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Švietimoirmoksloministreitalkinagrupė
moksleivių–visuomeniniųpatarėjų

MinistrėAudronėPitrėnienėsusitiko sumokiniais, kuriuosLietuvosmoksleivių
sąjungadelegavoįvisuomeniniuspatarėjus.
„Manlabaisvarbimokiniųnuomonėaktualiaisšvietimoklausimaisirkaipjievertina

mokyklosevykstančiusšvietimoprocesus“,–sakėA.Pitrėnienė.
Susitikimometuaptartossritys,kuriomisgalėtųdomėtisvisuomeniniaipatarėjai

irapierealiąjųsituacijąmokykloserinktųmokiniųnuomones:judriosiospertraukos,
mokyklųtarybųveikla,pilietiškumougdymas,ekonomikospamokos,konsultacijos,
karjerosugdymas,socialinisdarbas,neformalusisugdymasirkt.
Mokiniaipasiskirstėkuravimosritimis irsutarėaktyviaibendradarbiauti teikiant

ministreimokiniųapklausas,pastabasirsiūlymusįvairiaisšvietimoklausimais.

Mi nis te ri ja pa si sa ko prieš ne sa va no riš kas 
rinkliavasšvietimoįstaigose

MinistrėAudronėPitrėnienėraštukreipėsiįsavivaldybiųmerus,atkreipdamadė
mesį,kadministerijaištėvųirvisuomenėsatstovųgaunainformacijosdėlrinkliavų
ikimokykliniougdymoįstaigose irbendrojougdymomokyklose:patalpųarklasės
remontui,baldams,užsieniokalbųvadovėliamsirpratyboms,ekskursijoms,dova
nomsirpan.
„Švietimoirmoksloministerijapasisakopriešbetkokiasnesavanoriškasrinkliavas

mokyklose,kuriosskatinatėvųsupriešinimą,didinasocialinęatskirtį“,–pabrėžiama
švietimoirmoksloministrėsrašte.
Pasakministrės,tėvaimokyklągaliremtitiksavanoriškai:skirtiiki2proc.pajamų

mokesčiosumos,beto,remtimokykląpagalLietuvosRespublikoslabdarosirpa
ramosįstatymoreikalavimusmokyklųuždaviniamsįgyvendinti irfunkcijomsatlikti
beigautiišsamiąataskaitąapielėšųpanaudojimą.Ikimokyklinio,bendrojougdymo
įstaigosturiskelbtiviešąataskaitą,kuršioslėšosyrapanaudojamos.

Užmokyklųremontąatsakingossavivaldybės.Lėšųmokyklųstatybai,remontui,
infrastruktūraigerinti,mokymoįrangaiatnaujintiirkt.skiriamaišvalstybėsbiudžeto
irEuroposSąjungosparamosfondų.Baldus,vadovėliusirkitasmokymopriemo
nesgalimaįsigytiužmokiniokrepšeliolėšas.Raštetaippatpažymima,kadpratybų
sąsiuviniaimokiniamsnėraprivalomi.

Vaikųirjaunimosocializacijos 
projektams–100tūkst.eurų

Savivaldosirpilietiškumostiprinimą,visuomeniškumą,lyderystę,saviraišką,sa
vanorystęirsveikatingumąskatinantiemsprojektamsŠvietimoirmoksloministerija
paskirstė100tūkst.eurų.
„Vaikųirjaunimosocializacijosprojektųkonkursasšiemetskelbtaspirmąkartąpo

septyneriųmetųpertraukos.Pradedamevėlskirtilėšųlabaisvarbiaisričiai–vaikų
socializacijai“,–sakošvietimoirmoksloministrėAudronėPitrėnienė.
2015m.vaikų ir jaunimosocializacijoskonkursuibuvopateiktos54paraiškos,

finansavimasskirtas28projektams.Keturiišjųapimavisas,kiti–dešimt,penkias
savivaldybes.Įprojektusnumatytaįtrauktinuo20iki2000dalyvių.
Paramaskirtamokyklųsavivaldą,socializacijaipalankiąaplinką,sveikatingumąir

fizinįaktyvumąskatinantiemsprojektams.Taippatdaugdėmesioskiriamasocialiai
jautrioms,mažiaugalimybiųturinčiomsvaikųirjaunimogrupėms:išsocialinėsrizikos
šeimų,globosnamų,dienoscentrų.

ParengtapagalŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus in f.
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LR švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) va do vų kai
ta nė ra daž na. Dar re tes nis reiš ki nys – mo te ris mi nist rė, 
va do vau jan ti ne pa pras tai svar biai ir su dė tin gai vals ty bės 
švie ti mo sis te mai. Lie tu vos švie ti mo pa dė tis nie ka da ne bu vo 
pa pras ta, to dėl ir su si do mė ji mas – di džiu lis. Ar nau jo ji švie
ti mo ir moks lo mi nist rė taps tuo „ker ti niu ak me niu“, ku ris 
kils te lės švie ti mą į aukš tes nį lyg me nį, su teiks jam nau jų 
po stū mių? Rug sė jo pra džio je pa na šių min čių pa ska tin ti ži
niask lai dos at sto vai rin ko si į spau dos pus ry čius. Švie ti mo ir 
moks lo mi nist rė AudronėPitrėnienė žur na lis tams pri sta tė 
per 100 die nų nu veik tus dar bus.

„Švietimonaujienų“ redakcija,atsižvelgdama į jauskelbtą
gausiąinformacijąapieišsakytasministrėsmintis,apžvelgia
dalįŠMMvadovėsdarbų,kurie tiesiogiaisusijęsubendrojo
ugdymoprocesais.

„IŠtIkrųjųyrakItaIp...“

Ministrėsvečiussutikopriegėlėmispapuoštostalo.Pirmiau
siaA.Pitrėnienėatkreipėvisųdėmesįįnaujosioskomandos
parengtus strateginius dokumentus, kurie daro įtaką visam
švietimovyksmui. „Viešojojeerdvėjepasigirstanuomonių,–
pabrėžėministrė,–kadšvietimasdirbanestrategiškai,trūksta
strateginiopožiūrio.Ištikrųjųyrakitaip.Europosekspertaimūsų
dokumentus, reglamentuojančius švietimoprocesus (prade
dantstrateginiaisdalykaisirbaigiantveiksmųplanais),vertina
labaiteigiamai.Jieteigia,kadsvarbiausiuosedokumentuose
aiškiainubrėžtašaliesšvietimokryptis.Vyriausybėsprograma
reglamentuojamūsųveiksmus,kuriuosprivalomeįgyvendinti.
VisosVyriausybėsnuostatos,susijusiossubendruojuugdymu
irprofesiniumokymu,yraįgyvendinamos.Baigtiniomomento,
suprantama,švietimosistemojefaktiškainėra...“

„VIskassusIjętarpusaVyje“

Ministrėskomandaatlikoirsuskaičiavo56,anotministerijos
vadovės, gerusdarbus.Dauguma jų, pasakA.Pitrėnienės,
susijętarpusavyje:negalimaaiškiaipriskirti,kaspriklausotik
vaikamsarbatikmokytojams,tikmokslininkamsirpan.Negali
įvardyti,kadnuovienoarkitoatliktoveiksmodaugiausiailai
mės,pavyzdžiui,mokiniai.Viskassusipinaįvienį.Mokytojas,
mokinys, studentas, profesorius veikia vieni kitus, glaudžiai
sąveikauja.
Pavyzdžiui,ikimokykliniougdymosritis:atsižvelgdamaįtėvų

prašymus,ŠMMnuorugsėjo1osiosįsteigė5ikimokyklinioir
priešmokykliniougdymogrupesVilniausrajonosavivaldybė
je.Ministrėsnuomone,tailabaiprasmingasįvykis.Parengtos
Vaikųdarželiųmodernizavimorekomendacijos.Skirtadidelė
investicija (20mln.Eur) išESstruktūrinių fondų.Šios lėšos
pasieksikimokyklinesįstaigasirišesmėsprisidėsprieugdymo
kokybėsgerinimo.Rekomendacijos,kaipturiatrodytigrupės,
ugdymoerdvėsšiandienosikimokyklinėseįstaigose,pateiktos
itinlaiku.Taipadėstinkamaipasirengtinumatytiemspokyčiams.
Išleistanaujųleidiniųvaikųugdymoklausimais,kurietėvams,
įsitikinusiA.Pitrėnienė,labaisvarbūsirreikalingi.Jieleisgeriau
suvoktisituaciją,atsakingiauruoštisšiametapui.
Bendrasisugdymas taippatpatiriapokyčius.Prasidedant

mokslometamsministrėvisasmokyklasirjųmokiniuskvietė
užtikrinti,kadnebuspraleistanėvienapamoka.Parengtostrijų
konsultaciniųvalandųtaikymomokyklojerekomendacijos.Šios
valandosskirtosvaikams,turintiemsvienokiųarkitokiųugdy
mo(si)sunkumų.Pagalbąvaikuibūtinaužtikrinti„čiairdabar“.
Nepomėnesio,nedarvėliauirnelaukiant,kolproblemasavai

Šimtasdienų–mokyklosgerovei

meišnyks.Aptikęsmokymosispragasapklausosmetu,atlikus
kontrolinįdarbąarvaikuisusirgus,minėtasvalandasmokytojas
turėtųpanaudotimokiniųugdymo(si)pasiekimamsgerinti.

„LabaIsVarbuIrInoVatyVu“

„Taip pat patvirtinomebrandos darbą, – teigė švietimo ir
moksloministrė.–Tai–ypatinganaujovė.Strateginiuosedoku
mentuosepabrėžiama,kadmomentinismokiniųžiniųtikrinimas
peregzaminųsesijąneatspinditikrųjųjaunožmogausgebėjimų
irjopasiekimų,įgytųper12ugdymo(si)įstaigojepraleistųme
tų.Todėlapsispręstaieškotinaujųvertinimoformų.Brandos
darbas–vienasišžingsnių.Mokinyskeleriusmetuskaupsir
perbrandosdarbo pristatymąatskleis savogebėjimus.Tas
pristatymasnebūtinaiturėtųvyktiegzaminųsesijosmetu–jis
galibūtiatliktasanksčiau.Manome,kadtailabaisvarbuirinova
tyvu:tiekmokiniui,tiekmokytojui,tiekvisaišvietimosistemai.“
Nuo sausio 1osios bus pradėtas taikyti naujasmokyklų

finansavimomodelis–klasėskrepšelis.Eksperimentinėmo
kymolėšųapskaičiavimoirpaskirstymometodikapirmiausia
busišbandytapenkiosesavivaldybėse.
Pirmąkartąišdrįstaįvardytimokytojųdalyvavimoįvairiuose

renginiuoseirpavadavimojiemsišvykusproblemą.Dabarnu
matytagalimybėirlėšossumokėtipavaduojančiammokytojui.
Atsižvelgiantįšvietimoprofesiniųsąjungųsiūlymusgerinti

mokytojųpadėtį,užtikrintinormalųdarbokrūvį iratlygį,mo
kytojamspaskirstytos penkios kontaktinės valandos, kurios
anksčiau buvo įrašytos įmokyklos direktoriaus pareigybę.
Mokyklų vadovų atlyginimai dėl to nenukentės.Šiandienės
mokyklosvadovas–mąstantis,ieškantissprendimų,dirbantis
suišoriniaispartneriaisirvidauskomanda,kuriantismokyklos
kultūrąstrategas.Šireforma–nepigi:valstybeitaipapildomai
kainuosapie7,5mln.Eur.Biudžete,kaipteigėA.Pitrėnienė,
lėšųtamskirta.
„Jau parengtas ir dabar derinamas kompleksiškai teikia

mospagalbosvaikui iršeimaidokumentas– tarpinstitucinis
veiksmųplanas,formuojantisvisiškainaująpožiūrį,–pabrėžė
ministrė.–Pagalbavaikui turibūti teikiamakompleksiškai ir
arčiausiaijogyvenamosiosvietos.Išsovietiniųlaikųlikęso
cializacijoscentrai–dažniausiaibuvusiosvaikųkolonijųpatal
pos.Atsižvelgiantįšiandienospožiūrįįdarbąsunelaimingais,
nuskriaustaisvaikaisjosnetinka.Manytume,tamtiktųmažos
įstaigos,kuriosegyventųapie20vaikų.Atskirtasnuobendros
ugdomosiosaplinkosvaikasprivalėtųgautivisąkompleksinę
veiksmingąpagalbąsavogyvenamojojevietoje.Požiūrisirfilo
sofijaišesmėskeičiasi.Šiemet,nuorugsėjo1osios,suteikiama
galimybėmokytissuimtiesiems–jaunuoliamsiki16m.Atlikome
nemažusVaikominimaliosirvidutinėspriežiūrosįstatymopa
keitimus.Parengtosnaujosdarboformossuelgesioproblemų
turinčiais vaikais. Įsteigti koordinatorių etatai savivaldybėse.
Jiebusatsakingiužtarpinstitucinįbendradarbiavimąteikiant
pagalbąvaikui.Sugriežtinomereikalavimuslektoriamsirinstitu
cijoms,kuriosrengiairorganizuojapedagogikos,psichologijos
mokymusmokytojams...“

Išspaudospusryčiųišėjomegavęaiškųpatvirtinimą:žodžiai
teisingi,dokumentaireikšmingiiriškalbingi,dauggerųsiekių.
Betartopakanka,kadvaikųakyseįsižiebtųpasitikėjimoirtikė
jimo,pagarbos,saugumo,nesurežisuotosviltiesirnedirbtinės
meilėsugnelė?Mokyklojejauapstuelektronikos,informacinių
technologijų,omokytojaikažinkodėlnerimsta,visrengiasistrei
kuoti...NeįmenamaLietuvosmįslė?Norisitikėti,kadšvietimo
irmoksloministrėA.Pitrėnienėparodysžemaitiškącharakterį,
atsigręšįmokytoją,pagaliauįspėsalegorinioposakioprasmę
irišesmėsimsisspręstiįsisenėjusiųšvietimoproblemų...

JuozasŽINELIS
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Kaip ska tin ti jau ni mo pi lie ti nį ak ty vu mą? Kaip įkvėp ti juos 
at sa kin gai ir drą siai veik lai? Ko kios yra Eu ro pos pi lie čio 
ver ty bės? At sa ky mų į šiuos klau si mus rug sė jį Vil niu je ieš
ko jo 20 jau no sios kar tos po pa mo ki nės veik los pe da go gų iš 
įvai rių Uk rai nos re gio nų. 

Lietuvosšvietimoįstaigose,jaunimobeisujaunimudirban
čioseorganizacijosesvečiaisėmėsieuropinių,demokratinių
vertybių ugdymo patirties, domėjosi galimybėmis dalyvauti
bendruoseaktyvauspilietiškumoskatinimoprojektuose.
PirmojiukrainiečiuspriėmėšvietimoirmoksloministrėAud

ronėPitrėnienė.Pasakjos,neformalusisugdymas–ypatinga
jaunimougdymosritis,padedantiformuotižmogausvertybinį
pasaulį.Ministrė svečiamspalinkėjo viešnagėsmūsųšalyje
metuperimtikuodaugiaugerosiospatirties.„Temos,kuriomis
domėsitės, – pilietiškumas, tolerancija, demokratija, – ypač
reikšmingosirLietuvosmokyklai,mokytojams,mokiniams“,–
kalbėjoA.Pitrėnienė.

„SusitikęsuLietuvosjaunimuUkrainospedagogaiįvertino
mūsųšaliespatirtį,ugdantjaunosioskartosdemokratinesver
tybes,irtarėsi,kaipjasperteiktijauniesiemsukrainiečiams“,–
pasakojaUkrainospedagogųvizitoorganizatorė,Lietuvosvaikų
irjaunimocentroatstovėJolantaMarkevičienė.

LietuvojesvečiaisusitikosuLRSeimonariuGintaruSte
ponavičiumi,Lietuvosmoksleiviųsąjungos,Lietuvosvaikųir

Kaip jau na jai kar tai per teik ti de mok ra ti nes ver ty bes?

jaunimocentro(LVJC),Jaunimotarptautiniobendradarbiavimo
agentūros,Jaunimoreikalųdepartamento,Lietuvos jaunimo
organizacijųtarybos,Žmogausteisiųstebėjimoinstitutoirkt.
atstovais.
Susitikimuoseaptartajaunųžmoniųaktyvauspilietinioda

lyvavimo svarba bei skatinimobūdai, gilintasi į jų politikos
ypatumus, pilietiniamaktyvumui skatinti skirtas programas,
kuriosegalėtųdalyvautiirUkrainosjaunimas.Ukrainiečiams
surengtipraktiniaijaunimolyderiamsreikalingųkompetencijų
mokymai bei veiklos planavimo sesijos.ViešėdamiVilniuje
svečiaiplanavopraktinesjaunųžmoniųaktyvumąskatinančias
iniciatyvas(renginius,akcijas),kuriasvykdytiėmėsisugrįžęį
savoorganizacijasUkrainoje.

UkrainiečiųvizitąLietuvojeorganizavoLVJCkartusuKijevo
Ekologijos,ekonomikosirteisėsinstitutu.Šiviešnagė–vys
tomojobendradarbiavimoprojekto„Europospiliečioformulė“,
skatinančioUkrainos jaunų žmonių aktyvų pilietiškumą bei
įsitraukimąįRytųpartnerystėspolitikosformavimąirįgyven
dinimą,dalis.
ProjektopabaigojeKijevevykskonferencija,kuriojebuspri

statytirezultataiirukrainiečiųjaunimopilietiniodalyvavimoak
tualijos,eurointegracijosiššūkiai.Numatoma,kad,pasibaigus
projektui,dešimtyjeUkrainosrajonųatsiraspilietiniougdymo,
paremtoeuropiniųvertybiųperėmimu,konsultantų, jaunimui
busorganizuojamirenginiai.

ParengtapagalLVJCirŠMMinf.

Pilietinis ugdymas

Švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė pa si ra
šė įsa ky mą dėl at nau jin tos su dė ties dar bo gru pės, ku ri iki  
lap kri čio pa bai gos tu ri pa reng ti ga lu ti nį tar pins ti tu ci nį Pi
lie ti nio ir tau ti nio ug dy mo 2016–2020 m. veiks mų pla ną 
ir pa teik ti tvir tin ti Vy riau sy bei. Nu ma ty ta ska tin ti ir pa lai
ky ti įvai rias mo kyk lų, vals ty bi nių įstai gų, ne vy riau sy bi nių  
or ga ni za ci jų pi lie ti nes ini cia ty vas, kryp tin gą pi lie ti nį ir tau
ti nį ug dy mą, o įgy ven di ni mo prie mo nes pa grįs ti re a lio mis 
lė šo mis.

Atnaujintuose bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais
mokyklos vadovaujasi nuo šio rugsėjo, pagrindinio ugdymo
programojesocialineipilietineiveiklairekomenduojamaskirti
iki20irdaugiaupamokųpermetus.Tai4kartusdaugiau,ne
gubuvoikišiol.

Socialinėpilietinėveiklamokiniui,kurismokosipagalpagrin
diniougdymoprogramą(5–10klasės),yraprivaloma.Kokiatai
busveikla,nusistatopatimokykla.Ugdymoplėtotėscentras,
bendradarbiaudamassuaštuoniomisbendrojougdymoįstaigo
mis,parengėgerąjamokyklųpatirtimiirpraktiniaispatarimais
paremtassocialinėspilietinėsveiklosrekomendacijas.
Pilietiškumo pagrindų kaip atskiro dalykomokoma 9–10

klasėse,o5,10ir12klasėseperistorijospamokasprivaloma
aptartilaisvėskovas.Mokiniams,kuriemokosipagalvidurinio
ugdymoprogramą(11–12klasės),mokyklagalipasiūlytipa

atnaujintadarbogrupė,rengiantitarpinstitucinį
pilietinioirtautiniougdymoveiksmųplaną

sirenkamuosiusdalykus,kuriųturinyssusijęssunacionalinio
saugumotemomis.Baigiamųjųklasiųmokiniainuo2012m.
galirinktiskartusuKraštoapsaugosministerijaparengtąkūno
kultūrosmodulį„Kraštogynyba“.
Mokytojamspadėtiateinairkitųįstaigų,organizacijųatstovai.

2014m.lapkritįpasirašytatrišalėKraštoapsaugosministeri
jos,ŠvietimoirmoksloministerijosirLietuvosšauliųsąjungos
bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatytos nacionalinio
saugumoveiklųpagrindinėskryptys:Lietuvosšauliųsąjungos
veiklosplėtramokyklose(šiuometuįsitraukędaugiaunei3500
jaunuolių),stovyklos(2015m.surengta40šauliųstovyklų,įku
riassusirinkoapie4000vaikų).Įgyvendinantšiątrišalęsutartį,
parengtasirmokyklųbendruomenėmsnetrukusbuspristaty
tas„Nacionaliniosaugumo irkraštogynybospasirenkamojo
dalykoprogramos“ projektas, kurį galėtų rinktis 9–12 klasių
mokiniai.Šiopasirenkamojodalykoprojektąparengėistorijos
mokytojas,Lietuvosedukologijosuniversitetodėstytojas,Šaulių
sąjungosatstovasMindaugasNefasdraugesukonsultantais.
MokytojamstaippatparengtanaujaNacionaliniosaugumoir
kvalifikacijostobulinimoprograma.
UgdymoplėtotėscentrasirŠiaurėsministrųtarybosbiuras

Lietuvojeįgyvendinaprojektą„Medijųirinformacinioraštingu
mougdymas“.Rengiama ir artimiausiumetubuspaskelbta
metodinėpriemonė,skirtaugdymui9–12klasėse:kaipatpa
žintimedijoseskleidžiamąklaidinančiąinformacijąaratskirų
grupiųinteresusirkt.

ParengtapagalŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus in f.
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Norėčiaupradėtisavostraipsnįnuo įžangosapiebendrą
siasvertybes.
Visimesgyvenamesavonamuose,miestuose,rajonuose,

tačiauardažnaisusimąstome,kaddemokratijairpilietiškumo
ugdymasprasidedabūtent nuo vietos, kuriojemesesame,
bręstame,gyvenameardirbame.Visiemsaiškiosyradviben
druomenių formos–šeima ir valstybė, tačiaukuryramūsų
„turinys“?Mesgalimeperskaitytiknygospradžią irpabaigą,
betarbūsimejąperskaitęištikrųjų?Dažnaikalbameapiepro
blemasšeimoseirvisuomenėje,bandomejasspręstikeisdami
įstatymus,tačiau,manonuomone,turimesuvokti,kadžmogus
bręsta toje specifinėje amžiaus, profesijos, gyvenamosios
vietosbendruomenėje,kurijįformuojairugdo.Šeima–kaip
pradžiairvisuomenė,kaipbendruomeniųvisuma–toligražu
nėra vienintelis veiksnys, lemiantis žmogaus savimonę ir jo
pilietiškumą.

pILIetIŠkumomokytojas

Jau15metųesumokytojasirpriklausautaikartai,kuriaugo
irbrendosąjūdžio,nepriklausomybėsatkūrimoirintegracijos
įESbeiNATOmetais.Tekoragautiemigracijosduonosvien
tam,kadgalėčiaususimokėtiužmokslą,todėlbejokiųabejonių
mandidžiausiąįspūdįdarožmoniųgebėjimasvienytisirkurti
pilietinesbendruomenes.
Dabartinėjegeopolitinėjesituacijojevisipuikiaisuvokiame

propagandos,socialinėsatskirtiesirkitasgrėsmesvalstybėje,
betapietaišnekėdamineturimeneiplano,neiaiškiųvizijų,kaip
galėtumepatystaptistipresnisavovisuomenėje–bendruome
nėse.Tokiuatvejuiškylaklausimas(norsgreičiautezė)–visa
Lietuvosistorijayrageriausiasantipropagandosbūdas,todėl
nepateikętokiosistorijosir,manau,lietuviųliteratūrosmokymo,
negalimelengvaižengtiįbendruomeniųkūrimąirdemokratijos
beipilietiškumopamokas(praktiniusužsiėmimus).
Praėjusiaismetaistekodalyvautiprojekte„KuriameRespubli

ką“.Manau,jogtokiąrespublikąkuriakiekvienasžmogussavyje
iraplinkoje,tadkodėlmesneturimetikrospilietinėsrespubli
kos,kuriojevalstybėsvaldymasremiasipiliečių,bendruomenių
interesaisiriniciatyvomis,oneatskirųgrupiųsavanaudiškais
tikslaisirprotegavimopaieškomis?
Beje,kylaklausimas,arvisipilietiniougdymoprojektaivyk

domipagalklasikinįmodelį:trunkatiktieklaiko,kolyrafinansų,
ojųtęstinumasyratikneformaliojougdymoklausimas?Šiais
laikaistiesiogiaiišmokytivarguarįmanoma.Turbūtgalimatik
parodytimokymosi kelią, būdus ir galimybes, leisti pajausti
asmeninęnaudą.
Dažnaišiuolaikinėmokyklayrapeikiamadėlakademiniopo

žiūrioįmokinį,siekiama,kadjiugdytųdemokratiškąirpilietišką
asmenybę,otaivarguarpasiekiamatikpamokoje.Tačiautik
jojemesturimeprivalomągalimybęvisiemssuteiktireikiamą
ugdymąirauklėjimą.Tuometuneformaliojeveiklojedalyvauja
mažesniojiarbavisaimenkamokiniųdalis,todėl„auksovidurio“
taisyklėgaliojairčia–reikiaintegruotiformaliąjąirneformaliąją
veiklą.Tamiryrapilietiniougdymopamokos,kuriųprogramoje
tainumatyta.Svarbiausiosintegracijossąlygosyranetkelios
irtaitoligražunėratikmokytojomotyvacija.
Pirma,mokytojas turisudarytipilietiškumoprogramą indi

vidualiairemdamasissavoformaliojoirneformaliojougdymo
kompetencijomis, pageidautinas kūrybiškumas, žaidimo ir
menoformos.Antra,būtinasbendradarbiavimassupedago
gais ir administracija, įvairiomis galimomis organizacijomis,
bendruomenėmis ir institutais.Manau, jog be šios sąlygos
pilnaverčiointegravimonegalibūti irugdymo.Dažnaiplana
vimas ir bendradarbiavimasyra sudėtingesnisprocesasnei
pačiospamokosorganizavimas, todėlypačsvarbusmokyk

kaipneformaliojougdymoveiklatampaformali,
arbakaipišmokytidemokratijosirpilietiškumopagrindų

los bendruomeniškumo lygis.Trečia, būtina planuoti, tačiau
nesiremti tik terminais.Atkaklumassiekiantužsibrėžto tikslo
ir joatskleidimasįvairiomismokiniųinteresamspritaikytomis
formomis,nesusitelkianttiksavomokykloje,betapimantvisas
įmanomaserdves,kuriosegalimaintegruotis.
Kalbėdamas apie demokratijos ugdymą, cituoju: „Žmonių

valdžia reiškia,kaddemokratinėsvisuomenėspiliečiaikartu
siekiagerovės ir išgyvenavisussunkumus.Prisiimdamisa
vivaldospareigą,kiekvienakartasiekiaišsaugotitaipsunkiai
iškovotąasmenslaisvės,įstatymųvaldžiosiržmogausteisių
palikimąirperduotijįateinančiaikartai.Kiekvienavisuomenė
irkiekvienakartaturiišnaujosusikurtidemokratiją–žmonės
turiperimtipraeitiesprincipusirjuospritaikytinaujaiepochai
irbesikeičiančiaivisuomenei.“ (HowardCincotta)
Pilietinio ugdymo programose nurodomos demokratijos

pamokos.Turbūt visiemspuikiai suprantama, kad teoriškai
demokratijąpažintivarguarįmanoma.Mokyklosestipriauar
silpniauveikiamokiniųsavivalda,kuri turėtųkartusutėvųir
mokytojų institutaisspręstimokyklosklausimus, tačiaudaž
naijietampatikstatistaisirnedalyvaujamokyklosgyvenime.
Demokratijos temas galima integruoti įmokinių savivaldos
organizavimąmokykloje.Kartusukolegajauketveriusmetus
esamePilaitėsgimnazijosmokiniųparlamentokuratoriai.Akty
viosmokiniųsavivaldosorganizavimasbuvoiryralabaisunkus
iššūkis,onorintpasiektioptimaliusrezultatusneužtenkarengti
tikbūrelioformosužsiėmimųartikkviesti irprašytimokinių,
galinčiųirnorinčiųimtissavarankiškosiratsakingosveiklos.Iš
patirtiesgaliuteigti,kadmokyklosmokiniųsavivaldosintegra
cijaįpilietiškumopamokas,mokiniųsavivaldossimuliacijosir
įvairūsužsiėmimaibuvonaudingiirlėmė,jogatsiradomokinių,
kurienorėjoprisiimtiatsakingąorganizacinįdarbą irnejautė
diskomfortojįdirbdami.

pILIetInIougdymopamokosIrmokInIųsaVIVaLda

Pilietiniougdymopamokos,žinoma,negalitaptisavivaldos
dalimi, tačiau josegalimaugdytimokiniųsupratimą,kasyra
savivalda ir kaip ją organizuoti, ieškoti asmenybiųlyderių.
Visiemspuikiaižinomidemokratijosprincipaiveikiaįvairiuose
lygmenyse.Demokratija,kaipatsakingabendrystė,yradaugia
lypė–taišeimosratas,įvairiųžmoniųgrupiųbendruomenėsir
galiausiaivisavisuomenėbeitarptautiniaivalstybiųsantykiai.
Svarbiausiosdemokratijospamokosgaunamosšeimoje,tačiau
būtentmokyklayragalutinędemokratijossampratąformuojan
tisveiksnys.Mokiniai,darmokydamiesigimnazijojeirvidurinėje
mokykloje, įgyjaasmeninesirpolitinesteises.Vadinasi,mo
kyklaprivalosuteiktireikiamuspavyzdžiusatsakingaiveiklai,
nuomonėsraiškaiirsklaidai.
Besocialiniamsdalykamsįprastųpolitologijospamokųapie

demokratijosformas,tarptautiniussantykius,turibūtipateikia
minetiksektinipavyzdžiai,betirsimuliacijos–demokratijos 
žaidimo formos, leidžiančios asmeniškai patirti pasirinkimo
teisę.

