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Pa gal ba mo ki niui, mo ky to jui, 
mokyklai–ŠMMtęsiamos

vie šo sios kon sul ta ci jos

Kaip or ga ni zuo ti mo ky mo si pa gal bą, kai diag no zuo tos skai ty mo ir ra šy mo 
pro ble mos, kaip mo ky ti skai ty ti ir ra šy ti per vi sų da ly kų pa mo kas? Šio mis te
mo mis lap kri čio 3–4 d. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM) vy ko vie šo sios 
kon sul ta ci jos mo kyk lų di rek to rių pa va duo to jams.

„Visosmokyklosyralabaiindividualios,tadvieninteliorecepto,kaippadėtimoki
niams,nėra.Tačiauapietaikalbėtis,dalytispatirtimiitinsvarbu,nestai,kąišgirdo
meiškitųugdymoįstaigų,galbūtsėkmingaigalėsimepritaikytiirsavojoje“,–sakė
švietimoirmoksloviceministrėGenoveitaKrasauskienė.
Konsultacijose dalyvavo apie 100mokyklų direktorių pavaduotojų.Dvi dienas

jiedetaliainagrinėjošiastemas,klausėsipatyrusiųšvietimoekspertųpranešimųir
analizių,kolegomspristatėsavomokyklųpatirtį.
Patarimai,kaipgerintimokiniųskaitymoirrašymoarkitusgebėjimus,galibūtila

baipaprasti.Svarbuatsižvelgtiįsavomokyklos,bendruomenėskontekstą,pradėti
nuomažųžingsnelių.Pvz.,Panevėžior.Velžiogimnazijosdirektoriauspavaduotoja
DaliaVizbarienė,atėjusidirbtiįšiąmokyklą,pastebėjo,kadmokiniailabainenoriai
skaito.Pakalbėjussuvaikais, išsiaiškinta,kokiosknygos jiems įdomios.Mokiniai
turėjo šias knygasperskaityti ir pristatyti.Tiems, kurie neturėjo galimybėsgauti
pageidaujamųknygų,lietuviųkalbosirliteratūroskabinetebuvoįrengtabibliotekė
lė.Onuo2013m.šiojegimnazijoje5–7klasiųmokiniamsretkarčiaisperpamoką
(nesvarbu, kokio dalyko, net irmatematikos) 10minučiųmokytojasbalsu skaito
knygą. Išpradžiųbūtaprotestų,kadeikvojamasbranguspamokos laikas, tačiau
netrukusmokytojaipastebėjo,jogmokiniaipotokiosįžangosnetgigeriaususikaupia 
pamokai.
Mokytirašytiirtaisyklingoskalbos,taippatirtamtikrodalykokalbossvarbuper

visaspamokas.KaippabrėžėkonsultacijojedalyvausiSpecialiosiospedagogikos
irpsichologijoscentropsichologėAidaŠimelionienė,kalbayrapagrindinisįrankis
renkantinformaciją,jisusijusisusuvokimu,atmintieslavėjimuirkt.Pvz.,jeiguvaikas
perpamokąnesuprantasąvokų,jamnepavykspriimtiinformacijos.Kalbasusijusisu
suvokimu,tadsvarbuprašytimokinio,kadjisapibūdintų,tarkime,kaipatradotokį
uždaviniosprendimąarpan.Pasakymasgarsiai,įvardijimaspadedageriausuvokti
irišmokti.Madingasakyti,kadvaikainebemokamąstyti.Oarvisimokytojai,pabrėžė
psichologė,išnaudojakalbąmokydamimąstyti:klausiamokinio,kodėltaipmano,
kodėlpasirinkotokįatsakymą?
Nacionalinioegzaminųcentrodirektorėspavaduotojasdr.PranasGudynaspa

teikėkeliasįžvalgas,paremtasilgalaikepagrindiniougdymopasiekimųpatikrinimo
ir standartizuotų testųanalize.Pirmiausia,mokiniųpažangosstebėsena turi būti
vykdomatrimislygmenimis:mokinio,klasėsirmokyklos.Aiškinantis,kokiosmoki
niųmokymosinesėkmiųpriežastys,mokyklojeneturibūtiieškomakaltųjų,otuojpat
reikiapradėtitaisytiugdymosispragas.Nereikiasusiaurintiugdymoturinio,stengtis
diagnozuoti tikrąjąmokymosi sunkumųpriežastį, planuoti ugdymą atsižvelgus į
mokykloskontekstą.Svarbuorganizuotimokytojųpasitarimus,individualizuotiug
dymą,planuojantnaudotisrodikliais(arnustatytaisNacionalinioegzaminųcentro,
arkitais,susikurtaissavo),ieškotipaprastųbūdų,kaippadėtimokiniams,padaryti
geriaumažiau,betkokybiškiau.

Švietimoekspertaipabrėžė,kadžemųmokiniųpasiekimųproblemospriežastys
yraįvairios,konkrečiosemokyklosejosbusskirtingos.Taigalibūtimokiniųskaitymo
irrašymoproblemos,individualiospažangosstebėjimo,mokiniųpažangosirpasie
kimųvertinimo,pamokųpraleidinėjimo irvėlavimo,blogomikroklimato,mokytojų
kompetencijosstokairpan.Tadvienovisiemstinkamobūdo,kaippagerintižemus
mokiniųpasiekimus,nėra.Mokyklosgaliremtisrekomendacijomis,siūlymais,kitų
patirtimi,ieškotisavų,mokyklosbendruomeneitinkamųpriemonių.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Spa lį Vil niaus lie tu vių na muo se pir mą kar tą su reng tas 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai (ŠMM) pa val džių ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų di rek to rių pa si ta ri mas. Pa sak ŠMM Švie
ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to di rek to
riaus Ai do Al da kaus ko, min tis or ga ni zuo ti kaž ką pa na šaus į 
tra di ci nę sa vi val dy bių švie ti mo pa da li nių va do vų rug pjū čio 
kon fe ren ci ją de par ta men te ki lo taip pat rug pjū tį. Pir ma sis 
ban dy mas kuk lus – su bur ti ŠMM pa val džių ins ti tu ci jų va do
vus į ben drą pa si ta ri mą, bet kal bant apie ben dra kū rą, pa sak 
de par ta men to di rek to riaus, gal būt at ei ty je bū tų įma no ma 
spren džiant kas die nius rū pes čius ar at ei ties iš šū kius or ga
ni zuo ti ir di des nes kon fe ren ci jas.

„Esameganaskirtingi,jeižvelgtumeįatskirasmokyklas.Tai
yraerdvėnuosocializacijoscentroikimokyklų,kuriosspren
džia,pavyzdžiui,lietuvybėsklausimusVilnijoskrašte.Betturime
keletąmusvienijančiųdalykų:ugdymoturinį,mokiniųmokymosi
pažangą ir ugdymo įstaigų siekį judėti gerosmokyklos link.
Kaipdepartamento,kuriospecialistaitiesiogiaibendraujasu
mokyklomis,direktoriusturiupasakytikeletąsvarbiųnaujienų.
Liepąbuvopatvirtintasmokyklųtinklobendrasisplanas“,–kal
bėjoA.Aldakauskas.Pasakjo,socializacijoscentruosevaikų
privalomažėti,reikiadėtivisaspastangas,kadtie,kuriegali
mokytisbendrojougdymomokyklose,nesimokytųspecialiosio
se,taippatjoseneturididėtimokiniųskaičius.Laikytipustuštes
mokyklasyraperdidelėprabanga,tadprivaluišnaujoįvertinti
situaciją tosevietovėse,kurioseyrakeliosŠMMpavaldžios
ugdymoįstaigos.Pavyzdžiui,kaipKaunemenoirmuzikosar
Klaipėdoje...Prireikusbūtinaorganizuotivaikųpavėžėjimąiki
gretutinėsmokyklos.
UžšioplanoįgyvendinimąatsakingasŠvietimokokybėsir

regioninėspolitikosdepartamentodirektoriusA.Aldakauskas.
„Mums,panašiaikaipirsavivaldybiųmokykloms,tinkloper

tvarkos planų įgyvendinimas yra vienas svarbesnių rodiklių
planuojantEuroposSąjungosstruktūrinęparamą.Valstybinėms
mokyklomskartusunevalstybinėmiskonkurseteksdalytisapie
10mln. eurų, skiriamųugdymo įstaigos infrastruktūraimo
dernizuoti.Ketvirtąjįšiųmetųketvirtįturėtųprasidėtimokyklų
pažangosskatinimoprojektųkonkursas.Kviečiamepamąstyti,
kaipgalėtumėtedalyvauti,betsvarbunepamiršti,kadmokyklos
raginamosprisijungtinepavieniui,ogrupėmis,taipgalimalai
mėtidaugiaubalų.Irdarvienassvarbesniųakcentų–mokinių
pasiekimųgerinimotema.Prašysimemokyklųlabiauapmąstyti
išorinio vertinimoduomenis.Departamento posėdyje kalbė
jome, kadmums reikia šiek tiek daugiau darbuotis keičiant
požiūrį,formuojantnaująkultūrą,t.y. judėti išoriniomokyklų
vertinimokryptimi“,–pabrėžėA.Aldakauskas.
Planuojama, kad2017m. į išorinio vertinimo sąrašąbus

įtrauktospirmosiosketuriosmokyklos,2018m.–kitos,ogalnet
daugiauneiketurios.Praėjusiaismokslometaisiškeltamokinių
pasiekimųgerinimotemaišlikoaktualiiršiemet.Galtikdabar
labiaukreipiamasdėmesysįtai,kadyraperdidelisatotrūkis
tarpvaikųpasiekimųtiektojepačiojemokykloje,tiektarpkitų
ugdymo įstaigų, turint omenyje savivaldybių geografiją, tiek
perdidelisskirtumaskartaisfiksuojamastarpregionų.(Jeigu
Lietuvądargalimapadalytineįdu,oįdešimtjų...)Skirtumų
mažinimasyradidžiausiasiššūkis.Todėlirpirmojikonferencija
skirtabūtentšiaitemai.

ŠMMkanclerisTomasDaukantaskalbėjoapiešiosusibūri
movertęlabiauišžmogiškosiospozicijos.„Juktainetikproga
primintiministerijaisvarbiausiusdalykus,bet irsusitikuspa
bendrautitarpusavyje,šitaippasisemtipatirties.Jūsvisilabai
saviti.Esatetarsiirnutolę,vienidaugiauorientuotiįpagrindinę

Skirtingos,betturinčiosbendrųbruožų

misiją–lituanistiką,kitųpriedermė–puoselėtimeniniusgabu
mus,betvisituritebendrąvardą–regioninėsmokyklos.Kiek
vienassavitumasnetikišskirtinis,betturiirtamtikrųbendrų
bruožų.Tadlabiausiainorisi,kadvisadagalėtumevienikitais
didžiuotis“,–pabrėžėT.Daukantas.

VilniauslietuviųnamųdirektoriusGintautasRudzinskas,šei
mininkoteisėmissveikindamasišvisosLietuvossuvažiavusius
konferencijosdalyvius,sakė:„Meslabiausiaididžiuojamėssavo
vaikais,kurieišįvairiųpasauliokraštųsugrįžtaįLietuvą,kad
čiamokytųsiirgyventų.Šiemetaiitingeri,nesturimebeveik
400mokiniųiš34pasauliovalstybių.Irjeigutenkagirdėti,kad
žmonėsišLietuvosišvažiuoja,taimesdžiaugiamėsgalėdami
Lietuvaigrąžintijaunimą.“
Deja, šiuometu ne visos šaliesmokyklos gali didžiuotis

augančiumokiniųskaičiumi.Kaippastebėjoministerijoskanc
lerisT.Daukantas:„Kadvisigalėtumepasakyti,jogšiemetai
mumsyrageri,reikiaįdėtilabaidaugtriūso.Jūsųpačių,visų
pirma,triūso.“

Pagrindinį pranešimą „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant
pradinio,pagrindinioirviduriniougdymoaprašą“skaitėŠMM
Pagrindinioirviduriniougdymoskyriausvedėjaprof.dr.Loreta
Žadeikaitė.Pranešėjapastebėjo:„Mūsųregioninėmsmokyk
lomspagalspecifiką tenkadidesnispedagoginiųdarbuotojų
kolektyvas.Tiekpagalbosmokiniui specialistų, kalbantapie
socializacijoscentrus,tiekpedagoginiųdarbuotojųspecialiosio
semokyklose,kuriosvykdodviprogramas.Norsaukliųdaug,
betlabainorėčiau,kadniekasnesakytų,jogmūsųmokyklos
yra...begalvos.Turimestiprųstuburą,savastradicijas,progra
mųspecifiką.Per25metusdaugnuveikėme,betgyvenimas
nesustoja.Dabarkalbameapietai,kadreikianaujųugdymo
organizavimomodeliųsocializacijoscentrams,norsirnusistovi
mokyklųtipai,betporeikiaikinta.
Įsitvirtina plati ugdymo turinio samprata.Ugdymo turinys

pagalŠvietimoįstatymąyratai,komokomeirkaipmokome.
Kartu sumokymoprograma turi eiti organizaciniai dalykai:
ugdymoplanai,mokyklos pasirinkimas, dar vienas svarbus
aspektas–kaipvertinameirkaipįsivertiname.Vadinasi,verti
nimasirgitampaugdymoprogramosdalimi.Dabardauguma
Europosšalių(taippatirmes)orientuojasiįtai,kąpadaro,ko
pasiekiapasitelkęšiasprogramas,nesvissvarbesni tampa
ugdymo(si)rezultatai.“

ZinaRIMGAILIENĖ
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SpalįsurengtamepasitarimeŠvietimoirmoksloministerijai
(ŠMM)pavaldžiųugdymoįstaigųvadovai,išklausęvisuspra
nešimus,diskutavogrupėse,vėliaudalijosipatirtimi.Jųbuvo
paprašytaaptarti,kaspasiteisinoirturėtųbūtiįtvirtintaišPra
dinio,pagrindinioirviduriniougdymoprogramųaprašobeiką
naujabūtinaįvykdyti,kaiporganizuojamamokymosipagalba
mokiniuiirkaipreguliuojamasmokymosikrūvisįgyvendinant
Bendruosiusugdymoplanus.DiskusijosvedėjaŠMMPagrindi
nioirviduriniougdymoskyriausvedėjospavaduotojaAudronė
Šuminienėraginovadovusnebijotiugdymoplanuoseatskleisti
specifikos,išsiskirtiiškitų,nesvykdomosprogramosgerokai
skiriasi,oskaitantplanąkartaisatrodo,kadjisvisapusiškas.
Kalbėdamaapiemokymosikrūvius,pirmiausiaA.Šuminienė
kreipėsi įmenomokyklas irklausė,ar jieyrastebimi.Tėvai
neretai skambina įministeriją, skundžiasi dideliais krūviais,
namųdarbųgausa.

MenųMokykLoS

NacionalinėsMikalojausKonstantinoČiurlioniomenųmo
kyklosdirektoriusRomualdasKondrotaspritarė,kadkrūviai
išties dideli, šis klausimas aktualus. „Ne pirmą dešimtmetį
kovoju, kad nebūtų bendrojo ugdymo dalykų namų darbų,
80 proc.mūsųmokyklosmokytojų jų nebeužduoda.Mūsų
mokiniaidaugdėmesioskiriamenodalykams, jei jiems rei
kėsilgairuoštibendrųjųdalykųnamųdarbus,nebelikslaiko
mokytis groti ar šokti“, – kalbėjoR. Kondrotas. Vaikai turi
galimybęsusidėlioti individualųtvarkaraštį.Pavyzdžiui, jeigu 
2–3savaitesruošiasikonkursui,festivaliuiirjamedalyvauja,
vėliausuteikiamapagalbamokantisbendrųjųdalykų.Jieturi
išklausytimokymokursą,atsiskaityti.Krūviainiekadanebus
mažesni,vienintelėišeitis–integruotidalykus.Muzikosisto
rijąsubendrąjaistorija,sudaile...Yradaugybėvariantų,bet
mokytojas turibūti tuosusidomėjęs.Šiandiensusidomėjimo
nėra,nesintegruojantdalykuspedagogamssumažėjapamokų
(t.y.valandų)skaičius.Taippatviskassusijęsutvarkaraščiais
iratlyginimais,taireikiaįteisinti,betparašytiintegruotąprogra
mąirgireikialaiko.Kiekleidougdymoplanas,kaikuriųdalykų
mokyklasumažino, tačiau, jeinori,mokiniaigali juosrinktis,
lankytimobiliasgrupes,mokytisAlygiuirnetlaikytiegzaminą.
Na,tėvaiskundžiasi ir tądarysvisada.Jeiguvaikasneišlai
kytųbrandosegzaminoarbapagrindiniougdymopasiekimų
patikrinimo, tikriausiai irgi reikštų pretenzijas, kadmokytojai
prastaidirbairneišmoko.Leisdamivaikąįtokiąmokyklą,tėvai
susipažįstasukrūviu.A.Šuminienėsprendimądėlnamųdar
bųpavadinorevoliucijairpabrėžė,kadtokiuatvejumokymo
turinysnegalisusitraukti,vadinasi,turistipriaiišaugtipamokos
veiksmingumas.

ViLniauSrajonoMokykLoS

VilniausrajonougdymoįstaigųaktualijaspristatėLavoriškių
gimnazijosdirektorėspavaduotojaugdymuiEditaIndrašienė:
„Daugelįmetųmumstekoglaustisankštosepatalpose.Dabar
turimenaujągimnazijospriestatą,šiuolaikiškąsportosalę ir
valgyklą,kitasmokomąsiaserdves,tailabaimotyvuojagyven
tojus.Subendruomenegalimavykdytidaugybęįvairiųveiklų.
Pagalvojome,kadbūtųnaudingamokyklojeįrengtiasmenines
erdves.Turimeįvairiųporeikiųmokinių–vieniemsreikiailgiau
pabūti individualiojeerdvėje,pasimokyti,kad ir laukiantmo
kyklinioautobusiuko.“
„Daugumamūsųmokiniųateinaišdaugiakalbėsaplinkos,

taigivienasišprioritetų–stiprintilietuviųkalbosmokymą.Tam
skiriamenetikmokiniųmokymosiporeikiųtenkinimovalandas,
kaikuriosmokyklostamnaudojairneformaliojougdymolaiką.
Dalisvaikųkeičiamokomąjąkalbą–ateinaišrusiškų,lenkiš
kųmokyklų,atvykstaišužsienio,nevisadalietuviųkalbągirdi

Galimybėsorganizuotiugdymąkitaip

namuose.Tokiemsmokiniamsteikiamevisokeriopąpagalbą.
Kogero, visosmokyklos turi konsultacijų grafiką.Mokiniai į
mokytojus gali kreiptis pagalbos per konsultacines pertrau
kas“,–kalbėjoŠalčininkųLietuvostūkstantmečiogimnazijos
direktoriauspavaduotojaLilijaRogožienė.Namųdarbųklube
vaikaigaliatliktiužduotislaukdamiautobusoarbajeitamneturi
sąlygųnamuose.Teikiamosįvairiųdalykųkonsultacijos,kairei
kiaatsiskaitytipoilgesnionebuvimodėlligosarkitųobjektyvių
priežasčių.Čiadaugpadeda irVaikogerovėskomisija,kuri
kartusudalykųmokytojais,klasiųvadovaissprendžia,kam,
kiekilgaiirkokiapagalbaturibūtiskiriama.
Kolegępapildė Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorėRasa

Agintienė.Pasak jos,mokytojaižinosavomokiniųsocialinę
aplinką:kartaisateinanepavalgę,neišsimiegoję,todėlnamų
darbųužduotys tikraiyraproblema.Mokyklojesusitarta,ko
kiųdalykų(nepagrindinių)namųdarbųneužduoti.Pirmaisiais
metaisbuvosunku,reikėjoįtikintimokytojus,kadgalimaviską
spėti per pamoką. Jeimokytojas planuoja vesti pamokąuž
mokyklos ribų,stengiamasi integruotikelisdalykus,bendra
darbiautisukolegomis.

SpeciaLioSioSMokykLoS

Patirtimi dalijosi ir specialiųjųmokyklų vadovai. Lietuvos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorėGirdutė
Lepeškienėvardijo,kadjųįstaigojepasiteisinopraktinismo
kymasis(mokiniųsuvokimasremiasirega)netradicinėseap
linkose–muziejuose,kinoteatre,bibliotekose,tamskiriamos
devyniosmokslometųdienos(ugdymoplanenurodyta,kad
10proc.pamokų rekomenduojamaorganizuotinemokyklo
je).Pagrindiniųdalykųmokytojaiteikiakonsultacijas–lietuvių
(mokiniųgimtojikalbayragestų)iranglųkalbų,matematikos,
taippatkitųdalykų(biologijos, istorijos), jeimokiniairenkasi
laikyti jų egzaminus.Pasiteisino integruotasmokymas, kai
nedidinant krūvio pamokoje dirba dumokytojai, pavyzdžiui,
informacinių technologijų ir anglų kalbos. „Susiduriame su
sunkumaisvertindamiindividualiąpažangą,mūsųnuomone,
vertintimokinįgalimatikpagalpradinesjožinias,onelyginant
vienąvaikąsukitu.Pamokųruošasuvaikaisužsiimamūsų
auklėtojai, bet ugdytiniai užimti kitaip – lanko sporto užsiė
mimus,tie,kuriemsatliktaklausosreabilitacija,–šokius.Po
pamokųdar teikiamasurdopedagogopagalba, todėl krūviai
didėja,mokyklojemokiniaipraleidžiadaugiaulaiko“,–kalbėjo 
G.Lepeškienė.
„Mūsųmokiniainuolatsutartu laikugalikonsultuotissu tų

dalykų, kurie jiems sunkiau sekasi,mokytojais“, – pasakojo
LietuvosaklųjųirsilpnaregiųugdymocentrodirektorėAngelė
Daujotienė.Vykdomosir trumpalaikėskonsultacijos,rugsėjo
1 d.mokytojui tos pamokosnėra tarifikuojamos, o tik tada,
kaiiškylaporeikis,tarkime,vaikasgrįžtaišįtraukiojougdymo,
turispecifiniųproblemų,jamskiriamapapildomųvalandų.Jei
mokinysilgaisirgo,buvosanatorijojeirnegavovisaverčiomo
kymo,grįžusįmokykląteikiamapagalba2–3mėnesius.Tokios
trumpalaikėspagalbostikslaiyradu:pagalbamokiniuiirsiekis
įtrauktivisussutuovaikudirbančiusmokytojus.

SociaLizacijoScentrai

VilniausvaikųsocializacijoscentrodirektorėVidaRiaubaitė
Juknevičienėteigė,kadjųpedagogaitaippatorganizuojaveik
lasužcentroribų–taimiestoprivalumas,pvz.,matematikosir
ekonomikospamokągalimasurengtibanke.Vykstaprojektai,
jiemspasibaigus–pristatymai,vaikaiįvertinami,apdovanojami,
papildomasdarbųaplankas(kolkastikpopierinis,betplanuoja
masirelektroninis).Programosintegruojamos–neformaliajam
švietimuiskirtosvalandosatitenkaprojektineiveiklai.„Šiemet
pasirinkome lėlių teatrą, bet tai nereiškia, kad tik statome 
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spektaklius.Kartumokomėsgeometrinių figūrų,matuojame
plotą,skaičiuojameperimetrą,mokomėssiūti,skaitytiirt.t.,per
Kalėdasvisataipristatome.Kalbantapiemokymosipagalbą,
pirmiausiapradedamenuodiagnostikos–atvykstavaikas,atlie
kavisųdalykųdiagnostiniustestus,mokytojaipamato,koksjo
lygis.Taipirmasistaškelisvoratinklyje,pradinėsžinios.Paskui
kasmėnesįirkaspusęmetųtaškeliųdaugėja,voratinklispie
šiamastoliau–gebėjimųdaugėja.Mūsųpagrindinistikslasyra
kiekvienąvaikąišmokytimokytisirugdytiatsakomybęužtai,ko
mokosiirkąturiišmokti“,–pasakojodirektorė.Mokiniamssuda
romaskiekvienodalykoindividualusplanas.Atlikęsdiagnostinį
testąvaikassumokytojuaptariaspragas,pasiūlomasbūdas,
kaipjasužpildyti,mokinyspasirašo,pavyzdžiui,„sutinkuatlikti
vienąnedidelįprojektinįdarbą“ar„pokiekvienospamokosgauti
individualiąužduotį“irpan.Vaikuipadedairsocialinispedago
gas,irpsichologas,irauklėtojas–jųdarbolaikassutampa,šie
specialistaidaugbendradarbiauja.Mokiniaiskatinamipadėti
vienikitiems.Kartąpersavaitęsuauklėtojuvaikasįsivertina,
aptaria,kaipjamsekėsi.Kartąpermėnesįsuvaikususitinka

Pe da go gai, psi cho lo gai, me di kai ir ki ti spe cia lis tai pa ste bi, 
kad dau gė ja el ge sio ir emo ci jų su tri ki mų tu rin čių vai kų. Tai 
la biau siai smer kia mų ir at stum tų ug dy ti nių ka te go ri ja, ne
re tai ke lian ti at vi rą prie šiš ku mą. Daž nai ky la klau si mų, kaip 
ben drau ti, auk lė ti ir pa dė ti vai kui, ku ris el gia si ag re sy viai, 
im pul sy viai, ne val do pyk čio.

Rug sė jį Kau no pe da go gų kva li fi ka ci jos cen tre vy ko res
pub li ki nė kon fe ren ci jase mi na ras „Kaip pa dė ti vai kams 
sėk min giau ug dy tis bei adap tuo tis mo kyk lo je“. Jo je pra
ne ši mus apie įvai rius vai kų el ge sio su tri ki mus ir pa gal bos 
bū dus skai tė psi chiat rai, psi cho lo gai, pe da go gai, ug dy mo 
įstai gų va do vai.

