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LietuvosRespublikosSeimas2017m.paskelbėTautiniokostiumometais. (Už
šią iniciatyvąbalsavo64politikai.Niekasnebuvoprieš irnesusilaikė.)Veiklomis,
numatytomisTautinio kostiumometais, siekiamapabrėžti tautinio kostiumo, kaip
vieno iš tautos irvalstybėssimbolių,etninio tapatumo irnacionalinėskultūros iš
raiškosformossvarbą.
ŠvietimoirmoksloministerijaikartusukitaisvykdytojaisVyriausybėspatvirtintame

Tautiniokostiumometųminėjimoplanepatikėtaįdomiųveiklų:pristatytitautinįkos
tiumą,šiemsmetamsskirtusrenginiusšaliesirtarptautinėsemugėsebeiparodose,
papildytiUgdymoplėtotėscentrointernetosvetainęhttps://sodas.ugdome.ltmetodine
medžiagaapietautinįkostiumąirskleistiinformacijąapiešiųmetųrenginius.Dalyvauti
organizuojantTautiniokostiumometųpradžiosrenginį–konferenciją,perkuriąbus
aptartaesamatautiniokostiumobūklė,pažinimas,atkūrimasirgamyba.Organizuoti
mokyklųedukaciniųprojektų,skirtųTautiniokostiumometams,įgyvendinimą.Surengti
etninėskultūrosirkitųdalykųmokytojų,integruojančiųetninękultūrą,kvalifikacijos
tobulinimoseminarųirkūrybiniųlaboratorijųciklą.Taippat–organizuotiedukacinius
praktiniusmokymusapietautinįkostiumą,josudedamąsiasdalis,tinkamądėvėjimą,
kūrybinesmenodirbtuves,madųdemonstravimąperšeštadieniniųmokyklųsąskry
dį„Draugystėstiltas“Vokietijoje(Hamburge).Parengtiirskelbti„Švietimonaujienų“
leidinyjetautiniamkostiumuiskirtąstraipsniųciklą.

Mūsųinf.

Lie tu vos švie ti mo is to ri jos mu zie jus 
kviečiaįparodą

„Keliasįvaikoširdį.MarijaiVarnienei-Kuraitytei–130“

MinimeMarijosKuraitytėsVarnienės(1886–1982)130ąsiasgimimometines.Pe
dagogėsMarijosMontessori(1870–1952)šalininkė,josugdymometodopradininkė
LietuvojeM.KuraitytėVarnienėatkakliaidirbonetiktaikydamašįmetodąpačios
įkurtamedarželyje„Vaikųnameliai“Kaune,betirpopuliarinojįorganizuodamamo
kymopriemoniųparodas,vedėkursusdarželiųvedėjoms.
IštikimiirnepamainomiM.KuraitytėsVarnienėstalkininkaibuvojosvyrasdailinin

kasAdomasVarnasiridėjųbendramintėDomicelėPetrutytė.D.Petrutytėpopuliarino
M.Montessorimetodąskaitydamapaskaitėlesperradiją,oA.Varnas–versdamas
išitalųirprancūzųkalbųstraipsnius,kuriebuvospausdinamižurnaluose„Naujoji
Romuva“,„Židinys“irkt.
PerAntrąjįpasaulinįkarąentuziastųtrijulėpasitraukėįVakarusirtęsėpradėtus

darbus:atkūrėprarastasMontessorimetodomokymopriemonesiratidarė„Vaikų
namelius“išeivijoje(Vokietijoje,JungtinėseAmerikosValstijose).M.KuraitytėVar
nienė–pirmojiLietuvojeMontessorimetodošalininkė,puikiaisuvokusišioauklėjimo
svarbą.Augančiožmogausgyvenimuibūtinatinkamaiparuošta,poreikiusatitinkanti,
saugiaplinka,kurioje jis turidaugiaugalimybiųugdyti savarankiškumą,kurnėra
baudžiamairreikalaujama.Drausmėatsirandaišmalonausdarbo,osuaugusiojo
uždavinysyraantraeilis–būti išmintinguvaikopadėjėju.Naudodamasspecialiai
paruoštaspriemones,vaikasauklėjapatssavepagalįgimtasgalimybesirtempera
mentą,taiptapdamassavoindividualiosasmenybėskūrėju.

ParodojeeksponuojamossenosiosLietuvosšvietimoistorijosmuziejausfonduo
sesaugomosoriginaliospedagogėsD.PetrutytėsišČikagosparvežtosirmuziejui
padovanotosMontessorimetodomokymopriemonės.PristatomeM.Montessori
ugdymometodą,jopuoselėtojusLietuvoje.Lankytojuskviečiamepraktiškaivisatai
išmėgintiinteraktyviojeedukacinėjeerdvėje–pasitikrintipastabumo,skaičiavimo,
skaitymogebėjimus,kitaipmatyti,liesti,pajustimussupantįpasaulį.
Parodaveiksiki2017m.liepos8d.

IrmaGŪŽIENĖ
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejauskomunikacijoskoordinatorė

Pla čiau apie M. Mon tes so ri me to dą ir jo ša li nin kę M. Ku rai ty tę-Var nie nę ra šė me 
š. m. de vin ta ja me „Švie ti mo pa no ra mos“ nu me ry je, straips nis „Mo ky tis iš vai ko...“, p. 10–11.
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LapkričiopabaigojeŠvietimoirmoksloministerijojepristatyti
2015m.Tarptautinėsšvietimopasiekimųvertinimoasociacijos
(angl.InternationalAssociationfortheEvaluationofEducational
Achievement–IEA)organizuojamoTarptautiniomatematikos
irgamtosmokslųtyrimo(angl.TrendsinInternationalMathe
maticsandScienceStudy–TIMSS)rezultatai,kurierodo4ir
8klasėsmokiniųmokymosipasiekimusirjųkaitą.Palygintisu
2011m.,Lietuvaitinpagerinorezultatusirlenkiadaugelįšalių.
„Turimekuodžiaugtis:abiejųtyrimų(4,8klasės)irabiejųtirtų

sričių(matematikosirgamtosmokslų)Lietuvosmokiniųpasie
kimųrezultataiaukštesnineitarptautinėsskalėsvidurkiai.Dar
daugiau,Lietuvosketvirtokųgamtosmokslų,oaštuntokų–ir
gamtosmokslų,irmatematikospasiekimųrezultataipagerėjo,
palygintisu2011m.tyrimųrezultatais“,–sakėAudronėPit
rėnienė,laikinaieinantišvietimoirmoksloministropareigas.
Jipabrėžė,kadpagerėjovisųketuriųlygmenų(aukščiausio,

aukšto, vidutinio irminimalaus) Lietuvos ketvirtokų gamtos
mokslųsritiesrezultatai,padaugėjo8klasėsmokinių,pasie
kusiųvidutinįiraukštątarptautiniųmatematikospasiekimųlyg
menįiraukštątarptautiniųgamtosmokslųpasiekimųlygmenį.
Pasakministrės,būtinasusitelkti ir toliaukryptingai tobulinti
švietimą,ypačatkreipiantdėmesįįbendrųjųkompetencijųug
dymą,integralųugdymoturinį,orientuojantisįnaujusiššūkius
kreiptimokytojųkvalifikacijostobulinimąirpedagogųrengimą.
Tikimasi,kadturtinamamokymosiaplinkaleisdarlabiaupa
gerintiLietuvosmokiniųpasiekimųrezultatus.

Mūsųketvirtokų rezultatai panašūskaipSuomijoje ir
Danijoje.Lietuvos4klasėsmokiniųmatematikosrezultatas–
535skalės taškai.GeriausiaisekasiSingapūro (618 taškų),
Honkongo(615taškų)irPietųKorėjos(608taškai)mokiniams,
prasčiausiai–Kuveito(353taškai),PietųAfrikosRespublikos
(376taškai)irMaroko(377taškai)mokiniams.Lietuvaužima
16–18pozicijąiš49šaliųdalyvių,tačiaustatistiškaireikšmingai
jąlenkiatik10šalių.
Lietuvos4klasėsmokiniųmatematikos2015m.rezultatas,

palygintisu2011m.,pakilo2taškais.Įmūsųšaliesketvirtokų
matematikos pasiekimus panašūsSuomijos, Danijos, Ny
derlandų,Portugalijos,JungtiniųAmerikosValstijų,Lenkijos,
Vengrijos,Bulgarijos,Kazachstanomokiniųrezultatai.
Lietuvosketvirtokųgamtosmokslųrezultatas–528skalės

taškai.GeriausiaisekasiSingapūro(590taškų),PietųKorėjos
(589taškai)irJaponijos(569taškai)mokiniams,prasčiausiai–
Kuveito(337taškai)irMaroko(352taškai)mokiniams.
Lietuvaužima20–21pozicijąiš47šaliųdalyvių,statistiškai

reikšmingaimus lenkia 15 šalių. Lietuvos 4 klasėsmokinių
gamtosmokslų2015m.rezultatas,palygintisu2011m.,pakilo
15taškų.Įmūsųketvirtokųgamtosmokslųpasiekimuspana
šūsDanijos,Kanados,Bulgarijos,Čekijos,Kroatijos,Airijos,
Vokietijos,Serbijos,Australijosmokiniųrezultatai.
Lietuvosaštuntokų rezultatusstatistiškai reikšmingai

lenkia tik9–12šalių.Mūsų8 klasėsmokiniųmatematikos
rezultatas – 511 skalės taškų.Geriausiai sekasiSingapūro
(621 taškas), PietųKorėjos (606 taškai) irTaivano (Kinija) 
(599 taškai)mokiniams,prasčiausiai–SaudoArabijos (368
taškai)irPietųAfrikosRespublikos(372taškai)mokiniams.
Lietuva užima 15–16 poziciją iš 39 šalių dalyvių, tačiau

statistiškaimuslenkiatik9šalys.Lietuvos 8klasėsmokinių
matematikos2015m.rezultatas,palygintisu2011m.,pakilo
10taškų.Įmūsųaštuntokųmatematikospasiekimuspanašūs
JungtiniųAmerikosValstijų,Anglijos,Slovėnijos,Vengrijos,
Norvegijos,Izraelio,Australijosmokiniųrezultatai.
Lietuvos8klasėsmokiniųgamtosmokslųrezultatas–519

skalėstaškų.GeriausiaisekasiSingapūro(597taškai),Pietų
Korėjos(571taškas)irTaivano(Kinija)(569taškai)mokiniams,

IEATIMSSpasiekimųtyrimuoseLietuvosketvirtokaiir 
aštuntokaigerokailenkiatarptautinįšaliųvidurkį

prasčiausiai–PietųAfrikosRespublikos(358taškai)irEgipto
(371taškas)mokiniams.Lietuvaužima15pozicijąiš39šalių
dalyvių,statistiškaimuslenkia12šalių.
Lietuvos8klasėsmokiniųgamtosmokslų2015m.rezultatas,

palygintisu2011m.,pakilo8taškais.Įmūsųaštuntokųgamtos
mokslų pasiekimuspanašūsVengrijos,Švedijos,Naujosios
Zelandijos,Australijosmokiniųrezultatai.

Mokiniųpasiekimaitiriamipagalįvairiuskriterijus:dalykųug
dymoturinioirkognityviniųgebėjimųsritis,pasiekimųlygmenis.
Šiuosetyrimuosetaippatdaugdėmesioskiriamainformacijai
apieugdymokontekstą:mokyklosišteklius,ugdymoprogramų
irpatiesugdymokokybę.Renkamainformacijaapiemokinio
namųaplinką,šeimossocialinį,ekonominįirkultūrinįkontekstą.
TIMSSLietuvoje2015m.dalyvavo4529ketvirtokaiiš225

lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba dirbančiųmokyklų ir
4347aštuntokaiiš208lietuvių,lenkųirrusųdėstomąjakalba
dirbančiųmokyklų.

  

TIMSSkasketveriusmetusvykdomasdaugelyješalių,esan
čiųbeveikvisuosepasauliožemynuose.Tiriami4ir8klasės
mokiniųmatematikosirgamtosmokslųmokymosipasiekimai,
taippatsurenkamadaugaktualioskontekstinėsinformacijos.
Tyrimaspadedastebėtinacionaliniošvietimobūklę,jąlyginti
sukitųpasauliošaliųšvietimuirremiantispatikima,pokiek
vienocikloatnaujinamainformacijatobulintišvietimopolitiką
irpraktiką.
IEA– jau beveik šešis dešimtmečius skaičiuojanti įvairių

šalių garsiausiųmokslininkų suburta organizacija, atliekanti
lyginamuosiusmokiniųskaitymo,matematikos,gamtosmoks
lų,pilietiniougdymo,informaciniųkomunikaciniųtechnologijų,
priešmokyklinio ugdymo, užsienio kalbų pasiekimų tyrimus,
teikianti šalims išvadų ir rekomendacijųugdymo turinio,ug
dymoproceso,pedagogųrengimoirkvalifikacijostobulinimo,
mokymopriemoniųrengimo,socialinio,ekonominio,kultūrinio
kontekstogerinimoklausimais.Asociacijaipriklausoapiesepty
niasdešimtšaliųišvisopasaulio.LietuvaIEAveiklojedalyvauja
nuonepriklausomybėspradžios.
Pranešimųskaidresgaliterasti:
www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimaiiranalizes/tarptauti

niaityrimai,www.nec.lt/9/.
Daugiauinformacijos:
dr.RitaDukynaitė,IEAgeneralinėsasamblėjosnarė,
tel.(85)2191123,
MindaugasStundža,TIMSSkoordinatoriusLietuvoje,
tel.(85)2502797.

ŠMMKomunikacijosskyriausinf.

R. Du ky nai tė ir M. Stun dža

RenatosČesnavičienėsnuotr.
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GruodžiopradžiojeŠvietimoirmoksloministerijojepristatyti
2015m.EBPOPISAtyrimųrezultatai,kurierodopenkiolikmečių
skaitymogebėjimus,gamtamokslioirmatematinioraštingumo
rezultatusirjųkaitą.Lietuvosmokiniaielektroniniametyrime
dalyvavopirmąkart.

„PraeitąsavaitędžiaugėmėsLietuvosketvirtokųiraštuntokų
tarptautiniųIEATIMSStyrimųrezultatais.Šiandienpristatome
kitątarptautinįtyrimą,kurisrodo,kadLietuvospenkiolikmečių
rezultataiyrapanašūsįIzraelio,Islandijos,Italijos,Vengrijos,
Maltos,Slovakijos,Kroatijos,GraikijosarLatvijos.Džiaugia
mės,kadšiektiekpadidėjoaukščiausiusskaitymogebėjimų
lygmenispasiekusiųmokiniųdalis,taippatšiektiekpakilovai
kinųskaitymogebėjimųrezultatai“,–sakėšvietimoirmokslo
viceministrėGenoveitaKrasauskienė.
Jipabrėžė,kadpenkiolikmečiaiturėjoparodytinetikirne

viengamtamokslį,matematinį raštingumą, skaitymogebėji
mus,betirgebėjimąnaudotiselektroninetestavimoaplinka,
kuriosLietuvojeneturėjome,betketinameįdiegti.Nuo2009m.
matematinio raštingumo rezultatas išlieka stabilus. 2015m.
Lietuvosmerginospasiekėtąpatįrezultatą,kaipir2012m.,
ovaikinaipademonstravotik1taškužemesnį.Mūsųmokinių
skaitymogebėjimųrezultataikaitaliojasi:nuo2006m.stebimas
šiųrezultatųstabilumas,pagerėjimas2012m.(net9taškais)ir
2015m.suprastėjimas5taškais.Nuolatgerėjęgamtamokslio
raštingumomokiniųrezultataiperpaskutinįcikląnukrito,nes
atsiradokompiuterinistestavimas,interaktyviosužduotys,nau
jienosugdymoprocese.
PasakG.Krasauskienės,būtinakryptingaitobulintišvietimą,

mokytojųkvalifikacijostobulinimąirpedagogųrengimą,gerinti
bendrojougdymomokyklųugdymoprocesoaprūpinimąmo
derniomismokymopriemonėmis.

Lietuvos penkiolikmečių gamtamokslis raštingumas
panašuskaipItalijos,Vengrijos,Kroatijos,BuenosAirių
(Argentinos) ir Islandijos. Lietuva (475 taškai) yra 36–38
pozicijoje iš 70, statistiškai žemiau užEBPO šalių vidurkį. 
33šaliųrezultataireikšmingaiaukštesniužLietuvos rezultatus.
2015m.net19šaliųgamtamokslioraštingumorezultataistatis
tiškaireikšmingainukrito,taippatirsėkmingiausiosepasaulio
šalyse:Honkonge,PietųKorėjoje,Suomijoje.

EBPOPISApasiekimųtyrimai:mokiniųmatematinis 
raštingumasirskaitymogebėjimaiišliekastabilūs

Lietuvospenkiolikmečiųmatematinisraštingumaspa-
našuskaipLatvijos,Maltos,VengrijosirSlovakijos.Lietu
va(478taškai)yra36pozicijojeiš70,statistiškaižemiauuž
EBPOšaliųvidurkį.33šaliųrezultataireikšmingaiaukštesni
užLietuvosrezultatus.
Lietuvospenkiolikmečiųskaitymogebėjimųrezultatai

panašūskaipIzraelio,BuenosAirių(Argentinos),Vengrijos
irGraikijos.Lietuva(472taškai)yra39pozicijojeiš70,žemiau
užEBPOšaliųvidurkį.33šaliųrezultataistatistiškaireikšmingai
aukštesniužLietuvosrezultatus.Tik 10šalių2015m.skaitymo
gebėjimųrezultatasstatistiškaireikšmingaipakilo.Rezultatai
nukritoirtokioseaukštuspasiekimusrodžiusiosešalyse,kaip
Honkongas,PietųKorėja,Japonija.

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas vertina bebaigiančių
privalomąjį ugdymąmokinių sukauptas žinias, išvystytus
gebėjimusirnuostatas–tai,kasreikalingavisavertiškaida
lyvauti visuomenėsgyvenime.Šiuose tyrimuosepasiekimai
tiriamipagal įvairiuskriterijus:ugdymosritis,kompetencijas, 
nuostatas, pasiekimų lygmenis.Renkama informacija apie
mokinionamųaplinką,šeimossocialinį,ekonominįirkultūrinį
kontekstą.
PISAtyrimuoseLietuvoje2015m.dalyvavo6525penkiolik

mečiaiiš311lietuvių,lenkųirrusųdėstomąjakalbadirbančių
mokyklų.
Tarptautinį penkiolikmečių tyrimą (angl. Programme for

International StudentAssessment, PISA) vykdoEkonomi
nio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, EBPO (angl. 
OrganisationForEconomicCooperationandDevelopment,
OECD).

  

Pranešimoskaidresgaliterasti:
www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimaiiranalizes/tarptauti

niaityrimai,www.nec.lt/10/.
Daugiauinformacijos: 
dr.RitaDukynaitė,EBPOPISAvaldybosnarė,
tel.(85)2191123,
MindaugasStundža,PISAtyrimokoordinatoriusLietuvoje,
tel.(85)2502797.

ŠMMKomunikacijosskyriausinf.

G. Krasauskienė, R. Du ky nai tė ir M. Stun dža
RenatosČesnavičienėsnuotr.

Apietai,kuoskiriasitarptautiniaimokiniųpasiekimųtyrimai,irartai,kadmūsųmokiniaituriilgiausiasatostogasES(vien
vasarąjostrunka13savaičių,dvigubaiilgiauneiVokietijojearJungtinėjeKaralystėje),lemiajųmokymosirezultatus–kituose
ateinančiųmetų„Švietimonaujienų“numeriuose.
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šaltiniai:ministerija,savivaldybė,tėvųbendruomenė–šeima
mokapo300doleriųpermetus.
Mokytojaipradinukamskeičiasikasdvejusmetus.Pagrindi

nispedagogasmokogimtosioskalbos,matematikos,biblijos,
o kitųmokomųjų dalykų –mokytojai specialistai. Pradinėje
mokyklojebūtinaatrastigabiusmokinius.Kiekvienimetaimo
kyklojeturikonkrečiussėkmėstikslus,leidžiančiusikitrečios
klasėsatskleistivaikoturimusgabumusir,nuolatkeliantiššū
kius,išugdytisavovalstybeikuriantįtalentą.
Švietimoministerija turi atskirą padalinį, kurio veiklos sri

tis–sistemingaiįgyvendintigabiųvaikųugdymą.Gabūsvaikai
valstybiniumastuatrenkamiiki8metų(3klasės).Jaupirmoje
klasėjemokytojas atrenkamokinius, kuriems visas veiklas
sekasiatliktidauggreičiau.Direktoriuspastebėjo,kadgabūs
vaikai dažniausiai turi disleksijos sutrikimą ir psichologinių
problemų,tadatrankojedalyvaujairmokytojas,irpsichologas.
Mokiniaivedamiį įvairiasinstitucijas,kadkuodaugiauvisko
sužinotų,mokyklojenuolatdiegiamosinovacijos,kadugdytiniai
visdaugiaupatirtų,išbandytų,nebūtųrutinos.Jienuolatskati
namistengtis,tobulėtiirpadarytitai,kągaligeriausiai.Mokytojo
rūpestis–motyvuotivaikąbandyti irkuodaugiaupatirti. Itin
svarbu,kadjisnenustotųmėginti,nestaididinamotyvaciją.
Ugdymosisėkmeisvarbu,kadmokyklabūtųbendruomeniš

ka.Kadjitaptųkartųmokykla:kaitėvai,vaikaiirmokytojaiyra
užaugętojepačiojeugdymoįstaigoje.Itinrūpinamasipriklau
symumokyklosbendruomenei.Taidaromapiramidėsprincipu,
galiojančiuvisaibendruomenei:

Pirmiausia kiekvie
nasturipasijustisau-
gus, tik tada skleisis
išskirtiniai gebėjimai.
Antraslygmuo–socia
linė aplinka: žmogus
privalojaustispriima-
mas,turėtidraugų,ži
noti,kadjopasigestų,
jeineatvyktųįmokyk
lą.Apietaiturigalvoti
tiek vaikas, tiekmo
kytojas, tiekvadovas,
tiek tėvai. Negalima
tikėtisišvaikų,kadpa
skambins draugams,
kaiserga,jeisuaugu
sieji nepasiges ser
gančių kolegų ir jais
nepasirūpins.Trečias
lygmuo–žmoguspri
valo turėti galimybę
patirtisėkmę.Ugdymo
organizavimasapima

KaunopedagogųkvalifikacijoscentrasparengėneLie
tuvosRespublikos teritorijoje vykdomąkvalifikacijos to
bulinimoprogramą„Gabių ir talentingųvaikųugdymas. 
Izraeliopatirtis“.JąpirmiejiišbandėKaunošvietimoįstaigų,
švietimoskyriausvadovaiirspecialistai.

Tikėdamiprogramosturiniovertedalyviaidarprieškelionę
domėjosiIzraeliomokyklųpatirtimi,neskokybiškasgyventojų
švietimas, trunkantis visą gyvenimą, – prioritetinė valstybės
sritis.Izraeliošvietimotikslas–ugdytinuolatinįporeikįtobulėti,
motyvuotaisiektiugdymositikslų,kadkiekvienasasmeniškai
padėtųkurtiistorijąirišlaikytijudėjiškąkultūrinętradiciją.Ke
liavometikėdamiesiatsakyti įdaugklausimųdėlsėkmingos
gabių ir talentingų vaikų ugdymo sistemos.Girdėjome, kad
Izraelio ugdymo sistemoje diegiami ypač stiprūs negatyvių
emocijų(pavydo,pykčio,nuoskaudųirkt.)valdymometodai,
pirmiausia lavinant komunikavimogebėjimus,mandagumą,
pagarbą,mokantišgirsti irtiktadadiegiantįprastinesžinias,
tadnorėjomepraktiškaituoįsitikinti.
Programabuvolabaiturininga,leidopajustigabausvaikoug

dymokontekstą.Lankydamiesimokykloseturėjomegalimybę
pamatytiIzraelįizraelitųakimis,derinanttai,kasnaudinga,su
tuo,kasreikalinga,nepamirštantgyvenimodžiaugsmo,kuris
šiojevalstybėjelabaisvarbus.

LankantisAlon pradinėjemokyklojeMa’aleHa’hamisha
miestesukilodviprasmiškijausmai:tvirtomistvoromisaptverta
teritorijairgrotuotilangaitarsibylojoapiegriežtątvarką,tačiau
aktyviaiveiklai,laisvairaiškaiirkūrybinėmsgaliomsišnaudotos
tieklauko,tiekvidauserdvėssukūrėnaudingosVAIKUIįstai
gosįvaizdį.Mokyklosvadovassupažindinosusavoįstaigos
vizija ir Izraeliomokyklųspecifika: lankytipradedamanuo6
metų,pradinisugdymasapima1–6klases,klasėjemokosipo
28–34mokinius.Visosmokyklos–valstybinės.Mokiniaimo
kosi6dienaspersavaitę.Mokslometųtrukmė–220dienų.
Standartizuotustestusrašo2,5,8klasiųmokiniai.1–2klasių
ugdytiniaimokosi5val.perdieną,3–6klasių–6val.Kiekviena
mokyklagaunasavofinansavimą,nestikjižino,kovaikams
labiausiaireikia.Direktoriusskiriakiekvienamdalykuibiudžetą
irmokytojaspatsplanuoja išlaidas.Švietimąfinansuoja trys

Gabiųirtalentingųvaikųugdymas.Izraeliopatirtis

4lygmuo
Svarbus

3lygmuo
Lydimassėkmės

2lygmuo

Priimamas
1lygmuo

Saugus
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visųporeikius:yravisomssritimsgabiųvaikų,yratikkaikam
gabiųvaikų, tačiaumokyklakiekvienamprivalobūtisėkmės
vieta–sėkmėslaboratorija,kuriojemokydamasisturiatrasti
savostiprybes.Štaitodėlvisigroja,dainuoja,piešia,šoka,ga
minadarbelius.Priklausomumojausmas–patssvarbiausias
gerojemokykloje.Visiturijaustisreikalingiirsvarbūs:moky
tojai,administracija,darbuotojai,vaikaiirtėvai.Taipaskutinis
piramidėslygmuo.
Pradinėseklasėsesvarbiausiamokiniųsavybė–smalsumas.

Augant vaikui smalsumasmažėja, todėl skatinamadaugiau
klausinėti,atrasti,vykdomiįvairūssmalsumąskatinantyspro
jektai.Penktojeklasėjeyrasmalsumopamoka.Klausimaituri
taptisvarbiausiuugdymoprocesovarikliu.Jauartimojeaplin
kojevaikaimatonuolatinessuaugusiųjųpaieškas,atradimus.
Izraelyjevisinorikąnorsatrasti,patentuoti,tadtokiojeaplin
kojeaugairmažiejiatradėjai.Jaupradinėjemokyklojevaikai
patyskuriasavoaplinką,edukacinespriemones.Direktoriaus
teigimu,mokytojaikas7metusturilaisvusasmeniniotobulėji
moirmokymosimetus,perkuriuosnedirbatiesioginiodarbo.
LankydamiesiHaifosDavidoYellino pradinėjemokykloje

susipažinome su šioje ugdymo įstaigoje taikomais gabių ir
talentingųmokiniųugdymometodais,atrankossistema,vaikų
ugdymokokybeiskirtomisiniciatyvomis.Mokyklojemokosi500
mokinių,dirba50darbuotojųkolektyvas.Išvisoyra19klasių,
5klasėsskirtosgabumaisapdovanotiemsvaikams.Sugabiais
mokiniaisdirbaspecialiaitamparuoštimokytojai(papildomai
mokęsi3metus).Norintyspatektiįtokiasklasesmokiniaiant
rojeklasėjelaikogebėjimųtestą.Jįišlaikęnuotrečiosklasės
gabūsvaikaimokosikartuirklasiųniekasneišardo,toliaukartu
mokosiirkitojemokykloje,užtikrinančiojetęstinumą.
Gabūsmokiniai turi prastesnius socialinius įgūdžius, jie

siekia tobulybės, labai jautriai reaguoja susidūrę su nesėk
me, dažnai jaučia tėvų spaudimą nuolat konkuruoti ir būti
geriausiems.Tokioje situacijojemokytojo pareiga –mažinti
įtampą klasėje ir tėvų spaudimą.Šiemsmokiniams koman
diniodarbometodasyrapatssunkiausias,nesapdovanotieji
nemėgstabendradarbiauti.Mokyklojerūpinamasi,kadvisibūtų
laimingidirbdamikartu,kadmokėtųįsiklausytiirgirdėtivieni
kitus.Didelįvaidmenįmokantisatliekapsichologas.Mokytojai 

sprendžia,kaipįsisavintiprogramą,šaliaįgyvendintiprojektus.
Mokykloje vykdoma „Tobulumoprograma“ – tai vaikoge

bėjimųviršūnė,kuriojedalyvauja15proc.mokinių.Programa
skirtaaukštesniesiemsmąstymogebėjimamsugdyti:analizuoti,
formuluotiklausimusirt.t.Gabūsmokiniaituriatliktitamtik
rustiriamuosiusdarbus,kuriuospatysvėliaupristato.Jiems
skiriamos5papildomosvalandospersavaitę,kadgalėtųgi
lintisįšaliapagrindinėsprogramospasirinktusmokomuosius
dalykus.Išskirtinaigabūsvaikaimokosipapildomai8valandas
persavaitę.Mokyklojeitinsvarbupalaikytimotyvaciją,skatinti
tinkamąelgesį.Sukiekvienuvaikudirbamapagaljolygį.Daž
niausiaigabusmokinyspasižymiypatingavaliairnuoseklumu.
Izraelyjeyra8,2milijonogyventojųirtik7mokyklos,kuriose
mokosigabūsvaikai.Mokiniaivertinamibalais,visadapatei
kiamasraštiškaskomentaras,kasiružką.

LeoBaeckoedukaciniamecentreirgimnazijojepedagogi
niodepartamentoatstovėsupažindinosuspecialiomisgabių
irtalentingųvaikųugdymoprogramomis.Šiamecentrevyksta
įvairiosedukacinėsveiklosnuodarželio,vykdomasgabiųmo
kiniųugdymotęstinumas.Apdovanotigabumaisvaikaigiliau
mokosi2specializacijų, jie taidaroatskiroseklasėsepagal
atskirą programą. „Excellence“ lygiomokiniai eina į specia
lizuotasmokyklas vieną kartą per savaitę.Vyksta virtualūs
kursaigabiemsvaikams.Mokymosiparadigmąnusakopatarlė:
„Peilisgalibūtipagaląstastikkitupeiliu“.Mokytojasirvaikas
tolygiaikeliavienaskitamiššūkius,veikiakaippartneriai.Tą
patįdaromokiniaitarpusavyje.Gabiųjųklasėsdalyvaujavisose
socialinėsemokyklosveiklose.Jietikmokosisusaulygiais...
Dažniausiaitaikomasugdymometodasgabiemsvaikams–tyri
nėjimas,metodųmetodas–klausimųuždavimas.Mokiniaimo
komiformuluotiklausimus,oneatsakinėtiįjausuformuluotus.
Iššūkismokytojams:patysturimekeltikuodaugiauklausimų
bendraudamitarpusavyje,kadišmoktumetaipmokytivaikus.
Vizitas,mokymaiIzraelyjesuteikėneįkainojamospatirties,

įspūdžių,emocijų.Visataipraturtinsirmūsų,irkolegų,suku
riaisdalysimėsšiapatirtimi,ugdymoprocesą.