GabrielėŠpejeraitė,2011–2014m.m.aktyvimokiniųparla
mentonarėir2014m.Pilaitėsgimnazijosabiturientė:
„Priešpenkeriusmetus,darbūdama8-okė ir tvarkydama

mokinių parlamento informacinį stendą, niekadanemaniau,
kad šiandien būsiu Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Studentųatstovybėsprezidentė.Buvauta,kurišiaiveiklaiati-
davėtikrailabaidaug.Manpatikobendrautisumokytojaisir
administracija,manpatikoveikti.Kiekvienapertraukabūdavo
užimta susirinkimais, pašnekesiais, pasiruošimu renginiams
artiesiogpietumiskartusuparlamentarais.Veikdamamokinių
savivaldojeturėjaugalimybędalyvautiįvairiuosemoksleiviams

Pilietinis ugdymas
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skirtuoserenginiuose,moksleiviųpraktikossavaitėje„Seimas
GYVAI“.Mokinių savivalda daugumai atrodo kaip renginių
organizavimobūrelis.Tačiautaipnėra.Taivieta,kuriojegali
tobulėti,ugdytisave,mokytis tolerancijos(juknekiekvienas
narystaupatiks,betdirbtikartuprivalėsite),kantrybės,viešo
kalbėjimo,aprangoskodo(parlamentoatstovasniekadaneat-
eispasdirektoriųnesusitvarkęs),pagarbossuaugusiesiems,
etiketo.Tie,kuriegalvoja,jogčiagalima„prastumti“pamokų
laikąirniekonedaryti,labaiklysta.Mokiniųsavivaldapadeda
išsiaiškintimokiniųporeikiusirišgirstijųbalsą,organizuotiįvai-
riasakcijasirpopamokinęveiklą,atstovautisavomokyklai.Tai
vieta,kuriojekiekvienasišmūsųmokosipilietiškumoirskatina
kitus.Niekada nežinai, kaip seksis tau.Galbūt pomėnesio
nuspręsiišeiti.Benttruputįprisilietępriemokiniųparlamento
veiklosžino,kaipjiemstaibuvonaudinga.Paskutiniaismetais
juokaudavome,kadturimesavoišmintingussenelius(kurato-
rius),tėtįirmamą(prezidentąirviceprezidentę),ovisilikęyra
vaikai,kurieklausotėvųbeiseneliųnurodymųirjuosatlieka.
Tamažašeimavisuomet laikosi išvien, todėlmokiniams tai
tampatraukosobjektuirjienoriprisidėti.Ašturėjaudaugnoro
irryžtosiektiaukštumų,todėlšiandiendžiaugiuosi,kadlaiko
neiššvaisčiauveltuiirturiukuodidžiuotis.“

Pilietiškumopamokoseturibūtipateikiaminebendrimokinių
savivaldospavyzdžiai,otojemokyklojeveikiančiossavivaldos
modelis.Mokiniaigaliirturipamokoseišbandytipolitinėsre
klamoskūrybinįprocesą,rašytipolitinękandidatokalbą ir ją
sakyti,organizuotirinkimus.Svarbuimituotiirprocesąpriartinti
prie realybės,pavyzdžiui,organizuojantprezidento rinkimus
klasėje,mokykloje.Pamokoje išbandytamažoritarinė(abso
liutidauguma)prezidentorinkimųsistematapssuprantamair
įdomitiekkasmetmokykloje,tiekvalstybėje,taipformuosisir
tradicija,irpareiga.
Mokinių parlamento konferencija – www.you tu be.com/watch?v=QZ0Ok niJZg8

bendruomenIŠkumasperpažInImą

Manau,Pilaitėsmikrorajonasyraklasikinispavyzdys,kaip
galima kurti bendruomeniškumą.Rajonas nėra įspraustas į
miestoerdvę,yra jaunas irdinamiškaibesivystantis, turintis
savoistoriją,stipriąbendruomenę,kuriaiplečiantisreikiaieškoti
kelių,kaipugdytipilietiškumąpersavogyvenamosiosvietovės
pažinimąirbendradarbiavimą.
Galima kurti bendruomeniškumą neformaliose veiklose,

kuriospuikiaiintegruojamosįpilietiniougdymopamokas.Pi
laitėsgimnazijaišsiskiriaplačiaveiklųgama–vykdomadaug
projektų, tarp jų ir neformalios veiklos integracija į formalią,
kuriojedalyvaujamekartusukolegomis.
Mokyklojeveikiahumanitarinės,gamtamokslinėsklasės,čia

neformaliveiklapapildoformalųjįugdymą–atliekantbandy

mus,tyrimus,organizuojantekskursijasiredukacinespamokas.
Nedrįsiuatskleistivisoturinio,nestaikolektyvinisirkeliųgrupių
darbas, bet,manonuomone, tai ir yra šiuolaikiniomokymo
ateitis. Jeimokinysmokydamasis lietuvių kalbos, istorijos ir
geografijosdalykų(dažnaijųturinystematiškaiartimasarnet
sutampantis)sugebapamatytiiratskleistižinias,tuometjosir
tampailgalaikeatmintimi,onetrumpalaiketeorija.

PatsPilaitėsrajonopavadinimasskatinaimtisrinktikraštoty
rinęmedžiagą.Čiagyvenantysžmonėsdažnaineturisupratimo
irturbūtnedrįstaatskleistipavadinimoistorijos,nėraikigalo
sukurtos tinkamos reprezentatyvios infrastruktūros, atsklei
džiančios nuostabų priešistorės ir istorijos pasakojimąapie
piliakalnius,mūrinępilįirdvarą.NetikežeraisgarsiPilaitėgali
taptiirarchitektūriniu,kraštovaizdiniuparkuarparkųteritorija,
kurgyventojaigrožėtųsinetikgamta,betiršaliesistorija.Jei
šiam rajonui trūkstamiesto valdžios dėmesio, tai išskirtinių
žmoniųindėliotikraine:užkiekvienosatskleistosistorijos–gy
vasžmogus.Irtasžmogusyrasenosiosdvarvietėsnaujasis
gyventojas–archeologasZenonasBaubonis.Joiniciatyvane
tikatskleistavietovėspaslaptisapiemūrinėspiliesliekanas,bet
iratkuriama,gražinamairpapildomadvaroteritorija:atstatytas
vandensmalūnas,pastatytasvėjomalūnasirkt.Jispavertė
šiąvietątinkamąlaisvalaikiui,kultūrineiedukacijaiirVilniaus
istorijospopuliarinimui.
Beabejo,pradėjuskraštotyrinęveikląbetkokiojeaplinkoje

yra ieškoma šaltinių.Manau, esminiai kraštotyrinės veiklos
šiuolaikinėjemokyklojetikslaiyranetikinformacijosrinkimas,
eksponavimas,betskleidimasirgretinimassuistoriniuirlite
ratūriniumokykloskursu.Puikiaikraštotyrinęmedžiagągalima

Pro jek to „Ku ria me Res pub li ką“ kraš to ty ros gru pės dar bas. Ku ra to rė Gied rė Sla vins kie nė.
Pie šė: Ilo na Cho da rio nok, Bri gi ta Dva ria ko vai tė, Do mi ny ka La tu kai tė ir Lau ry nas Ba jo ras

Mokinių prezidentai – Jonas Terleckas (2013–2014 m. m.) ir Kristupas Naraškevičius (2012–2013 m. m.) https://lt-lt.fa ce bo ok.com/pi lai tes mo ki niu par la men tas
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integruotiįpilietiškumo,istorijos,geografijos,literatūrosirkitas
pamokas.Projektas„KuriameRespubliką.Atgalįateitį“taidar
labiaupaskatinoirsukūrėtradiciją–mokyklasjungiantijųmik
rorajonoistorija.Pilaitėsgimnazistaiantrusmetusišeilėsveda
pamokasMartynoMažvydo progimnazijos penktokams.Už
tokiągalimybęturėčiaupadėkotiMartynoMažvydoprogimnazi
josirPilaitėsgimnazijosmokyklųvadovamsirkolegoms,kurie
prisidėjoarbaprisideda.Dažnaitenkastebėtis,kaipmotyvacija
nepasižymintysmokiniaididžiuodamiesivedapamokasirdali
nasiteigiamaisįspūdžiais.Taipsusipažįstamanetiksuistorija,
betirkuriamabendruomenė,mokiniaimokosivieniiškitų.
„Atgal į ateitį“: Vilniaus Žirmūnų ir Pilaitės gimnazijų bei Kauno technikos 
kolegijos projektai – www.you tu be.com/watch?v=G8SZtNJPA74

AušraAbraitytė,mokiniųparlamento irkraštotyrosbūrelio
narė, „KuriameRespubliką“ koordinatorė, 2014m.Pilaitės
gimnazijosabiturientė:
„Kraštotyrospamokųvedimasjaunesniųjųklasiųmokiniams

manbuvonaujairnaudingapatirtis.Buvolabaiįdomu.Ruošian-
tispamokomstekobendrautisurimtųprofesijųatstovais–ar-
cheologuZ.Bauboniu,humanitariniųmokslųdaktarėmisBrigita
Speičyte irAngeleŠarlauskiene, būtent jų dėka dar geriau
pažinausavorajoną,aplankiaužymiasvietasirsusipažinau
suPilaitės rašytojosOnosRadvilaitės-Mostovskos kūryba.
Kadangimanau, jog įgytas žinias reikiaperduodi kitiems,o
kiekvienastikraspilietisturipažintisavokraštą,todėlnetne-
dvejodamaėmiausi vesti kraštotyrospamokas jaunesniems
mokiniams.Su kraštotyros būrelio komanda suplanavome
netradicinėspamokoseigą,paruošėmepristatymąirsmagias
užduotis.Priešpirmąsiaspamokasšiektiekjaudinomės,tačiau
greitaišisjausmasišnyko.Jaunėliaišiltaimuspriėmė,uždavė
daugybęklausimų,susidomėjopaslaptingaPilaitėsvaiduoklio
istorijairpopamokosklausė,kadaatvyksimedarkartą.Darir
dabarPilaitėsgatvėsetenkapasisveikintisumokiniais,kuriems
vedžiaupamokas,irsušypsenastebėtis,kadjietaiprisimena.
Manau,jaunimuisvarbužinoti,kokiažemejievaikštošiandienir
kąslepiavietovė,kuriojejiegyvena.Tikjaunožmogausryžtas
šiomisdienomisgaliatgaivintiirpuoselėtipraeitį.“

LauraBaltrušaitytė,PilaitėsGimnazijosIIh2(humanitarinės)
klasėsmokinė,2015–2016m.m.mokiniųparlamentonarė,
buvusiMažvydoprogimnazijosmokinė:
„Ašbuvauvienaištųaštuntokų,kuriemsvyresniejimokiniai

vedėpamokąapiePilaitėsmikrorajonoistoriją.Visąinforma-
cijąjiepateikėnepaprastai,buvosugalvojęįvairiųužduočių,
skatinančiųmusmąstytiirnagrinėtipraeitį.Išgirdomenetikėtų
pasakojimų,sužinojomeapieasmenybes,pamatėme,jogmūsų
kasdienlankomosvietovėsturiilgąirįdomiąpraeitį.Manyčiau,
jeigunemokiniai,kuriemumsvedėpamoką,niekadanebūčiau
sužinojusi,kokiame„sename“mikrorajoneašgyvenu.Negana
to,kadpapildėmesavožinias,praplėtėmeakiratį,šinetradicinė
pamokadaugeliuipadėjointegruotisgimnazijoje,nesatėjępo
aštuoniųklasiųjauturėjomepažįstamųirbuvomešiltaipriimti.“

Kadpamokosbūtųnetiknetradicinės,betirsėkmingos,vien
idėjosirbendradarbiavimosukolegomisneužtenka–pirmiau
siareikianetradiciškaipažvelgtiįpačiąpamoką.Norintpateikti
kraštotyrinęmedžiagą(jokiubūdunevienodai),jąreikiaklasifi
kuoti.Manopamokųatveju–įvadepateikiamasiliustratyvus
Pilaitėsistorijospristatymassupilįirdvarąvaldžiusiomisbajorų
giminėmis,kartupateikiamisvarbiausiLietuvosistorijosįvykiai
irsiejamisuvietovėjevykusiaisprocesais;pateikiamiherbai,
senoviniaiirdabartiniaižemėlapiai,atskleidžiamaliteratūrinė
asmenybėsuintriguojančiu„Pilaitėsvaiduoklio“pasakojimu.
Visašiinformacijaintegruojamaįkitusdalykus:įdailę–herbai,
piliesirvaiduokliovaizdavimas,įliteratūrą–„Pilaitėsvaiduok
lio“pasakojimas.Beje,jįrašiusiasmenybėyrairdailininkė,ir
rašytoja,josbiografijosfaktaisgalimaatskleistitiekLietuvos
istorijos,tiekliteratūrosaspektus.Patimedžiagamokiniams,
ypačpenktokams,pateikiamataip,kadpatysrastųsavoistoriją.
Jiemsskiriamostokiosužduotys:herbųspalvinimasirdetalių

atranka,savoherbokūrimas,„Pilaitėsvaiduoklio“pasakojimo
pabaigoskūrimasbeipateikimasirkt.
Persavojokraštopažinimągalimaįvairiaiperteiktiistorinius

pavyzdžiusapiekultūros,mokslopasiekimus,taippatpatriotiš
kumą.Beje,pilietiškumopamokasgalimaintegruotiirįbiologi
josirgeografijospamokas,okraštovaizdisirgamtinėįvairovė
puikiaitinkaekologijosirkraštopažinimuiugdytiirpuoselėti.
Kraštotyros būrelis „Senoji ir naujoji Pilaitė“ – http://pi lai tes mo kyk la.lt.it-pro jek-
tai.hos tin gas.lt/veik la/bu re liai/1089-kra to ty ros-bre lis-se no ji-ir-nau jo ji-pi lait-va-
do vas-p-ba ka nas-.html

Pilietiškumopamokoje, be abejo, neįmanomaapsieiti be
vaizdinėsmedžiagos.Kalbant apie pilietinio pasipriešinimo
pavyzdžius,būtųnelogiškanesusietiatskirųistorijostemųsu
pilietiniougdymopamokomis.Perpapildomąlaikągalimarašyti
rašinius,organizuotidiskusijasirtaikytikitusbūdus.
Kaikalbameapieetiniusdalykus,negalimanepanaudotian

tireklamospriešžalingusįpročiusarvaizdoklipųpriešpatyčias
kūrimomobiliaisiaistelefonais.Visatainaudojantpamokose,
jostampaįvairesnės,įdomesnės,mokiniaipatysveikiairat
liekakūrybiniusdarbus.Svarbuparuoštiaiškųplanąirpateikti
pavyzdžius.
Visos temospilietinio ugdymoprogramoje yra svarbios ir

jasgalimakūrybiškaiirįvairiaipateikti.Manau,kadšiosepa
mokoseteorijavirstapraktika,todėlmanjosyrasvarbiausios
irįdomiausios.Vienostemoslengvaiintegruojamosirpadeda
suprastikitųdalykųprogramųturinį,kitos–unikalios,nesjos
natūraliai integruojasi įkelisdalykus irpateikiagyvenimiškų 
pavyzdžių.
Šiuometuvykstamedijųirinformacinioraštingumougdymo

projektas, kuris akivaizdžiai atitinka keliamus reikalavimus
pilietiškumopamokose,oveiklos,kuriasdarvykdysmokyk
la, atspindės kiekvienomokytojo darbą ir sukurs integruoto
mokymopavyzdžius.
Projektinėveiklayradažnasformaliojo irneformaliojoug

dymointegracijosbūdas,todėlpilietiškumopamokostarsisa
vaimegalitaptivienijančiuveiksniu.Žiniasklaidos,nacionalinio
saugumo,informacinėsvisuomenėstemos,manonuomone,
yra sunkiai suvokiamosbe tarpdalykinio bendradarbiavimo.
Lietuviųkalbospamokosemokiniaimokomirašytistraipsnius,
ošiogebėjimoprireikia informacinių technologijųpamokose
kuriant tinklapius.Pilietiškumopamokosepateikiami žurna
listo darbopavyzdžiai, žurnalistikos, kaip ketvirtos valdžios,
reikšmėvisuomenei.Daugdalykųmesdaromeatskirai,nors
jųprasmingumasirpraktikaatsiskleidžiatikjuosintegruojant.
Visasmanoišvardytasveiklasgalimadrąsiaivadinti–medijos
ir informacinės technologijos. Pilietiškumo iniciatyvas būti
naireikiaskleisti,todėl„Youtube“vaizdoklipaiir„Facebook“ 
paskyrosyrasvarbiinformacinėsraiškos,pasididžiavimosavo
darbaisirpilietiškumosklaidosdalis.Taiiryratiešiuolaikiniai
metodai,kuriuos,žinoma,būtinatvarkytiirkontroliuoti,nesšios
sklaidospriemonėsyra „nepavojingos“ tada, kai jųpaskirtis
yravisuomeniška.

Norėčiauatkreiptidėmesį,kadneišvardinauvisųintegracijos
temų.Būtųgalimapateiktiaibępavyzdžiųapiekonstitucijos,
tarptautiniųorganizacijų,žmogausteisiųpamokas.Šiuometu,
kaiviskylaklausimų,arreikiapilietiškumopamokų,noriupa
rodyti,kokiosjosyrasvarbios.Manau,negalimanetsvarstyti,
armumsreikiatokiosdisciplinos.Visimessuprantame,kad
dabartinėjemokykloje(kaipirvisuomenėje)patriotiškumo,pa
garbossavobendruomenei,visuomeneiirvalstybeiklausimai
nėrapopuliarūs.Norspaskutiniumetuyraiškeliamatiksliųjųir
gamtosmokslųnauda,kaipekonominėsgerovėspagrindas,
tačiaunemažesnėyraasmeninėsžmogaussavimonėsug
dymovertė.Jeimessiekiameturėtigerovėsvalstybę,asmuo
turiįžvelgtiasmeninęnaudąperbendruomenės–visuomenės
pripažinimą.

PauliusBAKANAS
Vil niaus Pi lai tės g-jos vyr. is to ri jos ir pi lie tiš ku mo pa grin dų mo ky to jas, 

mo ki nių par la men to ku ra to rius, kraš to ty ros bū re lio va do vas
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Naujaisiaismokslometais redakcija tikisi sklandesnio
bendradarbiavimo.Šįkartąkreipiamėsįtuos,kurietikra
šo„Švietimonaujienoms“,betjųneskaito.Jeiguskaitytų,
tikriausiaiatkreiptųdėmesįįesminiuspataisymus.Betmes
neprarandamevilties...
Taigi,prašomenerašytistraipsniųarkorespondenci

jųtrečiuojuasmeniu.Jeigupageidaujatepasidalintisavo
patirtimi,taitaipirrašykite:„Ašsugalvojauorganizuotise
minarą,manpritarėdarželiodirektorėirtėvai...“
O kad redakcijos pageidavimas būtų absoliučiai

akivaizdus, cituoju, pakeitusi pavardę, vieno teksto
ištrauką:

„Sėkmingasprojektas
Projektąparašėvisadakupinaentuziazmovyresn.auk

lėtojaA.Pavardenienė.Josparašytiprojektaivisadalaimi,
o projektų įgyvendinimui auklėtoja Pavardenienė geba
sutelktidarželiobendruomenę, tėvus, rėmėjus.Už tai jai
buvoįteiktapadėka.
A.PAVARDENIENĖ
Vyresn.auklėtoja“

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

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

pilnusminimųžmoniųvardus.Tekstus,kuriuosepriepavar
džiųnenurodytivardai,otiksantrumpos,siunčiameatgal
ir tikimėsgauti pataisytus.Nelietuviškus asmenvardžius
prašomerašytioriginalokalba–taipišvengsimeklaidingų
interpretacijų.

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

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

Negalėsimepanaudotinuotraukų,jeigujos:
 � įkeltosįtekstą(reikiapridėtilaiške);
 � įterptoslaiškofone;
 � sumažintos(tokiostinkatikinternetui);
 � pateiktoskaipkoliažas.

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

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

Mokyklose

2002m.tuometineiMarijampolės2ajaividurineimokyklai
buvosuteiktaslakūnobandytojoRimantoStankevičiausvar
das.Taididisprofesionalas,vienaspirmųjųdaugkartiniokos
miniolaivo„Buran“bandytojų.SuRimantusiejomeviltisturėti
lietuvįkosmonautą,tačiaujomsnebuvolemtaišsipildyti.Todėl
dabarmūsųmokyklosbendruomenėstengiasi,kadšįvardą
žinotųnetikmarijampoliečiai,betirvisosLietuvosžmonės.
Rugsėjo9d.sukako25metainuo iškilaus lakūnožūties.

Šiądienąmūsųmokyklosbendruomenėpaminėjonetradicine
pilietiškumopamokaMarijampolėskultūroscentre.Čiabuvo
atidarytaHenrikoKebeikio išskirtinių filokartijos ir filatelijos
eksponatųparoda„Lietuviaižiūri įdangų“,skirtaR.Stanke
vičiuiatminti.(1990m.ItalijosSalgredosaerodromevykusios
aviacijosšventėsmetuRimantopilotuojamaslėktuvastapone
valdomasirsprogo.Darirdabaršiąnelaimęgaubiapaslaptis.)

netradicinėpilietiškumo 
pamoka

PriešrenginįistorijosmokytojaVidaBačinskaitėmokiniams
kalbėjoapiepilietiškumą.Jipabrėžė, kadpirmiausia tai yra
pareiga dalyvauti savo šalies gyvenime, bet ji neturi būti
priverstinė.Taivertybė,įgūdis,kurioturimemokytiskasdien,
visągyvenimą.Mokytoja pakvietėmokinius padiskutuoti, ar
jieyrapilietiškižmonės.Popokalbioaš,šiostraipsnioautorė,
mokyklos „Jaunųjųmuziejininkų“būreliovadovėJurgitaPa
pečkytė,papasakojauapiefilokartijąirfilateliją,supažindinau
sukolekcionavimopaslaptimis.
H.Kebeikispristatėparodą,eksponatus,bylojančiusapie

iškiliusLietuvosžmones,kosmosoužkariautojus,nelengvąjų
keliąsvajonėslink.ApieMarijampolėsžymiusžmoneskalbėjo
Sūduvoskraštomokslo,istorijosirkultūrosdraugijospirminin
kasKęstutisSubačius.
Renginyje dalyvavo irR.Stankevičiausartimieji, jie šiltai

bendravo su susirinkusiaisiais. Vytautas Stankevičius pa
dėkojo visiems už brolio atminimo saugojimą, pasidžiaugė
bendradarbiavimusumūsųmokyklosbendruomene.Omes 
jamtaippatesamedėkingiužgeriausiemsmokyklosmokiniams
suteiktągalimybęapžiūrėti„BalticAviationAcademy“pastatą,
treniruoklio„Boeing737“pilotųkabinąirpatirtivalandąrealaus
skrydžiotreniruoklyje„AirbusA319/320/321“.Rimantosesuo
Janina Jakubauskienėmokyklosmuziejui padovanojo savo
sukauptą archyvą apie brolio gyvenimą, veiklą, asmenybę.
Džiaugiamėsgalėdamipapildytimuziejausfondusnaujame
džiaga,kuriątikimėspanaudotiugdymoprocese.

Šipamokabuvoįsimintina.Jaudinantyspasakojimai,išnaujo
išgirstiarsužinotifaktaivertėdaugkąapmąstyti.

JurgitaPAPEČKYTĖ
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagr. m-klos mokytoja
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Maironiečiai iš 34 Lietuvosmo
kyklųBaltų vienybėsdienąminėjo
Pietų Lietuvoje – Butrimonyse ir
Punioje. Maironiečių veikla labai
plati:konkursai,susitikimai,stovyk
los,bendradarbiavimassuįvairiomis
ugdymo,mokslo,kultūrosįstaigomis,
ekspedicijos, respublikiniai sambū
riai–Jurginių,skirtasetnineikultūrai
pažinti ir puoselėti,Baltų vienybės
dienos – pilietiniam ugdymui bei
garbingaiLietuvosistorijaipažinti.

2000m.Lietuvos irLatvijosSei
maiSaulėsmūšiodieną– rugsėjo
22ąją – paskelbėBaltų vienybės
diena.Pagal Lietuvosmaironiečių
draugijos planą, šią dieną po 14
metų vėl teko organizuotiAlytaus
rajonui.Butrimoniųgimnazija(Pietų
Lietuvosmaironiečių centras) kartu suLietuvosmaironiečių
draugijaparengėBaltųvienybėsdienos15ųjųmetiniųminė
jimoButrimonyseirPuniojeprojektą.Jotikslas–supažindinti
suAlytausrajonolankytinomisvietomis,ButrimoniųirPunios
regionųistorija,kraštovaizdžiu,žymiaisžmonėmis,jųkūryba,
dzūkųkraštokulinariniupaveldu.
Projekto baigiamasis renginys „Lietuvos istorijos pamoka

garbingaiLietuvospraeičiaipažinti,skirtaBaltųvienybėsdie
nai“vykoButrimoniųgimnazijojeirPunioje.Susirinkovirš500

paminėjobaltųvienybėsdieną

maironiečių irapie55jųvadovai.Šiosšventėsglobėjutapo
Alytaus rajono savivaldybėsmerasAlgirdasVrubliauskas,
koordinatoriumi – vicemerasArvydasBalčiūnas, istorinius
drabužiussukūrėdailėsvyresniojimokytojaNeringaJančiaus
kaitė.Maironiečiųvadovamssurengtaskvalifikacinisseminaras
„Mokymosiaplinkųkūrimasirpritaikymasistorijos,pilietinioir
doriniougdymo,lietuviųkalbosbeimenųpamokose“.Diena
gimnazijojebuvoištiesdarbingairįdomi,ogimnazijosdirek
toriusValdasValvonisrūpinosi,kadviskasvyktųsklandžiai.
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Maironiečių sambūris irBaltų vienybėsdienosminėjimas
prasidėjošv.MišiomisButrimoniųIšganytojobažnyčioje.Jas
aukojoparapijosklebonasJuozasBakšys.Pomišiųvykoiškil
mingaeisena,lydimaLietuvoskariuomenėsSausumospajėgų
Didžiosios kunigaikštienėsBirutėsulonųbatalionoorkestro.
Visi, pasipuošę trispalvėmis, savo gimnazijų irmaironiečių
vėliavomis,maršoritmužygiavoperButrimonisįvidinįgimna
zijoskiemą.ČiabuvosukurtaPilėnųpiliesscenografija,vyko
„IstorijospamokagarbingaiLietuvospraeičiaipažinti“.Pagal
VytautoKlovosoperos„Pilėnai“siužetąpanaudotosmeninės
išraiškospriemonės.Tarpkitųminčiųbuvogalimaišgirstitokią:
„Pilėniškiųdvasiagyva, ji gyvamumyse.Menas–galingas 
instrumentas,jisįsirėžiaįžmoniųsąmonęiriškartosįkartąper
duodamaMargirioPilėnųistorija.Kąistorikaibesakytų,mums,
Dainavoskraštožmonėms,PuniabuvoirlikssaugantiMargirio
irjopiliesdidvyriųistoriją.“Meniniaispasirodymaisdžiuginoir
visiAlytausmiestoirrajonomokyklųmaironiečiaibeikeletas
iriškitųregionų.Popamokosvisilankėsigimnazijoje,Almos
Adamkienėslabdarosirparamosfondomuziejuje.
VidurdienįilgaautobusųvirtinėišvykoįPunią,kursambūrio

dalyviųlaukėmalonipažintissušiagyvenviete,Margiriožeme.
Čia be puikaus gamtovaizdžiomaironiečius pasitikoKrašto
apsaugossavanoriųpajėgos(KASP),parengusioskarogin
kluotės ir technikosparodą.Puniosmokyklosdaugiafunkcio
centroatstovaikalnopapėdėjepristatėmeninękompoziciją,o
išalkusiemssambūriodalyviamskareiviškoskošėsišvirėKASP
Dainavosapygardos1osiosrinktinėssavanoriai.Svečiainetik
paragavokošės,mėgavosireginiu,nuostabiagamta,galimy
bepajaustilaisvęjoje,betirsmagiaišurmuliavo,dalindamiesi
patirtaisįspūdžiais,fotografuodamiesi.

