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„Jaunojopedagogoakademija“kviečia
„pasimatuoti“pedagogoprofesiją

Lietuvosedukologijosuniversitetas(LEU)tradiciškaikviečia11–12klasiųmo
kiniusį„Jaunojopedagogoakademiją“(JPA).Čiajiegeriaupažinspedagogo
profesiją,ugdysislyderystės,bendravimo,komandiniodarboirorganizacinius
įgūdžius.

KasmetėJPAsukviečiagabiausiusmokinius„pasimatuoti“pedagogoprofesijąir
suteikiagalimybęsužinotiapiestudijasLEU.2014m.pirmąkartąsurengusJPAir
sėkmingaijąįgyvendinus,nuspręstakasmetkviestiLietuvosmokiniusvisąsavaitę
pabūtiuniversitetodalimi.Akademijosdalyviainetiksusipažįstasupedagogodarbo
subtilybėmis,betirugdosišiaiprofesijaireikalingusįgūdžius.Čiamokiniaiturigali
mybępasijustitikraisstudentais,nesvisąsavaitęgyvenabendrabučiuose,vaikštoį

paskaitas,bendrauja
su dėstytojais, stu
dentaisirkitaisben
draminčiais,planuo
jančiaisrinktispeda
goginesstudijas.
Norinčiųjų daly

vauti pirmojoje JPA
skaičius buvo ypač
didelis,tadkitaisme
tais surengtos trys
sesijos, trukusios
po penkias dienas.
Šiemetplanuojamas
dardidesniskonkur
sas,kurisleisatrinkti
tik labiausiaimoty
vuotus ir geriausiai
besimokančiusmo

kinius.Pastebėta,kadnemažiaukaipdutrečdaliaiabiturientų,dalyvavusiųJPAir
„pasimatavusių“pedagogoprofesiją,pasirenkastudijasLEU.
Akademijosdalyviaisusiduriasuiššūkiaisirsmagiomisveiklomis,čiajiemspa

ruoštaįvairiųkūrybiniųužduočių,aktyviųpaskaitųirvakaroniųsustudentais,susi
tikimųsudėstytojais,kuriesupažindinasukonkrečiųstudijųprogramųturiniu.Taip
patmokiniaigalipraktiškai išbandyti įvairiusdėstymometodus, įgytikonkrečioms
studijųprogramomsreikalingųprofesiniųveiklosįgūdžių.

Šiaismetais vyks trys JPAsesijos skirtingomis studijų sritimis besidomintiems
mokiniams.
Socialiniųmokslųsesijavyksvasario6–10d.
Humanitariniųmokslųsesijavyksvasario20–24d.(dokumentusreikiapateikti

ikivasario14d.16val.).
Gamtos,matematikos,technologijųirsportomokslųsesijavyksvasario27–

kovo3d.(dokumentusreikiapateiktiikivasario21d.16val.).

NorintiejidalyvautiJPAturiužpildytidokumentųformasirjasatsiųsti
el.p.jaunieji.pedagogai@leu.lt.DokumentųformasgalimarastiLEU
internetopuslapyje–www.leu.lt/jpa.
Visikandidataibus informuoti,ar tapoJPAdalyviais.Dvidešimtatrinktųjųgaus

tolesnęinformacijąapierenginį.Mokinysturiteisępateiktiparaiškasįvisastrisaka
demijossesijas,tačiaudalyvautigalitikvienoje.
Visi akademijos dalyviai gaus „Jaunojo pedagogo“ diplomus.Dalyvavimas yra

nemokamas.

DaugiauinformacijosgaliterastiminėtameLEUinternetopuslapyjearbasocialinio
tinklo„Facebook“paskyroje„LEUJaunojopedagogoakademija“.

Kontaktai:el.p.jaunieji.pedagogai@leu.lt,tel.(85)2751410,mob.860204383.
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Pedagogoprofesija,anotStasioŠalkauskio,akumuliuoja
visosžmonijospatyrimąsuvisaisbandymaisjįsisteminti,
papildytimokslinėmisišvadomis,pritaikytisavolaikmečio
realijoms.Tadpedagogoveikla,jokuriamasugdymoproce
sasyraypatingas,neskreipiamasįasmenį,kadšisgalėtųne
tikpažinti,betirpažįstamątikrovęįprasminti.Pažinimoir
prasmėssąlytisdažnaiyrairdabartiesmokytojųprofesinių
dilemųšerdis.Kaipjospulsuojašiuolaikinėsšvietimopoli
tikos,edukologijosirmokykloserdvėse,bandytaapžvelgti
lapkričio 24d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU)
vykusioje tarptautinėjemokslinėjepraktinėje konferenci
joje„Mokytojasšiandienirrytoj:tarprealybėsirlūkesčių“,
sulaukusiojedaugiaunei200dalyvių.

LEU ir VytautoDidžiojo universiteto (VDU) organizuotos
konferencijos aktualumą rodo tai, kad į kvietimą analizuoti
pedagogo veiklos atitiktį kintančiosmokyklos lūkesčiams ir
išryškintibūsimųjųpedagogųugdymobeikvalifikacijostobu
linimoprielaidasatsiliepė ir partneriais sutiko taptiŠvietimo
irmoksloministerija (ŠMM),Nacionalinėmokyklų vertinimo
agentūra, Ugdymo plėtotės centras, Nacionalinis egzami
nų centras,Šiaurės licėjus,Gardino JankosKupalos vardo
valstybinisuniversitetas,Rygosmokytojųrengimoiršvietimo
vadybosakademija,Daugpiliouniversitetas,Rėzeknėstechno
logijųakademija.Konferencijojesavoįžvalgomispanorodalytis
Lietuvoje irpasaulyježinomimokslininkai,Lietuvosšvietimo
politikosstrategaiirmūsųidėjųbeilūkesčiųjautriausiasbaro
metras–mokyklos,mokytojai.
Renginiotematikaapėmėtriskryptis:mo kyk los kaitairlūkes

čiaipedagogui,pe da go go veik losintegralumasirdaugiama
tiškumas,mokytojųugdymasirprofesionalizacijosraida.Visa
tai aptarta septyniose sekcijose (perskaityti 62pranešimai).
Beto,buvopristatyta16stendiniųpranešimų,tarpkuriųypa
tingodėmesiosulaukėįvairiųtipųugdymoįstaigų–Vilniaus
lopšeliodarželio„Krivūlė“,VilniausValdorfomokyklos,Vilniaus
Šeškinėspradinėsmokyklos,VilniausBalsiųprogimnazijos,
KlaipėdosVitėspagrindinėsmokyklos,Širvintųr.Bartkuškio
mokyklosdaugiafunkciocentro,Klaipėdos„Baltijos“gimnazijos,
Vilniausjėzuitųgimnazijos,VilniausGediminotechnikosuni
versitetoinžinerijoslicėjaus,Visagino„Verdenės“gimnazijos–
atstovųpranešimai,atskleidęmokytojųveiklasirpasiekimus,
problemasirjųsprendimųpaiešką.
Svarbiausiosmokyklosirmokytojoproblemosdabartiespa

saulyjebuvonagrinėjamosplenariniuoseposėdžiuose(vedė
doc.dr.LinasJašinauskas(LEU)irprof.dr.NatalijaMažeikienė
(VDU).KonferencijąatidarėLietuvosedukologijosuniversiteto
mokslo irplėtrosprorektoriusprof.dr.AivasRagauskas.Jis
konferencijostematikąsusiejosušiųdienųšvietimoiššūkiais,
mokytojo vaidmens daugiamatiškumu, požiūrio įmokyklą ir
švietimoaplinkąkaita.Prorektoriusšiorenginiodalyviamslin
kėjovaisingųdiskusijųiraktyviaidraugekurtišvietimosistemą.
Pirmojiįkonferencijojeiškeltųproblemųsvarstymąįsitrau

kėŠMMPedagogųveiklosskyriausvedėjaVilmaBačkiūtė.Ji
išryškinone tikšiųmetųmokyklųstatistiniusduomenis,bet
ir svarbiausius iššūkius, kylančiusdėl bendros švietimo ko
kybėslygio, talentingųir inovatyviųmokytojų įdarbinimo,kai
kuriųdalykųpedagogųtrūkumoatskirosesavivaldybėse,taip
patbendradarbiavimoirpatirtiesperdavimojauniemsmoky
tojams.RemdamasiEkonominiobendradarbiavimoirplėtros
organizacijosrekomendacijomis,kaipdidintimotyvaciją(derami
atlyginimaiaukščiausio lygioprofesionalams,diversifikacijos
skatinimas,mokytojųkompetencijųirvaidmenųdermė),pra
nešėjakonferencijosdalyviamskėlėklausimą,kaiptaipasiekti.

Mo ky to jas šian dien ir ry toj

VienąišatsakymųpateikėEuropostarybosekspertas,Airi
josmokymotarybosdirektoriusTomasO’Ruaircaspranešime
„Asmenybės profesinis tobulėjimas: kokybiškasmokymasis
visiems“.Pranešėjaspabrėžė,kadmokytojoprofesiniamtaps
muiyraaktualūstieksąmoningastobulinimasis,kompetencijų
plėtra,tieknuolatinismeistriškumosiekisirprofesinioelgesio
išmanymas. Jis atkreipė dėmesį įmokytojo profesionalumo
vertinimodėmenis,išskirdamas:a)atitiktįapibrėžtiemsstan
dartams (kompetencijų ir elgesio); b) savo veiklos grindimą
etinėmis irprofesinėmisvertybėmis; c) įgyvendinamųveiklų
integralumą;d)praktiniuspasiekimus;e)santykiųpalaikymą,
kolegialumąirbendradarbiavimą.
Globaliomisįžvalgomis,kaipvisiemslaiduotikokybiškąmo

kymą(si),dalijosiVDUprofesorius,JungtiniųTautųneįgaliųjų
teisiųkomitetonarysJonasRuškus.Pranešėjasaptarėįtrau
kiojougdymosampratąpagalJungtiniųTautųneįgaliųjųteisių
konvenciją.AnotJ.Ruškaus,švietimasturėtųbūtisuvokiamas
nekaipprivilegija,okaipkiekvienovaikoteisė.Įšvietimąsiūlo
mažiūrėtikaipįtransformacinęgalią,tarptautinėsteisėsdalyką,
kaišalysįsipareigojanacionaliniulygmeniudiegtitarptautinės
teisėsinstrumentusiružtikrinti,kadbūtųmažinamadiskrimina
cijairgarantuojamakiekvienovaikoteisėįšvietimą.Pranešėjas
pabrėžė,kad įtraukusisugdymasneturėtųbūti traktuojamas
kaipneįgaliųjųugdymas, juosperkeliant įbendrojougdymo
mokyklą, bet suvokiamas kaip kiekvienam vaikui valstybės
garantuojamateisėmokytiskartusubendraamžiais.
Akademinębendruomenę sudominoLEUUgdymomoks

lų fakultetodekanėsdoc.dr.AlvyrosGalkienėspranešimas
„Sėkmę lemiantisugdymas: refleksijamokslo idėjųkonteks
te“.Pranešėja, pabrėždamane visuotinės, bet individualios
sėkmėskiekvienambesimokančiajamsiekį,sutelkėdėmesįį
progresyvistinėsugdymokoncepcijosnuostatas,kuriosdau
giausiaatliepiaLietuvosšvietimotikslusugdytiveržlų,sava
rankiškąžmogų,atsakingąpilietį,solidariaikuriantįsavovals
tybės,pasaulioateitį,kurioskolkasryškiosdaugiauteisinėse 
nuostatoseirugdymotikslųformuluotėse.A.Galkienėpateikė
netiksėkmęlemiančiougdymokonstruktą,kurįsudarovaiko
gerovė ir universalus dizainas (pirmoji atsiremia į vertybinį,
teisinįpamatą,antrasis–įugdymometodologiniuspamatus),
bet ir apibendrino, kaip jis funkcionuojaSuomijos,Lenkijos,
Austrijosmokyklose.Atsakydamaįkonferencijospradžiojeiš
keltąklausimą,pranešėjasėkmęlemiantįmokymąsusiejosu
naujaispedagogogebėjimais:bendradarbiavimugrindžiamo
ugdymoorganizatoriaus;psichologinio,socialinioiredukacinio
saugumogarantomokiniui;mokiniųsocialiniokapitalokūrėjo.
Kartu kvietėapsispręsti dėlmokytojų rengimoLietuvosmo
kyklomskoncepcijos.
Kaip Lenkijoje rengiamimokytojai, supažindinoKrokuvos

pedagoginio universiteto profesorė habil. dr. JolantaMaria
Baran.JiaptarėLenkijojekeliamusmokytojokompetencijos
reikalavimus,pedagogųugdymoirmokymoprogramas,ieškojo
atsakymoįklausimą,kaslėmėLenkijossėkmętarptautiniuo
semokiniųpasiekimųtyrimuose.Vienareikšmiškoatsakymo
pranešėjanepateikė, tačiausiūlėatkreiptidėmesį įLenkijos
mokytojų ugdymo irmokymo (angl. educationand training)
reformą,visuomenės,mokiniųtėvųsąmoningumą,kaipprisii
mamaatsakomybėužjaunimougdymą,įpačiųmokiniųbran
dumąirapsisprendimą.Profesorėpažymėjo,kadlabaisvarbu
ieškotisąsajųtarpįvardintųveiksnių,kompleksiškaivertintijų
poveikįšvietimosistemai.
Plenariniuoseposėdžiuosegvildentosiraktualiostechnolo

ginėsugdymo(si)problemos,atliepiančiospedagogoveiklos
integralumąirdaugiamatiškumą.Aberdynouniversitetoprofe
sorėdr.DoCoyleirTarptautinėsŽenevosmokyklosdėstytojai
FredasTaveau,DunjaChamberlainpristatė tyrimą„Daugia
raštingumaspraktikoje:bendriprincipai,naujovėsirmokyklos
atvejis,mokantgamtosmokslųužsieniokalba“,kuriamedė
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mesysbuvotelkiamasįmokinius,besimokančiusdaugiaunei
vienakalba.Kaipteigėmokslininkai,siekiantdaugiaraštingumo,
reikalingavisapusėintegracija,suprantamakaipgyvenimo–
„kasdienybės“/„realybės“–įtraukimasįmokymąsi.Pristatyme
buvoišskirtidaugiaraštingumomokymoprogresopamatai:dė
mesysbesimokančiajam,kalbosirkultūrossupratimas,naujų
žinių tvirtumas.Pranešėjai pabrėžė, kad šiam integruotam
mokymui naudojamimetodai skatina tiekmokiniomąstymo
transformacijas,tiekmokymoirmokymosiprocesotobulėjimą.
Kaipgalimažadinti irsistemintišiuolaikiniomokinioeuris

tinius ieškojimus, nagrinėtaGardino JankosKupalos vardo
valstybinio universiteto rektoriaus prof. dr.Andrei Korolio
pranešime „Mokinystyrėjas: dialogu grindžiama euristinio
mokymosistema“.
Darbassekcijoseapėmėlabaiplačiąskalęproblemų,vėlgi

sukvietusiųLietuvosiružsieniošaliųmokslininkus,švietimopo
litikusirpedagoguskonkretinti,išgrynintipedagogųrūpesčiusir
lūkesčius.Konferencijosdalyviųsvarstymaiatskleidė,kadšiuo
laikinėmokykla,mokytojas,mokyklųbendruomenėsįvairiose
srityseturidaugaukštųpasiekimų,puikiųmokytojųprofesiona
lumopavyzdžių.Betkalbėtairapiešiuolaikiniamsmokytojams
daugiausiarūpesčiųkeliančiussiekius:kadkiek vie nas vai kas 
norėtų eiti įmokyklą, galėtų atsakingai skleisti savo galias,
nebijodamaskitoniškumoiradekvačiaipriimdamaskitus,kad
kiek vie nas mo ky to jas galėtų būti lyderismokiniams, kurios
norssritiesautoritetas,paremiantis,patraukiantis inovatyviu

žvilgsniuįpasaulį,grindžiamąšiuolaikinėmistechnologijomis,
kadkiek vie nas švie ti mo po li ti kos seg men tas,pradedantmoky
toju,mokyklosadministracijairbaigiantšvietimopolitikais,būtų
jungiamasholistiniopožiūrioįžmogų,joindividualiųgalimybių
sklaidą,laiduotųkonstruktyvų,personalizuotąugdymą(si).
Pedagogųrūpesčiaisuponuojalūkesčius,kadvisuomenėje

keisispožiūrisįmokytojoprofesiją,suprantantjosvaidmenį,
sudarantsąlygas kiekvienamvaikuikurtisavoirvalstybėsateitį,
išsiplėsbendradarbiavimas,partnerystėsukolegomis,mokinių
tėvais,valstybėsinstitucijomis,visuomeninėmisorganizacijo
mis,mokslininkais,sprendžiantkiekvienovaikougdymo(si)pro
blemas,keisismokytojodarbovertinimoiratlyginimosistema,
nukreiptaneįformaliusišoriniusrodiklius,oįugdomąjįpoveikį,
busskiriamastinkamaslaikas irgalimybėsmokytojokultūri
niam,profesiniamaugimui,būsimųjųpedagogųugdymuiirt.t.

Konferencijoje vykusios diskusijos atskleidė, kadmoksli
ninkų,švietimopolitikų,mokytojų,dirbančiųLietuvojeirkitose
šalyse,svarbiausisiekiaiyrapanašūs,norsgalimybėsirskir
tingos,nesirpaprasčiausiaskasdienessituacijaspersmelkia
globaliosproblemos.Tikimėsirlaukiamevisųugdytojųirinsti
tucijųglaudesniobendradarbiavimo,kadvisigalėtumeauginti
iraugti,puoselėtidirbančiusirugdytišiuolaikiškusbūsimuosius
pedagogus.

Prof. ha bil. dr. ElvydaMARTIŠAUSKIENĖ
Doc. dr. Li nas JA ŠI NAUS KAS

Baigėsi2016ieji–Bibliotekųmetai.Panevėžiorajonošvie
timo centras, norėdamaspaminėti šiuosmetus ir paskatinti
bibliotekininkus,mokytojus,auklėtojusdalytispatirtimi,spalio–
gruodžiomėnesiaisorganizavometodinėsmedžiagoskonkursą
„Pamoka/renginysbibliotekoje“.Sulaukėme16darbų.Daug
taiarmažai,paliekamespręstijums.Omestiesiogkviečiame
užsuktiįkonkursodalyviųbibliotekas.
Jeireikėtųpatarti,kuriojerajonougdymoįstaigojepasisve

čiuoti, net nemirktelėję rekomenduotumeapsilankytiRagu
vosgimnazijoje.Tenišgyvensitenevienąknygosatsivėrimo
stebuklą. Bibliotekos šeimininkėDalia Karaliūnienė pavirs
Bitute,prabilsVytautoV.Landsbergioknygos„Angelųpasa
kos“personažųbalsu,atskleisVioletosPalčinskaitėskūrybos 
paslaptis.Kartusubibliotekininkeįrenginį„Naktisbibliotekoje“
juspakvieslietuviųkalbosmokytojaRitaKarpavičienė,pokal
bįapieJonoBiliūnokūrinį„Kūdikystėssapnai“klausimu„Ką
sapnuojavaikai?“žaismingaipradėslietuviųkalbosmokytoja
VioletaŽudienė.GiliasRaguvosgimnazijosskaitymotradicijas
atskleisirtai,kadbibliotekoserdvėpatrauklinetiklituanistėms,
betirgeografijosbeitikybosmokytojoms.Rasti,apibendrintiir
įtaigiaipristatytiinformacijąapieLietuvosgeografijąjumspa
dėsmokytojaAušraSkrebienė,Biblijospaslaptisbibliotekoje
atskleistikybosmokytojaVirginijaŽičkaitė.
Kitabiblioteka,kuriojevertaapsilankyti,įsikūrusiVelžiogim

nazijoje.Betpaprastaipravertidurųjumsnepavyks!Bibliotekos
vedėjaDaliaKukenienė irbibliotekininkėDaliaZdanavičiūtė
pasitiksžodžiais,rašytaisantsenovėsbibliotekųdurų:„Ašesu
biblioteka./Ašnesuneisienos,neilentynos,/Netneknygos,
sustatytoseilėmis./Ašesupasaulioišmintis,/Knygosepa
gautairjumsjoseparengta./Ašesuatvirosdurys./Įženkite.“
Įėjusįbibliotekąjūsųlauksdardidesni išbandymai.Istorijos
mokytojaAstaKlydžienėpriversišsitrauktiiškišeniųišmaniuo
siustelefonusiratkoduotiQRkodus,pokuriaisslypiPanevėžio
kraštoknygnešiųistorijos.Štaitaipšiuolaikiškaibibliotekininkės
iristorikaiVelžyjeatskleissenovėsišmintį.
KrekenavosMykoloAntanaičiogimnazijoje lietuviųkalbos

mokytojaRimaBalčiuvienėirbibliotekininkėDanėMatekonienė
pakviesįpamokųciklą„Knygaseniauirdabar“,skirtąSpaudos
atgavimodienai,pristatysparodą„Iškokiųknygųskaitėmūsų

BibliotekųmetaiPanevėžiorajonougdymoįstaigose

senoliai“.KartusupradiniųklasiųmokytojaVidaKacevičiene
irmuzikosmokytojaVirginijaKavaliauskieneskaitysiteRamu
tėsSkučaitėseilėraščius,improvizuosite,iliustruosite,spręsite
kryžiažodžius.
Jei pamanėte, kad Panevėžio rajone bibliotekų erdvės

svarbiostikdidžiosiosegimnazijose, jūsklystate!Kviečiame
pasisvečiuoti Berčiūnų ir Vadoklių pagrindinėsemokyklose
beiNaujamiesčio lopšelyjedarželyje „Bitutė“. Berčiūnuose
lietuviųkalbosmokytoja irbibliotekininkėAudronėTurulienė
juspakvies į susitikimąsupoetėmisVidaSereikiene irZita
Skindzeriene,pristatysPanevėžiorajonoliteratųklubo„Polė
kis“išleistąeilėraščiųknygelęvaikams„Spalvingavaikystė“.
Vadokliųpagrindinėsmokyklosbibliotekininkėirmuzikosmo
kytojaReginaRepčienėbeilietuviųkalbosmokytojaValerija
Miškinienė pristatysmūsų krašto poetėsStasėsTurulienės
eilėraščiusirnetgipaskatinssukurtimuzikąpagaljoseiles.Jei
permetusperskaitėtedaugknygų,pradiniųklasiųmokytojos
VilmaGabrytė, JovitaLeiputė, LaimaDirsienė,AušraMikė
nienė irKristinaStankevičienė jums įteikskvietimus irkartu
sudaugiausiaiskaitančiaissavomokiniaispakviesdalyvauti
kiekvienąpavasarįvykstančiamerenginyje„Naktiniaiskaitiniai“.
Naujamiesčiolopšelyjedarželyje„Bitutė“juspasitiksemocijų
lėlės„Džiaugsmas“,„Liūdesys“,„Nerimas“irkitos,kurioskar
tusupriešmokykliniougdymopedagogeVitalijaMagylieneir
auklėtojaDaivaTautkienepakvieskeliauti į knygųnamelius
Naujamiesčiogimnazijosbibliotekoje.Tenemocijųlėlėsdrauge
sulopšeliodarželiougdytiniaisturėsatliktisudėtingąužduotį:
rastiįsavepanašiąknygą,atspindinčiąjųjausmus.
Tikimės,kadkeliaudamipoPanevėžiorajonougdymoįstaigų

bibliotekasrasitenaujųidėjų,padėsiančiųugdytiskaitytojus.
Švietimocentroorganizuotasmetodinėsmedžiagoskonkur
sas„Pamoka/renginysbibliotekoje“parodė,kadmūsųrajone
mokiniaiskaito,nesgreta jųvisadayrakūrybiški ir išradingi
bibliotekininkai,mokytojaiirauklėtojai,netikugdantysvaikus,
bet ir noriai besidalijantys savo patirtimi su rajono švietimo
bendruomene.Konkursuipateiktidarbaibusskelbiamimeto
diniameleidinyje.

