoprieš

mokykliniougdymogrupėje„Pelėdžiukai“,tapogrupėsirvisos
įstaigosbendruomenėsnare.Pasakpriešmokykliniougdymo
pedagogėsmetodininkėsPranėsAdakauskienės,E.Corliano
linksma,veržli ir pozityvi. „<...>Emanuela tapodrauge,pa
tarėja irpagalbininkegrupėje.Savanorystėspabaigoje ji jau
gebėjoorganizuotiveiklas,supratokomandiniodarbosvarbą,
išmokoplanuotilaiką.“SavanorėišAustrijosMiriamSabartal
kinoikimokykliniougdymogrupių„Drugeliai“,„Skruzdėliukai“
ir„Meškučiai“auklėtojoms.„Meškučių“grupėsauklėtojaReda

„erasmus+“savanorėsvelžiolopšelyje-darželyje

Revotėjąapibūdinokaiplabaidraugišką,jautriąirempatišką
merginą.Miriamteigė,kadsavanorystėVelžiolopšelyjedar
želyjepadėjogalutinaiapsispręsti,kadjitikrainoridirbtianglų
irprancūzųkalbosmokytoja,betsuvyresniaisvaikais.
Džiaugiamės savanorių įgyvendintomis iniciatyvomis.

Emanuelarežisavoirpastatėmiuziklą„Vorovestuvės“,kartu
su vaikais kūrė sceninius drabužius, dekoracijas.Miuziklas
pristatytas darželio bendruomenei, priešmokyklinio ugdymo
grupės „Pelėdžiukai“ tėveliams,Velžiokaimobendruomenei
perKaimynųdienaiskirtąrenginį„Ateikiratsiveskkaimyną“.
SavanorėišAustrijosMiriamįgyvendinokūrybinesidėjas:iš
piešė ikimokyklinio ugdymogrupių „Drugeliai“, „Meškučiai“,
„Bitutės“pavėsiniųsienas,įprasminožodžius:draugystė,meilė
irdarbštumas.
Šissavanorystėsprojektasbuvonaudingasvisaidarželio

bendruomenei:tapomeatviresni,išmokomekalbėtiirsusikal
bėtinetikžodžiais,betirširdimi,vaikaiišgirdodaugybęnaujų 
anglųkalbosžodžių,atsiskleidėjųpomėgisišreikštisaveskam
bantrepo,rokostiliausmuzikai.

RenataLUKOŠEVIČIENĖ
Pa ne vė žio r. Vel žio l.-d. di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui

Emanuela ir mažieji aktoriai miuzikle „Voro vestuvės“ Miriam kūrybinės idėjos

savopoelgius,skatinančiospasitikėjimąsavi
miirartimaaplinka.Taipatsirado„Draugystės
dekalogai“,2016m.kalendorius,iliustruotas
mūsųugdytiniųpiešiniaisvaiko teisių tema,
vaidinimai„Ašturiuteisębūtitoks,koksesu!“
ir „Pasaka apie namus“ (pagal IlonosBum
istorijas), dailėsdarbųparoda „Ašateityje“,
drugelioformosvaikoteisiųlankstinukasirdar
daugybėveiklų,skatinusiųugdytiniųsuvoki
mą,kadkiekvienasžmogusyraišskirtinis ir
svarbus.Pastebėjome,kadįtraukusprojekto
temasugdymoturinystapoįvairesnis,oprie
monėsirmetodai–patrauklesniirpaveikūs.
Įgyvendinantprojektąugdytinių tėvams ir

pedagogams buvo surengti susitikimai su
specialistais.Perjuosgilintosžiniosapievai
kųteisesreglamentuojančiusLietuvosRes
publikos ir tarptautinius teisėsdokumentus,
vadinamosios „Z“ kartos elgesio ypatumus,
išryškintas konstruktyvus tėvų ir vaikų kon
fliktųsprendimobūdas,šeimossvarbairvaid
muomažyliogyvenime.Trumpalaikiaiteminiaimokymųvizitai
pasprojektopartneriusleidopedagogamspasisemtipatirties, 