JolantaVENGALIENĖ,EvelinaSTANKEVIČIENĖ

VyriausybėpatvirtinoĮpareigojimodalyvautibendravimosu
vaikaistobulinimokursuosevykdymotvarkosaprašą.Tėvai(ar
globėjai, rūpintojai)galibūti įpareigojamidalyvautikursuose
už tam tikrusadministracinius teisėspažeidimus,pvz., tėvų
valdžiosnepanaudojimąarbapriešingąvaikointeresamspa
naudojimą,vaikoglobėjuiarrūpintojuinustatytųpareigųnevyk
dymąarbapriešingąvaikointeresamsvykdymą.Kursusjiems
vedapsichologiniųpedagoginiųtarnybų,mokyklųpsichologai,
turintys nustatytą stažą socialiniai darbuotojai, kiti švietimo
pagalbosspecialistai.
Naujatai,kadnuošiolsavivaldybės,gavusiosteismonuta

rimus,kuriuoseskirtiįpareigojimaitėvamsdalyvautikursuose,
inicijuojatėvųįtraukimąįsudaromaskursųgrupesirapietai
raštujuosinformuoja.Dabartėvaiįkursusprivaloregistruotis
patysper5dienaspasibaigus teismonutarimoapskundimo
terminui.Taippatnustatoma,kadtėvai,gavęinformacijąapie
jų įtraukimąįkursųgrupę,privaloper5darbodienasraštu,
elektroniniupaštu,telefonuarbatiesiogatvykęįsavivaldybę
pranešti,kadjiedalyvauskursųgrupėjekonkrečiupranešime
nurodytulaiku.Jeigutėvaidėlpateisinamųpriežasčiųnegali
nurodytulaikudalyvautikursuose,privalopateiktitaipatvirtinan
čiusdokumentusirnurodytitiksliądatą,kadagalėsdalyvauti.
Naujosredakcijosaprašenustatyta,kadasmenims,kurieturi

KeičiamasĮpareigojimodalyvautibendravimo 
su vai kais kur suo se tvar kos ap ra šas

specialiųjųporeikiųirdėltonegalidalyvautigrupiniuoseužsi
ėmimuose,būtųsudarytagalimybėkursųprogramąišklausyti
individualiai.Taippatnaujatai,kadįtvirtinamasįpareigojimas
kursusskirstytiįatskirusužsiėmimus:nuo2iki6valandų.
Aprašepatikslinama, kokie tėvai laikomi vengiančiais da

lyvauti kursuose.Tokiaisbus laikomi tėvai, išklausęmažiau
kaip 16 valandų trukmės (visa kursų trukmė– 20 valandų)
kursųprogramosdalįbepateisinamųpriežasčių.Šiuometu
vengiančiaisdalyvautikursuoselaikomiirtokietėvai,kurieuž
juosnesumokėjo.
Kursųkainanesikeičia–tėvams,kurieįpareigojamilankyti

kursus,reikėssusimokėti38eurus.Kursųdalyviamsišlaidos
gali būti apmokamosvalstybės lėšomis.Nuošiolužkursus
valstybėslėšomisgalėsbūtiapmokamosišlaidosnetiktųtėvų,
kuriegaunasocialinępašalpą,betirtų,kuriųvaikamsskiriama
socialinėparama.Jei tėvaivengsdalyvautikursuose,kursų
išlaidosvalstybėslėšomisnebusapmokamos.Taippatnuma
toma,kadužkursusmokėtinasumaištėvųgalibūtiišieškota.
Įpareigojimodalyvautibendravimosuvaikaistobulinimokur

suosevykdymotvarkosaprašasįsigaliosnuoateinančiųmetų
sausio1d.NuošiosdienostaippatkeičiamasAdministracinių
nusižengimųkodeksas.

ŠMMKomunikacijosskyriausinf.
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Klaipėdosrajonomokytojųpraktinęmetodinękonferen
ciją„Šiuolaikinėpamoka.Sėkmėslink“inicijavoirorgani
zavoKlaipėdosrajonošvietimocentras,Mokyklųmetodinė
taryba,rajonosavivaldybėsadministracijosŠvietimosky
riusirGargždų„Vaivorykštės“gimnazija.Aptartipamokos 
kokybėstobulinimogalimybių,pasidalytigerąjapatirtimi,
kaippadėtimokiniuisiektipažangos,susirinko224moky
tojainetikišKlaipėdosrajono,betirišpatiesuostamiesčio,
KretingosirPrienųrajonųmokyklų.

BuvonaudingapasiklausytiSnieguolėsVaičekauskienės,
Nacionalinėsmokyklų vertinimoagentūrosMokyklų veiklos
išorinio vertinimoskyriaus vedėjos, pranešimo „Išorinio ver
tinimometu Klaipėdos rajone ir šaliesmokyklose stebėtų
pamokų kokybės aspektų palyginimas“.Pranešėja ne kartą
pabrėžė,kaditinreikšmingavisiemsapmąstyti,kąreikėtųkeisti
savoaplinkoje,kadsituacijagerėtų.Tam,beabejo,nemažai
įtakos turimokyklose vykstantis vidaus įsivertinimas, kuris
daug svarbesnis už išorės vertinimą.Atkreiptas klausytojų

Ne tik mo ky tis, bet ir iš mok ti

dėmesys,kaddidelįpoveikįmokiniųpažangaidarotinkamas
pedagogoveiklosplanavimas,pagalbaperpamokąirmokytojo
santykiaisuugdytiniais.Dabarsvarbūsyrairrezultatai, ir jų
pasiekimobūdai,opamoka,kaippagrindinėugdymoproceso
forma,nyksta,nesšiaislaikaismokomasivisur.Savoprane
šimąS.Vaičekauskienėapibendrinopateikdamamokymo(si)
sėkmėsformulę:talentingieruditaiirdvasiosaristokrataipatys
veikdaminuosekliai įtrauksvisus įaktyvųmokymosi irsavo
gerovėskūrimoprocesą.
KitametodiniorenginioviešniaGiedrėLečickienė,„Thinking

Organizations“konsultantė,Europoslyderystėsinstitutolekto
rė,netikpristatėmąstymomokyklosįrankius,betirpabrėžė
mąstymosvarbąšiandieniamepasaulyje.Lektorėdrąsiaitvir
tino,kadinformacijądabargalimarastibetkurirbetkada–
mokytojas šiamprocesui lyg ir nebereikalingas.Šiandienos
mokyklojereikiamokyti(s)rastasžiniasanalizuoti,lyginti,siste
minti,vertinti.Anotlektorės,svarbuįtvirtintimąstymoįgūdžius,
kadvaikaiišmoktųmokytis,otaireikštų,jogžinotų,kądaryti,
kainežino...Pranešimas„Mąstymožemėlapiai–sėkmingas
mokinių suaktyvinimopamokoje būdas“ konferencijos daly
viusįtikino,kadveiksmingasmokymasisvykstatada,kaiyra 
mąstoma.

Lapkričiopradžiojelituanistaiiristorikaiiššiaurės,vakarų
ir centrinės Lietuvosmokyklų,progimnazijų irgimnazijų
rinkosiįKražiuosevykusiąkonferenciją„Literatūroskano
nas.MotiejusKazimierasSarbievijus“. Josdalyviai turėjo
galimybęaplankyti400metų sukaktį švenčiančiąKražių
kolegiją ir sužinotineatrastų Lietuvosbaroko literatūros
paslapčių, padiskutuotiapie nuostabaus, gerai žinomo
ir įvertinto tometoEuropojepoetoMotiejausKazimiero
Sarbievijauskūrybą,susipažintisuSimonuDachu,taippat
priklausiusiušiaiįmantriojobarokoepochai.

KonferencijojepranešimusskaitėirkartusuLietuvospedago
gaisaiškinosišiųautoriųpaslaptis,diskutavoapieiškiliųbaroko
literatūrosatstovųkūrybą,šiolaikotarpioaktualijasgeraižinomi
literatūrologai irmokslininkai: VytautoDidžiojo universiteto
profesorėdr.SigitaBarniškienė,Klaipėdosuniversitetodocen
tasdr.MarijusŠidlauskas,dr.ViktorijaVaitkevičiūtė(Vilniaus
universitetas),Lietuviųliteratūrosirtautosakosinstitutomokslo
darbuotojadocentėdr.ŽivilėNedzinskaitė.
Konferencija prasidėjo nuostabaus balso savininkėsDia

nosTiškovaitės dainomis,Radviliškio Lizdeikos gimnazijos
mokytojasArvydasKavaliauskas skaitėM.K.Sarbievijaus
kūrybąlotyniškaiirverstuseilėraščiusįlietuviųkalbą.Kražių
M.K.SarbievijauskultūroscentrodirektorėLinaMikalajūnaitė
papasakojoKražiųkolegijos istoriją,atskleidė,kokssvarbus
poetas yra šiandien.Dr.S.Barniškienė pristatėS.Dacho,
Karaliaučiaus universiteto rektoriaus, rašiusio vokiečių ir lo
tynųkalbomis,proginępoeziją.Dr.M.Šidlauskasanalizavo
M.K.Sarbievijaussvarbąlietuviųliteratūrosistorijojeirsąryšįsu
barokoamžininkais.Dr.V.VaitkevičiūtėanalizavoM.K.Sarbie
vijauspoetiką,žodžioprasmękūrinyje„Maršalkoslazda“.Kon
ferencijąvainikavodr.Ž.Nedzinskaitėspranešimas,kuriame
jiatskleidė,kaipM.K.Sarbievijauskūrybaveikėtolaikotarpio
lotyniškosiosliteratūrosraidą,kokiabuvopoetoveiklaKražių
kolegijoje.Daktarėpateikėįdomiųfaktųapiešįžinomąbaroko

Literatūroskanonas.M.K.Sarbievijus

literatūrosatstovąnetikLietuvosDidžiojojeKunigaikštystėje,
bet ir už jos ribų.Mokslininkėspristatyta informacija sukėlė
įdomiądiskusijąsudr.M.Šidlausku,priekuriosprisijungėir
kitikonferencijosdalyviai.
Kaipatsiliepiamokytojai,šikonferencijabuvoįdomi,naudin

gairprasminga.Lietuviųkalbosirliteratūros,istorijosmokytojai
sugužėjoįKražiusaplankytivienosvarbiausiųXVIIa.švietimo
irjėzuitųmokslocentrų,pagilintibarokoliteratūrosžinias,rasti
atsakymusįkylančiusklausimusdėstanttolaikotarpioliteratūrą
ir istoriją.Pranešimaibuvotikslingi ir įdomūs, tadnėvienas
nesiryžoišvyktianksčiau,nesulaukęspabaigos.Konferencijos
pabaigojeKražiųkultūroscentrodarbuotojaidalyviamssurengė
ekskursijąpokolegiją.
Žinoma, šioje programojegalėjo dalyvauti dar gausesnis

mokytojųbūrys.Laikasbuvotinkamas–konferencijavykoper
mokiniųatostogas.Kitavertus,jibuvoakademinėirnepateikė
konkrečių receptų, kurie būtų lengvai taikomiper pamokas.
Apmaudu,kadkaikuriekolegosnesiryžtadalyvautiakademi
niuoserenginiuose,nesnesitikitengautikonkrečiųreceptų,
pamokųplanųargalnet irkonspektų.Ši literatūroskanono
konferencija pateikė neįkainojamosmedžiagos, naudingos
literatūrosir istorijosdalykusdėstantiemsmokytojams.Jukį
pamokąsugausesneir įvairesneinformacijaapiemokomąjį
dalykąateinantispedagogasgalilengviauirįdomiauatskleisti
mokiniamssunkiaiįkandamusistoriniustekstus.
Diskutuojameapiesilpnąmokiniųmotyvaciją,nenorąmoky

tis,pamokųnelankymą,ogalbūttojimotyvacijapriklausonuo
pamokųturinio,mokytojožiniųirjomeistriškumo?

Konferenciją organizavoRadviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centroSuaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojougdymoskyrius.NoriaiprisidėjoKelmėsrajono
savivaldybėsŠvietimo skyrius ir KražiųM.K.Sarbievijaus
kultūroscentras.Dirbamekartu, turimevienątikslą–ugdyti
intelektualią, išprususią, gebančią vertinti ir priimti teisingus
sprendimusvisuomenę.

SkirmantėPETRAITIENĖ
Radviliškio Lizdeikos g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Darbas grupėse

Potokiųmąstymąsužadinančiųpranešimųrenginiodalyviai
susiskirstė į darbogrupes: lietuvių, užsienio kalbų, tiksliųjų,
gamtosmokslų,menų ir technologijų, dorinio ugdymo ir pi
lietiškumo,socialinioiremociniougdymo(SEU).Kiekvienoje
grupėje savosėkmingaveikladalijosi 4–7kolegos.Lietuvių
kalbosdarbogrupėjedalytasipatirtimi,kaiprengiantisrašyti
rašinį, pristatant rašytojų biografiją ar nagrinėjant kūrinį tai
komimąstymožemėlapiai,eidoskonspektas.Užsieniokalbų
mokytojai papasakojo, kaip pamokosenaudoja planšetinius
kompiuteriusirišmaniuosiustelefonus,mąstymožemėlapius,

apieprojektinėsveiklosnaudąir„Partneriųmokymo“būdopri
taikymą.Apiekūrybiškumąkalbėtairtiksliųjų,gamtosmokslų,
menųirtechnologijųbeidoriniougdymoirpilietiškumodarbo
grupėse.Mokytojai,susirinkęįsocialinioiremociniougdymo
komandą,pasidalijoSEUvykdomųprogramųveiklomisirtvir
tinopastebintysjųpoveikįmokiniopažangai.Nemažokolegų
susidomėjimosulaukėpranešimai„Ugdymaskarjerai:savęs
pažinimasnaudojantelektroninius resursus“ ir „Informacinių
technologijųpanaudojimogalimybėsmuzikiniougdymopro
cese“. Po pasisakymų suformuluotas sėkmingos pamokos
apibūdinimas.
Darbogrupiųdiskusijųvedėjaipasidalijoišvadiniaisteiginiais.

Šiuolaikinėpamokareikalaujanaujųįgūdžių,svarbunaudoti
naujusįrankiusirsuprasti,netikko,betirkaipmokyti.Pabrėžta,
kadturivyktitokiaveikla,kurižadintųmintį,skatintųieškoti,ži
niaspritaikytipraktikoje.Šiuolaikinėjemokyklojevyraujakritinis
mąstymas,nebijomaklausti,klysti,overtinimasirįsivertinimas
padedatobulėti,siektipažangos.
Išsiskirstydami praktinėsmetodinės konferencijos „Šiuo

laikinėpamoka.Sėkmėslink“dalyviaidėkojovienikitiemsuž
naudingąbendradarbiavimą.

Dau giau me džia gos iš kon fe ren ci jos ga li te ras ti Klai pė dos ra jo no 
švie ti mo cen tro in ter ne to pus la py je – www.krsc.lt.

ZofijaVAITKUVIENĖ
Klaipėdosr.mokyklųmetodinėstarybosnarė

SpalįAtėnuosevykokasmetė„eTwinning“konferencija,į
kuriąsusirinko580dalyvių:mokytojų,ambasadorių,Nacio
nalinėsparamostarnybosdarbuotojų,mokyklųdirektorių,
švietimoministrų,mokslininkųirsvečiųiš38šalių.

LietuvosdelegacijąsudarėduNacionalinės„eTwinning“pa
ramostarnybosatstovaiir8mokytojos,tarpjųbuvauiraš,šio
straipsnioautorė,mokytojaLarisaBaronienėišKaunoJono
PauliausIIgimnazijos.Mūsųprojektas„Kaiptaptigeriausiam“
(angl.„HowtoBecometheBest“)pripažintasgeriausiušalyje
irapdovanotasnacionaliniukokybėsženkleliu.Šiųmetųkon
ferencijabuvoskirtapilietiškumui–kaipprograma„eTwinning“
galipadėtiugdytiaugančiąaktyviųEuropospiliečiųkartą.
Atidarymoceremonijojeskambėjodauggražiųžodžiųapie

Baigiamoji„eTwinning“konferencijaAtėnuose

„eTwinning“ veiklą įvairiuoseEuropos kampeliuose.Pirmąją
dienąvykogeriausiųEuropoje„eTwinning“projektųapdova
nojimųceremonija,kuriojeiš130konkursuipateiktųprojektų
buvoatrinktišeši ištrijųamžiausgrupiųiršeši iššešiųspe
cialiųkategorijų.
Kitą konferencijos dieną– seminarų įvairovė.Tai net trys

popusantros valandos trukusios seminarų sesijos.Kiekvie
nojesesijojevyko12skirtingųseminarų,tadturėjomedidelį
pasirinkimą.Pirmiausiatekolankytis–„eTwinning“inPractice
Age4–11“.Čiasavogeriausiusprojektuspristatėmokytojaiiš
IspanijosirKipro,Lenkijos.MokytojųNickoShekkeniso(Kipras)
irCamiloRodriguezoMaciaso(Ispanija)pristatymassulaukė
dideliosusidomėjimo.Antrossesijosseminarą„Erasmus+“ /
„eTwinning“inFocus“vedėMarcelaAlzin(Austrijosnaciona
linės„eTwinning“paramostarnybosatstovė)irpradiniųklasių
mokytojaElisabethKobke išAustrijos.M.Alzinkalbėjoapie

„Erasmus+“ programą ir portalą „School
EducationGateway“,kuriamegalimarasti
dar daugiau naujienų, informacijos apie
politiką, iniciatyvas irsuugdymususijusią
veiklą,diskutuotisvarbiaisklausimaissuko
legomis.Jiatsakė,kodėldabar„Erasmus+“ 
yrakartusu„eTwinning“?KodėlsukurtiEu
ropos ikimokyklinio irmokyklinio ugdymo
vartai?Atsakymas tik vienas – kuo dau
giaumokytojųprisijungsprie„Erasmus+“ir 
„eTwinning“,tuobuslengviaurastipartne
rių, kurti projektus ir paįvairintimokymosi
procesą.M.Alzin atkreipė dėmesį, kad
„Erasmus+“programasudarytaištrijųeta
pų.Pirmasis–projektopartneriųpaieška.
Surasti padeda programa „eTwinning“.
Antrasisetapas–projektinėsveikloskūri
mas(nuo5dienųiki2mėnesių),partnerių
bendradarbiavimas naudojant programos
„eTwinning“priemones(„Twinspace“,„We
binar“). Trečiasis etapas – „Erasmus+“ 
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projektoįgyvendinimasnaudojant„eTwinning“erdvęirįrankius.
M.Alzin kolegė išAustrijos pristatė savo projektą „Healthy 
P.I.C.N.I.C“ ir parodė, kaip galima veiksmingai dirbti su 
„eTwinning“įrankiais,keistimokymoirmokymosiprocesą,kaip
prasidedairtęsiasipokyčiaivisojemokykloje.Jiatskleidė,kad
šiandienėjemokyklojekeičiasimokytojųvaidmuoirkadjieyra
svarbiausipokyčiųlyderiaiugdymoprocese.
Konferencijosdienotvarkėbuvosudėliotataip,kadlikolaiko

susipažintisuGraikijoskultūrairžmonėmis.Aplankėmesenąjį
„Panathinaikos“ stadioną, kuriame1896m. vyko pirmosios
olimpinėsžaidynės,lankomiausiąobjektą–Atėnųakropolį.Tai
svarbiausiavietašiamemiesteirvienaslabiausiaiatpažįsta
mųpaminklųvisamepasaulyjenuoantikoslaikų.Važiuodami
autobusumatėmeaplinkAkropoliokalnąišsidėsčiusiuskitus
Atėnųantikiniusobjektus:Dzeusošventyklosgriuvėsius,Ad
rianoarką.

Baigiamosioskonferencijosakimirkos–„eTwinning“irpas
tarųjųdienųdarboapmąstymai,oficialiospadėkosorganiza
toriams.Taididingasrenginys,kurvienojeerdvėjesutinkitiek
daugkuriančiųirdirbančiųbendraminčių.Tadasupranti–esi
nevienas,sutavimi–visosEuroposmokytojai.Dalyvaudamas
konferencijojenetikišmokstinaujųdalykų,betiružmezgipa
žinčių,linksmaiirprasmingaipraleidilaiką.Beto,organizatoriai
sukūrėtinkamąaplinkągrupėsnariamssusidraugauti,opaskui
kartudirbti,diskutuoti,stebėtivienaskitodarbąirdžiaugtiskilu
siomisidėjomis,atradimais.Tikiuosi,kadbendrausimeateityje
irkursimenaujusprojektus.
Užsiregistruokite,susiraskitepartnerių,susikurkiteprojekto

idėjąirpasinaudodamiprogramos„eTwinning“portaloištekliais
pradėkiteveiklą.

LarisaBARONIENĖ
Kau no Jo no Pau liaus II g-jos mo ky to ja

Vaikųsodininkavimoiniciatyvos„Žaliapėda“ugdytojai
rinkosiįtrečiąjįnariųforumą,kuriamedalijosižaliųjųerdvių
ugdymoįstaigosekūrimopatirtimi.Švietimobendruomenė
pabrėžėžaliosiosaplinkossvarbąlavinantvaikųpojūčius,
auginantjųsocialiniusiremociniusįgūdžius,būtinusgreitai
kintančiopasauliosąlygoms.

„ŽALIAPėdA“

Priešdevyneriusmetusprasidėjusi iniciatyva„Žaliapėda“
šiandienvienijašešiasdešimtketuriasLietuvosugdymoben
druomenes, kuriose vaikai kasmet kuria teminius žaliuosius
sodelius. Iniciatyvos idėjakilosiekiantpraplėsti tradicinįug
dymą,sudarantgalimybes išbandytipažintines,kūrybines ir
patirtinessodoveiklas.
Šiemetorganizuotame„Žaliapėda“nariųforumeugdytojai

dalijosiidėjomis,išbandėpraktinessododirbtuvesirgamtos
patirtinęveiklą,siekdamiatrastimetodopoveikį,panaudojimo
galimybesugdantvaikųsocialinįiremocinįsąmoningumą.

POjūčIųLAvInIMAS

Išnaujoatrastipojūčių lavinimą iremocijųsvarbąugdant
skatinoLietuvosedukologijosuniversitetovyriausiojibotanikė
Teresė Jokšienė. Josnuomone, šiandienospožiūris į vaiko
ugdymą turi kisti dėl ateinančios naujos kartos, augančios
besivystančiųtechnologijųirdidžiulioinformacijossrautolai
kotarpiu.Švietimobendruomenei iškylanaujųuždavinių,ne
tikkaipsudominti,motyvuotivaikusmokytis,betirkaipjuos
paruoštinuolatkintančiogyvenimosąlygoms.
„Bet kurioje situacijoje gebėsimeorientuotis tada, kai ga

lėsimeatsakyti į klausimą: kąaš jaučiu?Evoliucija jausmui
skyrėsvarbiausiąvietąžmogaussieloje,nestikreaguodamas
įsavopojūčiuspriešmilijonusmetųjissugebėjoišlikti.Neiš
girdęspavojingošnarėjimo,neužuodęsapiepavojųįspėjančio
kvapo,jisžūdavo.Šiesunkumaiformavomūsųemocijas,tad
lemiamomisakimirkomisnetirpasikeitusgyvenimosąlygoms,
sprendimuspriimanegalva,oširdis“,–apiepojūčiųsvarbą
aiškinoT.Jokšienė.
Emociniaicentraidalyvaujairturididžiulęįtakąvisųsmege

nų,taippatirmąstymocentrųveiklai,todėlpojūčiai,emocijos
lemiamūsųelgesį,mąstymąirgebėjimąpriimtisprendimus.
Lavindamisavopojūčiusiremocinesreakcijas,galimeišmok
tinetikpažintisavojausmus,betir įveiktimokykloje(vėliau
savarankiškamegyvenime)kylančiussunkumus.T.Jokšienė
teigė,kadtamsvarbuturėtiturtingąugdymosiaplinką.

vaikųpojūčiusatveriažaliosioserdvės

Šiųdienųugdymasorganizuojamasklasėseiryrasiejamas
daugiausiaisuregabeikalbinekomunikacija.Taipnetenkame
svarbiosinformacijosapiesupantįpasaulį,žiniųapiesave,nes
naudojametikvienąarkelispojūčiusiresameribotojeklasės
erdvėje.Botanikės nuomone, turtingiausia ugdymoaplinka
yragamta,kuriojevaikaigaliatvertivisussavopojūčius,tad
ugdymoįstaigasskatinaplačiaunaudotisodininkystėsveiklas,
įsirengtiarplėstiturimasžaliąsiaserdves,naudojantjasmažylių
vidiniamspatyrimams.
Įsitikintigamtospoveikiumokytojaigalėjopatysdalyvauda

migamtospatirtinėjeprogramoje.Bernardinųsodoaplinkoje
pedagogaigilinosiįsavopojūčiusiraplinką.Gamtospatirtinę
programą išbandęmokytojai tikino,kadpajutodaugybęge
rųemocijų:dėmesį,šilumą,meilęžmogui, laisvę,norąkurti,
džiaugsmąir laimę.Atrastasryšissugamtaveikėteigiamai,
raminamai,pabaigojedaugelisprisipažino,kadstengsisilgiau
pabūtisusavimigamtoje.

UGdyTOjųŽALIOjIPATIrTIS

Perforumąugdytojaitaippatdalijosisavopatirtimi,drąsin
damisodininkystėsveiklasnaudotiugdant,integruojantjasį
ugdymoprogramas.Rokiškior.Kavoliškiomokyklosdarželio
bendruomenėsatstovėSonataStoškuvienėpasakojoapiepir
muosius„Žaliospėdos“žingsnelius,kuriantlietuviškąsodelį,
pavėsinęišvyteliųirsaulėgrąžųkampelį.Vienasįdomiausių
atradimųvaikamsbuvonesubrendusiospupelės,kuriassky
nėirnešėsinamo,netikėtairtai,kadjiemslabiausiaipatiko
petražoliųskonis.
PenktusmetusšiojeiniciatyvojedalyvaujančioJonavoslop

šeliodarželio„Dobilas“direktorėspavaduotojaugdymuiVanda
JadvygaValentienėvardijoįrengtusžaliuosiusplotus:sukurtas
ekologinismedžiųtakas,„Raudonųjųirbaltųjųdobilų“eksperi
mentinėpažinimoaikštelė,įvairaustiposodeliai,gėliųklombos
iralpinariumai.Planuojamaįsigytišiltnamį,įrengtipavėsinesiš
vyteliųpriežaidimųaikštelių.
Kuriant žaliąsias erdves čia visusmetus organizuojamos

ugdomosiosveiklos.MeniniougdymomokytojaVioletaBor
sevskienėpasakojo apie gražią darželio tradiciją, suburian
čią iraplinkinesugdymo įstaigas: „Sužydėjusvaikų tulpėms
kviečiame rajonų ugdymo įstaigas ir organizuojame tulpių
simpoziumą.Norsdarbūnašalta, tačiauvisidžiaugsmingai
einame į lauką,kur laukiaparuoštistalai,dailėspriemonės,
vykstapleneras.“Šiemetčiataippatbuvoorganizuotiįstaigos
simboliorinkimai,perkuriuossurengtosdiskusijosirparoda.
Rinkimuosedalyvavotėveliai,seneliai,pedagogaiirvaikai,o
nugalėtojutapodobilas.
Mokytojataippatdalijosiįspūdžiais,kasvienądienąvaikams
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Emocinėsparamos tarnyba „Vaikų linija“kviečia ruoštis ir
dalyvauti aštuntojoje nacionalinėje „Veiksmo savaitėje BE
PATYČIŲ2017“, kuri kitaismetais vyks kovo20–26d.Gy
venimo be patyčių idėją palaikančios švietimo ir ugdymo
įstaigos, aktyvios organizacijos, socialiai atsakingo verslo 
atstovaiirvisipilietiškižmonėssavoveiklomisiriniciatyvomis
galitapti„VeiksmosavaitėsBEPATYČIŲ“dalyviais,kartupa
dėtikasdienstabdytipatyčias.

 
„Tikėtissumažintipatyčiųmastągalimetikdaugmetųnuo

latos ir kasdien dirbdami:mokyklose taikydami pasaulyje
pripažintasprevencinesprogramas,mokydamimokytojustin
kamaireaguotiįpatyčias,skatindamitėvusaktyviauįsitraukti
sprendžiantpatyčiųsituacijasirkviesdamiplačiąjąvisuomenę
nepritartipatyčiųapraiškoms,–teigia„Vaikųlinijos“vadovas
dr.RobertasPovilaitis.–Organizuodami „Veiksmosavaitę“,
norimesutelktivisuomenėsdėmesį įpatyčiųproblemą.Kad
gretaenergetikosarekonomikosproblemųpamatytumeirso
cialinesproblemas,kadgalėtumeįvertinti,kaipmumssekasi

Artėjant„veiksmosavaiteiBEPATyčIų2017“,
kviečiamapatyčiasstabdytikasdien

mažintipatyčiųpaplitimą,arsistemingaitaikomeveiksmingas
priemonesspręsdamišiąproblemą.“
„Vaikųlinija“jau13metųvykdokampaniją„BEPATYČIŲ“,

kuriasiekiamastabdytipatyčiasmūsųvisuomenėje,kadtiek
vaikai,tieksuaugusiejigalėtųjaustissaugūssavoaplinkoje.
Pastaraisiaismetaispatyčiųproblemasulaukėsvarbausval
džiosatstovųdėmesio.

PrezidentėDaliaGrybauskaitė balandį inicijavo socialinę
kampaniją„UžsaugiąLietuvą“,kuriosvienasištikslų–siste
minėkovasupatyčiomismokykloje.„Vaikųlinijos“specialistai,
palaikydamišiąPrezidentėsiniciatyvą,prisidėjosavokonsulta
cijomisirparuošėrekomendacijų,kaipšaliesugdymoįstaigose
užtikrintiveiksmingąpatyčiųprevenciją.Gegužęšaliesvadovė
pateikėŠvietimoįstatymopataisas,kuriomissiekiamasukurti
kovossusmurtusistemąvisosešaliesbendrojougdymomo
kykloseirprofesiniomokymoįstaigose.Seimuispalįpritarus
šiomspataisoms, josįsigaliosnuo2017m.rugsėjo1d.Vil
niausmiestosavivaldybėtaippatėmėsiaktyvesniųveiksmų,

sukėlė didžiausias emocijas: „Pradėjo bręstimūsų ropiniai
kopūstai...Netikėtai jų lapaiaplipošimtakojais.Vaikaipuolė
žiūrėti į lauką, liesti irpieštineaugalo lapus,o tuosvikšriu
kus.“Pasakpedagogių,daugįdomiosveiklos,atradimų,puikių
emocijųugdytiniaipatyrėkiekvienameetape:nuosėjimo iki
derliausnuėmimo.
JurbarkoVytautoDidžiojo pagrindinėsmokyklosatstovės

pristatėprojektą„Žaliojilaboratorija“,kuriamedalyvaujaapie
110mokiniųnuopirmosikiseptintosklasės.Projektovadovė
JolantaKundrotienėpasakojo,kadšiuometuvykstatiriamo
siosveiklos,vadovaujamasipagrindiniaispatyriminiougdymo
principais.Tiriamosios veiklos pavyzdžius pristatė pradinių
klasiųmokytojosElenaBakšienėirZitaAmbrakaitienė.„Vaikai
pastebėjožydintįserentįirjiemskiloklausimas,kurbręstagėlės
sėklos.Taiperaugoįilgalaikįprojektą:nagrinėjomeserenčio
sandarą,sėjome,stebėjome,iškuriųsėklyčiųišdygsdaigelis,
visąlaikąpildomekalendorių.Perpasauliopažinimopamoką,
nagrinėdamitemą„Gyviirnegyvidaiktai“,nusprendėmeištirti,
kaipaugantisserentisreaguojaįsaulę.Vaikamsjaukylanaujų
klausimų,tadveiklųviensušiuoserenčiuturėsimevisusme
tus“,–tikinomokytojaE.Bakšienė.