Apietai,kaipatpažintihiperaktyvųvaikąirpadėtijamprisi
taikytimokykloje,kalbėjovaikųirpaaugliųpsichiatrė,psicho
terapeutė, teismo ekspertė dr.AstaDervinytėBongarzoni.
Hiperkinezinįsutrikimąturintysvaikaibūnaimpulsyvūs,neat
sargūs,jiemssunkulaikytisdisciplinos.Tailabiauneapgalvo
tas taisykliųpažeidimas,onesąmoningasnepaklusnumas.
Tokiemsvaikamspasireiškiakognityviniųfunkcijųsutrikimas,
motorinėsirkalbosraidosatsilikimas,agresyvuselgesys,bū
dingažemasavivertė.Jiedažnaituriaktyvumoirdėmesiosu
trikimų:mokyklojenegaliramiaiišsėdėti,rangosikėdėje,būna
triukšmingi,pasitaikosunkumųorganizuojantveiklą,nelengva
pabaigtidarbąikigaloirkt.Norintišlaikytidėmesį,vaikąreikia
nedelsiantpaskatinti,nesjisnegebasulauktiatidėtopaskati
nimoirprivilegijų.Kitaisžodžiaistariant,„vaikuireikiakiaušinio
šiandien,onevištosrytoj“.
Hiperkineziniosutrikimodiagnostikairgydymasyrakomplek

siniai.Įšįprocesąįtraukiamigydytojai,tėvai,mokytojai,pats
vaikas. Jeigu sutrikimai laiku nediagnozuojami ir negydomi,
paauglystėje komplikuojasi, o suaugus negebama užbaigti
studijų, išlaikytidarbo,normalių tarpasmeniniųsantykių,pa
sireiškiaasocialuselgesys,depresija,asmenybėssutrikimai,
priklausomybėsligos.Siekiantšalintielgesio,mokymosi,savi
reguliacijos,socialiniobendravimosutrikimusturibūtitaikomos
psichosocialinės,psichoedukacinėsintervencijos,nukreiptosį
šeimą,mokykląirvaiką,tinkamaiorganizuojamairparenkama
hiperkineziniųsutrikimųturinčiovaikoaplinka.
Vaikų ir paauglių psichiatrė, neurologėVirginijaKaralienė

pastebėjo,kadnegatyvus,priešiškas,okaikadairagresyvus
elgesys–savotiškassignalas,pagalbosšauksmas,reikalavi

kaunopedagogųkvalifikacijoscentresurengtakonferencija

massuteiktidėmesiovidiniampasauliui,kuriamesusikaupė
pernelygdauggriaunančiųemocijų,sukuriomisvaikassava
rankiškai nesusitvarko.Šiems vaikams tikslinga kognityvinė
elgesio terapija, siekiant išmokyti kontroliuoti impulsyvumą,
ugdyti savikontrolę, bendravimo įgūdžius,mokyti raumenų
relaksacijos,kvėpavimopratimų.Galimiįvairūsmetodaimo
kant tinkamai reikšti pyktį, pvz., glamžyti ir plėšyti popierių,
garsiairėkti,panaudojantstiklinęardūdą,nupieštiarnulipdyti
jausmus.Kauno vaikų abilitacijos centro psichologėToma
Malcevapabrėžėaiškiosaplinkosstruktūros,vaizdžiaiiraiš
kiaisukurtųtaisyklių,nuosekliosdienotvarkėsugdantautizmo
spektrosutrikimąturinčiusvaikussvarbą.Teigiamaiugdymą
veikiakineziterapija,pojūčių,vandens,buities,dailės,muzikos
terapijos.Kauno lopšeliodarželio „Giliukas“psichologė Inga
Dijokienė ir auklėtoja,menų pedagogė JūratėBalčiūnienė
teigė,kadhiperaktyviemsarpernelygdroviemsvaikamsveiks
mingagarsų terapija.Jiemsgalimapadėti išreikštiemocijas
lipdantarpiešiant.Aš,vienaiššiostraipsnioautorių,Kauno
„Vyturio“gimnazijospsichologėRitaJuknienė,itinišryškinau
kontakto tarp suaugusiojo ir vaiko, individualaus dėmesio,
įvairiųmetodų bei bendradarbiavimo supedagogais, tėvais
svarbą.Sėkmingiaumokytis irprisitaikyti,anotKauno jauni
momokyklosdirektoriauspavaduotojosLinosŠevčiukienės,
padeda atvejo koordinatoriaus irmokinio bendradarbiavi
mas, abipusis supratimas, aiškūs susitarimai, planavimas, 
stebėsenabeigrįžtamojo ryšioaptarimassuvaiku,mokyto
jais,tėvais.
Pasak dr.A.DervinytėsBongarzoni, būtina kompleksinė

pagalba,mokyklos vaiko gerovės komisijos narių, švietimo
pagalbosspecialistųkompleksinispožiūris irnuolatinisben
dradarbiavimastarpusavyjebeisušeimasprendžiantmokinio
sunkumus.
Svarbusiekti,kadsveikatospriežiūros,mokyklosirsocialinio

užimtumo institucijų veikla būtų suderinta ir koordinuojama,
atitiktųvaikoporeikius,šeimosgalimybes.Beto,reikiainici
juotiirskatintipanašiųsunkumųturinčiųšeimųsusitikimusir
bendravimą,stiprintitarpžinybinįbendradarbiavimą,kurįsiūlo
gydytojas,vaikųirpaaugliųpsichiatras,organizuotiindividualias
argrupinesvaikoirtėvųkonsultacijasapiesutrikimopobūdį,
eigą,sukeliamussunkumusirpasekmes,taikytiveiksmingas
elgesiokorekcijas.

ValerijaSEGALOVIČIENĖ
Kaunopedagogųkvalifikacijoscentrometodininkė

RitaJUKNIENĖ
Kauno„Vyturio“g-jospsichologė

visakomanda.Gaila,kadneprisijungiatėvai,bandomairjuos
prikalbinti.Vaikaidėlnamųdarbų„apgaudinėjami“:supedago
gaissutarėkasdienrašytidienoraštį,taipmokosikurtitekstą.
Jie turi vakaro skaitinius, taip ugdo ir vertybes, ir skaitymo,
tekstoanalizės įgūdžius–skaitoBrunoFerrero „365 trumpi
pasakojimaisielai“.Namųdarbaiužduodamilabaitikslingai–
voskelisakiniaiaruždaviniai,analogiškitiems,kuriuosspren
dėperpamoką,kadvaikaspatikėtų,joggali juossėkmingai 
atlikti.
ŠMMPagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja

prof.dr.LoretaŽadeikaitėsiūlėšįmodelįperimtikitomsmeno
arspecialiosiomsmokykloms, įkuriasvaikaiatvysta iškitur
irgyvenakartu.Taiyrasusietiugdymoturinįsusocializacija,
kurireikalingakiekvienamvaikui,jeigujisyratoliaunuonamų.
A.Šuminienė,baigdamapasitarimą,linkėjougdymoįstaigųva
dovamsparsivežtibentvienąkitosmokyklosidėjąirpritaikytiją
savojoje.„Tadašispasitarimasbusįvykęsneveltui“,–sakėji.

Mūsųinf.
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Konferencijoje,vykusiojespalio11–13d.Vilniuje,daugiau
neitrysšimtaiankstyvojoamžiausvaikųugdymoekspertųiš 
48pasauliovalstybiųaptarė,kaipgerintiankstyvojoamžiaus
vaikųugdymokokybęsparčiųpokyčiųlaikais.Renginįorgani
zavotarptautinė„StepbyStep“asociacija(angl.International
StepbyStepAssociation–ISSA)kartusujaiLietuvojeatsto
vaujančiuUgdymo inovacijųcentru–AtvirosLietuvosfondo
įkurtanevyriausybineorganizacija,aktyviaidalyvaujančiaLietu
vosšvietimosistemosreformojeirdiegiančia„Gerospradžios“
metodikąnuo1994m.

Dienąpriešoficialųkonferencijosatidarymądalyviaigalėjo
lankytis ikimokyklinėse įstaigose ir stebėtiugdymoprocesą,
pabendrautisupedagogaisirgautiatsakymusįrūpimusklau
simus.DidžiausiadelegacijaįkonferencijąatvykoišSingapū
ro.JienetikturėjogalimybęstebėtipedagogųdarbąVilniaus
tarptautinėjemokykloje(angl.VilniusInternationalSchool),bet
irsusitiktisuŠvietimoirmoksloministerijos(ŠMM)atstovais:
kancleriuTomuDaukantu,Bendrojo ugdymodepartamento
direktore ŽydroneŽukauskaiteKaspariene, Ikimokyklinio ir
pradiniougdymoskyriausvedėjaLaimuteJankauskiene.De
legacijai pristatyta Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymosistema,gerojiankstyvojougdymoLietuvojepatirtis,
josreglamentavimoaspektai.Taippatpapasakota,kaiptobu
linamaankstyvojougdymopedagogųkvalifikacijairdiegiamos
moderniosankstyvojougdymosistemosLietuvoje.
Per konferencijos atidarymądalyvius pasveikinoLRPre

zidentės vyriausioji patarėjaRūtaKačkutė, ŠMMBendrojo
ugdymodepartamentodirektorėŽ.ŽukauskaitėKasparienė,
ISSAprezidentėNivesMilinovič(Kroatija) irISSAvykdomoji
direktorėLianaGhent(Olandija).
Konferencija paskatino politikus,mokslininkus, praktikus,

tėvusirnevyriausybinesorganizacijasdiskutuotiapiepasau
lyje vykstančius pokyčius (demografinę situaciją,migraciją,
socialinęnelygybę,moksloirtechnologijųplėtrą),kaipvisatai
veikiasocialinęsanglaudąirvyriausybiųsprendimus,siekiant
užtikrintikokybiškasugdymopaslaugasvisiemsvaikams.
Konferencijojebuvosiekiamaatsakyti į šiuosklausi

mus: kaip sparčiai besikeičiančiame pasaulyje turėtų vykti
prasmingas vaikų nuo gimimo iki 10metų ugdymas?Kaip
garantuoti,kadsocialinęatskirtįpatiriantysvaikaigautųkoky
biškasugdymopaslaugas?Kaipužtikrinti,kadšvietimosrityje
dirbantys profesionalai turėtų būtinas kompetencijas siekti
aukštosugdymokokybės? Kaippadėtišeimomsatlieptivaikų
ugdymosiporeikiussparčiaibesikeičiančiamepasaulyje? Kaip
veiksmingaipanaudotimoksloirtechnologijųpasiekimusug
dymoprocese?

Pirmasisšiosmetinėskonferencijospranešėjasdr.Ni cho las 
Bur net tas,generalinisugdymorezultatųinstituto(R4D)direk
torius,kalbėjoapiesparčiaibesikeičiančiosšvietimoaplinkos
iššūkius,sukuriaissusiduriašvietimobendruomenė:„Viena
vertus,ankstyvojoamžiausvaikųugdymasatsidūrėpasaulinio
dėmesiocentre,remiantismokslininkųįrodymaisirekonominiu
pagrįstumu.Kitavertus,ankstyvajamugdymui,kaipiršvieti
mui,apskritaikylavisdaugiauišoriniųiššūkių,nesugdymosi
svarbaauga,nelygybėdidėja,nedarboproblemų(visųpirma
tarpjaunimo)neišsprendžiamejauilgąlaiką,beto,visineri
maujadėlmigracijos.“
UniversaliojodizainoprofesorėLiz beth Go od man,dėstanti

kūrybinestechnologijasirinovacijasDublinouniversitetoInži
nerijosirarchitektūroskoledže,savopagrindiniamepranešime
„Kartųprisilietimas:Hipokratoinovacijos,empatinisugdymas
irkūrybiniųtechnologijųinovacijos–realiemssocialiniamspo
kyčiams“kalbėjoapietai,kadšiaislaikais,kaivaikaidaugelyje
išsivysčiusiųpasauliošaliųyraįpratęmanyti,jogviskasturėtų
veiktikaipkompiuterioekrane,opokyčiaiprivalovyktinedel

„ankstyvojivaikystėsparčiųpokyčiųlaikais“

siant,ankstyvasisugdymasturiišreikštąstrateginępriešpriešą
tokiainuostatai.
ŠvietimoekspertaiišLietuvos,dr.RimantasŽelvysirAus

tėjaLandsbergienė,kartupristatėpranešimą„Pamąstymai
apiekaikuriuossvarbiausiusankstyvojoamžiausvaikųugdymo
sistemosLietuvojeiššūkius“.Pranešėjaidiskutavoapienau
jausiusLietuvosšvietimosistemospokyčius,svarbiustėvams,
mokytojamsirvaikams,klausė,kaipankstyvojoamžiausvai
kųugdymopedagogaigaliatsakytiįakademinioreitingavimo
iššūkįvisosemokyklose.Jie taippataptarėprasmingądar
buotojųparengimąiratsakėįklausimą,kokiųmokymųreikia
ankstyvojoamžiausvaikųugdytojams,kaipįveiktiuniversite
tinioišsilavinimoirkasdieniamegyvenimereikalingųįgūdžių 
atotrūkį.
TarpkitųįVilniųatvykusiųgarsiųekspertųbuvonepaprastai

smagususitiktisuJo an Lom bar di,tarptautiniolygiovaikųrai
dosirsocialinėspolitikoseksperte,JungtiniųAmerikosValstijų
prezidento patarėja švietimo klausimais, Bernard van Leer
fondovyriausiąjakonsultantepasauliniųšvietimostrategijųir
nacionaliniųiniciatyvųklausimais.J.Lombarditaippatyrair
vienaišnaujausių„Lancet“(organizacija,inicijuojantityrimus
tarptautiniumastusvarbiaisklausimaisirskelbiantijųrezultatus
savožurnale)ankstyvojovaikųvystymosi tyrimųautorė, tad
2016m.ISSAkonferencijojevedėdiskusijątema„Anks ty vo jo 
amžiausvaikųugdymas:tvariosplėtrospagrindas“,rem
damasi„Lancet“tyrimųserijosišvadomis.Priejosprisijungė
„Lancet“tyrimųautorėBernadetteDaelmans,dirbantiPasaulio
sveikatosorganizacijosmotinų,naujagimių,vaikųirpaauglių
sveikatosdepartamente,kitipripažintiekspertaiišvisopasaulio.
Tadkonferencijosdalyviaiturėjogalimybęaptartinaujausios
„Lancet“ankstyvosiosvaikystėsraidos tyrimųserijos išvadų
poveikįatskirųšaliųpolitikaiirpraktikai.
Konferencijosdalyviamspasiūlytamobiliojiprograma„ISSA

Conference2016“.Įsidiegusjąįsavomobiliuosiusįrenginius
buvogalimagautivisą informacijąapiekonferenciją irpasi
keitimusdarbotvarkėje,užduotiklausimuspranešėjams,sekti
darbąatskirosegrupėse.Dalyviai turėjogalimybębendrauti
tarpusavyje,dalytis įspūdžiais,komentarais irnuotraukomis.
Šisistemaleidoakimirksniusužinoti,kaippasiskirstėdidžiulės
auditorijosnuomonėvienuarkituklausimu,pamatytikolegų
komentarus,reakcijasįpranešėjųišsakytasmintis.
Įvertindama konferencijos svarbą, ŠMM Ikimokyklinio ir

pradiniougdymoskyriausvedėjaL.Jankauskienėkalbėjo:
„Tarptautinisprojektas„Gerapradžia“Lietuvojeatpažįstamas
ir vertinamas jau ne vieną dešimtmetį.Tai projektas, kuris
daugprisidėjoprieugdymo,orientuoto įvaiką iršeimą, įgy
vendinimoLietuvos ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradinio
ugdymoįstaigose.
Konferencijabuvopuiki dovanaLietuvai.Nors trisdienas

buvo diskutuojama įvairiausiomis temomis, bet visos šalys
sutarė,kad:

 � vaikųugdymasprasidedanuopatgimimo;
 �maživaikaigeriausiaimokosižaisdami;
 � šeima–pagrindinisvaikougdytojas,ošeimosirugdymo
įstaigospartnerystėyralabaisvarbuskokybiškougdymo
veiksnys.

DėkojameUgdymoinovacijųcentrokomandai,kadšikon
ferencijavykoLietuvoje.“

ISSAyranarystėspagrinduveikiantiasociacijairbesimokantibendruo-
menė,visiemsvaikamsirjųšeimomsteikiamųpaslaugųkokybėsužtikrinimo
rėmėja.Asociacijaipriklausogeriausiankstyvojoamžiausvaikųugdymoeks-
pertaiišdaugiaunei40valstybių,sekantysnaujovesirdiegiantysinovacijas
šiojesrityje.ISSAtikrasisnarysLietuvoje–VšĮUgdymoinovacijųcentras.

ReginaSABALIAUSKIENĖ
Ugdymoinovacijųcentrodirektorė,ISSAvaldybosnarė



6

Tre čią sa vo veik los mė ne sį skai
čiuo ja Šiau lių ap skri ty je ati da ry ta 
pir mo ji ne vals ty bi nė jė zui tų mo kyk la. 
Šim ta me tes jė zui tų švie ti mo tra di ci
jas pe ri man čios mo kyk los di rek to rė 
Giedrė Statkutė pri pa žįs ta, kad 
dau giau siai ar gu men tų dėl krikš čio
niš ko ug dy mo rei kia tė ve liams.

ŠiMtaMetėSiStorijoSpratęSiMaS

Jėzuitųšvietimoinstitucijos–vienos
seniausiųpasaulyje.Pirmojijųmokykla
atidaryta 1548m.Mesinoje (Sicilija).
Lietuvoje jėzuitų švietimas prasidė
jo 1569m. nuoVilniaus kolegijos, o
1579m.įkurtairpirmojiuniversitetinė
mokyklaLietuvoje–Akademija(dabar
Vilniausuniversitetas).Kaunemokykla
atidaryta1649m.Josistorijąirtradici
jastęsiantiJėzuitųgimnazija–seniau
siašiuometuveikiantiKaunomokykla.

KokiusmiestošvietimosistemospokyčiusžadaŠiaulių
jėzuitųmokykla?
Šiauliųjėzuitųmokykla–pirmojikatalikiškanevalstybinėmo

kyklaŠiauliųmiesteirŠiauliųvyskupijoje.Jėzuitųprovincijos
sprendimasįsteigtitokiąmokyklą–šimtametėsistorijospratę
simas,siekisugdytibendruomenę,gebančiąpuoselėtitikėjimo,
moksloirkultūrosdialogą.Taiperduotaviltisformuotivieninga
ugdymofilosofijagrindžiamąmokymą(si).Šiauliųmiestelėnai
visa tai gavo dovanų.Omes, apsisprendusieji šią dovaną
priimti,esameGerosiosnaujienosnešėjaiirperduotostradi
cijospuoselėtojai.Tadturimepareigąjėzuitiškadvasiaugdyti 
pačiusmažiausiuspriešmokyklinioirmokyklinioamžiausvai
kus.
Šiauliųjėzuitųmokyklojevisaugdymofilosofijagrindžiama

trimis vienodai svarbiais principais: kokybišku ugdymu, dė
mesingumuasmenybeiirvisuminiupasauliosuvokimu.Kaip
šv.Ignacasmoko–„ieškotiDievovisuosedalykuose“.Žinoma,
reikia išlaikyti pozityvųmąstymą ir suvokti, kad viskas, kas
vykstapasaulyje,yragera.

ypatinGaSdėMeSySVaikofizineiireMocineiSVeikatai

Giedre,kalbateapievertybes,betkaipjosbusperduo
damosvaikams?
Sukurtos programos, kurias nuo spalio pradėjome integ

ruotiįugdymoprocesą.Taivertybiųugdymo,užsieniokalbų,
socialinėsbrandos,estetinėsirsceninėskultūrosformavimo
programos.Ypatingas dėmesys kreipiamas į vaiko fizinę ir
emocinęsveikatą.Mokyklojedirbakineziterapeutė,kinologėį
savoveiklasintegruojaužsiėmimussušunimis,kitaiptariant,
edukacinėaplinkaformuojamataip,kadneužgožtųvaiko,ta
čiauatitiktųjoporeikiusaugtiestetiškojeirpritaikytojeaplinkoje.
Irdar.Mesbendraujamesušeima.Mokytojosmylivaikus.

Jieyradrąsūsirnebijoapsikabinti,klausti,opadarękažką,kas
yra netoleruotina, tarkime, sulamdędraugo lėktuvėlį, nebijo
ateitiirprisipažinti.

Darpriešmokyklosatidarymąbūtanemažaiaistrųdėl
TėvoBenediktoAndruškospradinėsmokyklosuždarymo.
Kokiosnuotaikosdabar,kaivienamokyklajauuždaryta,
okita–veikiavisupajėgumu?
Šiuometumokyklojeverdadarbas.Viskasvykstataip,kaip

Šimtametėsjėzuitųšvietimotradicijos–jauŠiauliuose

irkiekvienojeugdymoįstaigoje.Emo
cijos, kurios buvo įsiliepsnojusios dėl
pradinėsmokyklos uždarymo ir VšĮ
Šiauliųjėzuitųmokyklosatidarymotose
pačiosepatalpose,jauužgeso.Pradinę
mokyklą lankiusiųvaikųtėvai,norėję,
kad jų atžalos su savomokytojomis
tęstų krikščioniškosiomis vertybėmis
grindžiamąmokymąsi, pasirinko Jė
zuitųmokykląirsėkmingaičiamokosi.
Visi, kurienorėjokeistimokyklą,– tą
irpadarė.
Už galimybę ramiai pradėti darbą

naujaiįsteigtojemokyklojeesudėkinga
irbuvusiosTėvoBenediktoAndruškos
pradinėsmokyklosmokinių tėvams.
Būtent jųiniciatyva2–4klasiųugdyti
niai,perėjęišuždarytosįstaigosįJė
zuitųmokyklą,nemokaužmokslą,nes
savivaldybė ieškogalimybiųpadengti
trūkstamasmokiniokrepšeliolėšas.

Užsiminėteapiepinigus.Kąatsa
kytumėte skeptikams, sakantiems,
kad lėšų iš valstybėsbiudžetokol

kasnegaunančiaimokyklaiišsilaikytibuslabaisunku?
Norisitikėti,kadtaineskeptikai,betrealistai.Tiesa,realistai

žino,kaddirbantvisisunkumaiyraįveikiami.Mūsųmokykla
dalįsunkumų jauyra įveikusi.Nuo2017m.sausio1d.ap
linkoslėšųišvalstybėsbiudžetoskirsLRšvietimoirmokslo
ministerija.Ikitolaikobelėšųišgyventibūtųbuvęsunku,tad
kreipėmėsįmiestovadovus.Tarybosnariaišįprašymąįvertino 
palankiai.
Mokiniokrepšeliolėšosskiriamosnuomokslometųpradžios,

t.y.nuorugsėjo.Taigiirčiapinigųyra,norsjųporeikis–didžiu
lis.Jėzuitųprovincijaipriklausantispastatas,kuriuo25erius
metusnaudojosisavivaldybėšvietimotikslais,reikalaujadidelių
investicijų.Pradžiajauyra.Mūsųpriešmokyklinėsgrupėsvai
kaiirpirmokėliaituripuikiaisuremontuotasbeiįrengtasklases.
Visataisukurtasteigėjų–Lietuvosjėzuitųprovincijos–lėšo
mis.Tikiuosi,kadatsirasirdardaugiaugeradarių,tikinčiųšios
mokyklosateitimi.

MokSLaS–MokaMaS

Kokiusargumentusišgirdęšiauliečiairyžtasisavovai
kusvestiįprivačiąmokyklą,kaiaplinkuinetrūkstaugdymo
įstaigų,kurmokslasvisiškainemokamas?
Steigėjo nustatytasmokestis – 25eurai permėnesį arba

300eurųpermetus.Taisolidarumomokestis,tėvaižino,kad
kiekvienassumokėtascentasyraskiriamasjųvaikogerovei.
Mokyklojeiki17.30val.veikiairMokyklėlė,kuriągalimalanky
ti,bettaineprivaloma.Užimtumasčiataippatyramokamas.
Kad nekiltų kokių nesklandumų,mokykla yra įsipareigojusi
teiktitėvamsfinansinesataskaitas,t.y.jieturiteisępatikrinti
kiekvienąsąskaitąfaktūrą.Beaplinkosgerovės,kurikuriama
vaikams,įmokestįįskaičiuotasirvisųintegruojamųprogramų
įgyvendinimas,užsiėmimaisušunimis,masažųciklasirkt.
Šiauliuose tarpmokyklų tikrai jaučiamakonkurencija.Bet

būtenttailemia,kadturimedaugybęgerų,išskirtiniųugdymo
įstaigų.Planuodamiatidarytimokyklą,steigėjaišįfaktąįvertino
irnutarėkurtisavitoskultūrosįstaigą.Džiugu,kadtaipasiteisi
no,nesšiemetturimenet35šeimas,savovaikamsparinkusias
mūsųugdymoįstaigą,puoselėjančiąkrikščioniškąsiasvertybes.
Kartusujaiskursimemokyklą,kuriosreikiašiandienosvaikams,
nepamiršdami pamatinių, šimtmečiais patvirtintų jėzuitiškos
pedagogikosdiegiamųvertybių.



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 10 (365)

7

dėkinGuMojauSMaS

Arsunkušiuolaikiniusvaikusugdytipagalkrikščioniš
kąsiasvertybes?Kokiusgalvosūkiusdažniausiai tenka
spręsti?
Suvaikaisviskasyradaugpaprasčiau.Jiesmalsūsirtrokš

tažinių,neturisusiformavusiųstereotipų,atviri,noripaliesti,
užuosti,pamatyti,išgirsti,skonėtis,kalbėti,betkartuyraatsar
gūs,todėljeipasitikimokytoju,kurisyrašaliajo,kiekvienasgali
taptipuikiausiupalydovunetkalnuose(juokiasi–aut.past.).
Vaikaituriirišreiškiasavonuomonę.Irtadaprasidedamenas

tinkamaijiemsatsakyti.Taippradedamaformuotivaikoasme
nybė.Žinių,informacijos,faktųsusitikimasvaikoakimis–ug
dymopradžia.Dienapodienosjiekuriasavopasaulį,kuriame
atsirandapadėkaužšeimą,uždieną,jųpačiųprašymaibūti

geresniemsar,pavyzdžiui,kadpasveiktųmamytė.Vaikųgyve
nimeatsirandagiesmelė,kuriąjiešaukiavisakrūtinebėgdami
įvalgyklą.Irdėltoyralaimingi.
Daugiau argumentų dėl krikščioniško ugdymo reikia tė

veliams. Jie atsargesni, turi kylančių neramumų ir baimių
dėl galimo fanatiško, dogmomis apipinto tikėjimo pertei
kimo vaikams. Ir tokiosmintys yra pagrįstos jų asmenine 
patirtimi.
Koksyramokyklostikslasperteikiantkrikščioniškąsiasver

tybes?Įrodyti,kadgyvasistikėjimasyranekaskita,ogyveni
mas.Kadtaiyramūsųkasdienybė,kuriojeveikiameįprastai
irsuprantame,jogvisayravertingairtobula.Mūsųugdytiniai
mokyklojeturitąpatį,kąturi irkitivaikai.Irdaršaliavisoto
jiemssuteikiamagalimybėpažintitabernakuliopaslaptį.Oar
Jūsžinote,kastaiyra?

Kokiereikalavimaikeliami
pedagogams, dirbantiems
Jūsų vadovaujamoje įstai
goje, irmokiniams, norin
tiemslankytiŠiauliųjėzuitų
mokyklą?
Svarbu,kadtiekmokytojas,

tiekvaikasirjošeimaįvertintų
beipriimtųtrispagrindinesJė
zuitųmokyklos ugdymo sąly
gas:kokybiškasugdymas–tai
pro fe sio na lu mo rei ka la vi mas 
mokytojui ir galimybė vaikui,
dėmesingumas asmenybei –
tai ryžtaskurtibendruomenę,
kuriojekiekvienasesamelais
vas,betžinomeiršaliaesan
čiojo laisvės ribas, visuminis
pasauliosuvokimas–taikvieti
massmalsautiirtyrinėtiieškant
Dievo mūsų kasdienybėje.
Svarbuneužsidarytiirnebijoti.

MindaugasMALCEVIČIUS

SpalįPanevėžiorajonošvietimocentrodirektorėJurgitaVai
tiekūnienėbuvopakviestadalyvautitarptautiniamerenginyje
„InnovativeScienceEducationConference“, kurį Veronoje
organizavo Italijos įstaigaPoloEuropeodellaConoscenza.
Konferencijojesavopatirtimidalijosišvietimolyderiaiiš9pa
sauliošalių(JungtiniųAmerikosValstijų,Graikijos,Ispanijos,

robotikosgalimybėspradinėseklasėse

Rusijos,Vengrijos,Italijos,Bulgarijos,Lietuvos,Rumunijos).
Švietimocentrodirektorėskaitėpranešimą„Robotikosga

limybėspradiniameugdyme“(angl.„AppliedRoboticsinEle
mentarySchool“).ŠitemaaktualiEuroposmokytojams,nes
legorobotukai–netikįdomusžaidimas,betirpuikipriemonė,
sujungiantiįvairiasmokslokryptis:inžineriją,fiziką,matematiką,
informatiką,technologijas.Robotikągalimaintegruotiįpradinių
klasiųįvairiųmokomųjųdalykų(lietuviųkalbos,matematikos,
pasauliopažinimo,dailėsirtechnologijų)pamokas.Mėginant
konstruotiirprogramuotitamtikromsužduotimspritaikytąro
botą,lengviauįsigilintiirsuvoktitiriamųjųmokslų,technologijų,
elektronikosbeimatematikospagrindiniusprincipus, logiką.
Direktorei pasirengti padėjoPanevėžio r.Velžio gimnazijos
mokytojasViktorasSamoilovas,kuriovadovaujamirobotikos
būreliomokiniai,naudodamiprogramą„LegoMindstormsEv3“,
sukonstravoirsuprogramavorobotą.Šisrobotaskonferencijoje
padėjosujungtiteorijąirpraktiką.
Konferencijojevisasdėmesysbuvoskiriamasinovatyvioms

mokslotechnologijoms.Vienasįspūdingiausiųpranešimų–pro
fesoriausišJungtiniųAmerikosValstijųpristatytapovandeninės
robotikosgalimybiųpatirtisugdantpaauglius.Ikikonferencijos
šitechnologijaEuroposmokyklosenebuvotaikoma.Tikimės,
kad ir Lietuvosmokytojai ateityje susidomės povandenine
robotika.