Re na ta JANKEvIčIENĖ
Panevėžiorajonošvietimocentrodirektorėspavaduotoja
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BaigiantismetamsVilniujesusirinkobūrysjaunųjųtyrėjų,
panorusiųpasidalytisavomokslinėmisidėjomisirpasitik
rinti jųgalimybes. Idėjųmugėje stendiniaispranešimais
pristatyta30 idėjų, kuriosmokiniamsatrodoaktualios,
įdomios,galinčios išspręsti įvairiasproblemas,siūlančios
sukurtinaująproduktąarpatobulintijauegzistuojantį.

Pristatytadarbų,tyrinėjančiųvabzdžių–skruzdėlių,vaisinių
muselių,ilgakojųvirpūnėlių–elgseną,populiariųgėrimųpo
veikįseiliųpHirdantųemaliui,medžiagų,įeinančiųįšampūnų
sudėtį,poveikįpirmuonims,įvairiųaplinkosveiksniųįtakąau
galams.Įdomūsjauniesiemstyrėjamsirmikroorganizmaibei
grybai–štaiMartaMarčiulionytėišVilkaviškio„Aušros“gim
nazijosnorėtųištirtibibliotekosirnamųknygosegyvenančių
mikroorganizmųrūšinęįvairovę,jųpatogeniškumą,otospačios
gimnazijosmokinėJustėKatkauskaitėketinaišsiaiškinti,kokie
augaliniaiekstraktaiveiksmingiausikovojantsukriaušiųlapus
pažeidžiančiugrybu–kriaušinegleivėtrūde.LeticijaUznytėiš
Klaipėdosmoksleiviųsaviraiškoscentropristatėidėją,kadsu
kambariniųaugalųmiltligėssukėlėjaistaippatgalimakovoti
pasitelkusnatūraliaspriemones:dirvinioasiūklioir gvazdikinio
serenčioekstraktus.
„Išaugusi sveikųmaisto ir ekologiškų higienos produktų

paklausapaskatino ieškotinatūralių,aplinkainekenksmingų
medžiagų“,–sakoVilniausŽirmūnųgimnazijosvienuoliktokė
MedaVaitkevičiūtė,nusprendusiišsiaiškinti,aršaltalankiųlapai
turiantibakteriniųiralelopatinių(naikinančiųpiktžoles)savybių.
Išuogųišgaunamosmedžiagosplačiainaudojamosfarmacijoje
irmedicinoje,tačiauapielapuoseesančiųcheminiųmedžiagų
biologinįaktyvumątrūkstainformacijos,todėllapai–nepanau
dojami.Galbūtišjųpagamintąekstraktąbūtųgalimapritaikyti
ekologiniuoseūkiuosekovojantsupiktžolėmisarbaišgautas
antimikrobinesmedžiagaspritaikytivietojehigienospriemonė
senaudojamųkenksmingųsintetiniųmedžiagų?Neviename
konkursesavotiriamuosiusprojektuspristačiusijaunojityrėja
sako,kadmokslinisdarbasyra įdomus,bet reikalaujadaug
kantrybės,susikaupimoirtikslumo,ypačatliekantpasikarto
jančiustyrimus,matavimus.
Pristatytosnet kelios subaterijų kūrimususijusios idėjos.

KiprasTallatKelpša išŠiauliųDidždvario gimnazijos norė
tų sukurti pigią ir veiksmingą vandensbateriją, oVilmantas
Runas išVilkaviškio „Aušros“ gimnazijos baterijos gamybai
norėtų pritaikyti gananeseniai atrastąmedžiagą–grafeną.
„Grafenas–ploniausiakadanorsdirbtinaigautamedžiaga,
milijonąkartųplonesnėužžmogausplauką,jitaippatyratvir
čiausiamedžiagapasaulyje,net200kartųtvirtesnėužplieną,
bet,nepaisantto,labailengvairlanksti.Svarbiausiagrafeno

Nuodirbtiniointelektoikinatūraliųantimikrobinių 
medžiagųtyrimų:įspūdžiaiišmokiniųIdėjųmugės

savybėyragebėjimasveiksmingaiperduotielektrą, todėl jis
galėtųbūtipanaudotaskuriantnaujotipodaugkartinesbaterijas
(superkondensatorius),talpinančiasdaugdaugiauenergijosir
įsikraunančiasgerokaigreičiauneidabartinės“,–manojauna
sistyrėjas,baterijasketinantisspausdintipatiessukonstruotu
trimačiuspausdintuvu.
Arpelkėseaugantysšvyliaigalėtųbūtivadinamilietuviška

medvilne,nusprendėišsiaiškintiBrigitaMitrikaitėišJoniškior.
Žagarės gimnazijos. „Kai pirmąkart pamačiau švylių pievą,
sužavėjotokieminkštibaltipūkeliai.Antjųpatalųnorėtųsipail
sėti.Pamaniau,kadtaigalimapanaudotikaipvatospakaitalą,
šluosčiųkomponentą,pagalviųkamšaląarkaiptermoizoliacinę
medžiagą“,–idėjosatsiradimąprisimenaBrigita.Nužydėjusių
augalųpūkaiištiesųprimenamedvilnę,tačiauaudiniopagamin
tinepavyktų,nesišjųneįmanomaverpti.Mokinėmano,kad,
ištyrusšvyliųantibakterinessavybes,galbūtjiegalėtųbūtipritai
komikuriantkosmetikos,higienospriemones.LabiausiaiBrigitai
patinkaatradimodžiaugsmas:išsikeltihipotezęiratlikustyrimus
stebėtirezultatus.Idėjųmugėjejaunojityrėjasulaukėvertingų 
patarimųirdabarjaužino,kuriakryptimiplėtossavotyrimą.
Vaida Juosponytė išAnykščių r.TroškūnųKazio Inčiūros

gimnazijospristatėidėją,kadpluoštiniųkanapiųaugimąbūtų
galimapagerinti jas tręšiant biologiniu dumblu, gaunamu iš
nuotekų.Savotyrimusaštuntokėpervasarąatlikonetoliese
gyvenančioūkininkosuteiktameeksperimentiniamepluoštinių
kanapiųlauke:sėjo,stebėjoirmatavo,kaipkanapėsaugair
kaipdidėjapluoštokiekislaistantjasbiologiniųnuotekųskys
tuojudumblu.Kadbiologiniųtrąšųidėjosveiksmingumasbūtų
patvirtintas,Vaidatoliauketinatirtidumblosudėtįirjopoveikį
dirvožemiui.Kanapiųpluoštasplačiainaudojamasizoliacinių
medžiagų,biokompozitųgamybai,automobiliųirtekstilėspra
monėse, todėl, idėjai pasitvirtinus, būtų galima šią įvairiose
sritysenaudojamąžaliavąišgautiveiksmingiau.
Ekologiškų trąšų idėja pasirodė svarbi irVytautoDidžiojo

universitetoKaunobotanikossodoJaunųjųtyrėjųbūrelionarei
RasaiVaznelytei.Merginapristatėagroplėvelėssutrąšomis
idėją.ĮdomiiršiandienesmokslotendencijasatspindintiKau
nojėzuitųgimnazijosmokinioVytenioPetrauskomintissukurti
evoliucionuojantį dirbtinį intelektą, kurį būtų galimapritaikyti
kompiuteriniamsžaidimams.Lietuvossveikatosmokslųuni
versitetogimnazijosmokinėMilitaSongailaitėnorėtųnustatyti
skirtingųšaliųmelodijųgarsofizikiniųsavybiųkultūrinessąsajas
suvisuomeniniųjudėjimųatsiradimochronologija.
Mokiniaitaippatpateikėidėjųišastrofizikos,genetiškaimo

difikuotųproduktų,vandenstyrimųsrities.
„ĮIdėjųmugęreikėtųžiūrėtinekaipįkonkursą,okaipįkū

rybinesdirbtuves,puikiągalimybępasikonsultuotisueksper
taisir,gavusjųpatarimų,savomokslinęidėjąpatobulinti,jei
reikia,sukonkretinti,pasirinktitinkamiausiusdarbometodus,
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atliktireikiamustyrimus“,–mugėsdalyviamspatarėekspertų
komisijospirmininkasVilniausuniversitetoprofesoriusdr.Vla
dasVansevičius.
Mokiniųidėjasvertino,sujaisirjųdarbųvadovaisdiskutavo

šaliesmokslocentruose iruniversitetuosedirbantysmoksli
ninkai.Pasakvienoišekspertų,Gamtostyrimųcentrovadovo
prof.habil.dr.VincoBūdos,šiųmetųIdėjųmugėišsiskyrėtemų
įvairove.„Mokiniaiatsivežėdaugidėjų.Kaikuriosjų–tikrainu
trūktgalviškos,kitosgalirnevisainaujos.Tiknorėjosi,kadprie
pristatomųdarbųbūtųdaugiaupadirbėta irpasidomėta,kas
jaudaroma,tiriamapasirinktojesrityje.Bettokiųidėjų,kurias
vertaplėtoti,priekuriųvertadirbti,tikraiyraneviena“,–sakė
mokslininkas.
Prof.V.Vansevičiausteigimu,mokslasyranepertraukiamas,

sparčiaibesivystantis,dinamiškasprocesas,tad,savotyrime
padariusbentmėnesiopertrauką,reikėsmažiausiaitrijųmė
nesių,kadpasivytumvisaskonkrečiojemokslosrityjeatrastas
naujoves. „Į idėjųmuges renkamės tam, kadnebebijotume
savogalių,jasatskleisti,diskutuoti,generuotinetdrąsiausias
idėjas.Tamreikiapradėtidomėtis,kasvykstaaplink,nesbe

platesniokontekstopažinimoniekonebus.Nežinodami,kas
vykstaSaulės sistemoje ir Visatoje, nepajėgsime suprasti
Žemėje vykstančių procesų. Ir dar svarbu nepamiršti, kad
mokslas neturi sienų, todėl prieš pradedant bet kokį tyrimą
reikiapasidomėti,kasšiojesrityjeatliktanetikLietuvoje,betir
pasaulyje.Neapsiribokite,žiūrėkiteplačiau,nebijokitesvarsty
ti.Svarbiausiaturėtiidėją,opadedantmokslininkams,galima
rastibūdų,kaipjąįgyvendinti“,–jauniesiemstyrėjamspatarė
komisijospirmininkas.
Renginio pabaigoje apdovanoti įdomiausių idėjų autoriai,

organizatoriaikartusumokytojais,mokiniais irprof.V.Van
sevičiumi diskutavo apie šiosmugės perspektyvas, galimy
bes tobulintidarbometodus,efektyvintiveiklą,svarstė,kaip
koordinuotidarbą,kadmokslinius tyrimusbūtųgalimaatlikti
nepertraukiamaivisusmetus.
Idėjųmugėbaigėsi...Tikimės,kadnevienašiamerenginyje

pristatytaidėjaišaugsįišsamųtyrimą,kurįjauniejityrėjaiprista
tyspavasarįvyksiančiamenacionaliniameEuroposSąjungos
jaunųjųmokslininkųkonkursoetape.

viktorijaKALAIMAITĖ

Kartaisužtenkavienosaulėsspindulio.Malonausžodžio.
Šypsenos.Tiekmažai, kad tie, kurie yra šaliamūsų, taptų
laimingi.
LapkritįJoniškėlioGabrielėsPetkevičaitėsBitėsgimnazijoje

vyko respublikinėmetodinėpraktinė konferencija „Mokyklos
bendruomenėsvaidmuosprendžiantmokiniųpsichinėssveika
tosproblemas“.Pagrindinėkonferencijossumanytojairrengėja
DaivaČeponienė,Pasvalior.savivaldybėsŠvietimopagalbos
tarnybosirJoniškėlioG.PetkevičaitėsBitėsgimnazijospsicho
logė,jaubeveikdvejusmetusbrandinosvajonęorganizuotitokį
renginį.Džiugu,kadkonferencijojepanorodalyvautidaugybė
lektorių.Renginį atidarė lietuvių kalbosmokytojos Laimutės
Vaitkevičienės vadovaujamas poetinis teatras.Gimnazistai
pristatėminiatiūrąapieostrakizmą.Šisžodiskilęsišantikos.
SenovėsGraikijojepiliečiaiturėjoteisęištremtivisusdemokra
tijaipavojingaislaikytusasmenis.Gimnazistaibandėparodyti,
kasatsitiktų,jeiišmestumetuos,kuriemumsnepatinka...
Pasvalior.savivaldybėsadministracijosSocialinėsparamos

irsveikatosskyriausvyriausiojispecialistėDaliaVasiliūnienė
analizavoPasvaliorajonomokiniųsveikatosbūklėsrodiklius.
Jipateikėnemažaiskaičiųirfaktųapierajonovaikųsveikatos
rodikliųkaitą,atkreipėdėmesį,kadkaikurie iš jųtikraikelia
nerimą.PasakD.Vasiliūnienės, pirmiausia tėvai ir ugdymo
įstaigųdarbuotojaituritamskirtiypatingądėmesį,tadbūtina
juosšviestiapiesveikatosapsaugą,sveikągyvenseną.
Visuomenėssveikatosbiurovaikųirjaunimosveikatosprie

žiūrosspecialistėSimonaPyragytėpalietėypačopiąpatyčių
mokyklojeproblemą.Vienasišpasiūlymų,kadperpertraukas
nebūtų patyčių, – užimtimokinius įdomiomis veiklomis (pa
vyzdžiui,žaidimais).Lektorėkalbėjoirapieaktualiasalkoholio
vartojimo,rūkymoproblemasPasvaliorajone,apžvelgėjaunų
žmoniųsveikatossutrikimus.S.Pyragytėtaippatpapasakojo
apieJaunimuipalankiųsveikatospriežiūrospaslaugųkoordi
nacinįcentrą.
Aulelių vaikųglobosnamųpsichologėElonaBerniūnienė

pranešime „Kaip galime padėti vaikams išreikšti emocijas“
pateikėnemažaipatarimų,kaipmokyti išreikštisavoemoci
jasirjasvaldyti.Šiinformacijapraversmokytojamsarkitiems
pedagoginiamsdarbuotojams,bendraujantiemssuvaikais.
Visus sudominoPanevėžioAlgimantoBandzos kūdikių ir

vaikų globos namų psichologėsŽydrūnėsBundzinskienės
pranešimasapiemultisensorinęaplinką,joskūrimąirpoveikį
stimuliuojantįvairiuspojūčius.
PanevėžiokolegijospsichologėsDaivosTumasonytėspra

Psichologų„desantas“Joniškėlyje

nešimas„Konfliktiniųsantykiųsusavimiirkitaisatskleidimas
taikantprojekciniusmetodus“privertėkonferencijosdalyvius
suklusti išgirdus žodžius: „Piešinys nemeluoja“. Kiek daug
galimasužinotiapievaiką,jojausmus,mintisirišgyvenimus
pažvelgusįpiešinį!
Pasvalior.savivaldybėsŠvietimopagalbostarnybos,Pas

valioPetroVileišiogimnazijospsichologėmetodininkėJolita
Stipinienėskaitėpranešimą„Atsakingatėvystė“.Jiaptarėmo
kymųsocialinėsrizikosšeimųtėvamsklausimą,kalbėjoapie
pozityvios tėvystėsmokymus, skirtus tėvams, auginantiems
vaikusnuotrejųikidvylikosmetų,kaipsusikalbėtisusocialinės
rizikosšeimųtėvais,juosdrąsinti.Pranešėjateigė,kadreikia
didintijųsavivertę,galinčiąpagerintisantykiussuvaiku.Juk
ypačsvarbujaustimeilęsaupačiamirmylėtivaikus.
PanevėžioMykoloKarkospagrindinėsmokyklospsichologė

KristinaTarutienėirPanevėžioRožynoprogimnazijospsicho
logėElviraVaisiauskienė pranešime „Mokyklos psichologo
vaidmuostiprinantmokiniųpsichinęsveikatąbendradarbiaujant
irvykdantprojektinęveiklą“pabrėžė,kadpsichinėssveikatos
problemųdažniausiaituripatyčiaspatiriantysvaikai,tadsvarbu
nebūtiabejingiems,kaityčiojamasi,žeminama,skriaudžiama.
PanevėžioSkaistakalnio pagrindinėsmokyklos vyresnioji

socialinėpedagogėJolitaGrižienėskaitėpranešimą„Pagalbos
galimybėsmokiniams,turintiemselgesioiremocijųsutrikimų“.
Jikalbėjoapiešeimosįtakąvaikoelgesiuiiremocineisveika
tai.Norintpakeistinetinkamąelgesį,būtinasspecialistųirtėvų
bendradarbiavimas.
Ir,žinoma,visųlektoriųpasisakymusvainikavopsichologo,

egzistencinėskryptiespsichoterapeuto,RytųEuroposegzis
tencinės terapijos asociacijos nario, Lietuvos humanistinės
psichologijosasociacijosprezidentoTimoPetraičiopaskaita
„Savivertėsreiškinysirgalimaįtaka“.Lektoriuspateikėpatari
mų,kaipstiprintisavivertę,įdomiųminčiųapietai,kąžmogus
gimdamasjauatsinešairkąįgyjavėliau,kaiptainulemiatolesnį
jogyvenimą.T.Petraitissudominoklausytojusmintimisapie
orumąirdaugybękitųžmogausvidiniopasauliopaslapčių.
Popertraukosvykodalyviųdarbasgrupėmis.Tikime,kad

visiįgijomevertingųžinių,kuriospadėsbendraujantsusavo
auklėtiniais,ieškantkelioįvaikoširdį.Jukvienasatliktasdar
bas–geriauužtūkstantįsumanymų!

