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Tautinio kostiumo metams
Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. paskelbė Tautinio kostiumo metais. (Už
šią iniciatyvą balsavo 64 politikai. Niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.) Veiklomis,
numatytomis Tautinio kostiumo metais, siekiama pabrėžti tautinio kostiumo, kaip
vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros iš
raiškos formos svarbą.
Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su kitais vykdytojais Vyriausybės patvirtintame
Tautinio kostiumo metų minėjimo plane patikėta įdomių veiklų: pristatyti tautinį kos
tiumą, šiems metams skirtus renginius šalies ir tarptautinėse mugėse bei parodose,
papildyti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainę https://sodas.ugdome.lt metodine
medžiaga apie tautinį kostiumą ir skleisti informaciją apie šių metų renginius. Dalyvauti
organizuojant Tautinio kostiumo metų pradžios renginį – konferenciją, per kurią bus
aptarta esama tautinio kostiumo būklė, pažinimas, atkūrimas ir gamyba. Organizuoti
mokyklų edukacinių projektų, skirtų Tautinio kostiumo metams, įgyvendinimą. Surengti
etninės kultūros ir kitų dalykų mokytojų, integruojančių etninę kultūrą, kvalifikacijos
tobulinimo seminarų ir kūrybinių laboratorijų ciklą. Taip pat – organizuoti edukacinius
praktinius mokymus apie tautinį kostiumą, jo sudedamąsias dalis, tinkamą dėvėjimą,
kūrybines meno dirbtuves, madų demonstravimą per šeštadieninių mokyklų sąskry
dį „Draugystės tiltas“ Vokietijoje (Hamburge). Parengti ir skelbti „Švietimo naujienų“
leidinyje tautiniam kostiumui skirtą straipsnių ciklą.
Mūsų inf.
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IEA TIMSS pasiekimų tyrimuose Lietuvos
ketvirtokai ir aštuntokai gerokai lenkia
tarptautinį šalių vidurkį.............................2
EBPO PISA pasiekimų tyrimai: mokinių
matematinis raštingumas ir skaitymo
gebėjimai išlieka stabilūs.........................3
Artėjant „Veiksmo savaitei
BE PATYČIŲ 2017“, kviečiama
patyčias stabdyti kasdien........................9

Mokyklose
Visavertę bendruomenę
kuriame kartu.........................................11
Raštingumas – sąvoka, galimybė,
investicija...............................................14
„Vaivorykštėje“ skambėjo užburiantys
pasakojimai...........................................15
Integruota literatūros pamoka................16
Pilietinei akcijai „Mano nuveikti darbai
bibliotekoje“ pasibaigus.........................19

Lopšeliuose-darželiuose
Duris atvėrė LEU ikimokyklinio
ugdymo įstaiga......................................20
„Kaip tapti geriausiam“..........................21
„Coliukų sveikadieniai“..........................24
Logopedo, tėvų ir pedagogų
bendradarbiavimo praktika. Smulkiajai
motorikai lavinti skirti žaidimai...............25
Saugaus eismo savaitė.........................26

Minime Marijos Kuraitytės-Varnienės (1886–1982) 130-ąsias gimimo metines. Pe
dagogės Marijos Montessori (1870–1952) šalininkė, jos ugdymo metodo pradininkė
Lietuvoje M. Kuraitytė-Varnienė atkakliai dirbo ne tik taikydama šį metodą pačios
įkurtame darželyje „Vaikų nameliai“ Kaune, bet ir populiarino jį organizuodama mo
kymo priemonių parodas, vedė kursus darželių vedėjoms.
Ištikimi ir nepamainomi M. Kuraitytės-Varnienės talkininkai buvo jos vyras dailinin
kas Adomas Varnas ir idėjų bendramintė Domicelė Petrutytė. D. Petrutytė populiarino
M. Montessori metodą skaitydama paskaitėles per radiją, o A. Varnas – versdamas
iš italų ir prancūzų kalbų straipsnius, kurie buvo spausdinami žurnaluose „Naujoji
Romuva“, „Židinys“ ir kt.
Per Antrąjį pasaulinį karą entuziastų trijulė pasitraukė į Vakarus ir tęsė pradėtus
darbus: atkūrė prarastas Montessori metodo mokymo priemones ir atidarė „Vaikų
namelius“ išeivijoje (Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose). M. Kuraitytė-Var
nienė – pirmoji Lietuvoje Montessori metodo šalininkė, puikiai suvokusi šio auklėjimo
svarbą. Augančio žmogaus gyvenimui būtina tinkamai paruošta, poreikius atitinkanti,
saugi aplinka, kurioje jis turi daugiau galimybių ugdyti savarankiškumą, kur nėra
baudžiama ir reikalaujama. Drausmė atsiranda iš malonaus darbo, o suaugusiojo
uždavinys yra antraeilis – būti išmintingu vaiko padėjėju. Naudodamas specialiai
paruoštas priemones, vaikas auklėja pats save pagal įgimtas galimybes ir tempera
mentą, taip tapdamas savo individualios asmenybės kūrėju.

Profesinio mokymo institucijose

Parodoje eksponuojamos senosios Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fonduo
se saugomos originalios pedagogės D. Petrutytės iš Čikagos parvežtos ir muziejui
padovanotos Montessori metodo mokymo priemonės. Pristatome M. Montessori
ugdymo metodą, jo puoselėtojus Lietuvoje. Lankytojus kviečiame praktiškai visa tai
išmėginti interaktyvioje edukacinėje erdvėje – pasitikrinti pastabumo, skaičiavimo,
skaitymo gebėjimus, kitaip matyti, liesti, pajusti mus supantį pasaulį.
Paroda veiks iki 2017 m. liepos 8 d.
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Lietuvos švietimo istorijos muziejaus komunikacijos koordinatorė
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IEA TIMSS pasiekimų tyrimuose Lietuvos ketvirtokai ir
aštuntokai gerokai lenkia tarptautinį šalių vidurkį
Lapkričio pabaigoje Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti
2015 m. Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos
(angl. International Association for the Evaluation of Educational
Achievement – IEA) organizuojamo Tarptautinio matematikos
ir gamtos mokslų tyrimo (angl. Trends in International Mathe
matics and Science Study – TIMSS) rezultatai, kurie rodo 4 ir
8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus ir jų kaitą. Palyginti su
2011 m., Lietuva itin pagerino rezultatus ir lenkia daugelį šalių.
„Turime kuo džiaugtis: abiejų tyrimų (4, 8 klasės) ir abiejų tirtų
sričių (matematikos ir gamtos mokslų) Lietuvos mokinių pasie
kimų rezultatai aukštesni nei tarptautinės skalės vidurkiai. Dar
daugiau, Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų, o aštuntokų – ir
gamtos mokslų, ir matematikos pasiekimų rezultatai pagerėjo,
palyginti su 2011 m. tyrimų rezultatais“, – sakė Audronė Pit
rėnienė, laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas.
Ji pabrėžė, kad pagerėjo visų keturių lygmenų (aukščiausio,
aukšto, vidutinio ir minimalaus) Lietuvos ketvirtokų gamtos
mokslų srities rezultatai, padaugėjo 8 klasės mokinių, pasie
kusių vidutinį ir aukštą tarptautinių matematikos pasiekimų lyg
menį ir aukštą tarptautinių gamtos mokslų pasiekimų lygmenį.
Pasak ministrės, būtina susitelkti ir toliau kryptingai tobulinti
švietimą, ypač atkreipiant dėmesį į bendrųjų kompetencijų ug
dymą, integralų ugdymo turinį, orientuojantis į naujus iššūkius
kreipti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pedagogų rengimą.
Tikimasi, kad turtinama mokymosi aplinka leis dar labiau pa
gerinti Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatus.
Mūsų ketvirtokų rezultatai panašūs kaip Suomijoje ir
Danijoje. Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos rezultatas –
535 skalės taškai. Geriausiai sekasi Singapūro (618 taškų),
Honkongo (615 taškų) ir Pietų Korėjos (608 taškai) mokiniams,
prasčiausiai – Kuveito (353 taškai), Pietų Afrikos Respublikos
(376 taškai) ir Maroko (377 taškai) mokiniams. Lietuva užima
16–18 poziciją iš 49 šalių dalyvių, tačiau statistiškai reikšmingai
ją lenkia tik 10 šalių.
Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos 2015 m. rezultatas,
palyginti su 2011 m., pakilo 2 taškais. Į mūsų šalies ketvirtokų
matematikos pasiekimus panašūs Suomijos, Danijos, Ny
derlandų, Portugalijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos,
Vengrijos, Bulgarijos, Kazachstano mokinių rezultatai.
Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų rezultatas – 528 skalės
taškai. Geriausiai sekasi Singapūro (590 taškų), Pietų Korėjos
(589 taškai) ir Japonijos (569 taškai) mokiniams, prasčiausiai –
Kuveito (337 taškai) ir Maroko (352 taškai) mokiniams.
Lietuva užima 20–21 poziciją iš 47 šalių dalyvių, statistiškai
reikšmingai mus lenkia 15 šalių. Lietuvos 4 klasės mokinių
gamtos mokslų 2015 m. rezultatas, palyginti su 2011 m., pakilo
15 taškų. Į mūsų ketvirtokų gamtos mokslų pasiekimus pana
šūs Danijos, Kanados, Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Airijos,
Vokietijos, Serbijos, Australijos mokinių rezultatai.
Lietuvos aštuntokų rezultatus statistiškai reikšmingai
lenkia tik 9–12 šalių. Mūsų 8 klasės mokinių matematikos
rezultatas – 511 skalės taškų. Geriausiai sekasi Singapūro
(621 taškas), Pietų Korėjos (606 taškai) ir Taivano (Kinija)
(599 taškai) mokiniams, prasčiausiai – Saudo Arabijos (368
taškai) ir Pietų Afrikos Respublikos (372 taškai) mokiniams.
Lietuva užima 15–16 poziciją iš 39 šalių dalyvių, tačiau
statistiškai mus lenkia tik 9 šalys. Lietuvos 8 klasės mokinių
matematikos 2015 m. rezultatas, palyginti su 2011 m., pakilo
10 taškų. Į mūsų aštuntokų matematikos pasiekimus panašūs
Jungtinių Amerikos Valstijų, Anglijos, Slovėnijos, Vengrijos,
Norvegijos, Izraelio, Australijos mokinių rezultatai.
Lietuvos 8 klasės mokinių gamtos mokslų rezultatas – 519
skalės taškų. Geriausiai sekasi Singapūro (597 taškai), Pietų
Korėjos (571 taškas) ir Taivano (Kinija) (569 taškai) mokiniams,
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prasčiausiai – Pietų Afrikos Respublikos (358 taškai) ir Egipto
(371 taškas) mokiniams. Lietuva užima 15 poziciją iš 39 šalių
dalyvių, statistiškai mus lenkia 12 šalių.
Lietuvos 8 klasės mokinių gamtos mokslų 2015 m. rezultatas,
palyginti su 2011 m., pakilo 8 taškais. Į mūsų aštuntokų gamtos
mokslų pasiekimus panašūs Vengrijos, Švedijos, Naujosios
Zelandijos, Australijos mokinių rezultatai.
Mokinių pasiekimai tiriami pagal įvairius kriterijus: dalykų ug
dymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis, pasiekimų lygmenis.
Šiuose tyrimuose taip pat daug dėmesio skiriama informacijai
apie ugdymo kontekstą: mokyklos išteklius, ugdymo programų
ir paties ugdymo kokybę. Renkama informacija apie mokinio
namų aplinką, šeimos socialinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą.
TIMSS Lietuvoje 2015 m. dalyvavo 4529 ketvirtokai iš 225
lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba dirbančių mokyklų ir
4347 aštuntokai iš 208 lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba
dirbančių mokyklų.






TIMSS kas ketverius metus vykdomas daugelyje šalių, esan
čių beveik visuose pasaulio žemynuose. Tiriami 4 ir 8 klasės
mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimai,
taip pat surenkama daug aktualios kontekstinės informacijos.
Tyrimas padeda stebėti nacionalinio švietimo būklę, ją lyginti
su kitų pasaulio šalių švietimu ir remiantis patikima, po kiek
vieno ciklo atnaujinama informacija tobulinti švietimo politiką
ir praktiką.
IEA – jau beveik šešis dešimtmečius skaičiuojanti įvairių
šalių garsiausių mokslininkų suburta organizacija, atliekanti
lyginamuosius mokinių skaitymo, matematikos, gamtos moks
lų, pilietinio ugdymo, informacinių komunikacinių technologijų,
priešmokyklinio ugdymo, užsienio kalbų pasiekimų tyrimus,
teikianti šalims išvadų ir rekomendacijų ugdymo turinio, ug
dymo proceso, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo,
mokymo priemonių rengimo, socialinio, ekonominio, kultūrinio
konteksto gerinimo klausimais. Asociacijai priklauso apie septy
niasdešimt šalių iš viso pasaulio. Lietuva IEA veikloje dalyvauja
nuo nepriklausomybės pradžios.
Pranešimų skaidres galite rasti:
www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-ir-analizes/tarptauti
niai-tyrimai, www.nec.lt/9/.
Daugiau informacijos:
dr. Rita Dukynaitė, IEA generalinės asamblėjos narė,
tel. (8 5) 219 1123,
Mindaugas Stundža, TIMSS koordinatorius Lietuvoje,
tel. (8 5) 250 2797.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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EBPO PISA pasiekimų tyrimai: mokinių matematinis
raštingumas ir skaitymo gebėjimai išlieka stabilūs

Renatos Česnavičienės nuotr.

G. Krasauskienė, R. Dukynaitė ir M. Stundža

Gruodžio pradžioje Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti
2015 m. EBPO PISA tyrimų rezultatai, kurie rodo penkiolikmečių
skaitymo gebėjimus, gamtamokslio ir matematinio raštingumo
rezultatus ir jų kaitą. Lietuvos mokiniai elektroniniame tyrime
dalyvavo pirmąkart.
„Praeitą savaitę džiaugėmės Lietuvos ketvirtokų ir aštuntokų
tarptautinių IEA TIMSS tyrimų rezultatais. Šiandien pristatome
kitą tarptautinį tyrimą, kuris rodo, kad Lietuvos penkiolikmečių
rezultatai yra panašūs į Izraelio, Islandijos, Italijos, Vengrijos,
Maltos, Slovakijos, Kroatijos, Graikijos ar Latvijos. Džiaugia
mės, kad šiek tiek padidėjo aukščiausius skaitymo gebėjimų
lygmenis pasiekusių mokinių dalis, taip pat šiek tiek pakilo vai
kinų skaitymo gebėjimų rezultatai“, – sakė švietimo ir mokslo
viceministrė Genoveita Krasauskienė.
Ji pabrėžė, kad penkiolikmečiai turėjo parodyti ne tik ir ne
vien gamtamokslį, matematinį raštingumą, skaitymo gebėji
mus, bet ir gebėjimą naudotis elektronine testavimo aplinka,
kurios Lietuvoje neturėjome, bet ketiname įdiegti. Nuo 2009 m.
matematinio raštingumo rezultatas išlieka stabilus. 2015 m.
Lietuvos merginos pasiekė tą patį rezultatą, kaip ir 2012 m.,
o vaikinai pademonstravo tik 1 tašku žemesnį. Mūsų mokinių
skaitymo gebėjimų rezultatai kaitaliojasi: nuo 2006 m. stebimas
šių rezultatų stabilumas, pagerėjimas 2012 m. (net 9 taškais) ir
2015 m. suprastėjimas 5 taškais. Nuolat gerėję gamtamokslio
raštingumo mokinių rezultatai per paskutinį ciklą nukrito, nes
atsirado kompiuterinis testavimas, interaktyvios užduotys, nau
jienos ugdymo procese.
Pasak G. Krasauskienės, būtina kryptingai tobulinti švietimą,
mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pedagogų rengimą, gerinti
bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso aprūpinimą mo
derniomis mokymo priemonėmis.
Lietuvos penkiolikmečių gamtamokslis raštingumas
panašus kaip Italijos, Vengrijos, Kroatijos, Buenos Airių
(Argentinos) ir Islandijos. Lietuva (475 taškai) yra 36–38
pozicijoje iš 70, statistiškai žemiau už EBPO šalių vidurkį.
33 šalių rezultatai reikšmingai aukštesni už Lietuvos rezultatus.
2015 m. net 19 šalių gamtamokslio raštingumo rezultatai statis
tiškai reikšmingai nukrito, taip pat ir sėkmingiausiose pasaulio
šalyse: Honkonge, Pietų Korėjoje, Suomijoje.

Lietuvos penkiolikmečių matematinis raštingumas pa
našus kaip Latvijos, Maltos, Vengrijos ir Slovakijos. Lietu
va (478 taškai) yra 36 pozicijoje iš 70, statistiškai žemiau už
EBPO šalių vidurkį. 33 šalių rezultatai reikšmingai aukštesni
už Lietuvos rezultatus.
Lietuvos penkiolikmečių skaitymo gebėjimų rezultatai
panašūs kaip Izraelio, Buenos Airių (Argentinos), Vengrijos
ir Graikijos. Lietuva (472 taškai) yra 39 pozicijoje iš 70, žemiau
už EBPO šalių vidurkį. 33 šalių rezultatai statistiškai reikšmingai
aukštesni už Lietuvos rezultatus. Tik 10 šalių 2015 m. skaitymo
gebėjimų rezultatas statistiškai reikšmingai pakilo. Rezultatai
nukrito ir tokiose aukštus pasiekimus rodžiusiose šalyse, kaip
Honkongas, Pietų Korėja, Japonija.
Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas vertina bebaigiančių
privalomąjį ugdymą mokinių sukauptas žinias, išvystytus
gebėjimus ir nuostatas – tai, kas reikalinga visavertiškai da
lyvauti visuomenės gyvenime. Šiuose tyrimuose pasiekimai
tiriami pagal įvairius kriterijus: ugdymo sritis, kompetencijas,
nuostatas, pasiekimų lygmenis. Renkama informacija apie
mokinio namų aplinką, šeimos socialinį, ekonominį ir kultūrinį
kontekstą.
PISA tyrimuose Lietuvoje 2015 m. dalyvavo 6525 penkiolik
mečiai iš 311 lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba dirbančių
mokyklų.
Tarptautinį penkiolikmečių tyrimą (angl. Programme for
International Student Assessment, PISA) vykdo Ekonomi
nio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, EBPO (angl.
Organisation For Economic Co-operation and Development,
OECD).






Pranešimo skaidres galite rasti:
www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-ir-analizes/tarptauti
niai-tyrimai, www.nec.lt/10/.
Daugiau informacijos:
dr. Rita Dukynaitė, EBPO PISA valdybos narė,
tel. (8 5) 219 1123,
Mindaugas Stundža, PISA tyrimo koordinatorius Lietuvoje,
tel. (8 5) 250 2797.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Apie tai, kuo skiriasi tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai, ir ar tai, kad mūsų mokiniai turi ilgiausias atostogas ES (vien
vasarą jos trunka 13 savaičių, dvigubai ilgiau nei Vokietijoje ar Jungtinėje Karalystėje), lemia jų mokymosi rezultatus – kituose
ateinančių metų „Švietimo naujienų“ numeriuose.
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Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izrael io patirtis
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė ne Lie
tuvos Respublikos teritorijoje vykdomą kvalifikacijos to
bulinimo programą „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.
Izraelio patirtis“. Ją pirmieji išbandė Kauno švietimo įstaigų,
švietimo skyriaus vadovai ir specialistai.
Tikėdami programos turinio verte dalyviai dar prieš kelionę
domėjosi Izraelio mokyklų patirtimi, nes kokybiškas gyventojų
švietimas, trunkantis visą gyvenimą, – prioritetinė valstybės
sritis. Izraelio švietimo tikslas – ugdyti nuolatinį poreikį tobulėti,
motyvuotai siekti ugdymosi tikslų, kad kiekvienas asmeniškai
padėtų kurti istoriją ir išlaikyti judėjišką kultūrinę tradiciją. Ke
liavome tikėdamiesi atsakyti į daug klausimų dėl sėkmingos
gabių ir talentingų vaikų ugdymo sistemos. Girdėjome, kad
Izraelio ugdymo sistemoje diegiami ypač stiprūs negatyvių
emocijų (pavydo, pykčio, nuoskaudų ir kt.) valdymo metodai,
pirmiausia lavinant komunikavimo gebėjimus, mandagumą,
pagarbą, mokant išgirsti ir tik tada diegiant įprastines žinias,
tad norėjome praktiškai tuo įsitikinti.
Programa buvo labai turininga, leido pajusti gabaus vaiko ug
dymo kontekstą. Lankydamiesi mokyklose turėjome galimybę
pamatyti Izraelį izraelitų akimis, derinant tai, kas naudinga, su
tuo, kas reikalinga, nepamirštant gyvenimo džiaugsmo, kuris
šioje valstybėje labai svarbus.
Lankantis Alon pradinėje mokykloje Ma’ale Ha’hamisha
mieste sukilo dviprasmiški jausmai: tvirtomis tvoromis aptverta
teritorija ir grotuoti langai tarsi bylojo apie griežtą tvarką, tačiau
aktyviai veiklai, laisvai raiškai ir kūrybinėms galioms išnaudotos
tiek lauko, tiek vidaus erdvės sukūrė naudingos VAIKUI įstai
gos įvaizdį. Mokyklos vadovas supažindino su savo įstaigos
vizija ir Izraelio mokyklų specifika: lankyti pradedama nuo 6
metų, pradinis ugdymas apima 1–6 klases, klasėje mokosi po
28–34 mokinius. Visos mokyklos – valstybinės. Mokiniai mo
kosi 6 dienas per savaitę. Mokslo metų trukmė – 220 dienų.
Standartizuotus testus rašo 2, 5, 8 klasių mokiniai. 1–2 klasių
ugdytiniai mokosi 5 val. per dieną, 3–6 klasių – 6 val. Kiekviena
mokykla gauna savo finansavimą, nes tik ji žino, ko vaikams
labiausiai reikia. Direktorius skiria kiekvienam dalykui biudžetą
ir mokytojas pats planuoja išlaidas. Švietimą finansuoja trys

šaltiniai: ministerija, savivaldybė, tėvų bendruomenė – šeima
moka po 300 dolerių per metus.
Mokytojai pradinukams keičiasi kas dvejus metus. Pagrindi
nis pedagogas moko gimtosios kalbos, matematikos, biblijos,
o kitų mokomųjų dalykų – mokytojai specialistai. Pradinėje
mokykloje būtina atrasti gabius mokinius. Kiekvieni metai mo
kykloje turi konkrečius sėkmės tikslus, leidžiančius iki trečios
klasės atskleisti vaiko turimus gabumus ir, nuolat keliant iššū
kius, išugdyti savo valstybei kuriantį talentą.
Švietimo ministerija turi atskirą padalinį, kurio veiklos sri
tis – sistemingai įgyvendinti gabių vaikų ugdymą. Gabūs vaikai
valstybiniu mastu atrenkami iki 8 metų (3 klasės). Jau pirmoje
klasėje mokytojas atrenka mokinius, kuriems visas veiklas
sekasi atlikti daug greičiau. Direktorius pastebėjo, kad gabūs
vaikai dažniausiai turi disleksijos sutrikimą ir psichologinių
problemų, tad atrankoje dalyvauja ir mokytojas, ir psichologas.
Mokiniai vedami į įvairias institucijas, kad kuo daugiau visko
sužinotų, mokykloje nuolat diegiamos inovacijos, kad ugdytiniai
vis daugiau patirtų, išbandytų, nebūtų rutinos. Jie nuolat skati
nami stengtis, tobulėti ir padaryti tai, ką gali geriausiai. Mokytojo
rūpestis – motyvuoti vaiką bandyti ir kuo daugiau patirti. Itin
svarbu, kad jis nenustotų mėginti, nes tai didina motyvaciją.
Ugdymosi sėkmei svarbu, kad mokykla būtų bendruomeniš
ka. Kad ji taptų kartų mokykla: kai tėvai, vaikai ir mokytojai yra
užaugę toje pačioje ugdymo įstaigoje. Itin rūpinamasi priklau
symu mokyklos bendruomenei. Tai daroma piramidės principu,
galiojančiu visai bendruomenei:

4 lygmuo

Svarbus
3 lygmuo

Lydimas sėkmės
2 lygmuo

Priimamas
1 lygmuo

Saugus
Pirmiausia kiekvie
nas turi pasijusti sau
gus, tik tada skleisis
išskirtiniai gebėjimai.
Antras lygmuo – socia
linė aplinka: žmogus
privalo jaustis priima
mas, turėti draugų, ži
noti, kad jo pasigestų,
jei neatvyktų į mokyk
lą. Apie tai turi galvoti
tiek vaikas, tiek mo
kytojas, tiek vadovas,
tiek tėv ai. Neg alim a
tikėtis iš vaikų, kad pa
skambins draugams,
kai serga, jei suaugu
sieji nep as ig es ser
gančių kolegų ir jais
nepasirūpins. Trečias
lygmuo – žmogus pri
valo tur ėt i galim yb ę
patirti sėkmę. Ugdymo
organizavimas apima
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visų poreikius: yra visoms sritims gabių vaikų, yra tik kai kam
gabių vaikų, tačiau mokykla kiekvienam privalo būti sėkmės
vieta – sėkmės laboratorija, kurioje mokydamasis turi atrasti
savo stiprybes. Štai todėl visi groja, dainuoja, piešia, šoka, ga
mina darbelius. Priklausomumo jausmas – pats svarbiausias
geroje mokykloje. Visi turi jaustis reikalingi ir svarbūs: moky
tojai, administracija, darbuotojai, vaikai ir tėvai. Tai paskutinis
piramidės lygmuo.
Pradinėse klasėse svarbiausia mokinių savybė – smalsumas.
Augant vaikui smalsumas mažėja, todėl skatinama daugiau
klausinėti, atrasti, vykdomi įvairūs smalsumą skatinantys pro
jektai. Penktoje klasėje yra smalsumo pamoka. Klausimai turi
tapti svarbiausiu ugdymo proceso varikliu. Jau artimoje aplin
koje vaikai mato nuolatines suaugusiųjų paieškas, atradimus.
Izraelyje visi nori ką nors atrasti, patentuoti, tad tokioje aplin
koje auga ir mažieji atradėjai. Jau pradinėje mokykloje vaikai
patys kuria savo aplinką, edukacines priemones. Direktoriaus
teigimu, mokytojai kas 7 metus turi laisvus asmeninio tobulėji
mo ir mokymosi metus, per kuriuos nedirba tiesioginio darbo.
Lankydamiesi Haifos Davido Yellino pradinėje mokykloje
susipažinome su šioje ugdymo įstaigoje taikomais gabių ir
talentingų mokinių ugdymo metodais, atrankos sistema, vaikų
ugdymo kokybei skirtomis iniciatyvomis. Mokykloje mokosi 500
mokinių, dirba 50 darbuotojų kolektyvas. Iš viso yra 19 klasių,
5 klasės skirtos gabumais apdovanotiems vaikams. Su gabiais
mokiniais dirba specialiai tam paruošti mokytojai (papildomai
mokęsi 3 metus). Norintys patekti į tokias klases mokiniai ant
roje klasėje laiko gebėjimų testą. Jį išlaikę nuo trečios klasės
gabūs vaikai mokosi kartu ir klasių niekas neišardo, toliau kartu
mokosi ir kitoje mokykloje, užtikrinančioje tęstinumą.
Gabūs mokiniai turi prastesnius socialinius įgūdžius, jie
siekia tobulybės, labai jautriai reaguoja susidūrę su nesėk
me, dažnai jaučia tėvų spaudimą nuolat konkuruoti ir būti
geriausiems. Tokioje situacijoje mokytojo pareiga – mažinti
įtampą klasėje ir tėvų spaudimą. Šiems mokiniams koman
dinio darbo metodas yra pats sunkiausias, nes apdovanotieji
nemėgsta bendradarbiauti. Mokykloje rūpinamasi, kad visi būtų
laimingi dirbdami kartu, kad mokėtų įsiklausyti ir girdėti vieni
kitus. Didelį vaidmenį mokantis atlieka psichologas. Mokytojai

sprendžia, kaip įsisavinti programą, šalia įgyvendinti projektus.
Mokykloje vykdoma „Tobulumo programa“ – tai vaiko ge
bėjimų viršūnė, kurioje dalyvauja 15 proc. mokinių. Programa
skirta aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti: analizuoti,
formuluoti klausimus ir t. t. Gabūs mokiniai turi atlikti tam tik
rus tiriamuosius darbus, kuriuos patys vėliau pristato. Jiems
skiriamos 5 papildomos valandos per savaitę, kad galėtų gi
lintis į šalia pagrindinės programos pasirinktus mokomuosius
dalykus. Išskirtinai gabūs vaikai mokosi papildomai 8 valandas
per savaitę. Mokykloje itin svarbu palaikyti motyvaciją, skatinti
tinkamą elgesį. Su kiekvienu vaiku dirbama pagal jo lygį. Daž
niausiai gabus mokinys pasižymi ypatinga valia ir nuoseklumu.
Izraelyje yra 8,2 milijono gyventojų ir tik 7 mokyklos, kuriose
mokosi gabūs vaikai. Mokiniai vertinami balais, visada patei
kiamas raštiškas komentaras, kas ir už ką.
Leo Baecko edukaciniame centre ir gimnazijoje pedagogi
nio departamento atstovė supažindino su specialiomis gabių
ir talentingų vaikų ugdymo programomis. Šiame centre vyksta
įvairios edukacinės veiklos nuo darželio, vykdomas gabių mo
kinių ugdymo tęstinumas. Apdovanoti gabumais vaikai giliau
mokosi 2 specializacijų, jie tai daro atskirose klasėse pagal
atskirą programą. „Excellence“ lygio mokiniai eina į specia
lizuotas mokyklas vieną kartą per savaitę. Vyksta virtualūs
kursai gabiems vaikams. Mokymosi paradigmą nusako patarlė:
„Peilis gali būti pagaląstas tik kitu peiliu“. Mokytojas ir vaikas
tolygiai kelia vienas kitam iššūkius, veikia kaip partneriai. Tą
patį daro mokiniai tarpusavyje. Gabiųjų klasės dalyvauja visose
socialinėse mokyklos veiklose. Jie tik mokosi su sau lygiais...
Dažniausiai taikomas ugdymo metodas gabiems vaikams – tyri
nėjimas, metodų metodas – klausimų uždavimas. Mokiniai mo
komi formuluoti klausimus, o ne atsakinėti į jau suformuluotus.
Iššūkis mokytojams: patys turime kelti kuo daugiau klausimų
bendraudami tarpusavyje, kad išmoktume taip mokyti vaikus.
Vizitas, mokymai Izraelyje suteikė neįkainojamos patirties,
įspūdžių, emocijų. Visa tai praturtins ir mūsų, ir kolegų, su ku
riais dalysimės šia patirtimi, ugdymo procesą.
Jolanta VENGALIENĖ, Evelina STANKEVIČIENĖ