Kąreiškiabūtimaironiečiuirsujaisdirbti?Per19darbošioje
organizacijojemetųsupratau,kadmaironiečiaistampatie,kurie
savoširdyjeneabejingigimtajaikalbai,literatūrai,kitaipsuvokia
savotapatybę.JiemsįdomiLietuvosistorija,mūsųtradicijos,
papročiai,gamtosgrožis.Maironiečiaistapęirpirmąkartąapsi
lankępoetoJonoMačiulioMaironiomemorialiniamemuziejuje

supranta,kadčiagyvenęs irkūręsžmogusbuvoypatingas.
Namųestetika,interjerotematikaatspindijoprotoirdvasios
lobynus,todėlkiekvienamjaunamžmogui,susipažinusiamsu
Maironiogyvenimu,kūryba,norisibūtipanašiamįjįirsuprasti
jopuoselėtastiesas.
KaunoMaironio universitetinės gimnazijosmaironiečiai,

minėdamiMaironio150ąsiasmetinesŠiluvosatlaiduose,pri
sistatė:„<...>mestokiepat,kaipirvisimūsųbendraamžiai,bet
pažymėtideimančiukoženklu<...>.“Daugapmąsčiusisaviems
maironiečiamsviskartoju:„Jūsesateypatingi,Jūsesatepir
miejivisuosesvarbiausiųLietuvosšvenčiųminėjimuose,Jums
nesunkumintinaiišmoktiilgiausiuspoezijoskūrinius,Jūsesate
mūsųmokyklosgerojidvasia.“Jiežino,kadšiveiklanesuteiks
papildomopripažinimo,tikraineprisidėsprieegzaminųrezulta
tų.Mesneuždirbamešimtukų,kuriaisdidžiuojasivisaLietuva,
tačiaumūsųžmoniškumo,dvasingumoirpilietiškumoreitingai
auga.PietųLietuvosmaironiečiaistengiasivykdytiMaironio
priesakus:„Paimtiarklą,knygą,lyrąireitiLietuvoskeliu.“

Šiorenginiorėmėjas–Lietuvosmaironiečiųdraugija.Part
neriai: Lietuvos kariuomenėsSausumos pajėgųDidžiosios
kunigaikštienėsBirutės ulonų batalionas, KASPDainavos
apygardos1osiosrinktinėssavanoriai,Puniosmokykladau
giafunkciscentras,PetroBočkausžirgynas.ScenarijųBaltųvie
nybėsdienaiparengiauaš,GenovaitėŽiurinskienė.Mantalkino
Butrimoniųgimnazijospedagogės:teatrobūreliovadovėAsta
Daironienė,muzikosmokytojametodininkėNeringaValvonie
nė.Labaidžiaugiuosi,kadAlytausmiesteirrajone,aplinkinėse
apskrityseyragimnazijųirmokyklųvadovų,suprantančiųšios
draugijosveiklosprasmęirreikalingumąjaunamžmoguibei
Lietuvai,palaikančiųirremiančiųmaironiečiųveiklą.Bemokyk
lųvadovųpalaikymoirmaironiečiųbūreliųvadovųentuziazmo
šiveiklabūtųneįmanoma.Visųvardudėkojuparėmusiemsir
palaikiusiemsprojektoidėjas.

GenovaitėŽIURINSKIENĖ
Pie tų Lie tu vos mai ro nie čių cen tro va do vė,

Alytaus r. But ri mo nių g-jos di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui

PraėjusiųmetųlapkritįŠiaulių„Saulėtekio“gimnazijaibuvo
pasiūlytasudalyvauti ir išbandytisavojėgaskuriant jaunimo
projektą,kurįinicijavoVšĮNacionalinėsregionųplėtrosagentū
rosdirektorėAidaAdeikienė.Mūsųgimnazija–aktyvirespub
likinioprojekto„Lyderiųlaikas2“dalyvė,todėlnusprendėme
sudalyvautiiršionaujojoprojektokūrimoetapuose.Kiekvienas
žinojome,jogprojektasyravienkartinė,dažniausiainaujauž
duotis,kuriasiekiamaaiškiaisuformuluototikslo.Jisskiriasi
nuokasdieniųužduočių,nes turiaiškiainustatytąpradžią ir
pabaigą.Mes,IIIgimnazijosklasėsmokinai(aš,GretaTručins
kaitė,KarolinaDambrauskaitė,KarolisŠalkauskas),turėjome
sukurtiprojektąirišskirtijovykdymodalis.Todėlreikėjobūtent
tosvienintelėsidėjos,kurisužadintųsmalsumą,būtųįveikiama
mumsirsuteiktųnaujosinformacijosvisuomenei.
Poilgųsvarstymųbeiabejoniųnusprendėmesurengtidviejų

dienųstovyklas:fotografijosirprofesijos.Norėdamišįprojektą
paverstitikrove,turėjomesugalvotistovyklųbendrąpavadini
mą,išrutuliotiprojektoidėją–sukurtitrijųdienųpažintinęveiklą
ieškantnaujųlaisvėspojūčių.Laisvėmūsųvisuomenėjenėra
išreiškiama jaunimo pojūčiais, tad nusprendėme kiekvieną
atskleistiviskitokiomisspalvomisirkitaipįvertintimūsųkuria
mąjįprojektą.Fotografijosirprofesijosvienosdienosstovyklas
įvardijomebendruprojekto logotipu „Laisvėspojūtis.Šiaulių
jaunimodienoskitaip!“.
ŠįprojektąpristatėmeŠiauliųprekybos,pramonėsiramatų

rūmųMoterųverslininkiųkomitetonarėms.Norėjomeįrodyti,
kodėlšiosdvistovyklosdienosmumsyratokiossvarbios.Liko

„Laisvėspojūtis.Šiauliųjaunimodienoskitaip!“

melabaipatenkinti,nesmūsųįgyvendinamasprojektasgavo
finansinęparamą.Norsveiklatrukovisusmetus,tačiaulaikas
prabėgolabaigreitai...

PirmojidienosstovyklavykoŠiauliųuniversitetoDailėsfakul
tete,kuriamesusirinkęfotografijosmylėtojaigalėjotaptiprofe
sionaliaisfotografaisirišbandytisavefotografuodamiŠiaulių
„Saulėtekio“gimnazijosmodelius.Taippatbuvomesupažindinti
sufotografijosstudijojeesančiaisprietaisais,nuotraukaspa
verčiančiaisdargražesnėmisirryškesnėmis.Antrojistovyklos
dienavykoŠiauliųarenoje.Josmetuvisiemssusirinkusiems
ŠiauliųmiestogimnazijosmokiniamskartusuKarolinaprista
tėmeįdomius,nekasdiensutinkamusžmones.KarininkėIeva
Gulbinienė, architektėbei politikėGiedrėMendozaHerrera,
šokėjasLiudasNekrošius,muzikantasRomualdasJuzukonis
irNacionalinėsregionųplėtrosagentūroskarjeroskonsultantė
DianaArmalienėpasidalinosavokarjerosžingsniųistorijomis.
Šiosstovyklosmumspadėjogeriaupažintisave–atradome

netikžiūrovą,betirrenginioorganizatorių.Kurdamiprojektą
įgijomepatirties,vertindamipasiekimusirnuopuolius–savikri
tiškumo.Mesnegailėjomesavęsirįvykdėmevisusužsibrėžtus
tikslus.EsamelabaidėkingiA.Adeikienei,D.Armalieneibei
Šiauliųprekybos,pramonėsiramatųrūmųMoterųverslininkių
komitetonarėmsužbendradarbiavimą.

GretaTRUČINSKAITĖ
Šiau lių „Sau lė te kio“ g-jos IIIa kl. mo ki nė 
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Apie dabartinius tūkstantmečio vaikus,mūsųmokinius ir
savovaikusaranūkus,jauspėjomesužinotitikraidaug.Lite
ratūros,kvalifikacijoskėlimoseminarųyrapakankamai,betar
išmokomesujaisdirbti?Visiturisavonuomonę:irtie,kurie
moko,irtie,kuriereikalaujarezultato.Pastebėta,kadvieniems
mokytojamsZkartalabaiartima,išjosmokomasipasauliopa
žinimo,žavimasijosbetarpiškumu,laisvumu,mąstymopolėkiu.
Kitijosbijo,nesvisdarnesupranta,kadtaivaikai,kurieatėjo
įkitokįpasaulį,deja,betneretaipedagogaimatotikvartotojų
irengėjųkartą.
Šiųdienųmokytojas,norsirįspraustasįBendrųjųprogramų

rėmus,tikraiturinepalyginamaidaugiaugalimybiųirlaisvės.
Daroįspūdįjauvientai,kadnebereikiatiekdaugruoštispa
mokoms–daugybėidėjųinternete,omokiniusgalimasurasti
visaisįmanomaisbūdais:asmeniniaitelefonaiirsocialiniaitin
klaitampuikiaipadeda.Tikiuosi,jogtoliauaptariamidarbosu
šiųdienųmokiniumetodaiirpateikiamipavyzdžiaipriversJus
netiknusišypsoti,betirpadėspajusti,kaddirbdamisuZkar
tosvaikaismesdažnaidaugiaugauname,neipatysduodame.
Visitoliauaptariamimetodaiyraoriginalūspraktiniaipavyz

džiai,kuriegalibūtitaikomibetkuriodalykopamokoje,neskas
tinkamatematikai–tinkairgeografijai,kastinkakūnokultū
rai–tinkairliteratūrai.Tiknetingėkitefantazuoti.

Kalbėdamiapiešiuolaikinępamoką,privalomesuprastipa
prastątiesą:nebegalimedirbtineimonotoniškai,neivienodai.
Netneabejoju,kadšiųlaikųpedagogassupras,kadpamokoje
privalobūtitaikomikoncentruoti,daugialypiaiugdymometodai,
kurie aprėpia visus švietimo sistemos keliamus uždavinius.
Kalbuapiemetodą,kurįvadinu„Lankstausirvisapusiško
ugdymo“metodu.Tai tarsi produktas „penki viename“. Jis
pamokose taikomas kryptingai ir aprėpia: informatyvumą,
individualizavimą, diferencijavimą, integraciją, bet svarbiau
sia–auginavisasbūtinaskompetencijas.
Nežinote,kaiptaipadaryti?JukdirbatesuZkartosvaikais,

todėlteguljieirpasako...Atlikiteapklausą„Kokiųpamokųno
rėtumėte?“,oatsakymaibusmaždaugtokie:

 �Norimenetradiciniųerdvių. IdėjaJums:mokomėstekstą
mintinaiirdeklamuojamejįten,kursuskambėtų,pavyzdžiui,
antpiliakalnio,šaliapaminklo,paveikslo,priepoetokapo.

 �Nenorimenamųdarbų–puiku,dvigubaidaugiau turime
padarytiperpamoką,juknaudaabipusė.
 �Mesnorimene tikgirdėti, rašyti irspręsti,bet irpaliesti,
matyti.Gerbiamieji,nejaugiJumspatiemsnesinori savo
medžiagosvizualizuoti?
 �Norime,kadmokytojasparodytųpavyzdį–čiagerasreika
lavimas,išbandytas,tačiaubuvonelengva...
 �Norimežinoti,kuršiasžiniaspanaudosime–čiajauprireiks
Jūsųberibėsvaizduotės,bettikraipralinksminsgąsdinantys
vaizdaiirjuokingosistorijos,jukmokiniaipatiklūs.

naujakarta–naujospamokųidėjos

Aplinkairaplinkybėsdiktuojaidėjas.Tiknebūkiteabejingi,
nebijokite originalių sprendimų, netikėtumų, bet svarbiau
sia– išlikitesavimi.Mokiniai, ypačšiuolaikiniai,nepakenčia
veidmainystės ir apgaulės.Svarbiausia, vadovaukitės tokiu
principu:idėjųlaisvė+pasirinkimųlaisvė+pažinimolais
vė=produktyvipamoka,laimingasmokinysirmokytojas.

Kadkalbėjimasnebūtųtikabstraktiteorija,aptarsimekelis
šiuolaikiškusmetodus–idėjas:

 � protųkovas;
 � degustacijas.
Skambaįžūliai?Taip ir turibūti,nestai intriguoja irverčia

suklusti. Pripažinkime, kadmokinius nustebinti gebamene
taipjaudažnai.

Protųkovos,arbaprotmūšiai –nauja klubinėskultūros
mada,itinsparčiaiplintantiLietuvoje.Taipuikuslaikopralei
dimoirsocialausbendravimobūdas,šiuometutokiaskovas
rengiakonekasantrasavegerbiantikavinėirklubas.Mokiniai
madasišmanogeriauneipedagogai,todėlmielaipriimstokią
naujovę.Protmūšispamokojegalibūtitaikomastiekkartojant,
tiekapibendrinantišmoktąmedžiagą,tieksiekiantsusisteminti
mokiniųžiniasarlavintikritinįmąstymą,saviraišką.
Protųkovoslabaitinkaorganizuojantdarbągrupėse,taippat

diferencijuojantužduotis.Tokiomsužduotimsgaliteskirtivisą
pamokąarbatikkeliasminutes.Kovotigalimakeliaisbūdais:

 � Pateikianttiesioginiusklausimus,pvz.:„Jeiyra10vaikųir
10obuoliųpintinėje,kaippadalintikiekvienampoobuolį,
kadvienasliktųpintinėje?“(atsakymas:paskutiniamvaikui
duotiobuolįsupintine).
 � Pateikiantmąstymąskatinančias,analizuotireikalaujančias
užduotis,pvz.:„Kassumažėsreguliariaišokant?“(atsaky
mas:NiujorkoAlbertoEinšteinomedicinoskoledžoilgalaikis
tyrimasįrodė,kadreguliariaišokantsilpnaprotystėsrizika
sumažėja76procentais).
 � Pateikiantklausimus, turinčiusnevienareikšmiusatsaky
mus, taip sukeliant diskusiją, pvz.: „Kas siejaHamletą,
AndriųMamontovą,VladimirąVisockį?“(galimiatsakymai:
kūryba,kančia,scenairt.t.).

Degustacijos [pranc.dégustation< lot.degusto–ragau
ju] – puikusmetodas, kai bet kurįmokomąjį dalyką, naują
temągalime ragauti ir pažinti iš naujo. Labai praverčia, kai
reikiaintegruotikelisdalykusardiferencijuotidarbąpamokose.
Degustacijųvariantai:
 � Tiesioginėpažintis:paliesti,įkvėpti,išgirsti,pajusti,sukurti,
įvertinti.EsanttokiomsneaprėpiamosITgalimybėms–tai
vienasmalonumastiekmokytojui,tiekmokiniui.
 � Kūrybinėdegustacija:pažįstamimaistoproduktaiprilygi
namimokomiesiems dalykams, pvz.: pienas, kiaušiniai,
miltai – tarsi žodžiai, sakiniai, pastraipos, taip žaisdami
kepame–kuriamepasakos,tekstoarrašiniopyragą.Vaikai
visadadauggreičiauįsisavinatiesiogiaisiejamusdalykus.
 � Integruotadegustacija:mokydamiesiapieGraikiją,paren
giamepristatymąapie graikų virtuvę, kultūrą ar politiką.
Mokiniamsbustikraidaugįdomiauišgirsti,kodėljųvirtuvėje
dominuoja jūrosgerybės irdaržovės,neguaklai įsiminti
šaliesplotąargyventojųdemografinępadėtį.

Betkurisdarbometodasyratinkamastiktada,kaipatsmo
kytojassuprantakam,kadairkąpanaudoti.Pedagogųtikslas
yranetik„pumpuoti“žinias,betirskatinti idėjųgeneravimą,
todėljisbuspasiektastiktada,kaisuvoksime,kadpamokos
negalibūtinuobodžios,omes–nelankstūsirstatiški.

VilmaVILKYTĖŽEMAITAITIENĖ
Lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė, švie ti mo kon sul tan tė
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RugsėjįŠilutėsPamariopagrindinėjemokyklo
jevykoNordplusJuniortarptautinioprojekto„Ki
nestetiniomokymo(si)įtakamokiniųugdymo(si)
kokybėsgerinimui“šaliųpartneriųsusitikimas.Jo
metusurengtakonferencija,pristatytikinestetinio
mokymo(si)metodai,idėjos,įvairiapusėsgalimy
bės,dalintasipatirtimi.
ŠilutėsPamariopagrindinėsmokyklos įvairių

dalykųmokytojųkomanda,vadovaujamaanglų
kalbosmokytojos IvetosAmbrulaitienės,šiame
projektedalyvaujajauantrusmetus.Projektusu
sidomėjoirpriejoprisijungėmokytojaiišJūrmalos
Slokaspagrindinėsmokyklos(Latvija)beiRings
tedokomunosByskovskolenmokyklos(Danija).
PirmaisiaismetaisLietuvosirDanijosmokytojų

komandavykoįJūrmalą,kurtaikėįvairiuskineste
tiniomokymo(si)metodus,kalbėjoapiejųtaikymą
pamokoseirįtakąmokiniųugdymui(si).Antrasis
šaliųpartneriųsusitikimasvykoDanijosRingste
dokomunosByskovskolenmokykloje.Mokytojai
išLietuvos irLatvijosstebėjokolegųpamokas,
susipažinosuDanijosšvietimosistema,bendravo
sumiestomeru,savivaldybėsatstovais.Įtrečiąjį
susitikimą–Lietuvoje(Šilutėje)–susirinkonetik
dalyviai išLatvijos irDanijos,bet iršiemetprie
projektoprisijungęmokytojai išEstijos.Estams
kolkaskinestetiniaimokymo(si)metodai,jųtaiky
masugdymo(si)procesedaryranaujovė.Jietikisi
įgytinaujospatirtiesbeiorientuotisįindividualų
mokiniomokymą(si).
Kinestetiniomokymosimetodaibeijųtaikymas

patinkanetikmokiniams,betirmokytojams.Tuo
įsitikinomepotarptautinėsmetodinėspraktinėskonferencijos
užkalbinękeletąkolegųišTauragės,Klaipėdosgimnazijų,Klai
pėdosuniversiteto,Šilutėsrajonomokyklų.Mokytojai,išbandę
kinestetiniusmetodus(„Upė“,„Šokinėkmatematiką“,„Dakta
rasVatsonas“,„Geografinėskoordinatės“,„Žodžiųestafetė“,
„Pliaukštelk politinei partijai“), prisipažino, kadnėnepajuto,
kaipprabėgokonferencijaiskirtaslaikas.Teoriniųpranešimų,
kuriuosskaitėLietuvos,LatvijosirDanijosprojektokoordina
torės,pabrėždamos,kadkinestetinismetodasyramokiniųir
mokytojųpagalbininkas,buvonedaug,opraktiniaiužsiėmimai
grupėmisprabėgonepastebimai,palikdamipuikiusįspūdžiusir
galimybesšiuosmetodustaikytiugdymoprocese.
Tarptautiniameprojekte išbandytibeinaujai išmoktikines

tetiniaimokymometodaiirtoliaubustaikomipamokose,ne

tarptautinioprojektošaliųpartneriųsusitikimasŠilutėje

formaliajameugdyme.ŠilutėsPamariopagrindinėsmokyklos
projektokomandaplanuojašiammokymuipritaikytimokyklos
erdves,kuriospritrauktųirmotyvuotųmokiniusmokytis,taip
patketinasukurtiprogramą,pagalkuriąbusrengiamiįvairūs
mokymai,dalijimasispatirtimisurajonoirvisosšaliesmoky
tojais.Norima išleistiknygą irkompaktinįdiskąsu trijųšalių
partneriųaprašytaiskinestetiniomokymo(si)metodaisbei jų
taikymu,pamokųpavyzdžiais,padėsiančiaismokytojamsstip
rintijųpedagoginesirdidaktineskompetencijas.

VitalijaKURPEIKIENĖ
Ši lu tės Pa ma rio pagr. m-klos di rek to riaus pa va duo ja ug dy mui 

NijolėKUNGELIENĖ
Lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė

ŠiauliųDainųprogimnazijosbendruomenėjautrečiąkartą
susirenkaįtradiciniutapusįbendruomenėssąskrydį.Šiųmetų
rugsėjį„Tauro“stovyklavietėjepasipuošękareiviškaatributika
irpasirengęaktyviaistovyklautisusirinkoDainųprogimnazijos
mokiniaiirjųtėveliai.Stovyklavietėatgijo:savo„dislokacijos“
vietasįsirengėbeveik500mokinių,tiekpattėvelių,broliukųir
sesučių.Virš950progimnazijosbendruomenėsnariųpasiruo
šėsavojėgasišbandytisportinėserungtyse,pasisemtipuikios
nuotaikosirbendruomeniškumojausmo.

Progimnazijos direktoriusViktorasVaranavičius paskel
bėprogimnazijosbendruomenės sąskrydžio „Pabūkime visi
drauge“ atidarymą.Visi šventės dalyviai aktyviai prisijungė
prieorganizuojamų„Judėjimosavaitės“renginių–bėgokrosą.

sąskrydis„pabūkimevisidrauge“

Bendruomenės sąskrydžio staigmena–Krašto apsaugos
savanoriųpajėgųPrisikėlimoapygardos6osiosrinktinėskarių
pasirodymas.Tiekdideliems,tiekmažiemsbuvoirsmalsu,ir
baugu,betkiekvienoširdyjeįsižiebėpasididžiavimojausmas
savokraštogynėjais.
Kareiviškoseestafetėseužvirėatkaklikovatarpmokiniųir

tėveliųkomandų.Lengvanebuvo,nesvisiemsdalyviamsreikė
joatliktiužduotisužsidėjusšalmą,dujokaukębeiavintsunkius
kareiviškusbatus.Varžybųnugalėtojaiapdovanotidiplomais
bei dovanomis.ŠiauliųDainųprogimnazijosbendruomenės
nariaiįrodė,kadvisiemstikraigerabūtidrauge.

LaimaVARANAVIČIENĖ
 Ne for ma lio jo sky riaus ve dė ja 

Konferencijoje mokytojai išbandė kinestetinį mokymo(si) metodą „Upė“
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Jau ketvirtusmetus Kupiškio r. Noriūnų JonoČerniaus
pagrindinėmokykla bendradarbiauja suRimantoKaukėno
paramosgrupe.Idėjosautorės:aš,DaivaDūdienė,irkūnokul
tūrosmokytojametodininkėVandaKriaučiukienė.Padedamos

„einu–bėgu–būsiusveikas“

R.KaukėnoparamosgrupėsatstovėsRasosMikaitytės,organi
zuojamesveikatinimorenginius„Einu–bėgu–būsiusveikas“.
Mūsų tikslas– skatintiKupiškio rajonomokyklų, darželių, 

Šv.Kazimierovaikųglobosnamųbeitarpžinybiniųorganizacijų
bendruomeneskuodaugiaudėmesioskirtifiziniamaktyvumui
irsveikatosstiprinimui.Prioritetas–silpnossveikatosbeine
galiąturintysžmonės.Pagrindiniaiuždaviniai:ugdytiteigiamą
požiūrįįsveikągyvenimobūdą,stiprintitarpusaviosantykius,
dvasiniusirfiziniusgebėjimus,mokytidalyvautivaržybosene
dėlpergalės,odėlsveikatosbeiskleistiolimpinesidėjasšei
mojeirbendruomenėje.

PirmiejisveikatinimoprogramosmetaibuvoskirtiKupiškior.
Noriūnųbendruomenėssilpnossveikatosmokiniamsbeiki
tiemsnariams.Antrieji–vėžiusergantiemsvaikams(paremti
sergantieji vėžiu, surengta kraujo donorystėsakcija (38do
norai).Trečiasveikatinimoprogramabuvoskirtaplaučiųligų
prevencijaibeipalaikytineįgalumąturinčiąKupiškior.Noriūnų
J.Černiauspagrindinėsmokyklosmokinę.

Šiaismetaiskiloidėjasuvienytisilpnossveikatosvaikusir
suaugusiuosius bei stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.
RenginyjedalyvavokomandosišKupiškiopolicijoskomisariato,
KraštoapsaugossavanoriųpajėgųVyčioapygardos5osios
rinktinės 504 pėstininkų kuopos, Stasio Lozoraičio šaulių
būrio,Kupiškio technologijos ir verslomokyklos,Subačiaus
gimnazijos,PoviloMatulionioprogimnazijos,ŠepetosAlmos
Adamkienės pagrindinėsmokyklos ir daugelio kitų įstaigų.
RenginyjedalyvavoKupiškiomerasDainiusBardauskas,Švie
timo,kultūrosirsportoskyriausvedėjasRimantasJocius.Ši
programayratęstinė.Dėkojamevisiemsužbendradarbiavimą.

DaivaDŪDIENĖ
So cia li nė pe da go gė me to di nin kė No riū nų J. Čer niaus pa gr. m-k los ant ro kai ir mo kytoja Dalia Lau ri na vi čie nė

Strasbūre įsikūrusios Europos Tarybos iniciatyva nuo
2001m.Europoskalbųdienakasmetšvenčiamarugsėjo26
dieną.800milijonųbetkokioamžiauseuropiečių(iš47Euro
posTarybosvalstybiųnarių)yraskatinamiišmoktikuodaugiau
kalbų.Tikėdama, kad kalbųmokėjimas yra įrankis siekiant
tarpkultūriniobendradarbiavimoirsupratimoapiemūsųžemy
nokultūrinįpaveldą,EuroposTarybaskatinadaugiakalbystę
visojeEuropoje.
Šiauliųr.Meškuičiųgimnazijoskalbųmokytojos:VilmaRat

kevičienė,JurgitaRatkutė,VilijaTenienėiraš,IngaRazano
vienė,kartusumuzikosmokytojaKristinaDaukšaite7–8klasių
mokiniamsvedėmeintegruotąkalbųirmuzikospamoką„Kalbų
labirintais“,skirtąEuroposkalbųdienaipaminėti.
Pamokosmetubendradarbiaudamisusavoklasėsdraugais

(kiekvienaklasėbuvokaipkomanda)mokiniaiturėjoatliktiuž
duotis: įvairiomiskalbomissurašytikūnodaliųpavadinimus,
sužymėtišalispristatančiuspaveikslėlius,atpažintiirparašyti
girdėtoposakiokalbą,atpažintimaišelyjepaslėptusmokykli
niusreikmenisirparašyti,kaipjievadinamiužsieniokalbomis,
parinkti tarmiškiemsžodžiamsdabartinėsbendrinės lietuvių
kalbosatitikmenisbeipaaiškintilietuviškųfrazeologizmųreikš
mes.Pasirodo,kartaisgalibūtisunkusuprastinetikužsienio,
betirgimtąjąkalbą.Mokiniamsnebuvolengvapaaiškinti,ką
reiškiatokieposakiai:„Neiįtvorą,neiįmietą“arba„Kaipinks
tastaukuose“.Galperretaijuosvartojame?
Mokiniainetikatlikoužduotis,betirvisikartudainavoangliš

Integruotakalbųirmuzikospamoka

kaiirrusiškai.Perpamokąjiesužinojoirišgirdonaujųrusiškų,
vokiškųirtarmiškųžodžių,naudojoanglųkalbosžinias.Visi
teisingimokiniųatsakymaibuvovertinamitaškais–daugiau
siaijųsurinko8aklasė.Tačiaukitosnedaugjiemsnusileidoir
taippatpelnėprizinesvietas.Visųpastangosbuvoįvertintos,
palinkėtakuostropiaumokytisgimtosiosiružsieniokalbų,kad
ateityjebūtųlengvabendrautisukitųšaliųpiliečiais.