RenataJANKEVIČIENĖ
Panevėžiorajonošvietimocentrodirektorėspavaduotoja
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Mokyklose

Tai būtina perskaityti Jaunosioskartospožiūrisįgamtą,mussupančiąaplinką–švares
nio,žalesniopasauliopamatas.ŠešiŠakių„Varpo“mokyklosjaunųjų
ekologųbūreliomokiniaidraugesumanimi,mokytojaDaivaMažei
kiene, dalyvavoVengrijosMogonko fondo ir „Erasmus+“ partnerių
projektostovykloje.Tikslas–suteiktikuodaugiaužiniųapieįvairius
atsinaujinančiosenergijosšaltinius,ekologinįūkininkavimą,apietai,
kaipspręstigamtosauginesirsocialinesproblemas.Keliavomeįmažą
VengrijosmiestelįGodollo.Išvisostovyklavoketuriasdešimtžmonių,
visidešimtdienųdalyvavoįvairioseveikloseirišvykose.
Jaunuopirmosiosstovyklosdienostarpdalyviųužsimezgėdraugiš

kisantykiai.Vadovaistengėsiorganizuotikuoįvairesnesveiklas,kurios
darlabiauvisussuartino.Jieugdėdalyviųbendravimoirbendradarbia
vimoįgūdžius,stengėsi,kadkiekvienašalispristatytųsavokultūrąir
tradicijas,kadvienikitusdarlabiaupažintųirsuprastų.Dalyviaibuvo
apgyvendintimokykloje,tadsutaupytoslėšosleidoorganizuotidau
giauveiklųirkelionių.Visistovyklosrenginiaibuvosusijęsukultūra,
tradicijomisirekologija–ekologiškaaugalininkyste,gyvulininkyste,
nuosavu verslu, ūkininkų turgeliais, antrinių žaliavų panaudojimo
galimybėmis.Taip pat buvoaptarta žaliųjų judėjimo „Greenpeace“
politika,kalbėtairdiskutuotaapiepabėgėlius.

KiekvienaVengrijojepra
leista diena atnešė naujų
potyrių, emocijų.Mokiniai
ke lia vo ir trau ki niu, ir met ro,  
irlaivu.Neganato,jiekopė
įkalnus,plaukiojokanojo
mis, vaikščiojo pomiesto
turgų, dalyvavo orientaci
nėse varžybose!Per įvai
rias veiklas projekto daly
viaimokėsipažintigamtą,
įsiklausyti į aplinką. Jie
lankėsiekologiniameūkyje,
kurirpatiemstekoparavėti,
susipažino su ekologišku
maistu,išdviračiopadangų
kamerųmokėsi pasidaryti
apyrankes, diržus.Moki
nius ma lo niai nu ste bi no 
rezultatai, tad pasižadėjo
žiniomisirpatyrimaispasi
dalytinetiksušeimosna
riais,betirbendraamžiais.

Šis projektas dalyvius
išmokė jautriau žvelgti į
aplinką, pažinti, pajusti,
suprasti,kaipsvarbusau
gotiirpuoselėtivisatai,ką
tu ri me, kad ir ki tos kar tos 
gyventųtokiosgamtosap
suptyje.
Apie vykdytas projekto

veiklas rašė rajono spau
da,medžiagaskelbtamo
kyklos internetopuslapyje
www.varpas.lt, projekto
rezultataipristatytiįstaigos
bendruomenei.

DaivaMAŽEIKIENĖ
Projektokoordinatorė

ekologija–nemada,obūtinybė

Išdviračiopadangųkamerųgaminomeapyrankesirdiržus

Piešiame„Vandensratą“

dėmesio

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

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

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

ZinaRIMGAILIENĖ
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

Svarbu nepamiršti:

 � Pokiekvienutekstunurodytijoautorių.

 � Nurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus.

 � Parašytilietuviškąvykdytoprojektoar 
renginiopavadinimą.

 � Nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalo
kalba.

InesaČIŽIŪNAITĖ
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

Iliustracija–nuotrauka,piešinys–yravadinama
tekstoakimis.Jibegalosvarbi,nestinkamaiparinkta
pa tvir ti na ir pa pil do teks te mi ni mus fak tus, su do mi na, 
patraukiadėmesį,galiapibendrintiinformacijąirpa
puoštileidiniopuslapį.Nuotrauka,kuriojeišsirikiavę
visirenginiodalyviai,nėrainformatyvi.

Nuotraukų pateikimas: 

 � NEMAŽINKITE(tokiostinkatikinternetui);

 � NETERPKITEĮTEKSTĄ(reikiapridėtilaiške);

 � NETERPKITElaiškofone;

 � NESIŲSKITEKOLIAŽŲ.

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

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja
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Jau tre čius me tus sep ty nio se Eu ro pos ša ly se (Bul ga ri jo
je, Ai ri jo je, Lie tu vo je, Šve di jo je, Vel se, Aust ri jo je, Tur ki jo je) 
įgy ven di na mas „Eras mus+“ programos pro jek tas „PA ŽVELK 
PRO SA VO LAN GĄ. Mąs tyk – Veik – Tapk“ (angl. „LO OK 
OUT OF YOUR WIN DOW. Ret hinkRe actRe joi ce“). Jo idė ja: 
„Ne lau ki me did vy rio, ku ris at ei tų ir iš gel bė tų Že mę! Pa tys 
tap ki me Pla ne tos gel bė to jais, bū ki me tais he ro jais, ku rie 
sau go tų Že mę!“ 

Pagrindinis šioprojekto tikslas–ugdyti ekologinįmokinių
sąmoningumą.UNESCOorganizacijajaukeletądešimtmečių
ragina ugdyti aukštos ekologinės kultūros žmogų.Projekto
veiklos organizuojamos keliais ekologinio ugdymoetapais:
pradedamanuožinių,pereinamaprieįgūdžiųirgebėjimų,ver
tybiniųnuostatų formavimoirskatinimosavarankiškaiveikti,
tausojantgamtą.
Trejųmetų projekto veiklos apima skirtingas ekologines

sritis–vandenį,popierių,plastiką.Nagrinėjantkiekvienąsritį
pirmiausiamokiniamspateikiamainformacija,kurisiejamasu
jųpatirtimi.Antrajameetapedalyviaieksperimentuoja,atlieka
tyrimus,užduotisirtaipatrandaatsakymusįiškeltusproblemi
niusklausimus.Trečiajameetapesiekiamaformuotiteigiamą
emocinį ir vertybinį santykį, kuris svarbusugdant ekologinę
kultūrą.Projektopradžiojemokiniai,naudodami„Web2.0“tech
nologiniusinteraktyviusįrankius„linoit.com“,„learningapp.com“,  
kūrėsusipažinimožaidimus,pagalatsiųstusaprašymuspie
šėkitųšaliųvaikųportretus.Sukurtasinteraktyvusžaidimas,
kurisskelbiamas„eTwinning“bendravimoirbendradarbiavimo
platformoje(http://twinspace.etwinning.net/2908/pages/page/ 
26609).Veiklųtikslai–susipažintisukitųšaliųvaikais,jųpo
mėgiais,šeimomis,atrastiskirtumus irpanašumus, tobulinti
anglųkalbosįgūdžius.
Tyrinėdami,eksperimentuodamimokiniaiaktyviaiįsitraukė

įprojektinęveiklą.Neriesregioniniameparkejieieškojoatsa
kymųįįvairiusklausimusapievandenį:kamreikalingiežerai,
upės,kokiavandensnaudairkt.Norėdamisužinoti,kokiąįtaką
žmogausveiklaturiaplinkai,mokiniaiatlikovandensužterštu
motyrimą„Kieknitratųyraskirtinguosevandenstelkiniuose:
Bradeliškiųšaltinyje,Dūkštosupelyje,Neriesupėje?“.Jiesu
žinojo,iškurvandenyjeatsirandanitratų,ieškojosprendimų,
kaipžmogusgalisumažintivandensužterštumą.Pamokosne
mokyklosaplinkojegilinagamtamokslinesžinias,motyvuoja
mokytis,rastiatsakymusįvisusklausimus,patiriantpažinimo
džiaugsmą.
Kiekvienoje šalyje atliktas tyrimas „Kiekpopieriaus kopijų

mokyklojesunaudojamapersavaitę?“.Gautiduomenysbuvo
analizuojami,aiškintasi,kassunaudojadaugiausiapopieriaus
kopijųpersavaitęirkodėl,pasiūlytisprendimai,kaipreikėtųtau
pytipopierių.Mokiniaiatlikodarvienątyrimą–penkiasdienas
išsavopaštodėžučiųrinkoreklaminiusleidinius,juospasvėrė,
o gautus duomenis palygino su šalių partnerių rezultatais.
Mokiniainutarė„prikeltipopieriųnaujamgyvenimui“–surinkti
leidiniaipanaudotikuriantkalėdinesdekoracijas.DizainerėJur
gitaJanuškevičiūtėpadėjosukurtidekoracijasKalėdųeglutei.
Žaisliukaipadovanotišalimspartnerėms.EuroposSąjungos
lėšos suteikėmokiniams galimybę apsilankyti spaustuvėje
„Tyliausgrafika“.Čiavaikaisužinojoapiespaudospresoišra
dėjąJohannąGutenbergą,žiūrėjofilmukąapiespausdinimo
procesąsenovėje.Perekskursijąmokiniaipamatėiršiųdienų
spausdinimoprocesą,sužinojoapiedarbąspaustuvėje.Juos
pradžiuginonetikįdomipamoka,betirdovana–atspausdintas
kalendoriussuklasėsnuotrauka.
ProjektodalyviailankėsiirSenųjųamatųdirbtuvėse–daly

vavopamokoje„Popieriausmarmuravimoamatopristatymas“.

ekologinisugdymasVilniaus„Vyturio“pradinėjemokykloje

Meistrė Kristina Lukoševičienė supažindino su popieriaus
dekoravimo istorija, parodėmarmuravimo techniką.Paskui
mokiniailankėsipopieriausįmonėje„Antalis“.Čiaedukacinę
pamokąvedėlektorėDaivaMažvilaitėVarnienė.Mokiniaisu
žinojo,kaipatsiradopopierius,žiūrėjofilmukąapiepopieriaus
gamybą.Edukacinėspamokossupažindinavaikussuįvairio
misprofesijomis,jųspecifika,tamtikraiprofesijaireikalingomis
asmenssavybėmis.
Perpirmąjį projektopartnerių susitikimąAustrijojenutarta

sukurtibendrą istorijąapievandenslašelioBILSWATer(B–
Bulgaria,I–Ireland,L–Lithuania,S–Sweden,W–Wales,
A–Austria,T–Turkey)kelionę.Mokiniai,naudodamimąstymo
žemėlapiometodą,turėjokurtilašelioistorijąirnupieštiiliust
raciją.PasakojimąpradėjoAustrijosvaikai,vėliauapiepatirtus
lašelionuotykiuspapasakojoirkitosšalys.Taipgimėbendra
visųšaliųistorijairišleistaspalvotaknygutė„Vandenslašelio
BILSWATernuotykiai“.Lietuvabuvoatsakingauželektroninę
knygutės versiją (http://twinspace.etwinning.net/2908/pages/
page/26609).Šisleidinysnaudojamasperanglųkalbosirpa
sauliopažinimopamokas.Skaitydamitekstą,mokiniaisužino
apieskirtingųšaliųkraštovaizdžiusirgamtosobjektus(pvz.,
PinyklosmitologinįšaltinįLietuvoje,NeusiedležerąAustrijo
je,VelsoupęTaff ir t. t.), įvairiusveikėjus(pvz., turkųteatro
personažus,Velsodrakonąirkitus).Kiekvienašalisžodį„van
denslašelis“užrašėgimtąjakalba.Taipvaikaisužinojo,kaip
taiskambaskirtingomiskalbomis.
Perkiekvienąprojektopartneriųsusitikimąnumatomasvaiz

dokonferencijųtvarkaraštis.JosjausurengtossuAirija,Turkija,
Švedija.Naudodami programą „Skype“,mokiniai bendravo
anglųkalba, vieni sukitais susipažino,atsakinėjo iruždavė
klausimusapiemokykląbeišalį.
Projekto sėkmę lemia kelios priežastys.Viena jų – stipri

dalyvaujančių šaliųmokytojų komanda.Dalydamiesi gerąja
patirtimisužinomenaujųugdymometodų,naudingųnuorodų.
ProjektokoordinatorėaustrėRoswithaZeger,turėdamadidžiulę
tarptautiniųprojektųvykdymopatirtį,gebapuikiaiorganizuoti
projektinę veiklą.Per šalių susitikimus kiekvienai komandai
numatomosužduotys, už kurias jos busatsakingos, tiksliai
nurodomasatlikimolaikas.

Spalįmūsųmokykloje svečiavosi 12mokytojų, švietimo
darbuotojųišAustrijos,Švedijos,Turkijos,Bulgarijos,Airijosir
Velso.Taipenktasispartneriųsusitikimas,kuriotikslas–supla
nuotitrečiųjųmetųprojektinesveiklas,skirtasplastmasei.Mo
kiniaiatlikstyrimus,eksperimentus,perpamokassužinosapie
plastmasę, informacijadalysissušaliųpartneriųugdytiniais,
dalyvausvaizdokonferencijosesuBulgarija,Velsu,Austrija.
Svečiaimūsųmokyklojedalyvavofolkloropamokoje,klausėsi

liaudiesinstrumentųskambesio,dainų,kartusufolklorobūrelio
mokiniaisirvadoveRasaGuželienežaidėlietuviųliaudiesžai
dimus.Žurnalistikosbūrelio„T.A.R.G.E.T“nariaijųklausinėjo
įvairiųklausimų.Tarptautinęmokytojodienąpamokąviktoriną
vedėanglųkalbosmokytojaLoretaJucaitytė iržurnalistikos
būrelionariai.Svečiuspalaikė iratsakyti įklausimuspadėjo
4cbei4dklasiųmokiniai.Vėliauprojektopartneriaiišužsie
nio kartu su pirmųjų klasių ugdytiniais tradiciškai pasodino 
medelį.

Trejųmetųgalutinisprojektorezultatas–gamtamoksliniam
ugdymuiskirtaužduočiųknyga.Kiekvienašalisturiparengti
užduočiųvandens,popieriaus,plastmasėstemomis.Projekto
veiklos–ypatingapatirtis irmokytojui, irmokiniui.Bendrau
dami ir bendradarbiaudami pažįstame kitas šalis, kultūras. 
Įdomumokytiskartu,siektibendrotikslo.

RasaJANUŠKEVIČIENĖ
Projektokoordinatorė
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Forumebuvoaptartamokykloslankomumąlemiančiųfaktorių
svarba, išanalizuotosnelankymopriežastys,diskutuotaapie
mokyklos nelankymoproblemas ir jų sprendimogalimybes,
pasidalytagerąjapatirtimi,kaipsekasigerintiugdymoįstaigos
lankomumą.
Renginyjedalyvavo33svečiai:Kretingosrajonošvietimosky

riauspavaduotojaDaivaTranizienė,vyriausiosiosspecialistės
JolantaJurgutienėirAušraZebitienė,direktoriųpavaduotojai
ugdymui,socialiniaipedagogai,psichologai,specialiejipedago
gaiirklasiųvadovųmetodiniųgrupiųpirmininkai.Forumąvedė
DarbėnųgimnazijosdirektorėSonataLitvinienė.
ŠvietimoskyriausvyriausiojispecialistėA.Zebitienėpristatė

Kretingosrajonobendrojougdymomokyklųmokiniųpamokų
irmokykloslankomumo2014–2015ir2015–2016m.m.ana
lizę„Kąpasakoskaičiai?“.SocialinėpedagogėekspertėDalia

rajoninisforumas„faktoriai,lemiantys 
mokykloslankomumą“darbėnųgimnazijoje

Puškorienėskaitėpranešimą„Priežastys,lemiančiosmokyklos
nelankymą(mokiniųnuomonė)“.Vėliauvykoviešaekspertų
diskusija.Dalyviai,dirbdamigrupėmis,siūlėnaujaslankomumo
gerinimopriemones.
Mokinių lankomumas rajonegerėja.Tai teigiamaspokytis

siekiantkuogeresniųkiekvienomokiniomokymosirezultatų.
Forumodalyviųnuomone,ypatingasdėmesysturėtųbūtiskiria
masbendradarbiavimuivisaislygmenimis,oypač–sutėvais,
reikėtųdidintigalimybesveiktikartusutėvais.
Apibendrinantgalimateigti,kadnaujasrajonolankomumo

tvarkosaprašoįgyvendinimasugdymoįstaigoseįnešėteigiamų
pokyčiųgerinantmokiniųlankomumą.

DaivaRAČKAUSKIENĖ
Kretingosr.Darbėnųg-josdirektorėspavaduotojaugdymui

JaudešimtusmetusVilniaus lietuviųnamų,kuriuosemo
kosi ir tremtiniųpalikuoniųvaikai,Užsienio lietuviųstudentų
klubonariai,remiamiŠvietimoirmoksloministerijosUžsienio
lietuviųskyriaus,vykdosuLietuvospartizanųjudėjimususiju
siasveiklas.Šisjudėjimasyraišskirtinisreiškinysnaujausiųjų
laikųLietuvosistorijoje.Savoapimtimiirtrukme,kovojusiųjųir
žuvusiųjųskaičiumipartizanųkovosgerokaiskiriasinuokovų
dėlnepriklausomybės.Kitavertus,poveikiutautossąmonei,
pilietiškumui partizanų kovos nustelbia netAntrąjį pasaulinį
karą.Jaunimas,susipažindamassupasipriešinimojudėjimu,
turiprogąnetikįsitikinti,kokssvarbusšismūsųšaliesistorijos
skyrius,betirsuvoktijoreikšmę.Pokariolaisvėskovotojaisavo
ginkluotu irneginkluotupasipriešinimupradėjoskausmingą,
daugiaukaippenkiasdešimtmetųtrukusįLietuvosRespublikos
nepriklausomybėsirlaisvėsatkūrimokelią.

Taigi, įvairūs projektai leido jaunimui aplankyti daugelį
vietų, kuriose už Lietuvos laisvę kariavo ir žuvo partizanai.
Dzūkija – vienas svarbiausių pasipriešinimo okupantams
Lietuvos regionų.Partizanai dažnai nukeliaudavouž jos ri
bų – į LenkijosRespubliką – ir prašydavo ten gyvenančių 

partizaninisjudėjimasirmes

lietuviųpagalbos.TaipbūdavoperduodamosžiniosįVakarus.
Šiųmetų spalįUžsienio lietuvių studentų klubonariai su

sipažinosuPunsko irSeinųkraštopartizanų istorija.Kauno
kino centre „Romuva“ vyko filmo „Baladė apieRimvydą ir
Žaibą“peržiūra.
„BaladėapieRimvydąirŽaibą“–pilnametražisfilmasapie

partizaninį judėjimą Lenkijos ir Lietuvos pasienyje 1945–
1949m.Taidokumentiniopobūdžiokūrinys,papildytasmeni
nėsvaidyboselementais.Filmasbuvokuriamasnuo2009m.
Joautorius–SigitasBirgelis,režisieriai:S.BirgelisirJolanta
MalinauskaitėVektorienė.Pagrindinių filmoherojų – Jurgio
KrikščiūnoRimvydo ir VytautoPrabulioŽaibo – vaidmenis
atliekaTomasSendairArnoldasVaznelis.
Dainavosapygardosštaboorganizacinioskyriausviršinin

kas J. KrikščiūnasRimvydas ir partizanasV.PrabulisŽai
basžuvo1949m.gruodžio15d.Šlynakiemyje.Apie juosir 
apskritaipartizaninįjudėjimąLenkijosirLietuvospasienyjefilme
pasakojaistorikai(dr.BroniusMakauskas,dr.DariusJuodis).
Šisfilmas tarsipratęsiapartizanųgyvenimą...Už taiesame
dėkingijokūrėjams.

Ire na KO VA LEV SKA

Baltarusijoje,Gervėčiųkrašte,įsikūrusiojeRimdžiūnųvidu
rinėjemokykloje lietuviųmokomąjakalbašiuometumokosi
63mokiniai, dirba 20mokytojų, 12 jų – iš Lietuvos.Greta
mokyklosveikiairlietuviškasvaikųdarželis,kuriameugdomi
būsimimokiniai.
Tėvųsprendimą,arleistivaikusįlietuviškąmokyklą,dažnai

nulemia finansinėsgalimybės: ar po11mokslometųgalės
išleisti studijuoti į Lietuvą, kur kitokia ekonominė situacija ir
sąlygos.Rimdžiūnųmokykla,kaipirdaugumaužsieniolietu

LietuviškaGervėčiųkraštomokykla 
švenčiaįkūrimo20-metį

viškųugdymoįstaigų,daugbendraujasuLietuvosmokyklomis,
dažnaijoselankosi,dalyvaujakonkursuose,vasarosstovyklose
ir kituose renginiuose.Mokytojams irmokyklos vadovams
sudaromosgalimybėskiekvienaismetais tobulintisavokva
lifikacijąLietuvoje.
Švietimoirmoksloministerija(ŠMM)šventėsprogaRimdžiū

nųvidurineimokyklaipadovanojougdymoprocesuireikalingą
kompiuterinęįrangą.

ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija jau
24eriusmetusvykdoprojektą„Draugystė
suŠvabachomenų gimnazija“. Rugsėjį
mokiniųirjuoslydinčiųtrijųmokytojųgru
pė viešėjoŠvabachomieste (Vokietija).
Kelionėstikslas–susipažintisušiosšalies
kultūra,papročiais,bendraamžiųgyvenimo
irmokymosiypatumais,patobulintianglų
kalbosžiniasirkalbėjimoįgūdžius.

Svetingoješalyjeplačiaidurisatvėrėšio
miestoVolframofonEšenbachomenųgim
nazija.Įsitraukėmeįmokyklosgyvenimą,
įdomūsprojektaipatikrinomokiniųgebėji
mus.Buvosmagukarturuoštitradicinius
vokiškuspatiekalusirvaišintikitus,mokytis
šokti irgrotimušamaisiais instrumentais,
kurtigrafičius,lankytispamokose,kurioskiekkitokiosneimums
įprastos–šiektiekilgesnės,osvarbiausia–perjasvaikaine
sinaudojamobiliaisiaistelefonais.Popamokų,lydimigrupės
mokiniųirmokytojų,turėjomegalimybęaplankytižymiasŠva
ba cho vie tas ir su si tik ti su mies to me ru, pa plau kio ti vie nu me tu 
20žmoniųirkluojamakanoja,vandensdviračiais,parodytisavo
gebėjimusįvairioserungtyseirprojektuose.
VisussužavėjokelionėsįNiurnbergoirBambergomiestus.

MokiniamsįsiminėirapsilankymasKomunikacijosmuziejuje–
juknekasdienmuziejujegalimažaisti,tiesa,išpradžiųreikėjo
išklausytipasakojimą,kaipkeitėsižmoniųbendravimasnuo
žmonijosatsiradimoikišiųdienų.
ĮspūdįpalikoirpakeliuiįŠvabachąaplankytasDrezdenas,

žavintisnetiksavoarchitektūra,bet ir liudijantisAntrojopa
sauliniokaro istoriją. Įspūdžių irnaujųpatirčiųkupinasavai
tė pralėkė labai greitai. Paskutinis vakaras kėlė graudulį ir
mokiniams, irmokytojams, ir šeimoms, kuriose gyvenome.

Vo kie ti ja iš ar ti

Susirinkusieji į atsisveikinimo vakarą aiktelėjo išgirdę talen
tingųGargždų „Vaivorykštės“gimnazijos trečiokiųatliekamą
„Mokyklinįvalsą“,garsiomisovacijomisapdovanojošokėjus.
Nekąmažiaudėmesiosulaukėperprojektoveiklassukurtas
modernusmerginųšokis.
Mokiniamsnetrūkoirvokiečiųšeimųdėmesio.Neveltuipro

jektodalyvėEmilijadžiaugėsi:„Ašpažinaunuostabiusžmones,
kuriepasitikomanesušypsenairnustebinosavonuoširdumu,
rūpestingumu,priėmėįsavošeimąkaipnamiškę.“Taiištiesų
buvonaujairgerapatirtis:juktekobendrautianglųkalba,pri
sitaikytipriešeimosįpročių.
KelionėįVokietijądaugumaigimnazistųbuvopirmoji.Jipali

koneišdildomusįspūdžiusirpadėjosuvokti,kaipsvarbugerai
mokėtiužsieniokalbą.Pasibaiguskelioneinevienaskartojo:
„Aščiadarsugrįšiu.“

AlinaKALINAUSKIENĖ
Anglųkalbosmokytoja

RadviliškioLizdeikosgimnazijakuriairplečiasavougdymo
programasbeiorganizuojamokymąsinetradicinėseerdvėse,
įtraukianetiksavomokyklos,betirmiestobendruomenę.Pui
ku,kadpriešiųnetradiciniųpamokųprisidedavisagimnazijos
bendruomenė–mokiniai,tėvaiirmokytojai.
Rugsėjopabaigoje–spaliopradžiojegimnazijojeviešėjo12

mokinių ir2mokytojos išNaujojoDelioŠv.Markovidurinės
mokyklos(Indija).Sušiaugdymoįstaigapradėjomebendra
darbiautipriešdvejusmetus.Tadairužsimezgėšiltisantykiai.
Bendradarbiavimotema–kultūriniaimainai.Pirmasissusitiki
masvykoLietuvojepraėjusiųmetųspalį,antrasis–šiųmetų
žiemąDelyje.Mespristatėmesavotradicijas:šokius,lietuviškus
patiekalus,oIndijojesusipažinomesujųkultūrairtradiciniais
valgiais.Šiųmokslometų bendradarbiavimo tema– abiejų
partneriųvestuviųpapročiai.DelegacijaišIndijosparodėsavo
išskirtiniusvestuviųpapročius,o lietuviaisavuosius ruošiasi
pristatytiateinančiųmetųvasarį.Indųkultūrasusidomėjovisa
Lizdeikosgimnazijosbendruomenė–įteatralizuotąvestuvių
tradicijų pristatymąatėjo visimokiniai,mokytojai ir projekte
dalyvaujančiųugdytiniųtėveliai.
Turbūtgeriausiasirveiksmingiausiasmokymas,kaigaline

tikskaitytiarsėdėtipamokoje,betirdalyvautitikroseveiklo
se,suteikiančioseneįkainojamųžinių.Mokiniai ir jųšeimos,
turėjusiossvečiąišIndijossavonamuose,susipažinosuindų
kasdienybe, valgymo tradicijomis. Žinoma, tėveliams teko
didelisiššūkis:priimti,globoti,rūpintiskitokioskultūrosvaiku.

Gimnazija–atviraįvairiomsmokymosiformoms

Tačiau jiepuikiaisusitvarkė–svečiai jautėsi tarsinamuose,
susidraugavosusavo„įbroliais“,„įseserėmis“ir„įtėviais“.Už
simezgėlabaišiltasirartimasryšys.
Prieprojektoveiklųnoriaiprisidėjomiestobendruomenėir

švietimo institucijos.Mokiniai viešėjoRadviliškio rajono sa
vivaldybėsšvietimoirsportopaslaugųcentroSuaugusiųjųir
jaunimoneformaliojougdymoskyriaus„Jaunimoerdvėse“.Ten
susipažinosujaunimuirjųveiklomis.Radviliškiotechnologijų
irverslomokymocentraspriėmėsvečiusirmoderniaiįrengtoje
mokyklosvirtuvėjedraugegaminolietuviškuspatiekalus.Šių
institucijųnoras iratvirumas įrodė,kadmūsų tikslasyra tas
pats–ugdytibrandžiąirsąmoningąvisuomenę.
Viliamės,kadtoksmokymosibūdasyranetikveiksminges

nis,betirpatrauklesnismokiniams,jųšeimoms.Naudingasir
pačiaigimnazijai.Mokiniaisavaitęnelankėtradiciniųpamokų,
betbūdamidraugesubendraamžiaisištokiotolimokraštovisą
laikąmokėsi.Apiepadidėjusiąmokymosimotyvacijąnereikia
netkalbėti.Tolimokraštolankymas,glaudusryšyssukitokios
kultūrosbendraamžiaisnetikplečiaakiratį,betirverčiakritiškai
vertintipaplitusiusstereotipus.Svarbuirtai,kadtokieprojektai
padedageriaupažintisave,pamatytiišneįprastokampo,for
muotibrandųtautinįmentalitetąirugdytitolerantiškąasmenybę,
atvirąįvairiemsXXIa.iššūkiams,kurtipasaulinįpilietiškumą.