Keičiamas Įpareigojimo dalyvauti bendravimo
su vaikais kursuose tvarkos aprašas
Vyriausybė patvirtino Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su
vaikais tobulinimo kursuose vykdymo tvarkos aprašą. Tėvai (ar
globėjai, rūpintojai) gali būti įpareigojami dalyvauti kursuose
už tam tikrus administracinius teisės pažeidimus, pvz., tėvų
valdžios nepanaudojimą arba priešingą vaiko interesams pa
naudojimą, vaiko globėjui ar rūpintojui nustatytų pareigų nevyk
dymą arba priešingą vaiko interesams vykdymą. Kursus jiems
veda psichologinių pedagoginių tarnybų, mokyklų psichologai,
turintys nustatytą stažą socialiniai darbuotojai, kiti švietimo
pagalbos specialistai.  
Nauja tai, kad nuo šiol savivaldybės, gavusios teismo nuta
rimus, kuriuose skirti įpareigojimai tėvams dalyvauti kursuose,
inicijuoja tėvų įtraukimą į sudaromas kursų grupes ir apie tai
raštu juos informuoja. Dabar tėvai į kursus privalo registruotis
patys per 5 dienas pasibaigus teismo nutarimo apskundimo
terminui. Taip pat nustatoma, kad tėvai, gavę informaciją apie
jų įtraukimą į kursų grupę, privalo per 5 darbo dienas raštu,
elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiog atvykę į savivaldybę
pranešti, kad jie dalyvaus kursų grupėje konkrečiu pranešime
nurodytu laiku. Jeigu tėvai dėl pateisinamų priežasčių negali
nurodytu laiku dalyvauti kursuose, privalo pateikti tai patvirtinan
čius dokumentus ir nurodyti tikslią datą, kada galės dalyvauti.
Naujos redakcijos apraše nustatyta, kad asmenims, kurie turi

specialiųjų poreikių ir dėl to negali dalyvauti grupiniuose užsi
ėmimuose, būtų sudaryta galimybė kursų programą išklausyti
individualiai. Taip pat nauja tai, kad įtvirtinamas įpareigojimas
kursus skirstyti į atskirus užsiėmimus: nuo 2 iki 6 valandų.
Apraše patikslinama, kokie tėvai laikomi vengiančiais da
lyvauti kursuose. Tokiais bus laikomi tėvai, išklausę mažiau
kaip 16 valandų trukmės (visa kursų trukmė – 20 valandų)
kursų programos dalį be pateisinamų priežasčių. Šiuo metu
vengiančiais dalyvauti kursuose laikomi ir tokie tėvai, kurie už
juos nesumokėjo.
Kursų kaina nesikeičia – tėvams, kurie įpareigojami lankyti
kursus, reikės susimokėti 38 eurus. Kursų dalyviams išlaidos
gali būti apmokamos valstybės lėšomis. Nuo šiol už kursus
valstybės lėšomis galės būti apmokamos išlaidos ne tik tų tėvų,
kurie gauna socialinę pašalpą, bet ir tų, kurių vaikams skiriama
socialinė parama. Jei tėvai vengs dalyvauti kursuose, kursų
išlaidos valstybės lėšomis nebus apmokamos. Taip pat numa
toma, kad už kursus mokėtina suma iš tėvų gali būti išieškota.
Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kur
suose vykdymo tvarkos aprašas įsigalios nuo ateinančių metų
sausio 1 d. Nuo šios dienos taip pat keičiamas Administracinių
nusižengimų kodeksas.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Literatūros kanonas. M. K. Sarbievijus
Lapkričio pradžioje lituanistai ir istorikai iš šiaurės, vakarų
ir centrinės Lietuvos mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų
rinkosi į Kražiuose vykusią konferenciją „Literatūros kano
nas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus“. Jos dalyviai turėjo
galimybę aplankyti 400 metų sukaktį švenčiančią Kražių
kolegiją ir sužinoti neatrastų Lietuvos baroko literatūros
paslapčių, padiskutuoti apie nuostabaus, gerai žinomo
ir įvertinto to meto Europoje poeto Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kūrybą, susipažinti su Simonu Dachu, taip pat
priklausiusiu šiai įmantriojo baroko epochai.
Konferencijoje pranešimus skaitė ir kartu su Lietuvos pedago
gais aiškinosi šių autorių paslaptis, diskutavo apie iškilių baroko
literatūros atstovų kūrybą, šio laikotarpio aktualijas gerai žinomi
literatūrologai ir mokslininkai: Vytauto Didžiojo universiteto
profesorė dr. Sigita Barniškienė, Klaipėdos universiteto docen
tas dr. Marijus Šidlauskas, dr. Viktorija Vaitkevičiūtė (Vilniaus
universitetas), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo
darbuotoja docentė dr. Živilė Nedzinskaitė.
Konferencija prasidėjo nuostabaus balso savininkės Dia
nos Tiškovaitės dainomis, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos
mokytojas Arvydas Kavaliauskas skaitė M. K. Sarbievijaus
kūrybą lotyniškai ir verstus eilėraščius į lietuvių kalbą. Kražių
M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktorė Lina Mikalajūnaitė
papasakojo Kražių kolegijos istoriją, atskleidė, koks svarbus
poetas yra šiandien. Dr. S. Barniškienė pristatė S. Dacho,
Karaliaučiaus universiteto rektoriaus, rašiusio vokiečių ir lo
tynų kalbomis, proginę poeziją. Dr. M. Šidlauskas analizavo
M. K. Sarbievijaus svarbą lietuvių literatūros istorijoje ir sąryšį su
baroko amžininkais. Dr. V. Vaitkevičiūtė analizavo M. K. Sarbie
vijaus poetiką, žodžio prasmę kūrinyje „Maršalkos lazda“. Kon
ferenciją vainikavo dr. Ž. Nedzinskaitės pranešimas, kuriame
ji atskleidė, kaip M. K. Sarbievijaus kūryba veikė to laikotarpio
lotyniškosios literatūros raidą, kokia buvo poeto veikla Kražių
kolegijoje. Daktarė pateikė įdomių faktų apie šį žinomą baroko

literatūros atstovą ne tik Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje,
bet ir už jos ribų. Mokslininkės pristatyta informacija sukėlė
įdomią diskusiją su dr. M. Šidlausku, prie kurios prisijungė ir
kiti konferencijos dalyviai.
Kaip atsiliepia mokytojai, ši konferencija buvo įdomi, naudin
ga ir prasminga. Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokytojai
sugužėjo į Kražius aplankyti vieno svarbiausių XVII a. švietimo
ir jėzuitų mokslo centrų, pagilinti baroko literatūros žinias, rasti
atsakymus į kylančius klausimus dėstant to laikotarpio literatūrą
ir istoriją. Pranešimai buvo tikslingi ir įdomūs, tad nė vienas
nesiryžo išvykti anksčiau, nesulaukęs pabaigos. Konferencijos
pabaigoje Kražių kultūros centro darbuotojai dalyviams surengė
ekskursiją po kolegiją.
Žinoma, šioje programoje galėjo dalyvauti dar gausesnis
mokytojų būrys. Laikas buvo tinkamas – konferencija vyko per
mokinių atostogas. Kita vertus, ji buvo akademinė ir nepateikė
konkrečių receptų, kurie būtų lengvai taikomi per pamokas.
Apmaudu, kad kai kurie kolegos nesiryžta dalyvauti akademi
niuose renginiuose, nes nesitiki ten gauti konkrečių receptų,
pamokų planų ar gal net ir konspektų. Ši literatūros kanono
konferencija pateikė neįkainojamos medžiagos, naudingos
literatūros ir istorijos dalykus dėstantiems mokytojams. Juk į
pamoką su gausesne ir įvairesne informacija apie mokomąjį
dalyką ateinantis pedagogas gali lengviau ir įdomiau atskleisti
mokiniams sunkiai įkandamus istorinius tekstus.
Diskutuojame apie silpną mokinių motyvaciją, nenorą moky
tis, pamokų nelankymą, o galbūt toji motyvacija priklauso nuo
pamokų turinio, mokytojo žinių ir jo meistriškumo?
Konferenciją organizavo Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyrius. Noriai prisidėjo Kelmės rajono
savivaldybės Švietimo skyrius ir Kražių M. K. Sarbievijaus
kultūros centras. Dirbame kartu, turime vieną tikslą – ugdyti
intelektualią, išprususią, gebančią vertinti ir priimti teisingus
sprendimus visuomenę.
Skirmantė PETRAITIENĖ
Radviliškio Lizdeikos g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ne tik mokytis, bet ir išmokti
Klaipėdos rajono mokytojų praktinę-metodinę konferen
ciją „Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“ inicijavo ir organi
zavo Klaipėdos rajono švietimo centras, Mokyklų metodinė
taryba, rajono savivaldybės administracijos Švietimo sky
rius ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Aptarti pamokos
kokybės tobulinimo galimybių, pasidalyti gerąja patirtimi,
kaip padėti mokiniui siekti pažangos, susirinko 224 moky
tojai ne tik iš Klaipėdos rajono, bet ir iš paties uostamiesčio,
Kretingos ir Prienų rajonų mokyklų.

Buvo naudinga pasiklausyti Snieguolės Vaičekauskienės,
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos
išorinio vertinimo skyriaus vedėjos, pranešimo „Išorinio ver
tinimo metu Klaipėdos rajone ir šalies mokyklose stebėtų
pamokų kokybės aspektų palyginimas“. Pranešėja ne kartą
pabrėžė, kad itin reikšminga visiems apmąstyti, ką reikėtų keisti
savo aplinkoje, kad situacija gerėtų. Tam, be abejo, nemažai
įtakos turi mokyklose vykstantis vidaus įsivertinimas, kuris
daug svarbesnis už išorės vertinimą. Atkreiptas klausytojų
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dėmesys, kad didelį poveikį mokinių pažangai daro tinkamas
pedagogo veiklos planavimas, pagalba per pamoką ir mokytojo
santykiai su ugdytiniais. Dabar svarbūs yra ir rezultatai, ir jų
pasiekimo būdai, o pamoka, kaip pagrindinė ugdymo proceso
forma, nyksta, nes šiais laikais mokomasi visur. Savo prane
šimą S. Vaičekauskienė apibendrino pateikdama mokymo(si)
sėkmės formulę: talentingi eruditai ir dvasios aristokratai patys
veikdami nuosekliai įtrauks visus į aktyvų mokymosi ir savo
gerovės kūrimo procesą.
Kita metodinio renginio viešnia Giedrė Lečickienė, „Thinking
Organizations“ konsultantė, Europos lyderystės instituto lekto
rė, ne tik pristatė mąstymo mokyklos įrankius, bet ir pabrėžė
mąstymo svarbą šiandieniame pasaulyje. Lektorė drąsiai tvir
tino, kad informaciją dabar galima rasti bet kur ir bet kada –
mokytojas šiam procesui lyg ir nebereikalingas. Šiandienos
mokykloje reikia mokyti(s) rastas žinias analizuoti, lyginti, siste
minti, vertinti. Anot lektorės, svarbu įtvirtinti mąstymo įgūdžius,
kad vaikai išmoktų mokytis, o tai reikštų, jog žinotų, ką daryti,
kai nežino... Pranešimas „Mąstymo žemėlapiai – sėkmingas
mokinių suaktyvinimo pamokoje būdas“ konferencijos daly
vius įtikino, kad veiksmingas mokymasis vyksta tada, kai yra
mąstoma.

Gintauto Našlėno nuotr.
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Darbas grupėse

Po tokių mąstymą sužadinančių pranešimų renginio dalyviai
susiskirstė į darbo grupes: lietuvių, užsienio kalbų, tiksliųjų,
gamtos mokslų, menų ir technologijų, dorinio ugdymo ir pi
lietiškumo, socialinio ir emocinio ugdymo (SEU). Kiekvienoje
grupėje savo sėkminga veikla dalijosi 4–7 kolegos. Lietuvių
kalbos darbo grupėje dalytasi patirtimi, kaip rengiantis rašyti
rašinį, pristatant rašytojų biografiją ar nagrinėjant kūrinį tai
komi mąstymo žemėlapiai, eidos konspektas. Užsienio kalbų
mokytojai papasakojo, kaip pamokose naudoja planšetinius
kompiuterius ir išmaniuosius telefonus, mąstymo žemėlapius,

apie projektinės veiklos naudą ir „Partnerių mokymo“ būdo pri
taikymą. Apie kūrybiškumą kalbėta ir tiksliųjų, gamtos mokslų,
menų ir technologijų bei dorinio ugdymo ir pilietiškumo darbo
grupėse. Mokytojai, susirinkę į socialinio ir emocinio ugdymo
komandą, pasidalijo SEU vykdomų programų veiklomis ir tvir
tino pastebintys jų poveikį mokinio pažangai. Nemažo kolegų
susidomėjimo sulaukė pranešimai „Ugdymas karjerai: savęs
pažinimas naudojant elektroninius resursus“ ir „Informacinių
technologijų panaudojimo galimybės muzikinio ugdymo pro
cese“. Po pasisakymų suformuluotas sėkmingos pamokos
apibūdinimas.
Darbo grupių diskusijų vedėjai pasidalijo išvadiniais teiginiais.
Šiuolaikinė pamoka reikalauja naujų įgūdžių, svarbu naudoti
naujus įrankius ir suprasti, ne tik ko, bet ir kaip mokyti. Pabrėžta,
kad turi vykti tokia veikla, kuri žadintų mintį, skatintų ieškoti, ži
nias pritaikyti praktikoje. Šiuolaikinėje mokykloje vyrauja kritinis
mąstymas, nebijoma klausti, klysti, o vertinimas ir įsivertinimas
padeda tobulėti, siekti pažangos.
Išsiskirstydami praktinės-metodinės konferencijos „Šiuo
laikinė pamoka. Sėkmės link“ dalyviai dėkojo vieni kitiems už
naudingą bendradarbiavimą.
Daugiau medžiagos iš konferencijos galite rasti Klaipėdos rajono
švietimo centro interneto puslapyje – www.krsc.lt.
Zofija VAITKUVIENĖ
Klaipėdos r. mokyklų metodinės tarybos narė

Baigiamoji „eTwinning“ konferencija Atėnuose
Spalį Atėnuose vyko kasmetė „eTwinning“ konferencija, į
kurią susirinko 580 dalyvių: mokytojų, ambasadorių, Nacio
nalinės paramos tarnybos darbuotojų, mokyklų direktorių,
švietimo ministrų, mokslininkų ir svečių iš 38 šalių.
Lietuvos delegaciją sudarė du Nacionalinės „eTwinning“ pa
ramos tarnybos atstovai ir 8 mokytojos, tarp jų buvau ir aš, šio
straipsnio autorė, mokytoja Larisa Baronienė iš Kauno Jono
Pauliaus II gimnazijos. Mūsų projektas „Kaip tapti geriausiam“
(angl. „How to Become the Best“) pripažintas geriausiu šalyje
ir apdovanotas nacionaliniu kokybės ženkleliu. Šių metų kon
ferencija buvo skirta pilietiškumui – kaip programa „eTwinning“
gali padėti ugdyti augančią aktyvių Europos piliečių kartą.
Atidarymo ceremonijoje skambėjo daug gražių žodžių apie

„eTwinning“ veiklą įvairiuose Europos kampeliuose. Pirmąją
dieną vyko geriausių Europoje „eTwinning“ projektų apdova
nojimų ceremonija, kurioje iš 130 konkursui pateiktų projektų
buvo atrinkti šeši iš trijų amžiaus grupių ir šeši iš šešių spe
cialių kategorijų.
Kitą konferencijos dieną – seminarų įvairovė. Tai net trys
po pusantros valandos trukusios seminarų sesijos. Kiekvie
noje sesijoje vyko 12 skirtingų seminarų, tad turėjome didelį
pasirinkimą. Pirmiausia teko lankytis – „eTwinning“ in Practice
Age 4–11“. Čia savo geriausius projektus pristatė mokytojai iš
Ispanijos ir Kipro, Lenkijos. Mokytojų Nicko Shekkeniso (Kipras)
ir Camilo Rodriguezo Maciaso (Ispanija) pristatymas sulaukė
didelio susidomėjimo. Antros sesijos seminarą „Erasmus+“ /
„eTwinning“ in Focus“ vedė Marcela Alzin (Austrijos naciona
linės „eTwinning“ paramos tarnybos atstovė) ir pradinių klasių
mokytoja Elisabeth Kobke iš Austrijos. M. Alzin kalbėjo apie
„Erasmus+“ programą ir portalą „School
Education Gateway“, kuriame galima rasti
dar daugiau naujienų, informacijos apie
politiką, iniciatyvas ir su ugdymu susijusią
veiklą, diskutuoti svarbiais klausimais su ko
legomis. Ji atsakė, kodėl dabar „Erasmus+“
yra kartu su „eTwinning“? Kodėl sukurti Eu
ropos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo
vartai? Atsakymas tik vienas – kuo dau
giau mokytojų prisijungs prie „Erasmus+“ ir
„eTwinning“, tuo bus lengviau rasti partne
rių, kurti projektus ir paįvairinti mokymosi
procesą. M. Alzin atkreipė dėm esį, kad
„Erasmus+“ programa sudaryta iš trijų eta
pų. Pirmasis – projekto partnerių paieška.
Surast i pad ed a prog ram a „eTw inn ing“.
Antrasis etapas – projektinės veiklos kūri
mas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių), partnerių
bendradarbiavimas naudojant programos
„eTwinning“ priemones („Twinspace“, „We
bin ar“). Treč ias is etap as – „Erasm us+“
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projekto įgyvendinimas naudojant „eTwinning“ erdvę ir įrankius.
M. Alzin kolegė iš Austrijos pristatė savo projektą „Healthy
P.I.C.N.I.C“ ir par od ė, kaip galim a veiksm ing ai dirbt i su
„eTwinning“ įrankiais, keisti mokymo ir mokymosi procesą, kaip
prasideda ir tęsiasi pokyčiai visoje mokykloje. Ji atskleidė, kad
šiandienėje mokykloje keičiasi mokytojų vaidmuo ir kad jie yra
svarbiausi pokyčių lyderiai ugdymo procese.
Konferencijos dienotvarkė buvo sudėliota taip, kad liko laiko
susipažinti su Graikijos kultūra ir žmonėmis. Aplankėme senąjį
„Panathinaikos“ stadioną, kuriame 1896 m. vyko pirmosios
olimpinės žaidynės, lankomiausią objektą – Atėnų akropolį. Tai
svarbiausia vieta šiame mieste ir vienas labiausiai atpažįsta
mų paminklų visame pasaulyje nuo antikos laikų. Važiuodami
autobusu matėme aplink Akropolio kalną išsidėsčiusius kitus
Atėnų antikinius objektus: Dzeuso šventyklos griuvėsius, Ad
riano arką.

Baigiamosios konferencijos akimirkos – „eTwinning“ ir pas
tarųjų dienų darbo apmąstymai, oficialios padėkos organiza
toriams. Tai didingas renginys, kur vienoje erdvėje sutinki tiek
daug kuriančių ir dirbančių bendraminčių. Tada supranti – esi
ne vienas, su tavimi – visos Europos mokytojai. Dalyvaudamas
konferencijoje ne tik išmoksti naujų dalykų, bet ir užmezgi pa
žinčių, linksmai ir prasmingai praleidi laiką. Be to, organizatoriai
sukūrė tinkamą aplinką grupės nariams susidraugauti, o paskui
kartu dirbti, diskutuoti, stebėti vienas kito darbą ir džiaugtis kilu
siomis idėjomis, atradimais. Tikiuosi, kad bendrausime ateityje
ir kursime naujus projektus.
Užsiregistruokite, susiraskite partnerių, susikurkite projekto
idėją ir pasinaudodami programos „eTwinning“ portalo ištekliais
pradėkite veiklą.
Larisa BARONIENĖ
Kauno Jono Pauliaus II g-jos mokytoja

Vaikų pojūčius atveria žaliosios erdvės
Vaikų sodininkavimo iniciatyvos „Žalia pėda“ ugdytojai
rinkosi į trečiąjį narių forumą, kuriame dalijosi žaliųjų erdvių
ugdymo įstaigose kūrimo patirtimi. Švietimo bendruomenė
pabrėžė žaliosios aplinkos svarbą lavinant vaikų pojūčius,
auginant jų socialinius ir emocinius įgūdžius, būtinus greitai
kintančio pasaulio sąlygoms.
„Žalia pėda“
Prieš devynerius metus prasidėjusi iniciatyva „Žalia pėda“
šiandien vienija šešiasdešimt keturias Lietuvos ugdymo ben
druomenes, kuriose vaikai kasmet kuria teminius žaliuosius
sodelius. Iniciatyvos idėja kilo siekiant praplėsti tradicinį ug
dymą, sudarant galimybes išbandyti pažintines, kūrybines ir
patirtines sodo veiklas.
Šiemet organizuotame „Žalia pėda“ narių forume ugdytojai
dalijosi idėjomis, išbandė praktines sodo dirbtuves ir gamtos
patirtinę veiklą, siekdami atrasti metodo poveikį, panaudojimo
galimybes ugdant vaikų socialinį ir emocinį sąmoningumą.
Pojūčių lavinimas
Iš naujo atrasti pojūčių lavinimą ir emocijų svarbą ugdant
skatino Lietuvos edukologijos universiteto vyriausioji botanikė
Teresė Jokšienė. Jos nuomone, šiandienos požiūris į vaiko
ugdymą turi kisti dėl ateinančios naujos kartos, augančios
besivystančių technologijų ir didžiulio informacijos srauto lai
kotarpiu. Švietimo bendruomenei iškyla naujų uždavinių, ne
tik kaip sudominti, motyvuoti vaikus mokytis, bet ir kaip juos
paruošti nuolat kintančio gyvenimo sąlygoms.
„Bet kurioje situacijoje gebėsime orientuotis tada, kai ga
lėsime atsakyti į klausimą: ką aš jaučiu? Evoliucija jausmui
skyrė svarbiausią vietą žmogaus sieloje, nes tik reaguodamas
į savo pojūčius prieš milijonus metų jis sugebėjo išlikti. Neiš
girdęs pavojingo šnarėjimo, neužuodęs apie pavojų įspėjančio
kvapo, jis žūdavo. Šie sunkumai formavo mūsų emocijas, tad
lemiamomis akimirkomis net ir pasikeitus gyvenimo sąlygoms,
sprendimus priima ne galva, o širdis“, – apie pojūčių svarbą
aiškino T. Jokšienė.
Emociniai centrai dalyvauja ir turi didžiulę įtaką visų smege
nų, taip pat ir mąstymo centrų veiklai, todėl pojūčiai, emocijos
lemia mūsų elgesį, mąstymą ir gebėjimą priimti sprendimus.
Lavindami savo pojūčius ir emocines reakcijas, galime išmok
ti ne tik pažinti savo jausmus, bet ir įveikti mokykloje (vėliau
savarankiškame gyvenime) kylančius sunkumus. T. Jokšienė
teigė, kad tam svarbu turėti turtingą ugdymosi aplinką.
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Šių dienų ugdymas organizuojamas klasėse ir yra siejamas
daugiausiai su rega bei kalbine komunikacija. Taip netenkame
svarbios informacijos apie supantį pasaulį, žinių apie save, nes
naudojame tik vieną ar kelis pojūčius ir esame ribotoje klasės
erdvėje. Botanikės nuomone, turtingiausia ugdymo aplinka
yra gamta, kurioje vaikai gali atverti visus savo pojūčius, tad
ugdymo įstaigas skatina plačiau naudoti sodininkystės veiklas,
įsirengti ar plėsti turimas žaliąsias erdves, naudojant jas mažylių
vidiniams patyrimams.
Įsitikinti gamtos poveikiu mokytojai galėjo patys dalyvauda
mi gamtos patirtinėje programoje. Bernardinų sodo aplinkoje
pedagogai gilinosi į savo pojūčius ir aplinką. Gamtos patirtinę
programą išbandę mokytojai tikino, kad pajuto daugybę ge
rų emocijų: dėmesį, šilumą, meilę žmogui, laisvę, norą kurti,
džiaugsmą ir laimę. Atrastas ryšis su gamta veikė teigiamai,
raminamai, pabaigoje daugelis prisipažino, kad stengsis ilgiau
pabūti su savimi gamtoje.
Ugdytojų žalioji patirtis
Per forumą ugdytojai taip pat dalijosi savo patirtimi, drąsin
dami sodininkystės veiklas naudoti ugdant, integruojant jas į
ugdymo programas. Rokiškio r. Kavoliškio mokyklos-darželio
bendruomenės atstovė Sonata Stoškuvienė pasakojo apie pir
muosius „Žalios pėdos“ žingsnelius, kuriant lietuvišką sodelį,
pavėsinę iš vytelių ir saulėgrąžų kampelį. Vienas įdomiausių
atradimų vaikams buvo nesubrendusios pupelės, kurias sky
nė ir nešėsi namo, netikėta ir tai, kad jiems labiausiai patiko
petražolių skonis.
Penktus metus šioje iniciatyvoje dalyvaujančio Jonavos lop
šelio-darželio „Dobilas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Vanda
Jadvyga Valentienė vardijo įrengtus žaliuosius plotus: sukurtas
ekologinis medžių takas, „Raudonųjų ir baltųjų dobilų“ eksperi
mentinė pažinimo aikštelė, įvairaus tipo sodeliai, gėlių klombos
ir alpinariumai. Planuojama įsigyti šiltnamį, įrengti pavėsines iš
vytelių prie žaidimų aikštelių.
Kuriant žaliąsias erdves čia visus metus organizuojamos
ugdomosios veiklos. Meninio ugdymo mokytoja Violeta Bor
sevskienė pasakojo apie gražią darželio tradiciją, suburian
čią ir aplinkines ugdymo įstaigas: „Sužydėjus vaikų tulpėms
kviečiame rajonų ugdymo įstaigas ir organizuojame tulpių
simpoziumą. Nors dar būna šalta, tačiau visi džiaugsmingai
einame į lauką, kur laukia paruošti stalai, dailės priemonės,
vyksta pleneras.“ Šiemet čia taip pat buvo organizuoti įstaigos
simbolio rinkimai, per kuriuos surengtos diskusijos ir paroda.
Rinkimuose dalyvavo tėveliai, seneliai, pedagogai ir vaikai, o
nugalėtoju tapo dobilas.
Mokytoja taip pat dalijosi įspūdžiais, kas vieną dieną vaikams
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sukėlė didžiausias emocijas: „Pradėjo bręsti mūsų ropiniai
kopūstai... Netikėtai jų lapai aplipo šimtakojais. Vaikai puolė
žiūrėti į lauką, liesti ir piešti ne augalo lapus, o tuos vikšriu
kus.“ Pasak pedagogių, daug įdomios veiklos, atradimų, puikių
emocijų ugdytiniai patyrė kiekviename etape: nuo sėjimo iki
derliaus nuėmimo.
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos atstovės
pristatė projektą „Žalioji laboratorija“, kuriame dalyvauja apie
110 mokinių nuo pirmos iki septintos klasės. Projekto vadovė
Jolanta Kundrotienė pasakojo, kad šiuo metu vyksta tiriamo
sios veiklos, vadovaujamasi pagrindiniais patyriminio ugdymo
principais. Tiriamosios veiklos pavyzdžius pristatė pradinių
klasių mokytojos Elena Bakšienė ir Zita Ambrakaitienė. „Vaikai
pastebėjo žydintį serentį ir jiems kilo klausimas, kur bręsta gėlės
sėklos. Tai peraugo į ilgalaikį projektą: nagrinėjome serenčio
sandarą, sėjome, stebėjome, iš kurių sėklyčių išdygs daigelis,
visą laiką pildome kalendorių. Per pasaulio pažinimo pamoką,
nagrinėdami temą „Gyvi ir negyvi daiktai“, nusprendėme ištirti,
kaip augantis serentis reaguoja į saulę. Vaikams jau kyla naujų
klausimų, tad veiklų vien su šiuo serenčiu turėsime visus me
tus“, – tikino mokytoja E. Bakšienė.

Biologijos mokytoja Rita Lazdauskienė pabrėžė sodininkys
tės svarbą emociniam ugdymui. Pasak jos, vaikai būdami gam
toje viską daro su puikia nuotaika ir gerais lūkesčiais. Tai juos
teigiamai veikia ir sėkmė tampa daug malonesnė, suteikia pa
sitikėjimo. Siekiant įtraukti vyresniojo amžiaus vaikus, ji patarė
atsižvelgti į tarpsnių ypatumus ir pagal juos paskirstyti veiklas.
Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos atstovė Daiva
Daujotienė pristatė visą bendruomenę subūrusį projektą. Tai
savanoriška gėlių sodinimo akcija. Mokinių taryba gėlių sėk
las dalijo visiems panorusiems prisijungti prie iniciatyvos. Per
gegužės mėnesį paskelbtą savanorišką gėlių sodinimo akciją
užaugintas gėles sodino ir sodelius kūrė visi: nuo septynerių
iki septyniasdešimt septynerių metų, dalyvavo močiutės su
vaikaičiais, mokyklos darbuotojai, vaikai ir tėveliai.
Sodo dirbtuvės
Per forumą ugdytojai taip pat išbandė sodo dirbtuves. Čia
„Žalios stotelės“ komanda pristatė antistreso programą, į žemę
sėjant įvairias žoleles, architektė Vilija Daugėlaitė-Noreikienė
supažindino su gamtinėmis medžiagomis, gaminant mažųjų so
delių maketus, „Žolynų namų“
įkūrėja Rasa Buslavičienė – su
žolynų skoniais, o „Gamtos
kvapų“ lektorė Aistra Papaitė
rodė, kaip panaudoti kvapus
veiklose su vaikais. Per prak
tinius užsiėmimus įgytą patirtį
ugdytojai taikys organizuoda
mi veiklas savo įstaigose.
Šis tekstas – iniciatyvos „Žalia
pėda“ dalis, visuomenei pristatanti
žaliųjų erdv ių naud ą ir rag in ant i
organizuoti augalų auginimo veik
las savo bendruomenėse, siekiant
ugdyti atsakingą ir kuriančią jaunąją
kart ą. Daug iau inf orm ac ijos apie
ugdymo įstaigoms skirtą iniciatyvą –
www.ekokarta.lt.