BiologijosmokytojaRitaLazdauskienėpabrėžėsodininkys
tėssvarbąemociniamugdymui.Pasakjos,vaikaibūdamigam
tojeviskądarosupuikianuotaikairgeraislūkesčiais.Taijuos
teigiamaiveikiairsėkmėtampadaugmalonesnė,suteikiapa
sitikėjimo.Siekiantįtrauktivyresniojoamžiausvaikus,jipatarė
atsižvelgtiįtarpsniųypatumusirpagaljuospaskirstytiveiklas.
KuršėnųDaugėlių pagrindinėsmokyklos atstovėDaiva

Daujotienėpristatėvisąbendruomenęsubūrusįprojektą.Tai
savanoriškagėliųsodinimoakcija.Mokiniųtarybagėliųsėk
lasdalijovisiemspanorusiemsprisijungtiprieiniciatyvos.Per
gegužėsmėnesįpaskelbtąsavanoriškągėliųsodinimoakciją
užaugintasgėlessodinoirsodeliuskūrėvisi:nuoseptynerių
iki septyniasdešimt septyneriųmetų, dalyvavomočiutės su
vaikaičiais,mokyklosdarbuotojai,vaikaiirtėveliai.

SOdOdIrBTUvėS

Perforumąugdytojaitaippatišbandėsododirbtuves.Čia
„Žaliosstotelės“komandapristatėantistresoprogramą,įžemę
sėjantįvairiasžoleles,architektėVilijaDaugėlaitėNoreikienė
supažindinosugamtinėmismedžiagomis,gaminantmažųjųso

deliųmaketus,„Žolynųnamų“
įkūrėjaRasaBuslavičienė–su
žolynų skoniais, o „Gamtos
kvapų“ lektorėAistraPapaitė
rodė, kaip panaudoti kvapus
veiklosesuvaikais.Perprak
tiniusužsiėmimusįgytąpatirtį
ugdytojaitaikysorganizuoda
miveiklassavoįstaigose.

Šis teks tas – ini cia ty vos „Ža lia 
pė da“ da lis, vi suo me nei pri sta tan ti 
ža lių jų erd vių nau dą ir ra gi nan ti 
or ga ni zuo ti au ga lų au gi ni mo veik-
las sa vo ben druo me nė se, sie kiant 
ug dy ti at sa kin gą ir ku rian čią jau ną ją 
kar tą. Dau giau in for ma ci jos apie 
ug dy mo įstai goms skir tą ini cia ty vą –  
www.eko kar ta.lt.

LinaBAKŠYTĖGamtos kvapų sodo dirbtuvės
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Spalio 23–29 d. Kauno
„Varpo“ gimnazijosmokinių
komanda, lydima direktorės
Ilmantės Bagdonės ir mo
kytojųRitosMisiūnienės bei
JovitosDamijonaitienės, da
lyvavo trečiajame jau antrus
metus vykdomo „Erasmus+“
projekto„Darbasirgyvenimas
Europoje“ dalyvių susitikime
Vokietijoje (Berufsbildende
SchulenSoltau).Jametaippat
dalyvavoatstovai iš Lenkijos
(Olesnicos) irTurkijos (Zon
guldako)mokyklų.
Gimnazistai įtemptai dirbo

kartu su kitų šalių atstovais,
organizuodami parodą „Stu
dijos Europoje“. Jie turėjo
kuopatraukliaupristatytisavo
šalies universitetus ir studijų
programas:parengtistendą,parodytinamųdarbą–sukurtą
vaizdoįrašąapiegalimybesirgalimasproblemasstudijuojant
užsieniečiams,dalytisavosukurtuslankstinukus.Mūsųgim
nazistai pasirinko tris benepopuliariausias aukštojomokslo

„Eras mus+“ pro gra mą Lie tu vo je ad mi nist ruo ja Švie ti mo mai nų pa ra mos fon das. Pro jek tas fi nan suo ja mas 
Eu ro pos Ko mi si jos lė šo mis. Šis straips nis at spin di tik au to riaus po žiū rį, to dėl Eu ro pos Ko mi si ja ne ga li bū ti 
lai ko ma at sa kin ga už bet ko kį ja me pa tei kia mos in for ma ci jos nau do ji mą.

„Eras mus+“ pro jek to „Gy ve ni mas ir dar bas Eu ro po je“  
dalyviųsusitikimasvokietijoje

įstaigas Lietuvoje – Kauno
technologijų,VilniausirLietu
vossveikatosmokslųuniver
sitetus. Renginyje dalyvavo
Soltaumiestelio vicemeras,
vietos spaudosatstovai,mo
kyklos administracija,moky
tojai,mokiniai.Parodąaplankė
irįstaigojebesimokantysmoki
niaiišSirijos,Irano,Eritrėjos.
Jie itin domėjosi integracijos
galimybėmis.
Gimnazistaiaplankėnema

žai žymių regiono vietų: visą
dienąpraleidoantramepagal
dydį VokietijosmiesteHam
burge, pramogavogarsiuose
HeidėsirSeregenčioparkuo
se bei istoriniameBrėmene.
Mokiniamssavaitėneprailgo,
jie jau ilgisi savo draugų ir

antrosiomistapusiųšeimų.Daugumaprisimenašiąpatirtįkaip
įsimintiniausiągyvenime.

JovitaDAMIJONAITIENĖ
Kau no „Var po“ g-jos mo ky to ja

Darbas grupėse

spręsdamapatyčiųproblemąšvietimoįstaigose.Vasarąbuvo
patvirtintapirmojiLietuvojepatyčiųprevencijosmiestomokyk
losetvarka,kuriąrengiantprisidėjoir„Vaikųlinijos“specialistai.
Tęstidarbus,stabdantpatyčiasirskatinantdraugiškąelge

sį,kitaismetaiskviesaštuntoji„VeiksmosavaitėBEPATYČIŲ
2017“, prie kurios kasmet prisijungia didžioji dalis švietimo
įstaigųišvisosLietuvos.Kartususavobendruomenėmisjos
kuriairvykdoįvairiaspatyčiųprevencijaiskirtasveiklas.Paty
čiųproblemąpadedaspręstiirsusitelkęiniciatyvospartneriai
beiidėjąpalaikančiosorganizacijos:Lietuvosvaikųirjaunimo
centras,VšĮ„Vaikolabui“,Paramosvaikamscentras,Specia
liosiospedagogikosirpsichologijoscentras,Lietuvospolicija,
„Vaikystės sodas“, Informacinių technologijų centras,Ryšių
reguliavimotarnyba,asociacija„Langas įateitį“,Vaikoteisių
apsaugoskontrolieriausįstaiga,Lietuvosmoksleiviųsąjunga,
Lietuvospsichologųsąjunga,Švietimo irmoksloministerija,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie
Socialinėsapsaugosirdarboministerijos,Vilniausvisuome
nėssveikatosbiuras,Kaunokinocentras„Romuva“,Vilniaus
miestosavivaldybė,Vilniausmiestopsichologinėirpedagogi
nėtarnyba,Vilniauskinofestivalis„Kinopavasaris“,Lietuvos
nacionalinisdramosteatras.„VeiksmosavaitėsBEPATYČIŲ“
rėmėjai–EuroposSąjungosfinansuojamasprojektas „Sau
gesnisinternetas“ir„WesternUnionFoundationLithuania“.

Ugdymo įstaigos ir organizacijos, norinčios dalyvauti
„VeiksmosavaitėjeBEPATYČIŲ2017“,iki2017m.kovo1d.
kviečiamos registruotis kampanijos „BEPATYČIŲ“ interneto
svetainėjewww.bepatyciu.lt.Visi užsiregistravędalyviai per
„Veiksmosavaitę“šiojesvetainėjegalėsskelbtinaujienassu
nuotraukomisapievykdomasveiklasirpasidalytisavogerąja
patirtimi,idėjomissukolegomis.

„Vaikųlinija“kitųmetų„VeiksmosavaiteBEPATYČIŲ“sieks
atkreiptidėmesįįsvarbųpatyčiųstebėtojųvaidmenį.
„Analizuodami patyčiųmastą, dažniausiai kalbame apie

vaikus,kuriepatiriapatyčiasartyčiojasi.Neretaipamirštame,
kadpatyčiosedalyvaujairvisišiąsmurtoformąmatantysvai
kai.Nuojų–patyčiųstebėtojų–elgesiodažnaipriklauso,ar
patyčios toliauvyks irstiprės,arbussustabdytos,–aiškina
„Vaikųlinijos“kampanijos„BEPATYČIŲ“koordinatorėAurelija
Jocaitė.–Svarbu,kadpatyčiasmatantysvaikaiparodytų,kad
nepritarianetinkamamelgesiui, irpraneštųapie taisuaugu
siesiems.Kuodaugiau patyčias stebinčių vaikų papasakos
apietaisuaugusiesiems,kuriaispasitiki,tuodaugiaupatyčių
bussustabdyta.“
Norėdamapaskatinti stabdyti patyčiasmokyklose, „Vaikų

linija“ kviečiamokinius dalyvauti dviejuose konkursuose. Jų
nugalėtojai busapdovanoti per „Veiksmo savaitęBEPATY
ČIŲ2017“.

Dainuojantysirgrojantysmokiniaikviečiamisusiburti įkū
rybinękomandąirsukurtidainąkonkursui„Patyčiosbijotavo
nepritarimo!“. „Vaikų linija“, bendradarbiaudamasuLietuvos
nacionaliniu dramos teatru, šiuo konkursu skatina jaunuo
siuskūrėjusžodžiaisirmuzikaparagintibendraamžiusnelikti
pasyviais stebėtojais, stabdyti patyčias, parodant, kad joms
nepritariama.Daugiau informacijos apie konkursą rasite – 
goo.gl/3lRH5k.
Omokiniai,kuriemsartimesnivizualūsmenai,kviečiamida

lyvauti„Vaikųlinijos“rengiamameplakatųkonkurse„Patyčios
bijotavonepritarimo!“.Savoidėjas,kaippaskatintistebėtojus
stabdytipatyčias,mokiniaikviečiamipasirinktameninetechni
kakūrybiškaiatskleistiplakatesušūkiu.Daugiauinformacijos
apiešįkonkursąrasite–goo.gl/e0Wf6E.



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

11

Mokyklose

Kaimokyklosvidauskultūraparemtapagarbiaistarpusavio
santykiais,pasitikėjimuirempatija,vyraujanuoširdusbendra
darbiavimas,atsirandatapatumosubendruomenejausmas.
TokįjausmąpatyrėmerudeniškaisaulėtąŠvenčioniųprogim
nazijosbendruomenėsdieną.Nuopatankstyvorytomokykloje
šurmuliavomokiniai,jųtėvai,mokytojai.Vienismagiaišneku
čiuodamiesi,juokaudami,kitilabairimti,susikaupęskubėjoį
veiklas.Beabejo,galimepasigirti,kadprogimnazijojeyrane
vienagraži,giliastradicijasturintišventė,daugybėprasmingų
visąbendruomenęsuvienijančiųrenginių,tačiaušipirmąkartą
organizuotadienabuvoypatinga–jiskirtaasmenybękurian
čiambendruomeniškumuipuoselėti.
Organizuodamiprogimnazijosbendruomenėsdieną,stiprin

damibendravimoirbendradarbiavimo,kūrybiškumoįgūdžius,
skatinomevisusnariusaktyviaidalytisidėjomisrengiantnetra
dicinesveiklasirjosedalyvaujant.Pamąstęapietai,kaspadėtų
mūsųvaikamstaptidar laimingesniems,kokiosveiklosbūtų
įdomioskiekvienambendruomenėsnariui,kasdienespamo
kaspakeitėmeįklasėsbendruomenėspamokas,protmūšius,
rašiniųkonkursus,sportovaržybas.
Perkūrybiškas,turiningasirįsimintinasklasėsbendruome

nėspamokasorganizuotosįvairiosveiklos,padėjusiosmoki
niamspažintisave,pasinaudotistiprybėmis,ugdytisgebėjimą
vertintiirpristatytisave,įsivertintipasiektąkompetencijųlygį,
planuotitolesnįmokymąsi,apmąstyti.Klasiųauklėtojai,tėveliai
irpatysmokiniaiorganizavoįvairiuspažintinius,psichologinius,
loginiusirkitusžaidimus.Norėtųsipabrėžtitai,kadkiekvienas
klasėsnarysbuvomatomas,kiekvienasgalėjoišreikštisave
irpajusti,jogyrasvarbusirreikalingas.

visavertębendruomenękuriamekartu

Didelis būrys azartiškų, galvotųmokinių, tėvelių irmoky
tojų rinkosi į aktų salėje vykusiusprotųmūšius, kurie buvo
organizuoti kiekvienamklasių koncentrui.Niekas neišmušė
komandųišvėžių,oypačpenktųklasių.Joskovodamosdėl
„Šauniausiosšeimynėlėstitulo“netikatsakinėjoįklausimus,
betirkūrėeiles,vaidino,atlikoužduotisužrištomisakimisirkt.
Smagu,kadmokiniamspatinkalinksmi,komandiniai,oypač
protiniai žaidimai.Kaidraugedar yra ir penki tėveliai, kurie
labaistengiasipadarytiviską,kadtikkomandanugalėtų(toks
ir yra konkursų tikslas), ryžtas ir atsakomybės jausmas tik 
stiprėja.
Progimnazijos bendruomenės dieną teko paimti į rankas

rašikliusirpasidalytimintimis,koksyraarturėtųbūtiidealus
mokytojasirmokinys,kokįsaveirsavoprogimnazijąįsivaiz
duoji ateityje, kokią Lietuvą ar gimtąjįmiestą (kaimą) kurs
arkuriakiekvienomūsųkarta.Norsrašinių temos išanksto
nebuvožinomos,smagu,kadminčiųnetrūkonėvienam.Rašė
visimokiniai,tėvai,pamokojedalyvavęmokytojai.Kiekvienas
turėjoplanų,svajonių,ateitiesvizijų.„Mūsųmokyklavadinsis
karališkąjaprogimnazija,nesjojelabaigera“,„Manonamaibus
Švenčionyse,nesčiagyvenuaširčiagyvensmanošeima.“
Šiądienąūžėirsportosalė.Kiekvienąpamokąnetiloteisėjų

švilpukaiirsirgaliųšūksniai,nesaikštelėjerungėsistipriausios
klasiųkomandos.Norstvyrojogeranuotaikairšypsenos,es
tafetėse,perkvadratoirmažojofutbolorungtynesvykoatkakli
kova.Na,okaitokspalaikymasirsavojėgųnegailitėtisarma
ma,norasnugalėtitampadardidesnis.Kaipirvisosevaržybose
buvoišaiškintinugalėtojai,bettikrąjalaimėtojagalimaskelbti
puikiąnuotaiką.Jiužvaldėvisusdalyvius,kuriejauiškartopo
varžybųėmėplanuotikitaspanašiasveiklas.
Dienos pabaigoje vyko refleksija, per kurią buvo aptarta

turininga,kūrybiškaveikla.Vėliaupilnutėlėjeaktųsalėjeįteik
ti apdovanojimai protmūšių, sporto varžybų, progimnazijos
bendruomenės dienos logotipo konkurso nugalėtojams ir
aktyviausiems,laiko,idėjų,žiniųirjėgųnegailėjusiemstėve
liams, išsakytosvisossusikaupusiosmintys,kurias,manau,
labai suprantamai ir aiškiai išreiškė į bendruomenę kreipę
sisdirektorius JurijSemaškobei šeštokaiSmiltė irMantas.
„Mes–bendruomenė,–teigėjie,–kuriojevyraujaatvirumas,
įvairovė,geranoriškumas,pagarba,norasveikti.Tikimevieni
kitais,laukiamevienikitų,gerbiamevienikitus,visijaučiamės
reikalingiirsiekiamebendrųtikslų.“Renginiopabaigojedaugy
bėsžiūrovųaplodismentųsulaukėnuotaikingasprogimnazijos
menokolektyvo„Šaltinėlis“koncertas.

Pasibaigus progimnazijos bendruomenės dienai dar ilgai
netrūko gerų emocijų, šiltų žodžių, pašnekesių. Įsitikinome,
kadneužtenkaturėtipedagogikosirpsichologijosžinių,išma
nytivaikofizinėsirpsichinėsraidosypatumus,reikiaglaudžiai
bendradarbiauti tarpusavyje, norėti burtis ir veikti didesnėje
ugdytojųirugdytiniųbendruomenėje.
Norime nuoširdžiai padėkoti įmūsų renginį atvykusiems

tėveliams.Progimnazijos bendruomenės dieną jie savopa
vyzdžiu įrodė,kadyranesvečiai,oaktyvūsbendruomenės
nariai,rodantysiniciatyvąirskatinantyssavovaikusdardrąsiau
jaustisirsiektitikslų.„Mesjaučiamėslaukiamiirreikalingi“,– 
sakėjie.
Tikimės,kadŠvenčioniųprogimnazijosbendruomenėsdie

natapsdarvienatradicija,kuriamespagrįstaididžiuosimės.
Juk tik visuotinis sutarimas ir susitelkimas padeda pasiekti
svarbiųrezultatų.

IrenaSTUGLIENĖ
Švenčioniųprog-josdirektoriauspavaduotojaugdymui

Kla sės ben druo me nės pa mo ka

Pro tų mū šis
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Mes,MarijampolėsRimantoStankevičiauspagrindinėsmo
kyklosdešimtokai,lydimiauklėtojosIrenosŪkelienės,vykome
į edukacinę kelionę – aplankėmeMarijampolės profesinio
rengimocentrą.
Sutartu laikuprieMarijampolėsprofesinio rengimocentro

pasitiko karjeros koordinatorė IrmaPetraškaitė ir Statybos
mechanikosskyriausvedėjasGražvydasJuodišius.Jieapro
dėneseniaiatidarytącentrą,rengiantįmelioracijostransporto

IšvykaįMarijampolėsprofesiniorengimocentrą

sektoriausspecialistus,apiejįpapasakojo.Taivienintelistoks
centrasnetikMarijampolėsapskrityje,betirvisojeLietuvoje.
Buvomesupažindintisumoderniažemėsūkiotechnikairnau
jausiaautomobiliųdiagnostikos,priežiūrosirremontoįranga.
Apžiūrėjomeapdailininkospecialybėsmokiniųpraktiniomoky
mopatalpas.Galėjomestebėti,kaipcentroauklėtiniaimokosi
tinkavimodarbųirfloristikosmeno,kirpėjoirautomechaniko
profesijų.Daugelismūsųsusidomėjogalimybegauti išsilavi

nimą ir tapti gerais specialistais.
Centre būtų sudarytos sąlygos
ne tik įgyti apie 30 specialybių,
bet ir suteikta galimybė pagilinti
žinias bei kvalifikaciją stažuotėse
užsienyje.
Mūsų karjera prasideda jau

mokykloje, joje dedami tolesnių
karjerossiekiųpamatai,ugdomos
kompetencijos. Norime teisingai
pasirinktimokymosikryptį,profesiją
ardarbinęveiklą,tobulėtiirmokytis
visągyvenimą.Tadišvykaįkasme
tę atvirų durų savaitę „Profesijos
diena“Marijampolėsprofesinioren
gimocentremumsbuvonaudinga.

JurgitaJUNEVIČIŪTĖ
RimantoStankevičiauspagr.m-klos 

10klasėsmokinė

Jaupenktąkartąlapkričio21–25d.ŠirvintųLaurynoStuo
kosGucevičiausgimnazijojevykoprojekto„Drąsinkimeateitį“
organizuojamaVerslumo savaitė, per kurią buvo siekiama
susigrąžintibaigusiusmokinius,galinčiuspasidalytipatirtimi,
motyvuotiirįkvėptikryptingaisiektiužsibrėžtųtikslų.
IIaklasėsmokiniaisusitikosuprieš12metųmūsųmokyklą

baigusiaUAB „Askovita“ keramikeAgotaVysockiene.UAB
„Askovita“–didžiausiaLietuvoje irBaltijosšalysekeraminių
dirbiniųgamykla,kuriosspecializacija–gėliųvazonai,kera
minėsvazos,moliniaisuvenyrai.Produkcijaplatinamanetik
Lietuvoje,betireksportuojamaįEuroposSąjungosšalis.Visi
gaminiaiyraekologiški.Gegužėsirbirželiomėnesiaisįmonė
kviečia1–12klasiųmokiniusįkeramikospamokas„Lietuviškas
molis“.UAB„Askovita“prieškeleriusmetusvykdėprojektąsu
Vilniausdailėsakademija,tadviešniaparodėjųsukurtąfilmą.
Lapkričio22d.įIIbklasėsekonomikospamokąatvykoUAB

„Vizoma“direktoriauspavaduotojasMartynasLisauskas.Jispa
pasakojoapieekonomikosstudijasVilniausuniversitete(VU),
paaiškinogimnazistamsaktyviųirpasyviųpajamų
esmę,pristatėUAB„Vizoma“darbospecifiką.
Lapkričio 23 d. su III–IV klasių gimnazistais,

besimokančiaisekonomikos,susitikojaunasisra
jonoverslininkas–buvęsmūsųmokinysAurimas
Baravykas.JisšiuometuvadovaujaUAB„Teco“.
Taiįmonė,užsiimantididmenineprekybaakmens
gaminiais.Pašnekovaspasakojoapiesave,po
mėgius(kelionės,parasparniųsportas,kopimas
įkalnus, tenisas,nardymas),pirmąjį irdabartinį
verslą.Aurimas–darlabaijaunas,tačiauiššūkiųjo
gyvenimenetrūko:stojimasįVilniauslicėjų,savojo
verslopradžia(baidariųnuoma),šeimosverslas,
trauma...Prieš1,5metųgydytojaiprognozavo,kad

verslumosavaitė yratik1proc.tikimybė,jogjisvaikščios.IršiandienAurimasyra
tokspats,kokįmatėmeprieškeleriusmetus.„Vertinkimesavo
gyvenimąirtikėkimetikgeraisdalykais“,–teigėpašnekovas.
Kiekvienasmokykląbaigęsjaunasžmogusturėtųmokėtipla

nuotisavofinansus.Okasgeriaumokiniamspadėssusigaudyti
asmeniniųfinansųdžiunglėse,paaiškinspinigųirsaugiosatei
tiessvarbą,jeigunebankoekspertai.SEBbankas–socialiai 
atsakingaorganizacija,šaliesmokyklomssiūlantiorganizuoti
diskusijasapiefinansinįraštingumą.Lapkričio25d.IIairIIc
klasiųmokiniamsekonomikospamokasvedėGintarėBernotai
tėirAndriusAgafanovas.Gintarė–VUekonomikosmagistrė,
likvidumoataskaitųanalitikė.Andrius–ISMVadybosirekono
mikosuniversitetorinkodarosirvadybosmagistras,procesųto
bulinimoirplėtrosvadovas.JieabudirbaSEBgrupėspaslaugų
teikimo„SkandinaviskaEnskildaBankenAB“Vilniausfiliale.
Pašnekovai sumokiniais kalbėjo apie tai, kaip dabar pri

imami sprendimai gali nulemti ateitį, paskatino galvoti apie
ateities profesijas, aptarė pinigų taupymo svarbą ir suteikė
praktiniųpatarimų.InteraktyvidiskusijaparengtapagalperLNK
televizijąrodytąfilmą„Rytojusatėjovakar“,priekuriokūrimo
prisidėjoSEBbankas.Jamesavovizijomisapieateitįdalijasi
žinomi Lietuvos ekspertai: istorikasAlfredasBumblauskas,

gydytojaspsichoterapeutasEugenijusLaurinaitis,
biologijosmokslųdaktarasRolandasMaskoliūnas
irekonomistas,SEBbankoprezidentopatarėjas
GitanasNausėda.Tokiospamokos,galbūt,padės
mokiniamskruopščiauplanuotiateitį.
BrianasTracy yra pasakęs: „Gyvenimas pa

našus į kodinę spyną. Jūsų uždavinys surasti
teisingusskaičius ir teisingą jųeilėstvarką,kad
galėtumėteprieitiprievisko,kotiknorite.“Tikimės,
kadVerslumosavaitėssusitikimaipadėsgimna
zistamsatrakintisavokodinęspyną.

RitaČESONIENĖ
Projekto„Drąsinkimeateitį“koordinatorėA. Ba ra vy kas
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Alytausr.Miroslavogimnazijabendradarbiaujanetik
suAlytausrajonougdymoįstaigomis,betirrandaga
limybių,būdųbendrautisukitomisšaliesmokyklomis.
Vienastokiųbendradarbiavimopavyzdžių–nuoširdūs
ryšiaisuVarėnosr.MerkinėsVincoKrėvėsgimnazija.
Šiemet, kaip ir pernai, buvomepakviesti į įdomų

kasmetįrenginį–rašytojoV.Krėvėsgimimometinių
minėjimą.Jotema„Dainavosšaliesžemėje“.Rengi
nyjedalyvavovienuolikamūsųgimnazijosIVgklasės
mokiniųkartusudirektoriumiRomualduGelažausku
irmanimi,lietuviųkalbosmokytojaNijoleMiliene.Iš
pradžiųvykoSimajudoturgus–patitriukšmingiausia,
margaspalvėšventėsdalis,kaivisiemsbuvosuteikta
galimybėprisistatytiirpakviestiskanautisavogamintų
skanėstų.DraugesuAkvileKubričenkaitedainavome
liaudiesdainą,oAustėjaŽukauskaitėsakėprisistatymokalbą
irkvietėapsilankytipriestalo„Dainavoslegenda“.Kaiptikra
meturguje(beje,pirktičiabuvogalimatikužpinigus–krėviu
kus)turėjomeprogąpasitikrintibendravimosunepažįstamais
žmonėmisgebėjimus,mokėmėsreklamuotisavoproduktus.
Labiausiaivisigyrėmūsųgiliųkavą,norsmielairagavoirmo
liūgųuogienės,saldainiųbeikitųgardumynų.
Potokiosįspūdingospradžioslaukėrimtidalykai:klausėmės

MerkinėsgimnazijosIVgklasėsmokiniųskaitomųpranešimų
tema „V.Krėvės tragedijos „Skirgaila“ aktualumas ir idėjinis
pjūvis“.Tikrarenginiopuošmenatapoteatralizuotosrašytojo
padavimųinterpretacijos„Dainavoslegendosatgyja“.Pasirodė
Varėnos„Ąžuolo“,Druskininkų„Ryto“gimnazijųmokiniai,tarp
jųįsikomponavomeirmessusavodarbeliuprojektu„Krėviškai

Ben dra dar bia vi mas  
tur ti na

Mi ros la vo g- jos ko man da Si ma ju do tur gu je (an tra iš de ši nės sto vi Mer ki nės V. Krė vės g- jos mo ky to ja 
Ri ta Čer niaus kie nė)

apiepadavimutampantįparką„Dainavoslegenda“.IVklasės
gimnazistaiskaitėpagalV.Krėvėspadavimųstilistikąparašytus
tekstusapienykstantįparką.Pristatėmeirkitąprojektodalį:
parodėmesavosukurtą,pačiųrašytaistekstaisįgarsintąfilmu
kąapiemūsųpasivaikščiojimąpoparką„Dainavoslegenda“.
Savokūrybiniudarbusiuntėmežinią,kadirAlytausrajonedar
yravieta,saugantirašytojoV.Krėvėsatminimą.
Šventėspabaigojemokyklųbendruomenėsapsikeitėsimbo

linėmisdovanomis,padėkomis.Merkinėsgimnazijosšventėje
dalyvavusiųIVgklasėsmokinių irpedagogųnuomone,ben
dradarbiaudamisukitomismokyklomisįgyjamenaujųpatirčių,
kuriosturtinamūsųgyvenimą.

NijolėMILIENĖ
Miroslavog-joslietuviųkalbosmokytoja

Klaipėdosr.Gargždų„Vaivorykštės“gimnazijaturi
keletąsavitųtradiciniųrenginių.Vienasjų–rudenįsu
trenksmupraūžusiospirmokųkrikštynos.Perrenginį
pasveikinaminaujokai, jie ir jųklasiųvadovaišven
tiškaipriimamiįgimnazijosbendruomenę.Užšventę
atsakingiantrokai.Šisįvykisirišvienų,iriškitųpa
reikalaujanemažaikūrybingumo,darbštumoirlaiko.
Šiųmetųrenginiotema–olimpinėsžaidynės.Kiek

vienapirmokųklasėgavoskirtingaspotemes,kurias
turėjoatskleisti.Pustrečiossavaitėspasiruošimopra
bėgoakimirksniu,visątąlaikądrąsiausiiroptimizmo
neprarandantysmokiniai prašėmokytojų: „Išleiskite
iš pamokos parepetuoti.“ Vyko nuolatinė kova dėl
galimybėsrepetuotiaktųsalėje.Taiįrodo,kaipnoriai
gimnazistailaukėšventės.
Pagaliauišaušonekantriailauktasšventinisrytas,

kurisstebinoveiklųįvairove.Pirmokamsirantrokams
organizuotasnetradicinisugdymas.Pirmokų„krikšta
tėviai“nesnaudėirpriešpirmąjąpamokąrikiavosiprie
pagrindiniųdurų,pasitikosavoglobotinius.Netrukus
naujieji gimnazistai patraukė įmokyklos stadioną sportuoti:
tekoatliktišuoliukus,pritūpimus...Nebuvolaikonetatsikvėp
ti–reikėjogarsiaisakytipriesaiką,okaikampasisekėpara
gautiantrokųgamintoskošės.Štaitokiabuvorytinėdalis,kuri
patvirtino:„Sveikamekūne–sveikasiela“.
Artėjant vakarui į gimnaziją vėl pradėjo rinktis I–II klasių

mokiniai, jų savivaldos nariai,mokytojai, klasių irmokyklos
vadovai.Pirmokųpasirodymaiatskleidė,kasvykolietuviškame
baseine,jamaikietiškamestadione,amerikietiškojesportosa
lėjeirkitoseįdomiosevietose.Antrųklasiųmokiniaineapleido

Pirmokaikūrybiškaipriimtiįbendruomenę

lyderiopozicijųirtoliaurodėsavoišmonęšokiais,dainomisir
vaidinimais.I–IIklasiųvadovaivisusdžiuginolinksmaismuzi
kiniaispasirodymais.
Antrokųkruopščiai irnuoširdžiaisurengtašventė ilgai liks

kiekvienoatmintyje.Pokštai,sportasirgerosemocijosįkvėpė
pirmųklasiųmokiniuspateisintisavostatusąnaujojemokykloje
irįpareigojokitaismetastęstišiągražiątradiciją.

AušrinėTVERSKYTĖ
Gargždų„Vaivorykštės“g-josIdklasėsmokinė

EmilijosJovaišaitėsnuotr.