įgytinaujųžiniųirvisataipritaikytisavodarbe.
PermokymusLietuvojemūsųįstaigospeda

gogaipartneriamspristatė,kokiaismetodais
ir priemonėmis savo ugdytiniams perteikia
projekto temą.Svečiaistebėjo ikimokyklinių
irpriešmokykliniųgrupiųauklėtojųvedamus
užsiėmimus,aptarėjųturinįirpoveikįvaikams.
Pervizitąbuvorašomapažangipedagoginė
programa,kaipikimokyklinioamžiausugdyti
niustinkamaimokytivaikoteisiųatsižvelgiant
įjųamžių,poreikiusirsugebėjimus.
Džiaugiamės, kad įgyvendindami projek

tąturėjomegalimybępasisemtinaujų idėjų,
papildyti ugdymo įstaigos bendruomenės
narių–pedagogų,ugdytiniųirjųtėvų–žinias
beipagerintibendradarbiavimosukolegomis
išužsienioįgūdžius.

Su si pa žin ti su pro jek to in for ma ci ja ga li ma Kel mės 
„Kūl vers tu ko“ lop še lio-dar že lio in ter ne to pus la py je.

IrinaPARADNIKAITĖABROMAVIČIENĖ
Kel mės „Kūl vers tu ko“ l.-d. pro jek tų va do vė
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Namaiirugdymoįstaigayradusvarbiausimažųvaikųpa
sauliai, kurie kasdien turi sietis.Svarbu žinoti, jog vaikams
reikia jais besirūpinančių ir aktyviai jų ugdymoprocesu be
sidominčių tėvųbeipedagogų.Problemayra ta,kadnevisi
tėveliaidomisi,kąsužino,patiriairveikiajųmažyliaikiekvieną 
dieną.
„Pagrindinisvaikougdytojasirauklėtojasyrašeima,tačiau

mūsųgyvenimo tempas toks greitas, kad kartais nebelieka
laikosavoatžaloms“,–teigiapsichologasEvaldasKarmaza.
BūtenttodėlKlaipėdoslopšeliodarželio„Volungėlė“priešmo
kyklinė„Drevinukų“grupėnutarėieškotiįvairesniųirįdomesnių
būdų,galinčiųpaskatintitėveliusdalyvautiįstaigosgyvenime.
Išsikėlėme tikslus:aktyviaibendradarbiaujant irbendraujant
suugdytiniųtėvais,gerintivaikųugdymą(si),padėtitėveliams
suvokti,kadglaudusjųirpedagogųbendradarbiavimas–vie
nasesminiųgerąugdymąlemiančiųbruožų.Siekdamišiųtikslų
vykdėmekeletąprojektų.

Projektas„Profesijųpasaulis“.Vaikamsvykoedukacinės
valandėlėstėveliųdarbovietėse.PabuvojomeKlaipėdosnacio
nalinėjevisuomenėssveikatospriežiūroslaboratorijoje.Išvyką
padėjosuorganizuotiJokūbomama.Miomamadirbamokytoja
PranoMašiotoprogimnazijoje,tadsusipažinomesušiaįstaiga,
mokytojais,trumpamtapomemokiniais.Sužurnalistaispadėjo
susitiktiGabrielėsmama,dirbantiKlaipėdosdienraščio„Vakarų
ekspresas“redakcijoje.Vaikaisužinojokalvystėspaslapčių–
Aleksotėtispakvietėįsavokalvę.Vytautomamanegalėjopa
sikviestiįKlaipėdosduonoskombinatą,tačiaupatiatėjoįgrupę
irpapasakojoapieduonoskelią,vėliauvisiskaniaivaišinosi
duonute.AndrėjosmočiutėsuorganizavosusitikimąsuKlaipė

bendradarbiavimassušeimasiekiantvaikogerovės

dosmiestomeruVytautuGrubliausku,pabuvojomemerijoje.
Projektas„Ganau,ganauraidelespospalvotasknyge