Gamtos kvapų sodo dirbtuvės

Lina BAKŠYTĖ

Artėjant „Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2017“,
kviečiama patyčias stabdyti kasdien
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia ruoštis ir
dalyvauti aštuntojoje nacionalinėje „Veiksmo savaitėje BE
PATYČIŲ 2017“, kuri kitais metais vyks kovo 20–26 d. Gy
venimo be patyčių idėją palaikančios švietimo ir ugdymo
įstaigos, aktyvios organizacijos, socialiai atsakingo verslo
atstovai ir visi pilietiški žmonės savo veiklomis ir iniciatyvomis
gali tapti „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dalyviais, kartu pa
dėti kasdien stabdyti patyčias.
„Tikėtis sumažinti patyčių mastą galime tik daug metų nuo
latos ir kasdien dirbdami: mokyklose taikydami pasaulyje
pripažintas prevencines programas, mokydami mokytojus tin
kamai reaguoti į patyčias, skatindami tėvus aktyviau įsitraukti
sprendžiant patyčių situacijas ir kviesdami plačiąją visuomenę
nepritarti patyčių apraiškoms, – teigia „Vaikų linijos“ vadovas
dr. Robertas Povilaitis. – Organizuodami „Veiksmo savaitę“,
norime sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Kad
greta energetikos ar ekonomikos problemų pamatytume ir so
cialines problemas, kad galėtume įvertinti, kaip mums sekasi

mažinti patyčių paplitimą, ar sistemingai taikome veiksmingas
priemones spręsdami šią problemą.“
„Vaikų linija“ jau 13 metų vykdo kampaniją „BE PATYČIŲ“,
kuria siekiama stabdyti patyčias mūsų visuomenėje, kad tiek
vaikai, tiek suaugusieji galėtų jaustis saugūs savo aplinkoje.
Pastaraisiais metais patyčių problema sulaukė svarbaus val
džios atstovų dėmesio.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė balandį inicijavo socialinę
kampaniją „Už saugią Lietuvą“, kurios vienas iš tikslų – siste
minė kova su patyčiomis mokykloje. „Vaikų linijos“ specialistai,
palaikydami šią Prezidentės iniciatyvą, prisidėjo savo konsulta
cijomis ir paruošė rekomendacijų, kaip šalies ugdymo įstaigose
užtikrinti veiksmingą patyčių prevenciją. Gegužę šalies vadovė
pateikė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sukurti
kovos su smurtu sistemą visose šalies bendrojo ugdymo mo
kyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Seimui spalį pritarus
šioms pataisoms, jos įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Vil
niaus miesto savivaldybė taip pat ėmėsi aktyvesnių veiksmų,
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spręsdama patyčių problemą švietimo įstaigose. Vasarą buvo
patvirtinta pirmoji Lietuvoje patyčių prevencijos miesto mokyk
lose tvarka, kurią rengiant prisidėjo ir „Vaikų linijos“ specialistai.
Tęsti darbus, stabdant patyčias ir skatinant draugišką elge
sį, kitais metais kvies aštuntoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ
2017“, prie kurios kasmet prisijungia didžioji dalis švietimo
įstaigų iš visos Lietuvos. Kartu su savo bendruomenėmis jos
kuria ir vykdo įvairias patyčių prevencijai skirtas veiklas. Paty
čių problemą padeda spręsti ir susitelkę iniciatyvos partneriai
bei idėją palaikančios organizacijos: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, VšĮ „Vaiko labui“, Paramos vaikams centras, Specia
liosios pedagogikos ir psichologijos centras, Lietuvos policija,
„Vaikystės sodas“, Informacinių technologijų centras, Ryšių
reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“, Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos moksleivių sąjunga,
Lietuvos psichologų sąjunga, Švietimo ir mokslo ministerija,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus visuome
nės sveikatos biuras, Kauno kino centras „Romuva“, Vilniaus
miesto savivaldybė, Vilniaus miesto psichologinė ir pedagogi
nė tarnyba, Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, Lietuvos
nacionalinis dramos teatras. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“
rėmėjai – Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Sau
gesnis internetas“ ir „Western Union Foundation Lithuania“.
Ugdymo įstaig os ir org an iz ac ijos, nor inč ios dalyv aut i
„Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“, iki 2017 m. kovo 1 d.
kviečiamos registruotis kampanijos „BE PATYČIŲ“ interneto
svetainėje www.bepatyciu.lt. Visi užsiregistravę dalyviai per
„Veiksmo savaitę“ šioje svetainėje galės skelbti naujienas su
nuotraukomis apie vykdomas veiklas ir pasidalyti savo gerąja
patirtimi, idėjomis su kolegomis.

„Vaikų linija“ kitų metų „Veiksmo savaite BE PATYČIŲ“ sieks
atkreipti dėmesį į svarbų patyčių stebėtojų vaidmenį.
„Analizuodami patyčių mastą, dažniausiai kalbame apie
vaikus, kurie patiria patyčias ar tyčiojasi. Neretai pamirštame,
kad patyčiose dalyvauja ir visi šią smurto formą matantys vai
kai. Nuo jų – patyčių stebėtojų – elgesio dažnai priklauso, ar
patyčios toliau vyks ir stiprės, ar bus sustabdytos, – aiškina
„Vaikų linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ koordinatorė Aurelija
Jocaitė. – Svarbu, kad patyčias matantys vaikai parodytų, kad
nepritaria netinkamam elgesiui, ir praneštų apie tai suaugu
siesiems. Kuo daugiau patyčias stebinčių vaikų papasakos
apie tai suaugusiesiems, kuriais pasitiki, tuo daugiau patyčių
bus sustabdyta.“
Norėdama paskatinti stabdyti patyčias mokyklose, „Vaikų
linija“ kviečia mokinius dalyvauti dviejuose konkursuose. Jų
nugalėtojai bus apdovanoti per „Veiksmo savaitę BE PATY
ČIŲ 2017“.
Dainuojantys ir grojantys mokiniai kviečiami susiburti į kū
rybinę komandą ir sukurti dainą konkursui „Patyčios bijo tavo
nepritarimo!“. „Vaikų linija“, bendradarbiaudama su Lietuvos
nacionaliniu dramos teatru, šiuo konkursu skatina jaunuo
sius kūrėjus žodžiais ir muzika paraginti bendraamžius nelikti
pasyviais stebėtojais, stabdyti patyčias, parodant, kad joms
nepritariama. Daugiau informacijos apie konkursą rasite –
goo.gl/3lRH5k.
O mokiniai, kuriems artimesni vizualūs menai, kviečiami da
lyvauti „Vaikų linijos“ rengiamame plakatų konkurse „Patyčios
bijo tavo nepritarimo!“. Savo idėjas, kaip paskatinti stebėtojus
stabdyti patyčias, mokiniai kviečiami pasirinkta menine techni
ka kūrybiškai atskleisti plakate su šūkiu. Daugiau informacijos
apie šį konkursą rasite – goo.gl/e0Wf6E.

„Erasmus+“ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektas finansuojamas
Europos Komisijos lėšomis. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

„Erasmus+“ projekto „Gyvenimas ir darbas Europoje“
dalyvių susitikimas Vokietijoje
Spalio 23–29 d. Kaun o
„Varp o“ gimn az ijos mok in ių
komanda, lydima direktorės
Ilm ant ės Bagd on ės ir mo
kytojų Ritos Misiūnienės bei
Jovitos Damijonaitienės, da
lyvavo trečiajame jau antrus
metus vykdomo „Erasmus+“
projekto „Darbas ir gyvenimas
Europoje“ dalyvių susitikime
Vok iet ijoje (Ber ufs bild end e
Schulen Soltau). Jame taip pat
dalyvavo atstovai iš Lenkijos
(Olesnicos) ir Turkijos (Zon
guldako) mokyklų.
Gimnazistai įtemptai dirbo
kartu su kitų šalių atstovais,
organizuodami parodą „Stu
dijos Eur op oje“. Jie tur ėjo
kuo patraukliau pristatyti savo
šalies universitetus ir studijų
programas: parengti stendą, parodyti namų darbą – sukurtą
vaizdo įrašą apie galimybes ir galimas problemas studijuojant
užsieniečiams, dalyti savo sukurtus lankstinukus. Mūsų gim
nazistai pasirinko tris bene populiariausias aukštojo mokslo
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įstaig as Liet uv oje – Kaun o
technologijų, Vilniaus ir Lietu
vos sveikatos mokslų univer
sitetus. Renginyje dalyvavo
Soltau miestelio vicemeras,
vietos spaudos atstovai, mo
kyklos administracija, moky
tojai, mokiniai. Parodą aplankė
ir įstaigoje besimokantys moki
niai iš Sirijos, Irano, Eritrėjos.
Jie itin domėjosi integracijos
galimybėmis.
Gimnazistai aplankė nema
žai žymių regiono vietų: visą
dieną praleido antrame pagal
dydį Vokietijos mieste Ham
burge, pramogavo garsiuose
Heidės ir Seregenčio parkuo
se bei istoriniame Brėmene.
Mokiniams savaitė neprailgo,
Darbas grupėse jie jau ilg is i sav o draug ų ir
antrosiomis tapusių šeimų. Dauguma prisimena šią patirtį kaip
įsimintiniausią gyvenime.
Jovita DAMIJONAITIENĖ
Kauno „Varpo“ g-jos mokytoja
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Mokyklose

Visavertę bendruomenę kuriame kartu
Kai mokyklos vidaus kultūra paremta pagarbiais tarpusavio
santykiais, pasitikėjimu ir empatija, vyrauja nuoširdus bendra
darbiavimas, atsiranda tapatumo su bendruomene jausmas.
Tokį jausmą patyrėme rudeniškai saulėtą Švenčionių progim
nazijos bendruomenės dieną. Nuo pat ankstyvo ryto mokykloje
šurmuliavo mokiniai, jų tėvai, mokytojai. Vieni smagiai šneku
čiuodamiesi, juokaudami, kiti labai rimti, susikaupę skubėjo į
veiklas. Be abejo, galime pasigirti, kad progimnazijoje yra ne
viena graži, gilias tradicijas turinti šventė, daugybė prasmingų
visą bendruomenę suvienijančių renginių, tačiau ši pirmą kartą
organizuota diena buvo ypatinga – ji skirta asmenybę kurian
čiam bendruomeniškumui puoselėti.
Organizuodami progimnazijos bendruomenės dieną, stiprin
dami bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo įgūdžius,
skatinome visus narius aktyviai dalytis idėjomis rengiant netra
dicines veiklas ir jose dalyvaujant. Pamąstę apie tai, kas padėtų
mūsų vaikams tapti dar laimingesniems, kokios veiklos būtų
įdomios kiekvienam bendruomenės nariui, kasdienes pamo
kas pakeitėme į klasės bendruomenės pamokas, protmūšius,
rašinių konkursus, sporto varžybas.
Per kūrybiškas, turiningas ir įsimintinas klasės bendruome
nės pamokas organizuotos įvairios veiklos, padėjusios moki
niams pažinti save, pasinaudoti stiprybėmis, ugdytis gebėjimą
vertinti ir pristatyti save, įsivertinti pasiektą kompetencijų lygį,
planuoti tolesnį mokymąsi, apmąstyti. Klasių auklėtojai, tėveliai
ir patys mokiniai organizavo įvairius pažintinius, psichologinius,
loginius ir kitus žaidimus. Norėtųsi pabrėžti tai, kad kiekvienas
klasės narys buvo matomas, kiekvienas galėjo išreikšti save
ir pajusti, jog yra svarbus ir reikalingas.

Klasės bendruomenės pamoka

Protų mūšis

Didelis būrys azartiškų, galvotų mokinių, tėvelių ir moky
tojų rinkosi į aktų salėje vykusius protų mūšius, kurie buvo
organizuoti kiekvienam klasių koncentrui. Niekas neišmušė
komandų iš vėžių, o ypač penktų klasių. Jos kovodamos dėl
„Šauniausios šeimynėlės titulo“ ne tik atsakinėjo į klausimus,
bet ir kūrė eiles, vaidino, atliko užduotis užrištomis akimis ir kt.
Smagu, kad mokiniams patinka linksmi, komandiniai, o ypač
protiniai žaidimai. Kai drauge dar yra ir penki tėveliai, kurie
labai stengiasi padaryti viską, kad tik komanda nugalėtų (toks
ir yra konkursų tikslas), ryžtas ir atsakomybės jausmas tik
stiprėja.
Progimnazijos bendruomenės dieną teko paimti į rankas
rašiklius ir pasidalyti mintimis, koks yra ar turėtų būti idealus
mokytojas ir mokinys, kokį save ir savo progimnaziją įsivaiz
duoji ateityje, kokią Lietuvą ar gimtąjį miestą (kaimą) kurs
ar kuria kiekvieno mūsų karta. Nors rašinių temos iš anksto
nebuvo žinomos, smagu, kad minčių netrūko nė vienam. Rašė
visi mokiniai, tėvai, pamokoje dalyvavę mokytojai. Kiekvienas
turėjo planų, svajonių, ateities vizijų. „Mūsų mokykla vadinsis
karališkąja progimnazija, nes joje labai gera“, „Mano namai bus
Švenčionyse, nes čia gyvenu aš ir čia gyvens mano šeima.“
Šią dieną ūžė ir sporto salė. Kiekvieną pamoką netilo teisėjų
švilpukai ir sirgalių šūksniai, nes aikštelėje rungėsi stipriausios
klasių komandos. Nors tvyrojo gera nuotaika ir šypsenos, es
tafetėse, per kvadrato ir mažojo futbolo rungtynes vyko atkakli
kova. Na, o kai toks palaikymas ir savo jėgų negaili tėtis ar ma
ma, noras nugalėti tampa dar didesnis. Kaip ir visose varžybose
buvo išaiškinti nugalėtojai, bet tikrąja laimėtoja galima skelbti
puikią nuotaiką. Ji užvaldė visus dalyvius, kurie jau iš karto po
varžybų ėmė planuoti kitas panašias veiklas.
Dienos pabaigoje vyko refleksija, per kurią buvo aptarta
turininga, kūrybiška veikla. Vėliau pilnutėlėje aktų salėje įteik
ti apdovanojimai protmūšių, sporto varžybų, progimnazijos
bendruomenės dienos logotipo konkurso nugalėtojams ir
aktyviausiems, laiko, idėjų, žinių ir jėgų negailėjusiems tėve
liams, išsakytos visos susikaupusios mintys, kurias, manau,
labai suprantamai ir aiškiai išreiškė į bendruomenę kreipę
sis direktorius Jurij Semaško bei šeštokai Smiltė ir Mantas.
„Mes – bendruomenė, – teigė jie, – kurioje vyrauja atvirumas,
įvairovė, geranoriškumas, pagarba, noras veikti. Tikime vieni
kitais, laukiame vieni kitų, gerbiame vieni kitus, visi jaučiamės
reikalingi ir siekiame bendrų tikslų.“ Renginio pabaigoje daugy
bės žiūrovų aplodismentų sulaukė nuotaikingas progimnazijos
meno kolektyvo „Šaltinėlis“ koncertas.
Pasibaigus progimnazijos bendruomenės dienai dar ilgai
netrūko gerų emocijų, šiltų žodžių, pašnekesių. Įsitikinome,
kad neužtenka turėti pedagogikos ir psichologijos žinių, išma
nyti vaiko fizinės ir psichinės raidos ypatumus, reikia glaudžiai
bendradarbiauti tarpusavyje, norėti burtis ir veikti didesnėje
ugdytojų ir ugdytinių bendruomenėje.
Norime nuoširdžiai padėkoti į mūsų renginį atvykusiems
tėveliams. Progimnazijos bendruomenės dieną jie savo pa
vyzdžiu įrodė, kad yra ne svečiai, o aktyvūs bendruomenės
nariai, rodantys iniciatyvą ir skatinantys savo vaikus dar drąsiau
jaustis ir siekti tikslų. „Mes jaučiamės laukiami ir reikalingi“, –
sakė jie.
Tikimės, kad Švenčionių progimnazijos bendruomenės die
na taps dar viena tradicija, kuria mes pagrįstai didžiuosimės.
Juk tik visuotinis sutarimas ir susitelkimas padeda pasiekti
svarbių rezultatų.
Irena STUGLIENĖ
Švenčionių prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Verslumo savaitė
Jau penktą kartą lapkričio 21–25 d. Širvintų Lauryno Stuo
kos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko projekto „Drąsinkime ateitį“
organizuojama Verslumo savaitė, per kurią buvo siekiama
susigrąžinti baigusius mokinius, galinčius pasidalyti patirtimi,
motyvuoti ir įkvėpti kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų.
IIa klasės mokiniai susitiko su prieš 12 metų mūsų mokyklą
baigusia UAB „Askovita“ keramike Agota Vysockiene. UAB
„Askovita“ – didžiausia Lietuvoje ir Baltijos šalyse keraminių
dirbinių gamykla, kurios specializacija – gėlių vazonai, kera
minės vazos, moliniai suvenyrai. Produkcija platinama ne tik
Lietuvoje, bet ir eksportuojama į Europos Sąjungos šalis. Visi
gaminiai yra ekologiški. Gegužės ir birželio mėnesiais įmonė
kviečia 1–12 klasių mokinius į keramikos pamokas „Lietuviškas
molis“. UAB „Askovita“ prieš kelerius metus vykdė projektą su
Vilniaus dailės akademija, tad viešnia parodė jų sukurtą filmą.
Lapkričio 22 d. į IIb klasės ekonomikos pamoką atvyko UAB
„Vizoma“ direktoriaus pavaduotojas Martynas Lisauskas. Jis pa
pasakojo apie ekonomikos studijas Vilniaus universitete (VU),
paaiškino gimnazistams aktyvių ir pasyvių pajamų
esmę, pristatė UAB „Vizoma“ darbo specifik ą.
Lapkričio 23 d. su III–IV klasių gimnazistais,
besimokančiais ekonomikos, susitiko jaunasis ra
jono verslininkas – buvęs mūsų mokinys Aurimas
Baravykas. Jis šiuo metu vadovauja UAB „Teco“.
Tai įmonė, užsiimanti didmenine prekyba akmens
gaminiais. Pašnekovas pasakojo apie save, po
mėgius (kelionės, parasparnių sportas, kopimas
į kalnus, tenisas, nardymas), pirmąjį ir dabartinį
verslą. Aurimas – dar labai jaunas, tačiau iššūkių jo
gyvenime netrūko: stojimas į Vilniaus licėjų, savojo
verslo pradžia (baidarių nuoma), šeimos verslas,
trauma... Prieš 1,5 metų gydytojai prognozavo, kad A. Baravykas

yra tik 1 proc. tikimybė, jog jis vaikščios. Ir šiandien Aurimas yra
toks pats, kokį matėme prieš kelerius metus. „Vertinkime savo
gyvenimą ir tikėkime tik gerais dalykais“, – teigė pašnekovas.
Kiekvienas mokyklą baigęs jaunas žmogus turėtų mokėti pla
nuoti savo finansus. O kas geriau mokiniams padės susigaudyti
asmeninių finansų džiunglėse, paaiškins pinigų ir saugios atei
ties svarbą, jeigu ne banko ekspertai. SEB bankas – socialiai
atsakinga organizacija, šalies mokykloms siūlanti organizuoti
diskusijas apie finansinį raštingumą. Lapkričio 25 d. IIa ir IIc
klasių mokiniams ekonomikos pamokas vedė Gintarė Bernotai
tė ir Andrius Agafanovas. Gintarė – VU ekonomikos magistrė,
likvidumo ataskaitų analitikė. Andrius – ISM Vadybos ir ekono
mikos universiteto rinkodaros ir vadybos magistras, procesų to
bulinimo ir plėtros vadovas. Jie abu dirba SEB grupės paslaugų
teikimo „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Vilniaus filiale.
Pašnekovai su mokiniais kalbėjo apie tai, kaip dabar pri
imami sprendimai gali nulemti ateitį, paskatino galvoti apie
ateities profesijas, aptarė pinigų taupymo svarbą ir suteikė
praktinių patarimų. Interaktyvi diskusija parengta pagal per LNK
televiziją rodytą filmą „Rytojus atėjo vakar“, prie kurio kūrimo
prisidėjo SEB bankas. Jame savo vizijomis apie ateitį dalijasi
žinomi Lietuvos ekspertai: istorikas Alfredas Bumblauskas,
gydytojas psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis,
biologijos mokslų daktaras Rolandas Maskoliūnas
ir ekonomistas, SEB banko prezidento patarėjas
Gitanas Nausėda. Tokios pamokos, galbūt, padės
mokiniams kruopščiau planuoti ateitį.
Brianas Tracy yra pasakęs: „Gyvenimas pa
našus į kodinę spyną. Jūsų uždavinys surasti
teisingus skaičius ir teisingą jų eilės tvarką, kad
galėtumėte prieiti prie visko, ko tik norite.“ Tikimės,
kad Verslumo savaitės susitikimai padės gimna
zistams atrakinti savo kodinę spyną.
Rita ČESONIENĖ
Projekto „Drąsinkime ateitį“ koordinatorė

Išvyka į Marijampolės profesinio rengimo centrą
Mes, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mo
kyklos dešimtokai, lydimi auklėtojos Irenos Ūkelienės, vykome
į edukacinę kelionę – aplankėme Marijampolės profesinio
rengimo centrą.
Sutartu laiku prie Marijampolės profesinio rengimo centro
pasitiko karjeros koordinatorė Irma Petraškaitė ir Statybos
mechanikos skyriaus vedėjas Gražvydas Juodišius. Jie apro
dė neseniai atidarytą centrą, rengiantį melioracijos transporto

sektoriaus specialistus, apie jį papasakojo. Tai vienintelis toks
centras ne tik Marijampolės apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje.
Buvome supažindinti su modernia žemės ūkio technika ir nau
jausia automobilių diagnostikos, priežiūros ir remonto įranga.
Apžiūrėjome apdailininko specialybės mokinių praktinio moky
mo patalpas. Galėjome stebėti, kaip centro auklėtiniai mokosi
tinkavimo darbų ir floristikos meno, kirpėjo ir automechaniko
profesijų. Daugelis mūsų susidomėjo galimybe gauti išsilavi
nimą ir tapti gerais specialistais.
Cent re būt ų sud ar yt os sąlyg os
ne tik įgyti apie 30 specialybių,
bet ir suteikta galimybė pagilinti
žinias bei kvalifikaciją stažuotėse
užsienyje.
Mūs ų karjer a pras id ed a jau
mokykloje, joje dedami tolesnių
karjeros siekių pamatai, ugdomos
kompetencijos. Norime teisingai
pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją
ar darbinę veiklą, tobulėti ir mokytis
visą gyvenimą. Tad išvyka į kasme
tę atvirų durų savaitę „Profesijos
diena“ Marijampolės profesinio ren
gimo centre mums buvo naudinga.
Jurgita Junevičiū
 tė
Rimanto Stankevičiaus pagr. m-klos
10 klasės mokinė
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Pirmokai kūrybiškai priimti į bendruomenę
Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija turi
keletą savitų tradicinių renginių. Vienas jų – rudenį su
trenksmu praūžusios pirmokų krikštynos. Per renginį
pasveikinami naujokai, jie ir jų klasių vadovai šven
tiškai priimami į gimnazijos bendruomenę. Už šventę
atsakingi antrokai. Šis įvykis ir iš vienų, ir iš kitų pa
reikalauja nemažai kūrybingumo, darbštumo ir laiko.
Šių metų renginio tema – olimpinės žaidynės. Kiek
viena pirmokų klasė gavo skirtingas potemes, kurias
turėjo atskleisti. Pustrečios savaitės pasiruošimo pra
bėgo akimirksniu, visą tą laiką drąsiausi ir optimizmo
neprarandantys mokiniai prašė mokytojų: „Išleiskite
iš pamokos parepetuoti.“ Vyko nuolatinė kova dėl
galimybės repetuoti aktų salėje. Tai įrodo, kaip noriai
gimnazistai laukė šventės.
Pagaliau išaušo nekantriai lauktas šventinis rytas,
kuris stebino veiklų įvairove. Pirmokams ir antrokams
organizuotas netradicinis ugdymas. Pirmokų „krikšta
Emilijos Jovaišaitės nuotr.
tėviai“ nesnaudė ir prieš pirmąją pamoką rikiavosi prie
Pirmokai sako priesaiką
pagrindinių durų, pasitiko savo globotinius. Netrukus
lyderio pozicijų ir toliau rodė savo išmonę šokiais, dainomis ir
naujieji gimnazistai patraukė į mokyklos stadioną sportuoti:
vaidinimais. I–II klasių vadovai visus džiugino linksmais muzi
teko atlikti šuoliukus, pritūpimus... Nebuvo laiko net atsikvėp
kiniais pasirodymais.
ti – reikėjo garsiai sakyti priesaiką, o kai kam pasisekė para
Antrokų kruopščiai ir nuoširdžiai surengta šventė ilgai liks
gauti antrokų gamintos košės. Štai tokia buvo rytinė dalis, kuri
kiekvieno atmintyje. Pokštai, sportas ir geros emocijos įkvėpė
patvirtino: „Sveikame kūne – sveika siela“.
pirmų klasių mokinius pateisinti savo statusą naujoje mokykloje
Artėjant vakarui į gimnaziją vėl pradėjo rinktis I–II klasių
ir įpareigojo kitais metas tęsti šią gražią tradiciją.
mokiniai, jų savivaldos nariai, mokytojai, klasių ir mokyklos
vadovai. Pirmokų pasirodymai atskleidė, kas vyko lietuviškame
Aušrinė Tverskytė

baseine, jamaikietiškame stadione, amerikietiškoje sporto sa
Gargždų „Vaivorykštės“ g-jos Id klasės mokinė
lėje ir kitose įdomiose vietose. Antrų klasių mokiniai neapleido

Bendradarbiavimas
turtina
Alytaus r. Miroslavo gimnazija bendradarbiauja ne tik
su Alytaus rajono ugdymo įstaigomis, bet ir randa ga
limybių, būdų bendrauti su kitomis šalies mokyklomis.
Vienas tokių bendradarbiavimo pavyzdžių – nuoširdūs
ryšiai su Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija.
Šiemet, kaip ir pernai, buvome pakviesti į įdomų
kasmetį renginį – rašytojo V. Krėvės gimimo metinių
minėjimą. Jo tema „Dainavos šalies žemėje“. Rengi
nyje dalyvavo vienuolika mūsų gimnazijos IVg klasės
mokinių kartu su direktoriumi Romualdu Gelažausku
ir manimi, lietuvių kalbos mokytoja Nijole Miliene. Iš
pradžių vyko Simajudo turgus – pati triukšmingiausia,
Ramintos Ališauskaitės nuotr.
margaspalvė šventės dalis, kai visiems buvo suteikta
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kinės V. Krėvės g-jos mokytoja
galimybė prisistatyti ir pakviesti skanauti savo gamintų
Rita Černiauskienė)
skanėstų. Drauge su Akvile Kubričenkaite dainavome
liaudies dainą, o Austėja Žukauskaitė sakė prisistatymo kalbą
apie padavimu tampantį parką „Dainavos legenda“. IV klasės
ir kvietė apsilankyti prie stalo „Dainavos legenda“. Kaip tikra
gimnazistai skaitė pagal V. Krėvės padavimų stilistiką parašytus
me turguje (beje, pirkti čia buvo galima tik už pinigus – krėviu
tekstus apie nykstantį parką. Pristatėme ir kitą projekto dalį:
kus) turėjome progą pasitikrinti bendravimo su nepažįstamais
parodėme savo sukurtą, pačių rašytais tekstais įgarsintą filmu
žmonėmis gebėjimus, mokėmės reklamuoti savo produktus.
ką apie mūsų pasivaikščiojimą po parką „Dainavos legenda“.
Labiausiai visi gyrė mūsų gilių kavą, nors mielai ragavo ir mo
Savo kūrybiniu darbu siuntėme žinią, kad ir Alytaus rajone dar
liūgų uogienės, saldainių bei kitų gardumynų.
yra vieta, sauganti rašytojo V. Krėvės atminimą.
Po tokios įspūdingos pradžios laukė rimti dalykai: klausėmės
Šventės pabaigoje mokyklų bendruomenės apsikeitė simbo
Merkinės gimnazijos IVg klasės mokinių skaitomų pranešimų
linėmis dovanomis, padėkomis. Merkinės gimnazijos šventėje
tema „V. Krėvės tragedijos „Skirgaila“ aktualumas ir idėjinis
dalyvavusių IVg klasės mokinių ir pedagogų nuomone, ben
pjūvis“. Tikra renginio puošmena tapo teatralizuotos rašytojo
dradarbiaudami su kitomis mokyklomis įgyjame naujų patirčių,
padavimų interpretacijos „Dainavos legendos atgyja“. Pasirodė
kurios turtina mūsų gyvenimą.
Varėnos „Ąžuolo“, Druskininkų „Ryto“ gimnazijų mokiniai, tarp
Nijolė Milienė
jų įsikomponavome ir mes su savo darbeliu-projektu „Krėviškai
Miroslavo g-jos lietuvių kalbos mokytoja
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Svečiai iš Danijos ir Latvijos – Kauno „Varpo“ gimnazijoje
Lapkritį Kauno „Varpo“ gimnazijoje vyko pirmasis tarp
tautinio „Nordplus“ projekto „Inovatyvūs kalbos ir kultūros
mokymo būdai“ dalyvių susitikimas. Į jį atvyko Latvijos
Balvi Vocational and General Secondary Education ir
Danijos Haarslev Independent Residential mokyklų atsto
vai – 22 mokiniai, jų mokytojos. Svečiai gyveno „Varpo“
gimnazijos auklėtinių šeimose ir visą savaitę dalyvavo
įvairiose organizuojamose veiklose.
Kiekvienos šalies mokiniai projekto grupei ir gimnazijos
bendruomenei pristatė savo mokyklą, šalį, kultūrą, kal
bą. Kadangi projekto tema – kultūrų pažinimas ir kalbų
mokymasis, lietuviai danus ir latvius mokė svarbiausių
lietuviškų žodžių, įtraukė svečius į vaidybines situacijas.