KazimiraANCIULEvIčIENĖ
Pasvalior.JoniškėlioGabrielėsPetkevičaitės-Bitėsg-jos

lietuviųkalbosmokytoja
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GruodžiopabaigojeRadviliškioVincoKudirkospagrindinės
mokyklos200vietųaktųsalėvostalpinovisusnorinčiusda
lyvautimokslinėjepraktinėjekonferencijoje„Sveikasmokyto
jas–sėkmingougdymogarantas–5“.Įpenktąjąkonferenciją
susirinkonetik ištikimi josdalyviai išRadviliškiorajono,bet
atvyko nemažai pedagogų ir išKauno,Šiaulių,Panevėžio,
Biržųrajonų.
SveikindamasusirinkusiuosiusmokyklosdirektorėRasaDa

gienė,šioskonferencijosiniciatorėirorganizatorė,pasidžiaugė,
kadrenginystapoprasmingatradicija,sukviečiančiašvietimo
bendruomenęnaudingaipasibūtitarpušvenčiu.Posveikinimų
R.DagienėirmokyklospsichologėAgnėKuprytėIvanauskie
nėdalyviamspristatėRadviliškio rajonomokyklų pedagogų
apklausos„Mėgautisdarbu–misija(ne)įmanoma“rezultatus.
Išapklausospaaiškėjo,kad40proc.mokytojųpasitenkinimo
darbulygisyradidelis,60proc.–vidutinis.Vidinispasitenki
nimas–3,92(iš5),oišorinis–3,41balo.Okuopedagogai
patenkintisavodarbe?Pasirodo,labiausiaidžiaugiasigalimy
beturėtinuolatinįdarbą,atliktiužduotis,kuriossuteikiaprogą
panaudotisavogebėjimus,galimybedirbtikitųlabui.Betpe
dagogainėrapatenkintisavoatlygiuirdarbokrūviu,tuo,kaip
bendradarbiaisutariatarpusavyje,galimybenurodytižmonėms,
kąjieturėtųdirbti.Direktorėteigė,kadšieapklausosrezultatai
rodo,kokiojesrityjeirkaipgalimetobulėti.
Lietuvosolimpinės rinktinės vyriausiasis gydytojasDalius

Barkauskassavopranešimą„Kaip išlikti jaunu irsveikumo
kytoju?“pradėjoklausimais:kasneseniaižaidėslėpynių,kas
šįrudenįįlipoįmedį?Pamatęstikkeliaspakeltasrankas,api
bendrino:„Jeigusuaugusiejidažniaužaistų,psichoterapeutai
neturėtųdarbo.“Pranešėjasįdomiaiirvaizdžiaikalbėjoapietris
sveikogyvenimo„banginius“–darboirpoilsiorežimą,racionalią
mitybą,judesiųpastovumą,moksliškaiaiškindamasišsklaidė
visuomenėjeįsitvirtinusiusmitusapiesportą,vaistus.Konfe
rencijosdalyviaiišgirdodaugnaudingųpatarimų,kaipnamuose
beįmantriųtreniruokliųgalimanaudingaijudėti.Tereikiaįprasti
ropoti,tupinėti,„gyventi“antgrindų–taipgyvenimasprisipildys
judesių.Pabandykite!
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato psicho

logasArūnasNorkuskalbėjoapiedarbinįstresą,kuris,anot
pranešėjo,neatitinkasaukeliamųreikalavimųirgalimybių.Jis
papasakojo,kasvykstaorganizme,kaisusiduriamesustresu,
kaiptaiveikiaimuninęsistemąirkąreikėtųdaryti,kadstresas
būtųmažesnis.
CharizmatiškasislektoriusEmilijusGriciusišLCCtarptau

Sveikasmokytojas–misija(ne)įmanoma!

tinio universiteto kalbėjo apie nesėkmingus gyvenimus. Jis
teigė,kadnegalimaatskirtilaimėsnuosėkmės.Viskasbūna
gerai,mumssekasi,kolnepradedamelyginti.Vospradėjęly
gintisavesukitais,nusprendžiame,kadmumsnesiseka,nes
visadabuslaimingesnių,turtingesnių.Kądaryti,kaipgyventi,
kadneprarastumgyvenimodžiaugsmo?Lektorius,pasitelkęs
gyvenimiškuspavyzdžius irskaitytasknygas,emocingai,be
galo žaismingai aiškino, kad svarbune stengtis būti geres
niemsužkitus,opasimokytiiškitųirbandytikasdienpasiekti
savogalimybiųviršūnę.Irsvarbiausia–reikiaišmoktidžiaugtis
gyvenimu.Konferencijosdalyviailikosužavėtijaunožmogaus
įžvalgomisirgebėjimuįtaigiaikalbėti.
Vaistiniųtinklo„Eurovaistinė“komunikacijosvadovėLaura

Bielskėpedagogamspristatėprogramą„21dienosiššūkis“.Ji
klausytojamspriminė,kad21diena–tailaikotarpas,perkurį
kartodamasvienusarkitusveiksmusgalijuospaverstiįpročiais.
Po21dienosryžtotiekrytinėmankšta,tiekvandensgėrimas,
tiekdantųvalymassiūlugalitapti lengvuirnatūraliuįpročiu.
Jipapasakojoapie„Eurovaistinės“programąirpakvietėvisus
nuosausio1d.išsirinktivienąišsiūlomųpokyčiųprogramų–
priimti21dienosiššūkį.
VytautoDidžiojouniversiteto(VDU)Teorinėspsichologijos

katedrosprofesorėLoretaBukšnytėMarmienėskaitėprane
šimą„Bendravimodėsningumai:kaipišvengtinesusipratimų“.
Jikalbėjoapiekonfliktoprocesomodelįirjodedamąsiasda
lis,pasakojo,kaipkonfliktomechanizmosupratimaspadeda
išvengtinesusipratimų,odažnaiirpatieskonflikto.Klausyto
jus sužavėjo paprastas konflikto apibūdinimas (konfliktas=
problema+emocijos)irsuvokimopatikslinimotechnika,kurią
taikytisiūlėpranešėja.
VDUTeorinės psichologijos katedros lektorė,medicinos

psichologė, daktarė Loreta ZajančkauskaitėStaskevičienė
savopranešime„Egzistenciniopožiūriotaikymaspsichologinei
higienai“atkreipėdėmesį įganėtinai iškalbingustyrimoduo
menis.Atsakydamasįklausimą,kaipsiekiasavoasmeninioir
profesiniotobulėjimo,nėvienasmokytojasnekalbėjoapieas
meninįtobulėjimą.Oišmokiniųapklausųaiškėja,kadlabiausiai
jievertinanedalykinękompetenciją,betpedagogoasmenines
savybes.Išvadaaiški.Lektorėkalbėjoapiežmogausautentiš
kąsantykįsupasauliu,apietai,kaippriimameegzistencines
tiesasirkokiąpraktikągalėtumetaikytinorėdamigeraijaustis.
Pratimas„Smulkmenųtironas“yratoks:kaikonorsnespėjame
irdėltolabaiišgyvename,pabandykimepažvelgtiįtaikitaip,iš
kosminėsperspektyvos.Tadasuprasime,kasmumssvarbu,o
kastėratikmažmožis.
Konferencijoje praktinę paskaitą „Minties lauko terapija“

(angl.ThoughtFieldTherapy–TFT)vedėsertifikuotaTFTAlgo
specialistėRasaŽidonienė.Lektorėteigė,kadšiterapija–tai
veiksmingairlengvaiišmokstamaemocijųnuraminimotechni
ka,kuriaijaudaugiaunei30metų.Jimokėpedagoguspratimų,
padedančiųnuramintibaimę,išsivaduotiišemociniųtraumų,
sumažintiskausmą.Lektorėvylėsi,kadšiepratimaitapsgrei
tąjapagalbapedagogamsįvairiosesituacijose.
Darkelidžiugūsmomentaiiškonferencijos„Sveikasmoky

tojas–sėkmingougdymogarantas–5“.Pirma,mūsųmokyk
los direktorėR.Dagienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį
suVDUBendrosiospsichologijoskatedra,kuriosdėstytojos
nuolat skaito panešimus šiose konferencijose.Antra, prieš
renginį irperpertraukąRadviliškio rajonovisuomenėssvei
katosbiurodarbuotojaiatlikokraujotyrimus,matavoarterinį
kraujospūdį,raumenųkiekį,kaulųmasę.Trečia,perpertraukė
lesjauniejiRadviliškiorajonovisuomenėssveikatosbiurodar
buotojaimokėakiųmankštos,kraujotakosaktyvinimopratimų 
irkt.OkonferencijospradininkėR.Dagienėvisuspakvietėį
šeštąjąkonferenciją,vyksiančią2017m.gruodį.

Organizatoriųinf.
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Mokyklose

MarijampolėsRimantoStankevičiauspagrindinėjemokykloje
vykoanglųkalbosirkitųdalykųmokytojamsskirtasseminaras
„Mokyti(s) lengvakaip123“.Jįvedėmemes,anglųkalbos
mokytojosVilmaLišauskienėirOdetaGrušelionienė.Seminaro
medžiagąparsivežėmeišMaltos,kurlankėmėskursuosepagal
„Erasmus+“programosmobilumomokymositikslaisprojektą.
ĮrespublikinįseminarąsusirinkomokytojosišPrienų,Stak

liškių,Plutiškių,Marijampolėsirkt.Perpirmąjądalįpedagogės
mokėsi,kaipsudėliotipasakojimąirnaudotismobiliąjaprogra
mėlekuriantfilmuką.Vėliaususipažinosuinternetopuslapiais,

Se mi na ras „Mo ky ti(s) leng va kaip 1-2-3“

skirtaismokinių edukacinei veiklai, žaidimams, viktorinoms,
testamskurti.Seminarąvainikavo„Kahoot“kalėdinėviktorina,
kuriąlaimėjomokytojaKristinaišVilkaviškio.
Džiugu,kadgalėjomeįgytapatirtimipasidalytisukolegomis,

tikimės,jeibentvienaveiklabuspanaudotaperpamoką,vadi
nasi,mūsųtikslaspasiektas–paskatintiorganizuotidvidešimt
inovatyviųpamokųdvylikojeskirtingųmokyklų!

Ode ta GRUŠELIoNIENĖ, Vil ma LIŠAUSKIENĖ
RimantoStankevičiauspagr.m-klosanglųkalbosmokytojos

Vos prasidėjusmetams,
sausio 3ąją, Kėdainių r.
Šėtos gimnazijoje lankė
si Labūnavos pagrindinės
mokyklosmokytojai.Jiems
surengtas seminaras „Mo
kiniųpažangospamatavimo
būdai. 8 klasės vadovės
darbo su klasemetodika“.
GimnazijosdirektoriusMin
daugasDanilevičius, svei
kindamassvečius, pradėjo
nuo 8 istorinių faktų apie
Šėtosgimnaziją.Šissemi
naras,kuriamebuvodalija
masi turimomis žiniomis ir
sukauptapatirtimi,atspindė
jomokyklossiekįnetikmo
kytispatiems,bet irdalytis
savo žiniomis. Labūnavos
pagrindinėsmokyklosdirektorėRitaKarnilavičienėpasidžiau
gėbendradarbiavimu,galimybemokytisiškolegųirpažadėjo
savoįstaigojesurengtiseminarąmūsųgimnazijosmokytojams.
Perseminarąkalbėtaapiemokiniųpažangąirjosmatavimo

būdus.GimnazijosdirektoriauspavaduotojaugdymuiNeringa
Širkienėpristatėdvejųmetųpatirtį,mokinių, tėvų,mokytojų,
klasės vadovų, administracijos atsakomybes, naudojamas
pažangosfiksavimo formas.Siekiant individualiosvaikopa
žangosmokyklojeneapsiribojamaformųpildymuiraptarimu,
taikomosįvairioskitospriemonės:skatinamanaudotiplanšeti
niuskompiuterius,kuriamapagalbosirkonsultavimomokantis
sistema,organizuojamanamųdarbųruošaskaityklojeirpan.
N.Širkienėpabrėžė,kad,norintgeresniųmokymosirezultatų,
neužtenka,jogmokytųsitikvaikai,turimokytisvisabendruo
menė,orientuodamasine tik įvidutinių,bet ir įaukštesniųjų
gebėjimųmokinius.
Darbosuklasesiekiantindividualiosvaikopažangospatirtimi

pasidalijo8klasėsvadovėVaidutėKleivienė,trumpaipristačiusi
kiekvienusklasėsgyvenimometusnuo5klasės.Jipabrėžėtė
vųdalyvavimovaikougdymoprocesesvarbą,pasidžiaugė,kad
apie70proc.josauklėjamosiosklasėstėvųdalyvaujasusirin
kimuose,aktyviaiprisidedaprievaikougdymo(si).V.Kleivienė
daugdėmesioskiriaklasėskomandaiformuoti,auklėtiniųkū
rybiškumui,savarankiškumui,iniciatyvumuiskatinti.Seminaro
dalyviamsjiišdalijosegtuvus,kuriuosefiksuojamaauklėtinių
pažanga,kaupiamakitajiemsaktualimedžiaga.

SeminaretaippatnemažaikalbėtaapiedalyvavimąNaciona
linėsmokyklųvertinimoagentūrosprojekte„Besimokantysmo
kiniai–besimokantysmokytojai“,kuriamedaugiausiadėmesio
buvoskiriamaskaitymostrategijomstaikytiugdymoprocese.
N.Širkienėpasidžiaugė,kadprojektassuteikėgalimybęieškoti
naujųmetodų,taikytikolegialausgrįžtamojoryšiometodiką,pa
brėžtiskaitymogebėjimųsvarbąmokantisvisųdalykų.Šiame
projektedalyvavoirlietuviųkalbosmokytojaVilmaGrigienė,
matematikosmokytojaV.KleivienėiristorijosmokytojaLedi
naMarozienė.Josnetikpristatėteoriniusskaitymostrategijų
taikymosavopamokoseaspektus,betirsuseminarodalyviais
atlikopraktinesužduotis,kuriosleidosuvoktiskaitymosvarbą
mokantįvairiųdalykų.
Seminaropabaigavykomatematikoskabinete,planšetinių

kompiuteriųklasėje,kursvečiaisusipažinosušiųprietaisųnau
dojimogalimybėmis.AtsakinėdamiįmokytojosV.Kleivienės
parengtusklausimus,dalyviaiaptarėseminarą.

Norspagrindinisseminaro tikslasbuvopasidalytižiniomis
irpatirtimisukolegomisišLabūnavospagrindinėsmokyklos,
tačiaubesidalydamimokėmėsirpatys–darkartąpasitikrino
me,aresame teisingamekelyje siekdamigeresniųmokinių
mokymosirezultatų,išgirdomekolegųmintis.

vijolėGLEbAUSKIENĖ
Kėdainiųr.Šėtosg-josinformaciniųtechnologijųmokytojametodininkė

Mo ky ma sis da li jan tis

Mokytojos V. Kleivienės vedama seminaro refleksija
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Skaitykla kasdieniame mokyklos 
bendruomenėsgyvenime

Besikeičiantysbendruomenėsporeikiaisuformuojanaujas
erdvesmokykloje.Vienajų–skaitykla,visadaatvirairdraugiška
savolankytojams.Kitaipirbūtinegali,jukmokyklosbibliote
kininkasturitikslinęauditoriją,puikiaipažįstasavoskaitytojus
iržinojųporeikius.
Bibliotekininkoveiklągeriausiainusakonuostata,kadvisa

informacija bet kuria forma turi būti prieinama kiekvienam
bendruomenėsnariui.Be to,mokyklosbiblioteka yra seniai
atpažįstamakaipinformacijoscentrasirkaipugdymoproceso
partnerė.
Mokinių irmokytojųmokymo(si)poreikiai tampaatspirties

taškukomplektuojantištekliusirteikiantpaslaugas.Atvirame
skaityklosfondelankytojairandanaujaigautųknygų,populia
riosinformacinės,įvairiųmokslošakųliteratūros.Mokytojams
komplektuojamareikalingapedagoginėirmetodinėliteratūra,
prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai, garsiniai ir vaizdiniai
dokumentai.Kai kurie leidiniai gaunami dovanų ir įsigyjami
dalyvaujant projektuose. Skaityklos fondą papildomokinių
projektiniaidarbai,informaciniaiirteminiaisegtuvai,medžiaga
apiebendruomenėjevykdomasprevencinesprogramas.

Skaitykla–netikinformacijosšaltiniųprieinamumoirsau
gojimo,betirmokymo(si)erdvė.Tarpdaugybėsinformacijos
mokiniamsreikalingipaieškosbūdaiiržinios,kaipjapasinau
doti.Alytaus„Volungės“pagrindinėsmokyklosbibliotekininkė
taiįvertinairformuojamokiniųinformaciniusgebėjimus,įvairiais
būdaisugdojųinformacinįraštingumą.
Kiekvienųmokslometųpradžiojevykstapažintinėsvalandė

lės1–5klasių,pailgintosdienosgrupėsirnaujaiatvykusiems
mokiniams.Perjasvaikaigaunapirminęinformacijąapieskai
tyklojeirabonementoskyriujeteikiamaspaslaugas.Permokslo
metus su klasių auklėtojais, dalykųmokytojais planuojami
edukaciniaiužsiėmimai:mokiniaismulkiausupažindinamisu
informacijosšaltiniais,mokomiformuluotiužklausas,susirasti
reikalingąinformacijąatviramefondeirinternete,jąatsirinkti
irpanaudoti.
Skaityklojevykstančiųedukaciniųužsiėmimų,integruotųpa

mokųtemaspasiūloirmokytojai,irbibliotekininkė,irpatysmoki
niai.Tarkime,kartusulietuviųkalbosmokytojomispenktokams
buvoorganizuojamaintegruotapamoka„Žodynųturtingumas“,
septintokams–„Lietuviųkalbosžodynaiiržinynaiskaityklojeir
internete“.Rugsėjopradžiojetrečiųklasiųmokytojospastebėjo,

kadnevisimokiniaiapsilenkėgautusvadovėlius.Skaityklos
bibliotekininkėsiniciatyvasurengtaedukacinėpamokėlė,per
kuriąbuvopapasakotaapieknygoskeliąikimokyklos,pateikta
žinių,motyvuojančių saugoti vadovėlius ir grožines knygas.
Peržiūrėjęvaizdinęmedžiagą,mokiniaivadovėliusapsilenkė
irpažadėjojuossaugoti.
Nuolatiniaiskaitykloslankytojaiyrapailgintosdienosgrupės

mokiniai.Džiugu, kadgrupėsmokytojapratina vaikusdirbti
informacinėjeaplinkojeirskatinadomėtisliteratūra.Skaitykloje
jieatliekapaskirtasužduotis,skaitobalsu,pramogauja:žiūri
filmukus,naudojasiinternetu,čiaesančiažaisloteka.Žinokelią
įskaitykląirpriešmokyklinėsgrupėsvaikai.Netradicinėjeer
dvėjejųlaukiaspalvingosknygelėsirvaizdinėmedžiagapagal
mokytojossuplanuotasugdomąsiasveiklas:„Duonoskelias“,
„Mėgstamiausiospasakos“irkt.
Mokytojaiskaitykloserdvęrezervuojaintegruotomsdalykųir

elektroninėmspamokoms.Jojevykstaseminarai,pasitarimai,
paskaitos,įvairiosakcijos,susitikimai.Mokyklosadministracija
skaityklojeplanuojamokytojųtarybosposėdžius,susirinkimus.
Dažnas vadovų lankymasis bibliotekoje rodopuikų pavyzdį
mokiniamsirskatinajuosaktyviaunaudotisinformacijoscentro
paslaugomis.
Informacijoserdvėjesudaromossąlygoskūrybiškaidirbtine

tikklasėms,grupėms,betirkiekvienammokiniuiindividualiai.
Šiandienvaikussupagreitosryšioirkomunikacijospriemonės,
jienori,kadviskasvyktųtuojaupat,todėlmokyklosbiblioteki
ninkoindividualipagalbaformuojama„informacijačiairdabar“
principu.
Bendruomenėsporeikiaiirbendriužsiėmimaisumokytojais

lemiaveikloskaitą.Vykdomiprojektai,skatinantysmokymosi
motyvaciją,ugdantysmokiniųkūrybiškumąirbendradarbiavi
mą.Skaityklojevyksta renginiai,propaguojantysskaitymą ir
ugdantyskomunikavimoįgūdžius.Tampatradicijarengtigar
siniusskaitymus.Šeštųklasiųmokiniaiprisijungėprieakcijos
„Lietuvaskaito“,skirtosSpaudosatgavimo,kalbosirknygos
dienaipaminėti.Penktokaidalyvavogarsiniuoseskaitymuose,
skirtuoseLietuvosirŠiaurėsšaliųbibliotekųsavaitei.Skaityda
migarsiai,mokiniailavinatartį,gerinakomunikaciniusįgūdžius,
onetradicinėaplinkasuteikianaujųpotyrių.
Glaudžiaibendradarbiaujamasulietuviųkalbosmokytojomis.

Skaityklojesurengtanevienaįsimintinapopietė:„Aš–beržas.
Lietuviškasberžas“,skirtaPauliausŠirviojubiliejui,„Jienešė

Garsiniai skaitymai
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lietuviškąžodį“,skirtaKnygnešiodienai,„Mūsųtautosįkaitas“,
skirtaBalioSruogos120osiomsgimimometinėms.Paminėtina
irliteratūrinėpamokaskaitymai„Šekspyrasgyvasbibliotekoje“,
skirtaViljamoŠekspyro400osiomsgimimometinėms.Pristaty
tamokiniųparuoštųirkūrybiškaiapipavidalintųknygeliųparoda
„Manošeimoseilėraščiai“,skirtaPasaulineipoezijosdienai.
Literatūrosparodos–ypačpaveikusdomėjimosiknyga ir

svarbus skaitymo skatinimobūdas. Jų skaitykloje rengiama
daugirįvairių.Pristatomosnaujosknygos,valstybinėmsšven
tėms ir atmintinomsdienomspaminėti skirtosparodos, taip
patteminės,susijusiossumokyklojevykstančiaisrenginiais,
vykdomomisprevencinėmisprogramomis.
Dideliopopuliarumosulaukiamokiniųkūrybiniųdarbųparo

dos„Jauniejimokyklostalentai“.Technologijų,dailės,lietuvių
kalbos,pradiniųklasiųirkitųdalykųmokytojaikasmetskaity
klojepristatougdytiniųkūrybiniusdarbus.Mokiniaipatystampa
vertintojais,dažnaiatsivedašeimosnariusirkartupasidžiaugia
veiklosrezultatais.
Palyginti viešųjų irmokyklų bibliotekų darbo su vaikais

strategijas,esamadaugfunkciniųskirtumų.Nepaisantto,ben

dradarbiaudamasuAlytausJurgioKunčinoviešąjabiblioteka,
mokykla sėkmingai įsitraukė į edukacinį projektą „Žaisdami
mokomės“.Skaityklosbibliotekininkeitenkakiekvienaismokslo
metais pristatyti projektą 5–7 klasių ugdytiniams,motyvuoti
vaikusdalyvautiirjįkoordinuoti.Kartuprojektedalyvaujantys
mokytojaiįvertinakiekvienomokiniopastangassiektigeresnių
mokymosirezultatų.
Svarbupabrėžti, kadmokykloje skaitykla atlieka saugios

erdvėsfunkciją.Vaikaijojepraleidžialaisvąlaikąperpertrau
kas,susitinkapabendrautipopamokų,ruošianamųdarbus,
įvairius projektus, naudojasi reikalinga literatūra, internetu,
laukiaautobusoarveiklųmokyklojeiružjosribų.Kiekvienas
mokinysčiajaučiasilaisvai,patogiaiirsaugiai.

Toksyrabesimokančiosbendruomenėsgyvenimasmokyklos
skaitykloješiandien.Koksjisbusateityje,lemsbendruomenės
ugdymo(si)tikslai,informaciniaiirlaisvalaikioporeikiai.

IrenaŠIMKIENĖ
Alytaus„Volungės“pagr.m-klosbibliotekininkė

Gebėjimasskaityti–esminėsėkmingovaikomokymosi
irasmeninioaugimosąlyga.PasaulioirLietuvosšvietimo
politikai,švietimobendruomenėsatliekaįvairiustyrimus,
ieškoveiksmingųbūdų,kuriegerintųvaikų skaitymoge
bėjimus, keltų raštingumo lygį.Raštingumasdažniausiai
suvokiamaskaipgebėjimastaisyklingairašyti,tačiaušisą
vokayrakurkasplatesnė:taigebėjimaskalbėtiirklausyti,
skaityti,apžvelgti,rašyti,modeliuotitokiubūdu,kurisleidžia
veiksmingai bendrauti.Raštingumougdymas trunkane
tiktada,kaimokomasimokykloje,nuopirmosikidvyliktos
klasės,betprasidedajisvaikuigimusirtęsiasivisągyve
nimą.Vadinasi,vienmokytojaiirmokyklanegaliprisiimti
visosatsakomybėsužvaikųskaitymogebėjimųugdymą.
Užtaiatsakingivisi–tėvai,darželiųauklėtojai,mokytojai,
švietimopolitikai.