Pirmokai sako priesaiką

RamintosAlišauskaitėsnuotr.
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Vilniausr.Pagiriųgimnazijosbendruomenėpo institucijos
veiklos kokybės įsivertinimokurianaują strategiją, formuoja
bendruomenėsnarių raštingumougdymonuostatas,dalijasi
patirtimi.Dalyvavimasprojektuose(„Kūrybinėspartnerystės“)
paskatinoįvertintimokėjimomokytis,mokymosibendradarbiau
jantirbendrųjųkompetencijųugdymoproblematiką,susijusią
suraštingumougdymonuostatomis.Mokytojaipateikėdaug
įžvalgųirapibendrinimųapiesavopraktinęveiklą,išorėsspe
cialistai–pastabųdėlpedagogųtobulėjimogalimybių,mokiniai
įvardijo raštingumougdymoaktualijų lūkesčius.Bendraujant
sutėvaisirbuvusiaisauklėtiniaisišryškėjoįvairiosgyvenimo
sėkmėsformulės, lemiančiosmokymąsi,sampratąapieraš
tingumą.Tokiųdarbųirsvarstymųakivaizdojeiškilobūtinybė
surengtimetodinespraktineskonferencijas.

Spalįgimnazijosmokiniųtarybapakvietėgimnazistusįrenginį
„Raštingumas–sėkmingosateitiesgarantas“.Įpakvietimąat
siliepėVilniausr.Juodšiliųšv.UršulėsLeduchovskos,Kalvelių
„Aušros“gimnazijųirValčiūnųvidurinėsmokyklosmokiniųtary
bųatstovai.Renginyjejiediskutavoapieateitiesperspektyvas,
kalbėjo apiemotyvacijąmokytis ir džiaugėsi didėjančiomis
galimybėmisstudijuoti,tobulėti.Visivienbalsiaisutarė,kadiš
silavinimas–vertybė.Renginiodalyviai„pasodino“ir„išaugino“
raštingumomedį,kuristapolapkritįvykusiosmokytojųirtėvelių
metodinėspraktinės konferencijos „Raštingumas– sąvoka,
galimybė,investicija“simboliu.
Konferencijakartutapokvalifikacijostobulinimorenginiu,o

partneriaismaloniaisutikobūtiProfesiniųkompetencijųtobulini

raštingumas–sąvoka,galimybė,investicija

moinstitutas.Renginyjedalyvavonetikgimnazijosbendruome
nėsnariai,betirVilniausrajonougdymoįstaigųvadovai,dalykų
mokytojai.Konferencijojeskaitytiteoriniaipraktiniaipranešimai:
„JungtinėsKaralystėsmokiniųraštingumoypatumai“,„Inovacijų
reikšmėmokiniųraštingumougdyme“,„Standartizuotitestai–
raštingumopamatavimoįrankis“irkt.Vykopraktiniaiužsiėmi
mai 5 tikslinėse konferencijos dalyvių grupėse.Panaudojus

Mokinių tarybos atstovai

LapkritįKauno„Varpo“gimnazijojevykopirmasistarp
tautinio„Nordplus“projekto„Inovatyvūskalbosirkultūros
mokymobūdai“ dalyvių susitikimas. Į jį atvykoLatvijos 
Balvi Vocational andGeneral SecondaryEducation ir
DanijosHaarslevIndependentResidentialmokyklųatsto
vai–22mokiniai,jųmokytojos.Svečiaigyveno„Varpo“
gimnazijos auklėtinių šeimose ir visą savaitę dalyvavo
įvairioseorganizuojamoseveiklose.
Kiekvienosšaliesmokiniaiprojektogrupeiirgimnazijos

bendruomenei pristatė savomokyklą, šalį, kultūrą, kal
bą.Kadangiprojekto tema–kultūrųpažinimas irkalbų
mokymasis, lietuviai danus ir latviusmokė svarbiausių
lietuviškųžodžių,įtraukėsvečiusįvaidybinessituacijas.

SvečiaiišdanijosirLatvijos–Kauno„varpo“gimnazijoje

Visi projekto nariai
dalyvavoedukacinėje
programoje„Muzikuo
kimekartu“Rumšiškių
liaudiesbuitiesmuzie
juje:susipažinosulie
tuviųliaudieskultūros
ypatumais, kartu su
programos vedėjais
dainavo,šoko,bandė
grotimuzikos instru
mentais.
Projektonariai taip

pat dalyvavo „Varpo“
gimnazijostechnologi

jųpamokoje–patyslipdėišmolio,operanglų
kalbos pamoką su 11 klasėsmokiniais dirbo
grupėmisiratlikointeraktyviasužduotis.
SvečiamssurengtaišvykaįVilnių.Ekskursiją

danamsirlatviamsvedėpatys„Varpo“gimna
zijosmokiniai.JieaprodėžymiausiasVilniaus
vietas,trumpaipristatėsvarbiausiusšaliesisto
rijosmomentus.
Projektoveiklasvainikavobendrasvisųdaly

viųšokis,kurioišmokėdvyliktokasDalius,šiuo
metudalyvaujantis„Erasmus+“projekte„Gyve
nimasirdarbasEuropoje“.Svečiaiišvykokupini
įspūdžių.Dabarmūsų laukia kelionė į draugų
šalis–LatvijąirDaniją.

JovitaDAMIJONAITIENĖ
Kauno„Varpo“g-josanglųkalbosmokytoja
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Diskutuojame per praktinę konferencijos dalį

Klaipėdosr.Gargždų„Vaivorykštės“gimnazijojetryliktąkartą
5–12klasiųpasakoriai,susirinkęišŽemaitijosregionomokyklų,
įtaigiužodžiustebinomokytojus,bičiuliusiršeimosnarius.Anot
renginioiniciatorėsgimnazijoslietuviųkalbosmokytojosmeto
dininkėsDaivosToliušienės,gyvasžodisniekadanepraranda
savovertės.Tadirrenginysšiemetskirtasskaitymuiskatinti.
Taiyragimnazijosprojekto„Skaitymopatirčiųspalvos“dalis.
Jaunieji pasakoriai žemaitiškai ar bendrine kalba pasakojo
girdėtas istorijas, tautosakos kūrinius ar improvizavo pagal
situaciją–jukreikėjoužburtiklausytojus.
Renginyjetikrainetrūkogerųemocijų:publikairšypsojosi,ir

garsiaijuokėsi,irstebėjosi,kaippasakoriaitaippuikiaiperteikia
savokalbosmintį,kadšimtąkartųgirdėtaistorijavisaikitaip
nuskamba.Oiristorijosatsirinktosatsakingai.Vienipasakoriai
priminė,kadnevaliarūstintiantgamtiniųbūtybių(laumių,vel
nių),kitiraginobūtisumaniemsiratkakliaisiektisvajonių,treti
įrodinėjo,kodėlšuopykstasisukate,kodėlirdaktarasmiršta.
Tikraiapžvelgtadaugsituacijų–antsenovinėsstatinėsaršalia
josatsistojo17pasakotojų,svečiai.
Šiemetįpasakoriųšventękonkursąbuvoatvykusiviešnia–

Lietuviųliteratūrosirtautosakosinstitutodarbuotoja,etnologė

„vaivorykštėje“skambėjoužburiantyspasakojimai

GražinaKadžytė.Moterisdžiaugėsi,kadorganizuojamostokios
jaukiosšventės,skirtosgyvamžodžiui!G.Kadžytėpabrėžė,
kadkiekvienaspasakotojasyraišskirtinis,pasakojimąperteikia
viskitaip.Etnologėparaginovisuspastebėti,kaiplengvapajus
ti,kaspasakojo„savo“tekstą,okasdarnebuvojo„prisijauki
nęs“.Jirenginiodalyviamspalinkėjoskaitytiįdomiuskūrinius,
klausytisistorijųirtęstipasakojimotradiciją,rinktistokįtekstą,
kuristinkabūtenttau.Visusvakaronėsdalyviuspralinksmino
G.Kadžytėspriminimas–„geriauilgadešraneguilgakalba“.
PasakoriųpasakoriumitapoKlaipėdosr.Lapiųpagrindinės

mokyklosdevintokasSvajūnasBružas.Apdovanotaspadėkos
raštuirpilnataupykleeurocentų, laureatasneslėpėdžiugių
emocijų.Mokinyspaatviravo, kadnepirmą kartą dalyvauja
šiamekonkurse.Užsėkmingaipasirinktątekstąapiešunsir
katinonesutarimuspasakoriusdėkingassavolietuviųkalbos
mokytojaiAstaiGilvanauskienei.
ŽiūrovųsimpatijąpelnėKlaipėdosr.Gargždų„Vaivorykštės“ 

gimnazistaiTomasDzedulionisirEimantasJančauskas(mo
kytojaRasaRusteikienė).Vaikinai pasirinkoperteiktiXXIa.
žmoniųnuotykius–pasakojoapienesėkmingąkelionęautomo
biliu.Jųkalbojevyravosvetimybės,žargonas.Taippatįšventę

beveikkiekvienaismetais
ateinantisXVIIIlaidosabi
turientasVytautasBarb
šys išrinko irapdovanojo
darvienąišskirtinępasa
korę–Klaipėdosr.Dituvos 
pagrindinėsmokyklosde
šimtokęDovilęLevickaitę.
Merginapelnėsimpatijas,
nes irpasakojo, irdaina
vo,irtautiniaisdrabužiais
buvopasipuošusi.Dovilei
pasiruošti padėjo lietuvių
kalbosmokytojaAurelija
Daugėlienė.
Kas tąvakarąpraleido

„Vaivorykštėje“ su pasa
koriais, teigė, kadpuikiai
pailsėjo, smagiai pasibu
vo, skanių gimnazisčių
kepiniųparagavo.Manau,
jiesakėtiesą.

KornelijaMAŽIONYTĖ
Klaipėdosr.Gargždų 

„Vaivorykštės“gimnazistėGintautoNašlėnonuotr.

diskusijųmetodą „Mąstymo schemos“ aptartos raštingumo
problemos,kompetencijųirraštingumougdymosąsajos(kaip
taisuprantame,kąmatome,kąveikiame,kuoremiamės,kokie
rezultatai, lūkesčiai),pateikti konkretūssprendimovariantai,
įvardytosrekomendacijos.Puikusapibendrinimasnuskambėjo
iškalbininkųlūpų:„Raštingumąbūtinaugdytivisaip,visur,visa
da.“Beto,renginiosvečiaiturėjogalimybępamatytiirįvertinti
gimnazijosmokytojųmetodiniusdarbus,pristatytąmetodinę
veikląstenduoseirmokiniųdarbuose.
Pasiūlymai, pastebėjimai bus rimta atspirtis sukurti naują

gimnazijosstrategijosplaną,stiprintipriemoniųraštingumąir
ieškotiinovacijų,plėtotikūrybiškumougdymą.Manome,kad
tokiesusibūrimai,diskusijosgalėspakeistiugdymo(si)prasmę,
paskatinsindividualiąugdytiniųpažangąirpagerinsbendruo
sius pa sie ki mus.

GražinaRUDIENĖ
Vilniausr.Pagiriųg-josdirektorėspavaduotojaugdymui
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Integruotaliteratūrospamoka LapkričiopabaigojePoškoniųpagrindinėsmokyklospradinių
klasiųmokiniusjauantrąkartąaplankėpoetasDainiusGintalas.
Jįatlydėjoirpristatėšvietimodraugijos„Rytas“vykdomopro
jekto„IntegruotosliteratūrospamokosRytųLietuvoje“vadovas
JuozasŽitkauskas.PoetasD.Gintalas–vienas įdomiausių
šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrėjų, vertėjas, literatūros ir
menokritikas.
Perpirmąjąsusitikimodalįpoetasžaismingai irkūrybiškai

vedė literatūros pamoką ketvirtokams.Mokiniai kartu kūrė
nuotaikinguseilėraščius,juosanalizavoiraptarė.Ketvirtokai
patyrėdaugybęgerųemocijųkurdamiirbendraudamisutikru
šiųlaikųpoetu.PamokospabaigojeD.Gintalasvisusapdova
nojoknygelėmis,palinkėjokuodaugiauskaityti.
Antrojirenginiodalisbuvoskirta1–5klasiųmokiniams.Per

jąD.Gintalas nuoširdžiai bendravo ne tik su vaikais, bet ir
mokytojais,mokyklosdirektoreBiruteŽybortiene.Baigdamas
pasakojimąapiesavokūrybąirnaujausiuskūrinius,perskaitė
nuotaikingąvaikiškąeilėraštuką,padėkojomokiniamsužak
tyvumąirkūrybiškumą.Atsisveikindamivaikaipoetuipalinkėjo
kūrybinėssėkmės,oprojektovadovuipadėkojoužpuikiasir
reikalingasintegruotasliteratūrospamokas.

AlmaGŽELKIENĖ
Šalčininkųr.Poškoniųpagr.m-klosvyr.pradiniųklasiųmokytoja

Džiaugiamės,kad
ieškojimai ir atra
dimai, džiugus pa
sikeitimas ir atsi
naujinimas, puikių
tradicijų puoselėji
mas ir naujų kūri
mas sudaromūsų
mokyklosistoriją.

MESYPATINGI.
Mūsų bendruome
nė–neišsemiamas
lobynasidėjų,kurios
tarsipavasariolietus
įkvepiakasdienybės
darbamsirnuskaid
rinašvenčiųakimir
kas.
MESYPATINGI.

Turime MT klasę,
mūsųmokiniųtėvai
atsiliepia į kvietimą
tobulintisave,todėl
kartusupedagogais
semiasižiniųirtampagyvenimomokytojais,atskleisdamisavo
sėkmėsistorijasvaikams.
MESYPATINGI.Mūsųmokytojosšoka,dainuoja,vaidina,

kartusumokiniaisirjųtėveliaispasirodoscenoje.
MESYPATINGI.Mokamekantriaiirištvermingaidirbti,pa

siektirezultatą,suprantame,kadmokyklosvertękuriamevisi,
todėlbranginamekiekvienąjosistoriją.
MESYPATINGI.Mokyklaugdogamtąmylintįpilietį.Didžiuo

jamės,kadmūsųbendruomenėsgamtosauginęveikląliudija
jau12laimėtųŽaliųjųvėliavų.
MESYPATINGI, nes ypatingimūsų vadovai,mokytojai ir

mokiniai.

AlfonsoLipniūnoprogimnazijai –35erimetai. Istorija sa
ko„nedaug“,omestariamekitaip:dėkojameViešpačiui,kad
būdami 35ajame savosios istorijos kilometre ne tik turime

PanevėžioAlfonsoLipniūnoprogimnazijašvenčia!

didžiulękuprinępatirties,būrįbendraminčių,globėjų,rėmėjų,
bet ir esame išmokę pačią svarbiausią pamoką– gerumas
nesunkus,gerumuinereikialagamino,lentynų,spintų,paka
bų,tvarkaraščiųirsutarčių,gerumuireikiatikširdies.„Tai,kas
einaišširdies,pasiekiaširdis“,–sakomūsųdirektorėVilma.
DėkojameAukščiausiajamužžmones,kuriepertuos35erius

metusbuvomūsų kelyje, dalijosi rūpesčiais ir džiaugsmais,
kurienetikpraturtinobendruomenėsgyvenimą,muspačius,
betirkartukūrėmokyklosveidą.
AčiūViešpačiui,kadperilgus35eriusmokyklosgyvavimo

metusmes,Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė,
išmokomeskambėtikaiporkestras.

Visątekstąskaitykitemokyklosinternetosvetainėje– 
www.alip niu no mo kyk la.lt.

GražinaTRYBIENĖ
Lietuviųkalbosmokytojametodininkė
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ŠiųmetųpradžiojeKupiškioPo
viloMatulionioprogimnazijosadmi
nistracija, gamtosmokslų ir anglų
kalbosmokytojai Švietimomainų
paramos fondui parengė paraišką
gauti „Nordplus“ programos finan
savimą.Irjisbuvoskirtas!Džiaugs
mas – neapsakomas, maža to,
progimnazijaisuteiktaatsakomybė
administruotiprojektą„STEM–real
worldprojects“.

ma.Vėliaukiekvienasturėjodekoruotisavokūrinįtaip,kadjį
būtųgalimanaudotikasdieniamegyvenime.Sukurtipraktiški
irmeniškidaiktaibuvoeksponuojamiPastendėsmokykloskori
doriuje.Popietųdalyviamsvykoekonomikospamoka.Mokiniai
irmokytojaibuvosuskirstytiįgrupes.Šįkartąlaukėnelengva
užduotis:reikėjoišantriniųžaliavųsukurtižaislą,apskaičiuotijo
gamybos,prekybosišlaidasirišreklamuotitaip,kadbūtųgalima
sėkmingaiparduoti.Žaislokainanegalėjoviršyti10eurų.Po
puikiųpristatymųkiekvienasprojektodalyvisgavostilizuotus,
tikkonkrečiamtiksluiskirtus10eurų,užkuriuosgalėjoįsigyti
norimąžaislą.Vakaremokiniaidalyvavoestafečiųvaržybose
Pastendėssportocentre.Nugalėjodraugystė!
PaskutiniąjąprojektodienąmokiniaikeliavopoTalsųmies

tą,kurispastatytasantdevyniųkalvųirturiliuteronų,katalikų,
baptistųirSeptintosiosdienosadventistųbažnyčias.Jielankėsi
miestoturizmoinformacijoscentre,apžiūrėjolaisvųjųmenininkų
darbus„Balandžiųpašte“,Talsųkraštomuziejujesusipažinosu
šiokraštogamta,istorija,papročiais.Popietų„Mežvidi“svečių
namuoseprojektodalyviaiaptarėpirmojoetapodarbus,susu
mavorezultatus,dalijosiįspūdžiais,numatėkitoetapoveiklas.
Mokiniamsbuvoįteiktiraštai,patvirtinantys,kadjiedalyvavo
projekto darbinėse, kultūrinėse ir sportinėse veiklose, gerai
praleidolaikąirsusiradodraugų.Verupagrindinėsmokyklos
irKupiškioP.Matulionioprogimnazijosugdytiniai,mokytojai
nuoširdžiaipadėkojoPastendėsmokyklosbendruomeneiuž
puikiaiorganizuotąpirmąjįprojektoetapą.Tikime,kadtarptau
tinisprojektasdaugeliuimokiniųpadėjosuprasti,kaipsvarbu
tausotiirsaugotimūsųplanetą.
Antrasisprojektoetapasvyks2017m.kovąEstijosRespub

likosVerupagrindinėjemokykloje.
RimvydasLATVYS

Ku piš kio Po vi lo Ma tu lio nio prog-jos di rek to rius

Projektasvykstasėkmingai

Pirmasisprojektoetapasvykospalio17–23d.LatvijosRes
publikosTalsųr.Pastendėsmokykloje,kurkartudalyvavoir
EstijosRespublikosVeru pagrindinėsmokyklos komanda.
MokiniaiapžiūrėjoPastendėsmokyklą,anglųkalbabendravo
sukitųšaliųugdytiniais irmokytojais,mokėsišokti latviškus
draugystėsšokius.Kitądienąvisiprojektodalyviaisusipažino
suLatvijosmiškųsistemairjosypatybėmis.Popietųlankėsi
medienosperdirbimo įmonėje „IngridD“,kuriojestebėjoga
mybosprocesą nuopirmųjų žingsnių, kai į įmonęatvežami
nukirstimedžiai, iki produkcijos, kai ši išvežama į prekybos
centrusarbaužsieniošalis(tarpjųirįLietuvą).Vėliaudalyviai
apžiūrėjoPastendėssporto,jaunimocentrus,vaikųdarželįir
kultūrosnamus,kuriegražiaipertvarkytipagalvietosveiklos
grupėsirkitusprojektus.
Trečiąjądienąestų,latviųirlietuviųkomandosišsavogimto

sioskalbosįanglųkalbąvertėimpregnantonaudojimoinstruk
ciją,vėliaususkirstytikomandomispagalduotąmaketągamino
medinįdrugelį.Mokiniaiturėjopersipieštidrugelįantfanerinio
lapoirsumedienaipjautiskirtupjūkliukuišpjautisparnusbei
kitasdetales(daugeliuitaibuvoiššūkis!),jįimpregnuoti.Vakare
trijųšaliųkomandosrinkosiįPastendėskultūrosnamus,kur
kiekvienapristatėsavošalį,rajonąirmokyklą.
KetvirtąjądienąprojektodalyviaiPastendėsmokyklojeklau

sėsi paskaitos apie šiukšlių rūšiavimą ir perdirbimą.Vėliau
suskirstytiįgrupesturėjosurūšiuotiperdirbamasirneperdir
bamasatliekas.Atlikęužduotį išvykoįekskursijąpošiukšlių
rūšiavimo poligoną „Janvāri“. Čia susipažino su rūšiavimo
procesu, stebėjo, kaipmechanizuotai ir rankomis rūšiuoja
mosatliekos,kaip išvalomassąvartynesusikaupęsvanduo. 
PopietųvisipėsčiomisėjoįPastendėsvandensvalymoįren
giniųstotį.
Penktosiosdienos rytemokiniaisužinojo,kaipdekoruoja
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KaunoMontesorimokyklojedarželyje
„Žiburėlis“gegužės–lapkričiomėnesiaisvy
koprojektas„AšpažįstuLietuvosmedžius“.
Siekdami skatintimokiniųatjautągamtai,
pradėjomenuoartimiausiosaplinkos–savo
įstaigoskiemo.
Vaikainuošešeriųikidvylikosmetųtam

patyrinėtojais,kuriestengiasiišeitiišjutimi
niopažinimoplotmėsįtyrinėjimo,eksperi
mentavimolygį.Šioamžiausvaikaiimlūs,
todėlmokytojaiturikurtiaplinką,kuriojejie
ieškotųatsakymų.Vienatokiųnetradicinių
mokymosiaplinkų–įstaigoskiemas,sutei
kiantisgalimybętiesiogiaityrinėtimedžius:
stebėtijųformas,rūšis,dalis,aptartisvarbą
gyvojojegamtoje,panagrinėtimeniniuaspektu(pertautosa
ką,muziką,dailę).TadparašėmeirlaimėjomeKaunomiesto
savivaldybėsvisuomenėsaplinkosauginiošvietimoprojektą.
Gavomefinansavimąirinformaciniaisstendais,kuriuosepa
teikiama išsami informacija (kokiose pasaulio šalyse auga
irpan.),nuotrauka išmūsų įstaigoskiemo,sužymėjome30
mokyklosdarželioteritorijojeaugančiųmedžiųirkrūmų.Infor

Medžioirvaiko
draugystė

maciniaistendaivisiemspasirodėtinkama,
patraukli ir informatyvi, išliekamąją vertę
turinti priemonė,padedanti savarankiškai
pažintigamtą,atsiradogalimybėprojektą
integruotiįįvairiusmokomuosiusdalykus.
1–4klasiųmokiniairinkomedžiagąapie

Lietuvojeaugančiusmedžius,jąpanaudojo
perpasauliopažinimopamokas.Įprojekto
veikląbuvoįtrauktiirikimokyklinio,priešmo
kyklinioamžiausugdytiniai.Jie,remdamiesi
išgirsta ir pamatyta informacija, stengėsi
įstaigoskiemeatpažintimatytusmedžius,
krūmus. Į pagalbą įgyvendinant projek
to tikslą pasikvietėme dendrologę, kuri
surengėpamokėlęapiemedžius,gamto
saugą,atjautą,pagarbągamtai.Baigiantis
projektui kvietėme bendradarbiaujančias
ugdymo įstaigas į renginįviktoriną 1–4
klasiųmokiniamsirsiūlėmemūsųįstaigos
kiemeorganizuotinetradicinespamokas.
Susipažinti sumedžių pavadinimais

galėsvisosateinančiosMontesoriugdytiniųkartos irKauno
miestougdymoįstaigųauklėtiniai.Kaipažįstigamtą,susidrau
gauji,norisijąsaugotiirpuoselėti.Informatyvi,sąmoningumąir
smalsumąskatinantiaplinkayrasvarbussėkmingougdymosi
procesoveiksnys.

RimaSTANKEVIČIENĖ
KaunoMontesorimokyklos-darželio„Žiburėlis“pradiniųklasiųmokytoja

Šiemet vykodvidešimtoji Šiaurės šalių
bibliotekųsavaitė.AsociacijųNordenSąjun
gavėlkvietėbibliotekasirmokyklasleistisį
naująliteratūrinępatirtį.Baltijosšalysšiame
projektedalyvaujajau19ąjįkartą.Šiųme
tųsavaitėstema„AteitisŠiaurėsšalyse“.
Skaitymas–taigalimybėpažintipasaulį

ir save, žinios ir informacija,mokymosi
pagrindas ir bendravimas... Tad tamsė
jančiomis lapkričio dienomisŠiaulių „Ro
muvos“ progimnazijosmokinius suvienijo
šiaurietiška knyga.Skaitymų diena vyko
lapkričio14ąją,tądienperpirmąjąpamoką
visiseptintųklasiųmokiniaisulietuviųkal
bosmokytojomisbalsuskaitėŠiaurėsšalių
autoriųkūriniųištraukas.Vieniskaitėpaaugliamsir jaunimui
pasiūlytą novelę „Naftos stebuklas“ iš jaunųjųGrenlandijos
rašytojų novelių rinkinio „Allatta! 2040“, kiti rinkosi Selmos
Lagerliof knygos „Portugalijos karalius“ ištrauką. Perskaitę
tekstus,mokiniaidiskutavoaktualiomistemomis,susipažino,
kasyraŠiaurėsšaliųbibliotekųsavaitė,aptarė,kąsimbolizuoja
šiųmetųplakatas.
Skaitymuosedalyvavo irmūsųmažiejimokinukai–pradi

nukai.Perklasėsvalandėlessusavomokytojomisjieskaitė
jaunesniojoamžiausvaikamspasiūlytąnorvegųrašytojoStiano
Hūlėsknygos„Garmanovasara“ištrauką.Skaitydamimokiniai
galėjostebėtipateiktis,kuriosebuvorodomosšiosknygosiliust
racijos.Mažiejiskaitytojailyginoteksteiriliustracijosepateiktą
informaciją, aptarė, kaip vienas kitą papildo, diskutavoapie
pagrindinioveikėjoGarmanojausmusruošiantispirmaiklasei,
prisiminė,kaippatysjautėsipriešRugsėjo1ąją.
SkaitymųdienąkartusutikybosmokytojaVioletaDališans

kiene4aklasėsmokiniamsvedėmeintegruotątikybospamoką
„Aš irmanoateitis“, skirtąŠiaurės šalių bibliotekų savaitei.
Mokiniaibuvosupažindinti sušiuoprojektu, visipriežvakių
šviesosbalsuskaitėknygos„Garmanovasara“ištrauką.Vėliau

diskutavo,kasyraateitis,kokiaji,galbauginanti,ogalkaiptik
viliojanti,pilnanaujovių,atradimų,pamąstėme,kąreiškiabūti
senam.Podiskusijosketvirtokaipiešėsavoveidukus„Aš–atei
tyje“,aptarė,kuonoribūtiužaugę.Pamokosdalyviaiapdovanoti
Šiaurėsšaliųbibliotekųsavaitėsatvirukais.
Kitądieną6–7klasiųmokiniaibuvopakviestiįpopietę„Šiau

rėsEuropos šaliųdabartis ir ateitis“, kurią vedėgeografijos
mokytojaZitaRimkevičienė.JiesusipažinosuŠiaurėsEuro
posšaliųtradicijomis,gyvenimobūdu,gamta.Aptartaklimato
svarba ir pokyčiai, kurie galbūt turės įtakosmūsų ateičiai.
Diskutuotaapieatsinaujinančiųištekliųenergiją,jostaupymą,
maistoišmetimą,kalbėta,kaipbūtųgalimatausotiaplinką.
Visąsavaitęmokyklosfojėmokiniaigalėjostebėtibibliote

kininkėsparuoštaspateiktisapieŠiaurėsšaliųbibliotekųsa
vaitę,pasiūlytustekstusirjųautorius,parengtasinformacinis
stendasbibliotekoje.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai tradicinė šviesos ir

knygosšventė,suteikiantimumsprogąsusipažintisuŠiaurės
šaliųliteratūroslobiais.

AlaNORVILIENĖ
Bibliotekosvedėja

Šiaurėsšaliųbibliotekųsavaitė
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LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministerijosinicijuo
tojeirLietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentro(LMNŠC)
organizuotojepilietinėjeakcijoje„Manonuveiktidarbaibibliote
koje“,skirtojeBibliotekųmetams,dalyvavoapie15200moky
tojųirmokinių,9000vietosbendruomenėsnariųiš137šalies
bendrojougdymo,profesiniųirneformaliojošvietimomokyklų,
keletodarželiųirbibliotekų.Švietimoįstaigųgeografijaplati–į
akcijąįsitraukėnet42savivaldybės.Aktyviausidalyviai–Vil
niausrajonošvietimoįstaigos,jųbuvonet26.Opagrindinės
iniciatorės,veiklųorganizatorėsbuvomokyklųirkitųšvietimo
įstaigųbibliotekininkės,kuriomstalkinoįvairiųdalykųpedago
gai.Tikkeliosemokykloseorganizuojantrenginiusbibliotekoje
pirmuojusmuikugriežėmokytojos.
Daugiauneidviejuosetrečdaliuosešvietimoįstaigųbibliotekų

buvosurengtosparodos:fotografijos,savoskūrybosknygelių,
iliustracijų,ekslibrisų,piešinių,karpinių,netmeniniošriftodar
bų.Temospačiosįvairiausios:„Stebuklingasknygųpasaulis“,
„Manomylimiausiaknyga“,„Manomėgstamasknygosperso
nažas“,„Exlibrisbibliotekai“,„LaiškasBibliotekai“,„Knygelės
autoriuinorėčiaupalinkėti...“, „OkasgiTauyraknygašioje
neišvaikščiotojegrožiošaly“,„Knygosnaujokės“,„Iškartos į
kartą“,„Mintysapieknygas“.Neretaiminimasmokiniųmeninės
kūrybosdarbųkonkursas„Knygųnamųšviesa“,kuriamsavo
darbuspateikėakcijosdalyviai.Daugiauneipusėdalyviųbib
liotekoseorganizavonaujųknygųpristatymorenginius.Taip
patvykosusitikimaisurašytojais,poetais,knygųiliustratoriais.
Peršiuossusitikimusvaikaibendravosuautoriais,susipažino
sukūrėjųistorijomis,knygųpasaulioįdomybėmisirstebuklais.
Tikėtina,kadtokiapatirtispaskatinsdažniaupaimti į rankas
knygą.
Akcijos dalyviai, pasakodami apie kūrybines dirbtuves,

organizuotas jų bibliotekose, dažniausiaimini skirtukų, li
teratūrinių personažų, knygelių kūrimą.Taip pat buvo su
rengtos37viktorinosarprotomūšiai.Keletas jų: „Neieškok
žodžiokišenėje“,„Laikasgyvenaknygose“,„Kasskaito–tas 
žino“irt.t.
Organizatorių siūlytosepilietinėse iniciatyvose „Sutvarkyk

biblioteką“ir„Tvarkome,gydomesenasknygas“dalyvavo100
švietimo įstaigųbibliotekų.Gerokaimažiaudalyvių įsitraukė
kuriantbibliotekosreklaminęakcijąarskatinantlankytojusuž

Pi lie ti nei ak ci jai „Ma no nu veik ti dar bai bib lio te ko je“  
pasibaigus...

perskaitytąknygą–šioseveiklosedalyvavokiekdaugiaunei
30mokyklosbibliotekų.
Beabejonės,kaipirkiekvienaismetaisbibliotekosįsitraukia

rengianttradiciniusrenginius–Rugsėjo1ąją,Mokytojųdie
nosšventę,Adventovakarą,Naujųjųmetųkarnavalą,minint
atmintinas,svarbiasmūsųšaliaidatas.Organizuotirenginiai
Knygnešio,Tarptautineivaikųknygosdienaiirkt.Pilietinėakcija
„Manonuveiktidarbaibibliotekoje“paskatinosurengtiirnaujų,
kartaisnetikėtųrenginių.Keletasjų:konferencijos„Bibliotekos
traukos dėsnis“ ir „Auksinė lentyna“, diskusijos „Ar ateityje
kompiuteris pakeis knygą?“ ir „Išsaugokime knygas ateities
kartoms“,vykonet„Skaitymomaratonas“.Vienojemokykloje
organizuotibiblioterapijosužsiėmimai.
Svarbupaminėti,kadkaikuriųšvietimoįstaigųbibliotekose,

skaityklosenuolatvykstanetradicinėslietuvių,anglų,prancū
zų, technologijųargamtosmokslųpamokos.Šiaismetais ir
skaitymaivykonetradicinėseerdvėse–koridoriuose,sporto
aikštynearnetdirektoriauskabinete.Beto,„Manonuveiktidar
baibibliotekoje“paskatinoorganizuotivietinesakcijas:„Knygų
mainai“, „Aplenkknygą“, „Savanoriaibibliotekoje“ (vyresnieji
talkinomažesniesiems),„Vasarasuknyga“,„Bėkįbiblioteką“,
„Perskaiteižurnalą–pasidalinksudraugu“,„Papuoškmokyklos
biblioteką“irpan.Taippatbuvovykdomoskeliospilietinės,so

cialinėsiniciatyvosplatesnei
bendruomenei: „Skaitome
garsiai“,„Įvaikųglobosna
mus–suknyga“,„Skaitanti
bendruomenė“,vykoskaity
maiseneliųnamuose.
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,ugdėskaitymokultūrą,
formavoderamąsupratimą,
požiūrį į knygas ir kūrybą,
skatinomokiniusbendrauti
irbendradarbiauti.