Vis i projekt o nar iai
dalyvavo edukacinėje
programoje „Muzikuo
kime kartu“ Rumšiškių
liaudies buities muzie
juje: susipažino su lie
tuvių liaudies kultūros
ypat um ais, kart u su
prog ram os ved ėjais
dainavo, šoko, bandė
groti muzikos instru
mentais.
Projekto nariai taip
pat dalyvavo „Varpo“
gimnazijos technologi
jų pamokoje – patys lipdė iš molio, o per anglų
kalbos pamoką su 11 klasės mokiniais dirbo
grupėmis ir atliko interaktyvias užduotis.
Svečiams surengta išvyka į Vilnių. Ekskursiją
danams ir latviams vedė patys „Varpo“ gimna
zijos mokiniai. Jie aprodė žymiausias Vilniaus
vietas, trumpai pristatė svarbiausius šalies isto
rijos momentus.
Projekto veiklas vainikavo bendras visų daly
vių šokis, kurio išmokė dvyliktokas Dalius, šiuo
metu dalyvaujantis „Erasmus+“ projekte „Gyve
nimas ir darbas Europoje“. Svečiai išvyko kupini
įspūdžių. Dabar mūsų laukia kelionė į draugų
šalis – Latviją ir Daniją.
Jovita DAMIJONAITIENĖ
Kauno „Varpo“ g-jos anglų kalbos mokytoja

Raštingumas – sąvoka, galimybė, investicija
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos bendruomenė po institucijos
veiklos kokybės įsivertinimo kuria naują strategiją, formuoja
bendruomenės narių raštingumo ugdymo nuostatas, dalijasi
patirtimi. Dalyvavimas projektuose („Kūrybinės partnerystės“)
paskatino įvertinti mokėjimo mokytis, mokymosi bendradarbiau
jant ir bendrųjų kompetencijų ugdymo problematiką, susijusią
su raštingumo ugdymo nuostatomis. Mokytojai pateikė daug
įžvalgų ir apibendrinimų apie savo praktinę veiklą, išorės spe
cialistai – pastabų dėl pedagogų tobulėjimo galimybių, mokiniai
įvardijo raštingumo ugdymo aktualijų lūkesčius. Bendraujant
su tėvais ir buvusiais auklėtiniais išryškėjo įvairios gyvenimo
sėkmės formulės, lemiančios mokymąsi, sampratą apie raš
tingumą. Tokių darbų ir svarstymų akivaizdoje iškilo būtinybė
surengti metodines-praktines konferencijas.
Spalį gimnazijos mokinių taryba pakvietė gimnazistus į renginį
„Raštingumas – sėkmingos ateities garantas“. Į pakvietimą at
siliepė Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos, Kalvelių
„Aušros“ gimnazijų ir Valčiūnų vidurinės mokyklos mokinių tary
bų atstovai. Renginyje jie diskutavo apie ateities perspektyvas,
kalbėjo apie motyvaciją mokytis ir džiaugėsi didėjančiomis
galimybėmis studijuoti, tobulėti. Visi vienbalsiai sutarė, kad iš
silavinimas – vertybė. Renginio dalyviai „pasodino“ ir „išaugino“
raštingumo medį, kuris tapo lapkritį vykusios mokytojų ir tėvelių
metodinės-praktinės konferencijos „Raštingumas – sąvoka,
galimybė, investicija“ simboliu.
Konferencija kartu tapo kvalifikacijos tobulinimo renginiu, o
partneriais maloniai sutiko būti Profesinių kompetencijų tobulini
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Mokinių tarybos atstovai

mo institutas. Renginyje dalyvavo ne tik gimnazijos bendruome
nės nariai, bet ir Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vadovai, dalykų
mokytojai. Konferencijoje skaityti teoriniai-praktiniai pranešimai:
„Jungtinės Karalystės mokinių raštingumo ypatumai“, „Inovacijų
reikšmė mokinių raštingumo ugdyme“, „Standartizuoti testai –
raštingumo pamatavimo įrankis“ ir kt. Vyko praktiniai užsiėmi
mai 5 tikslinėse konferencijos dalyvių grupėse. Panaudojus
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Diskutuojame per praktinę konferencijos dalį

diskusijų metodą „Mąstymo schemos“ aptartos raštingumo
problemos, kompetencijų ir raštingumo ugdymo sąsajos (kaip
tai suprantame, ką matome, ką veikiame, kuo remiamės, kokie
rezultatai, lūkesčiai), pateikti konkretūs sprendimo variantai,
įvardytos rekomendacijos. Puikus apibendrinimas nuskambėjo
iš kalbininkų lūpų: „Raštingumą būtina ugdyti visaip, visur, visa
da.“ Be to, renginio svečiai turėjo galimybę pamatyti ir įvertinti
gimnazijos mokytojų metodinius darbus, pristatytą metodinę
veiklą stenduose ir mokinių darbuose.
Pasiūlymai, pastebėjimai bus rimta atspirtis sukurti naują
gimnazijos strategijos planą, stiprinti priemonių raštingumą ir
ieškoti inovacijų, plėtoti kūrybiškumo ugdymą. Manome, kad
tokie susibūrimai, diskusijos galės pakeisti ugdymo(si) prasmę,
paskatins individualią ugdytinių pažangą ir pagerins bendruo
sius pasiekimus.
Gražina RUDIENĖ
Vilniaus r. Pagirių g-jos direktorės pavaduotoja ugdymui

„Vaivorykštėje“ skambėjo užburiantys pasakojimai
Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje tryliktą kartą
5–12 klasių pasakoriai, susirinkę iš Žemaitijos regiono mokyklų,
įtaigiu žodžiu stebino mokytojus, bičiulius ir šeimos narius. Anot
renginio iniciatorės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos meto
dininkės Daivos Toliušienės, gyvas žodis niekada nepraranda
savo vertės. Tad ir renginys šiemet skirtas skaitymui skatinti.
Tai yra gimnazijos projekto „Skaitymo patirčių spalvos“ dalis.
Jaunieji pasakoriai žemaitiškai ar bendrine kalba pasakojo
girdėtas istorijas, tautosakos kūrinius ar improvizavo pagal
situaciją – juk reikėjo užburti klausytojus.
Renginyje tikrai netrūko gerų emocijų: publika ir šypsojosi, ir
garsiai juokėsi, ir stebėjosi, kaip pasakoriai taip puikiai perteikia
savo kalbos mintį, kad šimtą kartų girdėta istorija visai kitaip
nuskamba. O ir istorijos atsirinktos atsakingai. Vieni pasakoriai
priminė, kad nevalia rūstinti antgamtinių būtybių (laumių, vel
nių), kiti ragino būti sumaniems ir atkakliai siekti svajonių, treti
įrodinėjo, kodėl šuo pykstasi su kate, kodėl ir daktaras miršta.
Tikrai apžvelgta daug situacijų – ant senovinės statinės ar šalia
jos atsistojo 17 pasakotojų, svečiai.
Šiemet į pasakorių šventę-konkursą buvo atvykusi viešnia –
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja, etnologė

Gražina Kadžytė. Moteris džiaugėsi, kad organizuojamos tokios
jaukios šventės, skirtos gyvam žodžiui! G. Kadžytė pabrėžė,
kad kiekvienas pasakotojas yra išskirtinis, pasakojimą perteikia
vis kitaip. Etnologė paragino visus pastebėti, kaip lengva pajus
ti, kas pasakojo „savo“ tekstą, o kas dar nebuvo jo „prisijauki
nęs“. Ji renginio dalyviams palinkėjo skaityti įdomius kūrinius,
klausytis istorijų ir tęsti pasakojimo tradiciją, rinktis tokį tekstą,
kuris tinka būtent tau. Visus vakaronės dalyvius pralinksmino
G. Kadžytės priminimas – „geriau ilga dešra negu ilga kalba“.
Pasakorių pasakoriumi tapo Klaipėdos r. Lapių pagrindinės
mokyklos devintokas Svajūnas Bružas. Apdovanotas padėkos
raštu ir pilna taupykle euro centų, laureatas neslėpė džiugių
emocijų. Mokinys paatviravo, kad ne pirmą kartą dalyvauja
šiame konkurse. Už sėkmingai pasirinktą tekstą apie šuns ir
katino nesutarimus pasakorius dėkingas savo lietuvių kalbos
mokytojai Astai Gilvanauskienei.
Žiūrovų simpatiją pelnė Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“
gimnazistai Tomas Dzedulionis ir Eimantas Jančauskas (mo
kytoja Rasa Rusteikienė). Vaikinai pasirinko perteikti XXI a.
žmonių nuotykius – pasakojo apie nesėkmingą kelionę automo
biliu. Jų kalboje vyravo svetimybės, žargonas. Taip pat į šventę
beveik kiekvienais metais
ateinantis XVIII laidos abi
turientas Vytautas Barb
šys išrinko ir apdovanojo
dar vieną išskirtinę pasa
korę – Klaipėdos r. Dituvos
pagrindinės mokyklos de
šimtokę Dovilę Levickaitę.
Mergina pelnė simpatijas,
nes ir pasakojo, ir daina
vo, ir tautiniais drabužiais
buvo pasipuošusi. Dovilei
pasiruošti padėjo lietuvių
kalbos mokytoja Aurelija
Daugėlienė.
Kas tą vakarą praleido
„Vaivorykštėje“ su pasa
koriais, teigė, kad puikiai
pailsėjo, smagiai pasibu
vo, skan ių gimn az isč ių
kepinių paragavo. Manau,
jie sakė tiesą.

Gintauto Našlėno nuotr.

Kornelija MAŽIONYTĖ
Klaipėdos r. Gargždų
„Vaivorykštės“ gimnazistė
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Integruota literatūros pamoka

Lapkričio pabaigoje Poškonių pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokinius jau antrą kartą aplankė poetas Dainius Gintalas.
Jį atlydėjo ir pristatė švietimo draugijos „Rytas“ vykdomo pro
jekto „Integruotos literatūros pamokos Rytų Lietuvoje“ vadovas
Juozas Žitkauskas. Poetas D. Gintalas – vienas įdomiausių
šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrėjų, vertėjas, literatūros ir
meno kritikas.
Per pirmąją susitikimo dalį poetas žaismingai ir kūrybiškai
vedė literatūros pamoką ketvirtokams. Mokiniai kartu kūrė
nuotaikingus eilėraščius, juos analizavo ir aptarė. Ketvirtokai
patyrė daugybę gerų emocijų kurdami ir bendraudami su tikru
šių laikų poetu. Pamokos pabaigoje D. Gintalas visus apdova
nojo knygelėmis, palinkėjo kuo daugiau skaityti.
Antroji renginio dalis buvo skirta 1–5 klasių mokiniams. Per
ją D. Gintalas nuoširdžiai bendravo ne tik su vaikais, bet ir
mokytojais, mokyklos direktore Birute Žybortiene. Baigdamas
pasakojimą apie savo kūrybą ir naujausius kūrinius, perskaitė
nuotaikingą vaikišką eilėraštuką, padėkojo mokiniams už ak
tyvumą ir kūrybiškumą. Atsisveikindami vaikai poetui palinkėjo
kūrybinės sėkmės, o projekto vadovui padėkojo už puikias ir
reikalingas integruotas literatūros pamokas.
Alma GŽELKIENĖ
Šalčininkų r. Poškonių pagr. m-klos vyr. pradinių klasių mokytoja

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija švenčia!
Džiaugiamės, kad
iešk ojim ai ir atr a
dimai, džiugus pa
sik eit im as ir ats i
naujin im as, puik ių
trad ic ijų puos elėji
mas ir naujų kūr i
mas sud ar o mūs ų
mokyklos istoriją.
MES YPAT ING I.
Mūs ų bend ruom e
nė – neišsemiamas
lobynas idėjų, kurios
tarsi pavasario lietus
įkvepia kasdienybės
darbams ir nuskaid
rina švenčių akimir
kas.
MES YPAT ING I.
Tur im e MT klas ę,
mūsų mokinių tėvai
atsiliepia į kvietimą
tobulinti save, todėl
kartu su pedagogais
semiasi žinių ir tampa gyvenimo mokytojais, atskleisdami savo
sėkmės istorijas vaikams.
MES YPATINGI. Mūsų mokytojos šoka, dainuoja, vaidina,
kartu su mokiniais ir jų tėveliais pasirodo scenoje.
MES YPATINGI. Mokame kantriai ir ištvermingai dirbti, pa
siekti rezultatą, suprantame, kad mokyklos vertę kuriame visi,
todėl branginame kiekvieną jos istoriją.
MES YPATINGI. Mokykla ugdo gamtą mylintį pilietį. Didžiuo
jamės, kad mūsų bendruomenės gamtosauginę veiklą liudija
jau 12 laimėtų Žaliųjų vėliavų.
MES YPATINGI, nes ypatingi mūsų vadovai, mokytojai ir
mokiniai.
Alfonso Lipniūno progimnazijai – 35-eri metai. Istorija sa
ko „nedaug“, o mes tariame kitaip: dėkojame Viešpačiui, kad
būdami 35-ajame savosios istorijos kilometre ne tik turime
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didžiulę kuprinę patirties, būrį bendraminčių, globėjų, rėmėjų,
bet ir esame išmokę pačią svarbiausią pamoką – gerumas
nesunkus, gerumui nereikia lagamino, lentynų, spintų, paka
bų, tvarkaraščių ir sutarčių, gerumui reikia tik širdies. „Tai, kas
eina iš širdies, pasiekia širdis“, – sako mūsų direktorė Vilma.
Dėkojame Aukščiausiajam už žmones, kurie per tuos 35-erius
metus buvo mūsų kelyje, dalijosi rūpesčiais ir džiaugsmais,
kurie ne tik praturtino bendruomenės gyvenimą, mus pačius,
bet ir kartu kūrė mokyklos veidą.
Ačiū Viešpačiui, kad per ilgus 35-erius mokyklos gyvavimo
metus mes, Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė,
išmokome skambėti kaip orkestras.
Visą tekstą skaitykite mokyklos interneto svetainėje –
www.alipniunomokykla.lt.
Gražina TRYBIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
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Projektas vyksta sėkmingai
Šių metų pradžioje Kupiškio Po
vilo Matulionio progimnazijos admi
nistracija, gamtos mokslų ir anglų
kalbos mokytojai Švietimo mainų
paramos fondui parengė paraišką
gauti „Nordplus“ programos finan
savimą. Ir jis buvo skirtas! Džiaugs
mas – nea ps ak om as, maž a to,
progimnazijai suteikta atsakomybė
administruoti projektą „STEM – real
world projects“.

Pirmasis projekto etapas vyko spalio 17–23 d. Latvijos Res
publikos Talsų r. Pastendės mokykloje, kur kartu dalyvavo ir
Estijos Respublikos Veru pagrindinės mokyklos komanda.
Mokiniai apžiūrėjo Pastendės mokyklą, anglų kalba bendravo
su kitų šalių ugdytiniais ir mokytojais, mokėsi šokti latviškus
draugystės šokius. Kitą dieną visi projekto dalyviai susipažino
su Latvijos miškų sistema ir jos ypatybėmis. Po pietų lankėsi
medienos perdirbimo įmonėje „Ingrid D“, kurioje stebėjo ga
mybos procesą nuo pirmųjų žingsnių, kai į įmonę atvežami
nukirsti medžiai, iki produkcijos, kai ši išvežama į prekybos
centrus arba užsienio šalis (tarp jų ir į Lietuvą). Vėliau dalyviai
apžiūrėjo Pastendės sporto, jaunimo centrus, vaikų darželį ir
kultūros namus, kurie gražiai pertvarkyti pagal vietos veiklos
grupės ir kitus projektus.
Trečiąją dieną estų, latvių ir lietuvių komandos iš savo gimto
sios kalbos į anglų kalbą vertė impregnanto naudojimo instruk
ciją, vėliau suskirstyti komandomis pagal duotą maketą gamino
medinį drugelį. Mokiniai turėjo persipiešti drugelį ant fanerinio
lapo ir su medienai pjauti skirtu pjūkliuku išpjauti sparnus bei
kitas detales (daugeliui tai buvo iššūkis!), jį impregnuoti. Vakare
trijų šalių komandos rinkosi į Pastendės kultūros namus, kur
kiekviena pristatė savo šalį, rajoną ir mokyklą.
Ketvirtąją dieną projekto dalyviai Pastendės mokykloje klau
sėsi paskaitos apie šiukšlių rūšiavimą ir perdirbimą. Vėliau
suskirstyti į grupes turėjo surūšiuoti perdirbamas ir neperdir
bamas atliekas. Atlikę užduotį išvyko į ekskursiją po šiukšlių
rūšiavimo poligoną „Janvāri“. Čia susipažino su rūšiavimo
procesu, stebėjo, kaip mechanizuotai ir rankomis rūšiuoja
mos atliekos, kaip išvalomas sąvartyne susikaupęs vanduo.
Po pietų visi pėsčiomis ėjo į Pastendės vandens valymo įren
ginių stotį.
Penktosios dienos ryte mokiniai sužinojo, kaip dekoruoja

ma. Vėliau kiekvienas turėjo dekoruoti savo kūrinį taip, kad jį
būtų galima naudoti kasdieniame gyvenime. Sukurti praktiški
ir meniški daiktai buvo eksponuojami Pastendės mokyklos kori
doriuje. Po pietų dalyviams vyko ekonomikos pamoka. Mokiniai
ir mokytojai buvo suskirstyti į grupes. Šį kartą laukė nelengva
užduotis: reikėjo iš antrinių žaliavų sukurti žaislą, apskaičiuoti jo
gamybos, prekybos išlaidas ir išreklamuoti taip, kad būtų galima
sėkmingai parduoti. Žaislo kaina negalėjo viršyti 10 eurų. Po
puikių pristatymų kiekvienas projekto dalyvis gavo stilizuotus,
tik konkrečiam tikslui skirtus 10 eurų, už kuriuos galėjo įsigyti
norimą žaislą. Vakare mokiniai dalyvavo estafečių varžybose
Pastendės sporto centre. Nugalėjo draugystė!
Paskutiniąją projekto dieną mokiniai keliavo po Talsų mies
tą, kuris pastatytas ant devynių kalvų ir turi liuteronų, katalikų,
baptistų ir Septintosios dienos adventistų bažnyčias. Jie lankėsi
miesto turizmo informacijos centre, apžiūrėjo laisvųjų menininkų
darbus „Balandžių pašte“, Talsų krašto muziejuje susipažino su
šio krašto gamta, istorija, papročiais. Po pietų „Mežvidi“ svečių
namuose projekto dalyviai aptarė pirmojo etapo darbus, susu
mavo rezultatus, dalijosi įspūdžiais, numatė kito etapo veiklas.
Mokiniams buvo įteikti raštai, patvirtinantys, kad jie dalyvavo
projekto darbinėse, kultūrinėse ir sportinėse veiklose, gerai
praleido laiką ir susirado draugų. Veru pagrindinės mokyklos
ir Kupiškio P. Matulionio progimnazijos ugdytiniai, mokytojai
nuoširdžiai padėkojo Pastendės mokyklos bendruomenei už
puikiai organizuotą pirmąjį projekto etapą. Tikime, kad tarptau
tinis projektas daugeliui mokinių padėjo suprasti, kaip svarbu
tausoti ir saugoti mūsų planetą.
Antrasis projekto etapas vyks 2017 m. kovą Estijos Respub
likos Veru pagrindinėje mokykloje.
Rimvydas LATVYS
Kupiškio Povilo Matulionio prog-jos direktorius
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Medžio ir vaiko
draugystė
Kauno Montesori mokykloje-darželyje
„Žiburėlis“ gegužės–lapkričio mėnesiais vy
ko projektas „Aš pažįstu Lietuvos medžius“.
Siekdami skatinti mokinių atjautą gamtai,
pradėjome nuo artimiausios aplinkos – savo
įstaigos kiemo.
Vaikai nuo šešerių iki dvylikos metų tam
pa tyrinėtojais, kurie stengiasi išeiti iš jutimi
nio pažinimo plotmės į tyrinėjimo, eksperi
mentavimo lygį. Šio amžiaus vaikai imlūs,
todėl mokytojai turi kurti aplinką, kurioje jie
ieškotų atsakymų. Viena tokių netradicinių
mokymosi aplinkų – įstaigos kiemas, sutei
kiantis galimybę tiesiogiai tyrinėti medžius:
stebėti jų formas, rūšis, dalis, aptarti svarbą
gyvojoje gamtoje, panagrinėti meniniu aspektu (per tautosa
ką, muziką, dailę). Tad parašėme ir laimėjome Kauno miesto
savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą.
Gavome finansavimą ir informaciniais stendais, kuriuose pa
teikiama išsami informacija (kokiose pasaulio šalyse auga
ir pan.), nuotrauka iš mūsų įstaigos kiemo, sužymėjome 30
mokyklos-darželio teritorijoje augančių medžių ir krūmų. Infor

maciniai stendai visiems pasirodė tinkama,
patraukli ir informatyvi, išliekamąją vertę
turinti priemonė, padedanti savarankiškai
pažinti gamtą, atsirado galimybė projektą
integruoti į įvairius mokomuosius dalykus.
1–4 klasių mokiniai rinko medžiagą apie
Lietuvoje augančius medžius, ją panaudojo
per pasaulio pažinimo pamokas. Į projekto
veiklą buvo įtraukti ir ikimokyklinio, priešmo
kyklinio amžiaus ugdytiniai. Jie, remdamiesi
išgirsta ir pamatyta informacija, stengėsi
įstaigos kieme atpažinti matytus medžius,
krūmus. Į pagalbą įgyvendinant projek
to tikslą pasikvietėme dendrologę, kuri
surengė pamokėlę apie medžius, gamto
saugą, atjautą, pagarbą gamtai. Baigiantis
projektui kvietėme bendradarbiaujančias
ugdymo įstaigas į renginį-viktoriną 1–4
klasių mokiniams ir siūlėme mūsų įstaigos
kieme organizuoti netradicines pamokas.
Sus ip až int i su med žių pav ad in im ais
galės visos ateinančios Montesori ugdytinių kartos ir Kauno
miesto ugdymo įstaigų auklėtiniai. Kai pažįsti gamtą, susidrau
gauji, norisi ją saugoti ir puoselėti. Informatyvi, sąmoningumą ir
smalsumą skatinanti aplinka yra svarbus sėkmingo ugdymosi
proceso veiksnys.
Rima Stankevičienė
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ pradinių klasių mokytoja

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
Šiemet vyko dvidešimtoji Šiaurės šalių
bibliotekų savaitė. Asociacijų Norden Sąjun
ga vėl kvietė bibliotekas ir mokyklas leistis į
naują literatūrinę patirtį. Baltijos šalys šiame
projekte dalyvauja jau 19-ąjį kartą. Šių me
tų savaitės tema „Ateitis Šiaurės šalyse“.
Skaitymas – tai galimybė pažinti pasaulį
ir save, žinios ir informacija, mokymosi
pagrindas ir bendravimas... Tad tamsė
jančiomis lapkričio dienomis Šiaulių „Ro
muvos“ progimnazijos mokinius suvienijo
šiaurietiška knyga. Skaitymų diena vyko
lapkričio 14-ąją, tądien per pirmąją pamoką
visi septintų klasių mokiniai su lietuvių kal
bos mokytojomis balsu skaitė Šiaurės šalių
autorių kūrinių ištraukas. Vieni skaitė paaugliams ir jaunimui
pasiūlytą novelę „Naftos stebuklas“ iš jaunųjų Grenlandijos
rašytojų novelių rinkinio „Allatta! 2040“, kiti rinkosi Selmos
Lagerliof knygos „Portugalijos karalius“ ištrauką. Perskaitę
tekstus, mokiniai diskutavo aktualiomis temomis, susipažino,
kas yra Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, aptarė, ką simbolizuoja
šių metų plakatas.
Skaitymuose dalyvavo ir mūsų mažieji mokinukai – pradi
nukai. Per klasės valandėles su savo mokytojomis jie skaitė
jaunesniojo amžiaus vaikams pasiūlytą norvegų rašytojo Stiano
Hūlės knygos „Garmano vasara“ ištrauką. Skaitydami mokiniai
galėjo stebėti pateiktis, kuriose buvo rodomos šios knygos iliust
racijos. Mažieji skaitytojai lygino tekste ir iliustracijose pateiktą
informaciją, aptarė, kaip vienas kitą papildo, diskutavo apie
pagrindinio veikėjo Garmano jausmus ruošiantis pirmai klasei,
prisiminė, kaip patys jautėsi prieš Rugsėjo 1-ąją.
Skaitymų dieną kartu su tikybos mokytoja Violeta Dališans
kiene 4a klasės mokiniams vedėme integruotą tikybos pamoką
„Aš ir mano ateitis“, skirtą Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
Mokiniai buvo supažindinti su šiuo projektu, visi prie žvakių
šviesos balsu skaitė knygos „Garmano vasara“ ištrauką. Vėliau
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diskutavo, kas yra ateitis, kokia ji, gal bauginanti, o gal kaip tik
viliojanti, pilna naujovių, atradimų, pamąstėme, ką reiškia būti
senam. Po diskusijos ketvirtokai piešė savo veidukus „Aš – atei
tyje“, aptarė, kuo nori būti užaugę. Pamokos dalyviai apdovanoti
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atvirukais.
Kitą dieną 6–7 klasių mokiniai buvo pakviesti į popietę „Šiau
rės Europos šalių dabartis ir ateitis“, kurią vedė geografijos
mokytoja Zita Rimkevičienė. Jie susipažino su Šiaurės Euro
pos šalių tradicijomis, gyvenimo būdu, gamta. Aptarta klimato
svarba ir pokyčiai, kurie galbūt turės įtakos mūsų ateičiai.
Diskutuota apie atsinaujinančių išteklių energiją, jos taupymą,
maisto išmetimą, kalbėta, kaip būtų galima tausoti aplinką.
Visą savaitę mokyklos fojė mokiniai galėjo stebėti bibliote
kininkės paruoštas pateiktis apie Šiaurės šalių bibliotekų sa
vaitę, pasiūlytus tekstus ir jų autorius, parengtas informacinis
stendas bibliotekoje.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai tradicinė šviesos ir
knygos šventė, suteikianti mums progą susipažinti su Šiaurės
šalių literatūros lobiais.
Ala NORVILIENĖ
Bibliotekos vedėja

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 11 (366)

Pilietinei akcijai „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“
„Knygos – minties laivai, keliaujantys laiko bangomis ir rūpestingai
pasibaigus...
gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą.“
Fransis Bekonas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuo
toje ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC)
organizuotoje pilietinėje akcijoje „Mano nuveikti darbai bibliote
koje“, skirtoje Bibliotekų metams, dalyvavo apie 15 200 moky
tojų ir mokinių, 9 000 vietos bendruomenės narių iš 137 šalies
bendrojo ugdymo, profesinių ir neformaliojo švietimo mokyklų,
keleto darželių ir bibliotekų. Švietimo įstaigų geografija plati – į
akciją įsitraukė net 42 savivaldybės. Aktyviausi dalyviai – Vil
niaus rajono švietimo įstaigos, jų buvo net 26. O pagrindinės
iniciatorės, veiklų organizatorės buvo mokyklų ir kitų švietimo
įstaigų bibliotekininkės, kurioms talkino įvairių dalykų pedago
gai. Tik keliose mokyklose organizuojant renginius bibliotekoje
pirmuoju smuiku griežė mokytojos.
Daugiau nei dviejuose trečdaliuose švietimo įstaigų bibliotekų
buvo surengtos parodos: fotografijos, savos kūrybos knygelių,
iliustracijų, ekslibrisų, piešinių, karpinių, net meninio šrifto dar
bų. Temos pačios įvairiausios: „Stebuklingas knygų pasaulis“,
„Mano mylimiausia knyga“, „Mano mėgstamas knygos perso
nažas“, „Exlibris bibliotekai“, „Laiškas Bibliotekai“, „Knygelės
autoriui norėčiau palinkėti...“, „O kas gi Tau yra knyga šioje
neišvaikščiotoje grožio šaly“, „Knygos naujokės“, „Iš kartos į
kartą“, „Mintys apie knygas“. Neretai minimas mokinių meninės
kūrybos darbų konkursas „Knygų namų šviesa“, kuriam savo
darbus pateikė akcijos dalyviai. Daugiau nei pusė dalyvių bib
liotekose organizavo naujų knygų pristatymo renginius. Taip
pat vyko susitikimai su rašytojais, poetais, knygų iliustratoriais.
Per šiuos susitikimus vaikai bendravo su autoriais, susipažino
su kūrėjų istorijomis, knygų pasaulio įdomybėmis ir stebuklais.
Tikėtina, kad tokia patirtis paskatins dažniau paimti į rankas
knygą.
Akcijos dalyviai, pasakodami apie kūrybines dirbtuves,
organizuotas jų bibliotekose, dažniausiai mini skirtukų, li
teratūrinių personažų, knygelių kūrimą. Taip pat buvo su
rengtos 37 viktorinos ar proto mūšiai. Keletas jų: „Neieškok
žodžio kišenėje“, „Laikas gyvena knygose“, „Kas skaito – tas
žino“ ir t. t.
Organizatorių siūlytose pilietinėse iniciatyvose „Sutvarkyk
biblioteką“ ir „Tvarkome, gydome senas knygas“ dalyvavo 100
švietimo įstaigų bibliotekų. Gerokai mažiau dalyvių įsitraukė
kuriant bibliotekos reklaminę akciją ar skatinant lankytojus už