SkirmantėPETRAITIENĖ
Direktoriauspavaduotojaugdymui
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Spalio20ojipirmąkartąLietuvojebuvopaskelbtavokiečių
kalbosdiena „Ökaipvokiškai!“.Projektą inicijavoVokietijos
FederacinėsRespublikosambasadaLietuvoje,Goethe’sins
titutas,Vokietijos irBaltijos šalių prekybos rūmai,Vokietijos
akademiniųmainųtarnybairCentrinėužsieniošvietimosiste
mosvaldyba.Kartusudaugiaunei200projektedalyvavusių
šaliesorganizacijųbeimokyklųpriešiosiniciatyvosprisijungėir 
Panevėžio „Žemynos“ progimnazija.Tądieną šios ugdymo
įstaigosmokiniai irmokytojai buvopakviesti pasimokyti vo
kiečiųkalbos.
Mokyklos erdvėse 7–8 klasių auklėtiniai įrengė daugiau

nei20mokymosistoteliųsuužduotimisapievokiečiųkalbąir
Vokietiją.Visosužduotyssmagios,įdomios,teikiančiosdaug
informacijos.IšdaugybėsEuroposmiestųreikėjoatrinktipri
klausančiusVokietijai,išdaugeliožymiųfutbolininkų–nurodyti
vokiečius, iš įvairių automobilių – pasakyti, kurie gaminami
Vokietijoje.Sužinojome, kaip vokiškai vadinamimetų laikai,
mėnesiai, kaip skamba abėcėlė, skaičiai. Žavėjo užduotys,

Vokiečiųkalbosdienamokykloje

kuriose reikėjoatspėti, kaipvokiškai rašomi, tariamišeimos
narių,maistoproduktų,drabužiųpavadinimai,sudėliotimoki
niųparengtasdėliones.Akįtraukėvaizdžiosspalvų,mokyklinių
reikmenų,daržovių,gyvūnų,žmogauskūnodaliųpavadinimų 
stotelės.
Vokietijosvėliavomispapuoštiužduočiųstaleliaipatraukėtiek

mokinių,tiekmokytojųdėmesį.Visiemsbuvoįdomusužinoti
arpasitikrintisavožinias.Osvarbiausia–visipajutokalbos
mokymosidžiaugsmą, išmokovokiškųžodžių, sužinojo įdo
mios informacijos apieVokietiją.Progimnazijos septintokai,
aštuntokai ir jųvokiečiųkalbosmokytojaAudronėSurvilienė
labaipasistengė,kadvokiečiųkalbosdienataptų įsimintina.
Malonu,kadvisimokiniai,parengęmokomąsiasužduotis,buvo
apdovanotiprojektoorganizatoriųdovanėlėmis.

AušraVAITKIENĖ
Panevėžio„Žemynos“prog-joslietuviųkalbosmokytojametodininkė,

atstovėryšiamssuvisuomene

ŠiuosmokslometusLietuvosmokyklospradėjosunaujomis
lietuviųkalbosugdymoprogramomis.Pirmąkartą įpradinio
ugdymoprogramą įtrauktas privalomos literatūros sąrašas.
Daugdėmesiobusskiriamaskaitymogebėjimamsugdytivisose
klasėse.Palangos„Baltijos“pagrindinėsmokyklosbibliotekoje
visąvasarąbuvoruošiamasinaujovėms:analizuojamosnaujo
sioslietuviųkalbosugdymoprogramos,peržiūrimasgrožinės
literatūrosfondas,ieškomapapildomųlėšų,rėmėjųnaujoms
knygoms.Tačiau tai ne vienintelis bibliotekos rū
pestis.Pagrindinė problema– kad ir kokios būtų
patrauklios,aktualiosknygos,vaikaimažaiskaitoir
ypačdauglaiko,netperpertraukas,praleidžiainfor
macijos,pramogųieškodamisavoišmaniuosiuose
telefonuose.Rezultatojienoričiairdabar.
Matydamišiąsituaciją,nusprendėmeieškotinau

jųveiklosformųlaisvumokinių laiku,tadįsigijome
keletą dėlionių su pasakų personažais.Tada bib
liotekoserdvėseskatinomevaikusknygųskaitymą
susietisužaidimu–dėlione.Atsižvelgiantįdėlionės
sudėtingumą,perdienąarsavaitęryškėjantžaidimo
personažams,mokiniamspasiūlomaapiejuosdau
giausužinotiperskaičiusatitinkamąknygą.Šiveikla
labaisudomino5–8klasiųauklėtinius:pavieniuiar
grupelėmisperpertraukasskubaįbiblioteką,tęsia

Įdomiosveiklos–tiltasįknygųpasaulį

pradėtąžaidimą,diskutuojaapieherojusirnevienasryžtasi
pasiimtiknygąįnamus.
Iškilokitaproblema–dėlioniųtrūkumas.Kreipėmėsįmokyk

losbendruomenęirbuvomeišgirsti:buvęmokiniaipadovanojo
naujųknygųirdėlionių.Tikimės,kadšiiniciatyvatęsisirtoliau.
Vaikaisparčiaiauga,namuoseliekaįvairiųstaložaidimųardė
lionių,tadmielailaukiamejųPalangos„Baltijos“pagrindinės
mokyklosbibliotekoje.

Nepamiršomeirvyresniųjųklasiųmokinių.Jiemspasiūlytas
rimtesnisžaidimas„Išmėginksaveskaitydamas“. Ikimokslo
metųpabaigos,perskaičiusknygaspagaltamtikrusnurodytus
požymius ir užpildžius lentelę, galima įgyti „Pradedančiojo“,
„Pažengusio“ ar „Eksperto“ kategoriją ir, baigiantismokslo
metams,pretenduotiįsolidųprizą.Iššūkistikrairimtas–„Per
mokslometus–24knygos!“.
Įsibėgėjusmokslometams,pagrindinismokyklosbibliotekos

tikslasišliekatokspat–ieškoti įdomiųveiklų iratrastinaujų
skaitytojų.

DaivaNAVICKIENĖ
Palangos„Baltijos“pagr.m-klosbibliotekos-informacijoscentrovedėja
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Spalio pabaigoje visus apskriejo
gera žinia –Molėtų progimnazijoje
įkurtamodernikulinarijosklasė.Spa
lio27ojinuošiolmūsųmokyklaibus
reikšminga – šią dieną svečiavosi
„Virtuvėsmitų griovėjų“ direktorius
ir idėjinis lyderisAlfas Ivanauskas,
projekto„VMGmokykla“vadovėRima
OlberkytėStankus,išskirtinėsinicia
tyvosorganizatoriai,sėkmingaiįkūrę
moderniąkulinarijosklasę.50kv.m
ploto klasėje sukurtas spalvingas
interjeras,įrengtamoderniausiabui
tinė technika,mobilūsstalai,kėdės,
bibliotekėlė.
Pirmąją kulinarijos pamoką vedė

projekto vadovas ir sumanytojas
A. Ivanauskas. Smagumatyti kon
kretų rezultatą, kuris ne vienammokiniui leis susipažinti su
virtuvės prietaisais, serviravimo būdais, galbūt padės nu
spręsti, kokią profesiją pasirinkti. Ši vieta suformuos kitokį
požiūrį įmaisto gamybą.Mokiniai galėsmokytis sveikos
mitybos irmaisto gamybospagrindų, turėsgeriausias sąly
gaspažinti ir kurti.Ši erdvė vienysmūsųmokyklos,miesto 
bendruomenes.
Esamedėkingipriekulinarijosklasėsįkūrimoprisidėjusiems

Modernikulinarijosklasė

rėmėjams.NepalikoabejingųJūsųatliktidarbai,išjųsklindanti
kūrybinėenergija,šiltasbendravimaspraturtinoirsušildėmus,
visąprogimnazijosbendruomenę.Kuodaugiaužmoniųpriside
dapriegerųdarbų,tuogeresnėssąlygossukuriamos.Esame
dėkingi,nesišsipildėmūsųlūkesčiai.Modernikulinarijoskla
sė–gražiausia,kągalėjotepadovanotimokyklai.

Jaunųjųkorespondentųbūrelioinf.

Spalio pabaigoje Širvintų LaurynoStuokosGucevičiaus
gimnazijoje vyko ketvirtasis komandinis konkursas laimėti
mokytojoAntanoKuliešiaustaurę.Įjįatvykomokiniųkoman
dos išŠalčininkųLietuvos tūkstantmečio,UkmergėsAntano
Smetonos,AnykščiųJonoBiliūno,Molėtų,KaišiadoriųAlgirdo
Brazauskogimnazijų.Konkursoatidarymastradiciškaivykoak
tųsalėje.LietuviųkalbosmokytojaEditaRutkauskienėkartusu
mokiniaisAukseRamaškevičiūte,LukuVyšniausku,Deimante
StankevičiūteirNorvileIljeityteparengėsveikinimą–literatūrinę
koncertinękompoziciją.Tylosminutepagerbėmeįamžinybę
išėjusiogimnazijosbičiulio, konkurso rėmėjodoc.dr. Juozo
Šinkūnoatminimą.
Konkurso vertinimokomisijos pirmininkui doc. dr.Antanui

Apyniui komandoms išdalijus užduotis,mokinius atlydėję
matematikosmokytojairinkosiįseminarą„Divergentiniomąs
tymougdymasmatematikos pamokose“.Per pirmąją semi
narodalįVilniausuniversitetodėstytojasdoc.dr.Edmundas
Mazėtis skaitė pranešimą „Apskritimų radikaliosios ašys“,
doc.dr.A.Apynispristatėmatematikoskonkursųuždavinius.
Seminarebuvogilinamasiįmatematikaigabiųvaikųmąstymo

komandinisŠirvintųkraštojaunųjųmatematikųkonkursas

sklandumo,lankstumo,originalumougdymą.Pranešėjaipasi
dalijoidėjomis,kaipparengtiirpateiktididaktinęmedžiagą,kur
rastitinkamosliteratūros,kaipjąpritaikyti,kadbūtųugdomas
mokiniųkūrybiškumas.Antraseminarodalisbuvoskirtaprak
tiniamdarbui–vertinimui.Džiugu,kadseminaredalyvavoir
mūsųrajonomatematikosmokytojosLinaJakštienėišGelvonų
vidurinėsmokyklosirLaimaMaslinskienėišZibalųpagrindinės
mokyklos.SeminarąapibendrinoŠvietimocentrometodininkė
VaivaRedeckienė.
Kolmokytojaivertinokomandųišspręstasužduotis,mokiniai

klausėsidoc.dr.E.Mazėčiopaskaitos„Kūrybiškumasspren
džiantgeometrijosuždavinius“.Vėliaudėstytojaspapasakojo
apiematematikos ir informatikoskryptiesstudijųprogramas
Vilniaus universitete.Doc. dr.A.Apynismokiniamspristatė
konkursouždaviniųsprendimųanalizę.
Pirmąją vietąŠirvintų krašto jaunųjųmatematikų koman

diniamekonkurse laimėjoŠalčininkųLietuvostūkstantmečio
gimnazijosI–IIklasiųkomanda,antrąjąvietą–ŠirvintųL.Stuo
kosGucevičiausgimnazijosmokiniai, trečiąją vietą iškovojo
AnykščiųJ.Biliūnogimnazijoskomanda.

KonkursouždarymorenginyjedalyvavomokytojoA.Ku
liešiaus sūnusVytautas, gimnazijos tarybos pirmininkas
JonasJočysirŠirvintųrajonosavivaldybėsadministracijos
ŠvietimoirkultūrosskyriausvyriausiojispecialistėJolanta
Pugačiauskaitė.
MokytojoA. Kuliešiaus vardo didžiąją taurę konkurse

laimėjoKaišiadoriųA.Brazauskogimnazijos III–IV klasių
komanda.AntrąjąvietąšiojegrupėjeužėmėŠirvintųL.Stuo
kosGucevičiaus gimnazijosmokiniai, o trečiąją vietą – 
Molėtųgimnazijoskomanda.

RūtaŠVELNIKIENĖ
Metodinėstarybospirmininkė

Visątekstąskaitykite–www.sirvintos.lt.
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Prisiminimaiatgyjaįvairiuosetekstuoseiržodžiuose,kaikal
bamaapietuos,kuriejauseniaiišėjęramiaimiegaamžinuoju
miegu.GražikasmetėVilniausJonoBasanavičiausprogimna
zijosorganizuojamaintegruototarpmokyklinioprojekto„Metų
ratu“tradicijavėlvisussukvietėprieKarmazinųpilkapių.Šiais
metais rudens šventėje „AtkelkimVėlių vartelius“ dalyvavo
VilniausJ.Basanavičiausprogimnazijosetnokultūrosbūrelio
nariaisumokytojaMarijaMašanauskiene,folkloroansamblis
„Rugelis“sumokytojaJelenaValiuliene,Medeinospradinės
mokyklos folkloroansamblis „Bitela“sumokytoja IrmaDob
rovolskiene,AntanoVienuolioprogimnazijosmokiniaisumo
kytojomisJolitaŠimkieneirEditaBareikiene,Vilniausjaunųjų
turistųcentroKraštotyrosskyriausvedėjaAlinaSkestenienė
irgaususbūrysjaunųjųkraštotyrininkųišįvairiųVilniausmo
kyklų:AbraomoKulviečioklasikinėsgimnazijosauklėtiniaisu
mokytojaRūtaRatkevičiene,GerosiosVilties progimnazijos
mokiniaisumokytojaVidaSkrebutėnienė,Senamiesčiomo
kyklosauklėtiniaisumokytojaGražinaPovilaityteKosarieva.
ŠiųmetųšventėsdalyviustradiciškaipasitikoNeriesregio

ninio parko gidasSauliusPupininkas. Jis papasakojo apie
pilkapius, jų istoriją ir senovės lietuvių laidojimo papročius.
Mokiniaisusidomėjęklausėsišiųistorijų.Kaikurievaikaipirmą
kartąpamatėpilkapius,galbūttodėlpervisąšventęgamtoje
tvyrojosusikaupimas.
Vilniaus J.Basanavičiaus progimnazijosmokiniai susirin

kusiemsdalyviamspriminėsenovėslietuviųtradicijasrudenį.
Juk senovėje žmonės lapkritį vadinoVėliųmėnesiu, o visą
spalįlankydavopilkapius,tvarkydavosenaskapines,degda
vo žvakeles... Senoliaimokėjo paaiškinti kiekvieno gamtos
reiškiniopaskirtį.Manoma,kadvėjasnešiaipsausiaučia.Jis
padedaVėlėmsjudėti.Tokįreiškinįramiojegamtojepatyrėme
irmes: dainuojantVėlinių dainas, klausantis vaikų sakomų
tekstųapieVėles,staigusvėjogūsisnuūžėmedžiųviršūnėmis
irpradingotyloje.
AntpilkapioviršausbuvoparuoštasVėliųstalelis,kadjos,

galpaukšteliuatlėkusios,pasivaišintų.Mokiniaiantklevolapų

„atkelkimVėliųvartelius“
In teg ruo tas tarp mo kyk li nis pro jek tas „Me tų ra tu“

Klau sy ki tės vė jo ūže sio nak tį,
Se no vė jo ūže sio, gū daus vė jo ūže sio,
Iš ėju sių jų į dan gaus to lius siun čia mų gar sų...
Klau sy ki tės vė jo ūže sio, me džių la pams nu by rant.

palikožemėsvaisių:vynuogių,šermukšniouogų.
Uždegęžvakeles,visisusirinkusiejigražiaidaina
vonašlaičiųdainas.Apeiginiurateliu„Žaliovario“
atvėrėmeVėlių vartelius ir pagarbinomeugnelę
Gabiją.Aukojomejaisausasšakeles, lapelius ir
išširdiessakomusžodžius: „UgneleGabijaUg
nuže,mesatėjomepabūtikartu,pasidžiaugtitavo
šilumairšviesa.Mūsųprotėviaitavelabaimylėjo,
tauaukurusstatė,odabaraukštamkalnelyguli.
Ačiūtauugnele,kadvisadabuvaiiresisumumis.“
Pasivaišinę duonos gira išmedinio kaušelio,

sausainiais, smagiai žaidėme liaudies žaidimus
irratelius,kuriuosvedėVilniausA.Vienuoliopro
gimnazijosmokytojossumokiniais.Padėkojome
Neriesregioninioparkogiduiužpasakojimus.
Integruoto tarpmokyklinioprojekto„Metųratu“

šventėje „AtkelkimVėlių vartelius“mokiniai pa
tyrėne tikpažinimo,bet irmokslogrūdoskonį.
Skirtingųdalykųmokytojai,kitųspecialybiųatsto
vaiprasmingaibendradarbiavoirintegravosavo
mokomuosius dalykus: istoriją, lietuvių kalbą,
geografiją, biologiją,muziką, šokį, etnokultūrą.
Šisbūdas leidomokiniamspabūti arčiau tikrojo
gyvenimo.Omes,mokytojai, patyrėmemoky
moirveiklossėkmę.Tokierenginiaididinavaikų
motyvaciją, atsakomybę, skatina bendravimą ir
bendradarbiavimą.

Tikimesenoliųpasakojimais,kadrudenįatsiveriaVėliųlan
geliaiirišanapusjoslankožemę.Prasiveriaamžinybėsvartai,
prokuriuospamatomedaugiauneieilinędieną.Irčianereikia
geroregėjimo,nestadažiūrimeirmatomeneakimis,oširdimi.

Projekto„Metųratu“inf.
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Lopšeliuose-darželiuose

Puikiaiprisimenupenktokosūnausžodžius,kadlabiausiai
jamįatmintįįstrigusiauklėtojaAlmutėišdarželio.Jaupraėjo
nemažaimetų,ojisvisprisimena,kaiptaauklėtojarūpinosi,
kaijamnesisekėužsisegtibatų...Irdabarjauaškeliusauklau
simą,kodėlikimokykliniougdymoauklėtojaarpriešmokyklinio
ugdymopedagogėšvietimosistemojedažnaiyrataipujama,
josatlyginimasskiriasinuomokytojodalykininkoirkiekvienas
drąsustėvelisgaliviešaikritikuoti?Kodėljųduonayratokia?

Trejusmetusanalizuojuikimokykliniougdymoįstaigųveiklos
specifiką,važinėjupoLietuvąirveduseminarus,susitinkusu
švietimoskyriųspecialistais,kuruojančiaisikimokyklinįugdy
mą,darželiųvadovais.Kalbameapieplanavimą,įstaigosvie
šuosiusryšius,išgryninameproblemas.Visdažniauskamba
frazė–trūkstaauklėtojų.Anksčiaukalbėtaapietai,kadma
žėjagerųauklėtojų,nesbrandausamžiauspedagogaiišeina
įužtarnautąpoilsį,nėrajaunų,motyvuotųspecialistų,galinčių
juospakeisti.Odabarstygiusapskritai?Pakalbėkimeirapie
monetas.Kątikmokslusbaigęsspecialistasuždirbašiektiek
daugiauužminimalųdarboužmokestį,tačiaupraleidžiadieną
tarp20 irdaugiauvadinamosios „Z“ kartosatstovų, kuriuos
sudomintireikiadaugpastangų.Priimdamavaikussusiduriu
sutėvais,kurieatveda1,5metųpyplįirsako:„Padėkite,na
mienebeįveikiamevaikokaprizųir„ožių“,įveskitetaisykles.“
Tokiųgrupėjeyranevienasirnedu.Visiemsreikiataisyklių.
Tačiauvosatvedusiostąmažių į lopšelinukųgrupę,mamos
tampaoriginalios:dedatelefonuspypliamsįkišenes,kadįra
šytų,kaipauklėtojosbendraujasuvaikučiais,klausosiuždurų,
įduodažaislą,kuriameįmontuotaįrašantiįranga.Artaipmes
gerbiameauklėtojųdarbą?Tikiu,kadgalbūtprofesijosatstovų
yravisokių,tačiausocialiniuosetinkluoseskaitydama,kaipim
provizuojamaauklėtojųtema:„Visosjostokios,tikkavągeria,
nemylivaikųirt.t.“,jaučiunuoskaudą,nesmatau,kaipdirba
manoįstaigospedagogai,kaipstuburoišvaržasturinčiosauk
lėtojoskilnojairnešiojakiekvienąvospravirkusįlopšelinuką,su
šaukštumaitinairvakaraispo23val.persiunčiamanplanus,
kadvaikamsveiklosbūtų įdomios.Bet ir josneišvengiamai
skaitotuossocialiniustinklus,kursakoma,kokietiedarželiai

kadadarželioauklėtojatapsgerbtina?

irkaiptendirbama.Stengiuosikiekvienąsusirinkimąpradėti
žodžiais:„Jūsesategeriausios“,tikiu,kadnorstaippedagogės
jausatspirtį iradministracijosrūpestį.Galimasudėtimilijoną
vadybinėsliteratūrosmotyvacijaiskatinti,tačiaujeiauklėtojos
kasrytgirdipriekaištusištėvų,kadvaikasverkė,nepavalgė,
nenoriįdarželįirkadauklėtojagalbūtpergriežtaipasakėžodį,
vistiekateisdiena,kaijospasakys:„GANA,ašnebegaliu.“Ir
natūralu–atsakomybėlabaididelė,oatlyginimasjuokingas.Tik
nereikiasakyti,kadpačiospasirinkoirteguldirba.Josatlieka
didelįdarbą–mokomažąvaikątaptigeružmogumi.Auklėto
jospo10val.perdienądirbamamomisdvidešimčiaivaikų,už
taiatlyginimopriedasyraugdytiniųšypsenosirjuokas.Tiesa,
šispriedassunkiaupersikelia įmokesčiųkvitukus,tačiaujis
puikiaipamaloninaširdį,manau,kaddaugelistikdėltoirdirba.
Valstybiniulygmeniudiegiamospatyčiųprevencijosprogra

mosvistiekneįveiksvaldininkųpožiūrio–taitikdarželioauk
lėtojos,josegzaminamsnerengia.Taip,egzaminamsnerengia,
tačiaujosatsakoįvisusvaikų„kodėl“,parodoraidesirišmoko
jaspažinti,skatinasmalsumą,kurisvėliausmarkiaipraverčia.
Rengiantšvietimodokumentusdarbogrupėsenetnekalba

maapiedarželį,nestenpraktiškaiviskasneformalu,išskyrus
priešmokyklinį ugdymą.PagalPriešmokyklinio ugdymopro
gramos2015m.gairesneblogaibūtų,jeišioamžiausvaikas
jauskirtųdailėsepochas.Galtainetieksvarbu,kadauklėtojai
irgireikiasąlygųpasiruoštitokiamugdymui–turėtitinkamąli
teratūrą,kompiuterizuotądarbovietą.Džiaugiuosi,kadmano
įstaigospedagogaijaugalidžiaugtisvirtualiabiblioteka,priei
namametodinemedžiaga,tačiauabejoju,artaiyrakokybės
riba.Šioskartosvaikaikeliadidžiulįžiniųiššūkį.Irviendėlto,
kadkažkokiaauklėtojapopieriumiužklijavožaizdą(turbūttikrai
neišbukumo,tailėmėadministracijospožiūris(t.y.tinkamų
priemoniųnebuvimas),nereikėtųapievisasauklėtojasgalvoti
negatyviaiirapietaikalbėtinamuoseprievaikųaraptarinėti
sudraugųkompanija.Vaikaitaiperimadauggreičiau,neitėvai
suvokia.Pirmiausiasvarbuugdytipagarbąugdytojui,tadata
pagarbaperaugsiraplinkai.

SaulėŠERĖNIENĖ
Kaunol.-d.„Želmenėlis“direktorėspavaduotojaugdymui

Bibliotekųmetaipaskatinomuspasidalytipedagoginepatirtimi,tadsuren
gėmerespublikinęmetodinępraktinękonferenciją„Efektyviųugdymobūdų
šiuolaikiniamedarželyjekūrimas,naudojantpasakas“.
SpalįįVilniauslopšelįdarželį„Atžalėlės“pasidalytisavopatirtimiatvyko

pasaulinėsiniciatyvos„Nemokamabibliotekėlė“(angl.„LittleFreeLibrary“)
kuratorėLietuvojeMildaVarnauskaitė,VilniausapskritiesAdomoMickevi
čiausviešosiosbibliotekosskaitytojųaptarnavimocentrovyresniojibiblio
grafėGiedrėNarbutaitėirUAB„Raidynėlis“direktorėAngelėRinkevičienė.
ŠiągražiądienąkartusumumisbuvoirLietuvosvaikųirjaunimocentro
NeformaliojošvietimoskyriausmetodininkėBirutėSirutkaitienė.„Pasaka–meno
kūrinys.Jiišlaisvinanetikkūrėjo,betirklausytojomintis.Augdamasmažylistikpradeda
susipažintisupasauliodėsniais,kaikuriejamatrodopersudėtingi.Pasitelkuspasakųele
mentus,pasauliosuvokimastampasuprantamesnis,otai,konegalimasuprasti,apgaubiama
stebukloskraiste.Tailemiakūrybingąiroriginalųvaikomąstymą“,–kalbėjoB.Sirutkaitienė.
Toliaupranešimusskaitėikimokykliniougdymoįstaigųpedagogai.Konferencijospabai

gojedalyviaiapžiūrėjoišradingusstendiniuspranešimus,diskutavojųtemomis.

Veiksmingiugdymobūdai, 
nau do jant pa sa kas

AidanaBARAVYKAITĖDAGIENĖ
Vilniausl.-d.„Ozas“direktorė

EglėVARNIENĖ
Vilniausl.-d.„Atžalėlės“direktorė

BoženaLUNECKIENĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui
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SpaliopabaigojeVisaginolopšeliodarželio„Auksinisrakte
lis“administracijairpedagogaiVisaginomiestobendruomenei
organizavo tarptautinį seminarą „Pagalba „kitokiam“ vaikui:
specialistai,pedagogai,tėvai“(programosautorėesuaš,lo
gopedėDaliaNekliudova).