IngaRAZANOVIENĖ
An glų kal bos mo ky to ja
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Alytausr.Butrimoniųgimnazijosbendruo
menė šiemet jau septintusmetus iš eilės
organizavosportinįprevencinįfutboloturnyrą
„Musvienijafutbolas!“.Šiuorenginiusiekiama
skatintiglaudesnįbendruomenėsnariųirpo
licijospareigūnųbendradarbiavimą.Futbolo
aikštelėje jėgas aktyviai išbandėmokinių,
studentų,Butrimonių bendruomenės „Švie
sa“ irAlytausapskritiesvyriausiojopolicijos
komisariato (VPK) sporto klubo „Aukuras“
(kapitonas–Tarptautinėspolicijosasociaci
josAlytausskyriausvadovasDainiusBlažys)
komandos.

Butrimonių gimnazijos direktorius, kūno
kultūrosmokytojas Valdas Valvonis pasi
džiaugė, kad sportasmiestelyje turi tvirtas
tradicijas.Šiaismetaisgimnazijosbendruo
menėorganizavorespublikinęsportoirmeno
šventę„Adamkiada“,skirtąPrezidentoValdo
Adamkaus sportinei veiklai pažymėti. Ben
dradarbiaujantsuLietuvosfutbolofederacija,
įgyvendinamosrespublikinioprojekto„UžauginkimeRonaldo
Lietuvai“programosveiklos(gimnazijossportobazėatnaujinta
futbolokamuoliais,nestacionariaisfutbolovartaisbeidirbtinės
dangosfutboloaikštele).Kasmetmažėjamokiniųsergamumas,
visdaugiaubendruomenėsnariųįsitraukiaįaktyviąfizinęveiklą.

AlytausapskritiesVPKViešosiostvarkosskyriausPreven
cijosposkyriospecialistasDonatasKatlauskasirVĮ„Alytaus
regionokeliai“saugauseismoinžinierėNeringaBujakauskaitė
visiems susirinkusiemspadovanojo po simbolinį futbolo ka
muolį–atšvaitą (dovanas įsteigėLietuvosautomobiliųkelių
direkcija).Specialistaigimnazijosbendruomeneilinkėjoirto
liaubūtimatomainetiktamsiuojuparosmetubeiišliktiaktyvia
prevenciniųrenginiųdalyveirorganizatore.
Džiugu,kadkasmetrenginyjedalyvaujavisdaugiauiniciaty

butrimoniųgimnazijosmokiniusvienijafutbolas

viųverslininkų.Antrosiosvietospriząįsteigėvasarospabaigoje
Alytujedurisatvėrusiosnaujospramogųerdvės–galvosūkių
kambario „InOUT“–vadovasViktorasZujevas. „InOUT“–
mįslių pripildyta erdvė, kurioje beieškodami užuominų, kaip
ištrūkti,irspręsdamiįvairiusgalvosūkiusnetikrasiteišėjimą
išuždaroserdvės,betirsuvoksitesavoirkomandosgalimy
biųribas.Komandostikslas–per60min.ištrūktiišužrakinto
kambario.Renginio organizatoriai džiaugiasi, jog šis prizas
atitekomokiniųkomandai.
Organizuojantprevenciniusrenginiusgeranoriškaipadeda

butrimoniškiaiRimasGecevičiusirAstaDaironienė,Butrimo
niųseniūnijosūkininkaiZitairValdasLukoševičiaibeiAlvyra
irMindaugasAnušauskai.

RamutėJABLONSKIENĖ
 Alytaus r. But ri mo nių g-jos so cia li nė pe da go gė

„2000ųjųrugsėjo20d.Demminomieste(Vokietija),dalyvau
jantjaunimogrupėmsišPabaltijošalių(tarpjųirišLietuvos),
LenkijosbeiVokietijos, šventiškai įkurta tarptautinėJaunųjų
europiečiųsąjunga.“TokįpirmąjįsakinįJaunųjųeuropiečiųsą
jungosprezidentasZigfridasLogalis(SiegfriedLogall)parašė
kvietimejauniesiemseuropiečiamsišKuršėnųStasioAnglic
kiomokyklos.Šiaprogarugsėjo18d. išKuršėnų įŠčecino
(Szczecin)miestąLenkijojeišvykodešimtiesStasioAnglickio
mokyklosmokiniųgrupėirmokytojaiRamutėZorienė(šioteksto
autorė)beiDariusLeškauskas.
PrieŠčecino Jaunųjų europiečių gimnazijosNr. 20mus

pasitikoZ.Logalissužmonairšiosmokyklosmokytojai.Susi
pažinomesumiestu,kuriamegyvenadaugiaunei400tūkst.
gyventojų.Tai – vienas svarbiausių Lenkijos uostamiesčių,
įsikūręsprieOderioupėsžiočių.AplankėmeChrobregopyli
mą,kurįrengtosreprezentacinėsmiestoapžvalgosaikštelės
beiįsikūręsNacionalinismuziejusirJūrininkystėsakademija,
PopiežiausJonoPauliausIIaikštę,poetoAdomoMickevičiaus
paminkląirkt.Įdomubuvotai,kadŠčecinomiestoišplanavimas
primenaParyžių–gatvėsišdėstytosspinduliu.
Svarbiausias renginys, kuriamedalyvavomūsų delegaci

ja,vykorugsėjo20d.ŠcecinoCentriniuosevaikųnamuose.
Po svečių pristatymo lenkų, vokiečių ir lietuvių komandos

kelionėįLenkiją

žaidė futbolą.Dienabuvo skirta ne tik tarptautinės Jaunųjų
europiečiųsąjungos15ajamjubiliejui,betirPasaulineivaikų
dienaipaminėti.Kiememoksleiviaiaktyviaidalyvavoišanksto
parengtose „stotelėse“:piešė,demonstravomadas,didžėjai
mokėsavodarbosubtilybių,jaunuoliaistebėjoirpatysbandė
dalyvauti pirmosios pagalbos pratybose ir kt. Vaikai galėjo
pabendrauti,užduotirūpimusklausimusirgarbiemsrenginio
svečiams:EuroposparlamentonariuiHelmutuiScholzui,NATO
kariškiams,MecklenburgVorpommernžemėsvadovams.Po
futbolorungtyniųkoncertinėjeprogramojepasirodėKuršėnų
StasioAnglickiomokyklosmokinės:LauraBlažytė,Augustė
Krajauskaitė,OrintaLukauskaitė,JulijaŽadeikytė,gimnastė
išLenkijos.Mūsųvaikinųfutbolokomandaiškovojogarbingą
ketvirtąjąvietąirnamoparvykosutaurebeiatminimomedaliais.

Džiaugiamės, kad tarptautinės Jaunųjų europiečių sąjun
gosprezidentasZ.Logalispakvietėmūsųmokyklosmokinius
įjubiliejinįrenginįbeifinansavokelionę,kurisuteikėgalimybę 
3šaliųvaikamssusipažinti irpabendrauti.Jubiliejausproga
jam įteikėmeLRSeimonarėsRimosBaškienės sveikinimą
beidovaną–Lietuvosvėliavą.

RamutėZORIENĖ
Kur šė nų Sta sio An glic kio m-klos mo ky to ja

Į sa vo mo kyk los ren gi nius mie lai at vyks ta įvai riuo se mies tuo se stu di juo jan tys ab sol ven tai – 
bro liai Jus ti nas ir Mar ty nas Anu šaus kai, To mas Ab la čins kas ir Ag nė Ra ža naus kai tė
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Mums pa ra šė

Re dak ci jos pa šte pa si tai ko laiš kų, ku rie pra skaid ri na die ną. Bū tent dėl šios prie žas ties jie at ro do
ne sens tan tys ir ge ro kai nu to lu sios Rug sė jo pir mo sios iš kil mės te be at ro do iš lai kiu sios sa vo svar bą. 

ŠtaikąmumsparašėŠalčininkųr.
BaltosiosVokės„Šilo“gimnazijos
mokytojaAuš ra INDRIŠIŪNIENĖ.

rugsėjo1-oji–bendrystės
dva sio je

„BaltosiosVokės„Šilo“gimnazijojedžiaugsmo
ir vilčių šiemet buvo daugiau negu įprastai –
šventėmenetikRugsėjo1ąją,betirgimnazijos
inauguraciją:praėjusiųmokslometųpabaigoje
sėkmingai įveikęviduriniougdymoprogramos
akreditacijątapomegimnazija.Viduriniougdymo
programąįgyvendinsimedraugesuElizosOžeš
kovosgimnazija.Bendradarbiautisukaimynais
mumsnenaujiena–abiejųmokyklųmokiniaiir
mokytojaivisuometsutarė.
Šventeibuvosukurtagimnazijosatributika–

vėliava,himnas,emblema.Renginiometuskam
bėjo jaudinantys posmai, vilties ir dėkingumo
žodžiai.Mūsųpasveikinti atvykogarbingi svečiai:Rūdninkų
Švč.TrejybėsbažnyčiosparapijosklebonasJuozasNorkūnas
(jisiškilmingaipašventinogimnazijosvėliavą),Šalčininkųrajo
nomeropavaduotojasAndžejAndriuškevič,BaltosiosVokės
seniūnijosatstovėOlgaVersockaja,mūsųkaimynai,draugai
beipartneriai.
Mokytojaišventeiruoštispradėjodarvasarą:gimnazijosdi

rektorėNijolėBalinskienėirmokytojaVioletaBukatkasukūrė
gimnazijosvėliavą,emblemas,aš,šio laiškoautorė,drauge
sukolegemokytojaOnaBalachninasukūrėmehimną,šventės
scenarijų,repetavomesumokiniais.Mumssąvoka„gimnazija“
apimairtėvus,irbuvusiusmokinius.Todėlšventędraugesu
gimnazisteAgneKavaliauskaitevedėbuvęsmokinys,šiuometu
Lietuvosedukologijosuniversitetestudijuojantisteatropedago
giką,KazimierasKabakas,gražiausiasakimirkasprofesionaliai
įamžinotaippatbuvęmokiniai:Vilniaustechnologijųirdizaino
kolegijosfotografijosspecialybėsstudentasTautvilasBalinskis
irOrintasBalinskis.Rengiantšventędalyvavoirtėvųatstovė,
VaikogerovėskomisijosnarėAndželikaVeder,draugesuvyru
mokyklojeorganizuojantijaunųjųšauliųveiklą(šiemetkaikurie
mūsųgimnazijosmokiniaivienąarnetdukartusatostogavo
šauliųstovyklose).Šventėsvedėjamspaklausus,kassudaro
gimnazijosbendruomenę,niekamnereikėjoilgaigalvotiirpa

sigirdoatsakymai:mokiniai,mokytojai, tėvai,buvęmokiniai,
miesteliobendruomenė.Gimnazijosbendrystęšventėjeišreiš
kėpagrindinisakcentas–gimnazijossaulė,kuriosspindulius
savopažadaisuždegėkiekvienaklasė,mokytojai,tėvai,buvę
mokiniai.Mokiniai, žinoma, žadėjo geraimokytis,mokytojų
pažadastilpoįsakinį:„Būtiarčiaukiekvienovaiko“,tėvaiįsi
pareigojobūtiaktyviabendruomenėsdalimi,buvusiųmokinių
pažadas–dalintissavopatirtimiiridėjomissugimnazija.
Turbūttaiiryrapagrindinėmažomiestelio,mažosmokyklos

vertybė–būtivieniemsartikitų.Kaipradedamakalbėtiapie
tėvų,vietosbendruomenėsįtraukimąįugdymoveiklas,mes
šypsomės–mūsųgimnazijojetaijauvyksta.Būtenttvirtėjančios
bendrystėsvisiemspalinkėjoirgimnazijosdirektorėN.Balins
kienėsavosveikinimokalboje.

Taigi,mes,visaBaltosiosVokės„Šilo“gimnazijosbendruo
menė, pažadame: augsime bendrystėje.Augsime kaip tas
ąžuoliukas, kurį per šventę pasodinomūsų abiturientai su
pirmokais.Augsimeįgimtąjąšiložemęatsiremdami,šakomis
siekdami savo gražių svajonių.Tikime, jog po keletometų
priegimnazijossužaliuosąžuolųalėja.Tvirtėsimenetiknuo
gimtosios žemės syvųbei saulės šviesos, bet ir nuomūsų
bendrystėsdvasios.“

kelionėįatradimųšalįĮRugsėjopirmosiosšventęKlai
pėdosLitorinosmokykla,ugdanti
sutrikusiosklausosirįvairiapusių
raidossutrikimųturinčiusvaikus,
pakvietė ne tradiciniu varpeliu,
o laivovarposkambesiu.Dvide
šimtmetį mininti mokykla savo
mokinius, jų artimuosius ir visus
mokyklos draugus sukvietė į
burlaivį, plaukiantį naujų žinių ir
atradimų šalies kryptimi. Supra
tęs, kad tokiam svarbiam žygiui
nebeužteks mažos mokyklos
erdvių,Klaipėdosmoksleiviųsavi
raiškoscentrodirektoriusVytautas
Krutulis,kaip irderadraugiškam
kaimynui,plačiaiatvėrėduris įšviesią ir jaukiąsalę,kurioje 
Litorinoslaivoburės,tarsipajutusiosjūrosvėjodvelksmą,išdi

džiaipakilokviesdamosįkelionę.
O norinčiųjų vykti buvo išties

daug!Sutapimas ar ne, tačiau į
Litorinosmokyklos suolus pirmą
kartąsusėdonetdvidešimtnau
jokų. Tiesa, vėliau šis skaičius
dar padidėjo, tačiau taip būna
kiekvienojekelionėje–vieniišlipa
artimiausiameuoste,kitiįsėda...
Išlydinčiųjųtaippatbuvonema

žai.Kiekvienasklaipėdietis žino,
kad saugiu laivo išplaukimu pro
jūros vartus rūpinasi locmanas.
Šiosatsakingospareigosšventės
dieną atiteko Klaipėdosmiesto
merui VytautuiGrubliauskui, su

nuostabakalbėjusiam,jogmes,būdamitokiemažiirkitokie,
dvidešimtmetų rodomepavyzdįdidelėmsmokyklomssaky
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Rugsėjo 1ąjąŠiauliųmiesto
bendruomenė aktyviai rinkosi į
jau tradicinęmokslometų pra
džios šventęChaimoFrenkelio
vilos kieme.Šventinio koncerto
metu,minintEtnografiniųregionųirŠviesosbeišviesostech
nologijųmetus, svečius itinsudomino išskirtinė „Saulėtekio“
gimnazijosmokinių–Jaunųjųžurnalistųbūrelioirfolkloroan
samblio„Vieversėlis“–organizuotanetradicinėfotosesija.Ją
surengtipaskatinogimnazijojeįgyvendinamatrumpalaikėne
formaliojošvietimoprograma„Šviesa,Žmogus,Technologijos“,
skirtaTarptautiniamsšviesosiršviesostechnologijųmetams
paminėti. Įvairių etnografinių regionų rūbais pasipuošę an

dami,kadtaiyranetrūkumas,o
privalumas.
Palinkėjęs gero vėjo,meras

perdavė laivo vairą kapitonui –
mokyklosdirektoreiEditaiAndri
jauskienei,mintimisperbėgusiai
mokyklosdvidešimtiesmetųisto
riją.Išsiaiškinti,kąmokyklaireiš
kia toks amžius, padėjo dvide
šimtiesmetųjaunuoliai–mokyk
los socialinio tinklo „Facebook“ 
draugai,kurievisąrugpjūčiomė
nesįsiuntėnuotraukas.Išekrano
žvelgiantysjauniveidai,trykštan
tysgyvenimodžiaugsmu,parodė,
kadKlaipėdosLitorinosmokykla
gyvenavienągražiausiųsavoamžiaustarpsnių,kurisvilioja
išsiveržtiiškasdienybėsirišplauktinaujuatradimųkeliu.
Todėl, apdovanoti gėlėmis iš Klaipėdos apskrities gestų

kalbosvertėjųcentrodirektorėsNijolėsKaubrienėsirLietuvos
sutrikusiointelektožmoniųglobosbendrijos„Klaipėdosviltis“
vedėjosJaninosTulabienėsrankų,įsidėjęįlagaminusKlaipė
dospedagoginėspsichologinėstarnybosdirektorėsUlijanos
Petraitienėssaldainius,padėsiančiusnuojūrosligos,paprašę

KlaipėdosŠvc.MergelėsMarijos
TaikosKaralienėsbažnyčioskle
bonoViliausViktoravičiauspalai
minimo,visisuskuboprielaivo.
Tačiaupakiltilaivotrapubuvo

nelengva, nes kiekviena klasė
turėjoatliktiužduotis,rastasjūros
bangų išmestuose buteliuose.
Vaikai smėlyje ieškojoakmenu
kų, pirmųjų savo vardo raidžių,
skaičiavo žuvytes, pynė inkarui
virvę,oišlydintiejibandėiššifruoti
Morzėsabėcėleperduotąprane
šimą,padėjusįsurastipradingusį
laivoinkarą.
Įveikęvisaskliūtis,jauniejijūri

ninkaipagaliaupatekoįlaivą.Atlikusipaslaptingusritualusbei
sudainavusilinksmądainą,laivoįgula,lydimaaudringųploji
mų,plazdenančiųspalvingųvėliavėlių iraplinkplaukiojančių
žuvelių,leidosiįkelionę.Kaipjauniesiemslitoriniečiamsseksis
keliautiponežinomuskraštus,skaitykitemokyklostinklapyje– 
www.kurtieji.lt

SigitaKOROLIOVĖ
Klai pė dos Li to ri nos m-klos sur do pe da go gė eks per tė 

samblio„Vieversėlis“nariaibuvo
puikūsfotomodeliai,ofotografais
tapę jaunieji žurnalistai turėjo
galimybę į kūrybingą fotosesiją
pakviestišiauliečius.Ošiebuvo

labaiaktyvūsirpalaikėoriginalią„Saulėtekio“gimnazijosmo
kinių iniciatyvą: juknuotaikingosnuotraukosvisadaprimena
puikiaigimtajamemiestepraleistąlaiką!
Fotosesijosiršventiniokoncertoakimirkomisgalima
pasidžiaugtiinternetosvetainėse–www.sauletekis.lt,
www.etaplius.lt.

JūratėMONTVIDIENĖ
Šiau lių „Sau lė te kio“ g-jos lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė

mokslometųpradžiąprimins
kūrybingafotosesija
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Lopšeliuose-darželiuose

2014–2015m.mdirbau su būsimais šešiamečiais, kurių
kalbaskurdi,kupinabarbarizmų.Todėlnusprendžiauvykdyti
projektą„Žvilgsnisįpasaką“,skatinantįvaikuskalbėtitaisyk
lingiau.Išankstobuvoišanalizuotiprojektoetapai,pasirinkta
labiausiaitamtiksluitinkantitema–pa sa ka.
Pirmajame etape buvo parengtos anketos, kad tėveliai

išsiaiškintų,arjųvaikaimėgstapasakas.Antrajametapuipa
sirinkausavaitinętemą„Sekapasakąsenelė...“Visąsavaitę
vyko pokalbiaidiskusijos „Man labiausiai patikusi pasaka ir
josherojus“.Džiaugiausiirgyriautuosvaikus,kuriesugebėjo
įvardytipatikusiusveikėjųbruožus.Nagrinėjomepasakas:„Trys
paršiukai“, „Raudonkepuraitė“, „Ledo karalienė“, „Bjaurusis
ančiukas“irkt.Aptarėmepagrindiniusveikėjus:kuojienuosta
būsirkąturėtųdarytinorėdamiišvengtinelaimės.Pavyzdžiui,
kokiosvilkosavybėsnulemia,kadjoniekasnemyli;kuoįdomi
pasaka„Bjaurusisančiukas“?Nustebau,kadpasakospaskati
novaikuspagalvotiirapietikrovę:liūdna,kaiištavęstyčiojasi,
kaisavoišvaizdaskiriesiiškitų,kaitavęsniekasneužtaria.Jų
apibendrinimųbrandanustebinoirnudžiugino–kaipgiliaijie
galijaustitikrovę.
Keletąpasakųmažiejibandėsuvaidinti.Taipmokėmėsak

torystėsmeno.Vieniemssekėsipuikiai,nesstengėsipajausti
pasakosveikėją,betbuvoirtokių,kuriemsnepavyko,norsma
nė,kadtaipaprasta.Šiemsįpagalbąatskubėjodraugai:rodė
judesius,demonstravoeiseną,kalbosmanieras...Įdomiausia
buvo tada, kai reikėjo vaizduoti vežimą tempiantį arkliuką ir
botagėliujįraginantįvadeliotoją.Kelivaikaivaizdavovežimą,o
aplinkarkliukogalvąskraidėpaukščiukas.Vaidinimedalyvavo
daugvaikų,buvosakomireikalingižodžiaiirskleidžiamigarsai.
Arkliukąvaizdavusiammažyliuinelabaipavykosusidorotisu
užduotimi,todėljisbuvolabaisaviminepatenkintas...Niekas
jamnegalėjopadėti,norsirdraugailabaistengėsipatarti.Taip
vaikaisuprato,kokiayrasudėtingaaktoriausprofesija.

Kuomanepraturtinošieužsiėmimai?„Pastangossvarbios
pačiossavaime.Dirbametam,kadpasiektumepasikeitimus“,
„Projekto tikslas – negauti konkretų rezultatą, bet užtikrinti
veiklą“.

Vaikai yra protingi, smalsūs, išradingi, aktyvūs, bet jiems
nesisekasutelktisavodėmesio.Darbuisutaisvaikais,kurie
energingumuirjudrumuperžengiaribas,nesusidorojasuuž
duotimis,nereaguojaįauklėtojospastabas,atradomesprendi
mą–skirtiveikląsuužduotimis.Jiesusėda,paimapopieriaus
lapą ir rašožodelius.Kiekvienasgauna individualiąužduotį:
kopijuotižodžius išpasakų,rašyti labiausiaipatikusiussaki
nius(netdailyraščiu).GrupėjebuvoidentiškidvynukaiNaglis
irNojus.Jiemslabainesisekėrašyti,ovienasišbroliųnetto
vengdavo.Gavęsšiąužduotįjistarė:„Vistiekmannepavyks,
nesnemokuirnenoriu.“Ašpriėjau,apsikabinauiršvelniaiįau
sytępakuždėjau:„Bentpabandome...Galkartu,draugiškai...“
Jisniekoneatsakė.Ašsėdėjaugretairlaukiau.Tarsitikįkitus

Vaikųkūrybiniųsugebėjimųugdymasrenginiuose

norėdamapažiūrėti,paėjusikeletąžingsniųpajutau,kadpa
čiupoužrankos:„Rita,pažiūrėk,ogalirnieko?!“Žvilgteliuįpo
pieriauslapą:berniukaspabandėparašytipusęžodelioirstebi
mane,kaipsureaguosiu.Turbūtbijojo:ojeisusirauks?Išvydusi
pradėtąrašytižodį iržinodama,kiekjamreikėjopastangųir
valiostaipadaryti,susižavėjusigarsiaipasakiau:„Nagli,šau
nuolis,puiku,nuostabu!Okąaštausakiau–pavyks,tikreikia
pasistengti!“Mačiauberniukošypsenąirdžiaugsmunušvitusį
veiduką.Pribėgopriesavobrolio ir rodo: „Nojau,žiūrėk,aš
parašiau,manpavyko!“OšisapsikabinoNaglįirpasakė:„Na
va,pagaliauirtaupavyko...“
Tokios akimirkos darbe pakylėja. Kartais net nesupranti,

kienotai įtaka.Tačiauatsiveriastulbinantysrezultatai:kokia
vaizdinga,emocingatapovaikokalba,kaipjissurandažodžių
situacijossudėtingumuiapibendrinti!
Trečiajameprojektoetapeaiškinomėsvaikųžinias:kasku

riapasakas?Atsakymaibuvoišskirtiniai,todėlnoriujuostaip
patpacituoti:
„Kūrėjai,rašytojai–štaikaskuriapasakas“(Gabija),„Žmonės

kurianupieštaspasakas ir paveikslėlius“ (Justas), „Auklėto
jos“(Paulius),„Parašožmonės–tairašytojai“(Miglė),„Mano
žmonės!Senelis,močiutė, kuri gyvena Londone sumama 
irt.t.“(Rokas).
Vaikų atsakymų įvairovė reikalavoprojekto tęsinio, naujų

pastangų.Pasirinktaspokalbis„Kurgyvenapasakos?“Atsa
kymai–įdomūs,retkarčiaisnetjuokingi,tačiautikri:knygose,
pasDievą,danguje...Pirmasisatsakymasiškėlėkitąklausimą:
okurgyvenaknygos?Namuose,knygųlentynose,okeletas
vaikųpaminėjoirbiblioteką.

kūrybIngumas

Kūrybingumas– taigebėjimaskeltinaujas idėjas,mąstyti
savarankiškai,nestereotipiškai,greitaiorientuotisprobleminėse
situacijose,rastinetipiškussprendimus.Vienasiššioprojekto
etapų–apsilankymasŠilainiųbibliotekoje, kadsužinotume,
kaip irkurgyvenaknygos.Labaisvarbuspažintinėsveiklos
aspektas–orientacijasavomikrorajone:priešaismūsųįstaigą
yraįsikūręsdarželis„Šarkelė“,eidamilinkbibliotekos,mesma
tėmevienąšaliakitosdvimokyklasbei jaulankytąbaseiną.
Vaikaisėkmingaistebėjoaplinką,kiekvienasrodė,kurgyvena.
Kaipriėjomedidelępėsčiųjųperėją,visiprisiminėme,kaipją
reikiapereitibeikelioženklus.Keliaudamiįbiblioteką,turėjome
tiksląnetikpamatyti,kurjiyra,betirtikrinomevaikųsugebė
jimą elgtis viešoje vietoje, orientuotis aplinkoje.Norėdama
atskleistiknygosreikšmę,grožįirsavitumą,ieškojaukūrybiš
kosprendimo.StasysŠalkauskiskūrybingumąsuprantakaip
produktyvųjįpradą.Kūrybingumasgalibūtinetiksąlyga,betir
tikslas.Jįpasiektigalimakoncentruojantdėmesį,analizuojant
atmintį,mechaniniubeiasmeniniubūdu,kuriamepatirtis,inicia
tyva,kuriamojimintisatliksproduktyvųjįvaidmenį.Aktyvinimo
principasprotiniamedarbeturibūtitikslingas.Bibliotekininkė

Mums pa ra šė Kau no vai kų dar že lio „Žvan gu tis“ vy res nio ji auk lė to ja RitaSAdAuSkienė. Per dvi
de šim t sa vo dar bo me tų ji yra įgy ven di nu si dau gy bę pro jek tų. Auk lė to jai šios veik los svar bios tuo, jog 
lei džia aiš kiai pa ma ty ti ne tik pa čių vai kų, bet ir jų tė vų gy ve ni me iš ki lu sias pro ble mas, su jung ti įvai
rias te mas, ap mąs ty ti re zul ta tus. „Pro jek tas yra pla nin ga ir or ga ni zuo ta veik la, ku rios tiks las – įveik ti 
už duo tį ar iš spręs ti pro ble mą taip, kad pa siek tu me no ri mus re zul ta tus“, – ši taip api bū din tas Eg mon to 
pro jek tas kny go je „Ar tyn vai ko“.
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mumsaprodėvisaspatalpas,kny
gų lentynųgausą ir kt.Vaikus tai
šiektieknustebino,nes,matyt,jie
tonebuvomatęirnetneįsivaizda
vo,kaiptaiatrodo.Jiesusidomėję
ėmėįrankytesįvairiausiasknygas,
čiupinėjo, žiūrinėjo, susėdo prie
apvalausdidžiulio stalo ir įdėmiai
klausėsi,kąjiemspasakojobiblio
tekosdarbuotoja.
Priestalodvynukaiėmėšnibždė

tis.TadaNojuspasakė:„Auklėtoja,
radau panašų žurnalą, kuriame
tokiepatyslėktuvėliai,kaipirmano
albume.“Ašnustebauirsusižavė

jusipaklausiau,artikrai.TadairNaglissušuko:„Auklėtoja,bet
irlaivai,žiūrėk,tokiepatys,kaipašturiu!“
OAiridairEmilijaradoknygą,kuriojeyrajųmėgstamapa

saka„Auksaplaukė“.
Kaivaikaiatrandapanašiųdalykųdarželyjeirsavonamuose,

jietampapastabesni,įprantalyginti.Taigiapsilankymasbiblio
tekojejiemsleidopatirtiatradimodžiaugsmą.