JovitaPETRAUSKAITĖ
LMNŠC Pi lie ti nio ug dy mo 

skyriausvedėja

Pilietinėsakcijosdalyviųpateiktamedžiaga– www.drop box.com/sh/qltfde1vs10ommp/AADHE5LVeBv4NtIa eU7l1y8ha?dl=0.

„Knygos–mintieslaivai,keliaujantyslaikobangomisirrūpestingai
gabenantyssavobrangųkrovinįiškartosįkartą.“

Fran sis Be ko nas

Klaipėdos „Santarvės“ pagr. m-klos  ugdytiniai

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto g-jos mokinės
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RudenįPanevėžior.Dembavoslopšelyjedarželyje„Smalsu
tis“vykospalvingašventė.Norsįstaigagyvuojajaubeveik50
metų,bettuometubendruomenėgyvenoįkurtuviųnuotaikomis.
Melioracijosįmonės1968m.įkurtasDembavoslopšelisdar
želis„Smalsutis“sovietmečiunėnedvelkia,nesprieššešerius
metuspastatasbuvorenovuotasEuroposSąjungosprojektųlė
šomis.Dabardudarželiopastatusjungianaujas,šiuolaikiškas,
spalvingaspriestatas.Darželisnuo1991m.priklausoPanevė
žior.savivaldybei,pritarusiaidirektorėsDainosMurauskienės
siekiamsirpadėjusiaisukurtišiuolaikiškąugdymoįstaigą.Iš
savobiudžetosavivaldybėskyrėbeveik250tūkst.eurųnau
jomserdvėmsįrengti.Tainaujaikimokykliniougdymogrupė–
jaukusžaidimųirmiegokambarys,virtuvėlė,rūbinė,tualetas,
prausykla,salė,bendroserdvės(sanitarinismazgas,koridorius)
iradministracijoskabinetai.Koridorius,sujungęsduatskirus
darželiopastatus,pagerinobendruomenėsdarbosąlygas– 

dembavos„Smalsutis“–darpatrauklesnis

norintpatektiišvienopastatoįkitą,nebereikiaeitiperkiemą.
Noraspasidžiaugtišiuobendruomeneisvarbiuįvykiuirsu

kvietėvisus,prisidėjusiusprieįstaigosatsinaujinimo.Spalvingų
pieštukųapsuptyje,skambantbuvusiųdarželioauklėtiniųsmui
kųmelodijai,svečiussutikoįstaigosdarbuotojaiirvaikai.Darže
linukųkoncertaspakvietėvisussavosveikinimaisiršilčiausiais
linkėjimaisspalvinti„Smalsutį“naujomisspalvomis.Pirmasis
tvirtai į rankas paėmęspieštukąPanevėžio r. savivaldybės
merasPovilasŽagunisdžiaugėsierdviudarželiuirlinkėjo,kad
jisvisadabūtųpilnasvaikų.Savospalvinguslinkėjimusišsakė
irPanevėžior.meropavaduotojasAntanasPocius,svečiaiiš
savivaldybės,Panevėžior.švietimoįstaigųirkt.Niūrusoras
irlietusnenuplovėspalvingųpalinkėjimųbeidžiugios,pakilios
nuotaikos,kuriilgamapsigyveno„Smalsutyje“.

Panevėžior.Dembavosl.-d.„Smalsutis“inf.

Lopšeliuose-darželiuose

LapkričioviduryjedurisatvėrėLietuvosedukologijosuniver
siteto(LEU)vaikųdarželis„Mažųjųakademija“.Norsugdymo
procesądarželisvykdojaunuomokslometųpradžios,betnuo
dabarmažiejigaliugdytisnaujose,specialiaivaikųporeikiams
pritaikytosepatalpose.Josevyraujastilinga,savivaldųugdy
mąsiskatinantiaplinka,ougdymopriemonėsikimokyklinukus
skatinaveikti,kurtiirbandyti.
Vaikųdarželis„Mažųjųakademija“yrauniversitetopadalinys.

PasakdarželiodirektorėsIrinosMickutės,taisaugų,džiugųir
darnųvaikoaugimąlaiduojanti,individualiusgabumusirkūry
biškumąskatinantiikimokykliniougdymoįstaiga.„Vaikųgerovė
kuriamaprisiimantuniversitetotiriamojokonsultaciniocentro,
studentųpraktiniomokymosibazėsfunkcijasirkuriant,diegiant
inovacijas“,–sakoji.
Darželisveikiairkaipstudentųpraktiniomokymosibazė.Su

vaikųgrupedirbsnetikpedagogai,betirkūrybiniaidarbuotojai.
Planuojama,kaipįvairiųLEUstudijųprogramų–šokio,muzi
kos,teatro,dailės,kūnokultūros–studentaiįsiliesįkasdienį
ugdymoprocesą,išbandysnaujusugdymometodus,būdus,į
darželioaplinkąįnešjaunatviškooptimizmoirenergijos.„Ben
draudamisustudentaisvaikai įgisvisnaujospatirties,gaus
naujųžinių,jiemsbusįdomuirlinksma,neskalbėsissujaunais
žmonėmis“,–teigiaLEUUgdymomokslųfakultetoVaikystės
studijųkatedrosvedėjadr.BirutėAutukevičienė.
Mokslininkėsnuomone,šįdarželįlankysiantysvaikaiturės

išskirtiniųsąlygųnetikdėlto,kadčiabendraussustudentais,
būsimaisiaispedagogais.„Mažyliaigalėsstebėtimokslininkų
darbą, naudotis universiteto aktų, sporto salėmis ir aikšty
nais,oranžerija, technologijųstudijomsskirtomispatalpomis
irįranga,kompiuteriųklasėmis,laboratorijomisirkitomisau
ditorijomis.Šievaikaiturėsgalimybęnaudotisviskuo,kąturi
LEU“,–sakoB.Autukevičienė.
Vaikystėsstudijųkatedrosdėstytojaitiesiogiai irnuotoliniu

būdustebėsdarželyjevykdomąvaikųirpedagogųveiklą, ją
analizuosirkartuieškosmažyliųgabumus,talentusirporeikius
atitinkančiųugdymometodų.
PasakB.Autukevičienės,mokslininkainuolatmąsto,kaip

veiksmingaiugdytišiuolaikinįvaiką.„Būtentstudentaikartusu
dėstytojaisstebės,kaipžaidžia,kalba,sprendžiaproblemasir
mąsto,kuodomisikonkretusvaikas,kokiospagalbosreikiair

durisatvėrėLEUikimokykliniougdymoįstaiga

kaipjįugdyti.Tadkiekvienasmažylisuniversitetodarželyjegaus
daugiauindividualausprofesionalųdėmesio.Na,ostudentai,
būsimiejipedagogai,įgisneįkainojamospraktinėspedagoginio
darbopatirties“,–teigiamokslininkė.
Šiojeugdymoįstaigojevaikaiturėsgalimybiųeksperimentuo

ti,tyrinėtikartusudėstytojaisirmokslininkais,žaistisportinius
žaidimussustudentais,profesionaliaissportininkais,muzikuoti,
piešti,vaidintisumenininkais irmenostudijųprogramųstu
dentais,pristatytisavopasiekimusuniversitetobendruomenei.
Užsieniokalbųspecialistaipadėsmažyliamsmokytisanglų,
vokiečių,prancūzų,italųkalbų.Jieturėsprogųbendrautisuiš
užsienioatvykusiaisstudentaisirmokytisturkų,kinų,kitųkal
bų.Tėvamsiršeimomsbusteikiamosedukologų,psichologų,
socialiniųpedagogųkonsultacijosaktualiaisvaikųugdymoir
elgesioklausimais.

„Mažųjų akademija“ – tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
kurianti ugdymosi galimybes, grindžiamasmokymosi kultū
ra,šeimosirugdytojųpartneryste,siekianti,kadaugtųorus,
smalsus,kuriantis,sveikas,bendraujantisvaikas.Šiuometu
„Mažųjųakademija“turikeletąlaisvųvietųirlaukia2–6metų
amžiausmažylių.

MilenaPUCHOVA
LEUryšiųsuvisuomenespecialistė
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Mes,Kėdainiųlopšeliodarželio„Pasaka“bendruomenė,nuo
2011m.dalyvaujame „eTwinning“ tarptautiniuoseprojektuo
se.Taipsupažindinamekitasšalissusavąjaugdymoįstaiga,
ją lankančiaisvaikais,pedagogais,šalieskultūriniupaveldu,
kalba.Bendradarbiaudamipateikiameorganizuojamasveiklas,
dalijamėsįspūdžiais,įvairiaisteminiaisaplankais.Stengiamės
visus sumanymus vykdyti kūrybiškai, adaptuoti pagal vaikų
poreikiusirgalimybes,atskleistiiškeltustikslusiruždavinius.
„eTwinning“projektinėjeveiklojedalyvaujantysvaikaiįgyja

daugiaužinių,mokėjimų,įgūdžių.JiesusipažįstasukitųEu
roposšaliųugdytiniais,kultūra,tradicijomis,papročiais,šven
tėmis,kalba,ieškopanašumųirskirtumų.

Šiaismetaisvykdėmeprojektą„Kaip
tapti geriausiam“.Per veiklas skatino
meugdytiniusgerbti kitųšaliųkultūrą,
žmones, siekėmesužinoti panašumus
irskirtumus,tobulinomesakytinėsirra
šytinėsanglųbeilietuviųkalbųįgūdžius,
ugdėmeatsakomybę,pagarbąaplinkai,
aplinkiniamsirsau,patriotizmą,lavino
meestetinįskonį,padėjomesuvokti,kad
vaikaiatliekasvarbųvaidmenįbendruo
menėsgyvenime.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu

vienisukitaissusipažinome,bandėme
suprastikūrybingumoirinovacijųsvarbą.Vaikaidomėjosivis
kuo,kas juossupa,gebėjosutelktidėmesį,suvokti, įsiminti,
samprotauti,spręstiproblemas,kritiškaimąstyti,taikytiįvairius
pasauliopažinimobūdus:stebėjo,klausinėjo,eksperimenta
vo,ieškojoinformacijos.Siekėme,kadgrupėsaplinkaskatintų
domėtis,pažinti,patirtiatradimodžiaugsmą.Šisprojektasstip
rinotarpusavioryšius,sudarėsąlygasįveikląįtrauktiįstaigos
bendruomenę,tėvelius.
„ManosūnusSilvestrasdžiaugiasi,kadgalėjosusipažintisu

kitųšaliųvaikučiais,dalyvautiįdomiuoseprojektuose.Lydinti
sėkmėirįvertintospastangosskatinodarlabiaustengtis,kurti,
ieškoti,atrasti,tobulėti.Šiąįdomiąveikląrudenįvainikavone
tikėtastaigmena–manovaikasbuvopakviestasį„eTwinning“
mokiniųstovyklą „Mistinės istorijos“.Sūnui taibuvodidžiulė
dovana,šioskelionėsnekantriai laukė.Stovykloje jispatyrė
dauggerųemocijų,išmokonemažainaudingųdalykų,grįžoį
namuskupinasneišsenkamųįspūdžių.Silvestraslabainorėjo,
kadstovyklabūtųilgesnė.Visąvakarątikirčiauškėjo,pasa

„Kaip tap ti ge riau siam“ kojo,kadnorėtųirvėlkadanorsdalyvautitokiojefantastiškoje
stovykloje“,–sakėSilvestromamaKamilėKaklauskienė.

Įvairūsžaidimai,praktinėveiklapapildėvaikųžinias,skatino
pasitikėtisavimi,drąsinoreikštisavomintisirkt.Tiesioginės
vaizdokonferencijosbuvopuikigalimybėplėstiakiratį.Ugdy
tiniaisuprato,kadjiegalibūtiįdomūskitiems,osvarbiausia–
organizuojamosveiklosvaikųkasdienybępavertėnuostabiu
žaidimu,padovanojusiupažinimoiratradimodžiaugsmą.
Esamelaimingi,kadpasibaigusprojektuibuvomepastebėti

irįvertinti.Didžiuojamėsnacionaliniukokybėsženkleliu,tapo
mekonkurso„GeriausiaLietuvos„eTwinningmokykla2016“
nugalėtojais,gavomegalimybękeliautiįdviejųdienųmokinių
stovyklą„Mistinėsistorijos“Vilniuje.
Pirmąjąstovyklosdienąvaikaisuteatroaktoriaiskūrėspek

taklius,žaidė.Vakaredalyviamsbuvosurengtaekskursijapo
Vilnių.Turėjomepuikiągalimybępasiklausytigidėspasakojimų,
istorijų,mitų,legendųapiemiestą,BarborąRadvilaitę,Žygiman
tąAugustą,Vilniausbobą,žibintininką,Šv.Onosbažnyčią...
Antrąjądienąvykdytosveiklossuplanšetiniaiskompiuteriais

„iPad“.Susiskirstękomandomis,kūrėmenuotaikingusanima
cinius filmukus tema „Mistinės istorijos“.Vėliau keliavome į
Taikomosiosdailėsirdizainomuziejų,kurvykoedukacinėpro
grama„Senaskrynutė–naujadėžutė“.Čiasusipažinomesu
išskirtiniaismuziejauseksponatais–įvairiųistoriniųlaikotarpių
moterųdrabužiaisiraksesuarais,klausėmėsgidėspasakojimų.
Muziejuje įrengtosedirbtuvėsepatyskūrėme irdekoravome
savopapuošalųskrynutes.

Išstovyklosgrįžęvaikaipasidalijoįspūdžiais.
Silvestras:„Stovyklosašlabailaukiau.Vakarevykosmagi

ekskursija.VaikščiojometamsojeirmatėmeGediminopilį,baž
nyčią,juoduosiusangelus.Kitądienąkūriaufilmą.Manpadėjo
16metisberniukas.Užsidėjauausines,išrinkauveikėjus,viską
pasakojau.Norėčiauirnamieturėtitokį„iPad“kompiuterį,kad
galėčiausukurtidardaugiaufilmų.“

Marius: „Man patiko Vilniuje visur
vaikščioti,Gediminopilis,važiuotitrau
kiniu.Taippatpatikoviešbutis:gražios
lempos,lovos,kambarys.Sumokytoju
Vytuvaidinomepasaką „Raudonkepu
raitė“.Turėjomeparodyti,kadmokame
vaidinti.Ašbuvauvilkas,oSilvestrasir
Donatas–medžiotojai.Baigusvaidinti,
visimumsplojo.Kaivaikščiojomenaktį,
manpatikobokštasirlaikrodis.“
Viktorija: „Labiausiai patiko vaidinti

„Raudonkepuraitę“. Patikomokytojas
Vytas.Kaisakėvaidinti,pavyzdžiui,kaip
meška,taiaširvaidinau.Patikoten,kur
darėmedėžutes(muziejuje–aut.past.).
Ant dėžutės piešiau drugelį su debe
sėliais,saulytėmis,žolyte irvisokiomis

spalvomispapuošiau.Įtądėžutęsusidėjauvisusžaisliukus.
Darpatikovažiuotitraukiniu.“

PoviešnagėsVilniujevykauįprogramos„eTwinning“tarp
tautinės bendruomenės konferencijąAtėnuose. Šiųmetų
konferencija buvo skirta skaitmeniniampilietiškumui – kaip
programa„eTwinning“galipadėtiugdytiaugančiąaktyviųEu
ropospiliečiųkartą.
Vienassvarbiausiųirlaukiamiausiųkonferencijosmomen

tų – „eTwinning“ prizų įteikimo ceremonija. Buvo įdomu iš
arčiaususipažintisukitųšaliųmokytojųgerąjapatirtimi,vyk
dant„eTwinning“projektus.Perkitasdvikonferencijosdienas
pasiūlytaper40praktiniųseminarų,kuriuosvedėdaugiaunei
30patyrusiųlektorių,mokytojų.
Tai,koišmokau,kąsužinojau,išliksilgam.Pritaikysiuprak

tikoje,pasidalysiusukolegomis.
RasaSIMONAVIČIENĖ

Auklėtojametodininkė

Edukacinė programa „Sena skrynutė – nauja dėžutė“

Įvairios veiklos su planšetiniais kompiuteriais „iPad“
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Lapkričio17d.VilniausmiestosavivaldybėjesurengtaVšĮ
nevalstybiniovaikųdarželio „Nendrė“baigiamoji tarptautinio
projekto„KID–lygiosgalimybėsikimokyklinioamžiausberniu
kamsirmergaitėms“konferencija.ProjektedalyvavoLietuva,
Suomija(Alandųsalos)irRusija(Kaliningradosritis).Lietuvai
atstovavokonferencijosrengėjasvaikųdarželis„Nendrė“,vai
kųdarželis„Ugdymoerdvė“(Vilnius)irKaunolopšelisdarželis
„Spragtukas“.AlandųsalomsatstovavoMariehamnosmiesto
Valdorfo „Regnbagen“ vaikų darželis, Kaliningrado sričiai –
Bagrationovskomiestoikimokykliniougdymogrupė„Korablik“.
ProjektomentorėLietuvoje–Lietuvosedukologijosuniversiteto
profesorėOnaMonkevičienė.
Lygiųgalimybiųmetodikąsavoveikloje„Nendrė“taikonuo

2005m.Perprojektąbuvoorganizuojamaspersonaloirtėvų
švietimas, teikiamos konsultacijos pedagogams. Kartu su
mentoreparengtaslygiųgalimybiųplėtrosplanas,numatantis
konkrečiusveiksmusirpriemones,kaipįgyvendintilygiųgali
mybiųpedagogikosprincipus(praturtinimo,bendradarbiavimo,
įtraukimo,įvairovės,subalansuotougdymo).Projektomentorė
atlikopoveikiovaikųugdymuiirpedagogųtobulėjimotyrimą,

Lygiųgalimybiųmetodikaikimokyklinėjeįstaigoje

kurispadėjogeriauperprastiSkandinavijos šalysesukurtus
lygiųugdymosigalimybiųberniukamsirmergaitėmssudarymo
teoriniuspagrindus,praktiniusmetodus.Tam,kadšieprincipai
būtųįtvirtinti„Nendrės“veikloje,darbuotojųkolektyvasregulia
riaiskirialaikosavirefleksijai,analizuojasavoelgesį,bendra
vimąiremocinįatsakąlyčiųlygybėsaspektu.
Kurdami žaidimų erdves, parinkdami vaizdinęmedžiagą

ir literatūrą,pedagogaisiekiaskatintikūrybiškąir išankstinių 
nuostatųbeistereotipųneribojamąvaikųpasirinkimą,mąsty
mą.Lygiassaviraiškosgalimybespadedaužtikrintipedagogų
iškeltastikslasvienodaipaskirstytisavodėmesį,laikąirparamą
abiejų lyčių vaikams.Vykdant projektą ir glaudžiai bendra
darbiaujant su tėvais, sumažėjo egzistuojančių stereotipinių
požiūriųirnormųpoveikis.Tėvaipradėjomažiaurūpintis,ką
apiejųvaikonestereotipiniusžaislus,drabužius,elgesįpagal
vosaplinkiniai.
Konferencijojepasidalytapatirtimi,kalbėtaapielygiųgalimy

biųmetodikossklaidosbūtinybękitoseLietuvosirkaimyninių
šaliųikimokykliniougdymoįstaigose.

DanutėMITUZIENĖ

LapkričiopradžiojeTelšiųlopšelisdarželis„Mastis“organiza
vokonkursą„Skaitymaižemaitiškai“,skirtą2016ųjųLietuvos
kultūrossostineiTelšiams.JamedalyvavoTelšiųikimokyklinio
irpriešmokykliniougdymoįstaigųugdytiniaiirpedagogai.Kon
kursotikslas–skatintivartotižemaičiųtarmę,populiarintijątarp
ikimokyklinioirpriešmokyklinioamžiausvaikų.

Lopšelyjedarželyje„Mastis“kompetentingųpedagogųdėka
vykstasėkmingaetninėskultūrosintegracijaįkasdienįugdymo
procesą.Dabaršeimojeretaiyravertinamasirvaikamsperduo
damasdvasinisprotėviųpalikimas,tadpedagogastampabene
vieninteliuetninėskultūrospradmenųugdytoju,jossaugotojuir
skleidėju.Mūsųdarželyjejautapotradicijakasmetorganizuoti
tarmiškųpasakojimųšventes.
Įstaigos direktorėDanutėPopovič susirinkusiesiems pri

minė,kaip,anotSimonoDaukanto,svarbuvisųbrangiausią
palikimą–savokalbą–tausoti.Ponuotaikingolopšeliodar
želio„Mastis“ansamblio„Cyrulioka“pasirodymomes,rengi

„Brunginambuočiušneka...“ niovedėjosJūratėRubavičienėirDaliaBalsienė,pakvietėme
visusšventėsdalyviuspakeliautipoTelšius,pabrėžėme,kad
„Telše, kapRuoma, stouv unt septynių kalvų“... „Skaitymų
žemaitiškai“kelionępradėjomenuoaukščiausiosInsuloskal
vos,šaliakuriosįsikūręslopšelisdarželis„Berželis“.Kadangi
svečių iš jonesulaukėme,keliavome toliau–antCerkvelės
kalvos,pakvietėme lopšeliodarželio „Nykštukas“ugdytinius.
Tada lipomeantKiaulės irŽaliosioskalvų–pasidžiaugėme
lopšeliodarželio „Saulutė“ vaikų pasakojimais. „Tarpbudin
ku i dideliumiedžiu“ radome pasislėpusiąBobės kalvą, o
šalia jos – lopšelįdarželį „Mastis“ su gausiu būriu pasako
rių.Sustojome ir prieVilniaus bei Zakso kalvų, klausėmės
„Saulėtekio“ pradinėsmokyklos ir lopšeliodarželio „Eglutė“
mažųjųpasirodymų.Kolvertinimokomisijaaptarėkonkurso 
rezultatus,pakvietėmevaikuspašokti,pažaistiirpadainuoti.

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais,
omažiejidžiaugėsiTelšiųmiestosimboliumeškučiu. Ivieta
atitekoErlanduiŠapuiišlopšeliodarželio„Mastis“(auklėtoja
J.Rubavičienė),IIvieta–AkvileiNekrašiūteiišlopšeliodarželio
„Saulutė“(auklėtojaVaidaJokšienė)irArmantuiJazdauskuiiš
„Saulėtekio“pradinėsmokyklos(auklėtojaDanutėRepšienė).

Atrodo,prakalbusže
maitiškai ir kalba nuo
širdesnė tapo, ir vieni
kitiems artimesni pasi
darėme. Palinkėję di
džiuotis gimtąja tarme,
josnepamiršti,branginti
žmones,papročius,visi
išsiskirstėme džiugiai
nusiteikę,pilninepakar
tojamųįspūdžių.

Sėkmingaipirmajame
ture pasirodę mažieji
pasakoriai dalyvavo re
gioniniame „Skaitymai
žemaitiškai“ konkurse,
vykusiamelapkričiopa
baigojeSkuode.

DaliaBALSIENĖ
JūratėRUBAVIČIENĖ

Auklėtojosmetodininkės
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Muslabaisudominopavasarįprasidėjęsrespublikinispro
jektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionėper Lietuvą“, tad
nusprendėmejamedalyvauti.Mūsųauklėtojoskartusuvaikais
irtėveliaispradėjovykdytipasiūlytasprojektoveiklas.

Priešpradėdamisėtimoliūgųsėklasperrytoratąaptarėme,
kaipaugintiirprižiūrėtišiasdaržoves.Tadaparuošėmežemę,
darbuspasiskirstėmetaip,kaddalyvautųvisivaikai.Sėjome
pagalmočiučiųrekomendacijas.Paskuistebėjome,kaipdygs
ta daigai, skleidžiasi pirmieji lapai.Moliūgai pradėjo žydėti 
birželiopradžioje.Kartusuvaikaisviską fotografavome,fik
sa vo me. 
Nutarėmeatlikti eksperimentą: dalį pasėtųmoliūgų sėklų

palikomeaugti tamsoje.Kai sudygo,apžiūrėjomedaigelius.
Rezultatasvaikusnustebino–daigaibuvošviesiaižali,jųkotai
aukšti,olapeliaismulkūs.Daigeliuspadovanojometėvams.Vai
kaitapotikraisdaržininkais...Susitikępoilgųvasarosatostogų,
jiepasakojo,kaiplaistė,ravėjopiktžoles,kasdienstebėjo,kaip
moliūgaiauga,žiedųspalvą,matavolapųdydį.
Sutarėmespalįužaugintusmoliūgusatneštiįdarželįirišrinkti

vaikaiišprigimtiestyrinėtojai

patįdidžiausią.Jįpavadinomemūsųįstaigosvardu.Šventėje
traukinįsudarė143moliūgai,joilgis–28,20m.Savodžiaugsmu
nutarėmepasidalytisukaimynais–lopšeliudarželiu„Jurginė
lis“,pasikvietėmejuosįsvečius.Perrenginįkiloidėjaišrinkti
moliūgųšeimą.
Vėliau surengėmekūrybinių darbųparodą „Moliūgai,mo

liūgėliai“. Piešdami ir aplikuodami darbelius vaikai naudojo
įvairiastechnikas.Jųkūrybasusižavėjovisiparodoslankytojai.
Dar dalyvavomeVingio parke vykusioje šventėje „Ekomo
liūgėliai“, organizavome sveikuolių savaitę, per kurią gami
nome įvairiuspatiekalus išmoliūgų, išleidomesavo receptų 
knygą„Auksaspalvisrudeninismoliūgasirišjogaunamiska
nėstai“.
Šv.Martyno dieną išmoliūgų pasigaminome žibintus ir

uždegėmežvakutes kaip šviesos, vilties, gėrio simbolį, jais
papuošėmeįstaigospalangę.

JelenaCHVOSTOVA
Vilniausl.-d.„Zylutė“direktorėspavaduotojaugdymui

ŽanaMACKĖVIČ
Pedagogė

„Riškimraidęprieraidėsiržodeliaisuskambės.Ožodelisprie
žodeliomusnuvesįknygųšalį!“–taipžaismingai,nuotaikingai
Klaipėdoslopšeliodarželio„Žiogelis“pedagogai irugdytiniai
lapkričiopradžiojekvietėsocialiniuspartneriusįedukacinįren
ginį„Riškimraidęprieraidės“,skirtąįstaigosauksiniam50ies
metųjubiliejuipaminėti.

Pedagogaipastebi,kadvislabiaupopuliarėjainformacinės
technologijos,kuriosišstumiaknygasišvaikųpasaulio.Mūsų
lopšeliodarželiopedagogainorisudominti,paskatintidažniau
vietojinformaciniųtechnologijųrinktiskelionęponepaprastą
knygųirpasakųpasaulį.Šiažiniadalijomėssusocialiniaispart
neriais.RenginyjedalyvavoKlaipėdoslopšeliųdarželių„Žio
gelis“,„Rūta“,„Švyturėlis“,„Inkarėlis“,Šilutėslopšeliodarželio
„Gintarėlis“irPriekulėsvaikųdarželiougdytiniaibeipedagogai.
Perrenginįbuvosiekiamaskatintisakytinėskalbosraišką,

žadintivaikokalbėseną,individualiąsaviraišką,jąderinantsu
vaizdu,judesiu,mimika,emocijomis.Sudarytisąlygastenkinti

„riškimraidęprieraidės“ vaikųbendravimoporeikį,bendravimągrįstigeromisemoci
jomis,maloniais išgyvenimais, jausmais,sumanymais,žais
mingumuperaktyviąveiklą.Lavintimeniniožodžiosuvokimą,
kūrybiškumą,vaizduotę,originalumą.
Renginyje „Žiogelio“ pedagogės pavirto nuotaikingais,

šmaikščiais pasakų personažais: IrutėČėsnienė – pelėda,
JūratėRamanauskienė–kiškučiu,RitaBružinskienė–šarka,
VirginijaLuotienė–kiškiene.MeniniougdymomokytojaIlona
Klumbienėkartusupasakųpersonažaispakvietėvisusdaly
viuskeliautiporaidžių,pasakų,knygųšalį,kuriojetelpaviso
pasaulioišmintis.
Renginio dalyviai atvyko atsakingai pasiruošę.Kiekviena

įstaigaatnešėpopadarytąraidę,išpuoštąskirtingomistechni
komis,raštais,spalvomis.Visoskomandosparodėnuotaikingus
pasirodymusirsumaniaipamokėkiškelįraidelespažinti.Vaikai
dainavo,vaidino,improvizavo,šoko,deklamavo,šmaikštavo.
Otaibuvojuoko,kadkiškeliuisunkiaisekėsiraidelespažin

tiirįsiminti.„Nenuleiskrankųpirmainesėkmeipasitaikius,tu 
gali!“–drąsinovaikai.Jųnoraspadėti,patarti,pamokytikiškelį
pradžiuginovisusšventėsdalyvius.
Išmintingojipelėda, išdidžiojišarka ir rūpestingojikiškienė

sukiškeliupateikėpozityvųpožiūrįįknygas,mokymąsi,kvietė
dalyviuskritiškaimąstyti,
samprotauti,tyrinėtirai
džiųkaralystęirdažniau
iškeisti kompiuterinius
žaidimusįknygas.Tapo
medarniašešių įstaigų
bendruomene, susivie
nijusia dėl bendro, kil
naus tikslo – sudominti
knygomis.
Renginio pabaigoje

aš, direktorėAntanina
Šereivienė, padėkojau
dalyviams.Aptarėme
tolesniusbendradarbia
vimoplanusirlūkesčius.