SeminarąpradėjusilopšeliodarželiodirektorėElenaČekie
nėkalbėjoapietai,kadbeveiknebūnatokiųpatžmonių.Visi
kažkuriaprasmeesame „kitokie“.Bet jei individasnetelpa į
mūsųsuvokimorėmus,tuojauklijuojameetiketes.Taigi,semi
narotikslas–aptarti„kitokių“vaikųproblemasirdarbosujais
būdus.Priešmokykliniųgrupiųvaikaiparodėlinksmą,nuotai
kingąmuzikinęinscenizaciją„Rudenspasakadarže“(meninio
ugdymomokytojaLaimaKajėnaitėirpriešmokykliniougdymo
pedagogėRasaJuršytė).
ĮsvečiuspasidalytigerąjadarbopatirtimiatvykoDaugpilio

specialiojolopšeliodarželioNr.9komandasudirektoreInara
Andrijauskiene.Vilniauslopšeliodarželio„Žiedas“direktoriaus
pavaduotojaugdymuiBoženaZimblienėkalbėjoapieveiksmin
gasikimokykliniougdymopaslaugasirpagalbą„kitokį“vaiką
auginančiaišeimai,Vilniauslopšeliodarželio„Kodėlčiukas“di
rektorėDaivaGudelevičienėdalijosipastebėjimaisapie„kitokį“
vaikągrupėje.Didelędarbosuspecialiųjųporeikiųturinčiais
ugdytiniaispatirtįturintilopšeliodarželio„Gintarėlis“pedagogė
OlgaFaleevapapasakojo,kaipdirbti,bendradarbiautisutė
vaisiršvietimopagalbosspecialistais,kaigrupęlankoelgesio
problemųturintisvaikas.
SeminareaktyviaidalyvavoVisaginolopšeliodarželio„Auk

sinisraktelis“pedagogai.Priešmokykliniougdymopedagogė
R.Juršytėkalbėjoapieknygosvaidmenį,ugdantkalbossutri

pagalba„kitokiam“vaikui kimųturinčiusvaikus.Apieagresiją, josprevencijąpasakojo
ikimokykliniougdymopedagogėIrenaRomanovskaja.Man,šio
straipsnioautorei,tekomisijapasidalytipatirtimi,kaipsekasi
bendradarbiautisutėvais,ieškotinaujųformų,siekiantįtraukti
tėvusįbendrąveikląsulogopedu.Darželyjebuvosurengtas
seminaras tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įtakamo
kymuiirmokymuisi“(programosautorėVilmaBalčiūnienė)ir
seminaraspraktikumas„Ugdomėskartu“.Šisseminaras,kurio
programosautorės–aš,D.Nekliudova,irRimvydaArdamako
vaitė,įregistruotaskaipgerasispavyzdysPrezidentėsDalios
Grybauskaitės inicijuotoje nacionalinėje socialinio saugumo
kampanijoje„UžsaugiąLietuvą“.

Tarptautiniameseminaresavopatirtimidalijosi13lektorių.
Platiprogramasuteikėgalimybępagilintižiniasapiespecialiųjų
poreikiųturinčiųvaikųugdymąkartusubendraamžiais,rasti,
pasirinkti,taikytitradiciniusirinovatyviusugdymometodusbei
būdus,pagilintižiniasapiedarbąkomandoje,įtvirtintigebėjimą
bendrautiirbendradarbiautisuspecialiųjųugdymosiporeikių
turinčiųvaikųtėvais.Taippatsuvokti,kaipsvarbuvertintinamų
aplinkosvaidmenįiršeimosvertybiųskirtumus,bendraujantsu
vaikuirjošeimosnariais.
Peraptarimąbuvoišsakytadaugybėgerųatsiliepimų.Semi

narąpuikiaiįvertinoirVisaginosavivaldybėsšvietimo,kultūros
irsportoskyriausvyriausiojispecialistėRimaAstrauskienė.
Dienos darbą apibendrinusi lopšeliodarželio direktorė

E.Čekienė sakė: „Svarbiausia yrameilė vaikams. Ji nugali
sunkumus,įveikialigasirnegandas.Jeivisikartuirkiekvienas
atskiraimylėsime„kitokį“vaiką,skirsimejamšiektiekdaugiau
dėmesio, negumus įpareigoja pareigybės aprašymai, tikrai
nutrinsimeribastarp„tokio“ir„kitokio“vaiko.“

Da lia NE KLIU DO VA
Visaginol.-d.„Auksinisraktelis“logopedė

„Sveikinamegimimodienospro
ga,Sigute!“–šiežodžiainuopat
rytodžiaugsmingaiskambėjovaikų
lūpose.Tąspaliorytąlopšelisdar
želisbuvopilnasšventiškojaudulio,
vaikųšypsenųirmagiškolaukimo.
Visižinojome–šiandienPalangos
lopšelisdarželis „Sigutė“ švenčia
30ąjį gimtadienį!Per tuosmetus
keitėsi vaikai, tėvai, darbuotojai,
tačiaukiekvienasjųpalikokažką,
kaspuošėirtobulinomūsųįstaigą.
Dabarjaubuvęauklėtiniaiatveda
savo atžalas ir dalijasi džiugiais
prisiminimaisapieprabėgusiąvai
kystędarželyje.Tadjieirdaugelis
kitųsvečiųbuvopakviestiįsmagią
šventę,kuriąvainikavoįspūdingas
koncertas.
Vyresnieji darželio ugdytiniai

šventinio renginiopradžiojeatliko
įstaigos himną, vėliau parodyta
lietuvių liaudies pasakos „Sigutė“
inscenizacija.Šiamepasirodymepagrindiniusvaidmenisatli
ko„Drugelių“grupėsauklėtiniai,okitiugdytiniai,vadovaujami
meniniougdymomokytojosAušrosJūratėsSungailienės,sve
čiusdžiuginogrupiųpavadinimusatspindinčiomisdainelėmis.
Vyresniejivaikaiatlikolinksmus„Pelyčių“ir„Drugelių“šokius
(šokiųmokytojaMonikaKažienė).Renginiovedėja–priešmo
kykliniougdymopedagogėAlmaValaitienė–pakvietėkoncertą

užbaigtigimtadieniodainele,oauklėtojaAušraToliušienėpa
pasakojodarželio istoriją.Sveikinimožodį tarėsvečiai, tėvų
atstovai.Jiedarželiuidovanojodidelįtortą.
Ačiūvisiems.Tikime,kad lopšeliodarželio „Sigutė“ laukia

dardaugybėkitųgimtadienių.
LauraPETRAUSKAITĖ

Auklėtoja

trisdešimtasisgimtadienis
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JauantrusmetusTelšiųlopšeliodarželio„Mastis“
„Žvirbliukų“grupėsvaikai,tėveliai,logopedėirauk
lėtojosdalyvaujame tarptautiniameprojekte „Vaiko
keliasįgražiąkalbą“,bendravimoirbendradarbiavi
moprincipuvykdomeankstyvąjąkalbosprevenciją.
Glaudusvisųvaikokalbosugdymoprocesedalyvau
jančių asmenųbendravimas ir bendradarbiavimas
lemiakokybiškąrezultatą.Bendraudamisuugdyti
niais,tikslingainukreipiamejuosįatitinkamasveiklas,
kuriosskatinakalbėti,pasakoti.3–4metųvaikaijau
turėtųištartibeveikvisusgarsus,jųkalbaturėtųbūti
suprantamaaplinkiniams.Deja,pastaruojumetuvis
daugiaunetgipenkeriųmetųvaikųnetariadaugumos
garsų.Tadsiekdamitaisyklingos,rišlioskalbossten
giamėssudomintijuosnetradiciniaisužsiėmimais.
Projektinę veiklą pristatėme įstaigos kolegėms.

Tikslas–kūrybiškumoirpatirtiessklaida,gerinantkal
biniusvaikųgebėjimus.Itinsvarbuugdomąjąmedžiagą
pateiktikitaip,kadvaikaibūtųaktyvūsdalyviai,one
pasyvūsklausytojai.Taiplavėjamažyliųkalbiniaige
bėjimai,plečiasiirpildosižodynas.Įsitraukęįsiužetą
vaikaitampadrąsesni,daugkalba,nesijaudina,ge
riauprisimena,koišmoko,galipapasakoti,kąveikė.
Ugdomosios veiklos temą „Kas darže auga“ įpynėme į

vaidinimą.Visiapsirengėme irvaidinomekiškius.Skambant
linksmaimuzikai,veikląpradėjomepirštukųmankštele.Pasi
mankštinęišėjomepasivaikščiotiįlauką.Kiškučiaižingsniavo,
striksėjo...Linguodamirankomisirpūsdamiorąimitavometai
stiprų,taisilpnąvėją,kurissukėlėlapųaudrą.Taiplavinome
kalbinįkvėpavimą.Pamėgdžiojomeperkūniją,lietų–trepsė
jome,barbenomepirštukais.Vėtrainurimuspasirodėsaulutė,
jinušvitoplačiosevaikųšypsenose.Aukštyniškeltosrankosir
sukiojamidelniukaivaizdavosaulėsšvytėjimą.
Pomankštosiržaidimųkiškiaipraalko,tadiškeliavoįdaržą.

Tenjierovėdaržoves,jasvardijo,minėmįsles,deklamavoei
lėraščius,papasakojo,kągraužiakiškiai.Pasistiprinęlikusias
daržovessudėjoįsandėliuką,dainavoiržaidėžaidimą„Graužia

kiškiaikopūstus“.Povisųlinksmybiųkiškiųlaukė„sudėtingos“
užduotys.Pasiskirstęįdvikomandas,jiekibodėliotidėlionių
išdaržoviųpaveikslėlių.Vėliauvaikaisavarankiškaipasirinko
meninęveiklą:vienispalvinodaržoviųtrafaretus,kitikūrėap
likacijasišspalvotopopieriaus.
Visą laiką vaikus lydėjo smalsumas, susidomėjimas, o

svarbiausia–džiuginuotaika.Projektastikįsibėgėja,ateities
planuosenumatytadaug įdomiųveiklų,kuriospadėsmažy
liamssėkmingaitobulintigarsųtarimą,plėstižodynąirlavinti
rišliąkalbą.

ValentinaVIDMANTIENĖ
Telšiųl.-d.„Mastis“vyresn.logopedė

VilijaKERGIENĖ
Auklėtojametodininkė

Vilniaus lopšelyjedarželyje „Žiedas“ kartu su
priešmokykliniougdymopedagogeOksanaBuble
vičiene ir pavaduotoja ugdymuiBoženaZimbliene
inicijavomeknygossvarbąvaikoraidaiatskleidžiantį
ilgalaikįprojektą„Augusuknyga“.Šiuosumanymu
siekiama, kad šiuolaikiniam vaikui, turinčiammo
derniausiusinformacijosšaltinius,knygųskaitymas
teiktųmalonumą,padėtųugdytidvasinesvertybes.
Prisiliesdamasprieknygųpasaulio,kurdamas,iliust
ruodamasmažylislavinasavologinį,erdvinįpasaulio
pažinimą, formuoja bendravimo įgūdžius, stiprina
socialinęadaptaciją.Jukkinas,televizija, internetaspateikia
kūrinį,kuriameneliekavietosžmogauskūrybai,vaizduotei...
Šiuo projektu buvo stengiamasi įprasminti pagarbą knygai,
įtikintivaikąirjošeimą,kadtaiyrasvarbu.
Vieni vaikai domisi knygelėmis, pradeda anksti skaityti ir

jiemssekasilabailengvai,okitiemstaisunkusišbandymas.
Moksliniai tyrimai įrodė, kad ankstyvas skaitymas skatina
vaiko smegenų žievėsbrandą, kalbinį, socialinį bei emocinį
vystymąsiirteigiamaiveikiavėlesniusjomokymosigebėjimus.
Stebėjimairodo,kadvaikai,kuriemsbuvodaugskaitomanuo
kūdikystės,gebageriausukauptidėmesį,greičiaupradedakal
bėti,jųvaizduotėturtingesnė,žodynasplatesnis.Daugiausia

Au gu su kny ga skaitotie,kuriemsdažnaikasnorsskaitė
kūdikystėjeirvaikystėje,kuriųnamuose
yra daug knygų ir kuriemato skaitan
čiussavošeimosnarius.Knygosvaikų
gyvenime turėtų užimti tiek pat vietos,
kiekiržaidimai.
Projektas„Augusuknyga“prasidėjo

šiųmetų gegužę. Surengėme tėvų ir
vaikųkurtųknygeliųparodą.Pastebėju
siosbegalinįnorąkurti,projektątęsėme
toliau.Jisišaugoįdidelįmiestorenginį–
norądalyvautipareiškė25ikimokyklinio
ugdymo įstaigos. Pedagogai su savo
ugdytiniais turėjo galimybę kurti iliust
racijas,tekstusknygai,fantazuotitema

„Vasaros akimirkos vaiko akimis“. Spalį lopšelyjedarželyje
„Žiedas“buvoeksponuojamašiųknygeliųparoda.Perparodos
uždarymorenginįdalyviaiturėjogalimybęsusipažintisurašto,
knygosatsiradimoistorija(pranešimąparengiauaš,priešmo
kykliniougdymopedagogėBeataGumuliauskienė)irpažiūrėti
vaikųvaidinimąpagalJustinoMarcinkevičiauseiliuotąpoemą
„Grybų karas“ (paruošė priešmokyklinio ugdymopedagogė
O.Bublevičienė).Projektąketinametęsti.Kviesimeprisijungti
kitųmiestųikimokykliniougdymoįstaigasirpuoselėtiknygos
svarbąvaikogyvenime.

Be ata GUMULIAUSKIENĖ
Vilniausl.-d.„Žiedas“priešmokykliniougdymopedagogė

kalbosugdymaspernetradicinępamoką
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Prisijungiant prie Euro
pos Komisijos paskelbtos
Europos judriosios savaitės
2016m. renginių ir minint
Tarptautinę dieną be auto
mobilio, Lietuvoje surengta
rudeniškaakcija„Riedaratai
rateliukai“. Ją inicijavoRes
publikinėikimokykliniougdy
mokūnokultūrospedagogų
asociacija(RIUKKPA).Akcija
vyko74įvairiųLietuvosmies
tųirmiesteliųdarželiuosebei
daugiafunkciuosecentruose.
Tarptautinės gamtos iš

saugojimo sąjungos priim
tojerezoliucijoje„Vaikoteisė
į gamtą ir sveiką aplinką“
nurodoma, kad didėjantis
atotrūkis nuo žaidimų lauke
yranepaprastaiaktualuspa
saulinėssvarbosklausimas.
Nustatyta, kad vaikai žaidi
mamslaukekasdienskiriamaždaugtrisdešimtminučių.Irtai
yratikmažadalistolaiko,kurįvaikystėjepraleisdavojųtėvai.
Veiklos laukeyrapagrindinissveikatosšaltinis ir turididžiulį
pažintinįpoveikį,kuriantintelektualiaiiremociškaitvirtasas
menybes,formuojantstipriąsavimonę,pamatinesvertybesir
moralėsnormas.ĮtaiatsižvelgdamiLietuvospedagogaisiekė
skatintivaikųfizinįaktyvumą,sudomintinetradicineveiklalauke.
Jiesupažindinougdytiniussuekologiškomis,alternatyviomis
automobiliuiiraplinkaidraugiškomissusisiekimopriemonėmis.
Lietuvos darželių kiemuose riedėjo paspirtukai, triratukai,

Lietuvosdarželiuose„riedaratairateliukai“

riedlentės,riedučiai,lėliųvežimėliai,balansiniaidviračiai,trau
kiamiirstumiami„ratuoti“žaislai,karučiai,mašinėlės.Priešios
akcijosprisidėjovisabendruomenė:vaikaitapoaktyviaisdaly
viais,tėveliaibuvoatsakingiužekologiškųtransportopriemonių
aprūpinimąirgamybąišantriniųžaliavų,įstaigosspecialistai
motyvavoirdrąsinougdytinius,sudarėžaidybinessituacijas,
pedagogaiirmamosrūpinosisaugumu,pabrėžė,kaipsvarbu
stebėtikelioženklus,aplinką,šaliaesantįdraugą,judrųeismą
gatvėje.Kitiįstaigosdarbuotojairuošėirpuošėaplinką.Darželių
kiemuosebuvoįrengtosžaismingosgatviųtrasos,kuriųeismą

SpalįŠakių lopšelyjedar
želyje „Berželis“ vykoŠakių
rajono ikimokyklinių įstaigų
renginys „Judu,krutu irnie
kad neliūdžiu 2016“. Šio
sumanymo tikslas – ieškoti
netradiciniųbūdų,kaipužimti
vaikusįvairiomissportinėmis
veiklomis ir skatinti fizinį jų
aktyvumą.
Renginyjedalyvavo9 ko

mandosiškitųrajonoįstaigų,
kuriose vykdomos ikimo
kyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo programos. Ko
mandos (sudarė 4–5 vaikai
ir auklėtojos) pristatė savo
netradicinesveiklas,trumpą
sportinį pasirodymą.Renginio personažaiKakėMakė ir jos
senelė kartu su vaikais darėmankštą, kurią sutiko parodyti
Šakiųjaunimokūrybosirsportocentrodirektorėspavaduotoja
moksleiviųsportuiRimaMozūraitienė,suklounumokėsisveikai
juoktis,džiaugėsikitųpasirodymais.Opasirodymaitikraibu
vonuotaikingi,išradingi,komandosįrodė,kadnorintsportuoti
visadayrairbūdų,irpriemonių,svarbiausia–norėti irgerai

nusiteikti.Gerųemocijųčianetrūko–tairodėvaikųšypsenos.
Šiuorenginiupavykoįvykdytivisusišsikeltusuždavinius,t.y.

skatinti vaikų fizinį aktyvumą, plėsti žinias, suteikti teigiamų
emocijų atliekant užduotis bei ugdyti bendravimo ir bendra
darbiavimoįgūdžius.

DovilėKAZAKAUSKIENĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Ju du, kru tu ir  
niekadneliūdžiu
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Vienas svarbiausiųMarijampolės
vaikų lopšeliodarželio „Vaivorykštė“
tikslų – stiprinti ir saugoti sveikatą.
„Kiškiukų“grupėsauklėtojosVilmaŠle
kaitienėirNastutėUzdilienėpavasarį
sulaukėkvietimodalyvautiprogramos
„eTwinning“ projekte „Nuo sėklos iki
sėklos“.Siekėme stiprinti vaikų svei
katąirugdytikūrybiškumą,ugdomojoje
veikloje naudojomemoliūgus ir kitas
daržoves.
Pavasarįsodinomemoliūgųsėklas,

laistėme,stebėjome,kaip josdygsta,
orudenįsulaukėmederliaus.Kiloidėja
surengti sveikatos valandėlę „Viskas
apiemoliūgą“.Darželiosalėje,kurpūp
sojomūsųužaugintimoliūgai,vykopo
kalbiai,diskusijos,vaikų„minčiųlietus“
apierudensgėrybes.Sužinojome,kad
ugdytiniaipažįstadaugįvairiųdaržoviųirvaisių.Paklausėme
jų:„Kuridaržovėpatinkalabiausiai?“Nepatikėsite...Dauguma
vaikųsušuko:„Moliūgas!“Surinkomenemažaimedžiagosapie
šiąmilžiniškądaržovęirparengėmepristatymą,kuriameug
dytiniamsparodėme,kaipirkadamoliūgassodinamas,kaip
atrodojosėklos,koksstiebas,žiedas.Vaikaisužinojo,kadši
nuosenožinomadaržovėyravaistasnuoįvairiųligų,skanus
ir vertingasmaistas, kosmetikos priemonė, žaislas, indas
vandeniui.Darmoliūgąkaippersonažąsutinkameliteratūroje,
pasakose,žaidimuose.
Moliūgussvėrėme,matavomeilgįirplotį,aptarinėjome,kaip

jie atrodo (dideli, oranžiniai, apvalūs, sunkūs, kai glostai –
rauplėti).Lapaiprimenaskėčius,truputįpūkuoti.Perpjovėme
iržiūrėjome,kasmoliūgoviduje,išėmėmesėklas.Buvoįdo
mustebėti,kaipvaikaipamažuiratsargiaiantliežuviodedasi
moliūgogabalėlį,kramtoirpasako,koksjoskonis.Žaidėme
žaidimą„Moliūgasirlietutis“,džiovinomesėklas,jaspanaudo
jomekurdamidarbelius.
Pasidžiaugtiirpasigrožėtiužaugintaismoliūgais,išbandyti

jėgasestafetėse„Rudenėlioirmoliūgolenktynės“pakvietėme
„Lašiukų“grupėsvaikučiusirpedagoges.Porungtyniųvaikai
ragavomoliūgųuogienę.Sportinėspramogosugdėjųpozityvų

požiūrįįfizinįaktyvumą,sveikąmitybą,ekologinęsavimonę,
skatino kūrybinę saviraišką.Abiejų grupių ugdytiniai patyrė
daugdžiugiųemocijų.Tenkinomeiržadinomejųporeikįjudėti,
skatinomenorąbūtistipriems,savarankiškiems,aktyviems.
Projektinęveiklą„Nuosėklosikisėklos“pratęsėmeperrude

nėliošventę„Moliūgogimtadienis“.Įjąvisuspakvietėauklėtojos
V.Šlekaitienė(Saulėgrąža),ZitaDzetaveckienė(Moliūgas),Zita
Kuncienė(Obuolys)irmeniniougdymopedagogėIrenaStra
vinskienė.Ankstiryte,grojantnuotaikingaimuzikaiirskambant
dainelei „Rudenėlis“, jos laukepasitiko tėvelius ir vaikučius,
išdalijokvietimus.Visųgrupiųugdytiniaisuauklėtojomisruošė
gimtadieniosveikinimusMoliūgui.AuklėtojospakvietėMoliū
gąpaklausytivaikučiųdainelių,šokių ireilėraštukų.Svečias
kiekvienaigrupeipadovanojopomoliūgąirpasiūlėpapuošti
juosrudensgėrybėmis,gėliųkompozicijomis.Surengėmešių
darbeliųparodėlę„Manogrupėsmoliūgėlis“.

Tikimės,kadšiuoprojektupaskatinomevaikusvalgytidau
giauirįvairesniųvaisiųbeidaržovių.Džiugu,kadjiesužinojo
apiešiųgėrybiųteikiamąnaudąžmogaussveikatai.

Darželioinf.

nuosėklosikisėklos

kontroliavonuotaikingipersonažai:policininkai,automobiliai,
šviesoforai,kiškiai,šuniukasAmsius,PepėIlgakojinėirkiti.Pe
dagogųkūrybiškumasdžiuginovaikusperbemotoriųtransporto
priemoniųparadą,masinįbėgimąaplinkdarželįirmankštas.
Ugdytiniaiišbandėsavojėgaslinksmųjųestafečiųirlabirintų
rungtyse,paspirtukųirkaručiųlenktynėse,kreidelėmispiešė
kelio ženklus ir drauge su tėveliais, kelių policijos atstovais
pakartojosaugauseismotaisykles.
Nuotaikingosskanduotės,mįslėsirdainoskėlėnuoširdžias

šypsenasvaikųveiduose.Smagiausiasšventėsįspūdis–gebė
jimasdalytisžiniomisirdaiktais:pirmasisvažiavimasdviračiu,
pirmiejižingsniaisuriedučiais,jaučiantpasitikėjimąirlaikant
draugoranką.
Tyrimaiatskleidžia,kadšiuolaikiniaivaikaigaliatpažintidau

giaunegutūkstantįįmoniųlogotipų,betmažiauneidešimtjų
pažįstagyvenamosiosvietosaugalus.„Riedaratairateliukai“
iniciatyvasurengtivisapusiškaisveikatainaudingipažintiniai
žygiaipėsčiomisirdviračiaisleidovaikamsplačiaupažvelgtiį
pasaulįuždarželiotvoros,tarsipropadidinamąjįstiklątyrinėti
aplinką,pasijaustijosdalimi.
Peršventęikimokyklinesįstaigasaplankėirgarbūssvečiai.

ĮŠakiųlopšelįdarželį„Berželis“atvykoVisuomenėssveikatos
biurodirektoriusbeilaisvalaikioirsportoklubo„Vėjas“prezi

dentasMindaugasBalčiūnas.Jismokėvaikus,kaipsaugiai
pradėtivažiuotidviračiu,užsidėtišalmą,paaiškino,kamskirtos
ryškiaspalvėsliemenės.Jonavoslopšelyjedarželyje„Saulutė“
viešėjosvečiaiišJonavosrajonopolicijoskomisariato.Polici
josspecialistėdraugesuLietuvospolicijossimboliu–šuniuku
Amsiumi–priminėsaugauseismotaisykles.Vilniaus lopše
lyjedarželyje „Pušaitė“ riedutininkusvienijančiosasociacijos
„Riedėk.lt“instruktorėspristatėriedučiųsportą,kaipaktyvaus
laisvalaikio praleidimo būdą, surengė „Ratuotąmankštą“.
Šiauliųr.Kuršėnųlopšeliodarželio„Nykštukas“bendruomenė
įmiestocentrinęaikštęriedėjoišantriniųžaliavųpagamintais
dviračiais.Čiabuvosurengtadviračiųparodamiestogyvento
jams,dovanojamisimboliniaiobuoliai,primenantys,kadreikia
saugotigamtą,pasodintatujaprieKuršėnųligoninės.

Akcija „Rieda ratai rateliukai“ padėjo gerinti vaikų, tėvų,
pedagogų, socialinių partnerių santykius, lengviau įsisavinti
informaciją,suvoktidienosbeautomobiliosvarbąirsaugumą
kelyje.Taisubūrėįstaigųbendruomenes,buvoatkreiptasdė
mesysįvaikųirsuaugusiųjųsveikatą,judėjimoreikšmę,aplinką
irjosišsaugojimą.

Vi li ja GERASIMOVIČIENĖ
RIUKKPAnarė,Vilniausl.-d.„Pušaitė“auklėtojametodininkė
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Profesinio mokymo institucijose

Mokslometų pradžioje Šiau
lių profesinio rengimo centro
Statybos sektoriniamepraktinio
mo ky mo cen tre vy ko su vi ri ni mo 
specialybėsmokinių ir Lietuvos
beiLatvijossuvirinimospecialis
tųteoriniaiirpraktiniaimokymai.
Juos vedė vienos didžiausių
pramoninių suvirinimo robotų ir
suvirinimo prietaisų gamintojų
pasaulyjeįmonės„OTCDAIHEN
Europe“ specialistas Davidas
Martinas.Galimybę pasikviesti
specialistą iš užsienio sudarė
Europos Sąjungos švietimo,
mokymo, jaunimo ir sporto pro
grama„Erasmus+“.Nuo2016m.
Europos Komisija finansuoja
„Erasmus+“ programos projek
tuosenumatytas įmokymusat
vykstančiųužsienioversloįmonių

specialistųkelioniųirpragyvenimoišlaidas.Tuovienaspirmųjų
LietuvojepasinaudojoŠiauliųprofesiniorengimocentras.
Rugsėjo27d.suvirinimodarbųprofesionalasD.Martinas,

karjerospradžiojebuvęssuvirinimodarbininku,vėliau tapęs
suvirinimoįrangoskūrimoirbandymoinžinieriumi,Šiauliųpro
fesiniorengimocentromokiniamsvedėteoriniusirpraktinius
mokymusbeipristatėnaujausiąsuvirinimoįrangą,patobulintus
suvirinimotechnologiniussprendinius,orugsėjo28–29d.mo
kymaisurengtiLietuvosprofesiniomokymoįstaigųprofesijos
mokytojamsbeiLietuvosiružsienioversloįmoniųsuvirinimo
darbųspecialistams.

Šiaulių profesinio rengimo centras, įgyvendindamasEu
roposregioninėsplėtrosfondoirLRbiudžetolėšomisfinan
suotąprojektą„Statybossektoriniopraktiniomokymocentro
įkūrimasŠiaulių profesinio rengimo centre“, įkūrėStatybos
sektorinįpraktiniomokymocentrąirįsigijomoderniosįrangos,
padedančiostobulintimokiniųprofesiniuspraktiniusįgūdžius.
Vienasiššiosektoriniocentropadalinių–Specialiųjųstatybos
darbųprofesiniomokymocentras,kuriameįrengtossuvirinimo

užsienioversloįmonėsspecialistomokymai

elektra,dujomisirpusautomačiais,santechnikos,vėdinimoir
oro kondicionavimobei elektrosmontavimodarbų praktinio
mokymodirbtuvės.

Suvirinimo įrangą šio sektorinio praktiniomokymo centro
dirbtuvėsesumontavokonkursąlaimėjusiUAB„ATCBaltic“.
Nuotosakimirkosįmonėtaporimtu,nuoširdžiumūsųcentro
socialiniupartneriu.Jinetikrūpinasi,kaipveikiasumontuota
įranga,betirjaučiaatsakomybęužbūsimųsuvirinimodarbų
specialistųrengimą.Nesavanaudiški,profesionalūspatarimai
Šiauliųprofesiniorengimocentroprofesijosmokytojams,mo
kiniams,nuolatinis,metodiškasdalyvavimasveiklose,rūpestis
profesiniomokymo prestižu –UAB „ATCBaltic“ bruožas,
vertassocialiaiatsakingosįmonėsvardo.Būtentšiosįmonės
direktoriausAurelijausŠerlinsko paskatinti bei padrąsinti ir
ryžomės pasikviesti vienos geriausių pasaulyje suvirinimo 
įrangosgamintojųspecialistąįsavocentrą.