Darvienameiššioprojektoetapųreikėjokurtipasakųhe
rojus.Informacinėstechnologijosvaikamsnenaujiena,tačiau
kompiuterinėprogramaužsiėmimųmetune tiknaujovė,bet
irveiksmingaugdymopriemonė.Taip išpradžių jiemsparo
džiau,kaipkuriamosįvairioslėlės:siuvamos,konstruojamos,
piešiamos,lipdomos,pinamosarmezgamosirt.t.Vaikailabai
susidomėjoirpuolėįgyvendintipraktiškai.
Lėliųgaminimoprocesasbuvoganėtinaiilgas,tačiauveiks

mingasirproduktyvus.Vienisiuvo,kitilipdė,kaikamreikėjo
didelės pagalbos, buvo ir tokių, kurie darė atmestinai, pri
trūkokantrybės,dėmesio ir t. t.Darbometu išryškėjovaikų 
kūrybiškumas, atsiskleidė individualybės, formavosi darbo 
įgūdžiai.Labaikūrybingiirintelektualūsvaikaigalisavekon
troliuoti,matyti klaidas, t. y. gali elgtis ir kaip suaugusieji, ir
kaipvaikai.
Štaiporavaikų,mergaitėirberniukas,sugalvojosukurtiko

lektyvinįdarbąišatskirųkomponentų:berniukopasakosmo
tyvųbeiveikėjo,mergaitėsveikėjo,ovėliaususijungtiįbendrą
visumą.Gražubuvožiūrėti,kokieabubuvosusikaupę,dirbo
netardami nė žodelio pradžioje, tik vėliaupasitardami.Kaip
smagu,kaivyraujadraugiškitarpusaviosantykiai,atsiskleidžia
bendravimorezultatyvumas.Vaikaiderinospalvųgamą,foną
irvienaskitamvisainetrukdė.
Kai vykdėmekitą etapą– pasakos kūrimą, grupėje apsi

lankėauklėtojaNijolėKalasauskienė.Jipadėjoprisiminti,ką
sužinojomeapiepasakas:skirtingospasauliotautosturipa
našiųirlabaiskirtingųpasakų,dažniausiaivienąpasakąkuria

daug žmonių... „Kokios tautos bus
pasaka, kuriąsukursimemes, lietu
viai?“Vaikųatsakymasbuvogreitas
irtikslus–lietuvių.Auklėtojapasiūlė
pavadinimą–„Pasakaapiekatinėlį“,
o vaikams reikėjo sugalvoti logišką
siužeto raidą, atspindėti katinėlio ir
katytėscharakterius.Auklėtojaibeliko
tiktruputįpakoreguotijųmintis:
„Gyvenokartąpasmočiutęjuodas

katinas.Jislabaimėgogaudytipeles.
Gaudėgaudėirprigaudėvisąkrūvą.
Suėdėlabaidaugpelių,bet likodar
pusė krūvos. Juodas katinas guli ir
galvoja:„Kądaryti?“Žiūri:bėgaraina
katytė–labailiesairalkana.Juodas
katinaspasikvietėjąirklausia:
–Galnoripelių?
–Labainoriu!
Tadajuodaskatinasklausia:
–Arbūsimanodraugė?
–Gerai,būsiu.
Tadajiedažnaisusitikdavoirgau-

dydavopeleskartu.“
Kaibuvokuriamapasakaapiekati

nėlį,kelivaikaipasiūlė,joglabaisvar
buišryškintidraugystęirnuoširdumą.
Taip atsirado tokia pabaiga. Vaikai
dalinosimintimis:jeigyvenimenebūtų
draugiškumo,okartuirnuoširdumo,
visibūtųpiktiirlabainelaimingi,nie
kasnesijuoktųirnesišypsotų.

Sukurtospasakospabaigaatspindi
vaikųtroškimusirjųamžiuibūdingą
kūrybiškumą,paremtąpasakųlogika.

Auklėtojųužduotis–sukurtikūrybaireikiamąterpę,leidžiančią
atsiskleistiindividualybei.
„Asmenybėskūrybiškumassavaimeneperaugsįkūrybinius

kuriosnorssritieslaimėjimus,jeinebusreikiamoskūrybaiter
pės.“(AudronėDumčienė)Irtąterpęsukūrėankstesnimūsų
užsiėmimai.Vienasišprojektoetapųbuvosusijęssutechnika:
darbassušviesosstalu,pagalReggioEmilliametodą.

reggIoemILLIa

Darželyje pažintis su įvairiomis technologijomis yra labai
svarbi–vaikaipradedasuvokti,kokiasgalimybesjossuteikia
žaidimui,irtaipišmokstanaująsimbolinękalbą.
ElenaMarkevičienė knygoje „Reggio Emillia ikimokykli

nio ugdymo idėjos.Pirmoji pažintis“ pristatometodoesmę: 
„ReggioEmillia–miestelisŠiaurėsItalijoje,garsusoriginaliais
pasiekimais švietimo srityje.Čia kūrybingai bendradarbiau
jantpedagogamsirtėvamsišplėtotaišskirtinėvaikųugdymo
sistema, pelniusi tarptautinį pripažinimą.Metodo įkvėpėjas
LorisMalaguzzi teigia, jog vaikas turimažiausiai šimtą kal
bų, įvairiarūšių simbolinių kalbų.Taimenas,muzika, šokis, 
konstravimas,rašymas,kalbėjimas,dainavimas,drama,šėšė
liųteatras.Šiomiskalbomisjisišreiškiaindividualumą,gauna
žiniųapiesupantįpasaulį.“
Kiekvienasvaikasyraišskirtinisirpagrindinissavoaugimo

veikėjas.Jisnoripažinti,yrakupinassmalsumo,siekiabendrau
tiiružmegztiryšiussukitais.Dirbtisušviesosstaluvaikams
buvoįdomu,taippagalpasakųmotyvusgimėįvairūsepizodai.
Dirbomelabaiįvairiai:irkomandomis,irpovieną.
Kūrybinęveiklągaliskatintipažinimoporeikis–noraspažinti

pasaulį, save, o kūrybinį aktyvumą– saviraiška.Svarbiausi
kūrybinėsveiklosporeikiaiyrasusijęsuįspūdžiais,jausmais.
Šiuoatveju–darbassušviesosstalu–pažėrė jųgausybę.
Kaip buvo įdomu stebėti vaikus, jų parengtų darbų pasakų
motyvaispristatymus,klausytiskomentarų.Jieįpasakojimus
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įtraukėmetųlaikųkaitą,veikėjųcharakteriusirt.t.Jaunuosius
kūrėjusvienijopuikūstarpusaviosantykiai.Belikotikpatarti...
Stebintžaidžiančius irdirbančiusvaikus,galimasuvokti ir

pritaikyti bendruosiuskūrybingosasmenybėsbruožus: joms
labiausiaipatinkaneapibrėžti,sudėtingi,chaotiškiobjektai,iš
kuriųsavarankiškaiišsirenkamatai,kasreikšmingairsvarbu,
jos lengvai pastebi ir atsimenažodžiųdaugiareikšmiškumą,
sakinių dviprasmiškumą ir potekstę, dažnai pačios randa
naujų traktuočių reikšmes,ugdydamossavopastabumąbei 
fantaziją.
Manoma,kadryškiausiosir tipiškiausioskūrybingumoap

raiškosyravaizduotėirfantazija.Toreikalavovienasišprojekto
etapų – knygelių kūrimas (pasakojimas, apipavidalinimas ir
įrišimas).Vaikaipasiskirstėįkomandaspo3–5narius.Darbas
trukoapieporąsavaičių–įrišome8knygutes.Vaikamsbuvo
įdomu,nesužduotysatitikojųamžių,okaikuriesuprato,kaip
sunkubūtirašytoju.

teatras

Darvienasetapasbuvoskirtasteatrodienai„Žvangutyje“.
Statėmespektaklį„Ežioirkiškiolenktynės“,kuriamedalyvavo
visigrupėsvaikai.Manote,kadvisitokieartistiški?GinkDieve,
ne!Artistiškiausivaikaidalyvavospektaklyje,okitikūrėšokįsu

vadoveAlbina.Esulabaijaidėkinga!Ruošdamaspektaklį,aš
irpatiišeidavauįsceną.Tailabaipuikusbūdasnetikmatyti
vaikus,betirjiemspadėtireikiamumomentu–lemiamąaki
mirkąišvaikožvilgsniomatai:jamreikalingapagalba.Vieno
berniuko,kurisatlikokiškiovaidmenį,nettėtisišmokodainą
mintinai. Išgirdęs, kaipmessu jo sūneliu repetuojame,prie
mūsųprisijungėirnetpabarė:„Justai,netašjąjaumoku,o
tuvispamirštižodžius!“Išryškėjokūrybinėsveiklossvarbair
galia:jisuvienijovaiką,tėvusirauklėtoją.Aplinkagalipadėti
atsiskleistigabumams,kūrybiškumui(arbane).Beto,vienas
svarbiausiųpedagoginėssistemosuždaviniųyrabrandintitei
giamąugdytiniųmotyvacijąmokytis.
Mūsųįstaigojegalimapamatytinetikmūsųvaikųparuoštus

spektaklius,čiavaidintiatkeliauja irsuaugusieji,odukartus
permetusnuvežamevaikučiusįKaunovalstybinįlėliųteatrą.

Atsisveikindamisudarželiu,apibendrinomevisasprojekto
veiklas ir apmąstėme pasiektą lygį. Baigiamojoje šventėje
dalyvavo irauklėtojos, ir tėveliai,o jąvedėugdytinėGabija.
Šventėjeparodėmetai,kąperšįlaikąišmokome:spektaklįsu
įžanginiudiskošokiu,dainomisbeižaidimais–atsisveikinimą
sunerūpestingavaikyste.Smagu,jogrenginiovedėjapuikiai
atlikosavovaidmenį.Vaikųgalimybesreikianumatytiišanksto,
kadjųneįskaudintume.

VisąmėnesįVilniaus lopšeliodar
želio„Obelėlė“auklėtojossuvaikais
galvojoapiežibintus.Kaippapuoštiir
išgražinti tėvelių atneštus stiklainius
su vielos rankenomis?Vieni klijavo
popieriausskiauteles,kiti tapėstiklo
dažais(ilgasdarbas:išpradžiųreikia
išmarginti tik vieną stiklainio pusę,
tadagulsčiaipaliktidžiūti,neskitaip
subėgsdažaiirpiešinysbussugadin
tas.Irdarbo,irdažųgaila).Kaikurie
tėveliaisuvaikaisdekoravožibintus
namie.
Šventėsišvakarėsenuotaikostikrai

buvo ne kokios.Orai subjuro.Atro
dė, kad viskas tuoj sugrius: niekas
povakarienėssužiburėliais įkiemą
neišeis,lopšeliovaikaipermaži,kur
jautenjiemsnakčiapodarželiosodąklaidžioti,darpasimes,
ojeitėveliainedalyvaus,tadairvyresniuosiusauklėtojomsbus
sunkusugaudyti...Ožvakė,ugnis–nejuokai...
Tačiau,atėjuspavakarei,nuogąstavimaipasirodėbuvęne

reikalingi. „Baimėsakysdidelės“ – sakydavomanmočiutė.
Niekadanereikiabijotiišanksto.
Priešpenktąvalandąjaupabyražiburėliaisnešinivaikai:kas

išgrupių,kasišnamų,renkasiįbūrelius,žvalgosi,stoviniuoja
su tėveliais, seneliais,močiutėmis.Visi šypsosi, sveikinasi,
gėrisi,stebisitokiaiškilmingagrožybe.
Buvomevisisutaręrinktisaikštelėjepoegle–mūsųšvenčių

vietoje. Judamepo truputį, smarkesnieji vaikai nori šūkauti,
išdykauti,bet ir tyliąpastabą išgirdęsuklūsta,nurimsta.Jau
irvisaidaugšvieseliųsustojo,vaikaiklega,oužjų–tėveliai.
Neturirankosežiburėlių,visusatidavėvaikams.Kažin,galvoju,
kaippertokįtriukšmąžodįištarsiuiršventępradėtigalėsiu?
Čiapatateinapagalba–auklėtojaDaivanori,kadgarsiaisu
šukčiau irpaprašyčiaudėmesio?Ačiū!Kasarčiaustovi, tas
išgirsta,kastoliau–galtikširdiminujaučia,kadtamsųvakarą
susirinkomene tik savo sodo apšviesti,medžių pakalbinti,
gražiųžodžiųjiemspasakyti,pažadėtipaukšteliusbadometu
lesinti,betirprisiminti,kadširdyjetokiąpatugnelęnešiojamės

žibintųšventė

irsuartimaisiaisjagalimedalintis,omamąarmočiutęgeru
darbeliupradžiuginti.Oypačlaukdamišvenčių.
Paskuivisipradėjomeeitiaplinkdarželį.Širdyjesukirbėjo

dainelė,betkaipgivienadainuosi?Kaipgerai,kadElzės ir
Jonomočiutėtuojpatjąpagauna.Dabarjaudrąsiauirlinks
miautamsųvakarąžygiuojameįtyliaisnaudžiantįsodą:„Tylus
irgerasšisvakaras,/Irmumsnetamsišinaktis,/Žvaigždes
jauuždegėangelas/Irmūsųžibintųugnis.“

Išsiskirstėposodąžiburiukai:taivienur,taikitursustodami,
taivieną, taikitąmedįapjuosdami.Ovaikaimedžiamseilė
raščiusdeklamavo,žievęšvelniailietėirauklėtojųpadedami
žadėjo jaisrūpintis,nelaužytišakų irkitiemsneleisti,žadėjo
žiemąpaukšteliaisrūpintis,opavasarįjųgiesmeliųlaukti.Pa
kalbinomeeglę,beržą,kaštoną,šermukšnį,šimtametęliepą,
savo sodintą ąžuoliuką, obelį ir vyšnią.Kai jaupavargome,
vienikitiemsįakispasižiūrėjome,šypsodamiesidėkojomeir
atsisveikinome.
Vaikainamonešėsišviesąirryžtąatliktivienągerądarbą.

Neprašomi!
AušraSTEIKŪNIENĖ

Vil niaus l.-d. „Obe lė lė“ auk lė to ja me to di nin kė
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Pedagogui,kurismokovaikusgamtosaugospažinimosub
tilybių,tenkadidelėatsakomybė.Vaikųryšį,sąveikąsugamta
būtinaorganizuotinuosekliai,tikslingai,aplinkosauginįugdymą
sietisuvisomisjųveiklossritimis,siektitarpusaviodarnossu
šeima.Pirmąsiasgamtosapsaugospamokasvaikaiirturigauti
būtentšeimoje.Tenkurtėvaiyratikgamtosgėrybiųvartotojai,
onejosglobėjai,tokieaugsirvaikai.

VasilijusSuchomlinskis savo knygoje „Širdį atiduodu vai
kams“ rašė: „Mannerimą kėlė kai kurių vaikų abejingumas
tam,kasgyvairgražuaplinkiniamepasaulyje,jaudinopoelgiai,
rodantysišpirmožvilgsnionesuprantamąjųžiaurumą.“Pateik
damasdaugybępavyzdžių,jisparodo,kadtąžiaurumądaž
niausiaiišugdotai,jogvaikainuomažensnepratinamibendrauti
sugamta,rūpintisbeiglobotiją.Todėlpedagogaiturirūpintis
netikvaikoekologiniuugdymu,betirtėvųekologiniušvietimu
(pokalbiai analizuojant ekologinio ugdymo programą, įvairi
veikla,suburiantivaikus,tėvusirdarželiobendruomenę,t.y.
šventės,darbųparodėlės,bendridarbai,projektai,ekskursijos,
įvairiosišvykos,gamtosauginisdarbaspagalvaikojėgasirkt.).

Vaikusvisadatraukiagamta.Jiemsreikiasveikos,natūralios,
gražiosirgyvybingos,naudingosaplinkos.Tam,kadvaikaspa
žintųirsuprastųgamtą,jisturijojepraleistidauglaiko,stebėti
irtyrinėti.Siekiantugdytimeilę
gamtai, lavinti darbinius įgū
džius,keistibendruomenėsna
rių,vaikųvartotojiškąmąstymą
apie ekologiją ir gamtosaugą,
buvoparengtasprojektas„Ma
novaikystėssodas“,sulaukęs
dideliodarželiobendruomenės
palaikymoirsusidomėjimo.
Nevisosšeimosturižemės

sklypus, kuriose vaikai galėtų
padirbėti.Norsnevisijieiryra
skatinami dirbti, nes kai kurie
tėvaimano,jog6–7metųvaikai

projektinėveikla
„manovaikystėssodas“

daryrapermaži.Tačiaujietikraijaugalipadėtisodintidaržo
ves,gėles,jaslaistyti,grėbtilapus,rinktiderlių.
Darželiougdytiniųtėvaiparūpinovaismedžių,vaiskrūmių,ku

riepavasarįvaikusdžiuginožiedais,orudenįdavėderlių.Teko
ieškotirėmėjų...Šiauliųregionoatliekųtvarkymocentraspado
vanojokompostinėsžemės,kurisoduiirdaržuibuvobūtina.
Vaikai,padedamipedagogų,sodinoįvairiųdaržoviųsėklas,

laistė, ravėjo,prižiūrėjo,stebėjo,kaip išmažos
sėklytės išaugadaigelis, o vėliau ir didelis au
galas.Stebėjožydinčiųobelų,slyvųžiedus,juos
lygino,pastebėjimusžymėjogrupės „Gamtinin
ko dienoraštyje“.Ugdytiniai tapo tikrais gamti
ninkais, įgijo žinių apie augalo gyvavimo ciklą,
suvokėgamtosdėsnius.Taipbuvougdomasjų
atsakingumas–vaikailabairūpinosiprižiūrimais
augalais.Kartuaptarėme,kaipišsėklosišauga
daigelis, kalbėjomeapie pagrindines augimo ir
vystymosi stadijas (sėkla, daigelis, stiebelis su
lapais), aiškinomės sąvoką „šakniavaisiai“, ko
augaluitrūksta,kodėllapeliainulinksta,pakeičia
spalvą,puolavabalaiirt.t.Susipažinomesuįvai
riomisdaržovėmisirjųlapais,šaknimis,vaisiais.
Vaikai buvo skatinami daržoves ne tik stebėti,
bet ir liesti,uostyti, ragauti.Jie išbandė įvairius
žemėsdirbimoįrankius:kastuvą,grėblį,kauptuką
irkt.,sužinojo,kadžemėgalibūtipuri,drėgna,
biri,pajutotiesioginįsąlytįsuja.Dauglaikobu
voskiriamapokalbiams,žaidžiamilavinamiejiir
muzikiniaižaidimai,dainuojama,minamosmįsles
apiegamtą.Vaikaibuvoskatinamiįgytasžinias
taikyti praktinėje veikloje, o tai žadino jų norą
sužinoti kuodaugiaugamtos paslapčių, turtino
kalbą,vidinįpasaulį,lavinokūrybiniusgebėjimus.

Pirmosiomis rudensdienomis ugdytiniai ir jų
tėveliaibuvokviečiamiįderliausnuėmimošventę.
Jiedžiaugėsiužaugintuderliumi irdalijosimin
timisapiedaržoves,vaisius.Visikartuišrudens
gėrybiųgaminome,vykopatiekalųdegustavimas.
Gerumas,žmoniųtarpusaviosupratimasirgera
noriškas bendradarbiavimas sukūrė šią gražią
šventę.Juktieknedaugreikia,kadvisiemsbūtų
gera,džiuguirlinksma.

NijolėMARCIŠAUSKIENĖ
Šiau lių l.-d. „Ber že lis“ di rek to rė
DanutėTIKNIUVIENĖ

Di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui
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Šiųmetųrugsėjispadovanojodaugšiltųirsaulėtų
dienų.TuopasinaudodamosKlaipėdoslopšeliodar
želio „Obelėlė“priešmokykliniougdymopedagogės
NijolėKutniauskienė irGiedrė Jonaitienė, lydimos
auklėtojųAlmosSkurdauskienės,AudronėsBabars
kienėsbeimanęs,šiostraipsnioautorės,logopedės
AdelėsŽukauskienės,kartusudirektoreAstaVainiu
tesurengėpriešmokykliniųgrupiųvaikams išvyką į
KlaipėdosuniversitetoBotanikossodą.Išlydėdamaį
ekskursijądirektorėspavaduotojaugdymuiStasėIljina
linkėjovisiemspajaustigamtospoveikįkūnuiirprotui.
KlaipėdosuniversitetoBotanikossodasyrašiau

rinėjeKlaipėdosmiestodalyje,Danėsupėsslėnyje.
Priešmokyklinukaisusitikosuekskursijosvadove,kuri
papasakojo,kaipreikiaelgtisBotanikossodeirkokių
saugumotaisykliųbūtinalaikytis.Vaikusčiadaugkas
stebino.Ypačvijokliųkoridoriaisugeraipažįstamomis
rožėmis,įvairiausiųgėliųpievos,neregėtitilteliai,val
tissugėlėmisirįvairiosiššiaudųpagamintosgyvūnų
figūros.Savaimesuprantama,jogvaikaidalysisįspū
džiaissutėveliais,draugais.Jukpažintinėsišvykos
plečia jų akiratį, turtina žodyną!Ne paslaptis, kad
daliesikimokyklinioirpriešmokyklinioamžiausvaikų

panašumų. Jiegalėjo įsitikinti, kad lentelės
suaugalųpavadinimaisyrairBotanikosso
de,irmūsųdarželioteritorijoje.Darželyjeiš
antriniųžaliavų–gėliųklombos,oBotanikos
sode– dirbiniai iš šiaudų, sausos žolės. Ir
mūsųįstaigojeyrastatiniaipoilsiui–„Žvejo“
sodyba.BotanikossodasįsikūręsprieDanės
upės,omūsųteritorijojeyrafontanas.Darbo
grupėyraparengusivisokiemoŽaliąjįžemė
lapį,kuriamepažymėtivisivaikussupančios
aplinkosaugalai.

Šioje pažintinėje išvykoje vaikai išgirdo
daugnaujųžodžių:gėlių,medžių,krūmųpavadinimų,tiesiogiai
sujaissusipažino.Svarbiausia,kadpabuvomegamtoje,aplan
kėmekaimynystėjeesantįnuostabųgamtoskampelį.Didelę
reikšmęturėjoirpatirtiįspūdžiai,nauja,neįprastaaplinka,kuri
skatinoaptarti,pasidalytiįspūdžiais.Taipvaikųkalbapasipildė
naujaisžodžiais.Labaisvarbusirryšyssušeima–tėvamsiš
kartoelektroniniupaštubuvoišsiųstosšiosišvykosnuotraukos.

AdelėŽUKAUSKIENĖ
Klai pė dos l.-d. „Obe lė lė“ vy res nio ji lo go pe dė

pergamtosgrožį
įgražiąvaikokalbą

„Kū no svei ka ta pri klau so nuo dva si nės svei ka tos, ku rią 
le mia tai, kaip pra ėjo vai kys tė, kas ve dė už ran kos jos me
tais, kas iš ap lin ki nio pa sau lio įė jo į vai ko pro tą ir šir dį – nuo 
to pri klau so, ko kiu žmo gu mi taps šian die ni nis ma žy lis.“ 

Va si li jus Su chom lins kis

kalbayraneužtektinaiišplėtota:jųžodynasskurdus,darožo
džiųkaitymo,derinimobeidarybosklaidų,sunkiauformuoja
sakinius.Manau,kadkalbosugdymasyraneatsiejamasnuo
kasdieniovaikųgyvenimo.
VaikaiBotanikossodematytusvaizdusgalėjopalygintisu

artimiausiaaplinka–lopšeliodarželioteritorija.Čiapriešmetus
suburtadarbogrupė,kurisuįstaigosbendruomeneįgyvendino
įvairiasprogramas,užtikrinančias,kadnetikvidaus,oirišorės
edukacinės erdvės skatintų ne vien grožėtis, bet ir pažinti,
ugdytis. Lygindami stebėtus vaizdus, vaikai rado nemažai
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SaulėtąrugsėjorytąKulautuvoslop
šeliodarželiovaikaiminėjo140ąsias
pasauliniogarsodailininkoirprofesionaliosioslietuviųmuzikos
pradininkoM.K.Čiurlioniogimimometines.Nešiniteptukais,

Ku lau tu vos 
čiurlioniukai

„No rė čiau su dė ti sim fo ni ją iš ban gų 
oši mo, iš šim ta me tės gi rios pa slap tin gos 
kal bos, iš žvaigž džių mirk sė ji mo, iš mū sų 
dai ne lių ir ma no be kraš čio il ge sio.“ 

MikalojusKonstantinasČiurlionis

Urtė ir Ievutė tapo mišką

dažais,molbertais, popieriaus lapais
jiepabiropovisądarželiokiemą.Me
niniougdymopedagogėsupažindino
vaikussuM.K.Čiurlioniosimfoninėmis
poemomis„Miške“ir„Jūra“.Klausyda
miesiČiurlionio kūrinių, pušųošimo,
mažieji pasinėrė į spalvų,muzikos
irgamtosgarsųpasaulį.Vaikaisavo
emocijasišreiškėįvairiai:judesiu,tep
tukopotėpiu,šypsena,susimąstymu...
Visibuvolaimingi,pakylėtinuosta

biųmuzikos garsų, saulės spindulių
iršypsenų.

NarutėMAZURKEVIČIENĖ
Kau no r. Ku lau tu vos l.-d. direktorės pa va duo to ja ug dy mui

Dėkojame visoms auklėtojoms, kurios mums parašė apie savo dieną darželyje. Ačiū už Jūsų nuoširdumą ir darbuose, ir 
kuriant tekstus redakcijai. Su kai kuriomis autorėmis planuojame dar kartą susitikti paskutiniajame šių metų numeryje.
Taip pat labai džiaugiamės, kad šiemet sumažėjo banalių laiškų. Rašykime ir dalinkimės tuo, 
kas gali būti svarbu ne tik mums patiems, bet ir kolegoms. Redakcija

sVeIkIgyVI,sVeteLIaI!

Priešmokykliniougdymo„Pe
lėdžiukų“grupės vaikųansam
blis didelį būrį pedagogų pa
sveikinodainomis „Sveiki gyvi,
sveteliai!“ir„Polkasušaukštais“.
Nuoširdus įstaigos direktorės
IlonosMilkontės sveikinimas nuteikė šiltam ir rimtam dar
bui–gerosiosdarbopatirtiessklaidaitarpKlaipėdos(apie60
pedagogų,atstovaujančiųikimokyklinesįstaigas)irPalangos
(pedagogai,atstovaujantys5 ikimokykliniougdymo įstaigas)
miestų.

praeItIsIrdabartIs

MetodinędienąpradėjoPalangosšvietimopagalbostarny
boslogopedėLaimaButkutė.Jigrąžinomusįpradžiųpradžią,
kai tik pradėta logopedinę pagalbą teikti Palangosmieste.
Paminėtaspirmasislogopedas–JuozasZolubas.Ir,žinoma,
malonu buvomatyti ne vienos logopedinės knygelės auto
rę–logopedęekspertęStasęVilkienę.Toliauapieankstyvąją
kalbosprevenciją,savosukurtąugdymoaplinkąiršiuolaikinius
iššūkius ikimokykliniamugdymui bei lygiavertę partnerystę
kalbėjauaš, šio staipsnoautorė,Palangos lopšeliodarželio
„Gintarėlis“logopedėDanguolėPetrauskienė.Palangoslop
šeliodarželio„Žilvinas“logopedė,judesiokorekcijospedagogė
DalijaBudgenaitė tęsėmintį apie bendradarbiavimo svarbą
ugdant ikimokyklinioamžiausvaiką, turintį specialiųjųugdy
mosiporeikių,ologopedėRedaPėkienėsupažindinosušia
medarželyjevykdomalogopedoveikla.ViešniosišKlaipėdos
lopšeliodarželio„Versmė“–logopedėBrigitaBalčiauskaitėir
neformaliojošvietimomokytojaLoretaCesiulienė–kalbėjoapie
smulkiosiostautosakoselementųtaikymąugdantvaikųkalbą.

metodInIųprIemonIųparoda

Metodinėjedienojegerąjapatirtimisvečiaidalijosipristatyda
mimetodiniųpriemoniųrinkinius:Klaipėdoslopšeliodarželio
„Gintarėlis“logopedėRedaSimaitienė–ikimokyklinioirprieš
mokyklinioamžiausvaikųkalbosirkomunikacijosugdymoprie

gerąjadarbopatirtimidalijosi
švietimopagalbąteikiantysspecialistai

monę „Koks pirmas garsas?“,
Klaipėdoslopšeliodarželio„Pa
grandukas“ logopedėMingailė
Kavaliauskienė – ikimokyklinio
irpriešmokyklinioamžiausvaikų
kalbosirkomunikacijosugdymo
priemonę„Raideliųdėlionė“irt.t. 

kLaIpėdospedagogųpažIntIssupaLangos
IkImokykLInėmIsįstaIgomIs

Išklausęteoriniuspranešimusirsusipažinęsukitųpedagogų
parengtomismetodinėmispriemonėmis,Klaipėdosmiestoiki
mokykliniougdymologopedaiirspecialiejipedagogaiišsiskirstė
įdvigrupes:pedagogai,dirbantysįstaigose,kurioseteikiama
tiklogopedopagalba,irpedagogai,dirbantysįstaigose,kuriose
teikiamanetiklogopedopagalba.Pasirinktitrysvienasšalia
kitoesantysdarželiai,sudaręgalimybępraktiškaiparodyti,kaip
teikiama švietimopagalba ikimokyklinėse įstaigose.Pirmoji
pedagogųgrupėsusipažinosuugdymo(si)aplinkaPalangos
lopšelyjedarželyje „Gintarėlis“, ją pristatė darželio direktorė
I.Milkontė ir aš, logopedėD.Petrauskienė.Atsakydama į
svečiųpateiktusklausimusgerąjapatirtimidalijosiPalangos
lopšeliodarželio „Pasaka“ logopedėGražinaŠarkauskaitė.
Antroji grupė, lydimaPalangos lopšeliodarželio „Žilvinas“
švietimopagalbosspecialistų,buvosutiktadarželiodirektorės
RasosJurgutienės,pristačiusiosugdymobeiugdymosiaplin
kas,dirbantsuspecialiųjųporeikiųvaikais,oauklėtojaSandra
Kavaliauskaitėatskleidėautistiškųvaikųugdymoypatumus.