AntaninaŠEREIVIENĖ
Klaipėdosl.-d.„Žiogelis“

direktorė
LinaMAČERNIENĖ
Direktorėspavaduotoja

ug dy mui
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Šiauliųlopšelisdarželis„Coliukė“nuo
2000m. yra pripažintas sveikatą stipri
nančia įstaiga.Čia įgyvendinama svei
katosstiprinimoprograma„Sveikatanuo
mažens“,užtikrinantisveikosgyvensenos
įgūdžiųtęstinumąirplėtojimą.Kasmetsu
socialiniais partneriais organizuojamas
sportoprojektas„Coliukųsveikadieniai“.
Jo tikslas – supažindinti ugdytinius su
olimpinėmis ir kitomis sporto šakomis,
sudomintisportu.Projektedalyvauja5–6
metųvaikai.
Projektoveiklosorganizuojamosdviem

etapais.Pirmasisvykstarudenį:lankoma

si uždaruose stadionuose, sportomokyklose.Šiemet vaikai
svečiavosi sportomokykloje „Atžalynas“, kur susipažino su
dziudo imtynininkeSantaPakenyte, o savigynos ir dziudo
imtynių nacionalinės kategorijos sporto trenerisStanislovas
Kulikauskasvedėtreniruotę.IkimokyklinukailankėsiirŠiaulių
tenisomokykloje.Tentreniruotes jiemsvedėfiziniorengimo

trenerisRičardasPodilskisirsportotrenerisRomasGaldikas.
Ugdytiniaidalyvavovikrumo,greičioestafetėse,bandėatmušti
kamuoliukąrakete,žaidėjudriuosiusžaidimus.Plauktimažie
jimokėsiŠiaulių lopšeliodarželio „Žiogelis“baseine.Šiaulių
lengvosiosatletikosmanieže jie išbandėbėgimo (taippat ir
estafetinio,sukliūtimis),šuolioįtolį,rutuliostūmimorungtis.
Šisprojektaspuikustuo,kadformuojamasteigiamasikimo

kyklinukųpožiūris įfizinęveiklą,vaikaigali išbandyti įvairias
sportošakasirnuspręsti,kuripatinkalabiausiai,otėveliams
paaiškėja,kokssportaspagalamžiųircharakterįtinkamiau
siasjųmažyliui.Apibendrindamisavoįspūdžiusirnaująpatirtį,
vaikai piešėmylimiausią sporto šaką.Parodanuo lapkričio
10 d. eksponuojamaŠiauliųmiesto savivaldybės viešosios
bibliotekos„Spindulio“filiale.
Nekantraudami laukiamepavasario, kai prasidėsantrasis

projektoetapasirvaikaiturėsgalimybęapsilankytiŠiauliųfut
boloakademijosdirbtinėsdangosstadione,irklavimobazėje,
žirgyne,žolėsrieduliostadione,susipažintisužinomaisŠiaulių
sportininkais.

AstaŽELIONIENĖ
Šiauliųl.-d.„Coliukė“priešmokykliniougdymogrupėspedagogė

„Coliukųsveikadieniai“

VienąspaliorytmetįMažeikiųlopšeliodarželio„Gintarėlis“
„Voveryčių“grupėsvaikaikartusumanimi,auklėtojaJūrate
Gintaliene,pakvietėšeimasįsalėjeįsikūrusią„Voveryčių“
kavinępasivaišintiišrudensgėrybiųpagamintomissaloto
mis(jasruošėmažyliaisumamytėmis).Šventiniorytmečio
pradžiojepapasakojauapiestebuklingąšalį,kuri,anotmūsų
protėvių,yralaukas,auginantisviską,kąpasodinažmogus.
Diskutuodamidar išsiaiškinome,kadbedarbščiųžmonių
rankųneįmanomaužaugintijokiųaugalųardaržovių.
Mūsų darželio darbuotojai stengiasi, kad vaikai augtų

sportiški,užsigrūdintų,tadapiesportoirsveikomaistonaudą
papasakojoSveikuoliukas–kūnokultūrosauklėtojaBronė
Antanavičienė.„Voveryčių“kavinėsbarmenaisdirboLinas,
Gvidas,KristupasirNatas.
Vaikai,paruoštimuzikosvadovėsRomosSkirmontienės,

šoko, dainavo, inscenizavo daržovių šou.Visiems buvo
smagu,osvarbiausia–jiesužinojoapievaistažoliųnaudą
žmogausorganizmui.Šisrenginys,perkurįvaikaikartusu
savošeimųnariaisdainavo,šokoirmokėsi,darkartąparo
dė,kaipsvarbukuodažniauirkuodaugiaulaikopraleistisu
savoartimaisiais.Šventėspabaigojevisikartudainavome
„Sveikuoliųdainą“.Džiaugiuosi,kadgrupėstėveliaiaktyviai
dalyvavobendruoserenginiuose.

JūratėGINTALIENĖ
Auklėtoja

„voverytės“pakvietėįkavinę
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SpaliopabaigojeVisaginolopšelisdarželis„Auksinisraktelis“
organizavoLietuvosfutbolofederacijos(LFF)ilgalaikėsprogra
mos„Sugrąžinkimevaikusįstadionus“projekto„Futboliukas“
turnyrą.ĮjįbuvopakviestosvisųVisaginoikimokykliniųįstaigų
jaunųjų futbolininkųkomandos.Turnyredalyvavošešiosko
mandos:„Gintarėlis“,„Kūlverstukas“,„Auksinisgaidelis“,„Ąžuo
liukas“ir„Auksinioraktelio“„Saulytėsnamelis“bei„Obuoliukai“.
Idėjasurengtitokįturnyrąmumskilopriešpenkeriusmetus

prisijungusprieLFFprogramos.Tadadarželyjeatsiradoirfut
bolotreniruotės.Vaikainuolatbuvoskatinamijudėti,sportuoti
irpamilti futbolą.Tad iršiemet„Futboliukofiesta“atkeliavo į
Visaginoikimokyklinesįstaigas.Džiaugsmuiribųnebuvo.Per
visąturnyrąvyravogeranuotaika,draugiškaatmosfera.Nors
nugalėtinorėjokiekvienas,betvisižaidėdraugiškai.Džiugu,
kad turnyre dalyvavo ne tik berniukai, komandose buvo ir
mergaičių.Net geriausia 5ojo „Futboliuko“ turnyro žaidėja
komisijapripažinomergaitę–MarijąBondarenkoiš„Auksinio
gaidelio“komandos.

„Futboliukofiesta“lopšelyje-darželyje„Auksinisraktelis“

Turėdamikomandojegeriausiąturnyrožaidėjąlopšeliodar
želio„Auksinisgaidelis“vaikučiainugalėjovisųikimokyklinių
įstaigųkomandasirtapopirmosiosvietoslaimėtojais.Antroji
vietaatiteko„Auksinioraktelio“„Saulytėsnamelio“komandai,
otrečiąjąvietąužėmė„Ąžuoliuko“komanda.
Šakotį dovanųgavo irmūsų šokėjai, kurie sportininkams

sušokošokį„Čiungačianga“(vadovėDanutėFazilova).Reikia
pagirtivisųdarželiųpalaikymokomandas.Vaikaiaktyviaipa
laikėfutbolininkus,atrodė,kadviskasvykstatikramestadione:
dūdelės,barškučiai,šūkiai,skanduotės...Okurdarplakatai
gerbėjųrankose.
Šventėbaigėsi,betatsisveikinometikikipavasario.Vaikams

pažadėjomevėlorganizuotipavasariofutboloturnyrąirpakvies
tisvečiųišIgnalinosbeiZarasųrajonųikimokykliniųįstaigų.Ir
beliekatikpalinkėti:būkimesveikiirlinksmi.

ElenaČEKIENĖ
Visaginol.-d.„Auksinisraktelis“direktorė

„Vaikųgebėjimųirgabumųpradžiayrajųpirštukųgaliukuose.“
Va si li jus Su chom lins kis

Visavertis kalbos formavimasis yra pagrindinė sėkmin
gomokymo(si)sąlyga.Ką reikėtųpadaryti, kadvaikokalba
vystytųsi taisyklingai ir laiku, kadmažylis taptų visaverčiu,
socialiužmogumi?Yražinoma,kadkalboszonossmegenyse
formuojasinuoišrankųpirštųgaunamųimpulsų.Taireiškia,
kadkuodaugiauvaikasmoka,nori irstengiasidarytiranko
mis, tuo jiskūrybingesnis,o jopažangadidesnė.Visažmo
gausvystymosiistorijarodo,kadrankosjudesiaiyraglaudžiai
susijęsukalba.Rankųfunkcijosirkalbavystosilygiagrečiai.
Smulkiosiosmotorikostobulinimas–kalbostobulinimas.Smul
kiojimotorika–taisuderintipirštųjudesiaiirvaikogebėjimas
jais „naudotis“. Pirštukų judesiai, kitaip vadinami pirštukų
žaidimais ir pratimais, – išskirtinėpriemonė, skirta smulkia
jaimotorikai ir kalbai lavinti. Pastebima, kad vaikaimėgsta
manipuliuoti,žaistisudaiktais,kuriųpaskirtįgalimapakeisti.
Netradicinisdaiktųpanaudojimasstimuliuojasmegenųveiklą, 
mažina emocinę įtampą, koordinuoja rankų pirštų judesius, 
plečia žodyną ir pratina rankas atlikti sąmoningus, tikslius
judesius.

Siūlaukeletąžaidimų,skirtųsmulkiajaimotorikailavinti,
naudojantneįprastaspriemones:

„Spalvotitakeliai“
Priemonės:spalvotisiūlaiirsagos.
Žaidimoeiga: suaugusysis siūlo vaikui padaryti spalvotą

takelį,įpagalbąpasitelkusspalvotussiūlusirsagas.Mažylis
savarankiškaiišsirenkavienosspalvossiūląirantjoveriatos
pačiosspalvossagutes.Norėdamaspasunkintižaidimąsuau
gusysisgaliišdalytiskirtingųspalvųsagastamtikratvarkair
leistivaikuiatkartotieiliškumą.
„Spalvotidangteliai“
Priemonės:spalvotidangteliai,kaštonaiarbaakmenukai.
Žaidimoeiga:vaikassavarankiškaidedapovienąkaštoną

arbaakmenukąįkiekvienądangtelį.Galimapasunkintižaidi
mą–pasiūlytisudėliotibetkokiągeometrinęfigūrąarbaraštą
išdangteliųirįdėtiįvidųpokaštonąarbaakmenuką.

Logopedo,tėvųirpedagogųbendradarbiavimopraktika. 
Smulkiajaimotorikailavintiskirtižaidimai

„Stebuklinginamukai“
Priemonės:gilesnidangteliai(pvz.,nuoplaukųlako,dezo

dorantoirt.t.),pupos.
Žaidimoeiga:suaugusysissiūlovaikuiapgyvendintivisus

Pupųpasaulio gyventojus į jų namukus. Įvairinant žaidimą,
galimapaprašytiapgyvendintitamtikrągyventojųskaičių(pvz.,
įpirmąnamąpenkisgyventojus,įantrąnamądviemgyvento
jaismažiauirt.t.).
„Varveklis“
Priemonės:dupieštukaiirsiūlas.
Žaidimoeiga:žaidimasvykstaporomis,vaikaiatsistojavieni

prieškitus.Kiekvienasgaunapopieštuką.Vaikųporaturivieną
siūlą,laikydamijįišskirtingųpusiųvyniojaantpieštukų,ožai
dimopabaigojepieštukaisusitinka.Galimapasiūlytivaikams
lenktyniauti,kasgreičiaususukssiūląantpieštuko.
„Stebuklingipagaliukai“
Priemonės:šiaudeliai,plonosgumytės.
Žaidimoeiga:antkiekvienošiaudeliovaikaiuždedapovieną

gumytę.Galimapaprašyti,kaddėtųantšiaudeliotiktamtikros
spalvos gumytes (pvz., tikmėlynas, tik žalias, tik raudonas
ir t. t.)arbapasiūlyti ant vienošiaudeliouždėti tik tam tikrą
skaičiųgumyčių(pvz.,dvi,trisirt.t.).
„PadėkPelenei“
Priemonės:pupos,žirniai,grikiai,ryžiai,lėkštutėsarbabet

kokieindeliai.
Žaidimoeiga:suaugusysissiūlovaikuipadėtiPeleneipada

rytitvarkąirišlėkštės,kuriojesumaišytižirniai,pupos,grikiai
irryžiai,viskąsudėtiįjiemspriklausančiusindus,t.y.žirniusį
vieną,pupasįkitąirt.t.
„Tvorelė“
Priemonės:kartotinėdėžėirskalbiniųsegtukai.
Žaidimoeiga:vaikopaprašomavisussegtukussusegtiant

kartotinėsdėžėssienelių.Toliaugalimapasiūlytisusegtiseg
tukuspagalspalvasarbadydžius.

Taitikkeletasžaidimų,kuriepadėslavintismulkiąjąmotoriką
namuose.Linkiusmagiaipraleistilaikąkartusuvaiku.

LiudmilaKARKLELIENĖ
Vilniausl.-d.„Žiedas“logopedė
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NuošiorugsėjoKelmės„Kūlverstuko“lopšelyjedarželyjeįgy
vendinamas„NordplusJunior“programosprojektas„Tegyvuoja
muzika!“(it.„Vivalamusica!“).Pirmasispartneriųsusitikimas
vykospalįmūsųugdymoįstaigoje.Susitikimedalyvavo10iki
mokykliniougdymoirmuzikospedagogiųišLatvijos,Estijos,
Islandijos irSuomijos.Pirmojo vizito tema– šalių partnerių
liaudiesmuzika(žaidimai,šokiai)irinstrumentai.
Mūsųugdytiniaipasveikinosvečiusirpavaišinojuoslietu

viškaduonele,pristatėmuzikinęprogramą.Darželiodirektorė
LilijaParadnikienėpapasakojoapieugdymoįstaigąirparodė
edukacines erdves, atsakė į pedagogių iš užsienio klausi
mus.Aš,projektųvadovė IrinaParadnikaitėAbromavičienė, 
pristačiauįstaigojevykdomąprojektinęveiklą,oKelmėsrajono
savivaldybėsŠvietimo,kultūros irsportoskyriausvyriausioji
specialistėVijoletaNorkutėpalinkėjonašausdarbo.
Visosveiklosirpristatymaibuvoorientuotiįšaliųpartnerių

liaudiesžaidimusiršokius.Projektedalyvaujančiosmuzikos
pedagogės pristatė vaizdinęmedžiagą apie savo ugdymo
įstaigasirmuzikinėsveiklospatirtį,mokėpopuliariausiųšalies
liaudiesšokiųjudesių.SvečiailankėsiKelmėsAlgirdoLipeikos
menųmokyklosmuzikosskyriuje,kurmokytojasAdolfasSutkus
pristatėbirbynęirkankles,ougdytiniaiatlikokeletąlietuviųliau
dieskūriniųšiaisinstrumentais,taippatakordeonuirksilofonu.
ProjektopartneriaistebėjoiraptarėŠiauliųlopšeliodarželio

„Varpelis“irKelmėslopšeliodarželio„Ąžuoliukas“muzikines
veiklas,lankėsiKelmėsJonoGraičiūnogimnazijoje,kurmo
kytojasekspertasSvajūnasKlimaspapasakojoapieugdymo
įstaigojeveikiančiąmuzikosstudiją„Obertonas“,parodė,kaip

Projekto„Tegyvuojamuzika!“partneriųsusitikimasKelmėje

panaudojamosšiuolaikinėstechnologijos.Svečiaiturėjoišskir
tinęgalimybęstebėtiLietuvoježinomosmuzikospedagogės,
dainųirmuzikosautorės,ŠiauliųuniversitetodėstytojosLauros
Remeikienėspraktinįdarbą–skirtingųamžiausgrupiųrepeti
cijas:nuoveiklųsu4kursostudentaisiki3mečiųdainorėlių.
Projekto vizitą Lietuvoje vainikavo bendras „Kūlverstuko“

lopšeliodarželioirKelmėskultūroscentrofolkloroansamblio
„Judlė“(vadovėAngelėJovaišaitė)renginys–lietuviųliaudies
muzikosvakaronėsudarželiobendruomeneirprojektodaly
viais.PerrenginįKelmėskultūroscentroTradiciniųamatų ir
etnokultūrosskyriausfolkloristasOsvaldasGerbenisvaikams
ir svečiamspristatė lietuvių liaudies instrumentus (birbynę,
šiaudobirbynę,nendriųbirbynę,ragą,ožragį,daudytę,kan
kles,bandoniją,basetlę,sekminiųragelį,dambrelį,būgną)ir
jaispagrojo.Kultūroscentrosalėje„Judlės“ansamblionariai
susirinkusiesiems ne tik dainavo populiariasmūsų krašto
dainas, bet ir linksmai šoko, į ratelius įtraukėugdytinius, jų
tėvelius irsvečius.Povakaronėskultūroscentrodirektorius
ArnasArlauskassvečiamspristatėskulptūrųparodą„Skulp
toriaiskaitoDonelaitį“.
Tikimės,kad„Kūlverstuko“organizuotosmuzikinėsveiklosir

kartuturiningaipraleistaslaikasdarlabiausutelksprojektopart
neriussiektiišsikeltotikslo–skatintikokybiškąmuzikinįugdymą
SkandinavijosirBaltijosšaliųugdymoįstaigose,ypačanksty
vajameamžiuje,įgytitarptautiniobendradarbiavimopatirties.

IrinaPARADNIKAITĖ-ABROMAVIČIENĖ
Kelmės„Kūlverstuko“l.-d.projektųvadovė

KasmetPalangos lopšelyjedarželyje „Ąžuoliukas“ vyksta
Saugauseismosavaitė.Šiųmetųlapkritįvaikaibuvosupažin
dintisupagrindinėmissaugauseismotaisyklėmis.„Boružėlių“,
„Bitučių“, „Vėžliukų“ grupių ugdytiniaimokėsi saugiai elgtis
gatvėje:susipažinosupagrindiniaiskelioženklais,šviesoforo
reikšmėmis.Vėliauįgytasžiniasbandėpritaikytipraktikoje.Ma
žiejieismodalyviaiišmokopereitigatvę,stebėjo,kaippėstieji
irvairuotojailaikosieismotaisykliųprieperėjų,šviesoforų.O

Saugauseismosavaitė

sužinoję,kaipsaugiaielgtisgatvėje,tinkamaisegėtiatšvaitus,
dėvėtiliemenes,surengėsaugauseismodarbųišantriniųža
liavųparodą„Mažosmašinėlėsmanlabaipatinka“.Auklėtojos
irvaikaipasigaminovaizdinėsmedžiagos,kadpaįvairintųsau
gauseismougdymokampelioveiklą.
Kruopštausdarbosavaitęvainikavosaugauseismotaisyk

liųpramoga–viktorina„Gatvėjebūkatsargus,saugoksave
irkitus“.RenginyjedalyvavopolicijospareigūnėJurgitaStan

kevičienė.Stebintviešniai,vaikai
atliko įvairiausiasmokomąsias
užduotis, atsakinėjo į pateiktus
klausimus stotelėse, deklamavo
eilėraščius, užminė savarankiš
kai iliustruotasmįsles irminkles.
Mažyliai, pasijutę reikšmingais
saugauseismodalyviais,patarė,
paaiškino ir išsakėpatarlesapie
gatvę, kelią ir saugumą. Links
mieji pramogautojai lenktyniavo
estafetėse su savo gamintais
automobiliais, sumontavo trima
čio vaizdo šviesoforą. Policijos
pareigūnė pasidžiaugė vaikučių
išmoneiržiniomis,profesionaliai
papasakojoapiesaugauselgesio
ypatumusnamuoseirgatvėje.At
sisveikindama tvarkossaugotoja
įteikėatminimodovanėles.

LaimutėANDRIUKEVIČIENĖ
RimaBUDRYTĖ

„Vėžliukų“grupėsauklėtojos
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Profesinio mokymo institucijose

Tai būtina perskaityti
dėmesio

Akivaizdu,kaddalismumsrašančiųjų„Švietimonau
jienų“neskaitoirįredakcijosprašymusnereaguoja.Nori
meįspėti,kadateinančiaismetaisneturėsimegalimybės
atsakytivisųtekstų,kurieneatitinkaaptartųreikalavimų,
autoriams,juolabiauperkurti,perrašytijųatsiųstasinfor
macijasarkorespondencijas.Taippatdalįinformacijos,
kurineturididesnėsvertėsvisaišvietimobendruomenei
arbajauyraskelbtainternetosvetainėse,betįdomipati
savaime,įkelsimeįŠACinternetosvetainėsirsocialinio
tinklo„Facebook“„Švietimonaujienų“puslapį.
Prašomenerašyti straipsnių trečiuoju asmeniu.Tai

mumssukelianemažaiproblemųrengianttekstusspaudai.
Jeigu pageidaujate, kad jūsų informacija būtų pa

skelbta„Švietimonaujienose“,prašomesiųstiredakcijai
žemiaunurodytaisadresais,onekamnorsVilniuje,kad
laiškaineužstrigtųkelyje.

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

ZinaRIMGAILIENĖ
„Švietimonaujienų“vyriausiojiredaktorė

Svarbu nepamiršti:

 � Pokiekvienutekstunurodytijoautorių.

 � Nurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus.

 � Parašytilietuviškąvykdytoprojektoar 
renginiopavadinimą.

 � Nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalokalba.

InesaČIŽIŪNAITĖ
„Švietimonaujienų“kalbosredaktorė

Iliustracija–nuotrauka,piešinys–yravadinamateksto
akimis.Jibegalosvarbi,nestinkamaiparinktapatvirtina
irpapildo teksteminimus faktus,sudomina,patraukia
dėmesį, gali apibendrinti informaciją ir papuošti leidi
niopuslapį.Nuotrauka,kuriojeišsirikiavęvisirenginio
dalyviai,nėrainformatyvi.

Nuotraukų pateikimas: 

 � NEMAŽINKITE(tokiostinkatikinternetui);

 � NETERPKITEĮTEKSTĄ(reikiapridėtilaiške);

 � NETERPKITElaiškofone;

 � NESIŲSKITEKOLIAŽŲ.

Taip pat nesiųskite nuotraukų nuorodų, 10ies ar
daugiaunuotraukų,iliustruojančiųvienątemą–reikėtų
atrinktitai,kas,Jūsųmanymu,yrasvarbiausia.
Taippatparašykite,kasnuotraukosevaizduojama.

EglėLESNIAUSKIENĖ
„Švietimonaujienų“maketuotoja

Apdorotijūrosgėrybes,ruoštimėsospusgaminius,įvairiaisbū
daissmulkintidaržoves,termiškaiapdorotimėsąirdaržoves,ruošti
įvairiusįdarusirgarnyrus,gamintivienokąsniosumuštiniusirkt.
Visus šiuos darbinius įgūdžius tobulinoRadviliškio technologijų
ir verslomokymo centro virėjo specialybėsmokiniai. Spalį šeši
auklėtiniai (4merginos ir2vaikinai), lydimiprofesijosmokytojos
irprojektųvadovės,pagalprojektą„Užsieniopraktikamažiauga
limybiųturintiemsmokiniams“atlikotrijųsavaičiųpraktikąMaltoje,
restorano„Hilton“virtuvėje.
Praktikosvietassuradopriimančiosorganizacijosatstovai,taip

patjiepadėjoapgyvendintigrupę.Perpraktikąbūsimivirėjaisuži
nojodaugnaujųreceptų,pamatėirišmokogamintidaugybęnaujų
patiekalų,garnyrų. Įvairūsvalgiai restoranovirtuvėjepuošiami ir
gardinami skirtingais garnyrais bei papuošimais.Mokiniai kimšo
kalmarus,pagalnurodytąreceptūrąįdarėdaržovesirtešloskrepše
lius,įvairiomisgeometrinėmisfigūromispjaustėdaržoves,kuriomis
vėliaupuošėlėkštes.

JaunuoliaiišRadvi
liškiobuvosuskirstyti
įdvigrupes.Jiedirbo 
pamainomis:išrytoir
popietų.Taippatsta
žuotojai dirbo šešta
dieniais ir sekmadie
niais, o laisvadienius
turėjosavaitėsvidury
je.Toksgrafikasbuvo
sudarytaspagalresto
ranodarboporeikius.
Iš ryto pagaminami
patiekalų pusgami
niai,kuriuosvakarevirėjai,vadinami„sušefais“,gavęužsakymąiš
salės,galigreitaiparuoštiirdekoruoti.Kiekvienasstažuotėsdalyvis
turėjosavovirėją.Jisskirdavoužduotisirtikrindavoatlikimokokybę.
Laisvulaikumokiniaisusipažinosumiestu,važinėjoposaląap

žvalginiuautobusu„HopOnHopOff“,amatininkųkaimelyjeieškojo
suvenyrųsavoartimiesiems,skanavovietiniuspatiekalusžvejųta
vernoje.Jiedžiaugėsirudeniška,betvisdaršiltasaulute,maudėsi
Viduržemiojūroje,plaukiojokatamaranu.
Virtuvėsšefasirvirėjailikolabaipatenkintimūsųmokiniųdarbu.
Praktikospabaigojemokiniaigavo„Europass“mobilumodoku

mentusirpriimančiosorganizacijosišduotusdalyviųpažymėjimus.

JulijaASTRAUSKIENĖ
Radviliškiotechnologijųirverslomokymocentroprojektųvadovė

BūsimųvirėjųpraktikaMaltoje
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Specialiosiose mokyklose

Įugdymoįstaigaskasmetgretagabiųirvidutiniųgebėjimų
mokiniųateinavisdaugiauvaikų,susiduriančiųsuįvairiomis
mokymosiproblemomis.Vienijųturikalbosirkalbėjimosutri
kimų,kitiemssunkiausekasimokytisskaityti,rašyti,skaičiuoti.
Mokiniamsdėlšiųpriežasčiųnelengvabendrauti,prisijungti
priegrupės,klasėsdarbokonkrečiojedalykinėjesrityje(pvz.,
mokantislietuviųkalbos,matematikos)arbavisameugdymo
procese.Vienaspagrindiniųpagalbosmokiniuispecialistų(lo
gopedų,specialiųjųpedagogų)tikslų–padėtivaikamsįveikti
mokymosisunkumus.

Apie pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
mokiniamsgalimybesšiandienėješvietimosistemoje lapkritį
diskutuotaPasvalioLėvenspagrindinėjemokyklojevykusioje
respublikinėjemokslinėjepraktinėjekonferencijoje„Ypatingas
vaikas:kartukelyjeįsėkmę“.Pasvaliorajonopagalbosmokiniui
specialistųmetodiniobūrelionariųirPasvaliorajonosavival
dybėsŠvietimopagalbos tarnybos specialistų organizuotas
renginyssukvietėper110kolegųišaplinkiniųBiržų,Panevė
žio,Joniškio,Pakruojo,Anykščiųrajonų.Atvykospecialistųir
išKauno,Kaišiadorių,Akmenės,Šilutės,Kėdainių,Klaipėdos
ir netVarėnosbei kitų Lietuvos rajonų.Specialiojougdymo
sričiai atstovaujantys bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų
pedagoginiaidarbuotojainagrinėjoaktualiasprofesinėsveiklos
problemas,dalijosigerąjasavodarbopatirtimi.
RenginiopradžiojedalyviusšiltaipasveikinoPasvalioLėvens

pagrindinėsmokyklos bendruomenės nariai, įžanginį žodį
tarėPasvaliorajonosavivaldybėsadministracijosŠvietimoir
sportoskyriausvedėjasKazimierasPolekas.Tadavisibuvo
pakviestiįtrisakademinesvalandastrukusįplenarinįposėdį.
Perteorinękonferencijosdalįmoksliniuspranešimuspristatė

ypatingasvaikas:kartukelyjeįsėkmę

ŠįrudenįVilniausMartynoMažvydoprogimnazijosmokytojų
komanda(direktoriauspavaduotojaugdymuiGenėRemeikie
nė,anglųkalbosmokytojaAgnėAdamonytė,socialinėpedago
gėJolantaNoreikienėiraš,informaciniųtechnologijųmokytoja
KristinaJūraitė)kartusukitųšalių(Lenkijos,Turkijos,Ispanijos,
Graikijos,Latvijos,Prancūzijos,Kroatijos,Vokietijos,Belgijos,
Italijos)mokyklųatstovaisdalyvavomeprogramos„Erasmus+“
projekto„Kiekvienasmokinysyraasmenybė:personalizuotas
mokymaspamokose“mokymuoseSuomijoje.
MokymaivykoJoensuumieste.JuosorganizavoSuomijos

mokymųirkonsultavimųbendrovė„Edukarjala“,bendradarbiau
jantisupasauliomokyklomis.(Šibendrovėįkurta2013m.Jos
įkūrėjasirsavininkasyraLyseoprofesinėstechnikosmokyklos
mokytojasekspertasEsaRaty.)
Dvidienasdalyviųmokymaivykomiestoterapijosirreabili

tacijoscentre„Fondo“.Šiojeįstaigojemokomiemocijų,elgesio
sutrikimųturintysvaikai.CentrovadovėJaanaAlanderprista
tė,kokiąterapijątaikospecialiųjųporeikiųmokiniamsirkokią
naudąsuteikiamuzikos,sportoterapijos.

Specialiųjų poreikių turinčių vaikųmokytojas ekspertas
SeppoMyllyojapristatėSuomijosšvietimosistemą,mokymą
Joensuuregione,Tarptautiniopenkiolikmečiųpasiekimųtyrimo
rezultatus.Išklausėmekitųdalyviųprisistatymusirpapasako
jomeapiesavoprogimnaziją.
GalėjomepalygintiSuomijosirLietuvosšvietimosistemas.