2015m.trijųšalių–Lietuvos,LatvijosirNorvegijos–ins
titucijos nusprendė imtis veiklos, padėsiančios ugdyti vaikų
raštingumą. Latviai inicijavo programos „Nordplus“ projektą
„Aktyvus skaitytojas: kaip tai pasiekti“ (angl. „The Inspired 
Reader:HowtoBecomeOne“),kuriopartneriaistapoJonavos
„Lietavos“ pagrindinėmokykla, Ilguciemo vidurinėmokykla
(Latvija),nevyriausybinėorganizacija„Idėjųforumas“(Latvija)
irLearingsverkstedetvaikųdarželis(Norvegija).Projektotiks
las–remiantismoksliniaistyrimaisirskirtingųšaliųpedagogų
praktinepatirtimi,įtraukianttėvussukurtimetodiką,padėsiančią
ugdytiankstyvąjįraštingumą.
Pradėjus veiklą ir atlikus tėvų apklausą išryškėjo keletas

svarbiųaspektų:tėvainesistemingai,nenuosekliaiugdoanks
tyvuosiusvaikogebėjimuskalbėti,klausyti,rašytiirdažniausiai
įsivaizduoja,kadšisskaitytiirrašytituriišmoktitikmokykloje.
Tarptautinioskaitymogebėjimųtyrimo(angl.ProgressinInter
nationalReadingLiteracyStudy–PIRLS)2006m.duomenys
atskleidžia:„Lietuvosvaikų(ketvirtokų)skaitymoirtekstosuvo
kimogebėjimamsištiesnemažąreikšmęturitokieveiksniaikaip
tėvųišsilavinimas,jųpagalbamažamečiamsmokantisskaityti
ir turimiedukaciniai ištekliai namuose“ (Švietimoproblemos
analizė,2008).Vadinasi,projektotikslassukurtimetodiką,kuri
padėtųtėvamsaktyviauirtikslingiauugdyti2–8metųvaikus
namuose,yralabaisvarbus.
Metodikąkūrėtrijųšaliųekspertaiirpedagogai.Lietuvosko

Užskaitymogebėjimųugdymąatsakingiirtėvai

mandąsudarėraštingumougdymoekspertė,Alytausr.Daugų
VladoMironogimnazijos direktoriauspavaduotoja, pradinių
klasiųmokytoja,projekto„Lyderiųlaikas“konsultantėGiedrė
Volungevičienė,aš,Jonavos„Lietavos“pagrindinėsmokyklos
pradiniųklasiųmokytojametodininkėVilmaKilimienė,pradinių
klasių vyresniojimokytojaRositaVaškevičienė irKlaipėdos
miestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos„Pelėdžiuko“filialo
darbuotojaRasaDambrauskienė.ProjektąkoordinavoJulita
Pigulevičienė.Kiekvienašalisturisavųkultūrinių,etniniųirvaikų
ugdymopatirtiessavitumų,tadapklausapadėjoišsiaiškinti,ko
kiosveiklosyrapatraukliausios,mėgstamiausios,prieinamiau
siosLietuvostėvamsirvaikams,leidomokytojamstikslingai
atrinktiirpateiktimetodus,kuriebūtųsuprantami,veiksmingi.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiuorganizuoti keli semina

raitėvams.Kuriantirpristatantmetodikąbuvosvarbuišgirsti
jųnuomonę,patirtįugdantvaikųankstyvąjį raštingumą.Per
susitikimustėvaiišpradžiųnedrąsiai,betkaskartąvisakty
viaubandė siūlomusmetodus, dalijosi savonuomonėmis ir 
pastebėjimais,diskutavoapiejųnaudąirpritaikymą.Mokytojai
konsultavotėvusirindividualiai,padėjorastiatsakymusįiški
lusiusklausimus.Smagubuvoparodytitėvams,koksdidelisjų
indėlisįtolesnęsavoatžalossėkmęirkieknedaugtamreikia
skirtidėmesio–vosdvidešimtminučiųperdienągalipakeisti
vaikogebėjimusateityje.Didžiausiasatradimastėvams–ug
dytiraštingumąįmanomanetikskaitantknygasirskatinanttai
darytivaikus.Galimavartytireklaminiuslankstinukus,skaityti
receptuskartugaminantvakarienęir,kaipparodėmūsųtėvų
praktika,žaisti linksmuskalbos lavinimožaidimus,kuriene
užimadauglaiko,betsuteikiadaugybęgerųemocijųvisiems
šeimosnariams.Tėvai įsitikino, kadnuo jų pastangų, įdėto
darboankstyvojoraštingumougdymoperiodupriklausovaiko
skaitymogebėjimaiirpasiekimaimokykloje.Kiekvienasbuvo
pasiryžęsirtoliaupadėtisavoatžalai.Tadkiekvienasdavėme
saupažadątobulėtidėlvaikų.
Projekto partnerių baigiamasis suvažiavimas vyko pernai

lapkritįRygoje.Kiekvienakomandapristatėnuveiktusdarbus,
pasidžiaugė pasiektais rezultatais.Manau, kad šio projekto
pabaigayranaujosmūsųveiklospradžia.Sukūrėme įrankį,
kuris padėsugdyti vaikų skaitymogebėjimus ir raštingumą.
Atradomekelią,kaipprieitiirįtrauktiįbendrąveikląlabaisvarbų
partnerį–tėvus.Irtaireikiadarytikuoanksčiau,kadpasiek
tumegeresniųrezultatų.

Vil ma KILIMIENĖ
Mokytojametodininkė
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„Mokykla–tainevienskaičiai,raidėsirkitibesimokomidalykai,
taidaugdidesnęprasmęturintisžodis.Mokykla–taimūsųilgaslaiko
tarpas,kadanetikmokomėsgyventi,betirgyvename.Čiaformuojasi 
visuomenė.“MartinasBuberis

Šiuolaikinėmokyklaatviraįvairiųpomėgiųvaikams.Otam,
kad būtų galimageriau ugdyti skirtingus gebėjimus, būtina
mokinius pažinti, žinoti, kuo jie domisi, kas jiemspatinka...
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos 3a klasės auklėtiniai
dažnaipasidžiaugiasavoįdomiulaisvalaikiu,mėgstamaveik
la,tadkilomintisorganizuotimokiniųpomėgiųpopietę„Mane
dominantispasaulis“.
Perrenginįmokiniaipasakojoapiepatinkančiasveiklas,kla

sėjebuvoatidarytanuotraukų,atskleidžiančiųvaikųpomėgius,
paroda.Išaiškėjo,kaddalisjųlankofutbolo,karatė,plaukimo,
krepšinio, šachmatų, gimnastikos treniruotes.Nemažaime
naissusidomėjusiųmokinių:yramuzikosmokyklojegrojančių
gitara,pianinu,akordeonu,šokančiųliaudiesšokiųkolektyve
„Pynimėlis“,piešiančių.Vaikusdominairjaunųjųkonstruktorių
veikla,dalisjųlanko„Robotikos“,„Jaunųjųkonstruktorių“būre
lius.Titasnuomažensdomisielektronika,kartusutėveliukuria
įvairiuselektroniniusprietaisus.Apiesavopomėgįjispasakoja
taip:„Manpatinkakonstruoti,nesirmanotėveliskonstruoja.
Jis pasidarė ir tobulinadroną.Apie konstravimądaugiausia
informacijosranduinternete.Čiasužinauapiedaiktus,kuriuos
galimapasidarytipačiam.Ašapgalvojuschemasirkonstruoju.
Jaupasidariaumagnetinęirmygtukuperjungiamąlemputes,

Pažinti,suprasti,ugdyti

pakeliamąužtvarą.Neseniaibaigiaukonstruoti lemputęprie
lovos.Užaugęsnorėčiaubūtikonstruotoju.“
Kaikuriemokiniaikolekcionuojaįvairiusdaiktus.Džiugu,kad

daliesvaikųpomėgis–skaitytiknygas.Jiemielaipasakojoapie
įdomiausiąperskaitytąknygąirrekomendavojąklasėsdrau
gams.Yramergaičių, besidominčiųsiuvinėjimu,gėlininkyste,
kulinarija.Kiekvienajauturigalimybępasidžiaugtimėgstamos
veiklosrezultatais.

Popietė„Manedominantispasaulis“daugatskleidėapiekiek
vienąklasėsvaiką.Smagu,kadjietaipviskuodomisi.Būtina
nestabdytigamtosduotosjėgosieškotiiratrasti,leistiekspe
rimentuoti,pažintisaveirpasaulį.Šipopietė–nevienintelė
galimybėgeriaupažintimokinius.Perpamokasirįvairiusnetra
diciniusužsiėmimusjiegaliatskleistisavoturimusgebėjimus,
pomėgius,charakterį.Tai,kuriaisričiaivaikaigabūs,išryškėja
pertokiasveiklas,kaip„Skaitytųknygųšventė“,„Šauniausio
matematikorinkimai“,piešimokonkursai,popietė„Aštaigaliu“,
spaudoskonferencija„Vasarosįspūdžiai“irkt.
Žinantmokiniopomėgiusdauglengviaujįmokyti,padėtipa

žintisaveirtobulintigebėjimus,surastigyvenimodžiaugsmąir
suprasti,kad„ašesusavogyvenimošeimininkas“.

EditaRAčIENĖ
Panevėžio„Žemynos“prog-jospradiniųklasiųmokytojametodininkė

GruodžiopradžiojePanevėžiomuzikosmokyklossolfedžio
mokytojosDaivaPokvytienė irRimutėStankuvienėsurengė
pirmokų šventę.Tai – pirmokų krikštynos, kurias tradiciškai
organizuojaMuzikos teorijos skyriaus solfedžiomokytojos.
Kasmetšiaišventeisugalvojamaspavadinimas:„Pirmokųži
niųšventė“,„Muzikinistalismanas“,ošiemet–„Šimtadienis“.
Tokiamintiskilopaskaičiavus,kadnuorugsėjo1osiospraėjo
šimtasdienų.
Įšventęmokiniairinkosipasipuošę,išmokępirmokųhimną,

tiesa,šiektieknedrąsūs.RenginysprasidėjomokytojosIrinos
Gustienėsvadovaujamochoropasveikinimodaina„Paukščių
pienas“.TadavisussveikinomokyklosdirektoriusGvidasVilys.
Pirmokaipralinksmėjo,kaiantrosklasėsmokiniai,vadovau

jamimokytojosAlinosBeleckienės,ne tikatlikonuotaikingą
dainelę apie juoką, bet ir padovanojo atšvaitų, saldumynų.
Gera nuotaika užkrėtėmokytojoRobertoSikorskiomokinė
SimonaGudinskaitė,sintezatoriumipagrojusimelodijąiškino
filmo„Muzikosgarsai“ir„Ugniesšokį“.Plodamipirmokaipa
rodėritmoįgūdžius.

Pirmokųšventė„Šimtadienis“

Paskuiatidžiaiklausėmėsmažųjųatlikėjųkoncerto.Mokytojų
JolantosVirginijosKlišienėsirVidoKlišiomokiniaigrojotauti
niaisinstrumentais(kanklėmis,birbyne,lumzdeliu,skrabalais)
irtaipklausytojussupažindinonetiksulietuviųliaudiesmuzika,
betirkitaisžanrais.
MokytojaD.Pokvytienėpakvietėpirmokėliusišbandytisavo

jėgas iratsakyti įviktorinos„Ar tikrai?“klausimus.Užduotys
susietos su žiniomis, kuriasmokiniai jau spėjo išmokti per
pamokas.RezultatusskaičiavoirvertinomokytojosAudronė
BružienėirIngridaPetrauskienė.
Sėkmingai atlikę užduotis, pirmokai ryžtingai pasižadėjo

būtimandagūs, gerbtimokytojus irmokyklą, geraimokytis.
Anspaudaispaženklinusjųrankutes,kiekvienambuvoįteikti
lankstinukaisukoncertoprograma,priesaikosirpirmokųhimno
žodžiais.Himnąatlikonetikmokiniai,betirjųtėveliai.Mokytojo
V.Klišioaranžuotėtautinių instrumentųirgitarosansambliui
suteikėiškilmingumoirhimnui,iršventėspabaigai.

Parengtapagalorganizatoriųinf.
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ŠiameetapeTelšių„Kranto“progimnazijos2–4klasiųmo
kiniailaukėknygųskirtukųišKroatijos,VengrijosirAustralijos
bendradarbiaujančiųmokyklų.Pirmiejiknygųžymekliusatsiun
tėPostirosVladimiroNazoropagrindinėsmokyklosauklėtiniai,
mielaibendradarbiaujantyssumūsųprogimnazijos3bklasės
mokinukais.Atsiųstiskirtukai,žiūrėtasfilmukasapiePostiros
miestąypačsudominomūsųpradinukus,jiepanorodaugiau
sužinotiapieKroatiją,josgeografinępadėtį,žmones,tradicijas.
4a ir 4b klasiųmokiniai sulaukė skirtukų iš kitoKroatijos

miesto,Klenovniko,juosatsiuntėgrafoJankosDraškovičiaus
pagrindinėsmokyklosauklėtiniai.Išskirtiniaiknygųžymekliai

Tarptautinioknygųskirtukųmainųprojektoantrasisetapas

sudominoirsavoturiniu,irforma.Jųteksteparyškintižodžiai
(mokykla,mama,sesuo,brolis,duona,vaikai)išverstiįanglų
kalbą.Šiaisskirtukaisnorėtasudomintikroatųkalba.Ketvir
tokaiskaitykloježiūrėjofilmąapieKlenovnikomiestąirgrafo
J.Draškovičiauspagrindinęmokyklą.
IšVengrijosšv.IstvanoAltalanosmokyklosatsiųstimokinių

skirtukaimeniški,kviečiantysskaitytiknygas.Mūsųprogimna
zijosantrokusnudžiuginospalvoti,linksmiknygųžymekliai,tad
juosnaudodamistengsisperskaitytikuodaugiauknygų.2air
2bklasiųmokiniaižiūrėjomokyklosbibliotekininkėsatsiųstą
filmukąapieHatvanomiestą.Jįpažiūrėjęsusidomėjo,kurgy
venanaujiejidraugai,kokiašiosšalieskultūra,tradicijos,kalba,
kasjoskaimynai,sostinė.
Mūsų progimnazijos vyresniųjų klasiųmokiniai dalyvavo

mano,bibliotekosvedėjosMarijosGureckienės,paskelbtoje
„Gerųjųdarbų“akcijoje.Jiekūrėnuostabiusknygųskirtukus
laukiantiemsirnerimaujantiems2c,3a,4cklasiųmokiniams.
Pertrisdienasmūsųsavanoriaisukūrėperseptyniasdešimt
koliažiniųknygųžymeklių.Dėkojaujiemsužentuziazmą,idėjas
irnorąpradžiugintipradinukus.Jeigusulauksimeknygųskir
tukųišAustralijos,jietikraibusatiduotišiųklasiųmokiniams.
Tarptautiniuoseprojektuose dalyvaujantysmokiniai labiau

pastebimi,įvertinamasjųkūrybiškumas,sumanumas,mokėji
masbendrautiirbendradarbiauti.Visosšiosnaujos,kūrybiškos,
netikėtosiniciatyvospaskatinaskaitytiknygas,plačiaudomėtis
mussupančiupasauliu.

MarijaGURECKIENĖ
Telšių„Kranto“prog-josbibliotekosvedėja

GruodįKupiškioLaurynoStuokosGucevičiausgimnazijoje
šeštąkartąvykougdymokarjeraikuratorėsElvyrosKavoliū
nienės,bibliotekosvedėjosJolantosGlemžienės(vienaiššio
tekstoautorių) irpsichologėsKristinosVainienėsorganizuo
jamaKarjerosdiena. Įvairioseveiklosedalyvavo iržingsnelį
savokarjeroslinkžengėSkapiškiobeiSalamiesčiopagrindinių
mokyklųmokiniaiir,žinoma,patysgimnazistai.
Atsižvelgiantįindividualiuskiekvienointeresus,gimnazistai

irrajonomokyklųmokiniaibuvosuskirstytiįtikslinesgrupes,
kuriosdalyvavo62lektoriųužsiėmimuose.Šiaismetaissiek
ta, kad buvę gimnazijos auklėtiniai savo patirtimi įkvėptų,
motyvuotų,skatintų jaunuoliusatsakingairinktisspecialybes
ir profesijas, ateityje užtikrinsiančiasmėgstamą darbą. 14
gimnazijosabsolventųpristatėasmeninękarjerą,suteikėži
niųapiedarbopobūdį,profesijosprivalumusirtrūkumus,tam
darbui reikalingascharakteriosavybes, įsidarbinimogalimy
bes.Populiariausiostarpgimnazistųbuvografikosdizainerio,
informatikoprogramuotojo,kirpėjostilisto,policijospareigūno,
veterinaro,visuomenėssveikatosspecialistoprofesijos.
Gimnazistai turėjo galimybępasirinkti vieną iš 16 lektorių

siūlytų paskaitų. Jas skaitė universitetų, kolegijų, Kupiškio
jaunimodarbocentro,Kupiškior.švietimopagalbostarnybos
specialistai.ŠiemetnetgisulauktasvečioišNigerijos–Toye
SamsonoAbioduno.Jisanglųkalbaskaitėpaskaitą„Niekada
nevėlupadarytiteigiamąpokytį“.Puikųįspūdįmokiniamspali
koKaunotechnologijosuniversitetoPanevėžiotechnologijųir
verslofakultetolaborantoGiedriausLiaučiopaskaitapraktinis
užsiėmimas„Robotaipramonėje“,LaurynoKudijanovopaskaita
„Modernusžmogusiristorija“.
Universitetų irkolegijųatstovaigimnazistamspapasakojo,

kaip nustatomas konkursinis balas, supažindino su studijų
programomis,atrankoskriterijais,studentųlaisvalaikiu,jiems
talkinostudentai–gimnazijosabsolventai.MykoloRomeriouni

Sėkmingoskarjeroslink

G. Liau čio pa skai ta-prak ti nis už si ė mi mas „Ro bo tai pra mo nė je“
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versiteto(MRU)PriėmimoirdiplomųskyriausvedėjasSaulius
Bugailiškisabiturientamsskaitėpaskaitą„Bendrasispriėmimas
įLietuvosaukštąsiasmokyklas2017m.“.Renginiopabaigoje
pildytaskarjerosplanasiraptartašinetradiciniougdymodiena.
Džiaugiamės,kadjaušeštąkartąįšįrenginįatvykoAleksan

droStulginskiouniversitetoStudijųskyriausvyriausiasisspe
cialistasAlbinasPugevičius,MRUPriėmimoirdiplomųskyriaus
vedėjasS.Bugailiškis,Panevėžioregioniniokaroprievolėsir
komplektavimoskyriausviršininkaskapitonasEvaldasZelba.
Kur linkmokiniai žengs žingsnį?Gal pasirinkspristatytas

bankininko,istoriko,kario,meteorologo,sportotrenerio,ma
tematiko,visuomenėssveikatosspecialisto,transportoinžinie
riaus,vadybos irversloadministratoriaus, informatiko,ogal
teisininkoprofesijas?Kuržengti,nuspręsjiepatys,omumsbe
liekapalinkėti,kadtasžingsnisbūtųrimtaiapsvarstytas,tvirtas 
irnukreiptassėkmingoskarjeroslink.

ElenaPAKALNYTĖ
VilniausuniversitetoKaunohumanitariniofakulteto3kursostudentė

JolantaGLEMŽIENĖ
Karjerosdienosorganizatorė
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Kūrybiniomąstymoįgūdžiųlavinimaspradinėseklasėse

Neretaikylamintis–kąnaujogalimapasakytiapiemąstymą?
Jukvisižmonėsmąsto,betmatome,kadvieniemstaidaryti
sekasigeriaunegukitiems.Dr.EdwardasdeBono,pasaulyje
pripažintaskaipkūrybiniomąstymolavinimopradininkas,siū
lotamtikrųpriemoniųrinkinį,lavinantįmąstymą,paverčiantįjį
kūrybinguirveiksmingu.Mokslininkosukurtasistemapapildo
tradicinįmąstymąirpadidinajoveiksmingumą.Šiąmetodiką
sėkmingaitaikaunetikmokymo(si)procese,dirbdamasupra
dinukais,betirneformaliojošvietimobūrelyje„Jaunųjųmąsty
tojųklubas“.Noriupasidžiaugti,kadjauantrusmetus„Jaunųjų
mąstytojųklubo“veiklojeaktyviaidalyvaujanetikKaunoJuozo
Urbšiokatalikiškospagrindinėsmokyklos3–4klasiųmokiniai,
gražiąbendrystęplėtojuirsujaunaisiaismąstytojaisišKauno
„Paparčio“pradinėsmokyklos.Šiojeįstaigojeveduužsiėmimus
tiemsmokiniams,kurienoriišmoktikūrybiškaimąstyti.