VaIkųdaržeLIs–gėLIųdaržeLIs

Gėlės.Josgražiaiaugairžydi,kaimesjaspuoselėjame...
Pirmiejivaikougdytojai–tėvai,antrieji–auklėtojosirkitispecia
listai.AtsakydamiįXXIa.iššūkius,tėvai,auklėtojosiršvietimo
pagalbąteikiantysspecialistaitampalygiaverčiaispartneriais–
jieugdoikimokyklinioamžiausvaikus.
AUKIMEKARTU–bendraudamiirbendradarbiaudami!

DanguolėPETRAUSKIENĖ
Pa lan gos spe cia lių jų pe da go gų ir lo go pe dų me to di nio bū re lio pir mi nin kė

Rug sė jo pa bai go je į Pa lan gos vai kų lop še lįdar že lį 
„Gin ta rė lis“ rin ko si Klai pė dos bei Pa lan gos iki mo kyk li nio 
ug dy mo įstai go se dir ban tys lo go pe dai ir spe cia lie ji pe
da go gai. Čia vyko me to di nė die na „Švie ti mo pa gal bos 
tei ki mas iki mo kyk li nio am žiaus vai kams. Ge ro sios pa tir
ties sklai da, ug dy mo(si) ap lin ka, me to di nės prie mo nės“.
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profesija–keliasįvisavertįgyvenimą

Profesinio mokymo institucijose

Gal ga li te pa pa sa ko ti sėk mės is to ri jų 
pa vyz džių?

ŠilutėsžemėsūkiomokyklosŽe
maičiųNaumiesčio skyriuje SUP
turintiemsmokiniams siūlomos dvi
profesijos – apdailininko (statybinin
ko)irvirėjo.Kasmetpavasarįmokyk
la organizuoja atvirų durų dienas, į
kurias kviečiami specialiųjų įstaigų,
vaikų globos namų, bendrojo ugdy
momokyklųmokiniai, kuriųSUPbei
gebėjimai atitinka profesijos lygiui
keliamus reikalavimus.Čiamokiniai
ne tik susipažįsta sumokykla, bet ir
išbando save– atliekapraktiniusdarbusmokomojoje virtu
vėjearbaapdailosdarbųlaboratorijoje.Pasitaikoatvejų,kad
pasirinkęprofesijąirpradėjęmokytisjaunižmonėssupranta
klydęirapsigalvoja–tuometjiemssudaromossąlygospereiti
įkitąspecialybę.Mokyklaglaudžiaibendradarbiaujairsukito
misšaliesprofesiniomokymoįstaigomis,kuriosemokosiSUP
turintysmokiniai:Kaunosocialiniųpaslaugųirstatybosverslo
darbuotojųprofesiniorengimocentru,Radviliškiotechnologų
irverslomokymocentru.
Ir apdailininko (statybininko), ir virėjo profesijos yra labai

paklausios:kiekvienaismetaisįjasįstoja20–24SUPturintys
mokiniai.Mokslai trunka trejusmetus.Mokiniamsskiriamas
nemokamasmaitinimasirapgyvendinimasbendrabutyje.De
ja,daugumajųyranašlaičiaiarbanetekętėvųglobosvaikai,
todėlmokyklojeteikiamasocialinė,psichologinėpagalba,rū
pinamasijųsveikata,integracijaįvisuomenę.Kasmetvykdomi
EuroposkomisijosremiamiirŠvietimomainųparamosfondo
administruojamiErasmus+projektai,kuriųmetumokiniai iš
vyksta3–4savaičiųtrukmėsstažuotėmsįEuroposSąjungos
šalis.Stengiamasi,kadjieįgytųnetikprofesiniųžinių,betir
kuodaugiausocialiniųįgūdžių,taptųsavarankiškesni,labiau
pasitikėtųsavojėgomis.Mokyklapadedatrečiokursomoks
leiviams rasti vietą atlikti gamybinępraktiką, todėl glaudžiai
bendradarbiaujasusocialiniaispartneriais,nuolatosplečiajų
tinklą,siekia,kadkeistųsinegatyvusdarbdaviųirvisosvisuo
menėspožiūrisįneįgaliuosiusirjiebūtųpriimamiįkolektyvus
irbendruomenes.Pastaruojumetupastebima,kadįmonėsir
organizacijos,kuriosemokiniaiatliekagamybinępraktiką,vis
dažniauryžtasišiuosjaunuoliuspriimtinuolatiniamdarbui.SUP
turintysmokiniaiŽemaičiųNaumiestyjemokosinuo1995ųjų.

Peršįlaikąįmokykląjauatėjo
irnemažaibuvusiųabsolventų
vaikų.Smagumatyti,kadbuvę
mokiniai sukuria šeimas,atsa
kingaiauginavaikus,puoselėja
namus,dirbairgyvenavisavertį
gyvenimą.

BuvęsRadviliškiotechnolo
gijųirverslomokymocentro 
staliaus specialybėsmokinys
VincasKazlauskasMažeikiuo
seįkūrėirsėkmingaivadovauja
individualiai staliaus darbų ir

medienosgaminių įmonei.OLietuvos restoranų vyriausiųjų
virėjųirkonditeriųasociacijos(LRVVKA)pirmąkartąsureng
tame„Geriausiomokiniosuspecialiaisiaisugdymoporeikiais“
virėjospecialybėsmokiniųmeistriškumokonkurseantrokurso
mokinėsIvetaČepaitėirArvilėVaitiekūnaitė buvoapdovanotos
bronzosmedaliu.

SėkmingąŠiauliųprofesiniorengimocentro(ŠPRC)darbą
suSUPmokiniaisįrodotai,jogcentrastampaatvirasvisiems.
Nuo2013m.pradėtasirtęsiamasmokymasasmenų,turinčių
klausosnegalią.KasmetdaugumaŠiauliųsutrikusiosklausos
vaikųugdymocentroabsolventųatvykstamokytispasirinktos
specialybėskartusuviduriniougdymoprograma.Tokiubūdu
jiemssudaromosgalimybėsmokytisartinamų,pažįstamoje
aplinkoje.Sėkmingas inkliuzinisugdymasneatsiejamasnuo
pedagogųvertybiųsistemosirprofesiniopasirengimo.Jiems
kasmet organizuojami seminarai SUPmokinių pažinimo ir
ugdymotematika.125šiosįstaigospedagogaiyrabaigęspe
cialiosiospedagogikosirspecialiosiospsichologijospagrindų
kursus.MokytojųpasirengimądirbtisuSUPturinčiaisvaikais
įrodoirmokiniųpasiekimaimeistriškumokonkursuose.2014m.
balandį Kaune vykusiameNacionaliniame virėjų profesinio
meistriškumokonkurse,skirtamespecialiųjųugdymosiporei
kiųmokiniams,ŠPRCmokiniųvirėjųkomandalaimėjopirmąją
vietą.2014m.lapkritįVilniuje,Lietuvosparodųcentre„Litexpo“,
vykusiameLRVVKAbeiŠMMorganizuotamemeistriškumo
konkurse„GeriausiasvirėjasmokinysSUP2014“IIvietąlai
mėjoŠPRCPrekybosirversloskyriausmokinė.

ParengėIngaKUČINSKIENĖ

(Atkelta iš spalvotosios dalies 7 p.)

Radviliškio technologijų ir verslo 
mokymo centras parengia 

puikius specialistus
Apdailininko specialybė – 

viena populiariausių

Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriaus virėjai 
4 savaites stažavosi Romos picerijose, kavinėse, užkandinėse
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Sie kiant su teik ti ko ky biš kas pro fe si nio 
mo ky mo pa slau gas ir už tik rin ti jų pri ei na
mu mą ne be pa kan ka tra di ci nių mo ky mo 
prie mo nių, ypač kai tech no lo gi jos vys to si 
di de liu tem pu, o mo ky mui nau do ja mos kny
gos ir in for ma ci ja nuo lat kin ta. To dėl rei kia 
nau jų, ino va ty vių, mo ki nių sa vi mo ty va ci ją 
ska ti nan čių prie mo nių, su da ran čių są ly gas 
in di vi du a li zuo ti mo ky mą, di din ti ir už tik rin ti 
jo pri ei na mu mą. 

Lietuvojevisdaugiaujaunuoliųnusprendžia
mokytis profesinėsemokyklose dėl šiuolai
kiškųmokymometodųbeipriemonių.Šiemet
į populiariausias automobiliųmechanikų ir
elekromechanikųmokymoprogramasVilniaus
automechanikosirverslomokykloje(VAVM)
buvopriimtaapie50proc.daugiaumokinių
neipernai.
IšEuroposSąjungos lėšų buvo parengta

interaktyviemokymo(si)medžiagaLietuvosprofesiniųmokyklų
mokiniams,kuriemokosipagalvarikliniųtransportopriemonių
techninėspriežiūrosirremontomodulinesprogramas.Šiprie
monėpadės,kadmokymasistaptųkokybiškesnis,inovatyves
nisirpatrauklesnisjaunimui.
Emokymosi priemonę sudaro 6moduliai: „Automobilių

varikliai“, „Automobilių transmisija“, „Automobilių važiuoklė“,
„Automobilių elektros įrenginiai“, „Automobilių elektroninės
valdymosistemos“ir„Automobiliųkėbulas“.
Mokymopriemonėsautoriųkolektyvasįsitikinęs,kadšime

džiagabusnaudinganetik37šaliesprofesinėmsmokykloms,
kurioserengiamiautomobiliųmechanikai,elektromechanikai
irkėbuloremontininkai,betirkvalifikacijąnorintiemskeltispe
cialistams, ir būsimus inžinierius rengiančiomsaukštosioms
mokykloms.
Emokymo(si)priemoniųkūrimoproceseaktyviaidalyvavo

irVAVMmokytojai,irmokiniai,besimokantyspagalvariklinių
transportopriemoniųtechninėspriežiūrosirremontomokymo
programas.Praktiniuoseužsiėmimuosemokiniaikartusumo
kytojaisišbandėkuriamasemokymo(si)priemonesirpateikė
savopastabasrengėjams,siekdami,kadjosbūtųsuprantamos
irpatraukliosvisiemsbesimokantiesiems.
„Mūsųpagrindinis tikslasbuvoskatintiprofesiniomokymo

patrauklumą,didintijolankstumąirgerintimokiniųpasirengimą
realiaiprofesineiveiklai“,–pasakojoVAVMpraktiniomokymo
vadovasTadasKlevas.
Kiekvienasnaujosmokymopriemonėsmodulissusidedaiš

mokymosimedžiagos,mokiniodarboknygosirsavikontrolės
užduočių.Parengtamedžiagabuvokonvertuota irperkelta į
virtualiąaplinką.Sukurtosnaudotojų–mokiniųirmokytojų–
grupės,kuriomssuteiktosprieigospriejomssukurtųirvirtualioje
erdvėjepatalpintųemokymo(si)priemonių.Mokymositurinys
pateikiamaspasitelkiant3Dtechnologiją.
„Naudojantisšiapriemone,galimamokytiskontaktiniuirnuo

toliniubūdu,tačiauglaudusryšyssumokytojuišlieka–jisgali
konsultuoti,patarti,taisytimokinioklaidas.Taipgerėjamokymo
proceso kokybė, lankstumas. Inovatyvimokymomedžiaga
suteikiadaugiaugalimybiųabiempusėms–irmokiniams, ir
mokytojams“,–apieprojektąkalbėjoVAVMprojektųvadovė
LilijaPusvaškienė.

profesinėmsmokykloms–
modernie-mokymo(si)medžiaga

Visąlaikąvykdytasnaujosiosmokymopriemonėsvertinimas
leidžiaužtikrinti,jogmedžiagaatitinkaprofesiniorengimostan
dartuoseįtvirtintaskompetencijasiryrapritaikytapriesektori
niuosepraktiniomokymocentruosediegiamostechnologinės
įrangos.
Siekiant,kadrengiamosmokymopriemonėsatitiktųdarbo

rinkosreikalavimus,buvoišklausytiirversloatstovųvertinimai,
atsižvelgtaįjųpastabas.
„Kuoprofesinįmokymądaromepatrauklesnį,tuolabiauauga

joprestižasvisuomenėje.Vilniausautomechanikos irverslo
mokyklanuolatbendradarbiaujasudarbdaviaisirrengiadar
borinkosporeikiusatitinkančiusspecialistus.Jaunimasturėtų
suprasti,kadįgijusvidurinįišsilavinimąišpradžiųgeriaurinktis
profesinęmokykląirišmoktiamato.Būtentčiayraformuojami
darbo rinkai visada reikalingi praktiniai įgūdžiai“, – pabrėžė
L.Pusvaškienė.
Sukurtąmokymopriemonę jau išbandė įvairių profesinių

mokyklųmokiniaiir90profesijosmokytojų.Atsižvelgiantįpeda
gogųpastabas,mokymopriemonėbuvotobulinama,pildoma.
Mokiniaipoemokymopriemonėsbandymųbuvolabaipa

tenkinti.Jųnuomone,nestandartinismedžiagospateikimasir
galimybėmokytisindividualiaididinamotyvaciją.
Jaunuoliai,gavęprieigaspriejiemsskirtųvirtualiojeaplinko

jepatalpintųmokymo(si)priemonių,dirbokartusumokytoju,
taippatgalėjonuotoliniubūdupasinaudotiinformacija,skirta
pasitikrintiirgilintižinias.
Mokymuose,kaipdirbtiirnaudotisemokymo(si)priemone,

dalyvavę profesijosmokytojai pabrėžė, kad naujai sukurta
priemonėgalibūtilengvaipritaikomamokymoprocese,todėl
planuoja naudoti šiąmedžiagą vykdydami automechanikų
profesinįmokymą.
Sukurtosemokymo(si)priemonėsyraprieinamosvisoms

tikslinėmsgrupėms.

Mokymo(si) priemonėbuvo sukurta vykdantEuropos so
cialiniofondoadministruojamąprojektą„Varikliniųtransporto
priemoniųtechninėspriežiūrosirremontomodulinėmsmokymo
programomsskirtųmokymopriemoniųrengimasirmodulinių
mokymoprogramųišbandymas“.

Projektoinf.

Mokytojų, dirbsiančių su e-mokymo priemonėmis, mokymai
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Daugiaukaippriešmetus
LRšvietimoirmokslominis-
terija(ŠMM)pasirašėsutar-
tissuasociacija„Infobalt“ ir
Vilniaustechnologijųirverslo
profesiniomokymo centru
(toliau–Centras).Šiostrys
institucijos įsipareigojoben-
dradarbiautirengiantpaklau-
siusinformaciniųtechnologi-
jų(IT)specialistus.Išskirtinę
Javaprogramuotojųmokymo
programąCentrevykdo„In-
fobaltITakademija“,kuripa-
galsusitarimąveiklątaippat
pradėjo2014m. (šiųm.m.
rugsėjo pirmosiomis dieno-
mis, plečiant akademijos
veiklą, jėgas sujungė dvi
ITasociacijos– „Infobalt“ ir
„TechCity Lithuania“, todėl
buvopakeistaspavadinimas– „InfobaltTechCityakademi-
ja“).Nuoseklausbendroveikimotikslas–ITsektoriausplėtra,
greitasirkokybiškasšiamsektoriuiypačreikalingųspecialistų
parengimas.Pirmoji Java programuotojų laida jau pasklido
pošaliesįmones.TaiŠMM,„InfobaltITakademijos“irCentro
išskirtinioprojektoplėtrosrezultatas.

„Švie ti mo nau jie nos“ kal bi no pro fe si nio mo ky mo re vo liu
ci jos at sto vus prak ti kus. 

pasIrInktIteIsIngąkeLIą

Klau si mai IT pro gra muo to jų pir mo sios lai dos ab sol ven tui 
ViktoruiBARAceVičiui.

Kokie įspū džiai li ko iš 
pro gra muo to jo spe cia ly
bės mo ky mų? 
Daugiausiadėmesiobu

vo skirta praktiniams dar
bams.Dėstytojai – įmonių
darbuotojai.Tuo, ką dirbo
savo įmonėse, dalijosi su
mumismokymųmetu.Pro
gramos tikslas – padėti
mokiniui pasirinkti teisingą
kelią, suteikti žinių, kurios
leistų rašyti, skaityti Java
kodąbeisupažindintisuki
tųsistemųaplikacijųkūrimo
technologijomis,procesais.
Šį tikslą,manau, pavyko
įgyvendinti.
Teorinėdalis truko labai

trumpai–tik4mėnesius.Viskoneišmoksi.Jeiguturiprogra
mavimopatirtiesarbaesipasirengęsvisiškaiatsiduotimoks
lams–taipuikigalimybėgreitaiįsilietiįdarborinką.

Kur dir ba te? Ar Jus ten ki na dar bo są ly gos?
DirbuUAB„EISGroupLietuva“.Taitarptautinėįmonė,ku

riantiITproduktusdidelėmsužsieniodraudimobendrovėms.
Darbo sąlygos puikios:moderni technika, lankstus darbo
grafikas, jaunas,profesionalus ir šaunuskolektyvas.Poilsio
kambaryje–stalofutbolas,stalotenisas,biliardas,kompiute
ris„PlayStation“.

programuotojųrengimas:spartairkokybė

prasmIngIausIassąVeIkospaVyzdys

Klau si mai Cen tro di rek to riui VincentuiKlem Kai. 

Įteik ti pir mie ji „In fo balt IT aka de mi jos“ ab sol ven tų di
plo mai... 
Taiįrodymas,kadatveriamenaująprofesiniomokymopusla

pį:profesinėmokyklagaliparengtišiuometureikalingiausius,
ypačaukštoskvalifikacijosITspecialistus.Neišsiverstumebe
partnerių–ITįmonių,jasvienijančiųasociacijų–pagalbosmo
kant,konsultuojantmokinius,mokytojusirįdarbinantesamusir
būsimusspecialistus.Pirmaisiaismetaisspecialybėsdalykus
dėstėUAB„EISGroupLietuva“darbuotojaipraktikai.Neįsi
vaizduojuprasmingesniomokymoįstaigosirverslobendrovių
veikimoišvienpavyzdžio.

Ar daug susidomėjusių Ja va pro gra muo to jo mo ky mo 
pro gra ma?
Mokytis programavimo panoro daugelis: ir tie, kurie jau

anksčiauaktyviai domėjosi IT sritimi, ir tie, kurie visai „žali“
šioseveiklose,taippatpersikvalifikuotinusprendęasmenys.
Praėjusiųmetų rezultatai liudija, kadmotyvacijos tapti pro
gramuotojais turi ir inžinieriai, ir architektai, ir vadybininkai.
Šiemetai–neišimtis:tarpįstojusiųjųmokytisyrairasmenų,
turinčiųhumanitarinių,socialiniųmokslųbakalaurobeimagist
rodiplomus.Pernaiišmaždaug70pateiktųprašymųmokytis
Javaprogramavimopoatrankospakvietėme28kandidatus.
Tačiau sėkmingaimokymoprogramąbaigė 17 absolventų.
Šiemetsusidomėjimasdardidesnis:sulaukėme96prašymų.
Tvirtą „taip“ galėjome tarti 27 asmenims.Dar 27 asmenys
buvopriimtimokytispagalJavaprogramuotojomokymopro
gramą„tradiciniu“būdu.Kiekišjųįgiskvalifikaciją,matysime
mokslometų pabaigoje. Įdomus faktas: šiemet gavome ir
jaunuolių,darnebaigusiųvidurinėsmokyklos,užklausų.Va
dinasi, jie ruošiasi stotimokytis pasmus, seka skelbiamą
informacijąirrengiasikitaisardarvėlesniaismetaisdalyvauti 
atrankose.

Ar ne ke lia rū pes čių pe da go gų kva li fi ka ci ja ir mo ky mo 
ko ky bė? 
Nevadinčiau to rūpesčiais.Tai – natūralūs iššūkiai, kurie

skatinamuspasitempti,mokytis ir tobulėti.CentroITdalyko
mokytojaiaktyviaikonsultuojamiįmonėsspecialistų,tobulinasi
kvalifikacijąpraktiniopobūdžiosesijose.Šiaismokslometais
dalįspecialybėsmoduliųjaudėstomūsųprofesijosmokytojai,
dalį–įmoniųpraktikai.

Diplomų įteikimo akimirka
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Kur dirba Jū sų Cen tre pa reng ti IT pro gra muo to jai?
Daugumamokinių praktiką atliko jauminėtoje įmonėje – 

„EISGroupLietuva“.Šiįmonėpasiūlėdarbąnet13absolven
tų.Kita dalis programuotojų dirba:UAB „Alna Intelligence“, 
UAB„Synergium“,SEBbankoirkitųįmoniųITskyriuose.Šiuo
metuvisiabsolventaidirbaLietuvoje.

pIrmasIsItLaIpteLIs

Šne ki na me Andrių PlečkAitį, aso cia ci jos „In fo balt“ 
ino va ci jų va do vą.

Vie ne ri me tai – ga na trum pas lai ko tar pis sie kiant su for
muo ti tvir tus įgū džius. Ar ne pa si kei tė nuo mo nė dėl Ja va 
pro gra muo to jų mo ky mų truk mės?
Matomenemažaipavyzdžių,kaidarbopradžiaireikalingus

įgūdžiusjaunuoliaiįgyjaperkeletąmėnesiųįmoniųITakade
mijose.Neturintyskvalifikacijos,tačiausavarankiškaipabandę
irdegantysnoru,pridėjęužsispyrimo–greitaipasiekiagerą
rezultatą.Atsižvelgdamiįdarbdaviųtaikomąjaunųspecialistų
ugdymopraktiką,kūrėmešiąprogramą,kaipgreitąbūdąpradėti
profesinęveiklątiems,kurieneplanuojasiektiaukštojomokslo.
Norėtume,kadprogramaliktųkoncentruotairleistųgreitaiįgyti
„pirmajamlaipteliui“reikalingųįgūdžiųiržinių.

At sa ky mą pa pil dė RokaskondRotAS, aso cia ci jos „Tech 
Ci ty Lit hu a nia“ va do vas: 

Tikrai nepakeitėmenuomonėsdėlmokymų trukmės.Per
metusparengėmegerųspecialistų,kuriųįgūdžiųvisiškaipa
kankapradėtiJavaprogramuotojokarjerąįmonėje.Taipuikus
tramplinassulabaikoncentruotomisžiniomis–tvirtiemsįgū
džiamsformuoti.

Gal ga lė tu mė te įver tin ti ver slo įmo nių in dė lį ren giant 
Ja va pro gra muo to jų mo ky mo pro gra mą?
ProgramaatsiradoLietuvojeveikiančioITversloiniciatyva.

Išesmėsverslassukūrėirjosturinį.Kadangiikišiolprofesinio
mokymocentrai įprogramavimo įgūdžiusorientuotųprogra
mųneturėjo,taipadėjosukurtipuikiaidarborinkosporeikius
atitinkančiąprogramą–būtenttokiosjosirturėtųbūti.Reikia
pažymėti,kadįmonių,dalyvaujančiųšiameprocesenuopat
pradžiųirsuinteresuotųįdarbintigeraibesimokančiuosius,prak
tikosvietųklausimasišsprendžiamaslabaipaprastai.

darbasIržInIos–„stebukLų“ŠerdIs

Klau si mai Julijai RAdVilAVičienei, UAB „EIS Group 
Lie tu va“ di rek to riaus pa va duo to jai ko ky bės už tik ri ni mui, 
pro gra mos ko or di na to rei įmo nė je. 

Su ko kio mis pro ble mo mis su si dū rė pe da go gai, reng da
mi pir mą ją IT pro fe sio na lų lai dą?
Problemųbeveiknebuvo,nesdaugkasapmąstytaišanksto.

ParengėmemokymoprogramąirgavomeŠMMpritarimąper
labaitrumpąlaiką–vasarą.Šiossėkmėspaslaptis–programa
parengtapagalilgąlaikąUAB„EISGroupLietuva“veikiančią
mokymųprogramą.Jąadaptavomepalikdamiplačiainaudo
jamastechnologijasirpašalinęįmonėsspecifiką.Pagrindiniai
klausimai,kuriuossprendėmeruošdamiesimokymams,buvo
mokiniųatrankairdarboįmonėjebeimokymoįstaigojederi
nimas.ITakademijojekiekvienądalykądėstokelimokytojai.
Šitaippaskirstomeužimtumą,kadapkrovamokyklojevisiškai
neatitrauktųjųnuopagrindiniodarbo,taippatužtikriname,kad
kiekvienądalykądėstytųbūtenttossritiesspecialistas.

Atsakymąpapildė A.Plečkaitis:
Žvelgdamiįrezultatusmatome,kaddaugiaulemianemo

kymo trukmė, o įstojusiųjų noras irmotyvacija.Kita vertus,

darbdaviųnuomone,Javaprogramossuteikiamųkompetencijų
jaunesniojoprogramuotojopozicijaivisiškaipakanka.Siekiant
profesiniųaukštumųgeriausiamokykla–praktinėveikla.

Gal yra bū ti nų iš skir ti nių są ly gų, ne tra di ci nių me to dų, 
ku rie pa de da sie kiant ge ro re zul ta to per trum pą lai ką? Jei 
taip – at skleis ki te. 
Geri rezultatai pasiekiami tada, kai darbdaviai dalyvauja

mokymosiprocesekartusumokymo įstaiga.Kompetentingi
įmoniųdarbuotojaipatysvedapamokasarbavisaisaspektais
suderinajųturinįsumokytojais,dalyvaujavertinantatsiskai
tymo darbus.Mokiniai skatinami siekti geresnių rezultatų,
pavyzdžiui,įmonėmsnustatanttamtikrusatrankoskriterijus,
skiriantpraktinęveiklą.Svarbussėkmėsveiksnys–atrinktimo
tyvuotusmokinius.Stebuklųnebūna–išmoktiamatopertokį
trumpąlaikągalitasžmogus,kurisnetikžodžiais,betirdarbu,
žiniomisrododomėjimąsi.Labaisvarbuleistimokiniamsnau
jasžiniasiškartoišbandytipraktiškai.Visosteorijospamokos
susidedaišdviejųdalių:naujosmedžiagosišdėstymoirsusi
jusiosužduotiessprendimokompiuteriu.Toksdarbasklasėje
yralabaisvarbus,nesmokinysdažnaisusiduriasuįvairiomis
nenumatytomissituacijomis,kuriasgaligreitaipadėtiišspręsti
tikpatyręsspecialistas.Laikupagalbosnesulaukęsmokinys
galiprarastipasitikėjimąirmotyvacijąmokytis.