les“.Vykdytosveiklospadėjoplėstivaikųestetinęirbendrąją
kultūrinępatirtį,formuotiknygoskaipmalonumošaltinioįvaizdį
mažylių sąmonėje.Propaguodami skaitymo kultūrą tėveliai
pirmiausiaužsirašėį„Pasakėliųkalendorių“,kadairkokiąpa
sakąskaitysgrupėje.Jiebuvolabaiišradingi,pvz.,Robertos
mamaskaitėpasakąapietriušį,ovėliauišdėžėsištraukėtikrą
triušiuką.Taivisuslabainudžiugino.Pasakasskaitėnetiktė
veliai,betirseneliai,kartujieprisiminė,kaipišmokoskaityti.
Vienitėveliainetikskaitė,betiratsinešėknygučiųpavartyti,
kiti pasakojo, kaip reikia saugoti knygas ir t. t.Perskaitytas
pasakasperrašėme,vaikaijasiliustravo,taipsukūrėme„Dre
vinukųpasakųknygą“.Šiąknygąvaikainešėsinamoirskaitė
suvisašeima.Pastebėjome,kadmotyvacija išmoktiskaityti
buvolabaisėkminga.
Projektas„Pasaulįmatauperobjektyvą.Sustabdytos

akimirkos“.Veiklomissiekėmeskatintivaikusdomėtisaplinka,
atrandantfotografavimąkaipdarvienąbūdąpažintipasaulį.
Vykdantprojektąkiekvienasvaikaskeletuidienųtapofotogra
fu irrinkosi,kada,ką irkurfotografuos.Savaitgalįsušeima
peržiūrėjęirišrinkędvilabiausiaipatikusiasnuotraukasatnešė
jasįgrupėsalbumą.Tėveliaivaikamspadėjosukurtinuotraukų
albumą,kuriametaippataprašytiirjaunųjųfotografųįspūdžiai.
Tėvaipasakojo,kadvisašeimapatyrėdaugdžiugiųemocijų,
kaidraugeturėjoperžiūrėtijaunojofotografodarbus.
Tarptautinis projektas„Pasakykpasauliui labas“ (angl.

„SayHellototheWorld“).Šisprojektasmumssuteikėnaujos
bendravimo ir bendradarbiavimopatirties, skatino pagarbą
kitomstautoms,kultūromsir jųtradicijoms,sužinojomenau

„Esameskaitantiirkultūrin
gatauta,otaireiškia,kadto
kiostautosniekasneipalauš,
nei pažemins.Pasitikėkime
bibliotekomisirknyga“,–sa
kėBibliotekųmetų globėja
PrezidentėDaliaGrybaus
kaitė.Tadpraėjusį pavasarį
Klaipėdos lopšelisdarželis
„Žilvitis“vykdėprojektą„Kny
gų šalis“, skirtą Bibliotekų
metams. Projekto tikslas –
plėtotivaikokultūrinępatirtį,
propaguotiskaitymą.

Siekdami sudominti vai
kus knygelėmis, nutarėme
supažindinti juossuknygos
keliu iki bibliotekos: organi
zavomeedukacinesišvykas
į Sauliaus Jokužio leidyklą
spaustuvę, knygyną „Vaga“,Klaipėdosmiesto savivaldybės
viešosios bibliotekos „Pelėdžiuko“ filialą. Į įstaigą atvyko
poetėZitaGaižauskaitė.Jiskaitėsavoeilėraščius,grupėse
projektodalyviųlaukė„Senasislagaminas“su2015–2016m.
išleistomis knygelėmis. Vaikai klausėsi skaitomų kūrinėlių,
aptarinėjojųiliustracijas.„Arbūtųįdomusužinoti,kąvaikys
tėjeskaitėjūsųtėvai,seneliai,broliaiirsesutės?“–kvietėme

suknyganuo
vaikystės

šeimosnariusnamuosekartusuvaikuskaitytisavovaikystės 
knygeles.
Mūsų įstaigospedagogų lūkestis, kadgalbūt perskaitytos

knygelėsvaikussudominsirpaskatinslaisvalaikiurinktiskny
gą,one kompiuteriniusžaidimus.