Dr. E. deBono sukurtąmokomąją programą sudaro 10
mąstymo lavinimo įrankių (7mąstymoveiksmai ir 3 situaci
jos):PMĮ(plius,minus,įdomu),ĮVV(įvertinkvisusveiksnius),

PP(poveikisirpasekmės),STU(siekiai,tikslai,uždaviniai),P 
(prioritetai),AGP(alternatyvos,galimybės,pasirinkimai),KŽP 
(kitųžmoniųpožiūris),Taisyklės,Planavimas,Sprendimai.
Šiosprogramospaskirtis–atkreiptidėmesįįmąstymola

vinimą,praplėstisuvokimą,naudojantdėmesįnukreipiančius
įrankius,padėtimokiniamsveiksmingiauįsisavintimokomąją
medžiagą, pereiti prie kūrybiško idėjos traktavimo, skatinti
ugdytiniųmokymosimotyvaciją.
Dažniausiaipradiniųklasiųmokiniamsperpamokastaikau

šiuosmąstymo įrankius:PMĮ, ĮVV,PP irP.Toliau trumpai
apžvelgsiu šiųmąstymo įrankių taikymogalimybes ugdymo
procese.
Plius,minus,įdomu(PMĮ). P– idėjospliusai,privalumai

argerosiospusės,dėlkuriųjimumspatinka.M –idėjosminu
sai,trūkumaiarblogosiospusės,dėlkuriųmumsjinepatinka.
Į–atskleistosįdomiosgalimybės.Kasįdomausgalėtųišeiti,
jeimestąidėjąšiektiekpakeistume?Pavyzdžiui,perpasaulio
pažinimopamokąnagrinėdamitemą„Miškoirvandensnauda
žmogui“,vaikamspateikiameidėją:„Visiplanetosžmonėspri

valomokėtiužorą“.Siūlomesurastišiosidėjospliusus,
minususirįžvelgtiįdomiasgalimybes.PMĮįrankissvarbus
tuo,kadiškartonebūtųatmestaidėja,jeiišpirmožvilgsnio
jipasirodėbloga.BePMĮgalitenepamatytipatinkančios
idėjos trūkumųarba nepatinkančios privalumų. Įdomių
galimybiųieškojimaspadedapateiktinaujųidėjų.
Įvertinkvisusveiksnius (ĮVV). Kai reikia pasirinkti,

apsispręstiartiesiogkąnorsapmąstyti,visadayradaug
veiksnių,kuriuosbūtinaįvertinti.Jeineįvertinsimesvarbių
veiksnių,mūsųsprendimas,išpradžiųatrodęsteisingas,
vėliaupasirodysklaidingas.Pavyzdžiui,perpasauliopa
žinimopamokąnagrinėdamitemą„Šuo–žmogausdrau
gas“, pateikiame vaikams klausimą: „Apie ką turėtume
pagalvoti,priešnuspręsdamiįsigytišunį?Kokiusdalykus
(veiksnius)turėtumeįvertinti?“
ĮVVnaudingaatliktitada,kaiturimekąnorssvarbaus

nuspręstiarsusiplanuoti.Geriausiapirmaįvertintivisus
veiksnius,otikpaskuiišrinktisvarbiausius.Jeineįvertino
mekokionorssvarbausveiksnio,išpradžiųsprendimas

Minint Lietuvos kariuomenės dieną
KuršėnųStasioAnglickiomokyklojebuvo
paskelbtanetradiciniougdymodiena„Ką
žinaiapieLietuvoskariuomenę?“. Įmo
kykląatvykodaugsvečių–Lietuvoska
riuomenėsatstovų,organizavusiųveiklas
įvairausamžiausmokiniams.Netradicinio
ugdymo dieną rengė direktorės pava
duotoja ugdymui IngridaKudrevičienė,
pradiniųklasiųmokytojosIlonaEiningienė
irDaivaSamuilienė,muzikosmokytoja
Jolanta Paušienė, istorijosmokytojas
GitanasMikniusirgeografijosmokytojas
RemigijusVaznys.
PenktokamsypačpatikoLietuvoska

riuomenėskariniųoropajėgųOrogynybos
bataliono vyriausiojo seržantoRimanto
RimkausireilinioNerijausŠinušofilmuo
tamedžiagaapiekariųveikląirginkluotę.
Ugdytiniaisužinojo,kieksveriakariokup

Ne tra di ci nio  
ug dy mo die na

rinė,galėjo jąpanešėti,mokėsiužsidėti
dujokaukę,šalmą,maskuotisveidą,ran
kosepalaikė tikrošautuvo imitaciją,net
paragavo kareiviškomaisto. Vyresniųjų
klasiųmokiniai, dalyvavę susitikime su
Generolo JonoŽemaičio Lietuvos karo
akademijos IV kurso studentu, kariūnu
Ignu Laimonu Tamašausku, sužinojo,
kaipmokosi būsimieji Lietuvos kariai.
Karoprievolėsirkomplektavimotarnybos
vyriausiasisseržantasDariusPileckasir
seržantasVytautas Juknevičius ugdyti
niamsbuvoparuošę viktoriną, sudarytą
iš Lietuvos ir jos kariuomenės istorijos
klausimų.Tikriausiai po šių pristatymų
nelikomokinio,kurisnežinotų,kadpagal
LietuvosKonstitucijąvyriausiasisginkluo
tųjųpajėgųvadasyraprezidentopareigas
einantiasmenybė,šiuometu–taišalies
prezidentėDaliaGrybauskaitė.

AlinaŠIMKEvIčIENĖ
KuršėnųStasioAnglickiom-klos 

lietuviųkalbosmokytoja

Visątekstąskaitykite – www.kur se nai.lt.
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galiatrodytiteisingas,betvėliauišryškės,kadjisklaidingas.
Poveikis ir pasekmės (PP). Ką nors darydami, siekiame

rezultato.Šalia rezultato atsirandapasekmių–gerų, blogų,
dažniausiainetikėtų.Vienaspasekmespastebime iškarto,o
kitas–vėliau.Galvodamiapiesavopasirinkimusirveiksmus,
turimepamąstytiirapiejųpasekmes.Pavyzdžiui,perpasaulio
pažinimopamokąnagrinėdamitemąapiegamtosištekliųtau
sojimą,pateikiamevaikamsklausimą:„Kasbūtų,jeižmonės
iškirstų visuspasauliomiškus?Koksbūtų tokio pasirinkimo
poveikisirpasekmės?“
Vaikaiprivalosuprasti,kadbetkurisveiksmasturipasek

mių,kuriosgalibūtitiekgeros,tiekblogos.Svarbuprisiminti,
kadpasekmėsgalibūtiblogosnetirtada,kaineplanuojame
niekoblogodaryti.Reikėtųįvertintigalimybęišvengtineigia
mųpasekmių,atkreiptidėmesįnetikįtuospadarinius,kurie
galipaveiktitave,betirįtuos,kuriegalipaveiktikitusžmones.
Prioritetai (P).Kai turimedaug idėjų ir reikiapradėtiveik

ti, ateina laikasnuspręsti, kas konkrečioje situacijojemums
svarbiausia.Prioritetai atkreipia dėmesį į svarbiausius daly

kus, kuriuos išskyrėme iš gausybės kitų reikšmingųdalykų.
Pavyzdžiui,kalbėdamisuvaikaisapiedraugiškumą,prašome
išvardytisvarbiausiastikrodraugosavybes.Atsakymaiparodo,
kokievaikųprioritetaipasirenkantdraugą.
NaudodamiPįrankį,randamekuodaugiauidėjų.Skirtingų

žmoniųprioritetaitosepačiosesituacijosenevienodi.Jeisunku
išrinktisvarbiausiusdalykus,galimeatliktiatvirkštinįveiksmą:
atmestimažiaureikšmingusirpažiūrėti,kasliko.Neišrinktos
idėjosneturibūtiignoruojamos.Jostaippatgalibūtiįskaitytos,
bettikpoprioritetinių.
Apibendrindamasavoveiklospatirtį,galiuteigti,kadE.de

Bonokūrybiniomąstymoprogramosįrankiaiugdymoprocese
padedanuokietoslogikospereitipriesuvokimokaitos,išgry
nintimąstymąnuoEGO,mažintiagresiją(ginčus)bendraujant,
išgirsti,įvertintiirsuvaldytiemocijas,įvestimąstymodiscipliną,
priimtiapgalvotussprendimusirveikti.

GiedrėRAINIENĖ
KaunoJuozoUrbšiokatalikiškospagr.m-klos

pradiniųklasiųvyr.mokytoja

RadviliškioLizdeikosgimnazijojevykdytastrumpalaikismate
matikosirlietuviųkalbosprojektas„Asmeniniaifinansai.Mano
biudžetas.Dalykinėskalbosspecifika“.

 � Asmeniniųfinansųvaldymo įgūdžiųsvarba: kodėlmano
kompiuterislaikuibėgantatpinga?
 �Gerasjausmas,kaituvaldaipinigus,onejietave:kodėl
manturirūpėtiasmeniniaifinansai?
 � Asmeninių finansų biudžetas: kaip įsitikinti, kad pinigai
niekurneišgaruoja?
 �Negrožinistekstas:kodėlsvarbužinotiterminusirgebėti
juostaisyklingaivartoti?
 � Įžvalgų formulavimas ir argumentavimas: ar tikrai pagal
drabužįsutinka,opagalžodįpalydi?

Tai keletas klausimų, į kuriuosRadviliškio Lizdeikos gim
nazijos Ia klasėsmokiniai atsakymus sužinojo dalyvaudami
integruotame trumpalaikiamematematikos ir lietuvių kalbos
projekte,kurįorganizavomemes,šiostraipsnioautorės,ma
tematikosmokytojametodininkėSonataVaitiekūnėirlietuvių
kalbosmokytojaekspertėRitaŠimkuvienė.
Projektas suskirstytas į tris pamokas (dalis).Mokiniai per

pirmąją pamoką išsiaiškino temą „Asmeniniai finansai ir jų
svarba.Biudžetasirpinigųsrautai“.Gimnazistamsteorinędalį
matematikospamokojepadėjoįveiktibanko„Swedbank“vady
bininkasMantasŠaltis.Jispapasakojo,kaiptaupytiirkurlaikyti
pinigus,kaipapsisaugotinuotelevizijojeirinternetesiūlomos
greitosiospaskolos,kokiąžalą jipadarožmogui.Akivaizdu,
kadnorintsėkmingaitvarkytisavofinansusreikiagebėtiderinti
pajamasirišlaidas.Sėkmingaiasmeniniusfinansustvarkan
čiožmogauspajamosbent10proc.turiviršytiišlaidas.Jeigu
pajamų ir išlaidų derinti nepavyksta, reikia pagalvoti, ar kai
kuriųišlaidųtikrainegalimaatsisakyti.M.Šaltisnetikpateikė
nemažai informacijos irpavyzdžių,bet irfinansų temavedė
viktoriną,perkuriąužteisingusatsakymusįklausimusmoki
niaiapdovanoti„Swedbank“prizais.Gimnazistamsšipamoka
labaipatiko,nespadėjosuvokti,kaipsvarbumokėtiskaičiuoti
savopajamasirišlaidas,ugdytissocialineskompetencijas.Per
matematikospamokąmokiniaipakartojoprocentųtemą,sudarė
asmeninįsavaitėsbiudžetą ir įvardijosvarbiausiąasmeninių
finansųvaldymotaisyklę.NamuoseIaklasėsmokiniaifiksavo
spalio–lapkričiomėnesiųpajamasirišlaidas.
Perlietuviųkalbospamoką„Dalykinėskalbosspecifika“gim

nazistaikonsultavosi,kaipsistemintisurinktąmedžiagą,kaip
trumpai,aiškiaiirtaisyklingakalbająpristatyti.Pirmokaiprisi
minėmoksliniostiliausreikalavimus,tokiotekstoraiškosbūdą

Finansinisraštingumas,arbamokytistvarkytisavofinansus
nie kuo met ne per anks ti

irpaskirtį,naudojosižodynais, tikrino,kaip tinkamaikirčiuoti
terminus, taisė padarytas klaidas.Darbas buvo atsakingas
ir nelengvas, lietuvių kalbossąsajossumatematikaskatino
ugdytisloginįmąstymą,turtintižodyną,įgytinaujųgebėjimų.
Trečiojipamokabuvoskirtaapibendrinti irsurinktiemsbei

apdorotiems duomenims pristatyti naudojant informacines
technologijas.Perprojektovykdymolaikotarpįmokiniaisusipa
žinosubiudžetosąvoka,taipaskatinopanagrinėtiasmenines
pajamasirišlaidas,nustatytisavobiudžetorūšį(perteklinis,su
balansuotasardeficitinis).Pirmokaiapskaičiavo,kiekprocentų
sudarėkiekvienaišlaidųrūšis,gautusduomenispavaizdavo
lentelėjeirstulpelinebeiskritulinediagrama.Mokiniai,pristaty
damisavoprojektus,stengėsilaikytisviešosioskalbossakymo
reikalavimų.Visiemsbuvoįdomu,kaipsekėsibendraklasiams
tvarkyti savobiudžetą, stebėti pristatymus ir vertinti draugų
gebėjimus.Pristatymaibuvoparengtikompiuteriu,tadbesimo
kantmatematikosirlietuviųkalbospanaudotosirinformacinės
technologijos.Pirmokaiužsavodarbągavoabiejųmokomųjų
dalykų–lietuviųkalbosirmatematikos–įvertinimus.Džiugu,
kadtikdviejųmokiniųbiudžetasbuvodeficitinis,visųkitų–per
teklinis.Gimnazistaipasitikrino,arkiekvienasišturimųpajamų
gebasutaupyti10proc.Kaikuriemokiniaitaipįsitraukėįsavo
biudžetofiksavimąiranalizavimą,kadnusprendėšįprojektą
tęstiikišv.Kalėdųturėdamitiksląsusitaupytipinigų.Jiesuprato,
kadreguliariaiperžiūrintvisassavoišlaidasgalimasutaupyti
ir sutaupytus pinigus sėkmingai panaudoti. Per šį projektą
mokiniaidirboindividualiaiirgrupėmis,bendradarbiavo,vyko
karštosdiskusijos.Vykdytosveiklospaskatinožvelgtiplačiau,
kūrybiškiau, ieškoti galimybių, kaip papildyti savo biudžetą:
galbūtkasnorsmokaarbagali išmoktigamintipapuošalus,
suvenyrus, o gal nesudėtingabūtų padėti buityje kaimynei,
kurimielaiatsilygintų.
Mes,mokytojos,norėdamosskatintivaikųmokymosimoty

vaciją,stengiamėssudarytisąlygaskiekvienampatirtisėkmę,
kūrybosdžiaugsmą,todėlbuvomalonustebėti,kaipatsiskleidė
net ir pačių nedrąsiausiųmokinių gebėjimai, kūrybiškumas.
Netradicinėsirgyvenimiškosužduotyspaskatinogimnazistus
logiškaimąstyti, interpretuoti,atsisakytistandartiniųsprendi
mųalgoritmųirnetbūtiasmeniškaisuinteresuotiemstobulinti
kalbiniusįgūdžius,plėstižodyną.

RitaŠIMKUvIENĖ
RadviliškioLizdeikosg-joslietuviųkalbosmokytojaekspertė

SonatavAITIEKŪNĖ
Matematikosmokytojametodininkė
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2016m.ŠiauliųRėkyvosprogimnazijojevykosveikatinimo
projektas „Iliustruotas sveikatos kalendorius“.Šiuo projektu
siekėmestiprintivaikųsveikatąirformuotisveikosgyvensenos
įgūdžius,pasidalytisveikosgyvensenosidėjomissuseniūnijos
irmiesto švietimo įstaigomis.Minėdami įvairias su sveikata
susijusiasdienasplanavomeparengtiirišleistisveikatingumo
idėjų,mokiniųkūrybiniųdarbųleidinius.
Pradėjomenuosausio18d.–Pasaulinėssniegodienos.Ji

buvoskirtanetikfiziniammokiniųaktyvumui,betirjųkūrybiš
kumui atsiskleisti.Penktokams (dabartiniams šeštokams) ir
lietuviųkalbosmokytojaiLiudvikaiKelpšieneikiloidėjaįpro
jektąpasikviestiGabrielę(personažąiš„Ema“pratybų).Visi
nusprendėdraugekeliautisveikatosdienųkalendoriumiirkurti
iliustruotuspasakojimus.
MinėjomeEuroposskubiospagalbostelefononumerio112,

Pasaulinę burnos sveikatos dienas.Mokiniams ypačpatiko
Tarptautinėmiego–šlepečių,chalatų,pižamų,pagalvėlių,lop
šinių–diena.Pasaulinęvandensdienąpaminėjomežiūrėdami
filmusapievandenį,josvarbąmūsųorganizmui.8klasėsauk
lėtinėsskaitėpranešimą„Vanduo–gyvybėsšaltinis“irpristatė
atliktą tyrimą „Rėkyvos progimnazijos geriamasis vanduo“.
Mokiniamsbuvoišdalytosvandenslašelioemblemossupa
linkėjimaiskasdiengertivandenį,praustis,dukartusperdieną
valytisdantis,dažnaiplautiran
kas.NepamiršomeirTarptauti
nėstriukšmosuvokimodienos.
Vaikai,susirinkęperpertrauką
antro aukšto fojė,mėgino pa
tylėti,įsiklausytiirišgirstitylą...
Kokios ji spalvos?O formos?
Didelėarmaža?Atsakymųieš
kojoVioletosPalčinskaitėseilė
raštyje„Tyla“:„Mestyliaipriėję
užkalbinomtylą–/Nejaugityla
niekadaneprabyla?/Tikskujos,
begarsopažirusios,plyti.../Tai
kątokiojtylojepasakyti?“

Nuosniegogniūžčiųikiarbatosgėrimoritualo

AtkreipdamidėmesįįTarptautinęšokiodieną,progimnazijoje
perpertraukasmokiniaišokoirkvietėįšokiosūkurįįsitraukti
kitus.MinintPasaulinęrankųhigienosdieną,mokyklojevyko
iniciatyva„Švariųrankųšokis“,skirtateisingiemsvaikųrankų
higienosįpročiamsugdytiirlinksmaipažvelgtiįrankųplovimo
procesą.Mokiniai kūrė plakatus,mokyklos kieme7 klasės
mergaitėsvedė„Švariųrankų“mankštą.
Gegužės10d.prieRėkyvosežerovykovisuotinėprogimna

zijos,lopšeliodarželio„Bangelė“,Rėkyvosseniūnijosbendruo
menėsnariųmankšta.TaippaminėjomeJudėjimosveikatos
labuidieną.Lapkričio8d.vaikaiminėjoEuropossveikosmity
bosdieną.Visidraugevalgėatsineštąsveikąmaistą,prisiminė
pagrindiniussveikosmitybosprincipus.Gruodžio15d.minėjo
meTarptautinęarbatosdieną–valgyklojevaišinomėsarbata.
Taipužbaigėmevisasvykdytasprojektoveiklas.

Permokslometusorganizavome23suplanuotas veiklas.
Projekto lėšomis išleidome sveikatingumo idėjų,mokinių
kūrybinių darbų leidinius „Sveikatos kalendorius“ ir „Sveika
aplinka“.Organizavomemiestopradiniųklasiųmokiniųpažinti
nępraktinękonferenciją„Gamtairvaikas“,perkuriąaptarėme
pradinukųsveikosmitybosirfizinioaktyvumougdymopatirtį,
pasiekimus.SavoidėjomisdalijomėssuRėkyvosmikrorajono

gyventojais,lopšeliodarželio
„Bangelė“bendruomene:pla
tinomelankstinukus,skraju
tes,kvietėmedalyvautisvei
katingumo,fizinioaktyvumo
renginiuose.Manome, kad
tiksląpasiekėme:stiprinome
mokinių sveikatą, formavo 
mesveikosgyvensenosįgū
džius, padėjome atskleisti
kūrybiškumą.

San dra bARŠKIETĖ
ProjektokoordinatorėGegužė – mėnuo prieš rūkymą

ŠįrudenįVilniaus„Santaros“gimnazijairprogimnazija,Ne
menčinėsGediminogimnazija,VilniausVladislavoSirokomlės
mokykla,VilniausTuskulėnųirPranciškausSkorinosgimnazi
jos,kuriosedėstomalietuvių,lenkųirrusųkalbomis,organizavo
įdomųprojektą„Kultūrosmaratonas“.
Projektotikslasbuvopadėtiskirtingųtautybiųmokiniamsper

kultūrinę,meninęirkūrybinęveiklągeriaupažintikitaskultūras,
toliaujomisdomėtis.Beto,siekta,kaddalyvavimasbendroje
kultūrinėjeveiklojepadėtųatsiskleistiirkiekvienopažangai.
„Kultūrosmaratonas“ truko visą rudenį. Jodalyviai –8–9

klasiųmokiniai–tobulinosavosocialines,kultūrineskompeten
cijas,pažinoirišbandėkultūrinėsraiškosgalimybes.Tautinių
mažumųmokyklųauklėtiniai,bendraudamisubendraamžiais
lietuviais,gerinolietuviųkalbosįgūdžiusirkartugeriaupažino
Lietuvoskultūrospaveldą.
Kągiveikėdaugiauneipusėtūkstančiomokinių ir teatro,

muzikos,dailės,šokiomokytojų?Įgyvendinantprojektąbuvo
sukurtamokiniųmainųprograma, veikė kūrybinėsmuzikos,
teatro,šokiodirbtuvės,vykodebatai.
Projektasprasidėjorugsėjį:Vilniaus„Santaros“gimnazijoje

irprogimnazijojedalyviaiprisistatėliaudiesdainomis,šokiais
iržaidimais,tradiciniaispatiekalaisirtautiniaisdrabužiais.Vi
sąrudenįmokiniaisvečiavosivienikitųmokyklose,dalyvavo
pamokose,šokių,dailės,technologijųkūrybinėsedirbtuvėse.

„Kultūrosmaratone“–perpusėtūkstančiodalyvių

PranciškausSkorinosgimnazijosmokiniaišokotautiniusšo
kius,Tuskulėnų–tapė,„Santaros“dainavo,oNemenčinėsGe
diminogimnazijosirVilniausV.Sirokomlėsmokyklosugdytiniai
mokėdalyviuskarpiniųmeno.
Projektą vainikavo kultūrinėedukacinė kelionė „Daugia

kultūrisKėdainiųpaveldas“irbaigiamasiskoncertas.Savitas
bendros veiklos rezultatas – išleistas 2017m. kalendorius
„Kultūrosmaratonas“.