Klaipėdos „Santarvės“ pagr. m-klos ugdytiniai

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto g-jos mokinės

perskaitytą knygą – šiose veiklose dalyvavo kiek daugiau nei
30 mokyklos bibliotekų.
Be abejonės, kaip ir kiekvienais metais bibliotekos įsitraukia
rengiant tradicinius renginius – Rugsėjo 1-ąją, Mokytojų die
nos šventę, Advento vakarą, Naujųjų metų karnavalą, minint
atmintinas, svarbias mūsų šaliai datas. Organizuoti renginiai
Knygnešio, Tarptautinei vaikų knygos dienai ir kt. Pilietinė akcija
„Mano nuveikti darbai bibliotekoje“ paskatino surengti ir naujų,
kartais netikėtų renginių. Keletas jų: konferencijos „Bibliotekos
traukos dėsnis“ ir „Auksinė lentyna“, diskusijos „Ar ateityje
kompiuteris pakeis knygą?“ ir „Išsaugokime knygas ateities
kartoms“, vyko net „Skaitymo maratonas“. Vienoje mokykloje
organizuoti biblioterapijos užsiėmimai.
Svarbu paminėti, kad kai kurių švietimo įstaigų bibliotekose,
skaityklose nuolat vyksta netradicinės lietuvių, anglų, prancū
zų, technologijų ar gamtos mokslų pamokos. Šiais metais ir
skaitymai vyko netradicinėse erdvėse – koridoriuose, sporto
aikštyne ar net direktoriaus kabinete. Be to, „Mano nuveikti dar
bai bibliotekoje“ paskatino organizuoti vietines akcijas: „Knygų
mainai“, „Aplenk knygą“, „Savanoriai bibliotekoje“ (vyresnieji
talkino mažesniesiems), „Vasara su knyga“, „Bėk į biblioteką“,
„Perskaitei žurnalą – pasidalink su draugu“, „Papuošk mokyklos
biblioteką“ ir pan. Taip pat buvo vykdomos kelios pilietinės, so
cialinės iniciatyvos platesnei
bendruomenei: „Skaitome
garsiai“, „Į vaikų globos na
mus – su knyga“, „Skaitanti
bendruomenė“, vyko skaity
mai senelių namuose.
Apibendrinant pilietinės
akcijos dalyvių patirtis, or
ganizuotas veiklas ir pasi
telktas priemones, matyti,
kad „Mano nuveikti darbai
bibliotekoje“ padėjo popu
liarinti bibliotekos veiklą ir
praturtino kultūrinį gyveni
mą, ugdė skaitymo kultūrą,
formavo deramą supratimą,
požiūrį į knygas ir kūrybą,
skatino mokinius bendrauti
ir bendradarbiauti.
Jovita PETRAUSKAITĖ
LMNŠC Pilietinio ugdymo
skyriaus vedėja

Pilietinės akcijos dalyvių pateikta medžiaga – www.dropbox.com/sh/qltfde1vs10ommp/AADHE5LVeBv4NtIaeU7l1y8ha?dl=0.
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Lopšeliuose-darželiuose
Dembavos „Smalsutis“ – dar patrauklesnis
Rudenį Panevėžio r. Dembavos lopšelyje-darželyje „Smalsu
tis“ vyko spalvinga šventė. Nors įstaiga gyvuoja jau beveik 50
metų, bet tuo metu bendruomenė gyveno įkurtuvių nuotaikomis.
Melioracijos įmonės 1968 m. įkurtas Dembavos lopšelis-dar
želis „Smalsutis“ sovietmečiu nė nedvelkia, nes prieš šešerius
metus pastatas buvo renovuotas Europos Sąjungos projektų lė
šomis. Dabar du darželio pastatus jungia naujas, šiuolaikiškas,
spalvingas priestatas. Darželis nuo 1991 m. priklauso Panevė
žio r. savivaldybei, pritarusiai direktorės Dainos Murauskienės
siekiams ir padėjusiai sukurti šiuolaikišką ugdymo įstaigą. Iš
savo biudžeto savivaldybė skyrė beveik 250 tūkst. eurų nau
joms erdvėms įrengti. Tai nauja ikimokyklinio ugdymo grupė –
jaukus žaidimų ir miego kambarys, virtuvėlė, rūbinė, tualetas,
prausykla, salė, bendros erdvės (sanitarinis mazgas, koridorius)
ir administracijos kabinetai. Koridorius, sujungęs du atskirus
darželio pastatus, pagerino bendruomenės darbo sąlygas –

norint patekti iš vieno pastato į kitą, nebereikia eiti per kiemą.
Noras pasidžiaugti šiuo bendruomenei svarbiu įvykiu ir su
kvietė visus, prisidėjusius prie įstaigos atsinaujinimo. Spalvingų
pieštukų apsuptyje, skambant buvusių darželio auklėtinių smui
kų melodijai, svečius sutiko įstaigos darbuotojai ir vaikai. Darže
linukų koncertas pakvietė visus savo sveikinimais ir šilčiausiais
linkėjimais spalvinti „Smalsutį“ naujomis spalvomis. Pirmasis
tvirtai į rankas paėmęs pieštuką Panevėžio r. savivaldybės
meras Povilas Žagunis džiaugėsi erdviu darželiu ir linkėjo, kad
jis visada būtų pilnas vaikų. Savo spalvingus linkėjimus išsakė
ir Panevėžio r. mero pavaduotojas Antanas Pocius, svečiai iš
savivaldybės, Panevėžio r. švietimo įstaigų ir kt. Niūrus oras
ir lietus nenuplovė spalvingų palinkėjimų bei džiugios, pakilios
nuotaikos, kuri ilgam apsigyveno „Smalsutyje“.
Panevėžio r. Dembavos l.-d. „Smalsutis“ inf.

Duris atvėrė LEU ikimokyklinio ugdymo įstaiga
Lapkričio viduryje duris atvėrė Lietuvos edukologijos univer
siteto (LEU) vaikų darželis „Mažųjų akademija“. Nors ugdymo
procesą darželis vykdo jau nuo mokslo metų pradžios, bet nuo
dabar mažieji gali ugdytis naujose, specialiai vaikų poreikiams
pritaikytose patalpose. Jose vyrauja stilinga, savivaldų ugdy
mąsi skatinanti aplinka, o ugdymo priemonės ikimokyklinukus
skatina veikti, kurti ir bandyti.
Vaikų darželis „Mažųjų akademija“ yra universiteto padalinys.
Pasak darželio direktorės Irinos Mickutės, tai saugų, džiugų ir
darnų vaiko augimą laiduojanti, individualius gabumus ir kūry
biškumą skatinanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga. „Vaikų gerovė
kuriama prisiimant universiteto tiriamojo-konsultacinio centro,
studentų praktinio mokymosi bazės funkcijas ir kuriant, diegiant
inovacijas“, – sako ji.
Darželis veikia ir kaip studentų praktinio mokymosi bazė. Su
vaikų grupe dirbs ne tik pedagogai, bet ir kūrybiniai darbuotojai.
Planuojama, kaip įvairių LEU studijų programų – šokio, muzi
kos, teatro, dailės, kūno kultūros – studentai įsilies į kasdienį
ugdymo procesą, išbandys naujus ugdymo metodus, būdus, į
darželio aplinką įneš jaunatviško optimizmo ir energijos. „Ben
draudami su studentais vaikai įgis vis naujos patirties, gaus
naujų žinių, jiems bus įdomu ir linksma, nes kalbėsis su jaunais
žmonėmis“, – teigia LEU Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės
studijų katedros vedėja dr. Birutė Autukevičienė.
Mokslininkės nuomone, šį darželį lankysiantys vaikai turės
išskirtinių sąlygų ne tik dėl to, kad čia bendraus su studentais,
būsimaisiais pedagogais. „Mažyliai galės stebėti mokslininkų
darbą, naudotis universiteto aktų, sporto salėmis ir aikšty
nais, oranžerija, technologijų studijoms skirtomis patalpomis
ir įranga, kompiuterių klasėmis, laboratorijomis ir kitomis au
ditorijomis. Šie vaikai turės galimybę naudotis viskuo, ką turi
LEU“, – sako B. Autukevičienė.
Vaikystės studijų katedros dėstytojai tiesiogiai ir nuotoliniu
būdu stebės darželyje vykdomą vaikų ir pedagogų veiklą, ją
analizuos ir kartu ieškos mažylių gabumus, talentus ir poreikius
atitinkančių ugdymo metodų.
Pasak B. Autukevičienės, mokslininkai nuolat mąsto, kaip
veiksmingai ugdyti šiuolaikinį vaiką. „Būtent studentai kartu su
dėstytojais stebės, kaip žaidžia, kalba, sprendžia problemas ir
mąsto, kuo domisi konkretus vaikas, kokios pagalbos reikia ir
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kaip jį ugdyti. Tad kiekvienas mažylis universiteto darželyje gaus
daugiau individualaus profesionalų dėmesio. Na, o studentai,
būsimieji pedagogai, įgis neįkainojamos praktinės pedagoginio
darbo patirties“, – teigia mokslininkė.
Šioje ugdymo įstaigoje vaikai turės galimybių eksperimentuo
ti, tyrinėti kartu su dėstytojais ir mokslininkais, žaisti sportinius
žaidimus su studentais, profesionaliais sportininkais, muzikuoti,
piešti, vaidinti su menininkais ir meno studijų programų stu
dentais, pristatyti savo pasiekimus universiteto bendruomenei.
Užsienio kalbų specialistai padės mažyliams mokytis anglų,
vokiečių, prancūzų, italų kalbų. Jie turės progų bendrauti su iš
užsienio atvykusiais studentais ir mokytis turkų, kinų, kitų kal
bų. Tėvams ir šeimoms bus teikiamos edukologų, psichologų,
socialinių pedagogų konsultacijos aktualiais vaikų ugdymo ir
elgesio klausimais.
„Mažųjų akademija“ – tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
kurianti ugdymosi galimybes, grindžiamas mokymosi kultū
ra, šeimos ir ugdytojų partneryste, siekianti, kad augtų orus,
smalsus, kuriantis, sveikas, bendraujantis vaikas. Šiuo metu
„Mažųjų akademija“ turi keletą laisvų vietų ir laukia 2–6 metų
amžiaus mažylių.
Milena PUCHOVA
LEU ryšių su visuomene specialistė

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2016 m. Nr. 11 (366)

„Kaip tapti geriausiam“
Mes, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė, nuo
2011 m. dalyvaujame „eTwinning“ tarptautiniuose projektuo
se. Taip supažindiname kitas šalis su savąja ugdymo įstaiga,
ją lankančiais vaikais, pedagogais, šalies kultūriniu paveldu,
kalba. Bendradarbiaudami pateikiame organizuojamas veiklas,
dalijamės įspūdžiais, įvairiais teminiais aplankais. Stengiamės
visus sumanymus vykdyti kūrybiškai, adaptuoti pagal vaikų
poreikius ir galimybes, atskleisti iškeltus tikslus ir uždavinius.
„eTwinning“ projektinėje veikloje dalyvaujantys vaikai įgyja
daugiau žinių, mokėjimų, įgūdžių. Jie susipažįsta su kitų Eu
ropos šalių ugdytiniais, kultūra, tradicijomis, papročiais, šven
tėmis, kalba, ieško panašumų ir skirtumų.

kojo, kad norėtų ir vėl kada nors dalyvauti tokioje fantastiškoje
stovykloje“, – sakė Silvestro mama Kamilė Kaklauskienė.
Įvairūs žaidimai, praktinė veikla papildė vaikų žinias, skatino
pasitikėti savimi, drąsino reikšti savo mintis ir kt. Tiesioginės
vaizdo konferencijos buvo puiki galimybė plėsti akiratį. Ugdy
tiniai suprato, kad jie gali būti įdomūs kitiems, o svarbiausia –
organizuojamos veiklos vaikų kasdienybę pavertė nuostabiu
žaidimu, padovanojusiu pažinimo ir atradimo džiaugsmą.
Esame laimingi, kad pasibaigus projektui buvome pastebėti
ir įvertinti. Didžiuojamės nacionaliniu kokybės ženkleliu, tapo
me konkurso „Geriausia Lietuvos „eTwinning mokykla 2016“
nugalėtojais, gavome galimybę keliauti į dviejų dienų mokinių
stovyklą „Mistinės istorijos“ Vilniuje.
Pirmąją stovyklos dieną vaikai su teatro aktoriais kūrė spek
taklius, žaidė. Vakare dalyviams buvo surengta ekskursija po
Vilnių. Turėjome puikią galimybę pasiklausyti gidės pasakojimų,
istorijų, mitų, legendų apie miestą, Barborą Radvilaitę, Žygiman
tą Augustą, Vilniaus bobą, žibintininką, Šv. Onos bažnyčią...
Antrąją dieną vykdytos veiklos su planšetiniais kompiuteriais
„iPad“. Susiskirstę komandomis, kūrėme nuotaikingus anima
cinius filmukus tema „Mistinės istorijos“. Vėliau keliavome į
Taikomosios dailės ir dizaino muziejų, kur vyko edukacinė pro
grama „Sena skrynutė – nauja dėžutė“. Čia susipažinome su
išskirtiniais muziejaus eksponatais – įvairių istorinių laikotarpių
moterų drabužiais ir aksesuarais, klausėmės gidės pasakojimų.
Muziejuje įrengtose dirbtuvėse patys kūrėme ir dekoravome
savo papuošalų skrynutes.

Iš stovyklos grįžę vaikai pasidalijo įspūdžiais.
Silvestras: „Stovyklos aš labai laukiau. Vakare vyko smagi
ekskursija. Vaikščiojome tamsoje ir matėme Gedimino pilį, baž
nyčią, juoduosius angelus. Kitą dieną kūriau filmą. Man padėjo
16-metis berniukas. Užsidėjau ausines, išrinkau veikėjus, viską
pasakojau. Norėčiau ir namie turėti tokį „iPad“ kompiuterį, kad
galėčiau sukurti dar daugiau filmų.“
Marius: „Man patiko Vilniuje visur
vaikščioti, Gedimino pilis, važiuoti trau
kiniu. Taip pat patiko viešbutis: gražios
Edukacinė programa „Sena skrynutė – nauja dėžutė“
lempos, lovos, kambarys. Su mokytoju
Šiais metais vykdėme projektą „Kaip
Vytu vaidinome pasaką „Raudonkepu
tapti geriausiam“. Per veiklas skatino
raitė“. Turėjome parodyti, kad mokame
me ugdytinius gerbti kitų šalių kultūrą,
vaidinti. Aš buvau vilkas, o Silvestras ir
žmones, siekėme sužinoti panašumus
Donatas – medžiotojai. Baigus vaidinti,
ir skirtumus, tobulinome sakytinės ir ra
visi mums plojo. Kai vaikščiojome naktį,
šytinės anglų bei lietuvių kalbų įgūdžius,
man patiko bokštas ir laikrodis.“
ugdėme atsakomybę, pagarbą aplinkai,
Viktorija: „Labiausiai patiko vaidinti
aplinkiniams ir sau, patriotizmą, lavino
„Raudonkepuraitę“. Patiko mokytojas
me estetinį skonį, padėjome suvokti, kad
Vytas. Kai sakė vaidinti, pavyzdžiui, kaip
vaikai atlieka svarbų vaidmenį bendruo
meška, tai aš ir vaidinau. Patiko ten, kur
menės gyvenime.
darėme dėžutes (muziejuje – aut. past.).
Projekt o įgyv end in im o laik ot arp iu Įvairios veiklos su planšetiniais kompiuteriais „iPad“
Ant dėžutės piešiau drugelį su debe
vieni su kitais susipažinome, bandėme
sėliais, saulytėmis, žolyte ir visokiomis
suprasti kūrybingumo ir inovacijų svarbą. Vaikai domėjosi vis
spalvomis papuošiau. Į tą dėžutę susidėjau visus žaisliukus.
kuo, kas juos supa, gebėjo sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti,
Dar patiko važiuoti traukiniu.“
samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, taikyti įvairius
pasaulio pažinimo būdus: stebėjo, klausinėjo, eksperimenta
Po viešnagės Vilniuje vykau į programos „eTwinning“ tarp
vo, ieškojo informacijos. Siekėme, kad grupės aplinka skatintų
tautinės bendruomenės konferenciją Atėnuose. Šių metų
domėtis, pažinti, patirti atradimo džiaugsmą. Šis projektas stip
konferencija buvo skirta skaitmeniniam pilietiškumui – kaip
rino tarpusavio ryšius, sudarė sąlygas į veiklą įtraukti įstaigos
programa „eTwinning“ gali padėti ugdyti augančią aktyvių Eu
bendruomenę, tėvelius.
ropos piliečių kartą.
„Mano sūnus Silvestras džiaugiasi, kad galėjo susipažinti su
Vienas svarbiausių ir laukiamiausių konferencijos momen
kitų šalių vaikučiais, dalyvauti įdomiuose projektuose. Lydinti
tų – „eTwinning“ prizų įteikimo ceremonija. Buvo įdomu iš
sėkmė ir įvertintos pastangos skatino dar labiau stengtis, kurti,
arčiau susipažinti su kitų šalių mokytojų gerąja patirtimi, vyk
ieškoti, atrasti, tobulėti. Šią įdomią veiklą rudenį vainikavo ne
dant „eTwinning“ projektus. Per kitas dvi konferencijos dienas
tikėta staigmena – mano vaikas buvo pakviestas į „eTwinning“
pasiūlyta per 40 praktinių seminarų, kuriuos vedė daugiau nei
mokinių stovyklą „Mistinės istorijos“. Sūnui tai buvo didžiulė
30 patyrusių lektorių, mokytojų.
dovana, šios kelionės nekantriai laukė. Stovykloje jis patyrė
Tai, ko išmokau, ką sužinojau, išliks ilgam. Pritaikysiu prak
daug gerų emocijų, išmoko nemažai naudingų dalykų, grįžo į
tikoje, pasidalysiu su kolegomis.
namus kupinas neišsenkamų įspūdžių. Silvestras labai norėjo,
Rasa SIMONAVIČIENĖ
kad stovykla būtų ilgesnė. Visą vakarą tik ir čiauškėjo, pasa
Auklėtoja metodininkė
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Lygių galimybių metodika ikimokyklinėje įstaigoje
Lapkričio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybėje surengta VšĮ
nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ baigiamoji tarptautinio
projekto „KID – lygios galimybės ikimokyklinio amžiaus berniu
kams ir mergaitėms“ konferencija. Projekte dalyvavo Lietuva,
Suomija (Alandų salos) ir Rusija (Kaliningrado sritis). Lietuvai
atstovavo konferencijos rengėjas vaikų darželis „Nendrė“, vai
kų darželis „Ugdymo erdvė“ (Vilnius) ir Kauno lopšelis-darželis
„Spragtukas“. Alandų saloms atstovavo Mariehamnos miesto
Valdorfo „Regnbagen“ vaikų darželis, Kaliningrado sričiai –
Bagrationovsko miesto ikimokyklinio ugdymo grupė „Korablik“.
Projekto mentorė Lietuvoje – Lietuvos edukologijos universiteto
profesorė Ona Monkevičienė.
Lygių galimybių metodiką savo veikloje „Nendrė“ taiko nuo
2005 m. Per projektą buvo organizuojamas personalo ir tėvų
švietimas, teikiamos konsultacijos pedagogams. Kartu su
mentore parengtas lygių galimybių plėtros planas, numatantis
konkrečius veiksmus ir priemones, kaip įgyvendinti lygių gali
mybių pedagogikos principus (praturtinimo, bendradarbiavimo,
įtraukimo, įvairovės, subalansuoto ugdymo). Projekto mentorė
atliko poveikio vaikų ugdymui ir pedagogų tobulėjimo tyrimą,

kuris padėjo geriau perprasti Skandinavijos šalyse sukurtus
lygių ugdymosi galimybių berniukams ir mergaitėms sudarymo
teorinius pagrindus, praktinius metodus. Tam, kad šie principai
būtų įtvirtinti „Nendrės“ veikloje, darbuotojų kolektyvas regulia
riai skiria laiko savirefleksijai, analizuoja savo elgesį, bendra
vimą ir emocinį atsaką lyčių lygybės aspektu.
Kurdami žaidimų erdves, parinkdami vaizdinę medžiagą
ir literatūrą, pedagogai siekia skatinti kūrybišką ir išankstinių
nuostatų bei stereotipų neribojamą vaikų pasirinkimą, mąsty
mą. Lygias saviraiškos galimybes padeda užtikrinti pedagogų
iškeltas tikslas vienodai paskirstyti savo dėmesį, laiką ir paramą
abiejų lyčių vaikams. Vykdant projektą ir glaudžiai bendra
darbiaujant su tėvais, sumažėjo egzistuojančių stereotipinių
požiūrių ir normų poveikis. Tėvai pradėjo mažiau rūpintis, ką
apie jų vaiko nestereotipinius žaislus, drabužius, elgesį pagal
vos aplinkiniai.
Konferencijoje pasidalyta patirtimi, kalbėta apie lygių galimy
bių metodikos sklaidos būtinybę kitose Lietuvos ir kaimyninių
šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Danutė MITUZIENĖ

„Brunginam buočiu šneka...“

nio vedėjos Jūratė Rubavičienė ir Dalia Balsienė, pakvietėme
visus šventės dalyvius pakeliauti po Telšius, pabrėžėme, kad
„Telše, kap Ruoma, stouv unt septynių kalvų“... „Skaitymų
žemaitiškai“ kelionę pradėjome nuo aukščiausios Insulos kal
vos, šalia kurios įsikūręs lopšelis-darželis „Berželis“. Kadangi
svečių iš jo nesulaukėme, keliavome toliau – ant Cerkvelės
kalvos, pakvietėme lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinius.
Tada lipome ant Kiaulės ir Žaliosios kalvų – pasidžiaugėme
lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikų pasakojimais. „Tarp budin
ku i dideliu miedžiu“ radome pasislėpusią Bobės kalvą, o
šalia jos – lopšelį-darželį „Mastis“ su gausiu būriu pasako
rių. Sustojome ir prie Vilniaus bei Zakso kalvų, klausėmės
„Saulėtekio“ pradinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Eglutė“
mažųjų pasirodymų. Kol vertinimo komisija aptarė konkurso
rezultatus, pakvietėme vaikus pašokti, pažaisti ir padainuoti.

Lapkričio pradžioje Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ organiza
vo konkursą „Skaitymai žemaitiškai“, skirtą 2016-ųjų Lietuvos
kultūros sostinei Telšiams. Jame dalyvavo Telšių ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai. Kon
kurso tikslas – skatinti vartoti žemaičių tarmę, populiarinti ją tarp
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.
Lopšelyje-darželyje „Mastis“ kompetentingų pedagogų dėka
vyksta sėkminga etninės kultūros integracija į kasdienį ugdymo
procesą. Dabar šeimoje retai yra vertinamas ir vaikams perduo
damas dvasinis protėvių palikimas, tad pedagogas tampa bene
vieninteliu etninės kultūros pradmenų ugdytoju, jos saugotoju ir
skleidėju. Mūsų darželyje jau tapo tradicija kasmet organizuoti
tarmiškų pasakojimų šventes.
Įstaigos direktorė Danutė Popovič susirinkusiesiems pri
minė, kaip, anot Simono Daukanto, svarbu visų brangiausią
palikimą – savo kalbą – tausoti. Po nuotaikingo lopšelio-dar
želio „Mastis“ ansamblio „Cyrulioka“ pasirodymo mes, rengi

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais,
o mažieji džiaugėsi Telšių miesto simboliu meškučiu. I vieta
atiteko Erlandui Šapui iš lopšelio-darželio „Mastis“ (auklėtoja
J. Rubavičienė), II vieta – Akvilei Nekrašiūtei iš lopšelio-darželio
„Saulutė“ (auklėtoja Vaida Jokšienė) ir Armantui Jazdauskui iš
„Saulėtekio“ pradinės mokyklos (auklėtoja Danutė Repšienė).
Atrodo, prakalbus že
maitiškai ir kalba nuo
šird esn ė tap o, ir vien i
kitiems artimesni pasi
dar ėm e. Palink ėję di
džiuotis gimtąja tarme,
jos nepamiršti, branginti
žmones, papročius, visi
išs is kirst ėm e džiug iai
nusiteikę, pilni nepakar
tojamų įspūdžių.
Sėkmingai pirmajame
tur e pas ir od ę maž ieji
pasakoriai dalyvavo re
gion in iam e „Skait ym ai
žemaitiškai“ konkurse,
vykusiame lapkričio pa
baigoje Skuode.
Dalia BALSIENĖ
Jūratė RUBAVIČIENĖ
Auklėtojos metodininkės
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Vaikai iš prigimties tyrinėtojai
Mus labai sudomino pavasarį prasidėjęs respublikinis pro
jektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“, tad
nusprendėme jame dalyvauti. Mūsų auklėtojos kartu su vaikais
ir tėveliais pradėjo vykdyti pasiūlytas projekto veiklas.
Prieš pradėdami sėti moliūgų sėklas per ryto ratą aptarėme,
kaip auginti ir prižiūrėti šias daržoves. Tada paruošėme žemę,
darbus pasiskirstėme taip, kad dalyvautų visi vaikai. Sėjome
pagal močiučių rekomendacijas. Paskui stebėjome, kaip dygs
ta daigai, skleidžiasi pirmieji lapai. Moliūgai pradėjo žydėti
birželio pradžioje. Kartu su vaikais viską fotografavome, fik
savome.
Nutarėme atlikti eksperimentą: dalį pasėtų moliūgų sėklų
palikome augti tamsoje. Kai sudygo, apžiūrėjome daigelius.
Rezultatas vaikus nustebino – daigai buvo šviesiai žali, jų kotai
aukšti, o lapeliai smulkūs. Daigelius padovanojome tėvams. Vai
kai tapo tikrais daržininkais... Susitikę po ilgų vasaros atostogų,
jie pasakojo, kaip laistė, ravėjo piktžoles, kasdien stebėjo, kaip
moliūgai auga, žiedų spalvą, matavo lapų dydį.
Sutarėme spalį užaugintus moliūgus atnešti į darželį ir išrinkti

„Riškim raidę prie raidės“
„Riškim raidę prie raidės ir žodeliai suskambės. O žodelis prie
žodelio mus nuves į knygų šalį!“ – taip žaismingai, nuotaikingai
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai ir ugdytiniai
lapkričio pradžioje kvietė socialinius partnerius į edukacinį ren
ginį „Riškim raidę prie raidės“, skirtą įstaigos auksiniam 50-ies
metų jubiliejui paminėti.
Pedagogai pastebi, kad vis labiau populiarėja informacinės
technologijos, kurios išstumia knygas iš vaikų pasaulio. Mūsų
lopšelio-darželio pedagogai nori sudominti, paskatinti dažniau
vietoj informacinių technologijų rinktis kelionę po nepaprastą
knygų ir pasakų pasaulį. Šia žinia dalijomės su socialiniais part
neriais. Renginyje dalyvavo Klaipėdos lopšelių-darželių „Žio
gelis“, „Rūta“, „Švyturėlis“, „Inkarėlis“, Šilutės lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ ir Priekulės vaikų darželio ugdytiniai bei pedagogai.
Per renginį buvo siekiama skatinti sakytinės kalbos raišką,
žadinti vaiko kalbėseną, individualią saviraišką, ją derinant su
vaizdu, judesiu, mimika, emocijomis. Sudaryti sąlygas tenkinti

patį didžiausią. Jį pavadinome mūsų įstaigos vardu. Šventėje
traukinį sudarė 143 moliūgai, jo ilgis – 28,20 m. Savo džiaugsmu
nutarėme pasidalyti su kaimynais – lopšeliu-darželiu „Jurginė
lis“, pasikvietėme juos į svečius. Per renginį kilo idėja išrinkti
moliūgų šeimą.
Vėliau surengėme kūrybinių darbų parodą „Moliūgai, mo
liūgėliai“. Piešdami ir aplikuodami darbelius vaikai naudojo
įvairias technikas. Jų kūryba susižavėjo visi parodos lankytojai.
Dar dalyvavome Vingio parke vykusioje šventėje „Ekomo
liūgėliai“, organizavome sveikuolių savaitę, per kurią gami
nome įvairius patiekalus iš moliūgų, išleidome savo receptų
knygą „Auksaspalvis rudeninis moliūgas ir iš jo gaunami ska
nėstai“.
Šv. Martyno dieną iš moliūgų pasigaminome žibintus ir
uždegėme žvakutes kaip šviesos, vilties, gėrio simbolį, jais
papuošėme įstaigos palangę.
Jelena CHVOSTOVA
Vilniaus l.-d. „Zylutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Žana MACKĖVIČ
Pedagogė
vaikų bendravimo poreikį, bendravimą grįsti geromis emoci
jomis, maloniais išgyvenimais, jausmais, sumanymais, žais
mingumu per aktyvią veiklą. Lavinti meninio žodžio suvokimą,
kūrybiškumą, vaizduotę, originalumą.
Reng in yje „Žiog elio“ ped ag og ės pav irt o nuot aik ing ais,
šmaikščiais pasakų personažais: Irutė Čėsnienė – pelėda,
Jūratė Ramanauskienė – kiškučiu, Rita Bružinskienė – šarka,
Virginija Luotienė – kiškiene. Meninio ugdymo mokytoja Ilona
Klumbienė kartu su pasakų personažais pakvietė visus daly
vius keliauti po raidžių, pasakų, knygų šalį, kurioje telpa viso
pasaulio išmintis.
Renginio dalyviai atvyko atsakingai pasiruošę. Kiekviena
įstaiga atnešė po padarytą raidę, išpuoštą skirtingomis techni
komis, raštais, spalvomis. Visos komandos parodė nuotaikingus
pasirodymus ir sumaniai pamokė kiškelį raideles pažinti. Vaikai
dainavo, vaidino, improvizavo, šoko, deklamavo, šmaikštavo.
O tai buvo juoko, kad kiškeliui sunkiai sekėsi raideles pažin
ti ir įsiminti. „Nenuleisk rankų pirmai nesėkmei pasitaikius, tu
gali!“ – drąsino vaikai. Jų noras padėti, patarti, pamokyti kiškelį
pradžiugino visus šventės dalyvius.
Išmintingoji pelėda, išdidžioji šarka ir rūpestingoji kiškienė
su kiškeliu pateikė pozityvų požiūrį į knygas, mokymąsi, kvietė
dalyvius kritiškai mąstyti,
samprotauti, tyrinėti rai
džių karalystę ir dažniau
išk eist i komp iut er in ius
žaidimus į knygas. Tapo
me darnia šešių įstaigų
bendruomene, susivie
nijusia dėl bendro, kil
naus tikslo – sudominti
knygomis.
Reng in io pab aig oje
aš, direktorė Antanina
Šereivienė, padėkojau
dalyv iams. Apt ar ėm e
tolesnius bendradarbia
vimo planus ir lūkesčius.
Antanina ŠEREIVIENĖ
Klaipėdos l.-d. „Žiogelis“
direktorė
Lina MAČERNIENĖ
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
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„Voverytės“ pakvietė į kavinę