AugutėKAULIENĖ
Klai pė dos l.-d. „Žil vi tis“ di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui
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Visagino lopšelyjedarželyje „Auksinisgaidelis“,ugdydami
vaikuspagalšiuolaikinesikimokyklinioirpriešmokyklinioug
dymoprogramas, siekiame kurti naujas edukacines erdves
arbamodernizuotiesamas.Mūsųtikslas–burtibendruomenę
irgerintiugdytiniųbeidarbuotojųdarbosąlygas.
Tobulindamiirkurdamiedukacineserdves,bendradarbiauja

mesuvaikais,tėvais,auklėtojomisirkitaisįstaigosdarbuotojais,
išklausomejųvertinimus,pageidavimus,apsvarstomefinansi
nesgalimybes,numatomepriemonesedukacinėmserdvėms
papildyti.Stengiamėsužtikrinti,kadteikiamospaslaugosirjų
vykdymasbūtųkokybiškas.
Tėvamspritarus,sutelkėmekomandąirpradėjomelopše

liodarželiopavėsiniųatnaujinimodarbus.Ugdytiniųmamos,
tėveliai,broliaiirnetgiseneliaidraugesudarbuotojaisperdvi
savaitesatnaujinovisasįstaigospavėsines.
Kartu su pedagogais ir ugdytiniais sukūrėme edukacinę

erdvę„Daržas“,kuriojesėjomedaržovesirvaistažoles.Vaikai
džiaugsmingaidalyvavošiameproceseirįsipareigojoprižiūrėti
augalusbeilauktiderliaus.
Taippatdalyvaujameprojekte„AšužLietuvą“:bendruome

nėssusitelkimasirbendradarbiavimasįvertintipadėkosraštu.
ŠvietimoirmoksloministrėsAudronėsPitrėnienėspadėkaesa
meapdovanotiiružpateiktąprojektąMokyklosbendruomenės

mūsųtikslas–burtibendruomenę

metųkonkursui.Oparamos
programoje „Geridarbai.lt“
dalyvaujame su projektu
„Daugiatautėje šeimoje –
tautiniaikostiumai“.
Tikime, kad net irmaži

darbai gali lemti didelius
pasikeitimus! Bendradar
biaudami, kurdami šiltus,
pasitikėjimuirpagarbagrįs
tus tarpusavio santykius,
pasieksimepačiųgeriausių
rezultatų ir džiaugsimės
įstaiga, kurioje yra ir bus
gerakiekvienam.

LaimaŠAMATAVIENĖ
Vi sa gi no l.-d. „Auk si nis gai de lis“ 

(Vai kys tės pe da go gi kos 
cen tro) di rek to rė

jųmetodų, padedančių įveikti stereotipus.Per vaizdo tinklą 
bendravomesudarželiuišZagrebomiesto(Kroatija).Turėjome
penkisvaizdosusitikimuspagaltemas:pirmasispirštas–„Aš“,
antrasispirštas–„Aširmanošeima“,trečiasispirštas–„Aš
irmanodarželis“,ketvirtasispirštas–„Aš irmanomiestas“,
penktasispirštas–„Aširmanošalis“.
Dalyvaudamiprojekte„Pasakykpasauliuilabas“,atradome

darvienąbendravimoirbendradarbiavimosušeimabūdą,daug
dėmesioskyrėmeantrajampirštukui„Aširšeima“.Tradiciškai
tėveliaigalvoja,kaddalyvautivaikougdymoprocese–taiateiti
įsusirinkimusprieššventes.Tadnorėdamosišspręstišiąpro
blemą,nutarėmepakviestijuosaktyviauprisijungtiprieantrojo
pirštukopristatymo.Keletąsavaičiųtėveliaiaktyviaidalyvavo
grupėsgyvenime.Susibūręsudarėgrafiką,kurišeimairkada
atvyksįgrupę.Veikloje„Papasakokapiesavošeimą“dalyvavo
visitėveliai.Vaikamstaiitinpatiko.Vėliautėveliaiatskleidė,kad
daugumalabaijaudinosi.Ruošdamiesisusitikimui„Aširmano