Šis projektas – išskirtinė proga pradedantiems kurtime
nininkamssavodarbuspristatytiplačiaiauditorijai. „Kultūros
maratonas“pasižymėjodalyviųgausairatstovaujamųmeno
sričiųįvairove.Osvarbiausia–jispadėjodalyviamssuprastiir
pajusti,kadkultūrasuartinairsujungiaskirtingųtautybiųžmo
nes.Taidaugiakultūrisvienijantisprojektas.
Džiaugiamės,kaddaugybėmokiniųperkultūrinę,meninę,

kūrybinęveiklaspatenkinosaviraiškosporeikius,pažinokitų
tautųpapročius, tradicijas,supratovertybes ir, tikime,gerbs
jųišskirtinumą,dalisprojektodalyviųįgijonaujųdraugų,tapo
pakantesniirtolerantiški.
Tikimės,kadsėkmingasbendradarbiavimastęsisirprojektui

pasibaigus.
RimaIngaŠovIENĖ

Vilniaus„Santaros“prog-joslietuviųkalbosvyr.mokytoja
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Pir ma sis tarp tau ti nio  
projektodalyviųsusitikimas

Šilutėsr.VilkyčiųpagrindinėmokyklapradėjovykdytiEuropos
Sąjungosprogramos„Erasmus+“tarptautinįprojektą„Sociali
nėsatskirtiesmažinimasperverslumąirsavanorystę“.Jame
dėmesysskiriamasšaliųšvietimopolitikaiirbendradarbiavimui,
ieškomabūdų, kaip skatinti ir vykdytimokinių savanorystę, 

verslumą.Projektedalyvauja4šalys:Rumuni
ja,Italija,TurkijairLietuva.
Pernaigruodįmūsųmokyklojevykopirma

sis projekto partnerių susitikimas.Per vizitą
kiekvienadelegacijapristatėsavošalį,mies
tą irmokyklą, dalyvavo integruotoje lietuvių
kalbos,muzikos ir choreografijos pamokoje.
Visikartu lankėmėsŠilutėsrajonosavivaldy
bėje – svečiai susipažino sumūsų regiono 
verslumo,ekonomikosiršvietimopolitika,Dar
bobiržojediskutavomeapiegyventojųgalimy
besįsidarbinti,rengiamusirįgyvendinamuspro
jektus,Kintųdaugiafunkciamecentrejaunimas 
pristatėsavanoriškasveiklas,bendradarbiavi
mąirpartnerystęsuįvairiomisorganizacijomis,
KintųVydūnokultūroscentresusipažinomesu
tradiciniaisamatais,dalyvavomeedukacinėje
programoje.Šaliųkoordinatoriaiaptarėprojekto
tikslus,uždavinius,problemas,lūkesčius,buvo
suplanuotossusitikimųdatos,veiklos,numatyti
tolesnidarbai.Kitasprojektopartneriųsusitiki
masvyksItalijoje.

RomualdaMALINAUSKIENĖ
Projektodarbogrupėsnarė

Panevėžio„Žemynos“progimnazijojebuvovykdomassveika
tinimoprojektas„Ašnoriu,turiuirgaliubūtisveikas“.Sumanymo
tikslas–skatintimokiniusmokytisgyventisveikai,ugdytispo
reikįturiningiau,įdomiauirsveikiaupraleistilaisvalaikį,vykdyti
žalojančioselgsenosprevenciją.Projektasfinansuojamas iš
Panevėžiomiestosavivaldybėsvisuomenėssveikatosrėmimo
specialiosiosprogramoslėšų.

Progimnazijoje vykdytasprojektasapėmė įvairias veiklas.
Pradinukamssurengtaakcija„Apibėkimemokyklą“,bendravi
momokyklėlė„Pajudėkimelaisvai“,Solidarumobėgimas.Per
šiuosrenginiusmokiniaigavoinformacijosapiefizinįaktyvumą:
kodėljissvarbus,kamirkiekjoreikia,kokiosformos.Kiekvieną
rudensantradieniovakarąvykošiaurietiškoėjimoužsiėmimai
progimnazijosirAukštaičiųŽemaičiųbendruomeniųnariams.

„Ašnoriu,turiuirgaliubūtisveikas“

Dalyviaimokėsi šiaurietiško ėjimo technikos, sužinojo apie
judėjimonaudą.
Mokiniaisavožiniasapieligųprofilaktikąpraplėtėdalyvau

damikūrybiniųdarbųkonkurse„Sveikatosarbatospuodelis“,
edukacinėsepamokose„Senojikaimomedicina“,„Vaistažolės
irjųarbatos“.Apiesveikomaistonaudąketvirtokaigilinožinias
rytmetyje„JES“(Jėga.Energija.Sveikata),paskaitoje„Sveikas
maistas–kaipvaistas“.
Galimateigti,kadprojektotikslasbuvopasiektas:įsitraukė

įvairausamžiausmokiniai,patenkintassmalsumas,suteikta
puikiprogapraktiškaiišbandytiįvairiasveiklas,praplėstisavo
akiratį.

PalmyraŠIMAITIENĖ
Projektokoordinatorė,„Žemynos“prog-jos

pradiniųklasiųmokytojametodininkė

Šiaismokslometaismes,Prienųr.Išlaužopagrindinėsmo
kyklos bendruomenė, dalyvaujame „Erasmus+“ programos
(KA2)tarptautiniameprojekte„Išsaugokamžinąsiasvertybes.
Menas permąstoEuropos vertybes“.Prieš šventes ugdytis
pagarbosvyresnioamžiausžmoguivykome įPrienųglobos
namus,jųgyventojamsdovanojomekoncertą.

Šiojeįstaigojebuvomeitinšiltaisutikti.Visistebėjosi,kiek
daugmokiniųnoripabūtikartususeneliais! Iš tikrųjų,mūsų
buvotiek(nuopirmokųikidevintokų),kadvossutilpomeįdu
mokykliniusautobusus.
Jaukiojeglobosnamųsalėjejaulūkuriavoseneliai.Koncerte

mokiniaiatskleidėįvairiusmeniniusgebėjimus:solistėirketuri
kolektyvaidainavo,4klasėspianistasLinasirdūdeliųkapela

Mokėmėspagarbos grojo,pradiniųklasiųmokinukaipagyvinopasirodymusliaudies,
ovyresniejilinijiniaisšokiais.Dramosbūrelionariaiprofesiona
liaiimprovizavopagalBrunoFerrerokūrinį„Dėžė“,oaštuntokas
ErikasSimanaitispasekėsavokūrybospasaką„Stebuklingos
pilys“.Mokyklosgrožiostudijosatstovės,pasikvietusioskeletą
drąsiausiųglobosnamųgyventojų,skambantchoroatliekamai
dainai„Leliumai“,šukavoseneles.Taipmokėmėspagarbos,
supratimo,atjautos.
Koncertopabaigojedėkojomevienikitiems:kiekvienamse

neliuidovanojomeponaminį„grybuką“,omokiniainuoglobos
namųdarbuotojų gavo saldainių.Su virpesiu balse seneliai
dėkojomažiesiemsartistamsir jųmokytojoms,mokyklosdi
rektoreiRasaiŽilinskieneiužšiltąbendravimąirkvietėatvykti
darnevienąkartą.

Da lia vISoCKIENĖ
Projektosklaidoskomitetonarė

EglėURbANIENĖ
Projektokoordinatorė
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Molėtų,Ignalinos,KupiškioLaurynoStuokosGucevičiaus,
Zarasų„Ąžuolo“gimnazijųmokiniaidalyvavoŠvenčionėliųMin
daugogimnazijosparengtamevaikųirjaunimosocializacijos
projekte„Bendruomeniškumokaleidoskopas“.
Sumanymotikslas–pagilintipozityvųmokiniųbendravimą

irbendradarbiavimąnaudojantisgerąjaprojektopartneriųpa
tirtimi.Rudenįvykodalyviųpažintiniaivizitaiįmokyklaspart
neres,buvoatliktastyrimas„Bendruomeniškumasmokyklose

irmokyklųbendradarbiavimassuvietosbendruomenėsorga
nizacijomis“,kuriamenuomonępareiškėmokiniai, jųtėveliai
irpedagogai.
PokieklaikoprojektodalyviųkomandosrinkosiįKaltanėnų

ugdymoirturizmocentrą,kurvykorespublikinėjaunimokon
ferencija„Gerosiospatirtieskaleidoskopas“.Dalyviussveikino
ŠvenčionėliųMindaugogimnazijosdirektorėDaivaVeronika
Gaidamavičienė.RenginiosvečiaiišįvairiųŠvenčioniųmiesto

irrajonoįstaigųpasidalijopozityvaus
bendravimoirbendradarbiavimoge
rąjapatirtimi.Visųgimnazijųatstovai
pristatėsavougdymoįstaigasirtyrimo
rezultatus,dalijosibendradarbiavimo
patirtimi.Perantrąjąkonferencijosdalį
vyko teorinispraktinis užsiėmimas
„Kodėl kiekvienam „Aš“ taip svarbu
turėti „Mes“?“.JįvedėPsichologijos
irmokymų centro psichologė Inga 
Vaidelauskienė.Konferencijospabai
gojeprojektovadovėViktorijaCijūnė
lienė,Mindaugogimnazijossocialinė
pedagogė,komandoms įteikėpadė
kas, švenčionėliškių kurtus suveny
russugimnazijossimbolika.Paskui 
vyko ekskursija Kaltanėnų parke,
veiklos refleksija ir atsisveikinimas
priearbatospuodelio.

Jo lan ta LIUbECKAITĖ
Projektokoordinatorė

„Ben druo me niš ku mo ka lei dos ko pas“

Molėtiškių komanda su V. Cijūnėliene

„Gamtoje elkitės kaip svečiuose
pasPrezidentę“, –Molėtų gimnazis
tusmokėgamtosfotografas,nevieno
nuotraukųkonkursolaureatas,vienas
išGamtosauginės fotografijosdraugi
jos steigėjų, ornitologas, verslininkas
Marius Čepulis. Jis išsamiai papa
sakojo apie povandeninę fotografiją,
makrofotografiją, kaip kurti peizažus,
fotografuotiaugalusirgrybus,įamžinti
paukščiusiržvėris.

Fotografas kartu su gimnazistais
svarstė,koreikėtų,kadfotomedžioklė
pavyktų. Pasirodo, norint gauti gerą
kadrą,reikianetikžiniųapiefotografuo
jamąobjektą,betirspecialiųpriemonių:
muliažų,maskuočių,palapinių,kurios
paslėptų žmogų, kantrybės, kartais
trupučio sėkmės,puikiai išmanyti oro
sąlygas (fotografas naudojasimeteo
rologijosprogramomis),gebėtivaldyti
įrangą, sveriančią30–40 kg.Svečias
parodė įspūdingus vaizdus, prisimi
nė daug įdomių nutikimų, užklupusių
belaukiant auksinio kadro, kalbėjo apie gamtos fotografavi
moetiką.Anotfotografo,nemažaigražiųgamtosnuotraukų,
puošiančių žurnalųpuslapius, padaromosdaugpaprasčiau.
Tereikiaturėtidaugpinigų,nuvažiuoti,pavyzdžiui,įSuomiją,
sėdint patogioje slėptuvėje, fotografuoti priemasalo beveik
prijaukintąerelį,pelėdąarmešką.KaipteigėM.Čepulis,jam

Gamtoje–kaipsvečiuose

Mo lė tų g-jos fo to gra fės su M. Če pu liu

A
ut
or
ės
n
uo
tr.

labiausiaipatinkaprocesas,kai laukinetikėtumo, tadbūdai,
kaippagautilengvąkadrą,jonedomina.
Smagu,kadžinomasgamtosfotografassutikosavožiniomis

pasidalytiirsumokiniais.
Jo lan ta LIUbECKAITĖ

Socialinėpedagogė
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Praėjusiųmetųspalio27–gruodžio11dienomisLietuvos
bankas pakvietė šaliesmokytojus irmokinius suburti savo
komandasirišbandytijėgasrespublikiniamefinansinioraštin
gumokonkurse„Jaunapiniginė“.Komandosbuvoskatinamos
kūrybiškaiirįdomiailavintisavofinansinioraštingumoįgūdžius.
Konkursedalyvavodaugiaukaip500komandųišvisosLietu

vos.ŠiauliųJuliausJanoniogimnazijos
komanda„Eurokarta“užėmėIIIvietą.
Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo

beveik70Lietuvosmokytojų,mokinių,
tėvų,mokyklų, neformaliojo švietimo
veiklos organizacijų, įvairių kitų ins
titucijų atstovų. Jie generavo idėjas,
kaipkūrybiškaiirsėkmingaimokyklose
ugdytifinansinįraštingumą.
Projekto dalyviai buvo skatinami

parengti kuoplačiaupritaikomas už
duotis:neapsiribotikeliomisasmeninių
finansųarmatematikospamokomis,o
integruotifinansinįraštingumąįįvairias
mokymoprogramas(ekonomikos,pi
lietiškumopagrindų, istorijos, dailės,
įskaitant ir klasės valandėles ar bū
relius).Vienasišsvarbiųpasiūlymų–
pinigųpažinimąpatraukliaiintegruoti,
pavyzdžiui, per dailės pamoką piešti
pagaleurųbanknotuosepavaizduotus
simbolius ar architektūrinius pamin
klus, taipskatinantkūrybinęinterpre
taciją,operistorijospamokasaptarti
pavaizduotųsimboliųkilmęirreikšmę.
„Mokėmės dirbti komandoje, pla

nuotilaiką,gerinomesavoasmeninių
finansų valdymožinias.Sugebėjome
suderintiekonomikąirmeną“,–kalbėjo
konkurso„Jaunapiniginė“dalyvė, IIc
klasėsmokinėEmilijaBaranauskaitė.
Gimnazijoskomandųveikląkoordina

vauaš,ekonomikosmokytojaAurelijaŠmitienė.
ProjektasįgyvendinamasbendradarbiaujantsuŠvietimoir

moksloministerija,UgdymoplėtotėscentruirVšĮ„Mokymosi
mokykla“,Lietuvosbanku.

Au re li ja ŠMITIENĖ
Projekto„Jaunapiniginė“koordinatorė

Ju liaus Ja no nio gim na zi ja – vie na iš  
konkurso„Jaunapiniginė“lyderių

Gruodžio9ąjąKuršėnųStasioAnglickiomokyklojepaminė
taspoetoS.Anglickio111asisgimtadienis,septynioliktąkartą
jauniesiemsŠiaulių rajonokūrėjams įteiktapiniginėpremija,
kuriąskiriaŠiauliųrajonosavivaldybė.
Popietę „Plunksną nuplukdė laikas“ pradėjomokytojos

GitanosRamanauskaitės vadovaujamosmerginos, pašoku
siosšokį „Juoda–balta“.Renginio vedėjaiRokasVainoras 
(7bklasė)irGabrielėSkirmantaitė(8cklasė)popietėssvečiams
pristatėšventėstemą,kurią iliustruojapoetoS.Anglickioei
lėraščioeilutė:„Laikas–tiktaigyviesiems“.6–7klasiųskaito
vaiparengėliteratūrinęmeninękompozicijąapielaikąpagal
S.Anglickiokūrybą.Šventėssvečiamsakordeonugrojobuvęs
mokyklosmokinysMantasLukauskassuseserimiOrinta.Abu
jie–ilgamečiaimokyklojegyvuojančiobūrelio„StasysAnglickis
irKuršėnai“nariai.
ApieŠiauliųrajonomokiniųpoezijoskonkursodalyviųdar

buskalbėjoS.Anglickiopremijosskyrimokomisijospirmininkė
RaimondaRumbinaitė,KuršėnųLaurynoIvinskiogimnazijos
lietuviųkalbosmokytoja.Šiemetkomisijaskaitėdešimtiesjau
nųjųkūrėjųeilėraščius,tačiaunevisųmokiniųkūrybaatitiko
reikalavimusarpasirodėmeniškaibrandi,originali.Komisijos
nariaipasigedokūriniųformųįvairovės,drąsoskurtimodernes
niuseilėraščius.KomisijospirmininkėBirutėŠufinskienė,Kur
šėnųS.Anglickiomokykloslietuviųkalbosmokytoja,paskelbė

Po eto Sta sio An glic kio pre mi ja jau nie siems  
Šiauliųrajonokūrėjams

poezijoskonkursolaureatus,ojuosapdovanojogaususbūrys
svečiųišLietuvosRespublikosSeimo,Šiauliųrajonosavivaldy
bės,Kuršėnųmiestoseniūnijos.Visilinkėjokuriantiemsmoki
niamsneapleistipoezijosmūzos,tobulintimeniniusgebėjimus.
ŠiemetS.Anglickiopoezijoskonkursopirmosiosvietoslai

mėtoja5–9klasiųgrupėjetapoKuršėnųL.Ivinskiogimnazijos
IGbklasėsmokinėGintarėTaujanskaitė (mokytojaR.Rum
binaitė), antrąją vietą užėmėKuršėnųPavenčiųmokyklos 
7aklasėsmokinėUrtėKiriliauskaitė(mokytojaDaliaLipskie
nė), o trečioji vieta atitekoDaugėlių pagrindinėsmokyklos
penktokeiLidijaiTerechovai(mokytojaDalėJanušauskienė). 
10–12 klasių grupėje pirmosios vietos laimėtoja paskelbta
dvyliktokėKornelijaKriaučelytė (mokytojaAstaMozūraitė),
antrasislaureatas–dvyliktokasLukasPetrauskas(mokytoja
R.Rumbinaitė),otrečiąjąvietąužėmėdešimtokėAistėKaz
lauskaitė(mokytojaA.Mozūraitė).Visivyresniųjųklasiųmoki
niai–KuršėnųL.Ivinskiogimnazijosugdytiniai.
Poezijosšventėspabaigojejauniejipoetaiskaitėgražiausius

savoposmus.Smagu,kadKuršėnuoseesamakuriančių,po
ezijąmylinčiųmokiniųirpedagogų,skatinančiųjaunąžmogų
kurtieilėraščius,puoselėjančiųjųkūrybinesgalias.

Ali na ŠIMKEvIčIENĖ
KuršėnųStasioAnglickiom-kloslietuviųkalbosmokytoja

Šiau lių J. Ja no nio g-jos ko man da
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Alytaus r.Miroslavogimnazijos IIIg ir IVgklasiųmokiniai,
lydimi direktoriausRomualdoGelažausko,mokytojųRasos
Žilinskienės, ZitosRutkauskienės, esu ir šio teksto autorė,
ekskursijosvadovo,Alytausr.savivaldybėstarybosnarioJono
Juravičiaus,gruodį lankėsiSeinųirPunskokrašte.Kelionės
tikslas–susipažintisuLietuvosetniniukraštuirjogyventojais,
ugdytimokiniųpilietiškumą,užmegztidraugiškussantykiussu
Seinųlietuvių„Žiburio“mokykla.
Pirmiausia aplankytosSeinų valsčiuje esančiosBerznyko

kapinės,kurilsisiLietuvossavanoriai.Kaimoapylinkėseyra
irdaugiaukariųkapiniųbeipavieniųLietuvossavanoriųkapų,
kuriuosprižiūrivietoslietuviai.ApieLietuvosirLenkijosisto
rijossąsajasdaugkalbėjoekskursijosvadovasJ.Juravičius.
Seinuosemokiniaiapsilankė irLietuvosRespublikoskonsu
late, kur su konsulato veikla juos supažindino kanceliarijos
vedėjasPetrasMaksimavičius.Paskui ekskursijos vadovas
J.Juravičiuspakvietė į „Lietuviųnamus“.Tai1999m. įkurta
nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi Lenkijos lietuvių
kultūros,socialiniaisirvisuomeniniaisreikalais,siekiaplėtoti
ryšius suLietuva, išsaugoti tautinį savitumą, taip pat atsto
vauja lietuviams Lenkijoje. Ši organizacija rengia Lietuvos
valstybėsšvenčių ir istorinių įvykių, žymiųLietuvos rašytojų
irkultūrosveikėjųjubiliejiniusminėjimus,organizuojamokinių
irbendruomenėsnariųekskursijasįLietuvą,PunskoirSeinų
lietuviųkultūrosdienas,globojalietuviškasmokyklas,lietuvių
klasesmokykloselenkųmokomąjakalba.
Seinų„Žiburio“mokyklojesvečiuspasitikomokiniųklegesys

irjaukilietuviškaaplinka.Šiįstaigadirbajauvienuoliktusmetus.
Šiaismokslometaisčiaugdosi98vaikai:28gimnazijoje,35
pagrindinėjemokyklojeir35darželyje.„Žiburio“mokyklaatlie
kasvarbųvaidmenįSeinųkrašte.Čiamokiniainetikmokosi,
betiraktyviaidalyvaujaveiklosepopamokų.Jieyrairįvairių
festivalių,koncertųSeinųirPunskokraštedalyviai.Mokyklos
direktoriusAlgirdasVaicekauskasirMiroslavogimnazijosdi
rektoriusR.Gelažauskaspasirašėdraugiškobendradarbiavi
mosutartį,kuriaįsipareigojopalaikytiryšiusirplėstikultūrinę,
pažintinęveiklątarpugdymoįstaigųmokytojų,mokinių,ben
druomeniųnarių.
ApieŠvč.MergelėsMarijosbazilikąSeinuose, jos istoriją

pasakojoLenkijoslietuviųšv.Kazimierodraugijospirmininkas
AlgirdasVektorius.Šidraugijajaudešimtmetįyraatgaivinusi
leidinį„Šaltinis“.

PažintissuSeinųirPunskokraštolietuviais

Seinų „Žiburio“ m-kloje R. Gelažauskas ir A. Vaicekauskas 
pasirašė draugiško bendradarbiavimo sutartį

KelionėspabaigojeMiroslavogimnazijosmokiniaiaplankė
Punskovalsčių.ČiajuospasitikovalsčiaussekretoriusJonas
VaičiulisirLenkijoslietuviųdvisavaitiniožurnalo„Aušra“redak
cijosdarbuotojasPetrasVitkauskas,tamekraštegarsėjantis
kaippuikusbitininkas.Jiepasakojo,kadtaikaimiškasvalsčius
Lenkijoje,PalenkėsvaivadijosSeinųapskrityje.Apie75proc.
gyventojų – lietuviai, nuo 2006m. oficialiai vartojamos dvi
kalbos:lenkųirlietuvių,onuo2008m.tradiciniaivietoviųpa
vadinimaiskambalietuviųkalba.

TokiabuvopirmojipažintissuPunskoirSeinųkraštolietu
viais–įdomi,nepaliekantiabejingųirskatinantidomėtissavo
krašto praeitimi,mylėti Tėvynę, gerbti kitos tautos istorinę
praeitį.