Ar ga lė tu mė te nu ro dy ti, kuo ski ria si pro fe si nio mo ky mo 
įstai go se ir uni ver si te tuo se pa reng ti IT spe cia lis tai?
Universitetai rengia plataus profilio specialistus, kuriems

mokymosimetu pateikiama daug informacijos apie įvairias
technologijas irdarboprocesus.Tačiaupaprastai, turint tokį
platųžiniųspektrą,neįmanomaišlavintivienodaigerųįgūdžių
ir,norintpasiekti jaunamspecialistui keliamus reikalavimus,
priimtąįdarbąstudentąreikiamokytidirbtisuįmonėsįranga
irtechnologijomis.Pagalįmoniųparengtąprogramąprofesinio
mokymoįstaigojerengiamispecialistai,kurienaudodamiįmonių
technologijastikslingailavinadarboįgūdžius.Dažniausiaijie
žino,kurdirbsirkądarys.Mokydamiesisusikoncentruojaties
konkrečiomisžiniomisirįgūdžiais,jiemsreikiamažiau„persijun
ginėti“nuovienodalykopriekito.Todėlpasibaigusmokymams
išleidžiamitikslingaiparengtispecialistai.Pradėjęsdirbtitoks
absolventasbussupažindinamastiksuįmonėsspecifika,nes
darboįrankiaisnaudotisjisjaumoka.
Beabejo,profesinisišsilavinimasnepakeičiauniversitetinio.

Tačiaurinkaireikiaįvairiųspecialistų.

„InVestuotIįnaujųtaLentųpaIeŠką...“

Kaikuriaisklausimaisnuomonėspasiteiravome„TechCity
Lithuania“vadovoR.Kondroto:

Ar Ja va programavimo kal ba domina jaunimą? 
Suvokimas ir susidomėjimas priklauso nuo pateikimo.

Šiuometu„TechCityLithuania“asociacijarengiabandomo
jo projekto programą, kuri paskatinsmokinius domėtis IT ir
programavimu.Kadangidauguma„TechCityLithuania“narių
naudojaJava,būtentšiąprogramavimokalbąpasirinkomeir 
būsimomspamokoms. Josemokiniai gaus ne tik Java pa
grindus, bet ir susipažins su projektų valdymo bei dizaino
subtilybėmis.

Pa skli do po ša lį pir mo ji lai da. Ar jau nų jų spe cia lis tų 
įgy tos ži nios ir prak ti niai įgū džiai pa tei si na darb da vių 
lū kes čius?
Netikpateisina lūkesčius,betdar labiaumotyvuojadarb

daviusinvestuotiįnaujųtalentųpaieškąirjųugdymą.Šiemet
priešiosiniciatyvoskartusu„EISGroupLietuva“prisidėjodar
trysįmonės:„BalticAmadeus“,„Visma“ir„TietoLietuva“.Vis
daugiau įmoniųpareiškianorą irmatodidelesperspektyvas
prisijungtiprie„InfobaltTechCityakademijos“–dėltoateinan
čiaismetaisnumatytaplėstimokymųprogramas.



26

ItIrprogramaVImas–pradInėjemokykLoje

Po kal bis su tomuVAičiūnu, UAB „EIS Group Lie tu va“ 
di rek to riu mi.

Įkur ti mo kyk lą pa ska ti no dar bo rin kos ten den ci jos. Ar 
daug me tų pri reiks, kad Lie tu vos IT ver slo rin ka bū tų pri
pil dy ta? 
Manome,kadprireiksnetikdaugmetų,betirnemažaidarbo

rengiant kitų paklausių specialybių darbuotojus, pavyzdžiui,
programinėsįrangostestuotojus.

ŠįatsakymąpapildėA.Plečkaitis:
Skaitmeninėmstechnologijomstampantneatsiejamažmo

gaus, visuomenės ir verslo dalimi prognozuojame tolesnį
poreikioaugimą.Kolkasšipirmoji laida, labiausiaiparemta
darbdavių indėliu ir vykdomaprofesiniomokymo iniciatyva,
sudarotikapie1proc.visųįšaliesITsektoriųateinančiųnau
jųdarbuotojų.

Ko kia IT spe cia lis tų – pro gra muo to jų – ren gi mo prak ti ka 
už sie nio ša ly se?
Užsienyje programuotojus rengia universitetai, koledžai,

sukurtanemažaivirtualiųmokymoįstaigų,kuriossiūlotiekmo
kamus,tieknemokamusprogramavimokursus.Įmonėspačios
organizuojamokymųkursus–nuolatieškomanaujųspecialis
tųrengimoformų.Labaisvarbųvaidmenįatliekairankstyvas
vaikųšvietimas:DidžiojojeBritanijoje,Estijoje,Prancūzijojeir
kitoseVakarųšalysevaikaimokomiITirprogramavimojaupra
dinėjemokykloje.Skirtingainuo„suaugusiųjų“programavimo
kalbų,vaikų–grindžiamosvaizdinėmispriemonėmis,kurias
pradinukaigreitaiperprantažaisdami.Šitaipjienuomažens
skatinamidomėtisprogramavimu ir ateityje tikimasi sulaukti
daugiaubesidominančiųjųITspecialybėmis.

AtsakymąpapildėA.Plečkaitis:
EuroposSąjungos statistikos duomenų bazės „Eurostat“

duomenimis,kaikuriosšalysnemažaispecialistųITsektoriui
parengiaprofesinėsemokyklose.Pavyzdžiui,kaimyninėjeLen
kijojeirnetgiEstijojeITprofesinįmokymąbaigusiųjųskaičius
beveiktriskartdidesnis.

Vie nas iš bū ti nų ab sol ven to ge bė ji mų – su dė tin gų in
for ma ci nių sis te mų, su de da mų jų jų da lių kū ri mas. Kaip 

mo ki niams se ka si įveik ti šį ga nė ti nai aukš tą tech ni nės 
kū ry bos bar je rą?
Nedalomasšiuolaikinioprograminėsįrangoskūrimoproceso

dalyvis–ITspecialistųkomanda.Komandinisdarbaspadeda
naujokamsgreičiauįsilietiįsudėtingąprocesą,perprastibendrą
sistemoslogiką.Užtikriname,kadbūsimiejispecialistaiateitų
jau pasirengę. Šalia programavimo technologijų subtilybių
mokomenedidelio, bet labai svarbausprograminės įrangos
kūrimoproceso.Mokiniams išsamiai paaiškinami komandi
niodarboprincipai,jieišbandoįvairiusdarboįrankius.Atėjęį
įmonęatliktipraktikosmokiniaiiškartopatenkaįkomandas,
kiekvienampriskiriamaspraktiniomokymosivadovas(mento
rius),kurispadedanaujokuigreičiauprisitaikytikolektyve,rasti
sprendimusįkilusiusklausimus.

Ja va pro gra muo to jų ren gi mas pro fe si nio mo ky mo cen
tre, rei kia mos ba zės su kū ri mas – iš skir ti nis pro jek tas. Bet 
sa ko ma: to bu lu mui ri bų nė ra. Ne slėp ki te – kaip to bu lin si te, 
plė si te IT pro fe sio na lų ren gi mą?
JaupradėjomemokytiantrąITakademijoslaidą.Šioslaidos

mokymoprocesasšiektiekskirsisnuoprieštaibuvusios:dau
giaulaikoskirsimepraktikaimokykloje,mokiniaiatliksdaugiau
namųdarbų,parengėmekeletąnaujųdalykų.Šiemetkaiku
riuosspecialybėsdalykusdėstomokymocentromokytojai,tai
gerokaisumažinodarbdaviųkrūvį.ITakademijosrengiamas
paskaitastobulinsimenuolat:technologijoskeičiasi,todėlmo
kymomedžiagabusdažnaiatnaujinama.Ateityjenumatomiir
kitiprogramavimotechnologijųmokymai.

AtsakymąpapildėA.Plečkaitis:
BandomasisJavaprojektaspavykosėkmingai,visipartne

riaipatenkintirezultatais,oabsolventaijaudarbuojasi.Tačiau,
matydamikitųsuprogramavimususijusiųkvalifikacijųporeikį,
nežadameužmigtiant laurų.Kartusuasociacija„Infobalt“ ir
verslujauplanuojamerengtikeliasnaujasprogramas–„Mic
rosoftNET“programuotojoirprograminėsįrangostestuotojo.
Manome, kaddabar ypač svarbu kelti profesinėsmokyklos
mokytojų kvalifikaciją, ypačgerai sunaujossrities specifika
leistų susipažinti galimybė laikinai padirbėti įmonėse.Taip
pat tikimėspritraukti daugiau įmoniųpartnerių ir organizuoti
pameistrystėsprincipaisgrįstaspraktikasmūsųįstaigojebe
simokančiamjaunimui.

Dė ko ja me už nuo šir dų ben dra dar bia vi mą ir skir tą lai ką. 

Šiemet,kaipirkiekvienaismetais,Žeimelio
žemėsūkiomokyklojebuvominimaEuropos
kalbų savaitė.Nors ji prasidėjo nuo pirma
dienio, tačiau didžiausio dėmesio sulaukė
ketvirtadienioveiklos.Tądienąbuvosureng
taintegruotalietuviųiranglųkalbųpamoka.
LietuviųkalbosmokytojaAudronėSkučienėiraš,anglųkalbos
mokytojasLaimutisLaurinavičius,nagrinėjomeAlberoKamiu
romaną„Svetimas“.Mokiniamsbuvorodomosskaidrėsirro
manoištraukaoriginalokalba.Vėliauvykusiintegruotaauto
mobilizmoiranglųkalbospamokamokiniustaippatsužavėjo.
KolmokytojasZenotas Lacis aiškino apie automobilius bei
keliųeismotaisykles,pateikiauangliškųfraziųirpastabųapie
naujausias vairavimo tendencijas.Mokiniai bandėatspėti ir
prisiminti,kuoskiriasiirkuoyrapanašusvairavimasįvairiose
Europosšalyse.Vykstantšiomsdiskusijomsirpokalbiamslai
kasprabėgonepastebimai.
Europos kalbų savaitę pabaigėme nepaprastumokyklos

bibliotekojevykusiurenginiu.Susirinkusiemsmokiniamsirmo
kytojamsbuvopateikiamifaktaiapieEuroposkalbas,jųkilmęir
reikšmę.Visussužavėjo„kalbųžiedas“–antkiekvienojolapelio
buvogalimaišvystipožodį,skirtąEuroposšaliųdraugysteipa
brėžti.Išpradžiųkiekvienasžodisbuvoskaitomasanglų,tada

rusųirgaliausiailietuviųkalba.Potovisiturėjo
trumpamįtemptiklausą–reikėjoatpažinti7iš
garsokolonėliųsklindančiasEuroposkalbas.
Renginįbaigėmeužduotimi,kuriojedalyvavo
6mokiniai.Kiekvienasantkrūtinėsturėjopo
skirtingąabėcėlėsraidęirturėjosustotitokia

tvarka,kadišminėtųjųraidžiųsusidėtųžodis.Kaiantmokinių
krūtiniųdidžiulėmisraidėmisjaušvietėžodisKALBOS,jievi
susnustebino–nusisukoirantnugarosišryškėjo–GROŽIS.
TaigivisaEuroposkalbųsavaitėmokyklaipriminė,jogmoky

tiskalbųyraįdomuirnaudinga.Taisuteikiaprogąįgytasžinias
netikpanaudotikasdieniamegyvenime,betirbendraujantsu
užsieniopartneriais,darbdaviais.Turintomenyje,jogŽeimelio
žemėsūkiomokykladalyvaujaprofesinįmokymątobulinančioje
LeonardoDaVinciprogramoje,tadkelionėsįužsieniošalismo
kiniamsyranesvetimos.Kalbųmokėjimaspraverčiaįvairiose
gyvenimosituacijose,o irpatysmokiniaigreitaipajunta, jog
mokyklajiemspadedaįgytaskompetencijasįtvirtintitiekLie
tuvoje,tiekužsienyje.Kuodaugiaumokikalbų,tuoplatesnės
atsiveriagalimybėskeliauti,dirbtiirrealizuotisave.

LaimutisLAURINAVIČIUS
Žei me lio že mės ūkio m-klos an glų kal bos mo ky to jas 

europoskalbų
savaitė
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Pažinimasyraamžinažmonijosproblema,persmelkiantivisą
josegzistenciją,ieškantatsakymoįesminiusklausimusirban
dantrastisavobūtiesatskaitosmetmenis,kuriesusiformuoja
dviemlinkmėmis:vienaapimaišorinįpasaulį,kita–save,bet
tikjųdermėgaliįprasmintigyvenimą.Tačiaugilėjantpasaulio
pažinimui,problemamažėja,nesžmoguskaipasmuoturi ir
dvasinęprigimtį,kurinepaklūstagamtiniamdeterminizmui,o
savęspažinimogiliausiosšaknyssurandamosantgamtinėje
tikrovėje („<...> asmenybės, asmeninės dvasios, dvasinės
egzistencijosžmogusperduotinegali“(ViktorasE.Franklis),į
kuriąeinamatikėjimokeliu.Tikšiskeliasvisadaautentiškas,
individualus,norsišoriškainegalikonkuruotisupramintaisar
naujaitiesiamaismokslovieškeliais,betpirmiausiajisturitą
šviesoskibirkštėlę,kurinepaneigiamokslopasiekimus,betat
skleidžiajųtikrąjąesmę,tampasvarbiapažinimograndimi.Ne
atsitiktinaišviesosmetaforagrindžiamavisašvietimosistema.
Kita vertus, dvasinė žmogausprigimtis lemia pedagoginį

vyksmą,kurioesmėturėtųišryškėtireligijospedagogikoje.Bū
tentjipirmiausiaturiieškotistrategijų,kuriospadėtųskleistis
ugdytiniodvasiniampraduiirsavaipartėtiprieŠviesosšalti
nio,prisimenant,kad„žmogus–taibokštas,kuriameskirtingi
aukštainegalibūtipasiekiamivienasiškito,tačiauvisigalibūti
pasiekiamiišpatiesviršutinioaukšto“(CliveStaplesLevisas).
Todėlpaveikitikybosmokytojųpraktikasvarbinetikšiodalyko
specialistams,betirapskritaiieškantiemspedagogams.Ma
nau,kadtoksyraRitonėsŠalkauskienėsgerosiospatirtiessu
3–4klasiųgimnazistaisapibendrinimasknygoje „Dievasyra
Šviesa“.Autorė23metusbendradarbiavo,bendravo(kažkaip
netinkasakytidirbo)sugimnazistais,kurių,akivaizdu,netenkino
postmodernauspasauliosiūlomųvertybiųirgalimybiųgausa
realiojeirvirtualiojeerdvėje,todėlieškojokitokiųpatirčiųirpri
ėmėdoriniougdymo(si)alternatyvą.
Mokymosi priemonės tikslas užkoduotas pavadinime, nu

kreiptame į pažinimo esmę –Šviesą.Dabar jau irmokslo
leidiniuosenurodoma,kadišmintisnetikkrypstaįateitį,bet
irremiasitranscendentinėmisvertybėmis,kuriosjaunuoPla
tono siejamos su taip vadinamų transcendentalijų – tiesos,
gėrio,grožio–persipynimu.Krikščioniškuojupožiūriu,dorybės
(aukščiausios vertybės) reiškiamos tikėjimo,vilties ir meilės 
sinteze,akivaizdžiaisulydančiadabartiesirateitiesgijas,dėl
tovisasmetodinėspriemonėsturinys(sudėliotaskaipatskiri
fragmentai) nepraranda vientisumopojūčio.Manyčiau, kad
autorei pasisekė turinįmetodologiškai įrėmintidvasingumo
sampratos ir gyvenimoprasmės paieška ir taip netiesiogiai
skatintigręžtisįsave.Irviena,irkitayrasudėtingosproblemos,
todėlsiūlomasusipažintisumokslininkų,menininkų,rašytojų
mintimis, kad būtų naujai atrandama, gryninama empirinė
dvasingumo,fokusuojančiomąstymokryptingumą,samprata,
kurišalianujaučiamogėrioturiirdaugkitųreikšmių,galinčių
suvienodintiarnetiškreiptidvasinėsbūtiesesmę.Pastebėti
na,kad,ieškodamašiuolaikinėsdvasingumoraiškospavidalų,
R.Šalkauskienėjuosįžvalgiaisiejasuaukščiausiuojuraiškos
lygmeniu–kūryba,taipatveriadurisautentiškomspavyzdžių
interpretacijoms.
Perdvasingumąartėjamaprieprasmingumo.Reliatyvizmo

nuostatosdažnaiišstumianetikdvasiniųvertybiųantgamtines
ištakas,betir„čiairdabar“požiūriuvertinamąlaikomatmenį,
gyvenimą.TodėlV.E.Frankliopristatymaskaipmokslininko,gy
venimąsusiejusiosuprasmėspaieška,gilinatiekšiofenomeno,
tiekžmogausgalimųgaliųpažinimąapsisprendimųkryžkelėse. 
Jųypačdaugbūnajaunystėje,kaireikiasuprastiirkančią,ir
kaltę,irmirtį,tiestikeliusįateitį,bandytiįvardintisavovertybes,
kuriųištakos,kaiptiesosbarometras,tvarumopagrindas, slypi
sąžinėje.AutorėglaustaipateikiateologoirpsichologoAntano
Paškausmintisapiesąžinėsesmę,genezę,brandumopožy
mius,taipužbaigdamaknygąirnetiesiogiaipakylėdamakiek
vienąįDievopajautąsavyje,įtąŠviesą,kuriosniekas(Antano

pažinimošviesosištakųpaieška

Maceinos žodžiais, „net
nėdidžiausiosnuodėmės,
didžiausi nusikaltimai“)
negaližmogujesunaikinti,
taippalikdamaviltį,kadvi
sadayragalimybėpakilti.
Tarpminėtųskyrių,skir

tų žmogaus prigimties
pažinimui,pateikiamiryš
kiausi Senojo ir Naujojo
Testamentoepizodai,gili
nantys tikėjimopamatus.
Matyti, kad autorė įvai
riapusiškai jaučia ne tik
tikybos,betiršiuolaikinesjaunimoproblemas,gebajassusieti,
personalizuoti, leidžiapatirtimeninįarfilosofinį įprasminimą.
Suprantama,tikybosturinys–neaprėpiamaversmė,todėljo
ribasžymivosjuntamaskontūras,kurįautorėbrėžianuoorigi
naliaipateiktųišganymoistorijosištakųikistipriausiųDievopa
mokų,kančiosįprasminimo,užkurioatsiverianaujihorizontai,
tiksliau,seniejinušvintakitomisspalvomis.Tiknevisiems(net
suaugusiems)žmonėmspasisekasuprastiskausmo,kančios
prasmę,todėlturėtųbūtipaveikiosA.Maceinos„Jobodramos“
interpretacijos,skatinančiosįvairiapusįmąstymą.
R.Šalkauskienė nedetalizuoja ugdymo(si) proceso, kuris

dažnaipateikiamastokiopobūdžiodarbuose,otikpokiekvie
nostemosnurodoužduotismokiniams.Norsgalimadiskutuoti
dėlkaikuriųtiesmukoformulavimo,betjųbendrąkryptį(įsigi
link,pasvarstykiratsakyk,parašyk,sukurk,pateik...)galima
įvardyti, kaip įvairiapusiškai atitinkančią šiuolaikinę ugdymo
paradigmą.Tikvienosužduotysdaugiauparemtospatirtinio,
kitosmatomo,konstruktyvaus, refleksyvaus,personalizuoto,
susiliejančioirkt.mokymo(si)strategijomis,betvisostenkina
laisvosprendimo,dialogoprincipus,kuriaistegalibūtigrindžia
mastikybosmokymasis,neskitaipjisprarastųsavoesmę.
Žinoma, daugiausia ugdymoproceso kokybę rodo jo re

zultatai:mokiniųmintys, darbai, atsiliepimai, kuriuos jungia
kūrybiškassantykissutikėjimotiesomis,originaliaraiška.Jie
yradidžiausimokytojoskūrybiškodarboliudytojai,padedantys
suprasti,kodėlautorėsmulkiaineaprašinėjasituacijų,nepatei
kiaplanų,neaptarinėjaBendrųjųprogramųreikalavimųatitik
ties.Tainereiškia,kadjųnebuvoarkadjųnereikėtųlaikytis,o,
matyt,reiškiatai,kadsuplanuotosstrategijoskūrybiškaikeitėsi
naujoseklasėse,gilėjantmokytojosirmokiniųdvasinėmsato
dangoms,kuriųpatirtimisirdalinamasišiojeknygoje.
GretasudidžiausiameileatrinktųŠventojoRaštoištraukų,

žymiųmokslininkųirmenininkųatskleistųpajautųplazdagilus
autorėstikėjimoliudijimas,gyvaversmė,dvasinėjaunatvėpa
galStasįŠalkauskį–nušviečiantisavęsirpasauliopažinimo
prieigaskitiems,tiesiogiaiirnetiesiogiaiskatinantikūrybiškai
kurtisavogyvenimus.Todėlirmokymosipriemonėskirtatiek
mokytojų,tiekmokiniųkūrybiniųgaliųžadinimui,parodanttikė
jimointegruojančiągaliąsudėtingamepažinimokelyje,prasi
skverbiančiameįvisasgyvenimosferas...Netikmokytojų,bet
irTikėjimo,TėvynėsGolgotą(būtųįdomupamatytiirMokinių
Golgotą),nes„tą,kurismėginanuolankiaiirištvermingaigilintis
įdaiktųpaslaptis,jamnežinant,tarsiužrankosvedaDievas,
palaikantisvisusdaiktusirdarantis,kadjiebūtųtai,kasyra“
(Katalikųtikyboskatekizmas).Manyčiau,kadšiknygarasne
tikskaitytojus,betirpasekėjus,gebančiussuvoktivisopažini
moholistiniuspagrindus,kylančiusišvienoŠviesosšaltinio.

KnygągalimarastiKatalikųpasaulioknygynuoseVilniuje
(Šventaragiog.4irPranciškonųg.3/6)arba
išautorės(el.p.ritonesalk@gmail.com).

Prof.habil.dr.ElvydaMARTIŠAUSKIENĖ
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Šiaismetaisminime išskirtinėsasme
nybės – Lietuvos kalbininko, publicisto,
pedagogo,vadovėliųautoriaus,literatūri
nėslietuviųkalbosnormintojo,įvairiausių
mokslosričiųterminologoJonoJablonskio
(1860–1930)–155ąsiasgimimometines.
ApieJ.Jablonskiogyvenimąirnuopelnus
Lietuvos kultūrai rašyti rizikinga, apie jį
išleista daug leidinių, publikuota gausy
bėstraipsnių.Tačiauprisiminti irpriminti
visuomenei apie išskirtinę asmenybę,
manau,verta.
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejuspa

rengėjubiliejinęvirtualiąparodą„Atminties
spalvų retrospektyva. Kalbininkui Jonui
Jablonskiui – 155“.Ypač didžiuojamės
galėdamipristatytinepaprastąekspona
tą–J.Jablonskiolaišką,adresuotąJuo
zuiDamijonaičiui.Laiškeautoriusprašo
J.DamijonaičiosurastijopažįstamaiZo
fijai JucevičaiteiNečajevieneimokytojos
darbąlenkųarrusųmokykloje.Kaiprašo
J.Jablonskis:„Jilabaireikalinga(duonos
ir)darbo“.Taippatlaiškeužsimena,kad
būtųgerai,jeiguJ.Damijonaičioiniciatyva
būtųsuorganizuoti lietuviųkalboskursai
tiemsmokytojams, kurie neseniai sugrįžo išRusijos (nuo
1919m.J.DamijonaitisdirboKaunomiestoirapskritiesšvie
timoinstruktoriumi).Tikėtina,kadlaiškasparašytas1919m.
rugsėjo21d.
1885m.baigęsMaskvosuniversitetą,J.Jablonskisgrįžoį

Lietuvą,tačiaujojenebuvosutiktassvetingai,darbopaieškos
buvobevaisės.Vilniausapygardosmokyklųkuratoriusjone
priėmė.Pasikartojo įprastaXIXa.antrosiospusėssituacija,
kada išsilavinę jaunuoliai,baigęaukštuosiusmokslusužsie
nyje,Lietuvojebuvo„nepageidaujami“.1887m. jampavyko
įsidarbintiMarijampolėsteisme,tačiauneilgam.Pasisekėtik
1889m.sausio26d.–J.JablonskisbuvopaskirtasMintaujos
(dabartinėJelgava)berniukųgimnazijossenųjųkalbųmokytoju.
Gavęsvietągimnazijojegalėjolengviauatsikvėpti(jauviendėl
to,kadgimnazijosmokytojųatlyginimaibuvoganadideli).Ten
irprasidėjotikrasispedagogo,kalbininko,publicisto,švietėjo
irmokslininkogyvenimas.

J.Jablonskisgyvenoirdirboypačsudėtingu,istoriniaisįvy
kiais išsiskiriančiu laikotarpiu.Visas jogyvenimas–alinanti,
ilgairsunkikelionė,kuriosmetujamtekobūtiirmokytoju,ir
kontrabandininku,tekopatirtiirtremtiniodalią...
Maskva–Lietuva–Mintauja–Revelis–Pskovas–Šiauliai–

Vilnius–Panevėžys–Brestas–Gardinas–Veližas–Vorone
žas–Vilnius–Kaunas – tai ne turistinis kelioniųmaršrutas,
osudėtingasmėtytoirvėtytotalentingolietuviųmokslininko,
kalbininko, didžiais darbais paženklintas gyvenimo kelias...
Manau,kadgeriaupažintiasmenybęgalimetiksusipažinęsu
amžininkų prisiminimais.Tokių publikacijų gausu tarpukario
Lietuvojeėjusiameleidinyje„Lietuvosmokykla“(1921,Nr.12).

toLInuoLIetuVos...

1889m. J. Jablonskis apsigyvenoMintaujoje ir berniukų
gimnazijojepradėjodirbtigraikųirlotynųkalbųmokytoju.Tais
pačiaismetaispradėjorašytistraipsniusįliteratūros,politikos
irmokslolaikraštį„Varpas“.Daugiausiastraipsniųbuvoskirta
lietuvių kalbosdalykams. „Varpe“ pirmą kartąmūsų raštijos
istorijojepradėtadiskusijadėllietuviųkalbosrašybos.J.Jab

„mažagarbėsvetimomiskalbomiskalbėti,
didigėdasavosiosgerainemokėti“ (Jo nas Jab lons kis)

lonskis„Varpui“parašėirdviejųlietuviškų
leidinių recenzijas: JonoŠliūpo knygos
„LietuviszkiejieRasztai ir Rasztininkai“
(LietuviškiejiRaštai irRaštininkai,1894,
Nr.1)irJonoBasanavičiausknygos„Et
nologiškos smulkmenos“ (1894,Nr. 2).
1890m.VincoKudirkosiniciatyvaMintau
jojegyvenęlietuviaiinteligentaisusibūrėį
„Literatiškąjąkomisiją“,kuriospirmininku
išrinko J. Jablonskį. Komisijos tikslas
buvorašytistraipsniusirrūpintis„Varpo“
platinimoreikalais.J.Jablonskisglobojo
ir gimnazijoje slaptai veikusią „Kūdikio“
(1890–1891)draugiją.