šeima“,jienamuosesukūrėsavošeimųplakatus,herbus,api
būdinokiekvienąnarį.
Pedagogųiršeimosbendradarbiavimasgrindžiamasabipuse

pagarbabeibendraisinteresais.Bendravimasirgerastarpu
savioryšys–esministikrospartnerystėsbruožas.Pedagogai,
kurieištikrųjųsuvokiašeimossvarbąugdantvaikus,dirbdami
sutėvaisgalisukurtitikrąpartnerystę.Tadkasdienpabrėžėme,
kadtėvųpagalbayrabūtinairlabainaudingamažyliųugdymo
kokybei.Bendradarbiaujantpaaiškėjo,kadtėveliamsrūpivaiko
rengimomokyklaiklausimai,konfliktų,ginčųsprendimobūdai,
adaptacijossunkumųįveikimasikimokyklinėjeįstaigojeirkt.
Sociologiniai tyrimai rodo, kad tie vaikai, kurių tėvaibuvo

aktyviauįsitraukęįjųgyvenimą,rodėgeresniusakademinius
pasiekimus ir kognityviniusgebėjimus.Opatys tėvaigeriau
vertinosave.

IlonaGAIDIENĖ
Klai pė dos l.-d. „Vo lun gė lė“ prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gė
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ŠiųmetųrugpjūtįpaminėtosmokytojoJuozoDamijonaičio
145osiosgimimometinės.Minėjimas jogimtinėjeprasidėjo
šv.MišiomisVišakioRūdosbažnyčioje.KlebonasVidmantas
Striokasšiltaiprisiminėšįžmogų,nuveiktusdarbusirnueitą
gyvenimokelią.
J.Damijonaitisgimė1871m. rugpjūčio15d.Beržiniškės

kaime,Gudeliųvalsčiuje,Marijampolėsapskrityje.VišakioRū
dojebaigęspradinęmokykląiršiektiekpasimokęsrusųkalbos
beiaritmetikos(lietuviųkalbosdraudimometais), jis įstojo ir
su pagyrimu baigėVeiveriųmo
kytojųseminariją.J.Damijonaitis
buvomokytojas,pirmųjų lietuviš
kųvadovėliųpradžiosmokykloms
autorius,leidėjas,lietuvybėspuo
selėtojas. Lietuviams katalikams
gimtinėjemokytojo darbo vietų
nebuvo,tadjisapie20metųmo
kytojavoLenkijoje.Tensukūrėšei
mą,gimėdvidukros.Prisidengęs
įvairiais slapyvardžiais (Pusber
nis, Beržiniškietis ir kt.) aktyviai
reiškėsi lietuviškoje spaudoje,
visaip stengėsi padėti lietuviškai
mokyklai. 1906m.Varšuvoje iš
leidosavopirmąjį lietuvių kalbos
pradžiamokslį„ABC“(viršelįpiešė
MikalojusKonstantinasČiurlionis).
Prasidėjus1914m.karui,jissu

šeimabuvoLietuvoje ir negalėjo
grižtiįsavotarnybosvietąLenkijoje,todėlpradėjodirbtimoky
tojųkursuoseVilniuje.ArtėjantisfrontasJ.Damijonaitįnubloškė

juozuidamijonaičiuiatminti

įGomelį(Baltarusija),vėliauįVoronežą(Rusija).Čiajis
steigėmokyklaspabėgėliųvaikams,dėstėlietuviųkalbą
evakuotojeVilkaviškiogimnazijojeirkt.
1918m.grįžoįKauną:dirbopradžiosmokykloje,dės

tėlietuviųkalbąmokytojųkursuose,leidoknygas(gra
matikos, aritmetikos vadovėlius) pradžiosmokykloms.
ŠvietimoministerijajįpaskyrėmokyklųįgaliotiniuKauno
miestuiirapskričiai,Kaunomiestomokyklųinstruktoriu
miinspektoriumi.J.Damijonaitismirė1926m.gruodžio
6d.,palaidotasKaunoPetrašiūnųkapiniųpanteone.
145osiomsJ.Damijonaičiogimimometinėmspami

nėtiišleistamano,BirutėsBytautienės,knygelė„Juozas
Damijonaitis“, ogimtinėje atidengtaąžuolinėatminimo
lenta.Ceremonijojedalyvavokeliosdešimtysžmonių–
J.Damijonaičiogiminaičių,kaikurieatvykoišJungtinių

AmerikosValstijų.
BirutėBYTAUTIENĖ

Parodoje pristatomos išskir
tinės, jau istorijos liudytojomis
tapusios fotomenininko Vaclovo
Strauko ciklo „Paskutinis skam
butis“ fotografijos išmuziejaus
rinkinių.JosiliustruojaXXa.8–9
dešimtmečiųmokyklos kasdienį
gyvenimą,šventesirtradicijas.