Vieną spalio rytmetį Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“
„Voveryčių“ grupės vaikai kartu su manimi, auklėtoja Jūrate
Gintaliene, pakvietė šeimas į salėje įsikūrusią „Voveryčių“
kavinę pasivaišinti iš rudens gėrybių pagamintomis saloto
mis (jas ruošė mažyliai su mamytėmis). Šventinio rytmečio
pradžioje papasakojau apie stebuklingą šalį, kuri, anot mūsų
protėvių, yra laukas, auginantis viską, ką pasodina žmogus.
Diskutuodami dar išsiaiškinome, kad be darbščių žmonių
rankų neįmanoma užauginti jokių augalų ar daržovių.
Mūsų darželio darbuotojai stengiasi, kad vaikai augtų
sportiški, užsigrūdintų, tad apie sporto ir sveiko maisto naudą
papasakojo Sveikuoliukas – kūno kultūros auklėtoja Bronė
Antanavičienė. „Voveryčių“ kavinės barmenais dirbo Linas,
Gvidas, Kristupas ir Natas.
Vaikai, paruošti muzikos vadovės Romos Skirmontienės,
šoko, dainavo, inscenizavo daržovių šou. Visiems buvo
smagu, o svarbiausia – jie sužinojo apie vaistažolių naudą
žmogaus organizmui. Šis renginys, per kurį vaikai kartu su
savo šeimų nariais dainavo, šoko ir mokėsi, dar kartą paro
dė, kaip svarbu kuo dažniau ir kuo daugiau laiko praleisti su
savo artimaisiais. Šventės pabaigoje visi kartu dainavome
„Sveikuolių dainą“. Džiaugiuosi, kad grupės tėveliai aktyviai
dalyvavo bendruose renginiuose.
Jūratė GINTALIENĖ
Auklėtoja

„Coliukų sveikadieniai“
Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ nuo
2000 m. yra pripažintas sveikatą stipri
nančia įstaiga. Čia įgyvendinama svei
katos stiprinimo programa „Sveikata nuo
mažens“, užtikrinanti sveikos gyvensenos
įgūdžių tęstinumą ir plėtojimą. Kasmet su
socialiniais partneriais organizuojamas
sporto projektas „Coliukų sveikadieniai“.
Jo tikslas – supažindinti ugdytinius su
olimpinėmis ir kitomis sporto šakomis,
sudominti sportu. Projekte dalyvauja 5–6
metų vaikai.
Projekto veiklos organizuojamos dviem
etapais. Pirmasis vyksta rudenį: lankoma

si uždaruose stadionuose, sporto mokyklose. Šiemet vaikai
svečiavosi sporto mokykloje „Atžalynas“, kur susipažino su
dziudo imtynininke Santa Pakenyte, o savigynos ir dziudo
imtynių nacionalinės kategorijos sporto treneris Stanislovas
Kulikauskas vedė treniruotę. Ikimokyklinukai lankėsi ir Šiaulių
teniso mokykloje. Ten treniruotes jiems vedė fizinio rengimo
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treneris Ričardas Podilskis ir sporto treneris Romas Galdikas.
Ugdytiniai dalyvavo vikrumo, greičio estafetėse, bandė atmušti
kamuoliuką rakete, žaidė judriuosius žaidimus. Plaukti mažie
ji mokėsi Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ baseine. Šiaulių
lengvosios atletikos manieže jie išbandė bėgimo (taip pat ir
estafetinio, su kliūtimis), šuolio į tolį, rutulio stūmimo rungtis.
Šis projektas puikus tuo, kad formuojamas teigiamas ikimo
kyklinukų požiūris į fizinę veiklą, vaikai gali išbandyti įvairias
sporto šakas ir nuspręsti, kuri patinka labiausiai, o tėveliams
paaiškėja, koks sportas pagal amžių ir charakterį tinkamiau
sias jų mažyliui. Apibendrindami savo įspūdžius ir naują patirtį,
vaikai piešė mylimiausią sporto šaką. Paroda nuo lapkričio
10 d. eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos „Spindulio“ filiale.
Nekantraudami laukiame pavasario, kai prasidės antrasis
projekto etapas ir vaikai turės galimybę apsilankyti Šiaulių fut
bolo akademijos dirbtinės dangos stadione, irklavimo bazėje,
žirgyne, žolės riedulio stadione, susipažinti su žinomais Šiaulių
sportininkais.
Asta ŽELIONIENĖ
Šiaulių l.-d. „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė
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„Futboliuko fiesta“ lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“
Spalio pabaigoje Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
organizavo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ilgalaikės progra
mos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekto „Futboliukas“
turnyrą. Į jį buvo pakviestos visų Visagino ikimokyklinių įstaigų
jaunųjų futbolininkų komandos. Turnyre dalyvavo šešios ko
mandos: „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“, „Auksinis gaidelis“, „Ąžuo
liukas“ ir „Auksinio raktelio“ „Saulytės namelis“ bei „Obuoliukai“.
Idėja surengti tokį turnyrą mums kilo prieš penkerius metus
prisijungus prie LFF programos. Tada darželyje atsirado ir fut
bolo treniruotės. Vaikai nuolat buvo skatinami judėti, sportuoti
ir pamilti futbolą. Tad ir šiemet „Futboliuko fiesta“ atkeliavo į
Visagino ikimokyklines įstaigas. Džiaugsmui ribų nebuvo. Per
visą turnyrą vyravo gera nuotaika, draugiška atmosfera. Nors
nugalėti norėjo kiekvienas, bet visi žaidė draugiškai. Džiugu,
kad turnyre dalyvavo ne tik berniukai, komandose buvo ir
mergaičių. Net geriausia 5-ojo „Futboliuko“ turnyro žaidėja
komisija pripažino mergaitę – Mariją Bondarenko iš „Auksinio
gaidelio“ komandos.

Turėdami komandoje geriausią turnyro žaidėją lopšelio-dar
želio „Auksinis gaidelis“ vaikučiai nugalėjo visų ikimokyklinių
įstaigų komandas ir tapo pirmosios vietos laimėtojais. Antroji
vieta atiteko „Auksinio raktelio“ „Saulytės namelio“ komandai,
o trečiąją vietą užėmė „Ąžuoliuko“ komanda.
Šakotį dovanų gavo ir mūsų šokėjai, kurie sportininkams
sušoko šokį „Čiunga čianga“ (vadovė Danutė Fazilova). Reikia
pagirti visų darželių palaikymo komandas. Vaikai aktyviai pa
laikė futbolininkus, atrodė, kad viskas vyksta tikrame stadione:
dūdelės, barškučiai, šūkiai, skanduotės... O kur dar plakatai
gerbėjų rankose.
Šventė baigėsi, bet atsisveikinome tik iki pavasario. Vaikams
pažadėjome vėl organizuoti pavasario futbolo turnyrą ir pakvies
ti svečių iš Ignalinos bei Zarasų rajonų ikimokyklinių įstaigų. Ir
belieka tik palinkėti: būkime sveiki ir linksmi.
Elena ČEKIENĖ
Visagino l.-d. „Auksinis raktelis“ direktorė

Logopedo, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo praktika.
Smulkiajai motorikai lavinti skirti žaidimai
„Vaikų gebėjimų ir gabumų pradžia yra jų pirštukų galiukuose.“

Vasilijus Suchomlinskis

Visavertis kalbos formavimasis yra pagrindinė sėkmin
go mokymo(si) sąlyga. Ką reikėtų padaryti, kad vaiko kalba
vystytųsi taisyklingai ir laiku, kad mažylis taptų visaverčiu,
socialiu žmogumi? Yra žinoma, kad kalbos zonos smegenyse
formuojasi nuo iš rankų pirštų gaunamų impulsų. Tai reiškia,
kad kuo daugiau vaikas moka, nori ir stengiasi daryti ranko
mis, tuo jis kūrybingesnis, o jo pažanga didesnė. Visa žmo
gaus vystymosi istorija rodo, kad rankos judesiai yra glaudžiai
susiję su kalba. Rankų funkcijos ir kalba vystosi lygiagrečiai.
Smulkiosios motorikos tobulinimas – kalbos tobulinimas. Smul
kioji motorika – tai suderinti pirštų judesiai ir vaiko gebėjimas
jais „naudotis“. Pirštukų judesiai, kitaip vadinami pirštukų
žaidimais ir pratimais, – išskirtinė priemonė, skirta smulkia
jai motorikai ir kalbai lavinti. Pastebima, kad vaikai mėgsta
manipuliuoti, žaisti su daiktais, kurių paskirtį galima pakeisti.
Netradicinis daiktų panaudojimas stimuliuoja smegenų veiklą,
mažina emocinę įtampą, koordinuoja rankų pirštų judesius,
plečia žodyną ir pratina rankas atlikti sąmoningus, tikslius
judesius.
Siūlau keletą žaidimų, skirtų smulkiajai motorikai lavinti,
naudojant neįprastas priemones:
„Spalvoti takeliai“
Priemonės: spalvoti siūlai ir sagos.
Žaidimo eiga: suaugusysis siūlo vaikui padaryti spalvotą
takelį, į pagalbą pasitelkus spalvotus siūlus ir sagas. Mažylis
savarankiškai išsirenka vienos spalvos siūlą ir ant jo veria tos
pačios spalvos sagutes. Norėdamas pasunkinti žaidimą suau
gusysis gali išdalyti skirtingų spalvų sagas tam tikra tvarka ir
leisti vaikui atkartoti eiliškumą.
„Spalvoti dangteliai“
Priemonės: spalvoti dangteliai, kaštonai arba akmenukai.
Žaidimo eiga: vaikas savarankiškai deda po vieną kaštoną
arba akmenuką į kiekvieną dangtelį. Galima pasunkinti žaidi
mą – pasiūlyti sudėlioti bet kokią geometrinę figūrą arba raštą
iš dangtelių ir įdėti į vidų po kaštoną arba akmenuką.

„Stebuklingi namukai“
Priemonės: gilesni dangteliai (pvz., nuo plaukų lako, dezo
doranto ir t. t.), pupos.
Žaidimo eiga: suaugusysis siūlo vaikui apgyvendinti visus
Pupų pasaulio gyventojus į jų namukus. Įvairinant žaidimą,
galima paprašyti apgyvendinti tam tikrą gyventojų skaičių (pvz.,
į pirmą namą penkis gyventojus, į antrą namą dviem gyvento
jais mažiau ir t. t.).
„Varveklis“
Priemonės: du pieštukai ir siūlas.
Žaidimo eiga: žaidimas vyksta poromis, vaikai atsistoja vieni
prieš kitus. Kiekvienas gauna po pieštuką. Vaikų pora turi vieną
siūlą, laikydami jį iš skirtingų pusių vynioja ant pieštukų, o žai
dimo pabaigoje pieštukai susitinka. Galima pasiūlyti vaikams
lenktyniauti, kas greičiau susuks siūlą ant pieštuko.
„Stebuklingi pagaliukai“
Priemonės: šiaudeliai, plonos gumytės.
Žaidimo eiga: ant kiekvieno šiaudelio vaikai uždeda po vieną
gumytę. Galima paprašyti, kad dėtų ant šiaudelio tik tam tikros
spalvos gumytes (pvz., tik mėlynas, tik žalias, tik raudonas
ir t. t.) arba pasiūlyti ant vieno šiaudelio uždėti tik tam tikrą
skaičių gumyčių (pvz., dvi, tris ir t. t.).
„Padėk Pelenei“
Priemonės: pupos, žirniai, grikiai, ryžiai, lėkštutės arba bet
kokie indeliai.
Žaidimo eiga: suaugusysis siūlo vaikui padėti Pelenei pada
ryti tvarką ir iš lėkštės, kurioje sumaišyti žirniai, pupos, grikiai
ir ryžiai, viską sudėti į jiems priklausančius indus, t. y. žirnius į
vieną, pupas į kitą ir t. t.
„Tvorelė“
Priemonės: kartotinė dėžė ir skalbinių segtukai.
Žaidimo eiga: vaiko paprašoma visus segtukus susegti ant
kartotinės dėžės sienelių. Toliau galima pasiūlyti susegti seg
tukus pagal spalvas arba dydžius.
Tai tik keletas žaidimų, kurie padės lavinti smulkiąją motoriką
namuose. Linkiu smagiai praleisti laiką kartu su vaiku.
Liudmila KARKLELIENĖ
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ logopedė
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Projekto „Tegyvuoja muzika!“ partnerių susitikimas Kelmėje
Nuo šio rugsėjo Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įgy
vendinamas „Nordplus Junior“ programos projektas „Tegyvuoja
muzika!“ (it. „Viva la musica!“). Pirmasis partnerių susitikimas
vyko spalį mūsų ugdymo įstaigoje. Susitikime dalyvavo 10 iki
mokyklinio ugdymo ir muzikos pedagogių iš Latvijos, Estijos,
Islandijos ir Suomijos. Pirmojo vizito tema – šalių partnerių
liaudies muzika (žaidimai, šokiai) ir instrumentai.
Mūsų ugdytiniai pasveikino svečius ir pavaišino juos lietu
viška duonele, pristatė muzikinę programą. Darželio direktorė
Lilija Paradnikienė papasakojo apie ugdymo įstaigą ir parodė
edukacines erdves, atsakė į pedagogių iš užsienio klausi
mus. Aš, projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė,
pristačiau įstaigoje vykdomą projektinę veiklą, o Kelmės rajono
savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė Vijoleta Norkutė palinkėjo našaus darbo.
Visos veiklos ir pristatymai buvo orientuoti į šalių partnerių
liaudies žaidimus ir šokius. Projekte dalyvaujančios muzikos
pedagogės pristatė vaizdinę medžiagą apie savo ugdymo
įstaigas ir muzikinės veiklos patirtį, mokė populiariausių šalies
liaudies šokių judesių. Svečiai lankėsi Kelmės Algirdo Lipeikos
menų mokyklos muzikos skyriuje, kur mokytojas Adolfas Sutkus
pristatė birbynę ir kankles, o ugdytiniai atliko keletą lietuvių liau
dies kūrinių šiais instrumentais, taip pat akordeonu ir ksilofonu.
Projekto partneriai stebėjo ir aptarė Šiaulių lopšelio-darželio
„Varpelis“ ir Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ muzikines
veiklas, lankėsi Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, kur mo
kytojas ekspertas Svajūnas Klimas papasakojo apie ugdymo
įstaigoje veikiančią muzikos studiją „Obertonas“, parodė, kaip

panaudojamos šiuolaikinės technologijos. Svečiai turėjo išskir
tinę galimybę stebėti Lietuvoje žinomos muzikos pedagogės,
dainų ir muzikos autorės, Šiaulių universiteto dėstytojos Lauros
Remeikienės praktinį darbą – skirtingų amžiaus grupių repeti
cijas: nuo veiklų su 4 kurso studentais iki 3-mečių dainorėlių.
Projekto vizitą Lietuvoje vainikavo bendras „Kūlverstuko“
lopšelio-darželio ir Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio
„Judlė“ (vadovė Angelė Jovaišaitė) renginys – lietuvių liaudies
muzikos vakaronė su darželio bendruomene ir projekto daly
viais. Per renginį Kelmės kultūros centro Tradicinių amatų ir
etnokultūros skyriaus folkloristas Osvaldas Gerbenis vaikams
ir svečiams pristatė lietuvių liaudies instrumentus (birbynę,
šiaudo birbynę, nendrių birbynę, ragą, ožragį, daudytę, kan
kles, bandoniją, basetlę, sekminių ragelį, dambrelį, būgną) ir
jais pagrojo. Kultūros centro salėje „Judlės“ ansamblio nariai
susirinkusiesiems ne tik dainavo populiarias mūsų krašto
dainas, bet ir linksmai šoko, į ratelius įtraukė ugdytinius, jų
tėvelius ir svečius. Po vakaronės kultūros centro direktorius
Arnas Arlauskas svečiams pristatė skulptūrų parodą „Skulp
toriai skaito Donelaitį“.
Tikimės, kad „Kūlverstuko“ organizuotos muzikinės veiklos ir
kartu turiningai praleistas laikas dar labiau sutelks projekto part
nerius siekti išsikelto tikslo – skatinti kokybišką muzikinį ugdymą
Skandinavijos ir Baltijos šalių ugdymo įstaigose, ypač anksty
vajame amžiuje, įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties.
Irina PARADNIKAITĖ-ABROMAVIČIENĖ
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė

Saugaus eismo savaitė
Kasmet Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyksta
Saugaus eismo savaitė. Šių metų lapkritį vaikai buvo supažin
dinti su pagrindinėmis saugaus eismo taisyklėmis. „Boružėlių“,
„Bitučių“, „Vėžliukų“ grupių ugdytiniai mokėsi saugiai elgtis
gatvėje: susipažino su pagrindiniais kelio ženklais, šviesoforo
reikšmėmis. Vėliau įgytas žinias bandė pritaikyti praktikoje. Ma
žieji eismo dalyviai išmoko pereiti gatvę, stebėjo, kaip pėstieji
ir vairuotojai laikosi eismo taisyklių prie perėjų, šviesoforų. O

sužinoję, kaip saugiai elgtis gatvėje, tinkamai segėti atšvaitus,
dėvėti liemenes, surengė saugaus eismo darbų iš antrinių ža
liavų parodą „Mažos mašinėlės man labai patinka“. Auklėtojos
ir vaikai pasigamino vaizdinės medžiagos, kad paįvairintų sau
gaus eismo ugdymo kampelio veiklą.
Kruopštaus darbo savaitę vainikavo saugaus eismo taisyk
lių pramoga – viktorina „Gatvėje būk atsargus, saugok save
ir kitus“. Renginyje dalyvavo policijos pareigūnė Jurgita Stan
kevičienė. Stebint viešniai, vaikai
atlik o įvair iaus ias mok om ąs ias
užduotis, atsakinėjo į pateiktus
klausimus stotelėse, deklamavo
eilėraščius, užminė savarankiš
kai iliustruotas mįsles ir minkles.
Mažyliai, pasijutę reikšm ing ais
saugaus eismo dalyviais, patarė,
paaiškino ir išsakė patarles apie
gatvę, kelią ir saugumą. Links
mieji pramogautojai lenktyniavo
est af et ės e su sav o gam int ais
automobiliais, sumontavo trima
čio vaizdo šviesoforą. Policijos
pareigūnė pasidžiaugė vaikučių
išmone ir žiniomis, profesionaliai
papasakojo apie saugaus elgesio
ypatumus namuose ir gatvėje. At
sisveikindama tvarkos saugotoja
įteikė atminimo dovanėles.
Laimutė ANDRIUKEVIČIENĖ
Rima BUDRYTĖ
„Vėžliukų“ grupės auklėtojos
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Būsimų virėjų praktika Maltoje
Apdoroti jūros gėrybes, ruošti mėsos pusgaminius, įvairiais bū
dais smulkinti daržoves, termiškai apdoroti mėsą ir daržoves, ruošti
įvairius įdarus ir garnyrus, gaminti vieno kąsnio sumuštinius ir kt.
Visus šiuos darbinius įgūdžius tobulino Radviliškio technologijų
ir verslo mokymo centro virėjo specialybės mokiniai. Spalį šeši
auklėtiniai (4 merginos ir 2 vaikinai), lydimi profesijos mokytojos
ir projektų vadovės, pagal projektą „Užsienio praktika mažiau ga
limybių turintiems mokiniams“ atliko trijų savaičių praktiką Maltoje,
restorano „Hilton“ virtuvėje.
Praktikos vietas surado priimančios organizacijos atstovai, taip
pat jie padėjo apgyvendinti grupę. Per praktiką būsimi virėjai suži
nojo daug naujų receptų, pamatė ir išmoko gaminti daugybę naujų
patiekalų, garnyrų. Įvairūs valgiai restorano virtuvėje puošiami ir
gardinami skirtingais garnyrais bei papuošimais. Mokiniai kimšo
kalmarus, pagal nurodytą receptūrą įdarė daržoves ir tešlos krepše
lius, įvairiomis geometrinėmis figūromis pjaustė daržoves, kuriomis
vėliau puošė lėkštes.
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Tai būtina perskaityti

Akivaizdu, kad dalis mums rašančiųjų „Švietimo nau
jienų“ neskaito ir į redakcijos prašymus nereaguoja. Nori
me įspėti, kad ateinančiais metais neturėsime galimybės
atsakyti visų tekstų, kurie neatitinka aptartų reikalavimų,
autoriams, juo labiau perkurti, perrašyti jų atsiųstas infor
macijas ar korespondencijas. Taip pat dalį informacijos,
kuri neturi didesnės vertės visai švietimo bendruomenei
arba jau yra skelbta interneto svetainėse, bet įdomi pati
savaime, įkelsime į ŠAC interneto svetainės ir socialinio
tinklo „Facebook“ „Švietimo naujienų“ puslapį.
Prašome nerašyti straipsnių trečiuoju asmeniu. Tai
mums sukelia nemažai problemų rengiant tekstus spaudai.
Jeigu pageidaujate, kad jūsų informacija būtų pa
skelbta „Švietimo naujienose“, prašome siųsti redakcijai
žemiau nurodytais adresais, o ne kam nors Vilniuje, kad
laiškai neužstrigtų kelyje.
infoleid@sac.smm.lt arba
zina.rimgailiene@sac.smm.lt.
Zina RIMGAILIENĖ
„Švietimo naujienų“ vyriausioji redaktorė

Svarbu nepamiršti:
 Po kiekvienu tekstu nurodyti jo autorių.
 Nurodyti visų tekste minimų žmonių
nesutrumpintus vardus.
 Parašyti lietuvišką vykdyto projekto ar
renginio pavadinimą.
Jaunuoliai iš Radvi
liškio buvo suskirstyti
į dvi grupes. Jie dirbo
pamainomis: iš ryto ir
po pietų. Taip pat sta
žuotojai dirbo šešta
dieniais ir sekmadie
niais, o laisvadienius
turėjo savaitės vidury
je. Toks grafikas buvo
sudarytas pagal resto
rano darbo poreikius.
Iš ryt o pag am in am i
pat iek alų pusg am i
niai, kuriuos vakare virėjai, vadinami „sušefais“, gavę užsakymą iš
salės, gali greitai paruošti ir dekoruoti. Kiekvienas stažuotės dalyvis
turėjo savo virėją. Jis skirdavo užduotis ir tikrindavo atlikimo kokybę.
Laisvu laiku mokiniai susipažino su miestu, važinėjo po salą ap
žvalginiu autobusu „Hop On Hop Off“, amatininkų kaimelyje ieškojo
suvenyrų savo artimiesiems, skanavo vietinius patiekalus žvejų ta
vernoje. Jie džiaugėsi rudeniška, bet vis dar šilta saulute, maudėsi
Viduržemio jūroje, plaukiojo katamaranu.
Virtuvės šefas ir virėjai liko labai patenkinti mūsų mokinių darbu.
Praktikos pabaigoje mokiniai gavo „Europass“ mobilumo doku
mentus ir priimančios organizacijos išduotus dalyvių pažymėjimus.
Julija ASTRAUSKIENĖ
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro projektų vadovė

 Nelietuviškus asmenvardžius rašyti originalo kalba.
Inesa ČIŽIŪNAITĖ
„Švietimo naujienų“ kalbos redaktorė
Iliustracija – nuotrauka, piešinys – yra vadinama teksto
akimis. Ji be galo svarbi, nes tinkamai parinkta patvirtina
ir papildo tekste minimus faktus, sudomina, patraukia
dėmesį, gali apibendrinti informaciją ir papuošti leidi
nio puslapį. Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio
dalyviai, nėra informatyvi.

Nuotraukų pateikimas:
 NEMAŽINKITE (tokios tinka tik internetui);
 NETERPKITE Į TEKSTĄ (reikia pridėti laiške);
 NETERPKITE laiško fone;
 NESIŲSKITE KOLIAŽŲ.
Taip pat nesiųskite nuotraukų nuorodų, 10-ies ar
daugiau nuotraukų, iliustruojančių vieną temą – reikėtų
atrinkti tai, kas, Jūsų manymu, yra svarbiausia.
Taip pat parašykite, kas nuotraukose vaizduojama.
Eglė LESNIAUSKIENĖ
„Švietimo naujienų“ maketuotoja
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Specialiosiose mokyklose
Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę
Į ugdymo įstaigas kasmet greta gabių ir vidutinių gebėjimų
mokinių ateina vis daugiau vaikų, susiduriančių su įvairiomis
mokymosi problemomis. Vieni jų turi kalbos ir kalbėjimo sutri
kimų, kitiems sunkiau sekasi mokytis skaityti, rašyti, skaičiuoti.
Mokiniams dėl šių priežasčių nelengva bendrauti, prisijungti
prie grupės, klasės darbo konkrečioje dalykinėje srityje (pvz.,
mokantis lietuvių kalbos, matematikos) arba visame ugdymo
procese. Vienas pagrindinių pagalbos mokiniui specialistų (lo
gopedų, specialiųjų pedagogų) tikslų – padėti vaikams įveikti
mokymosi sunkumus.
Apie pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams galimybes šiandienėje švietimo sistemoje lapkritį
diskutuota Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje vykusioje
respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ypatingas
vaikas: kartu kelyje į sėkmę“. Pasvalio rajono pagalbos mokiniui
specialistų metodinio būrelio narių ir Pasvalio rajono savival
dybės Švietimo pagalbos tarnybos specialistų organizuotas
renginys sukvietė per 110 kolegų iš aplinkinių Biržų, Panevė
žio, Joniškio, Pakruojo, Anykščių rajonų. Atvyko specialistų ir
iš Kauno, Kaišiadorių, Akmenės, Šilutės, Kėdainių, Klaipėdos
ir net Varėnos bei kitų Lietuvos rajonų. Specialiojo ugdymo
sričiai atstovaujantys bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų
pedagoginiai darbuotojai nagrinėjo aktualias profesinės veiklos
problemas, dalijosi gerąja savo darbo patirtimi.
Renginio pradžioje dalyvius šiltai pasveikino Pasvalio Lėvens
pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai, įžanginį žodį
tarė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
sporto skyriaus vedėjas Kazimieras Polekas. Tada visi buvo
pakviesti į tris akademines valandas trukusį plenarinį posėdį.
Per teorinę konferencijos dalį mokslinius pranešimus pristatė

jungtinė Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės
gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros dėsty
tojų komanda. Docentas, socialinių mokslų daktaras Algirdas
Ališauskas dalijo patarimus, kaip įvertinti ir įveikti netinkamą
mokinių elgesį. Socialinių mokslų daktarė Laima Tomėnienė
renginio dalyvius supažindino su mokinių raštingumo ugdymo
strategijomis, papasakojo, kaip jas taikyti per įvairių dalykų
pamokas. Logopedams aktualia tema – apie vaikų kalbėjimo
motorikos sutrikimų identifikavimo ir įveikimo naujoves – kalbėjo
socialinių mokslų daktarė Daiva Kairienė.
Po pietų specialistai buvo pakviesti į 4 darbo grupes. Per
praktinę dalį pristatyta 20 žodinių / vaizdo ir 18 stendinių pra
nešimų. Vėliau aptartos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, mokymosi motyvacijos skatinimo ir įtraukimo į nefor
maliojo ugdymo veiklas galimybės, dalytasi praktine alternaty
vių skaitymo, rašymo ir skaičiavimo mokymo metodų taikymo
patirtimi. Nagrinėtos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų
kalbinės veiklos vertinimo bei ugdymo sritys. Našios darbo die
nos rezultatai apibendrinti meniniu prieskoniu pagardinta forma.
Atraminių žodžių pavidalu užfiksuoti pasiūlymai, kaip spręsti
iškeltas problemas, nugulė į tikrų tikriausius klevo lapus, kurie
susitelkus dėl bendro komandinio darbo papuošė tvirtybės,
nuolatinio augimo, gausos ir išminties laukiantį simbolį – medį.
Tai pirmasis tokia forma organizuotas pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginys Pasvalio rajone.
Inga RUŽELIENĖ
Pasvalio Lėvens pagr. m-klos vyresn. specialioji pedagogė,
rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė
Andromeda BARŠAUSKIENĖ
Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas Suomijoje
Šį rudenį Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojų
komanda (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Remeikie
nė, anglų kalbos mokytoja Agnė Adamonytė, socialinė pedago
gė Jolanta Noreikienė ir aš, informacinių technologijų mokytoja
Kristina Jūraitė) kartu su kitų šalių (Lenkijos, Turkijos, Ispanijos,
Graikijos, Latvijos, Prancūzijos, Kroatijos, Vokietijos, Belgijos,
Italijos) mokyklų atstovais dalyvavome programos „Erasmus+“
projekto „Kiekvienas mokinys yra asmenybė: personalizuotas
mokymas pamokose“ mokymuose Suomijoje.
Mokymai vyko Joensuu mieste. Juos organizavo Suomijos
mokymų ir konsultavimų bendrovė „Edukarjala“, bendradarbiau
janti su pasaulio mokyklomis. (Ši bendrovė įkurta 2013 m. Jos
įkūrėjas ir savininkas yra Lyseo profesinės technikos mokyklos
mokytojas ekspertas Esa Raty.)
Dvi dienas dalyvių mokymai vyko miesto terapijos ir reabili
tacijos centre „Fondo“. Šioje įstaigoje mokomi emocijų, elgesio
sutrikimų turintys vaikai. Centro vadovė Jaana Alander prista
tė, kokią terapiją taiko specialiųjų poreikių mokiniams ir kokią
naudą suteikia muzikos, sporto terapijos.
Specialiųjų poreikių turinčių vaikų mokytojas ekspertas
Seppo Myllyoja pristatė Suomijos švietimo sistemą, mokymą
Joensuu regione, Tarptautinio penkiolikmečių pasiekimų tyrimo
rezultatus. Išklausėme kitų dalyvių prisistatymus ir papasako
jome apie savo progimnaziją.
Galėjome palyginti Suomijos ir Lietuvos švietimo sistemas.
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Suomijoje kiekvienas vaikas yra paskiriamas į netoliese esančią
ugdymo įstaigą. Ten į mokyklą taip pat pradedama eiti 7 metų,
bet pradinės yra 1–6 klasės. Suomijoje ugdymas privalomas
nuo 7 iki 16 metų. Pagrindinis ugdymas trunka 9 metus. Jį su
daro dvi pakopos: pradinis (1–6 klasės) ir žemesnysis vidurinis
ugdymas (7–9 klasės). Suomijoje mokslas ir maitinimas mo
kyklose nemokamas iki 16 metų. Mokiniai taip pat aprūpinami
visomis reikiamomis priemonėmis (ne tik vadovėliais).
Sužinojome, kokius pagalbos mokiniui specialistus turi Suo
mijos mokytojai tiek pradinėse, tiek pagrindinėse mokyklose,
kaip organizuoja darbą per pamokas. Ši turtinga ir išsivysčiusi
šalis ypač daug dėmesio skiria specialiųjų poreikių vaikams,
kuriuos atsakingai ugdo tiek bendrojo ugdymo mokyklose kartu
su kitais mokiniais, tiek specialiose grupėse, tiek specialiosiose
išlyginamosiose klasėse, taip pat prie ligoninių esančiose mo
kyklose, pritaikytose įvairią negalią turintiems vaikams (sergan
tiems depresija, autizmu, turintiems įvairių protinių sutrikimų),
ar net vien tik specialiojo ugdymo įstaigoje.
Joensuu regiono ugdymo plano projekto direktorė Satu
Huttunen analizavo naująją Suomijos švietimo programą, vyk
domą nuo šių metų rugsėjo. Lankėmės Pielisjoen pagrindinėje
bendrojo ugdymo mokykloje, bendravome su mokytojais, mo
kiniais. Vaikai bendravo anglų kalba, nors jų gimtoji – suomių,
mielai aprodė mokyklą, pasakojo apie savo mokymąsi.
Lankėmės Nepenmaki ir Joensuu ligoninių mokyklose. Tai
leido įvertinti, kokios yra specialiųjų poreikių mokinių ugdymo
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sąlygos ir galimybės, kaip organizuojamas darbas, kokiomis
priemonėmis naudojasi mokiniai ugdymo procese. Mūsų grupė
turėjo galimybę nors trumpam prisiliesti prie Suomijos kultūros.
Buvo surengta kultūrinė programa, per kurią visi dalyviai gamino
tradicinius patiekalus, bendravo.
Darbas grupėmis, diskusijos apie galimus pokyčius švietimo
sistemoje su įvairių šalių mokytojais, įgytos žinios apie specia
liųjų poreikių mokinių ugdymą, taikomus metodus, apie pagal
bos mokiniui specialistų darbą leido pamatyti, kaip kuriama