Buvęs J. JablonskiomokinysMin
taujojeAntanas Smetona (Lietuvos
RespublikosPrezidentas1919–1920m.
ir1926–1940m.)prisiminimuoserašė:
„Mintaujojeradaujaususidariusiąslaptą

lietuviųmokiniųdraugiją,vardu„Kūdikis“.Į
jąpriderėjotikvyresniųjųklasiųmokiniai,
gimnazistai ir realistai, nors šių antrųjų
tebuvokeli.Draugijėlėturėjoirsavokny-
gynėlį,sudarytądaugiausiaišlietuviškųir
lenkiškųknygų.Mokiniairinkdavos,kartas

nuokartopasiskaitydavolietuviškųlaikraščių,slapčiaatgabentų
išužsienio,mėgindavoverstiišsvetimųkalbųįlietuviųkalbą.
Jųvertimųtikslasbuvopramoktilietuviškairašyti.<...>Kilus
svarbesniųklausimų,vienaskurisnueidavoįJablonskįpasitarti,
nesjisbuvoautoritetasvisiems.Ypačsvarbusklausimasbuvo,
kursmokslaspasirinkti išėjusgimnazijąaršiaip jauvidurinę
(aukštesnę)mokyklą.TairūpėdavoypačJablonskiui.
„Rinkitėstokįmokslą,kurįišėjęgalėtumėtepaliktiLietuvoje,

savožmoniųtarpe.Lietuvongrįžtipomoksloneužkirstaskelias
gydytojui,advokatui irkunigui“.Mat, tosnuomonėsbuvęs ir
gydytojasPetkevičius(p-lėsG.Petkevičaitėstėvas),kurssavo
sūnuiįsakęsvienąištųtrijųprofesijųpasirinkti,norsšislabai
norėjęsbūtimatematikuarinžinieriu.Reikiapirmiausiažiūrėti
neto,kaslabiausiaitinka,betkasreikalingiausiaLietuvai.“

TuometuJ.Jablonskiogyvenimeįvykoirasmeniniųpokyčių.
1890m.liepos24d.Švobiškioevangelikųreformatųbažnyčioje
trisdešimtmetisJ.Jablonskissusituokėsuišsilavinusialietuvai
teKonstancijaSketeryte.Tikėtina,kadpirmiejisantuokosmetai,
pragyventiMintaujoje,buvopatysgražiausi ir laimingiausi...
Ten1892m.gimėvyriausiasisJablonskiųsūnusKonstantinas,
vėliaudukros:Ona–1894m.irJulija–1896m.Jablonskių
šeimabuvodraugiškairsvetinga,įjųnamusdažnaiužsukda
vosvečiai–bičiuliai irmažiaupažįstami lietuviųinteligentai,
vykoslaptipasitarimaiįvairiaislietuvybėsskleidimoklausimais.
Kadnesukeltų įtarimų rusų žandarams, 1894m. vasarą,

prisidengus naujagimėsOnutės Jablonskytės krikštynomis
(krikštatėviaiV.Kudirka irG.PetkevičaitėBitė), Jablonskių
bute vyko varpininkų suvažiavimas.Prie vaišių stalo buvo
sprendžiami svarbūs lietuvių tautinės kultūros klausimai ir
ekonomikosreikalai.

PetrasAvižonis(gydytojas,pedagogas)prisiminimuo
serašė:
„<...>Jablonskissavosantykiuosesujaunimuirsuvyres- 

niąjainteligentųkartavisaineatsižvelgdavoįgresiantįjampa-
vojųpolitinėsištikimybėsatžvilgiu.Kiekkartųsustodavopasjį
garsusisanųlaikųknygųkontrabandininkasBieliakas(Jurgis
Bielinis–aut.past.)suknygųvežimais!KartąMintaujospolicija
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buvoareštavusiBieliaką,irJablonskisišvadavoužsistojęsužjį.
1894m.vasarąįvykopasJablonskį„varpininkų“susirinkimas,
į kurį suvažiavo iš įvairiųLietuvosvietų keliolika inteligentų,
nevaįkrikštynassukviestųsvečių.ĮtąsusirinkimąJablonskis
pakvietėirmane,tuobūduaš,kątikmatūros(brandos–aut.
past.)atestatągavęs,buvaupirmąkartąpatiesJablonskio į
politinįLietuvosgyvenimąįvesdintas.“

Mintaujoje J. Jablonskį nuolatos supo išsilavinę lietuvių
inteligentai,vykoaktyvuskultūrinisgyvenimas.Visusvienijo
bendraslietuvybėsidealas,Tėvynėilgesysirmeilė.J.Jablons
kionamuosebuvolaukiamiirlietuviųmoksleiviai.Čiavykdavo
įvairios šventės, vakarėliai su lietuviškomis dainomis, slapti
dalykiniai pasikalbėjimai.Visus šildė jauki Jablonskiųnamų
šiluma,oypačšeimininkėsKonstancijosnuoširdusdėmesys,
išradingumas,supratimasirtaktas...

A.Smetonaprisiminimuoserašė:
„ApieJablonskįspietėsiMintaujojenedidelislietuviųinteligen-

tųbūrelis.Kiekatmenu,buvo:a.a.Lozoraitis,A.Kriščiukaitis,
tik įsišventinęs jaunaskun.J.Tumas,paskuiČepas.Kartas
nuokartoatvažiuodavoišRygosPr.Mašiotas,atvažiuodavo
a.a.G.Lensbergis;buvęsardukartuira.a.V.Kudirka.Kąjie
veikdavo,irmes,susipratęlietuviaimokiniai,nežinodavome;
irnesiteiraudavome,nesnumanydavome,kadanuometbuvo
pavojingatokiaisdalykaisdomėtis.Šventadieniaisvaikščioda-
vomeįJablonskiųnamus,kurtuometgyvenoA.Kriščiukaitis,
mokytisdainuoti.Kriščiukaitisfortepijonuvedžiodavo,omes
dainuodavome:„Antkalnokarklaisiūbavo“,„Šėriaužirgelį“ir
kitasdainas.Taimumslabaipatikdavoirlaukdavomešventa-
dienioateinant.Labainepaprastabuvoirlabaimusmokinius
suskatinosavanoriųteatras.KriščiukaitisirČepasįsimanėpa-
rodyti„Amerikapirtyje“.Pasiruošėmeirsuvaidinome,žinoma,
Jablonskiųnamuose.AgotosrolęvaidinoponiaJablonskienė.
Taibuvo linksmašeimininkėsvedamapramogėlė.Susirinko
mokiniųkiektikgalėjotilpti,gimnazistųiršiektiekgimnazis-
čių,buvusiųJablonskiųšeimynosgloboje.Povaidinimošokiai,
žaidimaiirdainos.Kiekdžiaugsmo,kiekpasakojimųbuvopo
tovakarėliomokinių tarpe!Kvėpterėjo visus jautri lietuviška
dvasia,šeimynosšilima…Omokiniailietuviainiekurkitur,kaip
tikJablonskiuos,neturėdavoužeigos.“

1896m.rugsėjomėnesįgubernijosžandaraisusekėmokyto
jąJ.Jablonskįiružtautinįdarbą,neleistinąveikląpuoselėjant
lietuvybėsidėjasiškėlėįRevelį(dabartinisTalinas),įAleksandro
gimnaziją,–jojedirboiki1900m.pabaigos.DartoliaunuoLie
tuvos...Tokiegyvenimopokyčiaibuvosunkusišbandymasvisai
Jablonskiųšeimai.Nepaisydamasvisųsunkumų,J.Jablonskis
vėlįsitraukėįįprastusdarbus:dirbogimnazijojemokytojuirrašė
straipsniusį„Varpą“,saugumosumetimaispasirašinėdamas
KazimieroObelaičio, JonoObelaičio, Senio,Nenuoramos,
Peštuko,P.Kriaušaičio,P.Šiauliškio,RygiškiųJonoslapyvar
džiais.MokytojąirRevelyjesupobūrelislietuviųgimnazistų,

kuriemsjisbuvodėmesingasirneatsisakydavopadėtibėdoje.
J.Jablonskisbuvodarbštus,reiklussauirkitiems,drąsusir
kilniaširdisžmogus.

Jonas Kriaučiūnas (lietuvių spaudos darbuotojas,
1891–1895m.„Varpo“ir„Ūkininko“redaktorius)prisimi
nimuoserašė:
„ĮJablonskiusRevelinašatvykau išKryžiųkalėjimo(Pet-

rapilėje)1900metais.SupačiuJablonskiubuvau jauseniai
susipažinęs,darstudentavimo laikais,<...>nuopatpirmojo
pažintiesmomentoašdideliaipamėgautąkarštąpatriotą,tei-
sų,dorąžmogųirlyglipteprilipaupriejovisaširdimi.Todėlir,
atvykęsRevelin,ėjaustačiaiįjonamus,kamemanepasitiko
lyg seniai lauktą svečią, nors laikymaspažinties sumanimi
tadabuvopavojingasdaiktasmokytojavusiamtuolaikurusų
gimnazijojeJablonskiui.KadangiašbuvauReveliništremtas
trejiemsmetamsiradministracijosbuvaulaikomaspoatvira
policijospriežiūra,kuristengėsiužbėgtimanvisuskeliusbent
kąužsidirbti,omanteišduodavopragyvenimuitiktai6rublius
mėnesiui, tai aš be gausaus parėmimo iš šalies nebūčiau
galėjęsgyvuoti.DidelętoparėminodalįašradauJablonskio
namuose,kametuometgyvenoirAndriusBulota,dabarpa-
garsėjęssavopolitikospakraipairsavotaktu.
ApieJonąJablonskį,kaipirkitadosMintaujoje,kadajisten

mokytojavogimnazijoje,Revelyjetaippatbuvosusispietębu-
vusiejitenjaunilietuvaičiai,kuriemstaskarštasLietuvosmylė-
tojasdarėgeriausiosįtakostautybėsirišvisdvasiostobulinimo
atžvilgiu,steigdamasiskiekvienąremtiirišmedžiaginėspusės.
Taipgavaupažinti perJablonskįgimnazistąJokantą,dabar
SteigiamojoSeimonarį.PažinauirantrągimnazistąVaiciušką,
dabargydytoją irLietuvosgenerolą; toliaupažinaustudentą
Avižonį, dabar gydytoją,Šniukštą, dabartinįArmijosTeismo
pirmininką,studentąBytautą,gimnazistąLiutkevičiųirkitus.“ 

Vasaras Jablonskių šeima leisdavo Lietuvoje.Parvykęs į
tėviškę atostogų, J. Jablonskis apsigyvendavo pasgimines
ar bičiulius. Vaikščiodamas po apylinkes ir bendraudamas
suvietiniaisžmonėmis,nesiskirdavosusąsiuviniuirpieštuku
rankose. Laiką leisdavo tyrinėdamas tarmes, rengė lietuvių
kalbosgramatiką.J.Jablonskisdaugnusipelnėnormindamas
lietuviųkalbą.1899m.suP.Avižoniuišleido„Lietuviškągrama
tikėlę“PetroKriaušaičioslapyvardžiu(Petras–taiP.Avižonis,
oKriaušaitis–taiJ.Jablonskis).Poporosmetų,1901aisiais,
J.JablonskisPetroKriaušaičioslapyvardžiu išleidovieną iš
reikšmingiausiųdarbų–„Lietuviškoskalbosgramatiką“,kurioje
įtvirtinoaukštaičiųkauniškiųtarmę.
RevelyjeJ.Jablonskisbuvonuolatospersekiojamasžanda

rų.Norsirlabaisaugojosi,nevisadapavykdavo.Kartąnutiko
labaipavojingairkiekkurioziškasituacija,išjosišsisuktipadėjo
buvęsJ.JablonskiomokytojasišstudijųMaskvosuniversitete
laikų–rusųprofesoriusFiodorasKoršas.

ApiešiąsituacijąMotiejusGustaitis(kunigas,poetas,
vertėjas, pedagogas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas)
prisiminimuoserašė:
„Štai vieną gražų rytą policija darė pas jį (J. Jablonskį –

aut.past.)kratą irknygojearkametenrandaparašytažodį
„Šungalvis“.Susidomėjokratikai,geležėlęradę:benebustai
pseudonimas?Koksradinys!Betkąjisreiškia?Suburtomispa-
jėgomisišsiverčiažodžiu„Прохвост“.Oho,taiblogasženklas!
Surašoprotokoląiružvedabylą.JablonskisturėjoRevelyjegerą
pažįstamą–profesoriųKoršą.Šis,byląbetardant,draugiškai
Jablonskįužtarė,išrodydamas,jog„Šungalvis“tainekeiksmo
žodis,ne„Прохвост“,otikvienograikųšventojo–Kiokefalės
sulietuvintasvardas,reiškiąsšuniesgalvą...Tuobylairpasibai-
gusi.VisdėltogalųgaleJablonskiuilieptapasiduotiįdimisiją.“

JūratėJAGMINIENĖ
Lie tu vos švie ti mo is to ri jos mu zie jus
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Rugsėjo25d.SaugomųteritorijųNacionaliniamelankytojų
centreVilniuje apdovanoti nacionalinio konkurso „Pamoka
gamtoje:svajokimedrauge!“laimėtojai–12komandųišįvairių
šaliesmokyklų.
Konkursodalyviaiturėjoišsirinktisaugomąteritoriją,orga

nizuoti į ją pažintinę išvyką ir gamtoje surengti pamoką. Iš
visošiaismetaiskonkursedalyvavo28komandosišVilniaus,
Kauno,Klaipėdos,Alytaus,Kėdainių,Kelmės,Raseinių,Ši
lutės,Tauragėsmiestų irŠiaulių,Šakių,Jurbarko,Raseinių,
Prienų,Kupiškio,Kretingos,Varėnos,Mažeikių,Biržų,Trakų
rajonų.Atsiųstosoriginalios,gražiaiirgausiaiiliustruotos,iš
samiaiaprašytospamokos,vykusiosKamanųvalstybiniame
gamtiniame rezervate, Kuršių
nerijos,Žemaitijos,Dzūkijosna
cionaliniuoseparkuose,Metelių,
Kurtuvėnų,Biržų,Krekenavos,
Salantų,Nemuno kilpų,Duby
sos, Panemunių, Rambyno,
Pagramančio,Aukštadvario
regioniniuoseparkuose,Jiesios
kraštovaizdžiodraustinyje,Skin
deriškiodendrologiniameparke,
Kuršėnųmiestoparke.

apdovanotikonkurso„pamokagamtoje:svajokimedrauge!“
laimėtojai

NugalėtojussveikinoLietuvosmokiniųneformaliojošvietimo
centro(LMNŠC)direktoriusAlgirdasSakevičius,Valstybinės
saugomųteritorijųtarnybosdirektoriusAlbertasStanislovaitis
irpavaduotojaRūtaBaškytė.
Apdovanojimųšventėjedalyvavusiųmokiniųirmokytojųlau

kėnetikprizaiirdiplomai,betirpažintissuįdomiairinteraktyvia
Saugomų teritorijųNacionalinio lankytojų centro ekspozicija
beižaliojipamoka.
Centroekspozicijoje„Saugomosteritorijos–kelionėgyveni

moratu“buvogalimasusipažintisusaugomųteritorijųsistema,
prisiminti,ogal irsužinoti,kadLietuvojeyra5nacionaliniai,
30regioniniųparkų,3valstybiniaigamtiniaiir2kultūriniaire

zervatai, apie 300draustinių ir daugiaunei 500
valstybėssaugomųgamtospaveldoobjektų.Bene
visicentroeksponataiinteraktyvūs–juosgalima
liesti,klausytisgamtosgarsų,opaspaudusreikia
mąmygtuką–stebėtitrumpusfilmukus.
ŽaliojojepamokojemokiniaisusipažinosuLietu

vosregionaisirišmokodaugkitųdalykų,sužinojo,
kadpirmasispasaulyjenacionalinisparkasįsteig
tasJAV–1872m.Jeloustono(Yellowstone)na
cionalinisparkas,oseniausiasLietuvoje–1974m.
pradėtaskurtiAukštaitijosnacionalinisparkas.
Konkursonugalėtojųlaukėžygisporudenėjantį

Pavilniųregioninįparką–pažintiniutakujieleidosi
ikiPūčkoriųatodangos.Šventėbaigėsipažintimi
suVilniauspiliųvalstybiniukultūriniurezervatuir
nuostabiaVilniauspanorama,atsivėrusianuoTrijų
kryžiųkalno.
KonkursąkasmetorganizuojaLMNŠCirVals

tybinė saugomų teritorijų tarnyba prieAplinkos
ministerijos.Organizatoriaimokytojusirmokinius,
besidominčiusnetradicinėmisžaliosiomismokymo
aplinkomis, nacionaliniame konkurse „Pamoka
gamtoje: svajokimedrauge!“ kviečia dalyvauti ir
kitaismetais.

Visainformacijaapiekonkursąir
nugalėtojus–www.lmnsc.lt/lt/pamoka_gamtoje.

ViktorijaKALAIMAITĖ
LMNŠC ko mu ni ka ci jos spe cia lis tė

Švietimoirmoksloministerija(ŠMM)irLietuvosnepriklauso
mybėsaktosignatarųklubassiūloidėjųkonkursąmokykloms
„Eiktaip,kaipeinalaisvė!“.KitaismetaisLaisvėsgynėjųdiena
sausio13ąjąbusminima25ąjįkartą.
IdėjasLaisvėsdienaipažymėtigaliteiktibendrojougdymo,

neformaliojovaikųšvietimoirprofesiniomokymoįstaigos.Viena
mokyklagalipasiūlytivienąsumanymą.

Idėjaturibūtinauja,lengvaiįgyvendinama,orenginys–ne
reikalaujantisdideliųfinansiniųišteklių, įkurįgalėtųįsitraukti
netikmokykla,betirvisabendruomenė.
Pasiūlymus vertinsŠMM,mokinių ir jaunimoorganizacijų

mokykloskviečiamosteiktiidėjas,kaippatraukliaipažymėti
2016-ųjųmetųLaisvėsgynėjųdieną

atstovųgrupė.Visoms idėjas pateikusiomsmokyklomsbus
įteiktišvietimoirmoksloministrėspadėkosraštaiirdovanos.
Geriausiussumanymusbussiūlomaįgyvendintinacionali

niumastuLaisvėsgynėjųdieną.Keliosmokyklos,sukūrusios
geriausiasidėjas,turėsgalimybędalyvautivisuosetosdienos
oficialiuoserenginiuoseVilniuje.

IdėjasmokykloskviečiamossiųstiLietuvosvaikųirjaunimo
centruiikilapkričio12d.el.paštu–vilma.s@lvjc.lt.
Dėlišsamesnėsinformacijoskreiptisminėtuel.paštuarba

tel.(85)2725015.
ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Konkursai
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Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, įgy ven din da ma Vai kų ir 
jau ni mo so cia li za ci jos 2014–2016 m. veiks mų pla no veik lą, 
2015–2016 m. m. vyk do mo ki nių, mo ky to jų ir vi suo me nės 
svei ka tos prie žiū ros spe cia lis tų kon kur są „Svei kuo lių svei
kuo liai“. Juo sie kia ma sau go ti, stip rin ti ir ug dy ti at sa ko my
bę už sa vo ir ki tų svei ka tą, skleis ti vai kų ir mo ki nių svei kos 
gy ven se nos idė jas bei dieg ti jas kas die nė je veik lo je.

Konkursąorganizuoja: LietuvosRespublikos švietimo ir
moksloministerija,Sveikatosapsaugosministerija,Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC),Sveikatos
mokymoirligųprevencijoscentras(SMLPC),savivaldybės.
Konkursotikslas–ugdytivaikųirmokiniųgebėjimussaugoti

irstiprintisavoirkitųsveikatą,skatintivaikų,mokinių,mokytojų
irvisuomenėssveikatospriežiūrosspecialistųbendradarbiavi
mąirdirbantkomandojevertintivieniemskitus.
Konkursouždaviniai:organizuotikonkursąmokyklų,sa

vivaldybių, regionų iršalies lygmenimis;skatintidalyviųma
siškumą; skleisti sveikos gyvensenos principusmokyklose
irgimnazijose;sukurti sveikatosugdymoužduočiųbanką iš
savivaldybiųadministracijųpadaliniųirvisuomenėssveikatos
biurųatsiųstųpavyzdžių.
Konkursasvykdomasetapais:nuo2015m.spalio5d.

iki2016m.balandžio30d.Ietapasvykdomassavivaldybėse
nuo2015m.lapkričio2d.iki2015m.gruodžio16d.,IIeta
pas–nuo2016m.vasario15d.iki2016m.balandžio3d., 
IIIetapas–2016m.balandžio28–29d.
Konkursegalidalyvautiikimokyklinio,priešmokyklinio,ben

„sveikuoliųsveikuoliai“

drojougdymomokyklųirprofesiniomokymoįstaigųkomandos.
Kiekvienąturisudaryti:5mokiniai,1mokytojas,1mokykloje
dirbantisvisuomenėssveikatospriežiūrosspecialistas(arkitas
medicininįišsilavinimąturintisasmuo).
Visųetapųorganizatoriaisavointernetosvetainėseskelbs

konkursovietąirlaikąnevėliaukaipprieš10dienųikikiekvieno
etapopradžios.Konkursuipasibaigusbusskelbiamilaimėtojų
sąrašai,organizatoriaielektroniniupaštuinformuojatuos,kurie
turiteisędalyvautikitameetape.
Išsavivaldybiųadministracijųpadaliniųirvisuomenėssveika

tosbiurųiki2015m.spalio16d.atsiųstųpavyzdžiųsudaromas
užduočiųbankas.BankąadministruojaLMNŠC.

Organizatoriųkontaktiniaiduomenys: 
LMNŠCSveikatosirsaugosugdymoskyriausatsakingias

menys:IrenaPečiulienė,el.p.irena.peciuliene@lmnsc.lt,Rytis
Rimgaila,el.p.rytis.rimgaila@lmnsc.lt,tel.(85)2766775.
SMLPCVaikų sveikatos skyriausatsakingi asmenys:Da

lia Sabaliauskienė, el. p. dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt, 
Nijolė Paulauskienė, el. p. nijole.paulauskiene@smlpc.lt, 
tel.(85)2477347.

Kviečiamevisassavivaldybesdalyvautimokinių,mokytojų
irvisuomenėssveikatospriežiūrosspecialistųkonkurse„Svei
kuoliųsveikuoliai“.

Visainformacijaapiekonkursą: 
www.lmnsc.ltirwww.smplc.lt

Organizatoriai

Esamedėkingi Švietimo irmoksloministe
rijai už sudarytas naujas neformaliojo vaikų
švietimogalimybes,kuriosatvėrėvartusnetik
organizacijoms,betirlaisviesiemsmokytojams.
Atsiradusnaujomssavirealizacijosgalimybėms,
siekdamaspecialiųjųporeikiųmokiniųsocializa
cijosirintegracijosgerinimo,parengiauketurias
integruotasneformaliojovaikųšvietimoprogra
mas:„Būkimesavanoriais“,ansamblį„Žiburėlis“,
dramosbūrelį „Kuriame kartu“ ir „Menas kaip
terapija“.JosbuvopatvirtintosAlytausmiestosa
vivaldybėskomisijosirnuospalio1d.pradėjau
savoveiklą.Esudėkingasavivaldybėsšvietimo
skyriaus atstovams už suteiktą informaciją ir
patarimus,padėjusiusįveiktinaujoviųiššūkius.

Norslaikobuvomažai,tačiauvistikpavyko
surinktimokiniusirpradėtivisųketuriųprogramų
veiklas.Neformaliojovaikųšvietimoprograma
„Būkimesavanoriais“,kuriostikslasskatintimo
kiniųįsitraukimąįsavanoriškąveiklą,prasidėjominintMaltos
ordinoSenjorų dieną.Bendradarbiaudami suMaltos ordino
AlytausskyriausvadoveOnuteŽilionienebeiprojekto„Maistas
antratų“vykdytojaVirginijaLisauskiene,suplanavomespalio
2d.aplankytisenelius.SusirinkomeMaltosordinopatalpose,iš
kurirvykomepasordinoglobojamusgarbausamžiausžmones
įAlytausmedicininėsreabilitacijosirsportocentrą.Savanoriai
įteikėlauktuves,pavaišinoobuoliais,savoiškeptupyragubei
Maltosordinorėmėjųpaaukotaispyragėliais,skaitėjiemsskir
tusgražiusžodžius.Seneliainesitikėjosulauktitokiodėmesio,
buvotaipsujaudinti,kadnetsusigraudino.Potoapsilankėme

AlytausapskritiesStasioKudirkosligoninėsslaugosskyriuje.
Mokiniai džiugino senelius dovanėlėmis ir vaišėmis, o jie iš
susijaudinimovėlnegalėjopaslėptiašarų.
Buvosmagu,kaddraugepadarėmekilnųdarbą.Kaipaklau

siaumokinių,arjiemsdažnaitenkamatytidžiaugsmoašaras,jų
atsakymasbuvovieningas–ne.Norssuvaikaisbendravome
tikkeliasvalandas,tačiauvisijautėmėskaiptikrakomandair
atsisveikindamidraugiškaiapsikabinome.

AstaGALBUOGIENĖ
Lais vo ji mo ky to ja

kaddžiaugsmoašarųbūtųdaugiau
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PraėjusįpavasarįLietuvojelankėsitarptautiniaiauditoriaiiš
Londono,kurietikrinoEdinburgohercogoapdovanojimų(„The
DukeofEdinburgh’sInternationalAward“,DofE)programosįgy
vendinimokokybę.Vertintojųišvadosbuvopalankiosirlicencija
vykdytiprogramąLietuvojepratęstadar3metams.Tarptautiniai
auditoriaiatkreipėdėmesįįsparčiaivystomąnaująžygiųva
dovųiržygiųvertintojųmokymųschemą,kaikuriaisaspektais
pranokstančiądaugumąkitųSenojožemynovalstybių.

„AtsižvelgdamiįLietuvosgeografinesirkultūrinesypatybes,
nusprendėmenekopijuotiišLondonoatsivežtosžygiųvertinimo
schemos,osumaniaipritaikėmejąsavoregionui.Subūrėme
žygiųvertintojųtinklą,kurisjungiaspecialistus,galinčiuspro
fesionaliai įvertintineformaliojougdymokokybęžygiometu:
jaunuoliųgebėjimussavarankiškaisiektiišsikeltųtikslų,veikti

Mo ky mai Lie tu vo je pra no ko tarp tau ti nius stan dar tus

gustaškus,irsuteikiapagalbątiktuomet,jeiiškylapavojus
dalyviųsaugumui.
 � Žygiaiorganizuojami4–7nariųgrupėms.Taipišvengiama
socialinio dykinėjimo, sudaromosgalimybės kiekvienam
įsitrauktiiraktyviaidalyvauti,atskleistisavogebėjimus.
 � Žygyjeprocesas tiekpatsvarbus,kiek ir rezultatas.Pa
siruošimo laikasneribojamas.Dalyviai ruošiasi tiek,kiek
reikia:susirandavietovėsžemėlapius,mokosiorientuotis,
susitinkasukartografaisirkitaisspecialistais,kuriepadeda
jiemspasiektiišsikeltustikslus,susiplanuotimaršrutą.Kai
jaunuoliai jaučiasipasiruošę, tik tadafiksuojamegalutinį
rezultatą–žygisįskaitomas(arbane).
 � Žygiai vyksta akredituotose vietovėse– kruopščiai tikri
namose ir saugiose.Kadangi dalyviai į žygį eina vieni,
bandomaišvengtijųsusidūrimosukitaisstovyklautojais.
Todėlvietovėsyratikrinamos,nuolatosvertinamajųrizika,
dalyviainakvojaprivačiosevaldose.Jaunimaspatiriasaugų
irapgalvotąiššūkį.

Šįmėnesįžygiųvertintojųtinklasbusplečiamas,nesdau
gėja„DofE“programojedalyvaujančiųjaunuolių.„Planuojame
atsirinkti dar 20 žygių vertintojų.Šiuometu jau sulaukėme
daugiaunei50iesparaiškų“,–teigėnacionalinėprogramos
vadovėIngaČėsnaitė.

DovilėMAŽEIKIENĖ
„Do fE“ pro gra mos plėt ros ko or di na to rė

komandoje,bekitųpagalbosįveiktižygyjekylančiusiššūkius.
Mūsų bandymas buvo sėkmingas, o dabar gerąja patirtimi
domisinacionalinėsirkitųEuroposvalstybiųagentūros“,–pa
sakoja„DofE“programoskokybėsvadovasŽilvinasMažeikis.
Žygiųvertintojųtinklasjungia20atrinktųirapmokytųsavano

rių–skautai,šauliai,kariuomenėssavanoriai,geografijosmo
kytojai.Jiestebi„DofE“programosžygiusirvertinajųkokybę.

„Žygis–netiksmagipramoga.Jometujaunuoliaisusiduria
su savarankiškų sprendimų reikalaujančiomis situacijomis.
Tai puiki priemonė jaunimui parodyti savo savarankiškumą,
komandiniodarbogebėjimusbeigrupėjevykstančiųprocesų
išmanymą,–pasakojaŽ.Mažeikis.–Taippattaipuikusbūdas
papildyti,įtvirtintimokyklojeįgytasžinias.Apievietoves,jose
vykusius ar su jomis susijusius įvykiusmokiniams įdomiau
mokytiskeliaujant,one išgeografijosar istorijosvadovėlių.
Judėjimogreitį,jopokyčiuskylantįkalnąaririantispriešsrovę
taippatįdomiauskaičiuotižygyje.Tiesa,daugkaspriklausonuo
mokytojųkūrybiškumo,gebėjimųintegruotiugdymositurinį.Pa
stebėjau,kad„DofE“programąįgyvendinantysmokytojaidaž
niausiaiyradrąsūsirlinkęišbandytinaujoves,nebijorizikuoti.“

„DofE“programosžygiaišiektiekskiriasinuoįprastųturis
tiniųžygių:

 � Jaunuoliai į juos leidžiasi vieni, žygiųvadovassugrupe
neina.Jisiššaliesstebi,kaipjiemspavykstaįveiktirizikin