V.Straukasgimė1923m.Pože
rėskaime(Šilalėsr.).Nusprendęs
tapti mokytoju, 1946–1950m.
studijavo lietuvių kalbą ir litera
tūrąVilniauspedagoginiame ins
titute.Baigęsstudijas,būsimasis
fotomenininkas lankėValstybinio
dramosteatrostudijąirkurį laiką
vaidino Klaipėdos dramos teat
re. Vėliau 15metųmokytojavo
įvairiose Žemaitijosmokyklose.
Nuoširdus tiesioginis V.Strauko
ryšyssumokiniais,dirbantlietuvių
kalbosmokytoju,vėliaufotografu
armėgėjiško teatro režisieriumi,
subrandinoidėją–nufotografuoti 

vaclovasstraukas–mokytojassufotoaparatu

Lietuvosšvietimoistorijosmuziejus(Vytautopr.52,Kaunas)maloniaikviečiaįrugsėjįatidarytąparodą
„VaclovasStraukas–mokytojassufotoaparatu“išciklo„Paskutinisskambutis“(1975–1987).

„Pas ku ti nis skam bu tis. Klai pė dos 21 vi du ri nė mo kyk la. Iš leis tu vių va ka ras“. 1981 m.
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Fotografija–taidokumentiniopaveldodalis.Jiliudijasvar
biausiusįvykius,fiksuojasujaissusijusiusasmenisarasmenų
grupes.Dažnaitikišfotografijųgalimeatkurtiįsimintinusmūsų
valstybės įvykius, konkrečių asmenų vaidmenį tam tikrame
kontekste.
Lietuvos švietimo istorijosmuziejaus fonduose saugoma

gausivinječiųkolekcija.Vinjetės–išskirtinėfotografijosmeno
rūšis.Joseužfiksuotinetikgarsiųasmenųportretai,betirgausi
vartojamųikonografiniųženklųsimbolika: įspaudai,spaudai,
fotoateljė,fotografųpavardės, įvairūsįrašai,piešiniai,moks
lopriemonės(gaubliai,knygos,rašikliai, rašalinės, liniuotės,
skriestuvaiirt.t.),pastatų,kuriuosebuvoįsikūrusiosmokslo
įstaigos,nuotraukos,meninėornamentikairkt.Grupinėsvinje
tėsyraiškalbingiausiabeiteisingiausiaistoriniųįvykiųirjuose
dalyvavusiųasmenųatminimofiksuotoja,metraštininkė.

Lietuvosšvietimoistorijosmuziejuskviečiaįparodą 
„Laikoženklaifotografijoje.vinjetėsXiXa.pab.–XXa.pr.“

Pirmuoju Lietuvos fotografijos istorijos laikotarpiu laikytini
1854–1864m.,tadafotografijabuvoamatasirįmenąnepre
tendavo.Vyravoportretinėfotografija.1864–1905m.jąimta
naudotimoksloreikalams.1904–1918m.žengtipirmiejifoto
žurnalistikosžingsniaiLietuvoje,išaugoiliustracijųirfotografijų
poreikisperiodiniuoseleidiniuose.Šiuolaikotarpiuprofesiona
lūsfotografaisavodirbtuvėseįrengėpirmąsiascinkografijasir
galėjogamintisreikiamasklišes,fotografijųnebereikėjogabenti
įVaršuvą,RygąarKaraliaučių.
Lietuvojevinjetėsbuvolabaipopuliariostarpmoksleivijos.

Baigęmokytojųseminarijas,mokytojųkursus,gimnazijasar
kitasmokyklas, buvę bendramoksliai norėdavo tą ypatingą
gyvenimoetapą įprasminti vinjetėsedraugesupedagogais.
Tikėta,kadvinjetė–taitradicijos,autentiškumobeiišliekamo
siosvertėsderinys.Irtaitiesa...