SpecialiųjųporeikiųturinčiųmokiniųugdymasSuomijoje

Suomijojekiekvienasvaikasyrapaskiriamasįnetolieseesančią
ugdymoįstaigą.Tenįmokyklątaippatpradedamaeiti7metų,
betpradinėsyra1–6klasės.Suomijojeugdymasprivalomas
nuo7iki16metų.Pagrindinisugdymastrunka9metus.Jįsu
darodvipakopos:pradinis(1–6klasės)iržemesnysisvidurinis
ugdymas(7–9klasės).Suomijojemokslasirmaitinimasmo
kyklosenemokamasiki16metų.Mokiniaitaippataprūpinami
visomisreikiamomispriemonėmis(netikvadovėliais).
Sužinojome,kokiuspagalbosmokiniuispecialistusturiSuo

mijosmokytojaitiekpradinėse,tiekpagrindinėsemokyklose,
kaiporganizuojadarbąperpamokas.Šiturtingairišsivysčiusi
šalisypačdaugdėmesioskiriaspecialiųjųporeikiųvaikams,
kuriuosatsakingaiugdotiekbendrojougdymomokyklosekartu
sukitaismokiniais,tiekspecialiosegrupėse,tiekspecialiosiose
išlyginamosioseklasėse,taippatprieligoniniųesančiosemo
kyklose,pritaikytoseįvairiąnegaliąturintiemsvaikams(sergan
tiemsdepresija,autizmu,turintiemsįvairiųprotiniųsutrikimų),
arnetvientikspecialiojougdymoįstaigoje.
Joensuu regiono ugdymo plano projekto direktorė Satu 

HuttunenanalizavonaująjąSuomijosšvietimoprogramą,vyk
domąnuošiųmetųrugsėjo.LankėmėsPielisjoenpagrindinėje
bendrojougdymomokykloje,bendravomesumokytojais,mo
kiniais.Vaikaibendravoanglųkalba,norsjųgimtoji–suomių,
mielaiaprodėmokyklą,pasakojoapiesavomokymąsi.
LankėmėsNepenmakiirJoensuuligoniniųmokyklose.Tai

leidoįvertinti,kokiosyraspecialiųjųporeikiųmokiniųugdymo

jungtinė Šiaulių universitetoUgdymomokslų ir socialinės
gerovėsfakultetoSpecialiosiospedagogikoskatedrosdėsty
tojųkomanda.Docentas,socialiniųmokslųdaktarasAlgirdas
Ališauskasdalijopatarimus,kaip įvertinti ir įveiktinetinkamą
mokiniųelgesį.SocialiniųmokslųdaktarėLaimaTomėnienė
renginiodalyviussupažindinosumokiniųraštingumougdymo
strategijomis, papasakojo, kaip jas taikyti per įvairių dalykų
pamokas.Logopedamsaktualiatema–apievaikųkalbėjimo
motorikossutrikimųidentifikavimoirįveikimonaujoves–kalbėjo
socialiniųmokslųdaktarėDaivaKairienė.
Popietųspecialistaibuvopakviesti į4darbogrupes.Per

praktinędalįpristatyta20žodinių/vaizdoir18stendiniųpra
nešimų.Vėliauaptartosmokinių,turinčiųspecialiųjųugdymosi
poreikių,mokymosimotyvacijosskatinimoirįtraukimoįnefor
maliojougdymoveiklasgalimybės,dalytasipraktinealternaty
viųskaitymo,rašymoirskaičiavimomokymometodųtaikymo
patirtimi.Nagrinėtosikimokyklinioirmokyklinioamžiausvaikų
kalbinėsveiklosvertinimobeiugdymosritys.Našiosdarbodie
nosrezultataiapibendrintimeniniuprieskoniupagardintaforma.
Atraminiųžodžiųpavidaluužfiksuotipasiūlymai,kaipspręsti
iškeltasproblemas,nugulėįtikrųtikriausiusklevolapus,kurie
susitelkus dėl bendro komandinio darbo papuošė tvirtybės,
nuolatinioaugimo,gausosirišmintieslaukiantįsimbolį–medį.
Tai pirmasis tokia formaorganizuotas pagalbosmokiniui

specialistųkvalifikacijostobulinimorenginysPasvaliorajone.

IngaRUŽELIENĖ
PasvalioLėvenspagr.m-klosvyresn.specialiojipedagogė,

rajonopagalbosmokiniuispecialistųmetodiniobūreliopirmininkė
AndromedaBARŠAUSKIENĖ

Pasvalior.savivaldybėsŠvietimopagalbostarnybosdirektorė
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PernaiDruskininkųlopšelisdarželis„Žibutė“buvopakvies
tasprisijungtiprieLietuvosspecialiosiosolimpiadoskomiteto
programos„Jaunasatletas“.Šiišskirtinėprogramavykdoma
visusmetus,perkuriuosorganizuojami24specialūsužsiėmi
mai.Jieskirtivienumetuugdytisutrikusiosraidosvaikus(iki
šešiųmažylių)nuo2iki6metų.„Jaunasatletas“siekiaužimti
mažyliusžaidybineveikla,skatinantpsichinę,fizinęirsocialinę
plėtrą,supažindintivaikusirjųšeimassusportopasauliu,ska
tintipedagogųirtėvųbendradarbiavimą,siekiantkuoplatesnės
specialiųjųporeikiųvaikųsocialinėsintegracijos.Susidomėjau
šia programa, tikėdamasi per jos veiklas plėtoti specialiųjų
poreikiųmažylių sportinius, sveikatinimo įgūdžius, pažinimo
irsocialinękompetenciją,glaudžiaubendradarbiautisušeimų
nariais. Išprogramosorganizatoriųgavomepriemoniųveik
loms,medaliųirmarškinėliųbaigiamajaišventei.
Vykdydama „Jauno atleto“ programąpastebėjaumetodo

„Jau no at le to“ pro gra mos vyk dy mo pa tir tis

veiksmingumąugdantsutrikusiointelektoirmotorikosvaikus,
tadpaskatintapuikiųtėvųatsiliepimųsavarankiškaitęsiušią
programąir2016m.–integruojujudriąveikląįspecialiųjųpo
reikiųturinčiųvaikųužsiėmimus(pogrupiais).Darželyjeturime
mažąjąsalę,kuri išklotakiliminedangair labaipatogirengti
to kias veik las.
Judėjimasvaikui yrabiologinisporeikis,pasaulio ir savęs

pažinimobūdas.Judesiaipalaikoryšįsuaplinka,jiesusijęsu
suvokimo,jutimoraida,neatskiriaminuopažinimo.Fizinęar
intelektonegaliąturintisvaikasnoriveiktikaip irkitibendra
amžiai,tiknevisadataisugeba.Kadangitoksmažylisviską
daroilgiau,lėčiau,neužtikrinčiau,jįbūtinaireikiapaskatinti.Kai
vaikasgeriausuvokiasavokūnąirjogalimybes,labiaupasitiki
savimi.Fizinisaktyvumasveikianetiksveikatąirgerovę,betir
pažinimorezultatus,stresovaldymą,socialinęraidą.
Vaikaidėlsutrikusiosmotorikosskirtingaisuvokiasavokūną,

jopadėtį.Fizinėnegaliatrukdotyrinėtiaplinką,daiktųsantykį
erdvėje,pasireiškiajutiminėssistemossutrikimai,pavyzdžiui,
akių ir rankoskoordinacijos, judesio irpozos.„Jaunoatleto“
programosmetodikaleidžiapadėtivaikamsišmokti judesį, jį
suvoktiirkaipįmanomageriauatlikti.Taiplavėjaištvermė,jėga,
vikrumas,greitumas,lankstumas,taippatgirdimasis,regima
sissuvokimas,dėmesys,orientavimosierdvėjeįgūdžiaiirkt.
Visikartumokomėslaikytistaisyklių,savitarnos,savitvarkos,
bendravimo (bendraveikla sudraugais, tėveliais). Ir šiemet
stengiuosipritrauktilaikoirgalimybiųturinčiustėveliusdalyvauti
veiklose.Vaikamstailabaisvarbu,tadajiedarlabiaustengiasi.
Tėveliaijaupokeliųtreniruočiųtiesiognegalipatikėti,kiekdaug
mokairsugebajųmažylis.
Perveiklasstengiuosididintivaikųmotyvacijąjudėti,atsižvel

giuįjųindividualiusporeikius,įvairiomisspalvingomisirsaugio
mispriemonėmisskatinuspontaniškąaktyvumą.Šiaismokslo
metaisvykdauirindividualųfizinioaktyvumoskatinimoprojektą,
parengtą vienamkonkrečiamvaikui, turinčiamkompleksinę
negaliądėlnepatikslintointelektoirlengvojudesio,padėties
sutrikimo.Projektotikslas–ugdytisavarankiškumoįgūdžius,
skatinantfizinįaktyvumą.Numačiautokiusuždavinius:skatinti
tiekpedagogo inicijuojamą, tiekspontaniškąauklėtiniofizinį
aktyvumą,kauptijudesiopatirtįkaipvaikoraidospagrindą,la
vintipojūčius,siektisavitarnos,savitvarkos,kultūriniųhigieninių
įgūdžių tobulėjimo ir kt.Remiuosi psichomotorinės terapijos
Sherbornemetodu.ŠismetodasgrindžiamasRudolfoLabano
žmogausjudesioteorija.Jaremiantisgalimateigti,kadjude
siotikslas–netiekjoatlikėjosėkmė,kiekasmenybėsraida,
plėtojantpotencialą,padedantasmenimssuprastiirpatirtikiek
galimadidesnęjudesioamplitudę.Taikomafizinėveiklalabiau
nukreiptaįjudesiopatirtįneiįmankštą.Vaikoraidospagrindas
yrajudesiopatirtis.
Tikiuosi,kadnaudojantįvairiasveiklosformas,pasitelkiant

komandą(pedagogus,pedagogopadėjėjus,kitusspecialistus
irtėvus)busįgyvendintinumatytitikslaiirspecialiųjųporeikių
turinčiųvaikųaktyvausjudėjimoporeikisbuspatenkintas.

NataljaBULOTIENĖ
Druskininkųl.-d.„Žibutė“spec.pedagogė

sąlygosirgalimybės,kaiporganizuojamasdarbas,kokiomis
priemonėmisnaudojasimokiniaiugdymoprocese.Mūsųgrupė
turėjogalimybęnorstrumpamprisiliestiprieSuomijoskultūros.
Buvosurengtakultūrinėprograma,perkuriąvisidalyviaigamino
tradiciniuspatiekalus,bendravo.

Darbasgrupėmis,diskusijosapiegalimuspokyčiusšvietimo
sistemojesuįvairiųšaliųmokytojais,įgytosžiniosapiespecia
liųjųporeikiųmokiniųugdymą,taikomusmetodus,apiepagal
bosmokiniui specialistų darbą leidopamatyti, kaip kuriama

šiuolaikiškamokymosiaplinka,kaiporganizuojamasugdymo
procesas,kokiepažangūsirveiktiskatinantysmetodaitaikomi
ugdymoprocese.
Perstažuotęnetikpatobulintosprofesinėskompetencijos,

įgytanaujųįgūdžių,praplėstasakiratis,betiružmegztiryšiai
su aplankytų ugdymo įstaigų nariais, apsikeista kontaktine
informacijasukitųšaliųmokyklųatstovais,tartasidėlbendra
darbiavimo.

KristinaJŪRAITĖ
Informaciniųtechnologijųvyresn.mokytoja
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Žmogaus gyvenimas kaip ir
medžio – vis sukasi ratu: pava
saris,vasara,ruduo,žiemairvėl
pavasaris...Tikkasmetpražydęs
jisviskitoks,atsinaujinęs...Taipir
riedatasgyvenimasratu,dienaiš
dienos,metaiišmetų...

Lapkričio18d.Šiauliųspecia
liojougdymocentrobendruome
nė šventė 40iesmetų jubiliejų.
Direktorė Eglė Jankauskienė
pasidžiaugė darniu ir kūrybišku
kolektyvu,išgražėjusiairatsinau
jinusiaaplinka,kuriojesaugu irgeraaugti, tobulėtididelių ir
labaidideliųspecialiųjųugdymosiporeikiųturintiemsvaikams.
Nuostabiąistoriją,prasidėjusią1976m.lapkričio28d.,pa

pasakojoįstaigosugdytiniai–šešėliųteatroartistai.Prisimin
takiekvienaŠiauliųspecialiojougdymocentruiprasmingair
brangidata...Daugelįbendruomenėsnariųirsvečiųikiašarų
sujaudinonuoširdus,šiltasmokiniųšventinispasirodymas.
Įįstaigosgimtadienįkartupasidžiaugtiirpasveikintisusirinko

gaususbūryssvečių:klebonasSauliusPaliūnas,Šiauliųmies

Gy ve ni mo ra tu

tomeropavaduotojasDomasGriškevičius,Švietimoskyriaus
vedėjaVioletaDamskienė ir vyriausioji specialistėGintarė
Juškienė,Šiauliųmiestopedagoginėspsichologinėstarnybos
direktorėJaninaUrnikienė,specialiųjų įstaigųvadovai,ben
druomenėsdraugai.
Šventėbaigėsi,ogyvenimas tęsiasi...Mūsų įstaiga toliau

rašo savo istoriją.Tikimės, kad ji bus dar iškalbingesnė ir
brandesnė.

Šiauliųspecialiojougdymocentroinf.

ŠiuometuLietuvojeveikiašešivaikųsocializacijoscentrai,
vienasjų–Vilniuje.Mūsųsocializacijoscentrepadedamavaikui
adaptuotisirintegruotisįvisuomenę,toliaumokytis.Tai,kad
sėkmingaiperteikiamosvisuomeneipriimtinosvertybės,lemia
nuolatinisbendradarbiavimassušvietimo,moksloirkultūros
įstaigomis,socialiniaispartneriais.

Vienasišįstaigoskaitosiraugimoveiksnių–ugdymoįstaigų
partnerystė. Bendradarbiavimas, kai geroji patirtis perima
mair jadalijamasinetiktarppedagogų,betirtarpšvietimo
įstaigų.Vilniausvaikųsocializacijoscentrobendruomenėjau
daugiau kaip penkeriusmetus bendradarbiauja su Lenkijos
Respublikosjaunimosocializacijoscentru„Promyk“.Kasmet
gegužęmokinės,lydimospedagogų,viešiLenkijoje,kurdaly
vaujaįvairiosekultūrinėse,pažintinėseirsportinėseveiklose.
Partnerystėskatinakultūrinįsąmoningumą,ugdosocialiniusir
pilietiniusgebėjimus.Centrųbendradarbiavimasnaudingasir
pedagogams.Taigerinajųsocialiniusįgūdžius,suteikiažinių
apie ki tas švie ti mo sis te mas.
LapkritįVilniausvaikųsocializacijoscentreviešėjogrupėpe

Bendradarbiaujavaikųsocializacijoscentrai

dagogųišLenkijossocializacijoscentro.Permetodinesdienas
aptarta,kaiporganizuotiirteiktikompleksinępagalbąvaikui,
individualizuoti ugdymą.Vilniaus vaikų socializacijos centro
pedagogai kolegomspristatė vykdomaselgesio korekcijos,
savivertės stiprinimo, ankstyvosios intervencijos, socialinių
įgūdžiųprogramas.Centromokytojaiatvėrėsavoklasiųduris,
vedėatviraspamokas,aptarėdarbosumokymosimotyvaci
josstokojančiomismokinėmismetodusirformas.Pristatydami
vykdomąikiprofesiniomokymoprogramą,svečiuspakvietėme
susipažintisudarvienumūsųpartneriu–Vilniauspaslaugų
verslodarbuotojų profesinio rengimocentru.Kolegosne tik
susipažinosušiaprofesiniorengimoįstaiga,bet irdalyvavo
praktinėseveiklose.PedagogaiišLenkijossocializacijoscen
tropasidalijopedagoginepatirtimi,pristatėmetodus,taikomus
neformaliojošvietimoveiklose.
Tikime,kadtokiosmetodinėsdienostelkssocializacijoscen

trųbendruomenes,kursveiklos„Kolega–kolegai“tradicijas,
skatinspozityviuspokyčius.

GitanaRUPŠLAUKIENĖ
VilniausvaikųsocializacijoscentroUgdymoskyriausvedėja

Alytaus profesinio rengimo centre vyko šalies profesinių
mokyklų irAlytaus regionogimnazijų socialinių pedagogų ir
mokyklų vadovų konferencija „Inovatyviosedukacinėsprak
tikossocialiniopedagogodarbe.Darbosujaunimuiššūkiaiir
galimybės“.
ŠvietimoirmoksloministerijosBendrojougdymoirprofesi

niomokymodepartamentoŠvietimopagalbosskyriausvedėja
GražinaŠeibokienė skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas
profesiniomokymoįstaigose.Realybėirperspektyvos“.Jame
buvokalbamaapiespecialiųjųugdymosiporeikių(SUP)turinčių
mokiniųintegracijąįprofesinįugdymą.Šiuometuyrasudaryta
platausatstovavimodarbogrupė,kurituriparengtipriemonių,

skirtųSUPmokiniųprofesiniomokymoprieinamumuiirmokymo
kokybeigerinti,planoprojektą(specialistųskaičiausdidinimas,
metodinėpagalbairkt.).TaippatESstruktūriniųfondųlėšomis
busįgyvendinamasprojektas„Mokiniųišsocialiaijautriųgrupių
rėmimasprofesiniamemokyme“.Pagal šį projektą vaikams
iš socialiai jautrių grupių numatytos socialinės ir finansinės 
paskatos,pagalba.
LietuvosedukologijosuniversitetoSocialinėsedukacijosfa

kultetoprofesorėdr.GiedrėKvieskienėkalbėjoapiesocialinių
pedagogųiššūkius,dirbantsu„Z“kartosjaunuoliais.

Visątekstąskaitykite – www.aprc.lt.

Surengtanacionalinėmokslinė-praktinėkonferencija
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Darspalvingąlapkričio15ąjąKėdainiųsuaugusiųjųirjau
nimomokymo centre vyko respublikinėmetodinėpraktinė
andragogų irmokinių, trečiojo amžiaus universitetų (TAU)
dėstytojųirstudentųkonferencija„Kūrybiškaedukacija–tiltas
įmokymo(si)sėkmę“.Taivienasišsuaugusiųjųšvietimosa
vaitės„Mokymosispalvos“renginių.Suaugusiųjųmokymasis
turidaugspalvų:„geltonas“rodobrandąirteikiašviesą,„mė
lynas“spinduliuojaišmintį,kilnumą,eleganciją,draugiškumą,
„žalias“kupinasatsinaujinimo,dovanojantisviltįirdžiaugsmą,
grožįirlaimę,o„raudonas“aistringas,įžiebiantisugnį,meilę,
betbūnamokymasisirrimtas,„juodas“darbas...Tokasdienio
juododarbosaldžiusvaisiusskanavomekonferencijoje:dalijo
mėspatirtimi,žiniomisirpraktinėmisįžvalgomisapiekūrybišką
suaugusiųjų ugdymą,mokinių kūrybiškumą, poreikįmokytis
visągyvenimą,gebėjimąbendrauti.Konferencijojedalyvavo
irpranešimusskaitėLietuvossuaugusiųjųmokymoinstitucijų
andragogai,mokiniai,TAUstudentaiirlektoriai.
DalyviussveikinoKėdainiųrajonosavivaldybėsadministra

cijosdirektoriauspavaduotojasAntanasPavolis,savivaldybės
tarybosnarysSteponasNavajauskas,Kėdainiųsuaugusiųjų
ir jaunimomokymo centro direktorė Irina Jančiukienė.Visi
džiaugėsigausiukonferencijosdalyviųbūriu,linkėjonašaus,
įdomausirsėkmingodarbo.

Rimtoirkantrausdarbovaisiaispradėjodalytisšeimininkai.
Pirmajamepranešime„MokymosispalvosKėdainiųsuaugu
siųjųirjaunimomokymocentre“buvoapžvelgtosįstaigosben
druomenėsveiklos,kūrybiškougdymorezultatai.Taipristatė
Suaugusiųjųskyriausvedėja,technologijųmokytojametodinin
kėAudronėValienė.Akmenėsrajonojaunimoirsuaugusiųjų
švietimocentromokytojųkomanda,vadovaujamadirektorės
BirutėsBaltutienės,skaitėvienąpagrindiniųpranešimųapie
kūrybiškąnuotolinįmokymą„Iššūkiainuotoliniųpamokųorgani
zavimui“.Pranešimasrimtas,betsvečiaiišAkmenėsviskąkū
rybiškaiapgalvojo.MuzikosmokytojasRimantasRimkuskartu
sumokinekonferencijosdalyviusdžiuginodainomis,kuriomis
priminėapieartėjančiasdidžiąsiasmetųšventes.Vienąpuikų
pranešimą,keitėkiti.Konferencijosdalyviai žavėjosibičiulių
klaipėdiečiųkūrybiškumu:lietuviųkalbosirliteratūrosmokytojos
metodininkėsRožėsBrasienėspranešimu„Skaitymoirrašymo
strategijossuaugusiųjųkūrybiškumuiugdyti“beivyresniosios
lietuvių kalbos ir literatūrosmokytojos JurgitosStakauskai
tės– „Etnokultūrinis raštingumas.Mokiniųsaviraiškos,ben
druomeniškumo,kūrybiškumougdymasKlaipėdossuaugusiųjų
gimnazijoje“.Olietuviųkalbosirliteratūrosvyresniojimokytoja
AgnėArmonaitė kartu sumokineLinaMitrikiene išVilniaus
„Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos
pristatė pranešimą apie kūrybišką
vadybą „Besimokančiųjųmokymo
si sėkmė, lyderystė ir ugdomasis
vadovavimas“.Šispranešimasdau
geliuisukėlėįvairiųminčių,pažadino
emocijas.Smagu,kadįkonferenciją
atvykoviešniosišKupiškioirAnykš
čiųTAU.AnykščiųTAUklausytojos
atsivežė puikių ir spalvingų darbų
parodą – rankdarbių, tapybos ant
šilko,stalopuošybosdetalių(prista
tėNijolėRadušienė).

Džiaugiamės, kadmielai įmo
kymosi savaitės renginius įsiliejo
suaugusiuosius ugdančiosmūsų
miesto institucijos.Joskonferenci
joje pasidalijo įžvalgomis, pristatė
kūrybą, stebino susirinkusiuosius.
Kaipirkasvykstatapybos,kerami

Kūrybiškaedukacija–tiltasįmokymo(si)sėkmę

koskūrybinėsedirbtuvėse,pasakojoirnuostabiųtapybosbei
keramikosdarbųparodąpristatėKėdainiųdailėsmokyklosta
pybosmokytojametodininkėIrinaDimairkeramikosmokytojas
MindaugasMažalis.Kėdainiųmuzikosmokyklosdirektorės,
muzikosmokytojosekspertėsRūtosKutraitėspranešimą„Su
augusiojomokymasis–iššūkissau“papildėmuzikoskūriniai,
kuriuos pagrojomokinėŽanetaDijokienė.Sužavėjomoters
ryžtas,užsispyrimasirtalentas,nesmuzikosjipradėjomoky
tistikdabar,kartususavovaikais.Kėdainiųkraštosenuosius
amatuspranešime„Kėdainiųkraštoseniejiamatai:tarptradici
josiršiandienos“apžvelgėetnografė,Tradiciniųamatųcentro
ArnetųnamevadovėReginaLukminienė,oapiesuaugusiųjų
profesinįmokymąirKėdainiųprofesiniorengimocentroatei
tiesgalimybeskalbėjošiosįstaigospraktiniomokymovadovas
S.Navajauskas.
Kaipirderašeimininkams,Kėdainiųsuaugusiųjųirjaunimo

mokymo centro andragogai irmokiniai konferenciją pradėjo
ir baigė savo pranešimais.Karjerosmokytoja, edukologijos
magistrėNeringaKapočienėskaitėpranešimą„Medijosirin
formacinisraštingumas“,kurįpapildėmokiniųkūrybinisdarbas
„Centroreklama“,pranešimą„Minčiųiremocijųinterpretacijos
dailėsraiškosbūdais“pristatėvyresniojidailėsmokytojaRus
nėFeiferienėirjosmokinėEglėButkutė.Nuotaikingąvaizdo
pranešimą„Teatrinėraiška–menoterapijairkartųbendradar
biavimoplatforma“pateikėNeformaliojosuaugusiųjųšvietimo
skyriausvedėja,sveikosgyvensenosmokytojametodininkė,
edukologijosmagistrė JūratėVaitonienė ir etikosmokytoja
metodininkėSigitaVievesienė.

Kasturipradžią,turiirpabaigą.Iš
tiksėjokonferencijoslaikas.Poapi
bendrinimoKėdainiųsuaugusiųjųir
jaunimomokymo centro direktorė
I.Jančiukienėpadėkojodalyviams,
įteikėpadėkas ir skanius „Kepinių
namų“skruzdėlynus–kadbuvimo
kartušilumąparsivežtųįsavocentrą
armokyklą irpasidalytųkaipsusi
telkimoženkląugdytikūrybiškumą,
tiesiantįtiltąįmokymosisėkmę.

AldonaŠLIAŽAITĖ
Kėdainiųsuaugusiųjųirjaunimomokymo

centromokytoja,konferencijos
organizatorėŽ. Dijokienės muzikinė improvizacija

A. Va lie nė
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Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC)
parengėkvalifikacijostobulinimoprogramą„Airijos
švietimoįstaigųbendruomeniųnariųtarpusavio
santykiai–kokybiškougdymopagrindas“.Jąpir
mosiosišbandėKaunoikimokykliniųįstaigųvadovės
irpedagogės.Puikiprogramos įžanga–suAirijos
ambasadoriumi LietuvojeDaviduNoonanuKPKC
vykęssusitikimas,padidinęsdalyviųsusidomėjimą
iriškėlęsnaujųklausimų.

Kartaisvertanukeliautilabaitoli,kadgalėtumge
riauįvertintisavoveiklosrezultatus.Tokiapirmojimin
tiskilosusipažinussuAirijosikimokykliniougdymo
sistema.Tolygusdėmesysirvaikųugdymui,irglobai,
tėvams įperkamos ugdymo paslaugos ir švietimo
pagalba,aukštipedagogųkvalifikacijosreikalavimai,
metodikų,paslaugųvaikuiiršeimaiįvairovė,išradin
gaiįrengtosvidausirlaukoerdvės,švarairestetika,
šiltasirvietojegaminamasmaistas–tokiemūsiškių
mažųvaikųugdymoprivalumai.
AirijaiškitųEuroposSąjungosšaliųišsiskiriadidžiausiuiki

mokyklinioamžiausvaikųskaičiumiiraugančiugimstamumu
(pvz.,nuo2006m.gimstamumasšalyjepadidėjo16proc.).
Motinystėsatostogostrunkatik6mėnesius,tadšioješalyjeyra
didžiulisikimokykliniougdymoporeikis.Vaikųglobospaslau
gostėvamsitinbrangios.Taigiiššūkis–ikimokykliniougdymo
prieinamumodidinimas.
SusitikimaiAirijosšvietimoirįgūdžiųdepartamenteirAirijos

nacionalinio lygio atsakingų specialistų pranešimai padėjo
programosdalyvėmsgeriausuprastiAirijosšvietimopolitiką,
ateitiesplanus,siekiantgerintimažųvaikųsituacijąšalyje.
Didžiojidalis (80proc.)Airijos ikimokyklinių įstaigų įkurtos

privačiųsteigėjų,dažniausiaitaivietosbendruomenėsinicia
tyvos.Nuo2010m.3–4metųvaikamsišvalstybėsbiudžeto
finansuojamas3val.perdieną(15val.persavaitę)trunkantis
ikimokyklinisugdymas.Airijojeikimokykliniosektoriauspeda
goginispersonalasyražemiausio išsilavinimo lygmens.Tad
didelisskirtumastarpjųirpradiniosektoriauspedagogųdarbo
kokybėsiratlyginimų.Iškylaproblemaišlaikytiprofesionalius
darbuotojus.Nuošiųmetųikimokykliniougdymopedagogams
nustatytiminimalūskvalifikacijosreikalavimai.
Atsižvelgiantįtokiąsituaciją,Švietimoveiklosplane2016–

2019m. numatytos priemonės didinti ikimokyklinio ugdymo
prieinamumą.Pagrindinisdėmesysskiriamasinspektoriams,
mentoriamsparengtiiršvietimoįstaigųpersonalokvalifikaci
jaikelti.

PažintissuAirijosankstyvojougdymosistema

Programosdalyviaiturėjogalimybęišsamiaisusipažintisu
Airijojediegiamomisvalstybinėmiskokybėsgerinimopriemo
nėmis.Pagrindinės–ankstyvojougdymoprograma„Aistear“
irankstyvojougdymokokybėssamprata„Siolta“.Šiuosdoku
mentusprivalotaikytivisosvalstybėsfinansavimągaunančios
įstaigos ir įrodyti, kad jų laikosi.Tamparengtosmetodinės
rekomendacijos.
Nuo2016m.balandžioįsteigtaŠvietimoinspekcija.Inspek

toriaiprižiūriugdymoprogramosįgyvendinimokokybę.Vienai
įstaigaiinspektuotiskiriamadiena.Baigusinspektavimą,pa
rengiamaataskaitairnusiunčiamaugdymoįstaigai.Ataskaita
ir įstaigosatsakymasskelbiamiviešai internete. Inspektoriai
įvardijotokiuspastebėjimusiriššūkius:

 � trūkstavaikųpažangosstebėjimoduomenųpanaudojimo
planuojant ugdymo turinį (dažniau žymima ženklais, re
čiau–aprašoma);
 � įvairiakalbystė;
 � nepakankamasdėmesysskiriamasžaidimuikaipugdymo
metodui,daugakademiškumo.

„BetterStart“ – dar viena valstybinė iniciatyva, skatinanti
gerintiikimokykliniųįstaigųkokybę.Tai–socialinėprograma,
kuriapimaįstaigųpedagoginiopersonalomentoriųveiklą,pa
dedančiąpalaikytiirgerintikokybę.Čiadirbaasmenys,turintys
aukštąjį išsilavinimą ir bent 5metų praktinės veiklos stažą.
Taikomasmentorystėsmodelis.Mentoriusremiasi„Siolta“rei
kalavimais,kadpadėtųįstaigomssumažintiatotrūkįtarpteorijos

irpraktikos.Taippat2016m.parengtasirtaikomas 
7žingsniųmodelis,kurisskatinaspecialiųjųporei
kiųvaikusįsitrauktiįugdymoprocesą.
LankantisNacionalinėjeAirijoskolegijoje,Anks

tyvojougdymoiniciatyvos(angl.TheEarlyLearning
Initiative) komandapristatėmažųvaikųugdymo
kokybeigerintiskirtussumanymus:Apsilankymo
namuose,Tėvųvaikųnamųprogramas,Anksty
vojoskaičiavimoprojektą.Visataipradėtavykdyti
2006m.NacionalinėjeAirijoskolegijoje,remiamasi
bendruomenių švietimo iniciatyva, padedančia
DocklandsirEastInnerCityrajonuose(Dublinas)
gyvenantiemstėvams,vaikamsirjųpedagogams.
Pagrindinistikslas–sumažintiikimokyklinioišsila
vinimolygioskirtumątarpvaikųišskirtingųsociali
niųsluoksnių,keistigyvenimuspasitelkusšvietimą.
Specialiai parengti vizitatoriai konsultuoja tėvus
vaikų ugdymo klausimais, dovanojamedžiagą,
padedančiątobulintitėvystėsįgūdžius.
Programos dalyvės aplankė penkiasDublino

ikimokyklines įstaigas ir susipažino su jų veikla,
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ugdymoaplinka.Štaikeletasdalyviųpastebėjimųirakcentų
išstebėtosairiškosiospraktikos:pedagogų ir tėvųsantykiai
glaudūs ir nuoširdūs; ugdomoji aplinka nėra išpuoselėta ar
labaiestetiška,netgiskurdoka,palygintisumūsųįstaigomis;
didžiausias dėmesys skiriamas socialiniamugdymui, vaikų
tarpusavio santykiams,pabrėžiama, kadvaikas yragrupės,
darželio,mokyklosbendruomenėsdalis; saugimikroaplinka
(pagarbūs santykiai, lygiateisiškumas); nestandartinio tipo
pastatai,įkurtibendruomeniųirpritaikytiugdymoprocesui.
DidelisAirijosikimokykliniougdymosistemosprivalumas–

suaugusiųjų ir vaikų santykis vienoje grupėje. Jis yra toks: 
1suaugusysisir3vaikaiiki1metų,1suaugusysisir5vaikai
nuo1iki3metų,1suaugusysisir11vaikųnuo3iki6metų.
Visos lankytos ikimokyklinės įstaigos dirba ne visą darbo

dieną.Dažniausiasjųveiklostrunkanuo7iki13.30val.