šiuolaikiška mokymosi aplinka, kaip organizuojamas ugdymo
procesas, kokie pažangūs ir veikti skatinantys metodai taikomi
ugdymo procese.
Per stažuotę ne tik patobulintos profesinės kompetencijos,
įgyta naujų įgūdžių, praplėstas akiratis, bet ir užmegzti ryšiai
su aplankytų ugdymo įstaigų nariais, apsikeista kontaktine
informacija su kitų šalių mokyklų atstovais, tartasi dėl bendra
darbiavimo.
Kristina JŪRAITĖ
Informacinių technologijų vyresn. mokytoja

„Jauno atleto“ programos vykdymo patirtis
Pernai Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ buvo pakvies
tas prisijungti prie Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto
programos „Jaunas atletas“. Ši išskirtinė programa vykdoma
visus metus, per kuriuos organizuojami 24 specialūs užsiėmi
mai. Jie skirti vienu metu ugdyti sutrikusios raidos vaikus (iki
šešių mažylių) nuo 2 iki 6 metų. „Jaunas atletas“ siekia užimti
mažylius žaidybine veikla, skatinant psichinę, fizinę ir socialinę
plėtrą, supažindinti vaikus ir jų šeimas su sporto pasauliu, ska
tinti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant kuo platesnės
specialiųjų poreikių vaikų socialinės integracijos. Susidomėjau
šia programa, tikėdamasi per jos veiklas plėtoti specialiųjų
poreikių mažylių sportinius, sveikatinimo įgūdžius, pažinimo
ir socialinę kompetenciją, glaudžiau bendradarbiauti su šeimų
nariais. Iš programos organizatorių gavome priemonių veik
loms, medalių ir marškinėlių baigiamajai šventei.
Vykdydama „Jauno atleto“ programą pastebėjau metodo

veiksmingumą ugdant sutrikusio intelekto ir motorikos vaikus,
tad paskatinta puikių tėvų atsiliepimų savarankiškai tęsiu šią
programą ir 2016 m. – integruoju judrią veiklą į specialiųjų po
reikių turinčių vaikų užsiėmimus (pogrupiais). Darželyje turime
mažąją salę, kuri išklota kilimine danga ir labai patogi rengti
tokias veiklas.
Judėjimas vaikui yra biologinis poreikis, pasaulio ir savęs
pažinimo būdas. Judesiai palaiko ryšį su aplinka, jie susiję su
suvokimo, jutimo raida, neatskiriami nuo pažinimo. Fizinę ar
intelekto negalią turintis vaikas nori veikti kaip ir kiti bendra
amžiai, tik ne visada tai sugeba. Kadangi toks mažylis viską
daro ilgiau, lėčiau, neužtikrinčiau, jį būtinai reikia paskatinti. Kai
vaikas geriau suvokia savo kūną ir jo galimybes, labiau pasitiki
savimi. Fizinis aktyvumas veikia ne tik sveikatą ir gerovę, bet ir
pažinimo rezultatus, streso valdymą, socialinę raidą.
Vaikai dėl sutrikusios motorikos skirtingai suvokia savo kūną,
jo padėtį. Fizinė negalia trukdo tyrinėti aplinką, daiktų santykį
erdvėje, pasireiškia jutiminės sistemos sutrikimai, pavyzdžiui,
akių ir rankos koordinacijos, judesio ir pozos. „Jauno atleto“
programos metodika leidžia padėti vaikams išmokti judesį, jį
suvokti ir kaip įmanoma geriau atlikti. Taip lavėja ištvermė, jėga,
vikrumas, greitumas, lankstumas, taip pat girdimasis, regima
sis suvokimas, dėmesys, orientavimosi erdvėje įgūdžiai ir kt.
Visi kartu mokomės laikytis taisyklių, savitarnos, savitvarkos,
bendravimo (bendra veikla su draugais, tėveliais). Ir šiemet
stengiuosi pritraukti laiko ir galimybių turinčius tėvelius dalyvauti
veiklose. Vaikams tai labai svarbu, tada jie dar labiau stengiasi.
Tėveliai jau po kelių treniruočių tiesiog negali patikėti, kiek daug
moka ir sugeba jų mažylis.
Per veiklas stengiuosi didinti vaikų motyvaciją judėti, atsižvel
giu į jų individualius poreikius, įvairiomis spalvingomis ir saugio
mis priemonėmis skatinu spontanišką aktyvumą. Šiais mokslo
metais vykdau ir individualų fizinio aktyvumo skatinimo projektą,
parengtą vienam konkrečiam vaikui, turinčiam kompleksinę
negalią dėl nepatikslinto intelekto ir lengvo judesio, padėties
sutrikimo. Projekto tikslas – ugdyti savarankiškumo įgūdžius,
skatinant fizinį aktyvumą. Numačiau tokius uždavinius: skatinti
tiek pedagogo inicijuojamą, tiek spontanišką auklėtinio fizinį
aktyvumą, kaupti judesio patirtį kaip vaiko raidos pagrindą, la
vinti pojūčius, siekti savitarnos, savitvarkos, kultūrinių-higieninių
įgūdžių tobulėjimo ir kt. Remiuosi psichomotorinės terapijos
Sherborne metodu. Šis metodas grindžiamas Rudolfo Labano
žmogaus judesio teorija. Ja remiantis galima teigti, kad jude
sio tikslas – ne tiek jo atlikėjo sėkmė, kiek asmenybės raida,
plėtojant potencialą, padedant asmenims suprasti ir patirti kiek
galima didesnę judesio amplitudę. Taikoma fizinė veikla labiau
nukreipta į judesio patirtį nei į mankštą. Vaiko raidos pagrindas
yra judesio patirtis.
Tikiuosi, kad naudojant įvairias veiklos formas, pasitelkiant
komandą (pedagogus, pedagogo padėjėjus, kitus specialistus
ir tėvus) bus įgyvendinti numatyti tikslai ir specialiųjų poreikių
turinčių vaikų aktyvaus judėjimo poreikis bus patenkintas.
Natalja BULOTIENĖ
Druskininkų l.-d. „Žibutė“ spec. pedagogė
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Gyvenimo ratu
Žmog aus gyv en im as kaip ir
medžio – vis sukasi ratu: pava
saris, vasara, ruduo, žiema ir vėl
pavasaris... Tik kasmet pražydęs
jis vis kitoks, atsinaujinęs... Taip ir
rieda tas gyvenimas ratu, diena iš
dienos, metai iš metų...
Lapkričio 18 d. Šiaulių specia
liojo ugdymo centro bendruome
nė šventė 40-ies metų jubiliejų.
Dir ekt or ė Eglė Jank ausk ien ė
pasidžiaugė darniu ir kūrybišku
kolektyvu, išgražėjusia ir atsinau
jinusia aplinka, kurioje saugu ir gera augti, tobulėti didelių ir
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
Nuostabią istoriją, prasidėjusią 1976 m. lapkričio 28 d., pa
pasakojo įstaigos ugdytiniai – šešėlių teatro artistai. Prisimin
ta kiekviena Šiaulių specialiojo ugdymo centrui prasminga ir
brangi data... Daugelį bendruomenės narių ir svečių iki ašarų
sujaudino nuoširdus, šiltas mokinių šventinis pasirodymas.
Į įstaigos gimtadienį kartu pasidžiaugti ir pasveikinti susirinko
gausus būrys svečių: klebonas Saulius Paliūnas, Šiaulių mies

to mero pavaduotojas Domas Griškevičius, Švietimo skyriaus
vedėja Violeta Damskienė ir vyriausioji specialistė Gintarė
Juškienė, Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos
direktorė Janina Urnikienė, specialiųjų įstaigų vadovai, ben
druomenės draugai.
Šventė baigėsi, o gyvenimas tęsiasi... Mūsų įstaiga toliau
rašo savo istoriją. Tikimės, kad ji bus dar iškalbingesnė ir
brandesnė.
Šiaulių specialiojo ugdymo centro inf.

Bendradarbiauja vaikų socializacijos centrai
Šiuo metu Lietuvoje veikia šeši vaikų socializacijos centrai,
vienas jų – Vilniuje. Mūsų socializacijos centre padedama vaikui
adaptuotis ir integruotis į visuomenę, toliau mokytis. Tai, kad
sėkmingai perteikiamos visuomenei priimtinos vertybės, lemia
nuolatinis bendradarbiavimas su švietimo, mokslo ir kultūros
įstaigomis, socialiniais partneriais.
Vienas iš įstaigos kaitos ir augimo veiksnių – ugdymo įstaigų
partnerystė. Bendradarbiavimas, kai geroji patirtis perima
ma ir ja dalijamasi ne tik tarp pedagogų, bet ir tarp švietimo
įstaigų. Vilniaus vaikų socializacijos centro bendruomenė jau
daugiau kaip penkerius metus bendradarbiauja su Lenkijos
Respublikos jaunimo socializacijos centru „Promyk“. Kasmet
gegužę mokinės, lydimos pedagogų, vieši Lenkijoje, kur daly
vauja įvairiose kultūrinėse, pažintinėse ir sportinėse veiklose.
Partnerystė skatina kultūrinį sąmoningumą, ugdo socialinius ir
pilietinius gebėjimus. Centrų bendradarbiavimas naudingas ir
pedagogams. Tai gerina jų socialinius įgūdžius, suteikia žinių
apie kitas švietimo sistemas.
Lapkritį Vilniaus vaikų socializacijos centre viešėjo grupė pe

dagogų iš Lenkijos socializacijos centro. Per metodines dienas
aptarta, kaip organizuoti ir teikti kompleksinę pagalbą vaikui,
individualizuoti ugdymą. Vilniaus vaikų socializacijos centro
pedagogai kolegoms pristatė vykdomas elgesio korekcijos,
savivertės stiprinimo, ankstyvosios intervencijos, socialinių
įgūdžių programas. Centro mokytojai atvėrė savo klasių duris,
vedė atviras pamokas, aptarė darbo su mokymosi motyvaci
jos stokojančiomis mokinėmis metodus ir formas. Pristatydami
vykdomą ikiprofesinio mokymo programą, svečius pakvietėme
susipažinti su dar vienu mūsų partneriu – Vilniaus paslaugų
verslo darbuotojų profesinio rengimo centru. Kolegos ne tik
susipažino su šia profesinio rengimo įstaiga, bet ir dalyvavo
praktinėse veiklose. Pedagogai iš Lenkijos socializacijos cen
tro pasidalijo pedagogine patirtimi, pristatė metodus, taikomus
neformaliojo švietimo veiklose.
Tikime, kad tokios metodinės dienos telks socializacijos cen
trų bendruomenes, kurs veiklos „Kolega – kolegai“ tradicijas,
skatins pozityvius pokyčius.
Gitana RUPŠLAUKIENĖ
Vilniaus vaikų socializacijos centro Ugdymo skyriaus vedėja

Surengta nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija
Alytaus profesinio rengimo centre vyko šalies profesinių
mokyklų ir Alytaus regiono gimnazijų socialinių pedagogų ir
mokyklų vadovų konferencija „Inovatyvios edukacinės prak
tikos socialinio pedagogo darbe. Darbo su jaunimu iššūkiai ir
galimybės“.
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesi
nio mokymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja
Gražina Šeibokienė skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas
profesinio mokymo įstaigose. Realybė ir perspektyvos“. Jame
buvo kalbama apie specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių
mokinių integraciją į profesinį ugdymą. Šiuo metu yra sudaryta
plataus atstovavimo darbo grupė, kuri turi parengti priemonių,
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skirtų SUP mokinių profesinio mokymo prieinamumui ir mokymo
kokybei gerinti, plano projektą (specialistų skaičiaus didinimas,
metodinė pagalba ir kt.). Taip pat ES struktūrinių fondų lėšomis
bus įgyvendinamas projektas „Mokinių iš socialiai jautrių grupių
rėmimas profesiniame mokyme“. Pagal šį projektą vaikams
iš socialiai jautrių grupių numatytos socialinės ir finansinės
paskatos, pagalba.
Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fa
kulteto profesorė dr. Giedrė Kvieskienė kalbėjo apie socialinių
pedagogų iššūkius, dirbant su „Z“ kartos jaunuoliais.
Visą tekstą skaitykite – www.aprc.lt.
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Kūrybiška edukacija – tiltas į mokymo(si) sėkmę
Dar spalvingą lapkričio 15-ąją Kėdainių suaugusiųjų ir jau
nimo mokymo centre vyko respublikinė metodinė-praktinė
andragogų ir mokinių, trečiojo amžiaus universitetų (TAU)
dėstytojų ir studentų konferencija „Kūrybiška edukacija – tiltas
į mokymo(si) sėkmę“. Tai vienas iš suaugusiųjų švietimo sa
vaitės „Mokymosi spalvos“ renginių. Suaugusiųjų mokymasis
turi daug spalvų: „geltonas“ rodo brandą ir teikia šviesą, „mė
lynas“ spinduliuoja išmintį, kilnumą, eleganciją, draugiškumą,
„žalias“ kupinas atsinaujinimo, dovanojantis viltį ir džiaugsmą,
grožį ir laimę, o „raudonas“ aistringas, įžiebiantis ugnį, meilę,
bet būna mokymasis ir rimtas, „juodas“ darbas... To kasdienio
juodo darbo saldžius vaisius skanavome konferencijoje: dalijo
mės patirtimi, žiniomis ir praktinėmis įžvalgomis apie kūrybišką
suaugusiųjų ugdymą, mokinių kūrybiškumą, poreikį mokytis
visą gyvenimą, gebėjimą bendrauti. Konferencijoje dalyvavo
ir pranešimus skaitė Lietuvos suaugusiųjų mokymo institucijų
andragogai, mokiniai, TAU studentai ir lektoriai.
Dalyvius sveikino Kėdainių rajono savivaldybės administra
cijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis, savivaldybės
tarybos narys Steponas Navajauskas, Kėdainių suaugusiųjų
ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina Jančiukienė. Visi
džiaugėsi gausiu konferencijos dalyvių būriu, linkėjo našaus,
įdomaus ir sėkmingo darbo.
Rimto ir kantraus darbo vaisiais pradėjo dalytis šeimininkai.
Pirmajame pranešime „Mokymosi spalvos Kėdainių suaugu
siųjų ir jaunimo mokymo centre“ buvo apžvelgtos įstaigos ben
druomenės veiklos, kūrybiško ugdymo rezultatai. Tai pristatė
Suaugusiųjų skyriaus vedėja, technologijų mokytoja metodinin
kė Audronė Valienė. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centro mokytojų komanda, vadovaujama direktorės
Birutės Baltutienės, skaitė vieną pagrindinių pranešimų apie
kūrybišką nuotolinį mokymą „Iššūkiai nuotolinių pamokų organi
zavimui“. Pranešimas rimtas, bet svečiai iš Akmenės viską kū
rybiškai apgalvojo. Muzikos mokytojas Rimantas Rimkus kartu
su mokine konferencijos dalyvius džiugino dainomis, kuriomis
priminė apie artėjančias didžiąsias metų šventes. Vieną puikų
pranešimą, keitė kiti. Konferencijos dalyviai žavėjosi bičiulių
klaipėdiečių kūrybiškumu: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
metodininkės Rožės Brasienės pranešimu „Skaitymo ir rašymo
strategijos suaugusiųjų kūrybiškumui ugdyti“ bei vyresniosios
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jurgitos Stakauskai
tės – „Etnokultūrinis raštingumas. Mokinių saviraiškos, ben
druomeniškumo, kūrybiškumo ugdymas Klaipėdos suaugusiųjų
gimnazijoje“. O lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Agnė Armonaitė kartu su mokine Lina Mitrikiene iš Vilniaus
„Varp o“ sua ug us iųjų gimn az ijos
pristatė pranešimą apie kūrybišką
vadybą „Besimokančiųjų mokymo
si sėkmė, lyderystė ir ugdomasis
vadovavimas“. Šis pranešimas dau
geliui sukėlė įvairių minčių, pažadino
emocijas. Smagu, kad į konferenciją
atvyko viešnios iš Kupiškio ir Anykš
čių TAU. Anykščių TAU klausytojos
atsivežė puikių ir spalvingų darbų
parodą – rankdarbių, tapybos ant
šilko, stalo puošybos detalių (prista
tė Nijolė Radušienė).
Džiaugiamės, kad mielai į mo
kymosi savaitės renginius įsiliejo
suaugusiuosius ugdančios mūsų
miesto institucijos. Jos konferenci
joje pasidalijo įžvalgomis, pristatė
kūrybą, stebino susirinkusiuosius.
Kaip ir kas vyksta tapybos, kerami Ž. Dijokienės muzikinė improvizacija

kos kūrybinėse dirbtuvėse, pasakojo ir nuostabių tapybos bei
keramikos darbų parodą pristatė Kėdainių dailės mokyklos ta
pybos mokytoja metodininkė Irina Dima ir keramikos mokytojas
Mindaugas Mažalis. Kėdainių muzikos mokyklos direktorės,
muzikos mokytojos ekspertės Rūtos Kutraitės pranešimą „Su
augusiojo mokymasis – iššūkis sau“ papildė muzikos kūriniai,
kuriuos pagrojo mokinė Žaneta Dijokienė. Sužavėjo moters
ryžtas, užsispyrimas ir talentas, nes muzikos ji pradėjo moky
tis tik dabar, kartu su savo vaikais. Kėdainių krašto senuosius
amatus pranešime „Kėdainių krašto senieji amatai: tarp tradici
jos ir šiandienos“ apžvelgė etnografė, Tradicinių amatų centro
Arnetų name vadovė Regina Lukminienė, o apie suaugusiųjų
profesinį mokymą ir Kėdainių profesinio rengimo centro atei
ties galimybes kalbėjo šios įstaigos praktinio mokymo vadovas
S. Navajauskas.
Kaip ir dera šeimininkams, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centro andragogai ir mokiniai konferenciją pradėjo
ir baigė savo pranešimais. Karjeros mokytoja, edukologijos
magistrė Neringa Kapočienė skaitė pranešimą „Medijos ir in
formacinis raštingumas“, kurį papildė mokinių kūrybinis darbas
„Centro reklama“, pranešimą „Minčių ir emocijų interpretacijos
dailės raiškos būdais“ pristatė vyresnioji dailės mokytoja Rus
nė Feiferienė ir jos mokinė Eglė Butkutė. Nuotaikingą vaizdo
pranešimą „Teatrinė raiška – meno terapija ir kartų bendradar
biavimo platforma“ pateikė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
skyriaus vedėja, sveikos gyvensenos mokytoja metodininkė,
edukologijos magistrė Jūratė Vaitonienė ir etikos mokytoja
metodininkė Sigita Vievesienė.

A. Valienė

Kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Iš
tiksėjo konferencijos laikas. Po api
bendrinimo Kėdainių suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro direktorė
I. Jančiukienė padėkojo dalyviams,
įteikė padėkas ir skanius „Kepinių
namų“ skruzdėlynus – kad buvimo
kartu šilumą parsivežtų į savo centrą
ar mokyklą ir pasidalytų kaip susi
telkimo ženklą ugdyti kūrybiškumą,
tiesiantį tiltą į mokymosi sėkmę.
Aldona ŠLIAŽAITĖ
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro mokytoja, konferencijos
organizatorė
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Pažintis su Airijos ankstyvojo ugdymo sistema
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC)
parengė kvalifikacijos tobulinimo programą „Airijos
švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio
santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“. Ją pir
mosios išbandė Kauno ikimokyklinių įstaigų vadovės
ir pedagogės. Puiki programos įžanga – su Airijos
ambasadoriumi Lietuvoje Davidu Noonanu KPKC
vykęs susitikimas, padidinęs dalyvių susidomėjimą
ir iškėlęs naujų klausimų.
Kartais verta nukeliauti labai toli, kad galėtum ge
riau įvertinti savo veiklos rezultatus. Tokia pirmoji min
tis kilo susipažinus su Airijos ikimokyklinio ugdymo
sistema. Tolygus dėmesys ir vaikų ugdymui, ir globai,
tėvams įperkamos ugdymo paslaugos ir švietimo
pagalba, aukšti pedagogų kvalifikacijos reikalavimai,
metodikų, paslaugų vaikui ir šeimai įvairovė, išradin
gai įrengtos vidaus ir lauko erdvės, švara ir estetika,
šiltas ir vietoje gaminamas maistas – tokie mūsiškių
mažų vaikų ugdymo privalumai.
Airija iš kitų Europos Sąjungos šalių išsiskiria didžiausiu iki
mokyklinio amžiaus vaikų skaičiumi ir augančiu gimstamumu
(pvz., nuo 2006 m. gimstamumas šalyje padidėjo 16 proc.).
Motinystės atostogos trunka tik 6 mėnesius, tad šioje šalyje yra
didžiulis ikimokyklinio ugdymo poreikis. Vaikų globos paslau
gos tėvams itin brangios. Taigi iššūkis – ikimokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas.
Susitikimai Airijos švietimo ir įgūdžių departamente ir Airijos
nacionalinio lygio atsakingų specialistų pranešimai padėjo
programos dalyvėms geriau suprasti Airijos švietimo politiką,
ateities planus, siekiant gerinti mažų vaikų situaciją šalyje.
Didžioji dalis (80 proc.) Airijos ikimokyklinių įstaigų įkurtos
privačių steigėjų, dažniausiai tai vietos bendruomenės inicia
tyvos. Nuo 2010 m. 3–4 metų vaikams iš valstybės biudžeto
finansuojamas 3 val. per dieną (15 val. per savaitę) trunkantis
ikimokyklinis ugdymas. Airijoje ikimokyklinio sektoriaus peda
goginis personalas yra žemiausio išsilavinimo lygmens. Tad
didelis skirtumas tarp jų ir pradinio sektoriaus pedagogų darbo
kokybės ir atlyginimų. Iškyla problema išlaikyti profesionalius
darbuotojus. Nuo šių metų ikimokyklinio ugdymo pedagogams
nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai.
Atsižvelgiant į tokią situaciją, Švietimo veiklos plane 2016–
2019 m. numatytos priemonės didinti ikimokyklinio ugdymo
prieinamumą. Pagrindinis dėmesys skiriamas inspektoriams,
mentoriams parengti ir švietimo įstaigų personalo kvalifikaci
jai kelti.
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Programos dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su
Airijoje diegiamomis valstybinėmis kokybės gerinimo priemo
nėmis. Pagrindinės – ankstyvojo ugdymo programa „Aistear“
ir ankstyvojo ugdymo kokybės samprata „Siolta“. Šiuos doku
mentus privalo taikyti visos valstybės finansavimą gaunančios
įstaigos ir įrodyti, kad jų laikosi. Tam parengtos metodinės
rekomendacijos.
Nuo 2016 m. balandžio įsteigta Švietimo inspekcija. Inspek
toriai prižiūri ugdymo programos įgyvendinimo kokybę. Vienai
įstaigai inspektuoti skiriama diena. Baigus inspektavimą, pa
rengiama ataskaita ir nusiunčiama ugdymo įstaigai. Ataskaita
ir įstaigos atsakymas skelbiami viešai internete. Inspektoriai
įvardijo tokius pastebėjimus ir iššūkius:
trūksta vaikų pažangos stebėjimo duomenų panaudojimo
planuojant ugdymo turinį (dažniau žymima ženklais, re
čiau – aprašoma);
įvairiakalbystė;
nepakankamas dėmesys skiriamas žaidimui kaip ugdymo
metodui, daug akademiškumo.
„Better Start“ – dar viena valstybinė iniciatyva, skatinanti
gerinti ikimokyklinių įstaigų kokybę. Tai – socialinė programa,
kuri apima įstaigų pedagoginio personalo mentorių veiklą, pa
dedančią palaikyti ir gerinti kokybę. Čia dirba asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą ir bent 5 metų praktinės veiklos stažą.
Taikomas mentorystės modelis. Mentorius remiasi „Siolta“ rei
kalavimais, kad padėtų įstaigoms sumažinti atotrūkį tarp teorijos
ir praktikos. Taip pat 2016 m. parengtas ir taikomas
7 žingsnių modelis, kuris skatina specialiųjų porei
kių vaikus įsitraukti į ugdymo procesą.
Lankantis Nacionalinėje Airijos kolegijoje, Anks
tyvojo ugdymo iniciatyvos (angl. The Early Learning
Initiative) komanda pristatė mažų vaikų ugdymo
kokybei gerinti skirtus sumanymus: Apsilankymo
namuose, Tėvų-vaikų namų programas, Anksty
vojo skaičiavimo projektą. Visa tai pradėta vykdyti
2006 m. Nacionalinėje Airijos kolegijoje, remiamasi
bendruomenių švietimo iniciatyva, padedančia
Docklands ir East Inner City rajonuose (Dublinas)
gyvenantiems tėvams, vaikams ir jų pedagogams.
Pagrindinis tikslas – sumažinti ikimokyklinio išsila
vinimo lygio skirtumą tarp vaikų iš skirtingų sociali
nių sluoksnių, keisti gyvenimus pasitelkus švietimą.
Specialiai parengti vizitatoriai konsultuoja tėvus
vaikų ugdymo klausimais, dovanoja medžiagą,
padedančią tobulinti tėvystės įgūdžius.
Programos dalyvės aplankė penkias Dublino
ikimokyklines įstaigas ir susipažino su jų veikla,
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ugdymo aplinka. Štai keletas dalyvių pastebėjimų ir akcentų
iš stebėtos airiškosios praktikos: pedagogų ir tėvų santykiai
glaudūs ir nuoširdūs; ugdomoji aplinka nėra išpuoselėta ar
labai estetiška, netgi skurdoka, palyginti su mūsų įstaigomis;
didžiausias dėmesys skiriamas socialiniam ugdymui, vaikų
tarpusavio santykiams, pabrėžiama, kad vaikas yra grupės,
darželio, mokyklos bendruomenės dalis; saugi mikroaplinka
(pagarbūs santykiai, lygiateisiškumas); nestandartinio tipo
pastatai, įkurti bendruomenių ir pritaikyti ugdymo procesui.
Didelis Airijos ikimokyklinio ugdymo sistemos privalumas –
suaugusiųjų ir vaikų santykis vienoje grupėje. Jis yra toks:
1 suaugusysis ir 3 vaikai iki 1 metų, 1 suaugusysis ir 5 vaikai
nuo 1 iki 3 metų, 1 suaugusysis ir 11 vaikų nuo 3 iki 6 metų.
Visos lankytos ikimokyklinės įstaigos dirba ne visą darbo
dieną. Dažniausias jų veiklos trunka nuo 7 iki 13.30 val.
Vizito pabaigoje aplankėme Dublino lituanistinę mokyklą
„4 Vėjai“. Tai – nuo 2004 m. veikianti ir šiuo metu didžiausia
Europoje lituanistinė ugdymo įstaiga. Didžiausias dėmesys

mokykloje skiriamas lietuvių kalbos ugdymui kaip kalbinės,
kultūrinės ir tautinės tapatybės pagrindui. Ikimokyklinio amžiaus
vaikai savo grupėse mokomi kalbėti lietuviškai tarpusavyje ir
su suaugusiaisiais, supažindinami su lietuviškomis tradicijo
mis, šventėmis, tautosaka, lavinami jų socialiniai gabumai,
ruošiamasi mokyklai. Per vizitą susipažinome su ugdymo me
todikomis, edukacinėmis aplinkomis, komunikacija su tėvais
ir kitomis bendruomenėmis, diskutavome su Airijos lietuvių
bendruomenės pirmininku Arūnu Teišerskiu, pedagogais. Pirmi
ninkas pasidalijo savo požiūriu į Lietuvos švietimą. Paklaustas,
ką mums reikėtų patobulinti, įvardijo vaikų vertinimą pagal jų
pasiekimus, glaudesnį bendradarbiavimą su tėvais ir požiūrį į
vadovavimą kaip pareigas, o ne privilegiją.
Kokią įgytą patirtį galėtume pritaikyti? Kiekviena programos
dalyvė surado ir pritaikys konkrečiai savo profesinei veiklai
tinkančių dalykų.
Audronė BUKMANAITĖ
Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė

Vis daugiau mokytojų ryžtasi ekonomikos mokyti pažangiai
Lietuviškas ekonomikos va
dov ėl is įvert intas pas aul in iu
mastu – Niujorke paskelbtas
geriausiu projektu. Prestižinis
Templeton laisvės apdovanoji
mas ir 100 tūkst. Jungtin
 ių Ame
rikos Valstijų dolerių premija
skirta už naujos kartos vadovėlį
„Ekonomika per 31 valandą“. Šį
vadovėlį išleido Lietuvos laisvo
sios rinkos institutas, šiuo metu iš jo jau mokosi 64 proc.
šalies mokinių, tai yra daugiau kaip 20 tūkst. paauglių.
Vadovėlį kūrė ekonomikos ekspertai kartu su pripažintais
šalies ekonomikos mokytojais – Edmundu Kvederiu, Danute
Bareikiene ir Inga Niuniavaite. Visa parengta medžiaga metus
buvo testuojama su daugiau nei tūkstančiu mokinių ir 28 jų
mokytojais. Atsižvelgus į pedagogų poreikius sukurta pirmoji
šalyje interaktyvi ekonomikos knyga mokytojui „Ekonomi
kos-vadovelis.lt“. Čia mokytojai gali rasti visus atsakymus,
papildomas užduotis, vaizdo įrašus ir pasiūlymus organizuoti
aktyvią veiklą. „Ekonomikos-vadovelis.lt“ nuolat atnaujinamas,
pildomas naujausia statistika, interaktyviomis priemonėmis
ir pasitikrinimo užduotimis. Šia interaktyvią mokytojo knygą
ruošdamiesi pamokoms naudoja jau daugiau kaip pusė šalies
ekonomikos mokytojų. Jie ir patys įtraukti į nuolatinį vadovėlio
kūrimo procesą – siūlo savo užduotis.
„Dirbdami su mokyklomis greitai pamatėme, kad trūksta
patrauklios mokymosi priemonės. Analizavome situaciją, aiš
kinomės, kokie yra svarbiausi mokinių ir mokytojų poreikiai.
Pedagogai atkreipė dėmesį, kad vadovėliuose pateikta me
džiaga sensta, greitai netenka aktualumo. Pavyzdžiui, šiandien
mūsų valiuta euras, tačiau visi kiti ekonomikos vadovėliai dar
parengti tada, kai buvo litas. Interaktyvi mokytojo knyga leidžia
atnaujinti, kurti naujas užduotis pasikeitus mokesčių sistemai,
statistiniams duomenims ar priėmus naują biudžetą“, – pasa
koja viena vadovėlio autorių, Lietuvos laisvosios rinkos instituto
švietimo centro vadovė Marija Vyšniauskaitė.
Vadovėlis buvo kuriamas siekiant ekonomikos pamokas
padaryti prasmingas ir įdomias, sudominti šiuo mokslu tuos,
kurie tik pradeda pažintį. Visa tai ypač aktualu, nes ekonomikai
skiriami vos vieneri mokslo metai 9–10 klasėje. Tai trumpas
laikas, per kurį reikia suspėti išmokyti pagrindinių principų, o

svarbiausia – padėti suprasti, kad ekonomika yra ne tik skai
čiai, lentelės ir diagramos, o mokslas apie žmogų, jo pasirin
kimus ir neišvengiamą bendradarbiavimą kuriant gerovę sau
ir visuomenei.
Anot M. Vyšniauskaitės, mokant ekonomikos svarbiausia
ugdyti ne mokinių atmintį, bet gebėjimą kritiškai mąstyti apie
socialines problemas. Neprasminga klausti konkurencijos
apibrėžimo, svarbiau žinoti, kaip, pavyzdžiui, infliacija paveiks
kišenpinigius, kokią įtaką kainoms turės „Uber“ atėjimas ir pan.
Vadovėlio tekstai parašyti kaip istorijos, užduotys provokuoja
kritinį mąstymą, pavyzdžiai yra iš tikro šešiolikmečio ar septy
niolikmečio gyvenimo. Visa tai padeda suvokti, kad ekonomika
egzistuoja kiekviename žingsnyje.
„Norėdami išgirsti kasdienius ekonomikos mokytojų iššūkius
aplankėme 14 šalies rajonų, jų pedagogus kvietėme į kūrybines
dirbtuves „Kaip išmokyti ekonomikos per 31 valandą?“. Kaip
pagrindinę mokymo problemą kone visi mokytojai pabrėžė
mokinių motyvacijos stoką. Egzamino nėra, ekonomika jiems
neatrodo svarbus dalykas, tarsi neturintis nieko bendra su tik
rove. Mokiniai dėl blogos ekonominės situacijos linkę kaltinti
valdžią, verslininkus ar žiniasklaidą, retas jaučiasi galintis keisti
situaciją. Ugdyti asmeninę atsakomybę ir supratimą, kad už
kiekvieno ekonomikos reiškinio yra veikiantis žmogus – toks
pagrindinis tikslas“, – teigia M. Vyšniauskaitė.
Pastangos atsipirko – antrus metus skaičiuojantis vadovėlis
populiarėja, o atlikta apklausa parodė, kad visi pernai jį naudoję
mokytojai rekomenduotų ir savo kolegai.
Asta NARMONTĖ
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Mokyklos koridorius.
Tyla

Viršelio nuotraukoje – atkurtosios
VšĮ Kretingos Pranciškonų gimnazijos
koridorius, įkūnijantis tylą. Gimnazi
ja – mokykla brandžiam jaunimui. O
po svarbiausios jos bendruomenės
nuostatos – viską darykime su meile –
priminimas – kasdien atraskime bent pusvalandį tylos... pabūti
su Dievu. (O jeigu ne, tai bent su savimi ar savo artimiausiais ir
mylimiausiais žmonėmis.) Gimnazijos kapelionas brolis Paulius
Vaineikis OFM teigia, kad „paprasčiausiai tėvai turėtų skirti vai
kams bent po vieną valandą per dieną savo dėmesio, galbūt
nereikėtų nieko aiškinti, o tik klausytis“.
Ypatingos erdvės tie koridoriai. O ypač mokyklų. Jie tarytum
pradžia ir pabaiga kartu, jie tarytum jungia ir skiria tuo pačiu
metu. Nors architektai koridorius įvardija kaip jungiančią erdvę,
bet drauge teigiama, kad siauras tamsus ir nejaukus koridorius
niūrumą paskleidžia po visą pastatą. Tai atsiliepia ir darbe, ir
santykiuose su žmonėmis ar moksluose. Vienoje Rytų Lietuvos
mokykloje, atlikus paauglių apklausą, paaiškėjo, kad „dažniau
sia patyčių vieta yra mokyklos koridorius“.
Kai Alytuje buvo statoma pirmoji, nepriklausomybės simboliu
tapusi švietimo įstaiga, norėta sukurti ją alternatyvią, išlais
vintą nuo sovietmečiu primestos struktūros. Architektūrinės

vizijos raktu buvo pasirinktas akade
minis miestelis, kuriame mokyklos
koridorius – pagrindinė gatvė, klasių
korpusai – raudonų plytų kubai, sim
bolizuojantys namus. O kai kur Že
maitijoje atnaujintų mokyklų koridoriai
tapo alėjomis, turinčiomis savo pavadinimus. Ir dar daug ką čia
būtų galima pasakyti...
Bet gal prisimenate savo pirmosios mokyklos pirmąją klasę?
Ir koridorių, kurį reikėdavo perbėgti, kad patektum į ją? Gal
prisimenate ir gyvenimą, kuris virdavo tuose koridoriuose per
pertraukas? O gal kam teko, jau baigus mokyklą, per atostogas,
pamatuoti neskubiais savo žingsniais tuščios mokyklos korido
rius ir paklausyti jų aido? Primenančio, kad tai, kas čia patirta,
tik taip ir begali pasikartoti. Tyla yra neįkainojama brangenybė,
kurią reikia atrasti ir išmokti klausytis. Kai kurie ugdymo me
todai tylos klausymą dar ikimokykliniame amžiuje išskiria kaip
privalomą momentą kiekvienos dienos programoje.
Turėjau progą sukaupti atnaujintų mokyklų koridorių nuotrau
kų kolekciją, kuria redakcija ketina dalytis ateinančiais metais.
O gal kam nors galėtų kilti noras šią kolekciją papildyti?
Zina RIMGAILIENĖ

Lietuvių kalbos mokytojų kursai Kaliningrade
Šiais mokslo metais penkiolika Kaliningrado srities lietuvių
kalbos ir etninės kultūros mokytojų regioniniame Švietimo
plėtotės institute pagal Rusijoje nustatytą pedagogų kvalifi
kacijos kėlimo tvarką baigė kvalifikacijos tobulinimo kursus
„Lietuvių kalbos mokymo aktualios problemos humanitarinia
me ugdyme“.
Kursų pabaigoje vyko trijų dienų praktinis metodinis semina
ras „Inovatyvūs lietuvių kalbos mokymosi metodai: tradicijos ir
modernumo dermė“. Jį vedė Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos lie
tuvių kalbos mokytoja ekspertė Ramunė Galdikienė ir mokytoja
metodininkė Laima Kaupienė. Seminaro programos pagrindinis
tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi, kaip praktiškai integruoti
lietuvių kalbą, etninę kultūrą, informacines technologijas, ki

tus mokymosi dalykus, ugdant vaikų dalykines ir bendrąsias
kompetencijas. Per seminarą buvo pateikti renginių, pamokų,
žaidimų, išvykų, susijusių su konkrečiomis temomis, pavyzdžiai
ir detalūs aprašai. Dalyviai atliko užduotis, išbandė projektinės
ir atviros erdvės galimybes. Jiems pabrėžtas tarpdalykinės
integracijos ugdomoje veikloje veiksmingumas. Seminaro lek
toriai ir klausytojai ieškojo atsakymų į tokius klausimus: kokias
pasirinkti mokymosi motyvacijos skatinimo priemones, kokiais
metodais puoselėti tautinę tapatybę ir t. t.
Kursus išklausiusiems mokytojams įteikti kvalifikacijos tobu
linimo pažymėjimai.
Aleksas Bartnikas
Tobulinimo kursų projekto vadovas

Iš susitikimo Rumunijoje sugrįžus
Šį rudenį Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokiniai
ir mokytojai vyko į Rumunijos sostinėje Bukarešte vykusį „Eras
mus+“ projekto „Kuriame Europos orkestrą“ (angl. „Building
a European Orchestra“) dalyvių susitikimą. Kartu su projekto
partneriais – Italijos ir Rumunijos mokyklomis – rengėme kon
certą ir repetavome L. van Bethoveno IX simfonijos finalą „Odė
džiaugsmui“. Tai jau antrasis dalyvių susitikimas po pažinties
ir koncerto Lietuvoje gegužę.
Pagrindinis projekto tikslas – ne tik pasidalyti muzikos mo
kymo metodais ir strategijomis, atliekant savo grupės progra
mas, bet ir muzikuoti kartu jungtiniame simfoniniame orkestre.
Dalyvavimas veiklose, be abejo, skatina mokinių tarpkultūrinį
suvokimą, tobulina bendravimo užsienio kalba įgūdžius, ragina
pažinti kultūrų ir ideologijų skirtumus.
Rumunijos sostinėje mokiniai gyveno šeimose, kurios suteikė
galimybę pažinti šalies kultūrą, papročius ir gyvenimo būdą.
Per keletą dienų, repetuodami koncerto programą, galėjome
dar artimiau susipažinti su beveik 2 mln. gyventojų turinčiu
miestu – Bukareštu. Tai dinamiškas, energingas, daugialypis
ir žavingai „europėjantis“ miestas.
Aplankėme miesto filharmoniją, stebėjome profesionalaus
orkestro repeticiją, nuvykome į garsaus rumunų kompozitoriaus
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George Enescu muziejų, gėrėjomės spalvinga miesto fontanų
alėja. Didžiulį įspūdį paliko Parlamento rūmai...
O susitikimą vainikavo didžiulio pasisekimo sulaukęs koncer
tas. Konservatorijos mokiniai nuotaikingai atliko T. Stephenso
„Party Lights“, R. Rogerso „Muzikos garsus“, J. Kandero
„Maybe this Time“, B. Balakauskienės išplėtotą lietuvių liaudies
dainą „Čiūta čiūtoji“ ir Z. Grahamo „Walk in the Garden“. Pa
baigoje skambėjo jungtinis rumunų, italų ir lietuvių atliekamas
Europos Sąjungos himnas. Po koncerto buvome pakviesti į
draugystės vakarą: šokome rumuniškus šokius, valgėme di
džiulį, fejerverkais papuoštą tortą... Dabar belieka ruošti muziki
nę programą ir laukti pavasario, kai susitiksime Sardinijoje pas
projekto draugus italus. Simfoninio orkestro programą papildys
Dž. Verdžio „Vergų choras“ iš operos „Nabukas“.
Dalyvaujant tarptautiniuose kultūriniuose-kalbiniuose mainų
projektuose, keičiasi požiūris į mokinių neformalųjį švietimą,
mokymą ir mokymąsi, suvokiami kalbų mokėjimo privalumai.
Atsiranda poreikis ne tik suteikti žinių, bet ir jas pritaikyti, didė
ja socializacijos, kitų kultūrų pažinimo, tarpkultūrinio ugdymo
reikalavimai.
Jūratė Šilinienė
Projekto koordinatorė
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Muzikinis rudens vitražas
Ruduo, visas spalvas išdalijęs ir spėjęs pasislėpti
po pirmojo sniego skraiste, apie savo grožį dar kartelį
priminė lapkričio 19-ąją. Tądien į Vilniaus kongresų rū
mus sugūžėjo šauniausi Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos mokiniai. Tradicija tapęs koncertas „Rudens
vitražai“ nustebino itin spalvinga programa: nuo links
mų vaikiškų dainelių, primenančių rudeninių obuoliu
kų saldumą, švelnių, nostalgija dvelkiančių melodijų
iki triukšmingomis fanfaromis žiemą pasitinkančių
trimitų!

Pirmieji scenoje pasirodė ir šventinį toną padiktavo jaunučių
chorai (vad. G. Gumuliauskienė, Ž. Dervinytė, L. Zarankienė,
V. Brūzgienė). Džiaugsmingos nuotaikos kupini mažieji su
dėjo L. Abario (ž. R. Skučaitės) „Dainelę iš mažų daikčiukų“
(dirig. L. Zarankienė, akomp. A. Garsonaitė) ir nuotaikingai
papasakojo, kaip „Bulvė kalbina buroką“ (muz. V. Udelcovie
nės, ž. V. Palčinskaitės). Jiems dirigavo G. Gumuliauskienė,
akompanavo P. Matuzas. Tada mokyklos folkloro ansamblis
atliko lietuvių liaudies dainą „Aš pamatiau dodotį“ (vad. A. Ka
valnienė, R. Švėgždaitė).
Po iškilmingo atidarymo į sceną vienas po kito žengė solistai
ir įvairūs vokaliniai bei instrumentiniai ansambliai. Nepaisant
sceninio jaudulio ir kelių paklydusių natelių, gana brandžiai
suskambėjo J. Massenet „Meditacija“ smuikui, kurią pagrie
žė Gabrielė Elizabet Snipes (mokyt. E. Vanagaitė-Sriubienė,
akomp. A. Garsonaitė). Trimitininkas Ilja Popov (mokyt. T. Vai
čiulis, akomp. V. Vaičiulienė) išraiškingai atliko J. Porret „Con
certino Nr. 19“, o akordeonistų duetas Dorotėja Užpelkytė ir
Eimantas Gaiduk (mokyt. A. Dukštaitė) taikliai perteikė „Karpių“
paveikslą iš B. Dowlasz ciklo „Dainuojančios žuvytės“.
Didžiulio klausytojų susižavėjimo sulaukė mergaičių vokalinis
duetas – Beatričės Parnarauskaitės ir Ugnės Venskutonytės
(mokyt. R. Sabaliauskas, akomp. L. Šaučiūnienė) atliktas
L. Abario (ž. R. Skučaitės) kūrinys „Tyla“.
Išskirtinai verta paminėti pianistės Dianos Khilkevič (mo
kyt. R. Chmieliauskienė) pasirodymą – F. Chopino „Valsas
h-moll“ publikos sutiktas audringais aplodismentais. Ne vie
nas nustebo, kai kuklutė, iš pirmo žvilgsnio nedrąsi mergaitė
šitaip užtikrintai paskambino ne tokį jau paprastą kūrinį. Tapo
akivaizdu – tai būsimoji fortepijono virtuozė. Po šio pasirody
mo į sceną žengė publikai jau pažįstama, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose pripažinimą pelniusi fleitininkė
Emilija Jonušaitė (mokyt. V. Zabrodaitė, akomp. V. Vaičiulienė).
Tuokart ji atliko J. Pakalnio „Raudą“. Nostalgijos, apmastymų
ir vidinio dramatizmo kūrinį fleitininkė atliko romiai, lyriškai.
Pasirodymui žavesio suteikė tiesi, pasitikinti laikysena, matinis
fleitos tembras.

Visiškai kitokią nuotaiką publikai padovanojo akordeonistų
duetas – Kasparas Savinkovas ir Mantas Laurutis (mokyt.
R. Roginska, E. Balachovičienė) atliko populiarųjį Z. de Abreu
kūrinį „Tico tico“. Vaikinams talkino perkusininkas Aleksas Ste
ponavičius (mokyt. A. Puidokas). Itin nuotaikingai suskambo
vokalinio ansamblio (mokyt. T. Muckienė, akomp. S. Minkevi
čius) atlikta L. Remeikienės daina „Vaivorykštė“.
Po šio šilto ansamblio pasirodymo į sceną vienas po kito
žengė orkestrai: pučiamųjų orkestras (vad. J. Dapšauskas)
atliko „Bėgiko maršą“, būrys akordeonistų (vad. V. Voskan) –
B. Kaempferto kūrinį „A Swingin’ Safari“, o liaudies instrumentų
orkestras (vad. E. Čiplys, V. Alenskienė) atliko V. Bagdono
„Šaukštus“ (aranž. V. Klišio). Turbūt kiekvienas tądien atėjęs į
Kongresų rūmus būtų sutikęs, kad žiūrovus itin išjudino bigben
das, atlikęs V. Vedecko aranžuotą melodijų pynę „Pajudėkim“.
Šis numeris klausytojų palydėtas gausiais plojimais. Po aud
ringo bigbendo pasirodymo stojo rimtis, nes į sceną žengė pa
jėgiausias Karoliniškių muzikos mokyklos kolektyvas – choras
„Cantica“ (vad. D. Mikienė, chormeisterė G. Gumuliauskienė),
greta jo – jaunių chorai (vad. N. Minkevičienė, S. Petrauskai
tė), solistės Gabrielė Pintukaitė ir Ieva Paniulaitytė. Jungtinis
choras, diriguojamas D. Mikienės, atliko E. Ešenvalds dainą
„Mano giesmės“ (ž. R. Tagorės, liet. ž. D. Mikienės). Tenka
pripažinti, kad buvo sunku patikėti, jog scenoje – mokiniai. Dar
nus skambesys, puikus atlikimas akimirką leido pasijusti tarsi
dainų šventėje, kada šimtai atlikėjų gieda visus suvienijančią
giesmę. Profesionalu – taip glaustai būtų galima įvardyti šių
atlikėjų pasirodymą.
Koncertui pasiekus kulminaciją, greta chorų scenoje pasiro
dė mokyklos kamerinis orkestras (vad. K. Lipeika). Kolektyvas
atliko puikiai visiems pažįstamą L. Delibes kūrinį „Pizzicato“.
Turbūt ne vienas nustebo, kai į sausakimšą sceną vienas po
kito ėmė žengti jaunučių chorai. Sunku būtų įvardyti tikslų tą
akimirką scenoje stovėjusių atlikėjų skaičių, bet šitoks būrys
muzikantų kėlė didelį susižavėjimą. Žengiant mokyklos korido
riais jų atrodo vienas kitas, tačiau pamačius visus stovinčius
scenoje sunku patikėti, kad tokioje nedidelėje mokyklėlėje gali
mokytis šitiek vaikų!
Koncerto finalui pasirinkta R. Robinsono (liet. ž. D. Mikienės)
daina „Muzika“. „Te daina lydi visada“ – taip pritariant kame
riniam orkestrui uždainavo mokyklos choristai. Šia iškilminga
gaida baigėsi tradicinis koncertas „Rudens vitražai“.
Iš tiesų programa taikliai perteikė rudens nuotaiką: lyrinius,
malonios nostalgijos kupinus epizodus keitė audringi ansam
blių, orkestrų pasirodymai. Labiausiai išryškėjo mokyklos ir jos
veiklos vitražas... Solistai, chorai, instrumentalistai, ansambliai,
orkestrai, parodę aukštą atlikimo lygį, paliudijo ir pedagogų
profesionalumą. Džiugu, kad atsidavę mokytojai sudaro gali
mybę didžiojoje scenoje pasirodyti vis daugiau jaunųjų talentų.
Jurgita VALČIKAITĖ
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Sninga
Kalėdų
atvirukais!
Taip greitai praskriejo ruduo,
sniego šuorais primindamas
apie artėjančią žiemą. Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo
centre (LMNŠC) taip pat gau
siai snigo... „Snigo“ subtiliais,
Kalėd ų svajų kup in ais, su
dideliu įkvėpimu ir begaliniu
kruopštumu pieštais atvirukais.
Meno snaigių pusnis, supustyta
kūrybinio įkvėpimo pūgos, iš
ties įspūdinga: atsiųsti 749 atvi
rukai iš daugybės Lietuvos mokyklų, taip pat Latvijos ir Rusijos.
Šie dailės kūrinėliai skirti kalėdinio atviruko konkursui, kurį
organizavo LMNŠC ir Dailės mokytojų asociacija. Gražiausių
atvirukų paroda eksponuojama Seimo II ir III rūmus jungian
čioje galerijoje gruodžio 12–27 d. Parodą globoja LR Seimo
Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė.
Konkurso organizatoriai siekė paskatinti mokinius dirbti kū
rybiškai ir savarankiškai, kuriant mėgautis saviraiška, eksperi
mentuoti atlikimo technikomis: akvarele, guašu, grafinės raiškos
priemonėmis ir mišria technika. Labiausiai konkurso rengėjai
norėjo suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą.
Paskatinti kurti gražiausių žiemos švenčių nuotaiką. Tai pats
svarbiausias virsmas metuose ir žmogaus viduje. Baigiasi me
tai, išsenka tamsos laikas ir sugrįžta saulė.
Galime teigti, kad konkurso tikslas išsipildė su kaupu. Var
tydami rankose šimtus atvirukų, įsižiūrėdami į kompozicijų
siužetus, stilių, detales, organizatoriai akivaizdžiai įsitikino, kad
daugybė mokytojų ir jų mokinių pavertė savo dailės pamokas
mažais stebuklais. Gausus būrys jaunųjų menininkų paanksti
no švenčių laukimą, pagilino vidinį susikaupimą, išreiškė savo
šviesiausias emocijas ir dailės kalba jas perteikė kalėdiniuose
atvirukuose. Savo kūriniais jie paliudijo, kad Kalėdų laukimas
yra toks pat svarbus kaip ir pati šventė, nes šis laikas skirtas
geriems darbams.
Konkurso atvirukai buvo vertinami trijose amžiaus grupėse:
I amžiaus grupė (7–10 metų), II amžiaus grupė (11–14 metų)
ir III amžiaus grupė (15–18 metų).
Mažiausiųjų darbai – laisvi ir linksmi. Jie spindi aktyviomis
spalvomis ir judriomis kompozicijomis. Čia daugybė angelų
plasnoja sparnais ir šypsosi plačiomis šypsenomis. Čia Ka
lėdas švenčia ne tik berniukai ir mergaitės, bet ir žaisliukai,
paukšteliai, šunys ir katinai. Mažieji dailininkai tiesiog mėgaujasi
tradiciniais Kalėdų įvaizdžiais ir tai yra taip natūralu. Na, susi
mąstykime... Juk pradinukai papuoštą eglutę, Kalėdų senelį ir
net senį besmegenį savo gyvenime pasitinka dar tik septintą
ar aštuntą kartą... Suaugusieji šiuos įvaizdžius regi jau kitomis,
šiek tiek pavargusiomis akimis, o mažiausiems kūrėjams jie
kaip tik siejasi su nauju, žėrinčiu, stebuklingu žiemos pasakų
ir švenčių pasauliu.
Antros amžiaus grupės vaikų sukurtuose atvirukuose jau
matome daugiau originalių įvaizdžių. Tai daugybė poetiškų
žiemos peizažų: apsnigtų miestų ir kaimelių, kurių namų langai
spindi jaukiomis švieselėmis. Tai ir paveikslėliai, kurių stilistika
sukurta remiantis dekoratyvine apšarmojusių medžių, krištoli
nių snaigių, ledo ir speigo faktūrų stilizacija. Tai ir miniatiūrinės
tapybinės kompozicijos, kurių subtili spalvinė gama puikiai
perteikia šeimyniško Kalėdų vakaro jaukumą... Šios grupės
vaikų darbeliuose ypač išmaniai taikomos įvairios piešimo ir
tapymo technikos, siekiant išnaudoti konkretaus pasirinkimo
teikiamas plastikos galimybes.
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Na, o vyriausiosios grupės darbai liudija, kad mokiniai sąmo
ningai pasirenka vieną ar kitą atviruko stilistiką, kad stengiasi
būti originalūs, nepanašūs į kitus. Sukurta daug įdomios, gana
sudėtingos kompozicijos atvirukų. Kalėdų tema pateikiama la
biau apibendrintai, filosofiškai. Darbai kruopštūs, su smulkiai
išpieštomis ar ištapytomis detalėmis. Geriausiuose pavyz
džiuose kompozicijos detalių ir visumos santykis suskamba
darniu, raiškiu akordu.
Visų trijų amžiaus grupių laureatų sąrašą galima rasti –
www.lmnsc.lt/lt/konkursai.
Rengėjų nuomone, geriausi konkurso darbai nė kiek nenusi
leidžia šių laikų profesionalių menininkų sukurtiems atvirukams.
Savo stiliumi jie tarsi pratęsia lietuviško kalėdinio ir naujamečio
atviruko tradicijas. Galbūt įdomu, kada gi mūsų krašte atsi
rado ši subtili dailės rūšis? Iš šaltinių žinoma, kad Europos
aristokratai dovanodavo vieni kitiems puošnius rankų darbo
atvirukus jau viduramžių pabaigoje. Plačiausiai ši dailės rūšis
suklestėjo XIX a., kai buvo išrasti pašto ženklai ir paplito pašto
paslauga – tada jau visi galėjo siųsti laiškus, nes nebereikėjo
asmeninių kurjerių. Apie 1843 m. seras Henry Cole pasamdė
savo draugą dailininką Johną Callcottą sukurti pirmąjį kalėdinį
atviruką. Seras atviruką išleido ir išplatino. Vėliau jis tapo pir
muoju proginių atvirukų leidėju pasaulyje.
Taigi, į Lietuvą atvirukai atkeliavo iš Vakarų Europos. Jų
leidyba suklestėjo nuo 1904 m., kai buvo panaikintas caro
valdžios draudimas rašyti lietuviškai. Taip buvo išleista dau
gybė kalėdinių sveikinimų su žiemos peizažais: apsnigtomis
bažnyčiomis, sodybomis. Populiarūs ir eglės šakelių, žvakių,
žaisliukų įvaizdžiai. Tarpukario laikotarpiu kalėdinius atvirukus
daugiausiai leisdavo religinės organizacijos. Na, o nuo 1940 m.,
kai Lietuva tapo Tarybų Sąjungos dalimi, buvo uždrausta švęsti
Kalėdas, juolab spausdinti religinių temų atvirukus. Jų galėjai
nusipirkti tik prie bažnyčių. Dažniausiai tai būdavo „smetoninių“
atvirukų kopijos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl atgimė
kalėdinių atvirukų leidyba. Deja, šiais laikais lietuviški atvirukai
nepajėgūs konkuruoti su pasaulinės rinkos spaudos pasiūla.
Konkurso rengėjai dėkoja visiems dalyviams už lietuviško
kalėdinio atviruko tradicijos puoselėjimą. Tai yra labai svarbu
šiais kompiuterijos klestėjimo laikais, kai taip greitai populia
rėja skaitmeniniai sveikinimai. Nenuginčysi, jie labai patogūs.
Pasveikinti – tik mirktelėti. Draugas, gavęs elektroninį sveiki
nimą, tai puikiai supranta. Tik perskaito, nusišypso ir pamirš
ta... Gavęs ir atplėšęs popierinį laišką, išėmęs ranka tapytą
atviruką, jis gėrisi, mėgaujasi lyg išskirtiniu delikatesu. Ir tiek
kartų sveikintoją prisimena, kiek kartų kliudo atviruką žvilgsniu.
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