Kadangivinjetės itin iškal
bingos, nusprendėme, kad
atėjo metas iš muziejaus
fondųiškeltiilgusmetusdūlė
jusiasšimtametesnuotraukas
ir jas parodyti visuomenei.
Parodą„Laikoženklaifotogra
fijoje.VinjetėsXIXa.pab.– 
XXa.pr.“parengiauaš,mu
ziejininkėJūratėJagminienė,
apipavidalino dizainerėRa
mintaArdzevičienė.Ateityje
planuojametęstiparodųciklą
„Laiko ženklai fotografijoje“
ir visuomenei pristatyti tar
pukario Lietuvos gimnazijų,
progimnazijų,mokytojų se
minarijų, pedagoginių kursų,
amatų, aukštųjų bei tautinių
mažumų mokyklų vinjetes
1918–1940m.

Parodaveiksiki
gruodžio30d.

JūratėJAGMINIENĖ

akimirką, kai prasideda jau
nystė.Taipatsiradociklai„Jau
noji Klaipėda“ (1977–1979) ir
„Paskutinisskambutis“(1975–
1987). Vėliau fotomenininkas
„grįžo“ į gamtą, o ir dabar,
būdamas garbaus amžiaus,
nepaliauja kurti. V. Straukas,
pasitelkęs šiuolaikines tech
nologijas, savo jau klasika
virtusiems kūriniams suteikia
spalvų (albumas „Neringos
peizažas“,2012).
Vistikdidžiausiąpripažinimą

menininkui pelnė fotografijų
serija „Paskutinis skambutis“.
V.Straukasdaugiauneidešimt
metų fotografavomokyklines
šventes, tapo savotiškumo
kyklos kasdienybėsmetraštininku. „Svarbiausia idėja, kurią
norėjauįgyvendinti,–atvaizduotinedieną,nemetus,betaki

mirką,kaibaigiasivaikystėir
prasidedajaunystė“,–kalbėjo
fotomenininkas.
V.Straukasmenotyrininkų

įvardijamas kaip lyrinio rea
lizmoatstovas.Ciklas „Pas
kutinisskambutis“–taiatviro
žvilgsnio,naivumuiroptimiz
mualsuojantis,sunetikėtais
siužetais,mažomis, galbūt,
surežisuotomisirdraugebre
sonišku (HenriCartierBres
son)„lemiamumomentu“pa 
gautomismizanscenomis...
Parodaveiksiki
lapkričio4d.

Vi sas teks tas – www.ber nar di nai.lt.

VilmaVALIUKONIENĖ
Lie tu vos švie ti mo is to ri jos mu zie jaus rin ki nių sau go to ja

„Pas ku ti nis skam bu tis. Pir mo kės“. ~1980 m.
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ŠiąvasarąŠventojojesurengtaKaliningradoregionovaikų,
besimokančiųlietuviųkalbosbeietninėskultūros,trečiojikūry
binėstovykla„Palikimas“.Jostikslas–padėtiišsaugotitautinę
kultūrą,gimtąjąkalbą,palaikytiirstiprintiryšiussuLietuva.O
pagrindinėstovyklautojųužduotis–žinomųLietuvoskultūros
irmenoveikėjųkūrybosmotyvaissukurtišiuolaikinįveikalą.
Praėjusiaismetais pagalKristijonoDonelaičio irMikalojaus
KonstantinoČiurlioniokūrybąbuvoparengti irviešai rodomi
performanso formos šokio spektakliai „Gamtos ir žmogaus
ratas“,„Kadujogenezė“.
ŠiemetstovyklostemapasirinktapažymintLiudvikoRėzos

240ąsiasgimimometines.13–16metųpaaugliaisusidorojo
sunelengvakūrybineužduotimi–pagalL.Rėzosveiklosirkū
rybosmotyvus,naudodamipiešimosmėliutechnikąirrinkinio
„Dainos“aranžuotąmuziką,sukūrėanimacinįmuzikinį filmą
„Rėzaniumas“(taipbuvopavadintasL.Rėzoslėšomispasta
tytasbendrabutisneturtingiemsAlbertinosuniversitetostuden
tams).Įvykdytišiąužduotįpadėjojaunimuzikos,teatroirdailės
profesionalai: režisieriusVladimirasBočiarovas (Maskva),
kompozitorėJutaPranulytė(Vilnius,Škotija),etnomuzikologė
EmilijaVaiginytė(Vilnius),džiazomuzikantasirkompozitorius
MantvydasPranulis(Vilnius),kinooperatorėElenaVasiljeva
(Kaliningradas),dailininkė(piešimassmėliu)TatjanaLeonova
(Kaliningradas).KūrybineistovyklaivadovavoNesterovolietu
viųkalbosmokytojaTatjanaRodenko.