Vizito pabaigoje aplankėmeDublino lituanistinęmokyklą
„4Vėjai“.Tai–nuo2004m.veikiantiiršiuometudidžiausia
Europoje lituanistinė ugdymo įstaiga.Didžiausias dėmesys

mokykloje skiriamas lietuvių kalbos ugdymui kaip kalbinės,
kultūrinėsirtautinėstapatybėspagrindui.Ikimokyklinioamžiaus
vaikaisavogrupėsemokomikalbėtilietuviškaitarpusavyjeir
susuaugusiaisiais, supažindinamisu lietuviškomis tradicijo
mis, šventėmis, tautosaka, lavinami jų socialiniai gabumai,
ruošiamasimokyklai.Pervizitąsusipažinomesuugdymome
todikomis,edukacinėmisaplinkomis,komunikacijasu tėvais
ir kitomis bendruomenėmis, diskutavome suAirijos lietuvių
bendruomenėspirmininkuArūnuTeišerskiu,pedagogais.Pirmi
ninkaspasidalijosavopožiūriuįLietuvosšvietimą.Paklaustas,
kąmumsreikėtųpatobulinti,įvardijovaikųvertinimąpagaljų
pasiekimus,glaudesnįbendradarbiavimąsutėvaisirpožiūrįį
vadovavimąkaippareigas,oneprivilegiją.

Kokiąįgytąpatirtįgalėtumepritaikyti?Kiekvienaprogramos
dalyvė surado ir pritaikys konkrečiai savo profesinei veiklai
tinkančiųdalykų.

AudronėBUKMANAITĖ
Kaunom.savivaldybėsadministracijosŠvietimoskyriausspecialistė

Lietuviškas ekonomikos va
dovėlis įvertintas pasauliniu
mastu –Niujorke paskelbtas
geriausiuprojektu. Prestižinis
Templeton laisvėsapdovanoji
masir100tūkst.JungtiniųAme
rikos Valstijų dolerių premija
skirtaužnaujoskartosvadovėlį
„Ekonomikaper31valandą“.Šį
vadovėlįišleidoLietuvoslaisvo
siosrinkosinstitutas,šiuometuišjojaumokosi64proc.
šaliesmokinių,taiyradaugiaukaip20tūkst.paauglių.

Vadovėlį kūrė ekonomikosekspertai kartu supripažintais
šaliesekonomikosmokytojais–EdmunduKvederiu,Danute
BareikieneirIngaNiuniavaite.Visaparengtamedžiagametus
buvo testuojamasudaugiaunei tūkstančiumokinių ir28 jų
mokytojais.Atsižvelgusįpedagogųporeikiussukurtapirmoji
šalyje interaktyvi ekonomikos knygamokytojui „Ekonomi
kosvadovelis.lt“.Čiamokytojai gali rasti visus atsakymus,
papildomasužduotis,vaizdoįrašusirpasiūlymusorganizuoti
aktyviąveiklą.„Ekonomikosvadovelis.lt“nuolatatnaujinamas,
pildomas naujausia statistika, interaktyviomis priemonėmis
ir pasitikrinimoužduotimis.Šia interaktyviąmokytojo knygą
ruošdamiesipamokomsnaudojajaudaugiaukaippusėšalies
ekonomikosmokytojų.Jieirpatysįtrauktiįnuolatinįvadovėlio
kūrimoprocesą–siūlosavoužduotis.
„Dirbdami sumokyklomis greitai pamatėme, kad trūksta

patraukliosmokymosipriemonės.Analizavomesituaciją,aiš
kinomės,kokieyrasvarbiausimokinių irmokytojųporeikiai.
Pedagogai atkreipėdėmesį, kad vadovėliuose pateiktame
džiagasensta,greitainetenkaaktualumo.Pavyzdžiui,šiandien
mūsųvaliutaeuras,tačiauvisikitiekonomikosvadovėliaidar
parengtitada,kaibuvolitas.Interaktyvimokytojoknygaleidžia
atnaujinti,kurtinaujasužduotispasikeitusmokesčiųsistemai,
statistiniamsduomenimsarpriėmusnaująbiudžetą“,–pasa
kojavienavadovėlioautorių,Lietuvoslaisvosiosrinkosinstituto
švietimocentrovadovėMarijaVyšniauskaitė.
Vadovėlis buvo kuriamas siekiant ekonomikos pamokas

padarytiprasmingasir įdomias,sudomintišiuomokslutuos,
kurietikpradedapažintį.Visataiypačaktualu,nesekonomikai
skiriamivosvienerimokslometai9–10klasėje.Tai trumpas
laikas,perkurįreikiasuspėtiišmokytipagrindiniųprincipų,o

visdaugiaumokytojųryžtasiekonomikosmokytipažangiai

svarbiausia–padėtisuprasti,kadekonomikayranetikskai
čiai,lentelėsirdiagramos,omokslasapiežmogų,jopasirin
kimusirneišvengiamąbendradarbiavimąkuriantgerovęsau
irvisuomenei.
AnotM.Vyšniauskaitės,mokant ekonomikos svarbiausia

ugdytinemokiniųatmintį,betgebėjimąkritiškaimąstytiapie
socialines problemas.Neprasminga klausti konkurencijos
apibrėžimo,svarbiaužinoti,kaip,pavyzdžiui,infliacijapaveiks
kišenpinigius,kokiąįtakąkainomsturės„Uber“atėjimasirpan.
Vadovėliotekstaiparašytikaipistorijos,užduotysprovokuoja
kritinįmąstymą,pavyzdžiaiyraištikrošešiolikmečioarsepty
niolikmečiogyvenimo.Visataipadedasuvokti,kadekonomika
egzistuojakiekvienamežingsnyje.
„Norėdamiišgirstikasdieniusekonomikosmokytojųiššūkius

aplankėme14šaliesrajonų,jųpedagoguskvietėmeįkūrybines
dirbtuves„Kaipišmokytiekonomikosper31valandą?“.Kaip
pagrindinęmokymoproblemą kone visimokytojai pabrėžė
mokiniųmotyvacijosstoką.Egzaminonėra,ekonomikajiems
neatrodosvarbusdalykas,tarsineturintisniekobendrasutik
rove.Mokiniaidėlblogosekonominėssituacijoslinkękaltinti
valdžią,verslininkusaržiniasklaidą,retasjaučiasigalintiskeisti
situaciją.Ugdytiasmeninęatsakomybę irsupratimą,kaduž
kiekvienoekonomikosreiškinioyraveikiantisžmogus–toks
pagrindinistikslas“,–teigiaM.Vyšniauskaitė.
Pastangosatsipirko–antrusmetusskaičiuojantisvadovėlis

populiarėja,oatliktaapklausaparodė,kadvisipernaijįnaudoję
mokytojairekomenduotųirsavokolegai.

AstaNARMONTĖ
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ŠiaismokslometaispenkiolikaKaliningradosritieslietuvių
kalbos ir etninės kultūrosmokytojų regioniniameŠvietimo
plėtotės institute pagalRusijoje nustatytą pedagogų kvalifi
kacijos kėlimo tvarką baigė kvalifikacijos tobulinimo kursus 
„Lietuviųkalbosmokymoaktualiosproblemoshumanitarinia
meugdyme“.
Kursųpabaigojevykotrijųdienųpraktinismetodinissemina

ras„Inovatyvūslietuviųkalbosmokymosimetodai:tradicijosir
modernumodermė“.JįvedėKlaipėdos„Aukuro“gimnazijoslie
tuviųkalbosmokytojaekspertėRamunėGaldikienėirmokytoja
metodininkėLaimaKaupienė.Seminaroprogramospagrindinis
tikslas–pasidalytigerąjapatirtimi, kaippraktiškai integruoti
lietuviųkalbą,etninękultūrą, informacines technologijas, ki

LietuviųkalbosmokytojųkursaiKaliningrade

tusmokymosidalykus,ugdantvaikųdalykinesirbendrąsias
kompetencijas.Perseminarąbuvopateiktirenginių,pamokų,
žaidimų,išvykų,susijusiųsukonkrečiomistemomis,pavyzdžiai
irdetalūsaprašai.Dalyviaiatlikoužduotis,išbandėprojektinės
ir atviros erdvės galimybes. Jiemspabrėžtas tarpdalykinės
integracijosugdomojeveiklojeveiksmingumas.Seminarolek
toriaiirklausytojaiieškojoatsakymųįtokiusklausimus:kokias
pasirinktimokymosimotyvacijosskatinimopriemones,kokiais
metodaispuoselėtitautinętapatybęirt.t.
Kursusišklausiusiemsmokytojamsįteiktikvalifikacijostobu

linimopažymėjimai.
AleksasBARTNIKAS

Tobulinimokursųprojektovadovas

ŠįrudenįKlaipėdosStasioŠimkauskonservatorijosmokiniai
irmokytojaivykoįRumunijossostinėjeBukareštevykusį„Eras
mus+“ projekto „KuriameEuroposorkestrą“ (angl. „Building
aEuropeanOrchestra“)dalyviųsusitikimą.Kartusuprojekto
partneriais–ItalijosirRumunijosmokyklomis –rengėmekon
certąirrepetavomeL.vanBethovenoIXsimfonijosfinalą„Odė
džiaugsmui“.Taijauantrasisdalyviųsusitikimaspopažinties
irkoncertoLietuvojegegužę.
Pagrindinisprojektotikslas–netikpasidalytimuzikosmo

kymometodaisirstrategijomis,atliekantsavogrupėsprogra
mas,betirmuzikuotikartujungtiniamesimfoniniameorkestre.
Dalyvavimasveiklose,beabejo,skatinamokiniųtarpkultūrinį
suvokimą,tobulinabendravimoužsieniokalbaįgūdžius,ragina
pažintikultūrųirideologijųskirtumus.
Rumunijossostinėjemokiniaigyvenošeimose,kuriossuteikė

galimybępažintišalieskultūrą,papročius irgyvenimobūdą.
Perkeletądienų,repetuodamikoncertoprogramą,galėjome
dar artimiau susipažinti su beveik 2mln. gyventojų turinčiu
miestu–Bukareštu.Taidinamiškas,energingas,daugialypis
iržavingai„europėjantis“miestas.
Aplankėmemiestofilharmoniją,stebėjomeprofesionalaus

orkestrorepeticiją,nuvykomeįgarsausrumunųkompozitoriaus

Išsusitikimorumunijojesugrįžus

GeorgeEnescumuziejų,gėrėjomėsspalvingamiestofontanų
alėja.DidžiulįįspūdįpalikoParlamentorūmai...
Osusitikimąvainikavodidžiuliopasisekimosulaukęskoncer

tas.KonservatorijosmokiniainuotaikingaiatlikoT.Stephenso
„Party Lights“, R. Rogerso „Muzikos garsus“, J. Kandero 
„MaybethisTime“,B.Balakauskienėsišplėtotąlietuviųliaudies
dainą„Čiūtačiūtoji“irZ.Grahamo„WalkintheGarden“.Pa
baigojeskambėjojungtinisrumunų,italųirlietuviųatliekamas
EuroposSąjungoshimnas.Po koncerto buvomepakviesti į
draugystėsvakarą:šokomerumuniškusšokius,valgėmedi
džiulį,fejerverkaispapuoštątortą...Dabarbeliekaruoštimuziki
nęprogramąirlauktipavasario,kaisusitiksimeSardinijojepas
projektodraugusitalus.Simfoninioorkestroprogramąpapildys
Dž.Verdžio„Vergųchoras“išoperos„Nabukas“.
Dalyvaujanttarptautiniuosekultūriniuosekalbiniuosemainų

projektuose,keičiasipožiūris įmokiniųneformalųjįšvietimą,
mokymąirmokymąsi,suvokiamikalbųmokėjimoprivalumai.
Atsirandaporeikisnetiksuteiktižinių,betirjaspritaikyti,didė
jasocializacijos,kitųkultūrųpažinimo,tarpkultūriniougdymo
reikalavimai.

JūratėŠILINIENĖ
Projektokoordinatorė

Viršelio nuotraukoje – atkurtosios
VšĮKretingosPranciškonųgimnazijos
koridorius, įkūnijantis tylą.Gimnazi
ja–mokyklabrandžiamjaunimui.O
po svarbiausios jos bendruomenės
nuostatos–viskądarykimesumeile–
priminimas–kasdienatraskimebentpusvalandįtylos...pabūti
suDievu.(Ojeigune,taibentsusavimiarsavoartimiausiaisir
mylimiausiaisžmonėmis.)GimnazijoskapelionasbrolisPaulius
VaineikisOFMteigia,kad„paprasčiausiaitėvaiturėtųskirtivai
kamsbentpovienąvalandąperdienąsavodėmesio,galbūt
nereikėtųniekoaiškinti,otikklausytis“.
Ypatingoserdvėstiekoridoriai.Oypačmokyklų.Jietarytum

pradžiairpabaigakartu,jietarytumjungiairskiriatuopačiu
metu.Norsarchitektaikoridoriusįvardijakaipjungiančiąerdvę,
betdraugeteigiama,kadsiaurastamsusirnejaukuskoridorius
niūrumąpaskleidžiapovisąpastatą.Taiatsiliepiairdarbe,ir
santykiuosesužmonėmisarmoksluose.VienojeRytųLietuvos
mokykloje,atlikuspaaugliųapklausą,paaiškėjo,kad„dažniau
siapatyčiųvietayramokykloskoridorius“.
KaiAlytujebuvostatomapirmoji,nepriklausomybėssimboliu

tapusi švietimo įstaiga, norėta sukurti ją alternatyvią, išlais
vintą nuo sovietmečiu primestos struktūros.Architektūrinės

Mokykloskoridorius.
Ty la

vizijosraktubuvopasirinktasakade
minismiestelis, kuriamemokyklos
koridorius–pagrindinėgatvė,klasių
korpusai–raudonųplytųkubai,sim
bolizuojantys namus.O kai kur Že
maitijojeatnaujintųmokyklųkoridoriai

tapoalėjomis,turinčiomissavopavadinimus.Irdardaugkąčia
būtųgalimapasakyti...
Betgalprisimenatesavopirmosiosmokyklospirmąjąklasę?

Ir koridorių, kurį reikėdavoperbėgti, kadpatektum į ją?Gal
prisimenateirgyvenimą,kurisvirdavotuosekoridoriuoseper
pertraukas?Ogalkamteko,jaubaigusmokyklą,peratostogas,
pamatuotineskubiaissavožingsniaistuščiosmokykloskorido
riusirpaklausytijųaido?Primenančio,kadtai,kasčiapatirta,
tiktaipirbegalipasikartoti.Tylayraneįkainojamabrangenybė,
kuriąreikiaatrastiirišmoktiklausytis.Kaikurieugdymome
todaitylosklausymądarikimokykliniameamžiujeišskiriakaip
privalomąmomentąkiekvienosdienosprogramoje.
Turėjauprogąsukauptiatnaujintųmokyklųkoridoriųnuotrau

kųkolekciją,kuriaredakcijaketinadalytisateinančiaismetais.
Ogalkamnorsgalėtųkiltinorasšiąkolekcijąpapildyti?

ZinaRIMGAILIENĖ
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Ruduo,visasspalvasišdalijęsirspėjęspasislėpti
popirmojosniegoskraiste,apiesavogrožįdarkartelį
priminėlapkričio19ąją.TądienįVilniauskongresųrū
mussugūžėjošauniausiVilniausKaroliniškiųmuzikos
mokyklosmokiniai.Tradicijatapęskoncertas„Rudens
vitražai“nustebinoitinspalvingaprograma:nuolinks
mųvaikiškųdainelių,primenančiųrudeniniųobuoliu
kųsaldumą,švelnių,nostalgijadvelkiančiųmelodijų
iki triukšmingomis fanfaromis žiemą pasitinkančių 
trimitų!

Pirmiejiscenojepasirodėiršventinįtonąpadiktavojaunučių
chorai(vad.G.Gumuliauskienė,Ž.Dervinytė,L.Zarankienė,
V.Brūzgienė).Džiaugsmingos nuotaikos kupinimažieji su
dėjoL.Abario(ž.R.Skučaitės)„Dainelę išmažųdaikčiukų“
(dirig. L. Zarankienė, akomp.A.Garsonaitė) ir nuotaikingai
papasakojo,kaip„Bulvėkalbinaburoką“(muz.V.Udelcovie
nės,ž.V.Palčinskaitės).JiemsdirigavoG.Gumuliauskienė,
akompanavoP.Matuzas.Tadamokyklos folkloroansamblis
atlikolietuviųliaudiesdainą„Ašpamatiaudodotį“(vad.A.Ka
valnienė,R.Švėgždaitė).
Poiškilmingoatidarymoįscenąvienaspokitožengėsolistai

ir įvairūsvokaliniaibeiinstrumentiniaiansambliai.Nepaisant
sceninio jaudulio ir kelių paklydusių natelių, ganabrandžiai
suskambėjo J.Massenet „Meditacija“ smuikui, kuriąpagrie
žėGabrielėElizabetSnipes(mokyt.E.VanagaitėSriubienė,
akomp.A.Garsonaitė).TrimitininkasIljaPopov(mokyt.T.Vai
čiulis,akomp.V.Vaičiulienė)išraiškingaiatlikoJ.Porret„Con
certinoNr.19“,oakordeonistųduetasDorotėjaUžpelkytė ir
EimantasGaiduk(mokyt.A.Dukštaitė)taikliaiperteikė„Karpių“
paveiksląišB.Dowlaszciklo„Dainuojančiosžuvytės“.
Didžiulioklausytojųsusižavėjimosulaukėmergaičiųvokalinis

duetas–BeatričėsParnarauskaitėsirUgnėsVenskutonytės
(mokyt. R. Sabaliauskas, akomp. L. Šaučiūnienė) atliktas
L.Abario(ž.R.Skučaitės)kūrinys„Tyla“.
Išskirtinai verta paminėti pianistėsDianosKhilkevič (mo

kyt.R.Chmieliauskienė) pasirodymą –F.Chopino „Valsas
hmoll“ publikos sutiktasaudringaisaplodismentais.Nevie
nasnustebo,kaikuklutė,išpirmožvilgsnionedrąsimergaitė
šitaipužtikrintaipaskambinonetokįjaupaprastąkūrinį.Tapo 
akivaizdu–taibūsimojifortepijonovirtuozė.Pošiopasirody
moįscenąžengėpublikaijaupažįstama,respublikiniuoseir
tarptautiniuose konkursuose pripažinimą pelniusi fleitininkė
EmilijaJonušaitė(mokyt.V.Zabrodaitė,akomp.V.Vaičiulienė).
TuokartjiatlikoJ.Pakalnio„Raudą“.Nostalgijos,apmastymų
ir vidinio dramatizmo kūrinį fleitininkė atliko romiai, lyriškai.
Pasirodymuižavesiosuteikėtiesi,pasitikintilaikysena,matinis
fleitostembras.

Muzikinisrudensvitražas

Visiškaikitokiąnuotaikąpublikaipadovanojoakordeonistų
duetas –KasparasSavinkovas irMantas Laurutis (mokyt.
R.Roginska,E.Balachovičienė)atlikopopuliarųjįZ.deAbreu
kūrinį„Ticotico“.VaikinamstalkinoperkusininkasAleksasSte
ponavičius(mokyt.A.Puidokas).Itinnuotaikingaisuskambo
vokalinioansamblio(mokyt.T.Muckienė,akomp.S.Minkevi
čius)atliktaL.Remeikienėsdaina„Vaivorykštė“.
Pošiošiltoansambliopasirodymo įscenąvienaspokito

žengė orkestrai: pučiamųjų orkestras (vad. J.Dapšauskas)
atliko„Bėgikomaršą“,būrysakordeonistų(vad.V.Voskan)–
B.Kaempfertokūrinį„ASwingin’Safari“,oliaudiesinstrumentų
orkestras (vad.E.Čiplys,V.Alenskienė) atlikoV.Bagdono
„Šaukštus“(aranž.V.Klišio).Turbūtkiekvienastądienatėjęsį
Kongresųrūmusbūtųsutikęs,kadžiūrovusitinišjudinobigben
das,atlikęsV.Vedeckoaranžuotąmelodijųpynę„Pajudėkim“.
Šisnumerisklausytojųpalydėtasgausiaisplojimais.Poaud
ringobigbendopasirodymostojorimtis,nesįscenąžengėpa
jėgiausiasKaroliniškiųmuzikosmokykloskolektyvas–choras
„Cantica“(vad.D.Mikienė,chormeisterėG.Gumuliauskienė),
gretajo–jauniųchorai(vad.N.Minkevičienė,S.Petrauskai
tė),solistėsGabrielėPintukaitėirIevaPaniulaitytė.Jungtinis
choras,diriguojamasD.Mikienės,atlikoE.Ešenvaldsdainą
„Manogiesmės“ (ž.R.Tagorės, liet. ž.D.Mikienės).Tenka
pripažinti,kadbuvosunkupatikėti,jogscenoje–mokiniai.Dar
nusskambesys,puikusatlikimasakimirkąleidopasijustitarsi
dainųšventėje,kadašimtaiatlikėjųgiedavisussuvienijančią
giesmę.Profesionalu– taipglaustaibūtųgalima įvardytišių
atlikėjųpasirodymą.
Koncertuipasiekuskulminaciją,gretachorųscenojepasiro

dėmokykloskamerinisorkestras(vad.K.Lipeika).Kolektyvas
atlikopuikiaivisiemspažįstamąL.Delibeskūrinį„Pizzicato“.
Turbūtnevienasnustebo,kaiįsausakimšąscenąvienaspo
kitoėmėžengtijaunučiųchorai.Sunkubūtųįvardytitikslųtą
akimirkąscenojestovėjusiųatlikėjųskaičių,betšitoksbūrys
muzikantųkėlėdidelįsusižavėjimą.Žengiantmokykloskorido
riaisjųatrodovienaskitas,tačiaupamačiusvisusstovinčius
scenojesunkupatikėti,kadtokiojenedidelėjemokyklėlėjegali
mokytisšitiekvaikų!
KoncertofinaluipasirinktaR.Robinsono(liet.ž.D.Mikienės)

daina„Muzika“.„Tedainalydivisada“–taippritariantkame
riniamorkestruiuždainavomokykloschoristai.Šiaiškilminga
gaidabaigėsitradiciniskoncertas„Rudensvitražai“.

Ištiesųprogramataikliaiperteikėrudensnuotaiką:lyrinius,
maloniosnostalgijoskupinusepizoduskeitėaudringiansam
blių,orkestrųpasirodymai.Labiausiaiišryškėjomokyklosirjos
veiklosvitražas...Solistai,chorai,instrumentalistai,ansambliai,
orkestrai, parodęaukštą atlikimo lygį, paliudijo ir pedagogų
profesionalumą.Džiugu,kadatsidavęmokytojaisudarogali
mybędidžiojojescenojepasirodytivisdaugiaujaunųjųtalentų.

JurgitaVALČIKAITĖ
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Taipgreitaipraskriejoruduo,
sniego šuorais primindamas
apieartėjančiąžiemą.Lietuvos
mokiniųneformaliojošvietimo
centre(LMNŠC)taippatgau
siai snigo... „Snigo“ subtiliais,
Kalėdų svajų kupinais, su
dideliu įkvėpimu ir begaliniu
kruopštumupieštaisatvirukais.
Menosnaigiųpusnis,supustyta
kūrybinio įkvėpimopūgos, iš
tiesįspūdinga:atsiųsti749atvi
rukaiišdaugybėsLietuvosmokyklų,taippatLatvijosirRusijos.
Šiedailėskūrinėliaiskirtikalėdinioatvirukokonkursui,kurį

organizavoLMNŠCirDailėsmokytojųasociacija.Gražiausių
atvirukųparodaeksponuojamaSeimoIIirIIIrūmusjungian
čiojegalerijojegruodžio12–27d.ParodąglobojaLRSeimo
PirmininkopavaduotojaIrenaDegutienė.
Konkursoorganizatoriaisiekėpaskatintimokiniusdirbtikū

rybiškaiirsavarankiškai,kuriantmėgautissaviraiška,eksperi
mentuotiatlikimotechnikomis:akvarele,guašu,grafinėsraiškos
priemonėmisirmišriatechnika.Labiausiaikonkursorengėjai
norėjosuteiktigalimybęįprasmintižiemos,Kalėdųdžiaugsmą.
Paskatintikurtigražiausiųžiemosšvenčiųnuotaiką.Taipats
svarbiausiasvirsmasmetuoseiržmogausviduje.Baigiasime
tai,išsenkatamsoslaikasirsugrįžtasaulė.
Galimeteigti,kadkonkursotikslasišsipildėsukaupu.Var

tydami rankose šimtus atvirukų, įsižiūrėdami į kompozicijų
siužetus,stilių,detales,organizatoriaiakivaizdžiaiįsitikino,kad
daugybėmokytojųirjųmokiniųpavertėsavodailėspamokas
mažaisstebuklais.Gaususbūrysjaunųjųmenininkųpaanksti
nošvenčiųlaukimą,pagilinovidinįsusikaupimą,išreiškėsavo
šviesiausiasemocijasirdailėskalbajasperteikėkalėdiniuose
atvirukuose.Savokūriniaisjiepaliudijo,kadKalėdųlaukimas
yratokspatsvarbuskaipirpatišventė,nesšislaikasskirtas
geriemsdarbams.
Konkursoatvirukaibuvovertinamitrijoseamžiausgrupėse:

Iamžiausgrupė(7–10metų),IIamžiausgrupė(11–14metų)
irIIIamžiausgrupė(15–18metų).
Mažiausiųjųdarbai–laisviirlinksmi.Jiespindiaktyviomis

spalvomis ir judriomis kompozicijomis.Čia daugybė angelų
plasnoja sparnais ir šypsosi plačiomis šypsenomis.ČiaKa
lėdasšvenčiane tikberniukai irmergaitės,bet ir žaisliukai,
paukšteliai,šunysirkatinai.Mažiejidailininkaitiesiogmėgaujasi
tradiciniaisKalėdųįvaizdžiaisirtaiyrataipnatūralu.Na,susi
mąstykime...Jukpradinukaipapuoštąeglutę,Kalėdųsenelįir
netsenįbesmegenįsavogyvenimepasitinkadartikseptintą
araštuntąkartą...Suaugusiejišiuosįvaizdžiusregijaukitomis,
šiek tiekpavargusiomisakimis,omažiausiemskūrėjams jie
kaiptiksiejasisunauju,žėrinčiu,stebuklingužiemospasakų
iršvenčiųpasauliu.
Antros amžiausgrupės vaikų sukurtuoseatvirukuose jau

matomedaugiau originalių įvaizdžių.Tai daugybė poetiškų
žiemospeizažų:apsnigtųmiestųirkaimelių,kuriųnamųlangai
spindijaukiomisšvieselėmis.Taiirpaveikslėliai,kuriųstilistika
sukurtaremiantisdekoratyvineapšarmojusiųmedžių,krištoli
niųsnaigių,ledoirspeigofaktūrųstilizacija.Taiirminiatiūrinės
tapybinės kompozicijos, kurių subtili spalvinė gamapuikiai
perteikia šeimyniškoKalėdų vakaro jaukumą...Šios grupės
vaikųdarbeliuoseypač išmaniai taikomos įvairiospiešimo ir
tapymotechnikos,siekiant išnaudotikonkretauspasirinkimo
teikiamasplastikosgalimybes.

Snin ga  
Kalėdų 

atvirukais!

Na,ovyriausiosiosgrupėsdarbailiudija,kadmokiniaisąmo
ningaipasirenkavienąarkitąatvirukostilistiką,kadstengiasi
būtioriginalūs,nepanašūsįkitus.Sukurtadaugįdomios,gana
sudėtingoskompozicijosatvirukų.Kalėdųtemapateikiamala
biauapibendrintai,filosofiškai.Darbaikruopštūs,susmulkiai
išpieštomis ar ištapytomis detalėmis.Geriausiuose pavyz
džiuose kompozicijos detalių ir visumos santykis suskamba
darniu,raiškiuakordu.
Visųtrijųamžiausgrupiųlaureatųsąrašągalimarasti–
www.lmnsc.lt/lt/konkursai.

Rengėjųnuomone,geriausikonkursodarbainėkieknenusi
leidžiašiųlaikųprofesionaliųmenininkųsukurtiemsatvirukams.
Savostiliumijietarsipratęsialietuviškokalėdinioirnaujamečio
atviruko tradicijas.Galbūt įdomu, kadagimūsų krašte atsi
rado ši subtili dailės rūšis? Iš šaltinių žinoma, kadEuropos
aristokratai dovanodavovieni kitiemspuošnius rankųdarbo
atvirukusjauviduramžiųpabaigoje.Plačiausiaišidailėsrūšis
suklestėjoXIXa.,kaibuvoišrastipaštoženklaiirpaplitopašto
paslauga–tadajauvisigalėjosiųstilaiškus,nesnebereikėjo
asmeniniųkurjerių.Apie1843m.serasHenryColepasamdė
savodraugądailininkąJohnąCallcottąsukurtipirmąjįkalėdinį
atviruką.Serasatvirukąišleidoirišplatino.Vėliaujistapopir
muojuproginiųatvirukųleidėjupasaulyje.
Taigi, į Lietuvą atvirukai atkeliavo išVakarųEuropos. Jų

leidyba suklestėjo nuo 1904m., kai buvo panaikintas caro
valdžiosdraudimasrašyti lietuviškai.Taipbuvo išleistadau
gybėkalėdiniųsveikinimųsužiemospeizažais:apsnigtomis
bažnyčiomis,sodybomis.Populiarūsireglėsšakelių,žvakių,
žaisliukųįvaizdžiai.Tarpukariolaikotarpiukalėdiniusatvirukus
daugiausiaileisdavoreliginėsorganizacijos.Na,onuo1940m.,
kaiLietuvatapoTarybųSąjungosdalimi,buvouždraustašvęsti
Kalėdas,juolabspausdintireliginiųtemųatvirukus.Jųgalėjai
nusipirktitikpriebažnyčių.Dažniausiaitaibūdavo„smetoninių“
atvirukųkopijos.Lietuvaiatgavusnepriklausomybę,vėlatgimė
kalėdiniųatvirukųleidyba.Deja,šiaislaikaislietuviškiatvirukai
nepajėgūskonkuruotisupasaulinėsrinkosspaudospasiūla.
Konkurso rengėjaidėkojavisiemsdalyviamsuž lietuviško

kalėdinioatvirukotradicijospuoselėjimą.Taiyralabaisvarbu
šiaiskompiuterijosklestėjimolaikais,kaitaipgreitaipopulia
rėjaskaitmeniniaisveikinimai.Nenuginčysi,jielabaipatogūs.
Pasveikinti–tikmirktelėti.Draugas,gavęselektroninįsveiki
nimą,taipuikiaisupranta.Tikperskaito,nusišypsoirpamirš
ta...Gavęs iratplėšęspopierinį laišką, išėmęs ranka tapytą
atviruką,jisgėrisi,mėgaujasilygišskirtiniudelikatesu.Irtiek
kartųsveikintojąprisimena,kiekkartųkliudoatvirukąžvilgsniu.

RūtaGabrielėVĖLIŪTĖ
Grafikė,NacionalinėsMikalojausKonstantinoČiurlioniomenųm-klos 

mokytojametodininkė,konkursovertinimokomisijosnarė

Jurgita Radkevičiūtė, 14 m., Vievio meno mokykla, mokyt. Violeta Debesienė