Ar vy das LA BUNS KIS
Vystymoskyriausvedėjas
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Spalio23–28d.LondonevykusiameEuroposviešbučių ir
turizmomokyklųasociacijos (angl.EuropeanAssociationof
HotelandTourismSchools–AEHT)profesiniomeistriškumo
konkurseapdovanoti3Lietuvosmokiniai.Klaipėdosturizmo
mokyklosvirėjospecialybėsantrokursomokinysSkirmantas
Mizgiriskulinarijosdekatlonorungtyjeiškovojoauksomedalį
(tikšiaismetaisįasociacijąįstojusiKlaipėdosturizmomokykla
iškartsulaukėpuikausįvertinimo),oVilniausturizmoirpreky
bosverslomokyklos(VTPVM)virėjospecialybėsantrakursė
RobertaRusakevičiūtė laimėjo sidabromedalį. VTPVMšiai
asociacijaipriklausonuo2004m.Jauketvirtusmetusišeilės
šiosįstaigosmokiniaiiškonkursųgrįžtasumedaliais.Šiemet
R.Rusakevičiūtėkulinarijosmenorungtyjekartusukomandos
nariaisišBelgijosirOlandijosper2valandasparuošėketurias
porcijas„Šefopasveikinimo“,užkandįirpagrindinįpatiekalą.Pa
grindiniaiproduktai–žuvisiraviena.Kaunomaistopramonės
irprekybosmokymocentropadavėjoirbarmenospecialybės
antrokursomokinėSandraKavaliauskaitėkokteiliųrungtyje
laimėjobronzą.
AEHTkonferencijairkonkursaiorganizuojamiviskitoješa

lyje.Taijau29ojimetinėkonferencija.Šiaismetaisdalyvavo
mokiniai,mokytojaiirmokyklųdirektoriaiiš23šalių,daugiau
kaip 500dalyvių. Iš viso vyko 10 rungčių: virėjų kulinarijos
meno,dekatlono,konditerių, turizmovadybos, registratūros,
kelioniųgidų, restorano irbaropadavėjų,someljė,kokteilių,
baristų.Konkursusvertino60restoranųirviešbučiųsektoriaus
profesionalų.Perkonferencijąvykoseminarai,paskaitos.

Lietuvosprofesiniųmokyklųauklėtiniai– 
tarptautinioprofesiniomeistriškumokonkursonugalėtojai

Lietuvosmokyklųmokiniaivaržėsivirėjųkulinarijosmeno,
dekatlono,konditeriųirkokteiliųrungtyse.Komandosbuvosu
darytosišskirtingųšaliųnarių,tadbuvoypačsunkusuderinti
bendras konkursines užduotis.Mokyklosemokiniaimokosi
pagalskirtingasprogramas,okonkurseturėjodirbtipagaltarp
tautinėsteisėjųkomandosnustatytusreikalavimus.Jiebuvo
vertinamipagalbendruskriterijus.
Vos tik buvopaskelbtos komandos,mokiniai per valandą

turėjo susitarti ir aprašyti, kokius patiekalus ar gėrimusga
mins.Pateikusaprašymusnebegalimaniekokeisti.Profesijos
mokytojos turėjo puikią galimybę stebėti kitų šaliųmokinių
darbą, bendrauti su kitų šalių profesijosmokytojais.Galime
pasidžiaugti,kadmūsųmokiniaiatitinkaeuropinįpasiruošimo
lygį,gebadirbti tarptautinėjekomandoje,bendrautiužsienio 
kalba.
Šiaismetaisvirėjamsvykodvirungtys:virėjųkulinarijosmeno

(„Šefopasveikinimo“,užkandžioirkarštojopatiekaloruošimas)
irdekatlono,kuriojereikėjoparodytiatskirusdarbomomentus
(pjaustyti daržoves, ruošti žuviesfilė,marinatus ir padažus,
marinuotižuvįbeipatiektipatiekalą).
Profesiniųmokyklųauklėtiniaikartusuprofesijosmokytojo

misdžiaugiasi,kadturėjogalimybędalyvautitokioaukštolygio
tarptautiniamekonkurse, palyginti savo ir kitų šaliųmokinių
profesiniusįgūdžius,gebėjimądirbtitarptautinėjekomandoje.

RamunėVADEIKYTĖ
Vilniausturizmoirprekybosverslomokyklosprojektųvadovė

paSiraŠytabendradarbiaViMoSutartiS

SpalįKaraliausMindaugoprofesiniomokymocentrodirektorė
dr.LaimutėAnužienėirKaunonepilnamečiųtardymoizoliato
riauspataisosnamųdirektoriusVytautasLamauskaspasirašė
bendradarbiavimosutartį.
Šiasutartimiabiįstaigosnutarėbendradarbiautiįgyvendinant

projektusirveiklas,susijusiassuizoliatoriauspataisosnamų
suimtųjųirnuteistųjųšvietimu,karjerosorientavimu,profesiniu
rengimuirkt.KaraliausMindaugoprofesiniomokymocentras
taippat teikskonsultacijas irnemokamąmetodinępagalbą,
vykdysįstaigosdarbuotojamsskirtusmokymusapieemocijų
irstresovaldymą.
Abi sutartį pasirašiusias įstaigas vienija bendras tikslas –

suteikti galimybę jaunimui užsiimti pozityvia veikla, sudaryti
sąlygassiektiprofesijos,kuripadėtųgeriauintegruotisdarbo
rinkoje. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuspataisos
namaistengiasi savoauklėtiniamspadėti įgytipatrauklias ir
perspektyviasspecialybes.

dėkojaMeViSieMSaktyViairinkuSieMSGiLeS

Lietuvos zoologijos sodo gyventojai jaumėgaujasi gyvū
nųmylėtojų surinktomis gilėmis. Per Zoologijos sodo vyk
dytą akciją „Gilė 2016“ surinkta beveik 13 tonų šių ąžuolo 
vaisių!
PriešiosakcijosprisidėjoirKaraliausMindaugoprofesinio

mokymo centras.Gyvūnų priežiūros skyriaus iniciatyva su
rinktanet200kilogramųgilių.JossupiltosįTekstilėsskyriaus
pasiūtustvirtus,gražiusmaišusirįteiktoskaiptikradovana.Už

kaunokaraliausMindaugoprofesiniomokymocentre

surinktasgilesKaraliausMindaugoprofesiniomokymocentras
gavoLietuvoszoologijossodopadėkas.

profeSijadėLkiLnauStikSLo

Lietuvossocialiniųproblemųstatistikaatspindi,kadsmur
tas, žalingos priklausomybės, emocinės krizės daromūsų
šaliesžmonespažeidžiamus.Nerimąkeliabendravisuome
nėspsichinėbūklė–ketvirtismilijonožmoniųkasmetkreipiasi
į emocinę pagalbą telefonu teikiančias tarnybas. Keliamų
klausimųpriežastys–emocinės krizės,mintysapie savižu
dybę,kuriųskaičiusLietuvojebeveik3kartusdidesnisneiES 
vidurkis.
Šių ir kitų socialinių problemų lauke atsiduria socialiniai

darbuotojai ir jųpadėjėjai. Įstojusiems įKaraliausMindaugo
profesiniomokymocentrąbūsimiesiemssocialiniodarbuotojo
padėjėjamssuteikiamaišskirtinėgalimybėteorinesžiniaspritai
kytipraktikoje.Vienaištokiųgalimybių–Aukštadvarioskyriuje
įsikūrusiuoseŠv.Domininkonamuose.Čiateikiamosilgalaikės
socialinėsglobospaslaugossenyvoamžiausžmonėms.
Perdvejusmetusparengiamasdarbuotojas,gebantisteikti

socialinespaslaugasįvairiųgrupiųklientamspagalnustatytą
poreikį,kurtisaugią,estetiniusirhigieniniusreikalavimus,as
mensporeikiustenkinančiąaplinką.Baigussocialiniodarbuoto
jopadėjėjomokymoprogramą,mokslusgalimatęstipasirinkus
socialinio darbo studijų krypties programas, dirbti socialinių
paslaugųįstaigoseirorganizacijose.

ParengtapagalKaunoKaraliausMindaugo
profesiniomokymocentroinf.
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Specialiosiose mokyklose

1951m.Tarptautinė kurčiųjų federacija paskutinį rugsėjo
sekmadienįpaskelbėPasaulinekurčiųjųdiena.Šiądienąska
tinama spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenęproblemas.
Panevėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjųpagrindinėmokykla,no
rėdamakuoprasmingiaupaminėti65ąjąPasaulinękurčiųjų
dieną,netporąsavaičiųvykdėįvairiasveiklas.
Rugsėjo22d.mokykloskiemeatidarytas„Sraigiųsodas“.

Autoriai–GintautasirAldonaŠim
kai, savanoriai, 2015 ir 2016m.
gražiausiosLietuvojedaugiabučio
aplinkospretendentai. Japonišku
stiliumi sukurti gėlynai, kuriuos
naktįapšviečiašviesosdiodųlem
pos,pasodintaper200dekoratyvi
niųaugalų,derančiųprieįvairaus
dydžio akmenų ir „skruzdėlyno“,
„čiurlena“akmeninisupelis,apgy
vendintostrysakmeninėssraigės.
Kodėlsraigės?Mokyklojevisimo
kiniaituriklausosnegalią.Neuro
sensorinissutrikimasatsirandadėl
vidinėsausiespažeidimosraigėje
arba centrinėje klausos analiza
toriausdalyje.Todėlirpasirinktas
šis simbolis.Akmenines sraiges
sukūrė panevėžietis skulptorius
Kęstutis Krikščiūnas. 2018 m.
rugsėjįmokyklaminės25metį,iki
jubiliejinio renginio nuolatinėmis
„Sraigių sodo“gyventojomis taps
25sraigės.
Tos pačios dienos pavakarę

džiaugsmospinduliųorkestruotė

PanevėžioapskritiesGabrielėsPetkevičaitėsBitėsviešojoje
bibliotekoje vyko respublikinė konferencija „Kurtumas – ne
kliūtis“.Pranešimusapiepagalbinesgirdėtipadedančiasprie
monespraeityje,dabarirateityje,periodiniuspasauliokurčiųjų
leidiniusskaitėmūsųmokyklosauklėtojaiLijanaČiplienė,Rūta
MorozienėirRamūnasKabelis,mokytojasirbibliotekininkas
ViliusGlušokas,eilėraštį„Gulbėnebylė“ lietuviųgestųkalba

Knygos visapusiškai praturtina
žmogų.Skaitydamasnetnepaste
bi,kiekdauggauniirkaippasipildo
tavo kalba: pradedi visai kitaip
mąstyti,bendrautisuaplinkiniais.
Šiaismetaisbibliotekojeinformaci
niamecentresavoveikląpradėjo
Knygų klubas.Tai skaitymo ska
tinimo priemonė, ugdanti savimi
pasitikinčius skaitytojus, kritinį
mąstymą,skaitymoįgūdžius,lite
ratūrinįskonįirdiskusijųkultūrą.
Jau pirmajame Knygų klubo

su si ti ki me da ly vau ti pa no ro pa tys 
mažiausicentromokiniai.Įsusitiki
mąjieatskubėjokartususavoauk
lėtojomis.Vaikaibuvosupažindinti
sunumatomakluboveikla,draugesukūrėmetaisykles.Dabar
Knygųklubonariųsusitikimaivykstakiekvienąsavaitę.Kartu
skaitomepasakas, jasaptarinėjame, iliustruojame,kreidelė
mispiešiamepatikusiuspersonažuscentrokieme,vaidiname.
Perskaitępasakas,vaikaiperžiūriirjųekranizacijas.Kaskart
susitikęnetikskaitoknygeles,betirmokositolerancijos,pa
garbosvienaskitam.

knygųklubas

KiekvienasKnygųklubonarysrašosavoskaitymodienoraštį,
kuriametrumpaipristatoperskaitytąpasakąarpatikusįveikėją.
Mokslometųpabaigojegeriausi iraktyviausiKnygųklubo

nariaibusapdovanotidiplomais.
AstaBALNANOSIENĖ

Kaunokurčiųjųirneprigirdinčiųjųugdymocentro
bibliotekos-informaciniocentrovedėja

Iliustruojamepasaką
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Lapkričio pradžioje surengta pirmoji Lietuvoje tarptautinė
šokiojudesio terapijos konferencija „Šokiojudesio terapijos
gama:plotmėsirgelmės“.UžsienioirLietuvosterapeutaiap
žvelgėšokiojudesioterapijospraktinėsveiklosbeiedukacijos
klausimus,šiąmenoterapijossritįpristatėbesidomintiesiems
taikymogalimybėmis.
Konferencijostikslas–Lietuvosvisuomeneipristatytipsicho

terapijospraktiką,kurijauperpenkiasdešimtmetųyraoficialiai
pripažįstamaužsienio šalyse. „Žinodami dabartinį Lietuvos
psichologinėssveikatoskontekstą,nemažėjantį savižudybių
skaičių,trokštameprisidėtiprieLietuvosžmoniųpsichologinės
gerovės.Tikime,kadšokiojudesioterapijosneverbalinisas
pektasgaliitinsėkmingaipadėtipasiektituosžmones,kuriems
tiesioglengviaujudėti,onekalbėti“,–apiekonferencijosidėją
kalbėjovienaišorganizatoriųRaimondaDuff.
KonferencijojeskaitėpranešimąirpraktinęveikląvedėDi

džiosiosBritanijosEdžioHilouniversitetoprofesorėVickyKar
kou.Šiuometujirašoknygas,atliekašokiojudesioterapijos
sritiesmoksliniustyrimus.V.Karkougeraižinomatarptautinėje
arenoje,taippatirBaltijosšalyse.Daugmetųjibendradarbiauja
suLatvijosirEstijosšokiojudesioterapeutais,padedarengti
studijųprogramas.Konferencijojepranešimuspristatėiršokio
judesioterapeutėsišLatvijos,Estijos.Lietuvaiatstovavodr.Ar
vydasBūta,AlicijaEiliakasirdoktorantėSolveigaZvicevičienė.
Konferenciją„Šokiojudesioterapijosgama:plotmėsirgel

mės“ planuojama organizuoti kiekvienaismetais: atskleisti
plačias šios terapinės krypties taikymogalimybes, dirbti su
įvairiomisžmoniųgrupėmis,pristatytinaujausiusšiossrities
moksliniustyrimus.

Pir mo ji Lie tu vo je...

Užsveikatą,švietimą,kūnokultūrąirsportąatsakingųins
titucijų atstovai Švietimo irmoksloministerijoje susitiko su 
Kalifornijos universiteto (JungtinėsAmerikosValstijos) pro
fesore dr.Monica Lounsbery. Ją pakvietė Lietuvos sporto
universitetas.

Persusitikimąprofesorėpristatėsavoatliktųtyrimųrezultatus
irmetodologiją,padedančiąįvertintikiekvienosmokyklosfizi
nioaktyvumoskatinimopolitiką,pateikėsėkmingusJungtinių
AmerikosValstijų ugdymo įstaigųpavyzdžius.Pasakmoks
lininkės,mokyklose, kurios skiria daugiau dėmesio fiziniam
mokiniųaktyvumui,skatinavaikusrinktisjudresnįirsveikesnį
gyvenimobūdą,mokiniaipasiekiageresniųmokymosirezulta
tų:fiziškaiaktyvūsvaikaipasižymiaukštesniaiskognityviniais 
gebėjimais.
Susitikimodalyviai suprofesoreaptarėorganizuoto vaikų

fizinioaktyvumoLietuvosmokyklosepolitikostobulinimogali
mybes,kūnokultūrospamokųturinį,fizinioaktyvumoskatinimo
priemonesperkitaspamokasirveiklas,tėvųįtraukimą.
M.Lounsberydaugiaukaip20metųdirbakūnokultūrossrity

je.Jityrinėjafizinioaktyvumoskatinimopolitikąvaikųšvietimo
sektoriujeirpolitikosįgyvendinimosąsajassumokiniųfiziniu
aktyvumu.Profesorėparengėdaugiaunei30moksliniųstudi
jų,fizinioaktyvumoskatinimopolitikosklausimaiskonsultuoja
Nevadosvalstijosįstatymųkūrėjus.

Parengtapagal„Ugdymosodo“inf.

deklamavoauklėtojaL.ČiplienėsuketvirtokedukraJustina.
Vedėmegestųkalbospamokėlęgirdinčiųjųauditorijai.Netrū
kogerosnuotaikosiremocijų.Imitacinėdaina„Mūsųdienos
kaipšventė“,atliekamaPanevėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjų
pagrindinėsmokyklos10klasėsmokinioKarolioTelišauskoir
Panevėžiokurčiųjų reabilitacijoscentromeno trupės „Virpe
sys“(vadovėGenovaitėSipavičienė),suvienijovisusrenginio
dalyvius.
TaippatbuvoeksponuojamikurtiesiemsskirtileidiniaiLietu

vojeirpasaulyjebeimokymopriemonės.Ypačdaugdėmesio
skirta vieninteliam Lietuvos kurčiųjų draugijos leidžiamam
mėnraščiui„Akiratis“.
Rugsėjo23d.panevėžietisrežisieriusJuliusDautartasprista

tėdokumentinįfilmą„Šaligatvis“.Mokytojaiirmokiniaiįdėmiai
stebėjopoetiškąkinobaladęapiesenąjįLietuvoskaimą,klau
sėsijaudinančiopasakojimoapiepaskutiniusŽvirblėnųkaimo
mohikanusKamilęirKazimierą.Prabėgęvisiketurimetųlaikai,
dirbamikaimodarbai,bendravimasdaugeliuipriminėjųkaimus
irtengyvenančiusseneliusarprosenelius.
Rugsėjo30d.mokyklojelankėsiVĮ„Panevėžioregionokeliai“

saugauseismospecialistai,Panevėžioapskritiesvyriausiojo
policijoskomisariatoKeliųpolicijostarnybospareigūnaiirge
riausiasjųbičiulisAmsis.Svečiaipadovanojoknygų„Saugus
eismas“ bei žaidimų, padedančių geriau įsiminti saugaus
eismotaisykles.Kiekvienasmokinysgavožaislinių,juostinių
ar pakabinamųatšvaitų.PenktokasKarolis Janikūnas buvo
labaiaktyvusiruždavėdaugybęklausimų,tadgavoišskirtinę
dovaną–dviratininkošalmą.Netirpatysmažiausiejinebijojo
Amsio,priejoglaustėsiirdraugefotografavosi.Esamedėkingi
SaugauseismoskyriausviršininkuiTomuiŽagūniui.
Spalio8d.Panevėžiokurčiųjųreabilitacijoscentrevykoiškil

mingasrenginys,ovėliau–diskusijasucentrodirektoreAlina
Juciuviene,Panevėžiomiestosavivaldybėsadministracijosdi
rektoriauspavaduotojaSandraJakštiene,Panevėžioapskrities
gestųkalbosvertėjųcentrodirektoreSandraKemeraitieneir

svečiaisišKaunokurtiesiemssvarbiaisklausimais:apielietuvių
gestųkalbosvertėjoporeikįLietuvojevykstančiuosemasiniuo
serenginiuose,savanoriųsvarbąirkt.
Negalimenepasidžiaugti viena didžiausių dovanų, kurios

sulaukėmePasaulinėskurčiųjųdienosproga,–UAB„Domus
Lumina“ dovanotomis ritininėmis užuolaidomis (suma per 
640eurų).Josnuosaulėsspinduliųapsaugostrečioaukšto
mokykloslangus.Tiesa,ritininėsužuolaidossumontuotostik
daliailangų,tačiau„Sraigiųsodo“atidarymorenginyjedalyva
vęsšiosbendrovėskokybėsvadovasMantasKelpšasžadėjo
bendradarbiautibeiremtimokykląirateityje.
PagalilgalaikębendradarbiavimosutartįsuPanevėžio„Švie

sos“specialiojougdymocentruvykotolerancijosirempatiškų
socialiniųsantykiųformavimorenginys„Supraskimekurtumą
irbūkimekartu“.Abiejųįstaigųmokiniaižiūrėjoaustralųfilmą
apiekurtumąirbendravimąsuklausosnegaliąturinčiuasme
niu.Vėliauvykodiskusija,opojosmokiniaiapžiūrėjomokyklą,
mokėsilietuviųgestųkalbosabėcėlėsirgestų.
Jeigupatyrinėtumekurčiųjųistoriją,matytume,koksreikš

mingasjųgyvenimui,bendravimui(netikvienassukitu,betir
suvisuomene)buvogestųkalbosatradimas.1760m.įkurtas
Paryžiaus kurčiųjų institutas, kuris ir padėjo pagrindus šiai
kurčiųjųkalbai.Prietodaugiausiaiprisidėjoinstitutosteigėjas
ŠarlisMišelisL’Epe.Pirmasisgestųkalbosžodynasišleistas
tik1965m.Jįsudarė300simbolių.
Daugybėžymiųasmenųbuvokurtieji,pvz.,poetasPjeras

deRonsaras, rašytojasViktorasHugo, italų dailininkasAn
tonijusStanioli, filosofasŽanasŽakasRuso. Liudvigas van
Bethovenasapkurtęsparašėsavodevintąjąsimfoniją.1989m.
JungtiniųAmerikosValstijų vyriausybėje pirmą kartą dirbo
kurčiasis–RobertasDavila,DžordžoBušopaskirtasšvietimo
ministropadėjėjuinvalidųmokymoklausimais.

DanutėKRIŠČIŪNIENĖ
Mokyklosdirektorė

Lietuvojelankėsiprofesorė
iškalifornijosuniversiteto
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Mū sų re dak ci jos pa šte vis dau giau laiš kų, ku riuo se gim
na zi jos, pa grin di nės mo kyk los ar iki mo kyk li nio ug dy mo 
įstai gos, ra šy da mos apie sa vo veik las, pa brė žia ir ry šius su 
vie tos ben druo me ne, ne tik su tė vais. (To kių pa vyz džių gau
su ir šia me nu me ry je.) Mo ky to jai ra šo, kad ben druo me nės 
at ei na į mo kyk lą, da ly vau ja spren džiant ak tu a lius švie ti mo 
rei ka lus. Ir kaip gi tuo nepa si džiaug si? Juo la biau kad šie 
ry šiai ne tik Ben druo me nių me tų ini cia ty va. Čia grei čiau 
pa na šu į ap si spren di mą mo ky tis gy ven ti ben druo me niš kai.

Spa lio pa bai go je Vil niaus Sa li nin kų ben druo me nė (pir
mi nin kė Ra mu tė Na li vai kie nė) pa si ra šė ben dra dar bia vi mo 
su tar tį su „Pa lan gos san tar vės“ ben druo me ne (pir mi nin kė 
Dai na Ei ma na vi čie nė). (Sa li nin kai yra Vil niaus mies to da lis, 
ku rio je gy ve na apie 10 tūkst. gy ven to jų, kal ban čių įvai rio
mis kal bo mis. Nuo Sa li nin kų iki sos ti nės cen tro vos 7 km.) 
Tai gi, ben druo me nių at sto vų su si ti ki mo fo ne pa kal bi no me 
Sa li nin kų lop še liodar že lio di rek to rę NatalijąPeGaNovą.

Kokie Jūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigos ryšiai su
Salininkųbendruomene?Kąžinoteapiebendruomenės
veiklas?
Salininkuosegyvenantiemsžmonėmsneįmanomanežinoti

apiebendruomenėsveiklas.Visiemsžinomosjosorganizuoja
mosšventės:Kalėdųeglutėsįžiebimas,„Salininkųpavasaris“,
„PasitikimerudenįSalininkuose“irkt.Šierenginiaisukviečia
gyventojuskartupasiruoštimetųlaikųkaitai,pasirūpintisavo
aplinka,augintiniais,pasidžiaugtinuveiktaisdarbais,perjuos
Salininkųšvietimoįstaigosirsvečiairodogeriausiussavomeni
niusnumerius.Beto,Salininkųbendruomenėsnariaibendrauja
socialiniuosetinkluose,dalijasiinformacijairsprendžiavietovės
beimiestotvarkos,saugumo,gerovės,nesaugiųkelių,šiukš
linimoirkitasproblemas.Taippatdžiugu,kadjieorganizuoja
įvairiasakcijas:aplinkosšvarinimo,gyvūnųskiepijimo,kraujo
donorystės, konsultuoja gyventojus rūpimais klausimais. Ir
dar–Salininkųbendruomenėsasociacija leidžia laikraštuką
„Salininkųbendruomenė“.
Teigiama,kadSalininkų,kaipvietovės,kaimoarvardopra

džiągalima sieti su topatiespavadinimodvaru irGoreckių
gimine.TadasGoreckis–dailininkas,vedęsAdomoMickevi
čiausdukterį.JodarbųgalimarastiLietuvosdailėsmuziejuje.
Ovėliau,nuoXIXa.antrosiospusės,Salininkaijausiejamisu

bendruomenėsateinaįmokyklas

Vrublevskiųgimine,kuriospristatytiapsiskaičiusiampiliečiui
šiandienturbūtnebereikia.IršiuometuSalininkuosegyvena
nemažaikūrybingųžmonių,kuriųdarbai,tikėkime,kadanors
praturtinsvietovėsistoriją.

Okaipugdymoįstaigosbendruomenėdalyvaujaben
druoserenginiuose?Kokiąregitešiosveiklosprasmę?
SuSalininkų bendruomenės asociacija draugaujamenuo

2013m.Mussiejasocialiniaiirkultūriniairyšiai,toksbendra
darbiavimasatneša tikrų rezultatų.Bendruomenei palaikant
2014m.išVilniausmiestosavivaldybėsdarželisgavofinan
savimąbūtiniems remonto darbams.Asociacijos pirmininkė
R.Nalivaikienėnuolataplankodarželį,dalyvaujavisuotiniuose
susirinkimuose,renginiuose,tadžinoikimokyklinukųrūpesčius,
poreikius ir yra visada nusiteikusi padėti, išklausyti. Bendri
darbaidžiuginadarlabiau,oišvykospraplečiabendraminčių
ratą,pasitikėjimąbendruomene,suteikiaenergijosnaujiems
geriemsdarbams.Aktyvusvaikų,jaunimo,šeimųdalyvavimas
bendruomenėsgyvenime–socialinioatsakingumo,pilietiškumo
ugdymopradžia.Taipskatinamaskūrybiškumas,bendruome
niškumas.Irtaisukurianetiksocialinę,kultūrinę,betirdvasi
nębendrystę.Abipusisbendradarbiavimaspadedatobulėtiir
siektibendrotikslo.

NorėčiauužbaigtiJustinoMar
cinkevičiaus žodžiais: „O gal
Tėvynęreikiavisąlaikąlipdytiir
kurti,kurtiirlipdyti,nesjeisusto
si tik–Jinai irmiršta.“Šimintis
atspindimūsųkasdieniusdarbus.