 
StovyklojesvečiavosiLRgeneraliniokonsulatoKaliningrade

generaliniskonsulasOlegasSkinderskis,UABSveikatoscentro
„Energetikas“atstovėRitaMa
tulevičienė.Įspūdingaipasirodė
Šiauliųmiesto kultūros centro
kamerinis choras „Bičiuliai“,
atlikęs liaudies ir harmonizuo
tuskūriniusišL.Rėzosrinkinio
„Dainos“.Taip pat viešėjoVil
niaus „Stalo teatras“, pristatęs
spektaklį„Eglėžalčiųkaralienė“.
Laisvalaikiu vaikai galėjo

sportuoti, lankyti baseiną, po
ilsiauti prie jūros, pramogauti
draugesubendraamžiaisišBal
tarusijosirMažeikių.Įspūdingai
buvo švenčiami stovyklautojų

stovykloje„Palikimas3“ gimtadieniai(rėmėMažosiosLietuvosdraugijaČikagoje).
Darvykolietuviųkalbosužsiėmimai,susipažintasuKlaipė

doskraštu.Palangoskultūrosirjaunimocentrevaikaisusitiko
sumiesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Laura
Grendiene.Klaipėdojestovyklautojųlaukėpažintinispasiplau
kiojimaslaivupouostoakvatoriją.Kalvystėsmuziejujebuvo
surengtaedukacinėveikla „Pažinkimebaltųpapuošalus“.Jau
niejilankytojaisužinojoapiesenosiosjuvelyrikostechnologijas,
baltųpapuošalųįvairovę,ornamentusirjųprasmę,išžalvario
gaminokuršiškuspapuošalus.VaikaitaippatapsilankėKlai
pėdospiliesirgintaromuziejuose.
Perstovyklosuždarymoceremonijąstovyklautojaitrumpai

pristatėsavokūrybinįdarbą:būsimofilmofragmentus.Didelį
įspūdį padarė smėlio animacijos vaizdai. Susirinkusiuosius 
nustebinofilmuipritaikytosir pagalautentiškustekstussukurtos
MažosiosLietuvosdainųmelodijos.
Visiems kūrybinės stovyklos projekto vykdytojams įteikti

Kaliningrado regioninės lietuviųkalbosmokytojųasociacijos
ir UABSveikatos centro „Energetikas“ sertifikatai.O filmo
„Rėzaniumas“pristatymasnumatomasšįrudenįJuodkrantėje,
Klaipėdoje,KaliningradeirVilniuje.

Stovykląvainikavopriesenosiosšventvie
tėsuždegtaslaužas.Sekdamisenovėsbaltų
tradicijaiškilmiųkaltininkaimetėįlaužągintaro
dulkesirmintysesiuntėlinkėjimusbeiišsakė

slaptusnorus.
Rengdami kūrybinės sto

vyklos programą, jos orga
nizatoriai įsidėmėjo L. Rė
zos žodžius: „Kas iš šaltos
kasdienybės yra iškopęs į
šią dvasingumo sritį, to jau
nebauginalaikonaštairže
miškosios kančios.“ Padėti
vaikuiperkūrybąpakiltivirš
kasdienybės–taikūrybinės
stovyklosvizija.

Pagrindinisstovyklospro
jektorėmėjasLRšvietimoir
moksloministerija.Užsuteik
tą pagalbą esame dėkingi
UABSveikatoscentrui„Ener
getikas“irČikagosMažosios
Lietuvosdraugijosfondui.

AleksasBARTNIKAS
Kū ry bi nės sto vyk los „Pa li ki mas 3“ 

pro jek to va do vas