ZitaRUTKAUSKIENĖ
Miroslavog-josistorijosmokytoja

Visastekstas – www.mi ros la vas.aly tus.lm.lt.

GruodįKaunosavivaldybėjepaskelbtirespublikiniojaunimo
vaizdo reportažųkonkurso „Kadronominacijos2016“ laure
atai.Konkursuibuvoatsiųsti56 jaunimokūrybiniaidarbai iš
visos Lietuvos.Daugiausia vaizdo reportažų sukūrėKauno
moksleivių techninės kūrybos centro televizijos laidų kūrėjų
studijosnariai,sulauktadarbųišVilniausšv.Kristoforo,Vilniaus
„Saulės“privačios,KretingosPranciškonų,Kėdainiųšviesio
siosgimnazijų.Vertinimokomisijąsudarėžymūsžurnalistai,
televizijosprogramųvadovai ir renginiųrežisieriai,komisijos
pirmininkas–DainiusRadzevičius,Lietuvosžurnalistųsąjun
gospirmininkas.

Mokiniųsukurtidarbaipretendavoįšiasnominacijas:metų
renginys,laisvalaikis,interviu,informaciniaireportažai,sociali
nėirjaunimoorganizacijųveikla.Pastarajaidarbogrupeisavo
vaizdoreportažąantikorupcinetema„Imsi,duosiaružkirsikelią
korupcijai“pristatėirPanevėžio„Žemynos“progimnazijos8a
klasėsmokiniai:NaglisMazūra,NikodemasPleška,Kamilė

Tapome„Kadronominacijų2016“laureatais

Mažylytė,RaigardasŠniras,GabrielėAstravaitė,GabijaVali
konytė.ŠikūrybinėgrupėužėmėIIvietą.Laureataiapdovanoti
diplomais,fotografijųkatalogais.Šisįvertinimasmalonus,nes
mokiniai kuria scenarijus, filmuoja,montuoja savarankiškai,
neturėdaminetvaizdokamerų(juoskonsultuojuaš,mokytoja
metodininkėLiudmilaPutauskienė).
Per renginį vyko ir respublikinė konferencija. Išklausėme

lektorės,fotografijoskritikės,Lietuvosfotomenininkųsąjungos
narėsMildosKiaušaitėspranešimą„Mokiniųfotoreportažųįtai
gumas“irvizualiniųmenųmokytojoekspertoIvanoKuzmino
pranešimą „Audiovizualinės informacijos kūrimas ir panau
dojimasugdomajameprocese“.Dėkojameužprofesionalius
metodiniuspatarimus,kompetentingąįvertinimą.
RenginįorganizavoKaunomoksleiviųtechninėskūrybosir

Kaunojaunimožiniasklaidoscentrai.

LiudmilaPUTAUSKIENĖ
Panevėžio„Žemynos“prog-josmokytojametodininkė
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Gruodžio9ąjąvisamepasaulyjebuvominimaTarptautinė
antikorupcijosdiena.TaprogaSveikatosapsaugosministerija
kasmetorganizuojaantikorupciniųiniciatyvųatranką.Sveikatos
apsaugosministrasprof.AurelijusVerygairSeimoAntikorup
cijoskomisijosnarėAgnėBilotaitėapdovanojoantikorupcinių
iniciatyvų konkurso lyderius, tarp kurių – ir Šiaulių Juliaus
Janoniogimnazija,kartusuVšĮRespublikineŠiauliųligonine
inicijavusirašiniųkonkursą„Ačiū,gydytojau“.
ĮapdovanojimųceremonijąSeimebuvopakviestaantiko

rupcinės iniciatyvos gimnazijoje organizatorėSigitaSton

Antikorupcinėsiniciatyvos kienė,rašiniųantikorupcinėmistemomisautorėsirakcijoje
dalyvavusios lietuvių kalbosmokytojosAsta Valavičienė,
DianaŽukauskienėirLaimutėSamulionienė.Pristatydama
gimnazijos indėlį, profesijos patarėja S. Stonkienė pažy
mėjo,kadJ.Janoniogimnazija jauantrąkartąatsiliepia į
RespublikinėsŠiauliųligoninėskvietimądalyvautiantikorup
ciniųiniciatyvųkonkurseirkartusumiestogydymoįstaiga
tampašiokonkursolaureatais.Šiaismetaislaimėtojųgretas
papildėirŠiauliųGegužiųprogimnazija,organizavusipieši
niųkonkursą„Ačiū,gydytojau“.Daugumakonkursolyderių
buvošaliesgydymoįstaigos.Poapdovanojimųmokiniams
irmokytojamssurengtaekskursijapoSeimą.

Iniciatyvosautoriųinf.

JurbarkoNaujamiesčiopagrindinėmokyklanuorugsėjovyk
doJurbarkorajonosavivaldybėsvisuomenėssveikatosrėmimo
specialiosiosprogramosprojektą„Myliugyvenimą“.Pertąlaiką
mokyklojesurengtaįvairiausiųrenginių.
Spalį vyko veikla „Piešimasbe taisyklių“.Dailės terapijos

užsiėmimąvedėKlaipėdoslopšeliodarželio„Atžalynas“nefor
malausmeniniodailėsugdymopedagogėekspertėRasuolė
Petrauskienė.Menoterapijaleidomokiniamspabandytipažinti
saveperpojūčiusiremocinesbūsenas.Šiveiklapadėjopajusti
saveirdraugą.Mokiniaikaipstebuklųšaliesgyventojaiatidarė
stebuklingąskrynutę,iškuriospabirodaugybėmagiškągalią
turinčiųdaiktų.
TaippatšįmėnesįJurbarkoNaujamiesčiopagrindinėsmo

kyklosauklėtiniaidalyvavojuokoterapijosveikloje,kuriąvedė
VšĮ„Savęspažinimostudija“.StudijosdirektorėDaivaPiečaitytė
vaikamspaaiškino,kad„Juokoterapijos“uždavinys–pašalinti
ligassukeliančiussuvaržymusirįtampą.„Mūsųjuokoterapi
josprogramaišskirtinėtuo,kadjuokui„paleisti“nereikalingas
joksišorinisdirgiklis“,–teigėji.Peršiąveikląmūsųmokiniai
mokėsivisiškaiatsivertijuokui,pasitikėtijuokaipgeru,ištikimu
draugu.Juokasprogramojebuvonaudojamasnetikdėlgeros
nuotaikos...Vienaišdaugeliojofunkcijų–paruoštižmogaus
organizmąpatirtiveiksmingesnįkvėpavimo,fiziniųirprotinių
pratimųpoveikį.
Lapkričio viduryje aštuntokai ir devintokai dalyvavo protų

mūšyje „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjųmedžiagų
vartojimoprevencija“.Jįvedėvisuomenėssveikatosstiprinimo
specialistėsRobertaArmanavičiūtė,RamutėMineikienėiraš,

„Myliugyvenimą“ JurbarkoNaujamiesčiopagrindinėsmokyklossocialinėpeda
gogėSaulenaLukšienė.Daugiausiaitaškųsurinkusikomanda
buvoapdovanota.
KitądienąmokiniamsbuvosurengtaekskursijaįZanavykų

muziejų.Tenvykoedukacinisužsiėmimas„Svajoniųangelas“.
PeršiąveikląmokiniaisusipažinosuAdventoypatumais,Kū
čiųirKalėdųpapročiais.Sužinojo,kaipangelaiskirstomipagal
hierarchiją,kokiejųsimboliaiiratributika,globairreikšmė.Per
praktinędalįvaikaiišmedžioliaudiškaisornamentaisdekoravo
angelofigūrėlę.
PokeletodienųmokiniailankėsiJurbarko„Ąžuoliuko“mokyk

loje.Tenvykorenginys„Valandasupasaka“.Ketvirtokaikartu
suklasėsvadoveIngridaNaujokaitienepakvietėįkelionępo
pasakųpasaulį.Jurbarko„Ąžuoliuko“lavinamosiosklasėsant
rojopogrupiomokinukaiirneįgaliųjųgrupės„Saulytė“auklėtiniai
smalsiomisakytėmisstebėjomūsųmažuosiusaktorius,bandė
priejųprisijungti,kartuvaidinti.„Kieknedaugreikia,kadmažųjų
veiduosenušvistųšypsena,akyssuspindėtųlaime“,–tokiais
žodžiaisatsisveikinomesumažaisiaissavodraugaisirpaža
dėjomegreitaivėljuosaplankyti.
Darlapkritįmokyklojevykovaikųirtėvųpopietė„Emocijosvir

tuvėje“.Susirinkętėveliaiirvaikaibuvosuskirstytiį5grupeles.
Keturiosgrupėskūrėpaveikslusišįvairiųgamtiniųmedžiagų
(plunksnų,žiedlapių,medžiodrožlių,lininiųaudinių,džiovintų
gėlių),openktoji–tepėsumuštinius.Šiužduotislabiauviliojo
vaikus, taddalis jų,palikęmamytesvienaskurtipaveikslus,
prisijungė prie virtuvėlėje dirbusios grupelės.Kai užduotys
buvoatliktos,visisusėdomepriestalo,vaišinomės,gėrėme
arbatą.Užkandžiaudamitėveliaiirvaikaiatlikokeletątestukų:
„Argeraipažįstusavovaiką?“,„Argeraipažįstusavomamą?“.
Buvosmaguišgirsti,kiekvienikituspažįsta,žino,kassukuo
draugauja,kaippraleidžialaisvalaikį,kokiossvajonės,nusivyli

maiirt.t.Laikastikrai
neprailgo.Tėvaigavo
irnamųdarbą:buvo
išdalyti klausimynai,
padėsiantyssuprasti,
arjųvaikaslaimingas
šeimoje, apsuptas
dėmesio, pagarbos,
supratimo.

Manome, kad to
kių renginių, kartu
praleisto laiko turėtų
būti kuo daugiau.O
didžiausias projekto
įvertinimas–tainuo
latinis vaikų klausi
mas:„Kadabuskitas
renginukas?“

SaulenaLUKŠIENĖ
Projektovadovė
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Lopšeliuose-darželiuose

Tai būtina perskaityti
Dėmesio

Pagrindinės leidybai skirtų tekstų 
surinkimo taisyklės:

 � tekstasturibūtisurenkamasištisaipastraipomis;

 � pastraipospradžiojeklavišasTabnespaudžiamas,
onustatomaspirmoseilutėsatitraukimas;

 � skyrių,poskyriųpavadinimaiišlikusiotekstoturi
būtiišskirtiiratskirtiklavišuEnter;

 � tekstasrenkamasbepagražinimųnaudojant 
minimaliaspastraipųformatavimopriemones;

 � geriau,kaivartojamastikvienasšriftasirvienasar
dustiliai;

 � šriftasturibūtigeraižinomasirlengvaiskaitomas
(pvz.,Arial,TimeNewRoman,Verdana);

 � kablelis,dvitaškis,kabliataškis,klaustukas,
šauktukasirkitiženklairašomipožodžiobetarpo,
taippattarpasnededamaspoatidaromojoirprieš
uždaromąjįskliaustelius.

Jeigu pageidaujate, kad jūsų informacija būtų pa
skelbta„Švietimonaujienose“,prašomesiųstiredakcijai
šiaisadresais:

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

Svarbu nepamiršti:

 � pokiekvienutekstunurodytijoautorių;

 � vienąkartąnurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus;

 � parašytilietuviškąvykdytoprojektoar 
renginiopavadinimą;

 � nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalokalba.

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.

„Švietimonaujienų“inf.

Telšiųlopšeliodarželio„Berželis“bendruomenėnuorugsėjo1d.
vykdotarptautinės„Erasmus+“programosprojektą„Žingsniuojame
įatsinaujinantįpožiūrį“.Veiklos truks iki2018m.rugpjūčio31d.
ProjektasįgyvendinamaskartusupartneriaisišIspanijos(projekto
koordinatoriai),Lenkijos,Rumunijos.Joesmė–plėstižinias,nag
rinėjantantriniųžaliavųpanaudojimogalimybes,ištekliųvartojimą
mokykloje ir namuose, stiprinti darnaus požiūrio įmus supantį
pasaulįsavivokąirtaipprisidėtiprieaplinkosišsaugojimo.Antrinių
ištekliųturinys,kūrybiškasjųpanaudojimasįtrauktasįvisųprojekto
dalyviųugdymoprogramas.Vykdantveiklasnuosekliaistiprėjainfor
maciniųtechnologijųpriemoniųnaudojimoiranglųkalbosįgūdžiai.

Perkeletąprojektoveiklosmėnesiųnuveiktipirmiejisvarbūsdar
bai:visųšaliųkomandosparengėpristatymusapiekonkrečiasvaikų
grupesir/arklases,kūrėvaizdopristatymusapieįstaigas,miestą,
šalį,rinko,rūšiavo,svėrėrastasšiukšlesįstaigosteritorijoje,parke
irmiške,olapkričio15–19d.partneriųatstovaisusirinkoįpirmąjį
susitikimąvienojeKatalonijospradinėjemokykloje.Čiajiepristatė
ugdymo(si)sistemas,gerąjąįstaigųpatirtį,tarėsidėltolesniųpro
jektovykdymožingsnių.
IšLietuvaiatstovaujančioTelšiųlopšeliodarželio„Berželis“pir

majamepartneriųsusitikimedalyvavodirektorėIrenaDaubarienėir
auklėtojaDanutėRaudienė(projektokoordinatorė),turintisolidžią
tarptautiniųprojektų („eTwinning“, „Comenius“, odabar ir „Eras
mus+“)vykdymopatirtį.Aptariantveiklasirpristatantpartneriams
Telšių lopšeliodarželio „Berželis“patirtį,nekartąkolegos iškitų
šalių teiravosiapie turtingas irkūrybiškai įrengtasmūsų įstaigos
ugdymo(si)erdves,domėjosioriginaliaisvaikųdarbeliaisišantrinių
žaliavų.SusipažinomesuKatalonijospradinėsmokyklosugdymo
specifika, bendradarbiavimo su tėvais ypatumais, sužinojome,
kadmokykląpradedalankytivaikainuo3metų,kassavaitęjiems
20min.organizuojamos informaciniųkomunikacinių technologijų
pamokėlės,perkuriasžiūrifilmukus,žaidžiakompiuteriniusžaidi
mus.Ugdymasvykstakatalonųkalba,onuo6metųmokiniaimo
komiispanųiranglųkalbų.Įdomutai,kadnuo12.30iki14.30val.
mokykloje–ilgojipietųpertrauka,perkuriątėveliaipasiimavaikus
įnamus,ogrįžuspopietųugdymoprocesastęsiamas.Apskritai
visąviešnagėslaikąstebėjomeglaudųbendruomenėsbendravimą.
GrįžusiosįLietuvąįgytapatirtimipasidalijomesusavoįstaigos,

rajono švietimo bendruomenėmis, Telšių rajono savivaldybės 
atstovais.Apibendrindamosgalimetikpridurti,kadšiuolaikmečiu
vislabiauplėtojamastarptautinisbendradarbiavimasleidžianetik
susipažinti su įvairių šalių švietimosistemųypatumais, praplėsti
tarpkultūrinępatirtį,betirplėtotigeranoriškumą,bendradarbiavimą
tarpskirtingųkultūrųtautų.

Projektodalyviųinf.

„Berželio“patirtispristatyta 
Ispanijoje
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Vaikystė–nepamirštama.Jikupi
narūpestingųtėvųdėmesio.Tėviška
meilėžmoguisuteikiatvirtumoirfor
muojapsichologinįsaugumojausmą.
Kaspadedatėvamsauklėjantvaikus?
Lopšeliųdarželiųauklėtojai–pirmieji
pagalbininkai, jų dėka vaikai tampa
smalsūs,aktyvūs,kūrybingi.Nepas 
laptis,kadyratėvų,kuriedomisi tik
vaikųmityba,apranga,fiziniaisporei
kiais.Jiemano,kaddarželis–vieta,
kurvaikai,tėvamsbūnantdarbe,yra
prižiūrimiirtiek.Norėdamospakeisti
šį požiūrį, įtikinti, kad ikimokyklinio
ugdymo pakopoje kuriami tolesnio
mokymosi pagrindai, dedame pas
tangaskuogreičiausuartėtisutėvais,juossupažindinti,kaip
organizuojamaugdomojiveikla,parodytiugdymositikslus,gru
pėsirvaikųdarželiotradicijas,sudominti,pasiektitarpusavio
supratimą,padėtisuvoktisąveikosirbendradarbiavimosvarbą.
Bandydamospriartintišeimąpriedarželio,naudojameįvai

riasbendradarbiavimoformas,ieškometinkamiausiųpoveikio
metodųauklėjantvaiką.Gretatradiciniųbendradarbiavimobū
dų(individualūspokalbiai,anketavimai,susirinkimai,įkuriuos
įtrauktižaidimai,konsultacijosirkt.)stengiamėsieškotinaujų
įdomiųgalimybiųįtrauktitėvusįgrupės,darželiogyvenimą.Kar
tulankomėskine,teatre,žaislųmuziejuje,sumanomebendrus
projektus.Pradžiuginoaktyvustėveliųdalyvavimasprojektuo
se„Aštaippatbuvaumažas(maža)“,„Manomiestas“,„Tėtė
galiviską“.Juosįgyvendinustapoįprastitėveliųapsilankymai
grupėje,pavadinti„Ateikiteįsvečius!“.Vaikaikviečiatėvelius
pabūtikartu,tadažaidžiamistaloirjudriejižaidimai,vaišinama
siitinskaniakoše.Ypačnekantriailaukiamitėtės.Kiekvienas
parodo,kąmoka,pristatosavomėgstamąlaisvalaikioveiklą,
pavyzdžiui,vienaskalbėjoapieriterius,herbus,užkrėtėherbų
piešimo„virusu“,kitas,besidomintisvabalais,pasakojodaug
įdomių istorijų iš šiųmažų būtybių gyvenimo,meniškai jas
piešė,vienamamytėžaidėsuvaikais,akomponavogitara,o
mažyliaidainavo,papasakojoapiejogą,parodėkelispratimus,
kitosmamytėsšokinėjopergumytę.Kelitėveliaiįtikinosavo
profesijųprivalumais:ortopedudirbantistėtėrodėkaulų,sąna
riųmaketus,kalbėjoapiefizinioaktyvumosvarbą,autoservise
dirbantistėvelis,padedamasgrupėsberniukų,užtaisėskylutę
padangoje,ovienamamytėpasakojoapiemedicinosseselės

darbą,pabrėžėhigienossvarbą,davėrankųplovimopraktinių
patarimų.ŠaunusisAleksandrotėtė,vaikųvadinamas„mūsų
dėdėDima“,praktiškaitapogrupėsnariu–rodėeksperimentus
suelektra,žaidėsuberniukaisfutbolą,pririšoobelaitę,perkasė
smėlįirsukasėlysvę...
„Raselių“grupėstėveliaipripratoprienamųužduočių.Jas

galvodamosstengiamėsnesikartoti.Vienąkartąnamuosevai
kaipiešia,pasisakoįdomiatema,otėvaiužrašojųistorijasir
atnešaįgrupę,kuršimedžiagavisiemspristatomaskirtingais
būdais–iškabinama,perskaitoma,atpasakojama.Kitąkartą
tėveliaipadedasurastiarbaįsimintikokiąnorsįdomiąinforma
ciją,patarlę,mįslę,pastebėjimą.Visataivėliauaptariamasu
grupėsvaikais.Darkitąkartąprašomaparūpintimedžiagos
parodėlėms„Šeimosmedis“,„Tėveliųvaikystėspiešiniai“,„Aš
taippatbuvaumažas(maža)“,„Manomama(močiutė)“,„Mano
augintinis“,dalyvautišeimųkūrybiniųdarbeliųparodose„Mano
svajoniųnamai“, „Skrybėliųkolekcija“ ir t. t.Namųužduotys
suvienijašeimosnariųpastangasįveikiantiššūkį,ugdovaikų
atsakomybę,suaugusiejidaugiausužinoapiedarželio,grupės
gyvenimą.Pamažutėvaiišžiūrovų,stebėtojųtampadalyviais
irpadėjėjais,sukuriamapasitikėjimo,abipusėspagarbos,su
pratimoatmosfera.Tėvainuoširdžiaidomisigrupėsgyvenimu,
vaikųakysspindidžiaugsmuirpasididžiavimu.
Mus žavi tėvų kūrybingumas ir fantazija, atsiradęs noras

bendradarbiauti!Tikkartumes–jėga!

LiudmilaKARKLELIENĖ,RimaJASINSKAJA
Vilniausl.-d.„Gelvonėlis“„Raselių“grupėsauklėtojosmetodininkės

Kartumes–jėga

Patyčiųirnetolerancijosprevencija–aktualusLietuvosvi
suomeneiklausimas.Žeminantiselgesysyrapaplitęsne tik
tarp vaikų, bet ir jaunimobei suaugusiųjų. Į diskriminacijos
prevencijąturiįsitrauktivisi–irmaži,irdideli.Svarbu,kadvai
kainuomažensugdytųsitolerancijąirpagarbą.

Nuokopradėti?Atsakymaspaprastas–nuosavęs.Tai,kaip
elgiamės,kaipbendraujame,kuotikime,kokiasnuostatasar
vertybesturimeirtransliuojameaplinkiniams,labiausiailemia
mūsųvaidmenįbendruomenėjeirkaipprisidėsimevykdantdis
kriminacijosprevenciją,mažinantpatyčiųmastą.Sunkutikėtis,
kad sustabdysime patyčias nieko nedarydami, tik tikėdami,
jogtokiapatirtisyravertingairpadedaįgytinaudingųįgūdžių.
Turimenuomažensmokytivaikusžvelgtiįšaliaesantįkaipį
išskirtinęasmenybę,neskubėtijosvertinti.
VilniausLakštingalųgatvėje įsikūrusiosketuriosskirtingos

įstaigos–lopšelisdarželis„Lakštingala“,specialiojougdymo

GerumoangelasLakštingalųgatvėje

centras„Aidas“,Vaikųirjaunimopensionas,socialinėsglobos
namai„Gilė“–kalėdiniulaikotarpiusustiprinobendradarbiavi
mą,kaivaikailankėsivienipaskitus.Įsvečiusjienešėsavo
„Gerumoangelą“:netikėtąstaigmeną,nuostabiuspalinkėjimus,
draugiškąrankospaspaudimą,skambiądainą...
Šių įstaigųvaikamssudaromossąlygosbendrautisukito

kiaisneijiebendraamžiais,kartuleisti laiką,žaisti,dalyvauti
bendruose renginiuose. Jie skatinami pripažinti skirtumus.
Nereikiavaikamssakyti, kadesamevienodi, jei tokienesa
me.Messkirtingaisuvokiamepasaulį,jaučiame,mąstome...
Svarbu padėti vaikamspamatyti, kad dėl savo skirtumų jie
nėramažiauvertingi.
Pedagogai nuolat vaikams rodydami tolerantiško elgesio

modelįskatinairšeimasatidžiaupažvelgtiįpatyčiųproblemą,
patiemsieškotisprendimobūdų.