Šiuometu Salininkuose vei
kia ne tik lopšelisdarželis, bet
ir gimnazija, biblioteka, paštas
ir kt.Svajojamaapiebažnyčios
statybą, parką, bendruomenės
namus ir kt. O bendruomenės
asociacija yra aktyviai veikianti,
subūrusi čia gyvenančius vil
niečius, besirūpinanti jaunimo
užimtumu, laisvalaikiu, kurianti
bendrabūvio tradicijas. Salinin
kų bendruomenės asociacijos
pirmininkėR.Nalivaikienėsako:
„Kurkimedrauge.“

Mūsųinf.
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Berissomieste veikia didelė
lietuviųbendruomenė.IkiPirmojo

pasauliniokaročiabuvovienadidžiausiųArgentinoslietuvių
kolonijų,įkuriąatvykoapie3000žmonių.
Reikiapabrėžti,kadBerissomiestasyraoficialiaipripažin

tas irpaskelbtasBuenosAiriųprovincijos imigrantųsostine.
Lietuvių draugija „Nemunas“ priklauso Imigrantų sąjungos
organizacijaiirjau39ąjįkartąkasmetorganizuoja„Imigrantų
šventę“.Dabaršiąorganizacijąsudarodvidešimtdviimigrantų
bendruomenės.
ŠventėjekoncertavogarbėssvečiaiišLietuvos–Nidoskul

tūrosirturizmoinformacijoscentro„Agila“liaudiškųšokiųgrupė
„Kalnapušė“.2013m.buvoatvykęssenjorųšokiųansamblis
„Miestelėnai“išPanevėžio,o2014m.–tau
tiškakapelija„Sutaras“išVilniaus.
Provincijųimigrantųšventėjetaippatpasi

rodė„Nemuno“lietuviųdraugijosansambliai:
vaikųšokiųgrupė„Skaidra“, jaunimošokėjų
grupė „Nemunas“ ir senjorų šokėjų grupė
„Griaustinis“.
Mūsų lietuvių draugija pristatė lietuviškus

patiekalus:kugelį,keptąkiaulienąsukopūstais
irkrienais,keptąkiaulienąsugrybųpadažu.
Šventėsdalyviaiirsvečiaišiuosvalgiusmie
lai pirko.Darpristatytasalus „Kaunas“, kurį
gaminalietuviųimigrantųvaikaitisišMardel
Platosmiesto.
Paskutinęšventėsdienąvykoparadas,ku

riamedalyvavodaugiaunei devyniasdešimt
bendruomenės narių, visi buvo pasipuošę

XXXiXprovincijųimigrantųšventė

tautiniaisdrabužiais. JiežygiavopagrindiniuBerissomiesto
prospektuAvenidaMontevideo.Lietuviųbendruomenėsnariai
šoko„Gumbinę“irkituslietuviškusšokius,grojotautiškakape
lija„Sutaras“.Jiemsplojotūkstančiaižmonių.Dar„Nemunas“
pristatėGediminopiliesbokštomaketą.
Mūsųbendruomeneišventėjeatstovavolietuviųvaikųben

druomenėskaralienėAgustinaVolpeGrilauskasišBuenosAirių
provincijos, lietuviųkolonijoskaralienėMarianelaSiperka, iš
visųtautųkaralieniųužėmusiketvirtąjąvietą.M.Siperkabuvo
išrinkta„Missimpatija“.TeisėjųkomisijaišvisųXXXIXprovincijų
imigrantųšventėsdalyviųišrinkokaralienę.Šistitulasatiteko
Arabijosatstovei.
Peršventębuvopavaizduota,kaipimigrantailaivuatplaukė

Šių me tų rug sė jo ir spa lio sa vait ga liais Be ris so mies te (Ar gen ti na) vy ko „Imig ran tų šven tė“.  
Į ren gi nį su si rin ko dau giau nei 100 tūkst. žmo nių iš vi sos Ar gen ti nos. Lie tu vių drau gi ja „Ne
mu nas“ su ren gė di de lę pa ro dą, ku rio je pri sta tė Lie tu vos kul tū rą, tra di ci jas, pa tie ka lus.

įArgentiną. Ceremonijoje „Imigrantų repre
zentacija–išlipimasišlaivo“dalyvavolietuvių
bendruomenėsnariai,apsirengę to laikmečio
drabužiais.
Darvykofutbolo,tinklinioirkrepšinioturnyras,

kurLietuvoskomandaitaippatpuikiaisekėsi.

LiaudiŠkųŠokiųGrupėS„kaLnapuŠė“
apSiLankyMaSberiSSoMieSte

Nidos kultūros ir turizmo informacijos cen
tro„Agila“liaudiškųšokiųgrupę„Kalnapušė“į
šventępakvietė lietuviųkultūros irsavišalpos
draugija„Nemunas“.Kolektyvaspasirodėpa
grindinėjescenoje,vėliaudalyvavoeisenoje.
Berissomiestosavivaldybėsmerasdr.Jorge

Nedela susitiko su „Kalnapušės“ nariais. Jie
apsikeitėdovanėlėmis,merasperskaitėpasira
šytądekretą„Municipalinispaveldas–liaudiškų
šokiųgrupei„Kalnapušė“.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos cen

tro „Agila“ liaudiškų šokių grupė „Kalnapušė“
koncertavoMardelPlatosmiesto teatre„Au
ditorium“.Taippatkolektyvasaplankėlietuvių
draugijas„Mindaugas“Berissomiesteir„Argen
tinoslietuviųcentras“sostinėje.
„Kalnapušės“ kolektyvo ir delegacijos na

riamspervisąapsilankymolaikąbuvosuteiktas
Berissomiestogarbėssvečiovardas.

Šventėsorganizatoriųinf.

Senjorųšokėjųgrupė„Griaustinis“

Jaunimošokėjųgrupė„Nemunas“
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Sunkupatikėti,kadšiametechnologijųamžiujegalibūtine
išsilavinusių,neraštingųsuaugusiųžmonių.Tokieyraromai.
Paskutiniojo2011m.visuotiniogyventojųsurašymoduomeni
mis,Lietuvojegyvena2,1tūkst.romų.2008m.Socialiniųtyrimų
centroEtninių tyrimų instituto atlikto tyrimo „Romųpadėties
tyrimas:romaišvietimoirdarborinkossankirtoje“ataskaitoje
pateikiamatokiastatistika:„Penktadalis(20,3proc.)apklausoje
dalyvavusiųromųnelankėbendrojougdymomokyklosirnėra
baigęnėvienosklasės.Ketvirtadalisapklaustųjų(25,5proc.)
mokėsitikpradinėjemokyklojeiryrabaigę1–4klases.Kiek
daugiauneitrečdalis(36proc.)apklausojedalyvavusiųromų
lankėvidurinęmokyklą,tačiaubaigėnedaugiaukaip8klases,
kitaip tariant,nebaigėpagrindiniougdymopakopos.Tikkas
šeštas (17,3proc.) tyrimedalyvavęs romasyrabaigęs9ar
daugiaubendrojougdymomokyklosklasių.“

roMųuGdyMoiŠŠūkiai

1998m.VyriausybėsnutarimuPanevėžiopataisosnamuose
įsteigtavidurinėmokykla,pastaraisiaismetaistapusiPanevėžio
suaugusiųjųirjaunimomokymocentroPataisosnamųskyriumi.
Šiojemokyklojeapie40–50proc.visųmokiniųsudaroromų
moterys.Pradinėje klasėje kasmetmokosi apie 30moterų.
Nelaisvėsuteikėgalimybęįgytiišsilavinimą.Jųamžius–nuo
25iki60metų.Suaugusiosmoterys,kuriųlavinimunuovai
kystėsniekasnesirūpino,saukeliamažiausiustikslus–įveikti
neraštingumą,pramoktiskaičiuoti.Sunkusuvokti,kadmoterys,
užauginusiosvaikusiranūkus,kasdieneinančiosįparduotuvę
pirktiproduktų,ikidešimtskaičiuojapirštais,nepažįstalaikro
džio, nesupranta termometro parodymų, nežino, kiek centų
turieuras,pasirašydamosdokumentuspadedakryželį... Itin
menkasaplinkos,pasauliosuvokimas.Tos,kuriomsvaikystėje
tekošiektieklankytimokyklą,savogebėjimaisnelabaiskiriasi
nuovisiškainesimokiusiųjų.Romųvaikųmokykloslankomumo
rodiklis labai žemas, tadatitinkamaimenki ir įgūdžiai.Kiek
vienaismetaisklasėjeturiukeletąmoterų,turinčiųspecialiųjų
poreikių.Kadangišiežmonės turi teisę išvengti izoliacijos ir
atskirties,tenkaugdytiirtokiasmokines,taikantjomsžemes
nįugdymostandartą.Kitavertus,kartaisnespecialistuisunku
nu sta ty ti, ar tai yra spe cia lu sis po rei kis, ar so cia li nio ap lai du mo 
padarinys.Tokspradinėsklasėskontingentasmokytojui yra
pirmasisiššūkis.Lietuvosromaibendraujalietuviųarbarusų
kalbomis.Kadangišioskalbossvetimos,kalbėjimoįgūdžiaiitin
riboti.Lietuviųkalbamoterysgalipaprašytipagalbos,tačiau
nederinasakinyježodžių,naudojanetaisyklingasgramatines
formas,skurdusjųžodynas.
Didžiausias iššūkis, kad romų, turinčių savo kalbą, bet

neturinčių rašto, ugdymas vyksta ne jų kalba, bet lietuvių.
Valstybinėsugdymoprogramosnepritaikytos romųmokinių,
ypač suaugusiųjų, pradiniamugdymui.Nėrametodologinės
medžiagos,kvalifikaciniųkursųpedagogamsarkitokiospa
ramosdirbantiesiemssuromais.Tadmokytojamstenkakurti
savo programas,metodus, priemones ir strategijas.Tiesa,
2014m.tekodalyvautiRomųvisuomenėscentroorganizuotoje
konferencijoje,kurdirbantiejisuromaisdalijosisavopatirtimi.
Atsižvelgdamaįsavomokiniųamžių,gyvenimopatirtį,tikruo
siusgebėjimusirateitiesporeikius,parengiauPradiniougdymo
lietuvių kalbosprogramąsuaugusiems romams.Programos
tikslas–įgytikomunikavimokompetenciją,didintiraštingumą,
sudarytitolesniougdymodalykinėjesistemojesąlygas.Vienas
išugdymouždaviniųyrapažintiirpuoselėtiromųtautoskultūrą
beitautosaką.
Kitasiššūkis–mokymopriemonės.Jeiguskaitymopradme

nųgalimamokytis išelementoriaus, tai kalbėjimo,skaitymo
įgūdžiams tobulinti skirtųmokymopriemoniųnėra.Vaikams
parengtivadovėliaineipagaltematiką,neipagalįgūdžiųlygį
netinkasuaugusiesiems.Taippatjiemsnetinkairtievadovė

romųpradiniougdymoiššūkiaiirstrategijos

liai,iškuriųvalstybinėskalbosmokositautiniųmažumųvaikai.
Iššūkismokytojuiirtai,kadjungtinėje(1–4)klasėjevalstybinės
kalbosvienumetumokosiskirtingųgebėjimų,įgūdžiųturinčios
moterys.

uGdyMoSiMotyVacijoSVeikSniai

Yradaugybėobjektyviųirsubjektyviųveiksnių,padedančių
tuosiššūkiusįveikti.Vienasjų–mokymosimotyvacija.Jeigu
pastaruojumetumotyvacijosproblemassprendžianetiksu
augusiųjųmokyklos,betirgimnazijos,tairomųmoterųmoty
vacija–puiki.Josnoriailankomokyklą,nepraleidžiapamokų,
pagarbiaielgiasisumokytojaisirnoriįgytiįgūdžių.Ugdymosi
motyvacijąskatinateigiamasįstaigųpožiūrisįbesimokančias
nuteistąsias.Probacijoskomisijajomsnumatolygtiniopaleidi
molengvatas,oPataisosnamai,suderinusdarbotvarkę,sudaro
sąlygaslankytimokyklą,dalyvautirenginiuose,taikoskatinimo
formas.Mokymąsimotyvuojaugdymoįstaigospedagogųpožiū
risįromųsocialines,nacionalinesiršvietimoproblemas,taippat
jaukiirpakankamaiaprūpintamokyklosaplinka,bendravimo
kultūra,kaimoteryspirmiausiayramokinės,onenuteistosios.
Motyvuoja ir neformali veikla – šventės, renginiai, tinkamas
dėmesysromųetnineikultūrai.

koMpetencijųuGdyMaSiruGdyMoStrateGijoS

Anksčiauminėtiromųugdymoiššūkiaiverčiaieškotistrate
gijų,norintpasiektibentminimalųugdymorezultatą.Kuriant
ugdymostrategijas,lygiagrečiaiugdomosbendrosioskompe
tencijos.Svarbuišmoktisektiirįdėmiaiklausyti,kaiskaitoarat
sakinėjakitamokinė.Suvokti,kadpamokaprasidedairbaigiasi
netada,kaimokinysnori,okaipranešamokytojas.Suprasti,
kadeitiprielentos–nebausmė,opagalbamokiniui.Suvokti,
kadpateiktis–tainepramoginisfilmukas,ougdymoproceso
dalis,vadovėlis–knyga,iškuriosmokiniaimokosidaugmetų,
jiyratausojama,saugoma,tai–nepiešimosąsiuvinis.Ben
drųjųkompetencijųtrūkumasstabdougdymoprocesą:sunku
surastireikiamąpuslapįelementoriuje,nesneturinumeracijos
skaitymoįgūdžių,nežino,kursąsiuviniopradžia,kurpabaiga,
kokiatvarkareikiarašyti.Tenkaugdytikompetencijas,kurias
jauturiikimokyklinioamžiausvaikai.Trūkstamatematiniųge
bėjimų.Net ir3,4ar5klasesvaikystėje lankiusiosmoterys
neturimatematiniųįgūdžių,nepažįstalaikrodžio,nežinoirne
suvokianeidaugybos,neidalybosveiksmo(vaikaidaugybos
irdalybospradedamokytis2klasėjeirtadaišmokstapažinti
laikrodį).Jeiirįgyjašiokiųtokiųskaitymoįgūdžių,matematikos
užduočiųsavarankiškai,bemokytojospagalbos,negebanei
perskaityti,neisuvokti.
Kurdama ugdymo strategijas,matau, kad rezultato taip

greitai, kaip norėtųsiman irmanomokinėms, nepasieksiu,
tadišpradžiųsvarbesnistampapatsugdymoprocesasir jo
organizavimas.Norint išlaikyti turimąmotyvaciją,svarbu lai
kytis nustatyto tvarkaraščio: laiku pradėti, baigti, nejungti ir
nepraleisti pamokų.Stengiuosi sudominti ugdymo procesu
taip,kadišnyktųbaimė„nemoku“irsustiprėtųpasitikėjimobei
saugumojausmas.Tadsumažinuinformacijoskiekį,sulėtinu
programos įsisavinimo tempą, susiaurinu pamokos tikslą.
Temas irveiklaspriartinupriemokinėmsartimų,pažįstamų,
maloniųdalykų:pokalbiaiapiešeimą,vaikus,maistogamini
mą,sveikatą, ligas.Atsirandaporeikisparašytišeimosnarių
vardus, sudaryti produktų sąrašą, kurti taisykles, užrašyti
patiekaloreceptą.Itinsėkmingasugdymostrategijoselemen
tas–mokomosiosmedžiagossąlytissuromųtautoskultūrair
tautosaka.Skaitomesmulkiąjątautosaką,pasakas,kalbame
apie romųpapročius, tradicijas.Stengiuosi,kad josdidžiuo
tųsi romų tautos etnine kultūra: šokiais, drabužiais, tradici
niaisvalgiais.Mokomėsprimirštų,ogalirnegirdėtųpatarlių,
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pasakų.Informacinėstechnologijosugdymoprocesąpadaro
įdomesnį,patrauklesnį,sudarotarpdalykinėsintegracijossą
lygas. „PowerPoint“programa ruošiamospasauliopažinimo
pateiktys,kurioseintegruotalietuviųkalbosmedžiaga,skirta
skaitymotechnikaitobulinti.Kadangimoterysneturimokymo
sikompetencijų,visasugdymosiprocesasvykstatikklasėje,
neskiriaminamųdarbai,kuriųjosnegalėtųatliktibepašalinių
pagalbos.Vienasišstrategijoselementų–žodinisskatinimas.
Teigiamasvertinimas,įgijusnetmažiausiągebėjimą,skatina
motyvaciją.Ypačmotyvuoja pagyrimas, išmokytojos lūpų
išgirstasromųgimtąjakalba.Ugdymostrategijųsąrašasbū
tųneužbaigtasbeprojektinės irneformaliosveiklos.Dažnai
romainėralinkędalyvautiįvairiuoseužsiėmimuose.Mokykla,
supažindindamaPataisosnamųbendruomenęsuromųtautos
istorijairkultūra,skatindamapuoselėtitautinįpaveldą,formuo
japalankesnįaplinkospožiūrįįromųtautąirugdopačiųromų 
savigarbą.
Romųugdymosėkmėskriterijus–didėjantisraštingumas.

Įgijusios bentminimalius gebėjimus pagal pradinio ugdymo
standartus,moterys toliaumokosi aukštesnėse pakopose.
Pastaraisiaismetaiskasmetdaugėjapagalpagrindinio irvi
durinio ugdymoprogramasbesimokančiųmokinių. 2011m.
gyventojųbūstųsurašymoduomenimis,romųneraštingumas
mažėja.Nuo2001m.iki2011m.neraštingųžmoniųsumažėjo
nuo26iki10proc.,pradinįišsilavinimąturinčiųžmoniųišaugo
nuo31iki42proc.irt.t.Skaičiuojant,kadšiuometuLietuvoje

gyvenaapie2tūkst.romų,2,2proc.jų(apie45moteris)kasmet
siekiaišsilavinimoPanevėžiosuaugusiųjųirjaunimomokyklos
Pataisosnamųskyriuje.Prisiminus,kadmokyklaPataisosna
muoseveikianuo1998m.,peršasiišvada,jogmokytojaidaug
prisidėjoprieromųneraštingumomažinimo.

iŠVadoS

 � Teigiamaspožiūris į socialinęatskirtį patiriančiusasme
nis, ma lo ni, ra mi mo ky mo si ap lin ka, ne kin tan tis mo ky mo si 
laikas–ypatingifaktoriai,lemiantysmokymosimotyvaciją
irsėkmę.
 � Suaugusiųjųugdymouždavinys–suvokti,kadšiossocialiai
pažeidžiamos grupės asmenims ugdymoprocesas, lei
džiantispakylėtinuteistojosavigarbosjausmą,nemažiau
svarbusužugdymosirezultatą.
 � Tokiaugdymostrategija,kuriglaudžiaisiejasisugyvenimu,
pažįstamaaplinka,tematika,netiksuteikianaujųįgūdžių
irgebėjimų,betirmokoatliktipareigą,išmokonaujoslai
kysenostaisykliųirmotyvuojakeistis.
 � Suaugusiųjųugdymasįkalinimoįstaigosesuteikiagalimy
bęromųmoterimsdidintiraštingumąirsiektiišsilavinimo.

VitalijaJAKUTONIENĖ
Panevėžiosuaugusiųjųirjaunimomokymocentro

Pataisosnamųskyriauspradiniųklasiųmokytojametodininkė

Meš ku tis ir to liau vi sus Lie tu vos vai kus kvie čia mo ky tis, 
pa žin ti ir tau so ti su pan čią ap lin ką. Jų at ei nan čiais me tais 
lau kia ne mo ka ma mo ko mo ji me džia ga, daug įdo mių idė jų 
gam tos moks lų bei eko lo gi jos te mo mis, žai di mai, pa žin ti
nės iš vy kos ir kt. Vai kai, auk lė to jai, tė ve liai kvie čia mi reng ti 
spe cia lius ren gi nius ir da ly vau ti kon kur suo se. Pa si bai gus 
pro gra mai vi sos gru pės gaus meš ku čio Ku buš pa ruoš tus da
ly va vi mą pa tvir ti nan čius ser ti fi ka tus. Pro gra mo je 2016 m. 
da ly va vo 15 tūkst. vai kų iš 184 Lie tu vos lop še liųdar že lių.

Programaparengtaatsižvelgiantįikimokykliniųįstaigųme
todines programas.Ruošiant antrąjį leidimą, įtraukta daug
naujųveiklųekologijos,aplinkosaugos,sveikosgyvensenos
temomis. Programą patvirtino Ikimokyklinių įstaigų vadovų
asociacija,sulauktapartneriųpalaikymo.Kiekvienamprisijun
gusiamdarželiuibusišdalytosknygosmokytojams,užduočių
knygelės vaikams, informaciniai plakatai tėveliams.Vaikai
sužinos,kodėlperdienąreikiasuvalgyti5vaisių irdaržovių
porcijas, kodėl reikia sportuoti, judėti ar sveikaimaitintis. 
Pervisasveiklasvaikuslydėspamėgtasherojus–meškutis
Kubuš.

LietuVa–GražiŠaLiS,kuriojeGeraGyVenti

VisusprieprogramosprisijungusiusLietuvosdarželiuskvie
čiamedalyvautikonkurse„Gražiausiavietajūsųmieste“.Vaikai
susavoauklėtojaisvykdydamiveiklaskeliaujairpažįstasavo
miestą,ieškovietų,kursmagubūtiiržaisti.Auklėtojaikonkursui
galisiųstisavogrupėsnuotraukąišgražiausiųLietuvosvietovių.

prasidėstarptautinioprojekto„Meškučiokubušgamtos 
mylėtojųklubas“antrasisprogramosetapas

Kartusuvaikaisatraskime,kiekdaugyranematytų,nelankytų
vietovių,pasidalykimeinformacijavienisukitais,parodykime,
kadLietuva–gražuskraštas,kuriamegeragyventi.
Mes,suaugusieji,kasdienvaikamsrodomeskirtinguselge

siomodelius.Jiegreitaimokosi,įgyjamūsųpožiūrįirformuoja
savoelgseną.Todėlprogramaskatina į veiklas įsitraukti ne
tikauklėtojus,vaikus,betirjųtėvelius,kadmažyliaigreičiau
mokytųsirūpintispasauliu,kuriamegyvena.
Programosorganizatorius–prekėsženklas„Kubuš“,part

neriai:UAB„Osama“,Lietuvosšvietimopagalbosasociacija,
Kauno lopšelisdarželis „Želmenėlis“. Programos draugai: 
VšĮ„Pakuočiųtvarkymoorganizacija“,šeimospramogųirkū
rybosparkas„Vaikystėsmiestas“.

Skelbiamenaująregistracijąįtarptautinioprojekto
„MeškučioKubušgamtosmylėtojųklubas“

antrąjįprogramosetapą

Kviečiamemokyklasdarželius, daugiafunkcius centrus,
lopšeliusdarželius išvisosLietuvos registruotis įedukacinį
ekologinįprojektą.
Jumsreikia:
 � Ikišiųmetųgruodžio1d.užsiregistruotiinternetopus
lapyjewww.gamtosdraugai.kubus.lt/u%C5%BEsiregist
ruokite,6.html.
 �Nuo gruodžio1d.ikigruodžio23d.išKaunolopšeliodar
želio„Želmenėlis“(V.Krėvėspr.95,Kaunas)pasiimtimoky
tojo,darželinukoknygųbeiplakatųiružduočiųatmintines.
 � Parengtiprojektoataskaitąiki2017lapkričio1d.

Visusklausimusirneaiškumusgalimeišspręstiel.paštu
saulesereniene@gmail.comarbatel.867651978.
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Dviem sakiniais

anglųkalboskonkursas
VisojeEuropoje penkioliktąjį kartą paminėtaEuropos kal

bų diena, simbolizuojanti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę.
Ta progaŠiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“
skyriuje vykoanglų kalbos konkursas „Protųmūšio iššūkis“
(angl.„BrainBattleChallenge“),kurissukvietėmiestoaštuntų
klasiųmokiniuspasitikrintisavožiniasapieEuroposkalbas,
jųistorijąirkilmę.
Dalyviai atsakinėjo į klausimus, klausėsi, bandėatpažinti

Europos šalių himnus, o konkurso pabaigoje šoko tradicinį
graikųšokį–sirtakį.NugalėtojaistapoŠiauliųVincoKudirkos
progimnazijos aštuntokų komanda, antrąja vieta džiaugėsi
ŠiauliųDainųprogimnazijosaštuntokai, trečioji vietaatiteko
ŠiauliųJovaroprogimnazijosmokiniams.
Konkursą organizavoŠiauliųDainų progimnazijos anglų

kalbosmokytojaVilmaMatuzevičienė.

ŠiauliųDainųprogjosinf.

¢ ¢ ¢

baigiamasiskonkursorenginys
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Lietuvos

mokiniųneformaliojošvietimocentrujautrečiusmetusvykdo
nacionalinįkonkursą „Pamokagamtoje:svajokimedrauge!“.
Konkurso esmė–mokytojai sumokiniais kuria gamtos pa
mokas, kurios vyksta saugomose teritorijose.Netradicinės
pamokosbuvoorganizuojamosLabanoro,Ventos,Dubysos,
Biržų,Nemunodeltos,Pagramančio,Asvejos,Neries,Metelių,
Panemunių,VeisiejųregioniniuoseirKuršiųNerijos,Dzūkijos
nacionaliniuoseparkuose,ČepkeliųirViešvilėsvalstybiniuose
gamtiniuose rezervatuose.SpalįVentos regioniniameparke
vyko šiųmetų konkurso baigiamasis renginys, apdovanoti
nugalėtojai.
Vertinimokomisijaišrinko9mokiniųkomandas,kuriųpamo

kosbuvometodiškos,jųturinyspritaikomaspraktiškaiirgalės
taptipuikiamedžiagakitomsmokykloms.

 � 1–4klasiųgrupėsnugalėtojaistapoMolėtųpradinėmokyk
la,Akmenėsr.NaujosiosAkmenės„Saulėtekio“progimna
zija,Vilniausšv.Kristoforoprogimnazija.
 � 5–8klasiųgrupėjediplomaiirdovanosišdalytosTauragės
„Šaltinio“progimnazijos,VilniausGabijosgimnazijos,Ša
kiųr.Gelgaudiškiopagrindinėsmokyklos,Šilutėsr.Rusnės
specialiosiosmokyklosmokiniams.
 � 9–12 klasių grupėje įdomiausią gamtos pamoką sukūrė
AlytausJotvingiųgimnazijosatstovai.
 � Ikimokyklinio ugdymogrupės nugalėtojais tapoAlytaus
lopšeliodarželio„Volungėlė“auklėtiniai.

Konkursusiekiamastiprintišvietimo institucijų irsaugomų
teritorijųbendradarbiavimą,sudarytigamtamoksliniougdymo
plėtotėssąlygasnetradicinėsemokymosiaplinkose–naciona

liniuoseirregioniniuoseparkuose.Konkursas–tęstinis,kitais
metaisnacionaliniamekonkurse„Pamokagamtoje:svajokime
drauge!“laukiamegausesniodalyviųbūrio.

Visastekstas–www.ventosparkas.lt/?read=25035.

¢ ¢ ¢

LankėsiŠiauliųmiškųurėdijos
me de ly ne

Gamtojedardauggyvybės,judesio...NesnaudžiairŠiau
liųr.Drąsučiųmokyklosmiškininkųbūrelis.15jonarių,lydimi
vadovėsRasmosTurauskienėsirmokytojosKristinosAndriu
levičienės,patraukėįŠiauliųmiškųurėdijosmedelyną,esantį
Vainagiųkaime.Pirmiausiavaikamsbuvoparodytasfilmukas
apieVainagiųgirininkiją,vėliau jiesupažindintisumedelyno
sodinimoirpriežiūrostechnika,sodinukųsaugojimošaldomai
siaissandėliais.Galiausiaivisiiškeliavoįdidžiuliusmedelyno
plotus.Mokiniamsbuvonetiksmalsupamatytimažusmedelių
sodinukus,betirspėlioti,kokietaimedžiai,perkieklaikouž
augadaigeliai.Įdomubuvoišgirstiirapiesodinukųpriežiūrą,
laistymą,ravėjimą,apietai,kaiprenkamosmedžiųsėklos.

Išvykaįmedelynąbuvonetiknaudinga,informatyvi,betir
smagi. JauniejiDrąsučiųmokyklosmiškininkai pasinaudojo
progairaplankėVainagiųpiliakalnįbeiPustlaukioduobę.Pui
kiainusiteikę,susižavėjęKurtuvėnųregioninioparkogamta,jie 
pasižadėjočiasugrįžtipavasarį,kaiVainagiųgirininkijospušyne
pražystarododendrai.

Jaunųjųmiškininkųbūrelioinf.

¢ ¢ ¢

dalyvavosolidarumobėgime
Organizacija„Gelbėkitvaikus“jaunebepirmusmetusapie

pagalbąkitamkviečiapagalvotinetikvyresniųjųklasiųmoki
nius,betirmažuosius.SpaliopradžiojeprievisojeLietuvoje
vykusio solidarumobėgimo prisijungė ir VilniausVolungės
darželiomokyklos auklėtiniai. Šiemet per šią akciją vaikai
pasisakėpriešpatyčias,skatinobūtidraugiškesniems,geres
niems,kartusu tėveliaispaaukojo–prisidėjoprieZambijos
vaikųmirtingumomažinimo.
PasakVolungėspriešmokykliniougdymopedagogėsRūtos

Dubrovskytės,gražuirprasminga,kadpriešiosakcijosnoriai
prisidėjoirGeneroloJonoŽemaičioLietuvoskaroakademija,
įsileidusimažuosiusVolungėsbėgikusįsavodidelįstadioną.
„Manotikslas–kadvaikaikuodaugiaujudėtų,otoksbėgimas,
kurisvienijairnešasolidarumožinutę,–nuostabiprogasude
rintisveikatingumąirgražųsiekį“,–sakoVolungėsdarželio
mokyklosbėgimąorganizavusiR.Dubrovskytė.
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Saulėtą rytą akademijos stadione vaikai kartu su studen
tais,treneriuAlvyduKoncevičiumi,auklėtojomisirmokytojais
gerai pasimankštino ir stojo prie starto linijos. Į solidarumo
kilometrą šįkart sutilpo ne tik vienybė dėl gražaus tikslo, 
betirdaugybėšypsenų.

VilniausVolungėsdarželiomklosinf.

¢ ¢ ¢

akcija„Mankšta–puikidienospradžia“
Spaliopirmasisšeštadienis–Kūnokultūrosirsportodiena.

Norėdamišiądienąpaminėtinetradiciškai,Kaunor.Nevero
nių lopšeliodarželiougdytiniai irpedagogėsRitaDainelienė
beiKarolinaSebekinaitėpakvietėvisąbendruomenępradėti
rytąmankšta.Tarpaktyviaisportuojančiųbendruomenėsnarių
buvoirvoskeletomėnesiųsulaukęsModestobrolisMartynas,
kurislygsuprasdamas,kadmankštintisnaudinga,vartėsinuo
vienošonoantkito.

Pagrindinis šiosakcijos tikslas – tenkinti vaikoporeikį ju
dėti,lavintijofizinesgalias.Mankštąpradėjomenuopirštukų
žaidimų,oįvairiemskūnoraumenimsstiprintiskirtuspratimus
atlikome sumuzika.Vaikai džiaugėsi, kad galėjo tėveliams
parodytijudesius,kaipreikiasusikibtirankomis,norint„pjauti
malkas“,kaiptaisyklingaiatsigultiir„mintidviratukąįdarželį“.
Mankšta–gerossavijautosgarantas,okasdienėmankštaturi
didelęauklėjamąjąreikšmę.Jiugdovalią,ryžtingumą,atkak
lumą,drausmęirištvermę.
Padėkojęirapdovanojęvisusdalyviusakcijosženkliukais,

organizatoriaipalinkėjobūtisportiškiemsirprisiminti,kadfizinis
aktyvumas–sveikatosšaltinis.

Kaunor.Neveroniųl.d.inf.

atverstiramutėsSkučaitėspoezijos
pus la piai

PoetėsRamutėsSkučaitės 85ųjų gimimometinių proga
ŠiauliųGegužiųprogimnazijosbibliotekininkėsGražinaPleka
vičienė,NatalijaRafaelirpradiniųklasiųmokytojosorganizavo
piešinių parodą „Močiutės skrynioje“.Darbai eksponuojami
Šiauliųmiestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos„Šaltinėlio“
filiale. Į parodosatidarymąbuvo pakviesti irMedelyno pro
gimnazijostrečiokai,tadrenginiuiruošėmėsdrauge.Mokiniai
susipažino supoetės kūryba, piešė, kūrėpoezijosposmus.
Tokierenginiaiypačreikalingišiaislaikais,kadvaikainepasi
liktųvienkompiuteriųpasaulyje.
Šiauliųmiestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos„Šaltinėlio“

filialeR.SkučaitėsknygųparodąpristatėbibliotekininkėLigita
Laurinskytė, o savanorėAgnė Jusiūtė organizavo viktoriną.
DėkojamebibliotekosvedėjaiRitaiBložieneiužpalaikymą.

ReginaBARTKEVIČIENĖ
ŠiauliųMedelynoprog-jospradiniųklasiųmetodinėsgrupėspirmininkė

¢ ¢ ¢

didžiojipamokasu
MikalojumikonstantinuČiurlioniu

Viena prasmingiausių ir, ko gero, labiausiai jaudinančių
PlungėsMykoloOginskiomenomokyklostradicijų–kiekvie
nąrugsėjolygiadienįpasinertiįLietuvosgenijausMikalojaus
KonstantinoČiurlionio gyvenimo ir kūrybos pasaulį, pajusti
neaprėpiamą jo erdvių didybę...Mokyklos bendruomenei ši
tradicijayrane tik įkvėpimo irnetikėtųatradimųšaltinis,bet
kartuirkuklusšventospareigosdidžiojomenininkoatminimui,
Plungėsmiestoistorijaiirkultūraiišpildymas.
Mokyklajaudaugmetųįgyvendinatęstinęedukacinėskul

Integruotadailėsirmuzikospamoka:mokiniaiirmokytojai,suvienytibendrokūrybinio
procesonuotaikos,piešiaM.K.Čiurlioniosimfoninępoemą„Jūra“

RomualdoLukošiausnuotr.

tūrinėsveiklosprogramą„Žvalgykisnuoaukštųbokštų“,kuri
tapofilosofiniupagrindukūrybiškaiplėtotiirįgyvendintimeni
niusprojektus.ŠiaismetaisM.K.Čiurlioniogimtadienismeno
mokyklojebuvopažymėtasturininguprojektu„Didžiojipamoka
suM.K.Čiurlioniu“. Jo vyksmą inicijavomuzikos teorijos ir
dailėsskyriųmokytojai.Projektąvainikavorenginys„Rudens
akvarelėM.K.Čiurlioniui“.

DaliaSTASIKĖLIENĖ
PlungėsMykoloOginskiomenom-klosdirektorėspavaduotojaugdymui

Visastekstas–www.plunge.lt.
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J.Damijonaitispriklau
so taiLietuvosmokytojų
inteligentųkartai,kurica
rinėsRusijospriespaudos
metais dėjo pirmuosius
akmenis į tautinėsmo
kykloskūrimosipamatus,

kovojodėlteisėsvaikusmokytigimtąjakalba.Lietuvosšvietimo
istorijosmuziejausfonduosesaugomasJ.Damijonaičioisto
rinispalikimas:nuotraukos,dokumentai, rankraščiai, laiškai,
vadovėliųpradinėmsmokyklomskolekcija.

jaunyStėSMetai

J.Damijonaitis gimė 1871m. rugpjūčio 15 d.Antano ir
MarijonosšeimojeBeržiniškėskaime,Gudeliųvalsčiuje,Ma
rijampolėsapskrityje.Juozasbuvovyriausiassūnus. Išviso
šeimoje augo keturi vaikai.Tėvas vertėsi statybomis, o už
gautaspajamasgalėjoleistivisustrissūnusįmokslus,tikse
suoNatalijalikodirbtiūkyje.J.Damijonaitismoksluspradėjo
VišakioRūdospradžiosmokykloje,o1887m.įstojoįVeiverių
mokytojųseminariją.
BaigęsVeiveriųmokytojųseminariją,kaipirdaugelistometo

inteligentųdarboLietuvojenegavo,tadbuvopriverstasjoieškoti
svetur.1890–1914m.J.DamijonaitisdirbocentrinėsLenkijos
(Polevo, Šarleikių, Zavercės kaimų) pradinėsemokyklose,
tačiauvisąlaikądomėjosiįvykiaisLietuvoje,bendradarbiavo
suslaptalietuviųspauda:laikraščiais„Draugija“,„Ūkininkas“
(1893–1895),vėliau„Vilniausžinios“(1905–1906).Pasirašinė
jo,kaiptuometubuvoįprasta,slapyvardžiais:Beržininkietis,
Mokytojas,Pusmergaitė,Pusvyris,Pusmergelė,prisijungėprie
Lietuviųmokslodraugijos(1907).

juozasdamijonaitis–žymustarpukarioLietuvospedagogas

karonubLokŠti...

ŽiniaapieprasidėjusįPirmąjįpasaulinįkarą
J.Damijonaitįužkluposušeimaatostogaujant
Lietuvoje.JissužmonaStefanijairdviemdukro
misjaunebegrįžoįLenkiją,apsigyvenoVilniuje.
1914m.,prasidėjusPirmajampasauliniamkarui,
didžioji lietuvių inteligentijosdalispasitraukė į
carinėsRusijosgilumąirtęsėpradėtusšvietė

jiškusdarbus.J.DamijonaitisišpradžiųapsistojoJaroslavlyje
irevakuotojeMarijampolėsberniukųgimnazijojedėstėlietuvių
kalbą.1915m.pabaigojepersikėlėįVoronežą,kurvykoaktyvus
tautiečiųšvietėjiškasirkultūrinisgyvenimas.Tenevakuotoje
Vilkaviškioberniukųgimnazijojedėstėlietuviųkalbą,organiza
volietuviųmokytojųvasaroskursus,dirboLietuviųdraugijoje
nukentėjusiemsdėlkarošelpti.

pedaGoGinėVeikLakaune

1918m.J.Damijonaitissukitaislietuviųinteligentais,moki
niais,karopabėgėliaisišVoronežosugrįžoįLietuvąirnetru
kuspradėjomokytojautiAleksotopradžiosmokykloje.Pirmieji
žingsniainebuvolengvi.Mokyklųbūklėapgailėtina...Nebuvo
pritaikytųpatalpų,oypač trūkovadovėlių irkvalifikuotųmo
kytojų,kuriegalėtų juosrašyti.Tokiapadėtisskatinolietuvių
inteligentiją imtis didesnės inicia
tyvos.Pagaliau,rašytivadovėlius
buvokiekvienoLietuvosinteligento
garbėsirpareigosreikalas...Taiir
darėtokiežinomivadovėliųauto
riai,kaipStasysMatjošaitisEsmai
tis,J.Damijonaitis,JonasMurka,
Antanas Vireliūnas,Augustinas
Jakučionis,AntanasBusilas,Pra
nasMašiotasirkiti,rašędaugiau
neivienodalykovadovėlius.
1918m. rudenį J.Damijonaitis

paskirtas LR švietimoministeri
jos įgaliotiniuKaunomiestui,nuo
1919m.pradžios–Kaunomiesto
irapskritiesšvietimoinstruktoriumi, 

Šiais me tais mi ni me žy maus tar
pu ka rio Lie tu vos švie tė jo, pe da go go, 
va do vė lių mo kyk loms au to riaus, 
pub li cis to, vi suo me nės vei kė jo Juo zo 
Da mi jo nai čio (1871–1926) 145ąsias 
gi mi mo ir 90ąsias mir ties me ti nes.

N
uo
tra
uk
os
iš
L
ie
tu
vo
s
šv
ie
tim

o
is
to
rij
os
m
uz
ie
ja
us
fo
nd
ų

Kaunomiestopradiniųmokyklųšventė.DešinėjecentresuskrybėlerankojestoviJ.Damijonaitis.Kaunas,1926-05-30

J.Damijonaitis„ABCpradžiamokslis“.
Varšuva,1906
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o 1923–1926m. dirbo Kaunomiesto pradžiosmokyklų 
inspektoriumi.Tuometu jis faktiškai iš naujo sukūrėKauno
pradžiosmokyklųtinklą:perpalygintitrumpąlaiką(septyne
riusmetus)mokyklųskaičiusišaugonuo23iki51,pagerėjo
darbosąlygos.
Tačiaudidžiausią reikšmęLietuvosmokyklai ir pedagogi

neimintiesraidaiturėjoJ.Damijonaičioišleistivadovėliai.Po
1905m.Rusijosrevoliucijosjisparengėvisųpagrindiniųdalykų
vadovėliuspradineimokyklai:elementorių„ABCpradžiamoks
lis“(1906),kurioviršelįiliustravoMikalojusKonstantinasČiur
lionis,„Trumpąlietuviųkalbosgramatiką“(1909,penkileidimai)
ir„Aritmetikosvadovėlį“(2dalys,1909,1910).Vėliauparašėir
išleido„Aritmetikosuždavinyną“(3dalys,1922–1923,dvylika
leidimų)beiskaitinius„Vaikųdarželis“(1922).
J.Damijonaičio„ABCpradžiamokslis“buvopirmasismokyk

lai skirtas elementorius, sudarytas taikant rašymoskaitymo
metodą.Jametrysskyriai:ikiabėcėlinis,abėcėlinisirskaitiniai.
Tonebuvokituoseanksčiauišleistuoseelementoriuose.Suda
rydamasskaitinius,autoriussiekėsuteiktivaikuikuodaugiau
žinių apie gimtąjį kraštą. Elementoriuje gausu straipsnelių
gamtos,geografijos, istorijos, lietuvių literatūros, tautosakos
tematika.Šaliatekstųpateikiamaįvairiųgramatiniųir loginių
užduočių.Tokiavadovėliosudarymometodikarodo,kadau
toriusdomėjosižinomorusųpedagogoKonstantinoUšinskio
skaitymomokymometodikairišmaniai,kūrybiškaijąpritaikė
Lietuvosmokyklai. J.Damijonaičio išleistas lietuvių kalbos
gramatikosvadovėlissvarbustuo,kadskleidėJonoJablonskio
sudarytoslietuviųkalbosgramatikosmokslą,terminologijąir
kūrėgramatikosmokymometodiką.Visišioautoriausparašyti
gramatikos,aritmetikosvadovėliai,skaitiniaibuvopopuliarūs
beiplačiainaudojamitarpukarioLietuvosmokykloseirpojo
mirties.Vadovėliainuolatosbuvoišnaujoredaguojami,taisomi,
leidžiaminaujileidimai.Paskutinislietuviųkalbosgramatikos
leidimasišėjo1939m.

GiMtoSioSkaLboSpuoSeLėtojaS

J.DamijonaitisartimaibičiuliavosisuJ.Jablonskiu.Abubuvo
atsidavęmokslui,lietuvybei,lietuviųkalbai.Apiejųbičiulystę
bylojamuziejuje saugomi dokumentai, tarp kurių – vienas
ypačvertingasJ. Jablonskio laiškas,adresuotasJ.Damijo
naičiui.AutoriusprašoJ.Damijonaičiosurasti jopažįstamai
ZofijaiJucevičaiteiNečajevieneimokytojosdarbąkuriojenors
lenkųarrusųmokykloje.Darlaiškeužsimena,kadbūtųgerai
organizuoti lietuvių kalbos kursus tiemsmokytojams, kurie
sugrįžtaišRusijos.
J.JablonskiuiirKazimieruiBūgai1920aisiaisKaunesuor

ganizavuslietuviųkalboskursusmokytojams,tarpklausytojų
buvoirJ.Damijonaitis,tadajauėjęsKaunomiestopradžios
mokyklųinstruktoriauspareigas.Muziejujeyraišlikętųkursų
užrašai,autoriauspavadinti„Jablonskiopamokos“.Jievertingi
tuo,kadgalimesužinoti,kokiuslietuviųkalbosdėstymometo
dustadanaudojoJ.Jablonskisirpatslietuviųkalbosvadovėlių
autoriusJ.Damijonaitis.Įdomuseksponatas–J.Damijonaičio
rašiniųsąsiuvinis.Rašiniaiįdomūsnetikpažintinearistorine
prasme(pavyzdžiui,rašinys„IšTomoŽilinskogyvenimo“),bet
irtuo,kadkritinėspastabosparašytosnetikJ.Jablonskio,bet
irpatiesTomoFerdinandoŽilinskoranka.

J.Damijonaičiogyvenimasirdarbailiudijaapiedidžiulįat
sidavimąsavoveiklai,ypačpagarbąirdėmesįlietuviųkalbai,
rūpestį,kadlietuviškivadovėliaipasiektųirJungtinėseAmerikos
Valstijosegyvenančiųlietuviųvaikus.1921m.Čikagojelietuvių
leidybinėbendrovė„Draugas“išleidoJ.Damijonaičio„Trumpą
lietuviųkalbosgramatiką“(perspausdinta1914m.laida).
J.Damijonaičiogyvenimasneilgas,tačiaulabaiprasmingas.

Jissavopedagogineveiklanusipelnėdidelėspagarbos.Tad
neatsitiktinaiKaune,Aleksote,gatvė,kuriojegyveno,pavadinta
J.Damijonaičiovardu.

JūratėJAGMINIENĖ
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejausmuziejininkė

RugsėjįUtenosAdolfoŠapokosgimnazijašventė20ąjįmo
kyklosįkūrimojubiliejų.Taprogavykodaugįvairiausiopobūdžio
renginių:nuobuvusiųmokytojų(taippatirmokinių)vedamų
pamokųikišv.MišiųUtenosDievoApvaizdosbažnyčiojebei
iškilmingominėjimoUtenos kultūros centre. Įvairias veiklas
tiekmokykloje,tiekužjosribųorganizavoneviengimnazis
tai,mokiniųtaryba,betirmokytojai,tėvai.Jubiliejųiškilmingai
paminėjoirUtenosA.Šapokosgimnazijosbiblioteka,suteikusi
mokiniamsprogąsusitiktisuįdomiomisasmenybėmis,dalyvauti
netradicinėsepamokose.
Šventinėsavaitėprasidėjorugsėjo26ąją,kaibibliotekapa

kvietėmokiniusplačiaupasidomėtimokyklosistorija.Sureng
tassusitikimassubuvusiugimnazijosįkūrėjubeidirektoriumi
MiniumiŽiuliuirbuvusiupavaduotoju,lietuviųkalbosmokytoju
AlgimantuSiaurusaičiu.SusitikimąvainikavoAstosDirmaitės
smuikomelodija, trumpametražiame filme įamžintosA.Ša
pokos gimnazijos atidarymoakimirkos, jaudinantys dalyvių
prisiminimaiirparodos„Išgimnazijosistorijos“pristatymas.
Rugsėjo27ąjąbibliotekaskyrėmenui.I–IIIklasiųmokinius

pakvietėsusitiktisubuvusiadailėsmokytojaRūtaVanagickie
ne.Jipristatėnetiksavokarpinių,betirmezginiųkolekciją,
kuriaturėjogarbėspasipuoštikeletasUtenosA.Šapokosgim
nazijosauklėtinių.Persusitikimąbuvusimokytojapasakojoapie
prabėgusiusmetus,nuveiktusdarbus,skatinomylėtigimnaziją
irjojekurtimeną.
Rugsėjo 28oji buvo skirta gimnazijos įkūrimo istorijai

nagrinėti,orugsėjo29oji taposavotiškašventinėssavaitės
kulminacija,prasidėjusinetradicinetikybospamoka,vedama
bibliotekosvedėjosVidosGudelienės.Sugimnazijos istorija
bei paroda susipažino ir sesuoDominyka, šiojemokykloje
dirbantiantrusmetus.Perpamokąmokiniaidarsykįprisiminė
gimnazijosįkūrimoistoriją,dalijosismagiomismokyklosgyve
nimoakimirkomis.

Rugsėjo30ąjąjubiliejinęsavaitębibliotekojevainikavobu
vusiųgimnazistųviešnagė.Jievienuoliktokamspasakojoapie
savokarjerospasiekimus,patarė,kaipelgtisstudijųmetaisar
baigusmokyklą.Nuotoliniubūduprisijungė ir buvęs tikybos
mokytojasNerijusRastenis, šiuometu dėstantisVokietijos
Vasario16osiosgimnazijoje.Šventinįsusitikimąužbaigėmu
zikiniaiakcentai.
Taigi,nuostabiašventegalėjodžiaugtisneviendabartiniai

gimnazijosmokiniai,betirabsolventaibeiseniaijojenebedir
bantysmokytojai.

KarolinaRUPLĖNAITĖ
IIIklasėsmokinė

Jau nat viš kas Adol fo Ša po kos 
gimnazijosjubiliejus
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MokykLairiStorija

Šiųmetų spalio 9 d.VilniausVytautoDidžiojo
gimnazijaminėjo101ąsiasveiklosmetines.ĮVil
niaus rotušėje organizuotas iškilmes rinkosi visa
bendruomenė.Šventėjeypatingodėmesiosulaukė
alumnai. Jukšigimnazijanuopat įkūrimo (1915)
simbolizuojažmogausstiprybę:vienasišįkūrėjų–
tautospatriarchuvadinamasJonasBasanavičius–
mūsųinteligentijosvedlys.Įkvėptistipriųautoritetų
gimnazijąbaigėypatingižmonės.Renginyjeprista
tytamokyklos iniciatyva išleista knyga „Gydytojo,
chirurgoonkologo,habilituotomedicinosdaktaro,
profesoriausPetroNorkūnoprisiminimai“,josepig
rafas„Vilniauslietuviųinteligentųgyvenimasistorijos
kryžkelėje“(sudarėRimvydasGinkus).Taižymaus
gydytojo,profesoriausPetroNorkūno,buvusiogim
nazijosauklėtinio,menančionetdr.J.Basanavičių,
prisiminimai,darbųdienoraštis.Memuaruoseatgyja
VytautoDidžiojogimnazija–akademiška,griežta,
sutelkusiiškiliausiuslietuvius,stovėjusiuspriebesi
kuriančiosnepriklausomosvalstybėsvairo,lietuvius,
savopavyzdžiuįskiepijusiusmeilęgimtajaikalbaiir
Tėvynei,lietuvius,įteigusiustokiąstipriąjėgą,kuriąturimeikišių
dienų.Knygaimedžiagąrinkęgimnazistai(AdomasVasiliaus
kas,IevaGražytė),pristatydamisavodarbą,tarė:„Skaitydami
šiąknygąjaučiamebegalinęprofesoriausmeilęsavokraštui,
kultūraiirmokslui.Tokspavyzdysmums,jaunimui,teikiadva
siosstiprybėsirryžtomokantis.“
Konferencijoje Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto

vyriausiojimokslodarbuotoja,habilituotadaktarėNijolėLau
rinkienėskaitėpranešimą „VilniausVytautoDidžiojogimna
zijos tradicijų tąsa“,o institutovyresniojimokslodarbuotoja,
humanitariniųmokslųdaktarėAlmaLapinskienė–„Tarpukario
alumnai–literatūroskėlėjai“.Pastarasispranešimasatskleidė
įdomiųistoriniųfaktų,kultūriniogyvenimodetalių,pavyzdžiui,
apielietuviųinteligentiją lenkųokupacijosmetais.Pranešėja
pabrėžėVilniausVytautoDidžiojogimnazijosvaidmenį sos
tinėje: „Dauguma lietuvių inteligentų, tarp jų ir talentingiausi
rašytojai,buvopriversti išvažiuoti į laikinąjąsostinę.Vilniaus
lietuvių literatūrasunyko. Iš rašytojųVilniuje likoMarcelinas
Šikšnys,StasysMatjošaitisEsmaitis,AntanasValaitis,Jonas
Skruodys,VincasZajančkauskasirdarvienaskitas.Jų,kaip
irkitųVilniauslietuvių,didžiausiasrūpestisbuvoišlaikytikraš
tolietuviškumą.Menineikūrybainebeužtekdavoneilaiko,nei
jėgų.Kitavertus,visijiepirmiausiabuvopedagogaiiršvietėjai.
Tam,kadatgytųVilniauslietuviųliteratūra,turėjoišaugtinauji
talentai.IrjieaugoVytautoDidžiojogimnazijoje.
Naujojo literatūrossąjūdžiopradžia–1924m.išėjęsgim

nazistų literatų almanachas „Milda“.Šis rinkinys pavadintas
mokytojoAntanoKrutulio įsteigtoskuopelėsvardu.Kuopelė
turėjo6sekcijas,vienajų–literatų.Jųkūrybairsudarėalma
nachą.Kukliosapimties ir išvaizdosalmanache išspausdinti
24prozosir33poezijoskūrinėliai.Autoriųskaičiusirginemen
kas–18mokinių.
Norsalmanacho temos, forma irmeninis lygisnepranoko

gimnazistiškoleidinio,jisbuvopirmastometoVilniausliteratū
riniogyvenimoreiškinys,teikęsvilčiųateičiai,skatinęsjaunus
žmonesdrąsiauimtisplunksnos.“

MokykLairdabartiS

Šiandiengimnazijosabiturientai,paklausti,kąžmoguiduo
damokykla,atsakoįvairiai,tačiaukiekvienamintisskambasu
pasididžiavimu:
„Mokykla žmogui suteikia autoritetą.Gimnazijos įkūrėjai

(J.Basanavičius,MykolasBiržiška,PovilasGaidelionis)–au

kąžmoguiduodamokykla?

toritetainetikVilniausVytautoDidžiojogimnazijosmokiniams,
betirvisailietuviųtautai“(AušrinėDambrauskaitė).
„Mokyklasuteikiavienybės jausmą.Mūsųgimnazijabuvo

perkeliamaišvienosvietosįkitą,bettaijainesutrukdėturėti
tokiądidžią,turtingąbendruomenę“(LauraNanevičiūtė).
„Mokyklayrapirmojivietažmogausgyvenime,kurjisjaučiasi

bendruomenėsdalimi.Šibendruomenėkeičiairugdo.Mūsų
mokykla – pirmoji lietuviška gimnazija, kurioje buvo ugdo
maspatriotiškumas.Ikišiandienjisvarbiausiamūsųatrama“ 
(EugenijusEidukaitis).
„Visų pirma,mokykla žmogui teikia išsilavinimą. Išsilavi

nęs žmogus taisyklingai vartoja gimtąją kalbą, ją puoselėja
(mūsųgimnazijoje jaunuo1915m.pamokosvykstalietuvių
kalba).Taip pat išsilavinęs žmogus žino savo tautos ir pa
saulio istoriją, puoselėja tradicijas (gimnazijoje švenčiamos
tradicinėsirnacionalinėsšventės,vykstaminėjimai).Mokykla
mokonetiktarpusaviobendrystės(senagimnazijostradicija– 
„Draugystėstaurė“–kasmettęsiamadraugesuLatvijosirEs
tijosmokyklųauklėtiniais).Visataiugdomūsųpatriotiškumą“ 
(AndrijaMičėnaitė).

kaiSuSipinaiStorijairdabartiS

VilniausVytautoDidžiojogimnazijosdirektorėDanutėBronė
Puchovičienė,gimnazijaivadovaujantidaugelįmetų,paklausta,
kąžmoguiduodamokykla,pabrėžia:„Mokyklavedaįšviesą.
Juktaivieta,kuriojeesimoralėssergėtojas.Mūsųgimnazija
padedaišmoktisurastisave,taikiaigyventisusavimiirkitais.
Svarbūsautoritetai,nesmūsųmokyklojevaikainegalipamiršti
savovalstybėsįkūrėjų.Jieniekadanesupainios,kasyradora,
okasamoralu.Jiežino,kadLietuva–tėvynė,kuriaireikalin
gaskiekvienasišjų.
Šimokyklaman–Lietuvosširdisirlietuviškošvietimoištakos.

Taippat tainepelnytadovanaskaitytisenuosiusprotokolus,
susipažintisu istorinėssvarbosasmenybėmis...Brangikaip
Gediminopilisirgimtiejinamai.“

Taigi drąsiai galima teigti, kadVilniausVytautoDidžiojo
gimnazijapildokarščiausiądr.J.Basanavičiausnorą: „Kaip
aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybės, o kad 
taipjauprašvistųirLietuvosdvasė.“

ParengėLaimaŠATIENĖ
VilniausVytautoDidžiojog-josmokytoja

„Kaip auš rai auš tant nyks ta ant že mės nak ties tam sy bės, o kad 
taip jau pra švis tų ir Lie tu vos dva sė! Toks mū sų troš ki mas ir no ras.“

JonasBasanavičius

N.Laurinkienė,D.B.Puchovičienė,prof.VytautasLandsbergisirA.Lapinskienė