As ta STULGAITIENĖ
Vilniausl.-d.„Lakštingala“direktorėspavaduotojaugdymui
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Profesinio mokymo institucijose

Džiugu,kadgalimeprisijungtiprieįvairiųEuroposSąjungos
organizuojamųprojektų.Praėjusiųmetųpabaigojedalyvavo
mevienamejų–„Europosprofesiniųgebėjimųsavaitė–at
rasksavotalentą!“.ŠįprojektąEuroposKomisijaorganizavo
pirmąkartą.
VšĮKlaipėdoslaivųstatybosirremontomokyklosbendruo

menės komanda suruošė renginį „Pakeisk profesiją vienai
valandai!“,įkurįpakvietėkeliolikažymiųklaipėdiečių:miesto
merąVytautąGrubliauską,AB„Vakarųlaivųgamyklos“įmonių
grupės generalinį direktoriųArnoldą
ŠileikąirpersonalodirektoręAląMin
kevičienę,VšĮVakarųistorijosfondo
direktoriųAurimąMockų, Švietimo
kokybėsirregioninėspolitikosdepar
tamentoRegioninėspolitikosanalizės
skyriaus vyresniuosius specialistus
BirutęBanevičienę,GenovaitęBut
kienę,KastytįAugaitįirkitusgarbius
bei žinomus žmones. Visi dalyviai
iš pradžių buvo palydėti į skaityklą,
kurioje būsimasis suvirintojasVilius
Milerisirlogisteekspeditorebesiruo
šianti tapti ErikaŠidlauskytė į juos
kreipėsi eilėmis apie tikslų siekiantį
atkaklųžmogų.Abumokiniaipaminė
jo,kadvisiškainesvarbigimimovieta
(miestasarkaimas),betkiekvienasrinkdamasisbūsimąkelią
ilgaisvarsto,kurstotimokytis.JiepasirinkoKlaipėdą,mūsų
mokyklą,nestai vienintelisuostamiestisLietuvoje,olaivųsta
tybairremontasyraromantiškosspecialybės.Besimokantieji
supranta, kad švietimo institucija – kelio pradžia, pažinimo,
savęsatradimopradžiamokslis.
Renginiovedėjaipasinaudojoprogapapasakotiapiesavo–

suvirintojo ir logisto ekspeditoriaus– profesijas.Suvirintojo
specialybė–vienasvarbiausiųstatantirremontuojantlaivus.
Mokiniai patenkinti, kadmokykloje yra įrengtasmodernus
praktiniomokymocentras.Jieišmokstaskaitytibrėžinius,vi
rintinaujausiaįranga,dirbdamisudujinioirplazminiopjovimo
įranga sužino, kaip sureguliuoti pjovimo ir virinimo režimus.
Mokydamiesiįgyjanetikprofesiniųįgūdžių,betirugdosiko
lektyviškumo,kruopštumosavybes, loginįmąstymą.Vilius ir
jobendrakursiaidžiaugiasipasirinkęsuvirintojoprofesiją,nes
specialistųpaklausadidelė,darboperspektyvosgeros.Tokia
yrašiprofesija...Perrenginįsvečiaigalėjoapsirengtisuvirintojo
aprangąirtaippasijustijųkailyje.
Būsimoji logistė ekspeditorėErika pasakojo, kad baigusi

mokslusgebėsvertintiversloaplinkąirtransportoplėtrosten
dencijas,valdytilogistikosinformacijossrautusnaudodamasi
informacinėmistechnologijomis,analizuotiirvertintilogistinio
produktovežimotechnologinįprocesą,atliktikroviniųsandėlia
vimoirtransportavimodarbus,tvarkytiužsakymus,rengtido
kumentus,parinktitinkamiausiusmaršrutusirkroviniamsvežti
skirtastransportopriemones,apskaičiuotimaršrutosąnaudas.
Gavędiplomąjiirjosbendrakursiaigalėsdirbtitransportologis
tikosįmonėse,sandėliuose,terminaluose,kelių,geležinkelio,
jūrųiruostotransportoįstaigose.Jeipanorės,turėsgalimybę
mokytisnetikLietuvos,betirkitųšaliųaukštosiosemokyklo
se.Perrenginįkviestiniaidalyviaigalėjo„keliauti“išVilniaus
įBriuselįįsivaizduodami,kadsekavežamuskrovinius,lanko
mūsųmokyklospartneriusvisojeEuropoje.
Renginiotęsinysvykokitojeerdvėje–Inžinerinėspramonės

sektoriniamepraktiniomokymocentre.Dalyviamsapsivilkus
suvirintojodrabužiusmokytojaisupažindinosudarbųsaugos

reikalavimaisirpakvietėatliktiužduo
tį.Apibendrindamirenginįjiekalbėjo,
kadmūsųmokyklayratikmažadidžiu
lioEuroposSąjungosšvietimotinklo
dalis,bettaipgera,kaigalimeįsitraukti
į įvairius organizuojamus projektus.
Vadovaidžiaugėsi,kadsvečiaisurado
laikoatvykti,nepabūgoiššūkių.
Klaipėdos savivaldybėsKontrolės

irprevencijosposkyriovedėjasVilius
Valysteigė,kadperrenginįparodytas
aukštasprofesiniougdymomeistriš
kumas,omūsųruošiamispecialistai
ypačreikalingi.Kitidalyviaipaminėjo,

kadmokykla,laboratorijos,praktiniomokymocentraibeMoky
tojo–beverčiai,todėlvisabendruomenėnusipelnoypatingos
pagarbos.Švietimokokybėsirregioninėspolitikosdepartamen
tovyresniojispecialistėB.Banevičienėdėkojomokytojams,pa
rengusiemsaukštolygiorenginį,pabrėžė,kadmūsųmokykloje
jauseniaiorganizuojamidėmesiovertiprojektai.
Bettaidarneviskas!„Neptūno“krepšinioklubokrepšininkai

irAB„Vakarųlaivųgamyklos“įmoniųgrupėmokyklosbendruo
meneipadovanojo400bilietų į „Neptūno“ irUšako „Sportif“
(Turkija)Tarptautinės krepšinio federacijosČempionų lygos
turnyroantrojoratorungtynes.

Gruodžiopradžiojemokyklojevykoatvirųdurųdienos„Pro
fesijųmugė“. Per jasKlaipėdos regiono bendrojo ugdymo
mokyklųauklėtiniaigalėjosusipažintisuvisomisruošiamomis
profesijomis(suvirintojo,laivųkorpusųsurinkėjo,laivųelektros
irradijosistemųmontuotojo,laivųsistemųirįrengimųmontuo
tojo, santechniko, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų
gamintojo,montuotojo,logistoekspeditoriaus).Mokiniaikartu
suprofesijosmokytojaisrodėgaminius,simbolizuojančiusjų
specialybei reikalingus praktinius įgūdžius. Inžinerinės pra
monėssektoriniamepraktiniomokymocentresusidomėjusieji
galėjonetikpamatyti,betirišbandytiprofesiją,pageidavusieji
gaminokalėdinędekoracijąarsimbolįpasitelkdamiirįtraukdami
specialybėsdalykus(suvirinimą,metalokonstrukcijųpjovimą,
surinkimąirkt.).
Taigimokykloje rimtaimokomasi, dirbama, organizuojami

renginiai,oveiklųtikslas–informuotibendrojougdymomokyklų
mokiniusapiemūsųįstaigojegalimasįgytispecialybes,didinti
profesiniorengimoirmokymožinomumąbendruomenėje,viso
jeEuropoje,prisistatytiirsudominti,padėtisuprastiprofesinio
rengimoirmokymonaudą,nesnuspręstimokytisprofesinėje
mokyklojeyraišmintingaspasirinkimas.

DanguolėPAŠIŠKEvIčIENĖ
VšĮKlaipėdoslaivųstatybosirremontom-klos

lietuviųkalbosirliteratūrosmokytojametodininkė

Pakeiskprofesijąvienaivalandai!
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PervisąLietuvąnuvilnijoBibliotekųmetųbaigia
miejirenginiai.JiebuvopalydėtiirŽeimeliožemės
ūkiomokyklos bibliotekoje. Renginyje dalyvavo
miestelio švietimo ir kultūros įstaigųdarbuotojos:
ŽeimeliogimnazijosbibliotekininkėVirgutėGribie
nė,PakruojoJuozoPaukštelioviešosiosbibliotekos
ŽeimeliopadaliniovyriausiojibibliotekininkėVirginija
Balčiūnienė,viešniosišdarželiodaugiafunkciocen
tro„Ąžuoliukas“,muziejaus„Žiemgala“.
Neatsitiktinai baigiamąjį renginį pavadinome

„Šviesos irpadėkosdiena“– jisvykošv.Liucijos
dieną.TikybosmokytojaVilmaPlačakienėpristatė
šv. Liucijos gyvenimo istoriją ir šios dienospras
mę.SusimąstytikvietėmokinėsAinosJasėnaitės
irmokytojosVilmos skaitomosmintys, Šventojo
Raštožodžiai.Surenginioviešniomisapsikeitėme
padėkosžodžiaisirdovanėlėmis,prisiminėmesvar
biausiusirreikšmingiausiusBibliotekųmetųrenginius.
Mūsųmokyklosbibliotekatenkinanetiksavobendruomenės

nariųporeikius, joje lankosi irŽeimeliogimnazijosmokiniai,
mokytojai,senjorai,studentai,kitimiesteliogyventojai.Norė
damadarplačiauatvertibibliotekosdurisjaunimuišiaisme
taisorganizavaususitikimussugimnazistaisirdarželinukais.
Vyko įvairūsužsiėmimai, parodos, šventės.Mūsųmokyklos
mokiniamssurengtaekskursijaįviešosiosbibliotekospadali
nį,kursusipažinomesutrimačiospausdintuvogalimybėmis,
žiūrėjomeprevencinįfilmuką.Savobibliotekojeorganizavome 
6renginius,18spaudiniųir3mokiniųdarbųparodas,2akcijas,
diskusiją,kūrybinesdirbtuvėles.Perįvairiasveiklasstengiuosi
suteikti kuodaugiau informacijosapiemūsųkraštą,priminti
apiečiagyvenusiusžmones.ŠiaismetaisvisaLietuvaminėjo
JuliausJuzeliūno100ąsiasgimimometines,kraštiečiuibuvo
parengtasstendas,oprobibliotekoslangąmokiniaiirsvečiai
galėjopažvelgtiįnamą,kuriamegyvenokompozitorius.Balandį
Latvijojevykotarptautinėkonferencija„Įmintaisžiemgaliųpėd
sakais“,kurinutiesėbendradarbiavimotiltustarpabiejųšalių
bibliotekininkių.Gegužę į Žeimelį buvoatvykusi kaimyninės

„Šviesosirpadėkosdiena“bibliotekoje

šalies kultūrosdarbuotojų delegacija.Už tai esamedėkingi
darželiodaugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktorei Laimai
Karpavičiūtei,miesteliokultūrosžidiniopuoselėtojai.Jinetik
užmezgėglaudžiusryšiussuLatvija,betirįšiąveikląįtraukė
rajonobeiseniūnijosbibliotekininkes.DarŽeimelyjevykorajono
mokyklųbibliotekininkųseminaras„Žiemgaloskraštobibliote
kųveikla.Gerosiospatirtiessklaida“,kuriamesugimnazijos 
bibliotekininkeV.Gribiene kolegėmspristatėmesavodarbo
metodus.
Džiaugiuosi,kadmanoidėjaspalaikomokyklosdirektorius

AntanasIndriulis irvisa įstaigosbendruomenė– jiemsbuvo
padėkota už dalyvavimą renginiuose, bendradarbiavimą ir
visokeriopąpagalbą.Padėkomisiratminimodovanėlėmisap
dovanojomegeriausiusskaitytojus.
Muzikinį sveikinimą šventės dalyviams dovanojomokinių

ansamblis,vadovaujamasEditosDovidonienės.Renginiopa
baigojevisivaišinositortu,kurįiškepėŽeimeliogimnazijosIIg
klasėsmokinės.

Re gi na NoREIKIENĖ
Žeimeliožemėsūkiom-klosbibliotekininkė

LarisosKazakevičienėsnuotr.

GruodįVilniaus technologijų ir verslo profesiniomokymo
centre vykonacionalinis profesiniomeistriškumokonkursas
„Metaloapdirbimostaklininkas2016“.Konkursedalyvautibuvo
kviečiamipirmokursobūsimiejimetaloapdirbimostaklininkaiiš
šaliesprofesiniųmokyklų,oprizinesvietasatitinkamaipasidalijo
Ukmergėstechnologijųirverslomokyklos,Vilniaustechnolo
gijųirversloprofesiniomokymocentrobeiAlytausprofesinio
rengimocentroauklėtiniai.
Teisęruoštivienuspaklausiausiųinžinerinėskryptiesspe

Meistriškumokonkursepaaiškėjogeriausi 
Lie tu vos me ta lo ap dir bi mo spe cia lis tai

cialistų–metaloapdirbimostaklininkus–turišešiosLietuvos
profesiniomokymoįstaigos.Tikketurioseišjųdabarmokosi
būsimiejišioskryptiesspecialistai.Nors irmokymocentruo
se įrengtosmodernios, europietiško lygiopraktiniomokymo
bazės,ogamybosįmonėseįvairausprofiliometaloapdirbėjų
trūksta, jaunimas inžinerines specialybes renkasi nenoriai.
Nacionalinis profesiniomeistriškumo konkursas – viena iš
galimybių populiarintimetalo apdirbimo staklininko profesi
ją,skatinti jaunuoliusdomėtis inžinerinėmistechnologijomis. 
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Nuokoprasidedakeliasįsėkmę?Matyt,pirmasissėkmės
formulėsdėmuoyrasavęspažinimas,gebėjimųirkompetenci
jųįvertinimas.Antrasiskomponentas–nuolatinistobulėjimas,
asmensgalimybiųišskleidimasirįgyvendinimas.Tokiekryptingi
žingsneliaikarjeroslinkvykdomiperVilniausautomechanikosir
verslomokyklojeorganizuojamuskonkursus,įvairiusrenginius.
Mokykla aktyviai dalyvavoEuropos profesinių gebėjimų

savaitėje„Atrasksavotalentą“.Savaitėsrenginiųtikslas– 
paskatintiįvairausamžiausmokiniusrinktisprofesinįmokymąsi
iratskleistisavogebėjimusbeitalentus.Gruodžio5–9d.mokyk
lojevykoprofesiniųgebėjimųfiesta„Atrasksėkmėsformulę“. 
Būsimiejiautomobiliųmechanikaivaržėsikonkurse„Automo
bilio„batų“žinovas“.Jieklientamsteikėrekomendacijas,kaip
rinktispadangas.Mūsųsvečiai–VilniausJonoBasanavičiaus
gimnazijosmokiniai – sakė, kaddabar jau tikrai neapsiriks
pirkdamipadangas,irpabrėžė,jogpasikeitėjųnuomonėapie
automobiliųmechanikoprofesiją–jireikalingairįdomi.

Kiekvienas„Dujųskirstymomechanizmoremonto,vožtuvo
išėmimo ir įdėjimo varžybų“ dalyvis galėjo pabandyti atlikti
užduotį.TaipmūsųirVilniausJ.Basanavičiausmokiniaigilino
žinias,įgijonaujųįgūdžių.Stebintatrodė,kaddarbaslengvas,
betneturintiejiįgūdžiųklydo,pamiršdavotechnologiniusreika
lavimusirdarbųsaugą.Povaržybųvisidalyviaitvirtino,kad
reikiadaugmokytis,įgytipatirties,įtvirtintigebėjimusnorinttapti
auksiniųrankųmeistru,gerąatlyginimągaunančiuspecialistu.
Mokiniaipermetalotechnologijųdarbųpamokaskūrėau

tomechanikospecialybęįprasminantįknygosviršelįišmetalo.
Į šią knygąbus segami ypatingi automechaniko specialybę
siekiančiųįgytimokiniųpasiekimai.
Mokyklossektoriniamepraktiniomokymocentrevykomo

kyklinisprofesiniomeistriškumokonkursas„Jaunasisautome

Sėkmėsformulėspaieškos

chanikas2016–2017“.Automobiliųmechanikų ir elektrome
chanikųspecialybiųbaigiamųjųkursųmokiniaiatlikoteorines
irpraktinesužduotis.
Bukiškiųskyriujeorganizuotasprofesiniomeistriškumokon

kursas„Jaunasistraktorininkas2016–2017“.Perjįišbandytos
ir įvertintos žemėsūkiomašinųmechanizmų, jų paskirties,
veikimoypatumų,valdymokompetencijos.
Gebėjimųirkompetencijųfiestoje„Žaidžiameprofesionalus“

užduotisatlikobūsimosiossiuvėjos,sukirpėjoskonstruktorėsir
VilniausJ.Basanavičiausgimnazijosmokinės.Šoutikslas–per
keturiasvalandaspasiūtisuknelęišduotųmedžiagųirpalyginti,
kąpertąpatįlaikągalisukurtijauįgijusiosspecialybę,prade
dančiosarvisainesimokusiosšioamatomerginos.
Baigiamajame renginyje „Žvaigždės 2016“ bendruomenė

dėkojo „ModusGroup“ atstovams, papuošusiemsmokyklos
fojėmoderniustendu,džiaugėsisocialiniųpartnerių(„Rimto
ma“,„Ausegra“,„Visiįrankiai“,„Egzotika“,„InterCars“)įvairių
konkursųnugalėtojamsskirtaisprizais,plojoŠvedijojevykusio
„EuroSkills2016“geriausiųEuroposjaunųjųdarbininkųkon
kursodalyviuiTautvyduiTunkiuiirjįlydėjusiam,konkursever
tintojuekspertudirbusiamVitalijuiKabeliui(„EuroSkills2010“
sidabromedaliolaimėtojas).Apdovanojimųšventėsdalyvius
talentaisstebinošokantysirgitaraskambinantysmokiniai,vai
kinųansamblis.Džiaugėsivisamokyklosbendruomenė–šios
savaitėsrenginiaiįkvėpėsiektiprofesiniotobulumoirįprasminti
bendruosiusgebėjimus.Europosprofesiniųgebėjimųsavaitė
„Atrasksavotalentą“mokiniamspadėjosuprasti,kadsėkmė–
taipuikūsprofesiniaigebėjimaiirsocializacija.Tonuolatsiekia
Vilniausautomechanikosirverslomokyklosbendruomenė.

AldonaPAŽUSIENĖ
Lietuviųkalbosmokytojametodininkė

„Džiugu,kadpo ilgų tylosmetųvėlatkreipiamasdėmesys į
metalo apdirbimo staklininkoprofesiją – garbingą ir techni
nio tikslumo reikalaujantį amatą, kurio atstovai privalo kelti
galvas, nes jųmeistriškumas leidžia didžiausioms Lietuvos
gamybos įmonėms sukurti pridėtinę vertę“, – sveikinimo 
kalbojesakėkonkursogarbėssvečias,buvęsVilniaus tech
nologijų ir verslo profesiniomokymo centroEnergetikos ir
mechatronikos skyriaus vadovas ir profesijosmokytojas 
EdmundasMarkuškis.
Perprofesiniomeistriškumokonkursąvaržovaiišskirtingų

mokymoįstaigųturėjoįveiktiteoriniųžiniųirpraktiniųįgūdžių
patikrinimoetapus.Svarbiausiasišjų–praktiniųgebėjimųiš
bandymas,kuriame,naudodamiesipateiktubrėžiniu,dalyviai
universaliomisfrezavimoirtekinimostaklėmisturėjopagaminti
detalę.Ukmergės technologijų ir verslomokyklosmokinio
EdvinoSėlinogaminysvertinimokomisijosbuvopripažintas

kaipnepriekaištingas.Tai,beabejonės, ir lėmėvaikinoper
galękonkurse.SusumavusabiejųetapųrezultatusŠvietimoir
moksloministerijosantrojolaipsniodiplomasįteiktasMateušui
GradzevičiuiišVilniaustechnologijųirversloprofesiniomokymo
centro,trečiojo–Alytausprofesiniorengimocentroauklėtiniui
LukuiSakevičiui.
Pasakvertinimokomisijospirmininko,UAB„AbplanalpEn

gineering“technikosdirektoriausViktoroPerfilovo,konkursas
buvo itin objektyvus: „Kokybiškai paruoštas teorinis testas,
praktinėsužduotiesbrėžinys,nešališkasirkonstruktyvusver
tinimasleidosąžiningaiirveiksmingaiišskirtigeriausiussavo
sritiesmeistrus.“Perapdovanojimųceremonijąpadėkotane
tikdalyviams,betirjuosparuošusiemsprofesijosmokytojams,
visiems,kasnuoširdžiaiprisidėjoprieinžineriniųtechnologijų
sklaidos.

Mi le na PU CHO VA
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Specialiosiose mokyklose

Daugiaunei100specialiųjųporeikiųturinčiųvaikųdalyvauja
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre organizuo
jamoseneformaliojošvietimoveiklose.Kiekvienam jųbūrys
pedagogųpadedapajustigyvenimodžiaugsmą.Neformalusis
švietimas–kryptingaveikla,kuriasiekiamaugdytiasmenybes
ir skatinti jaunimąaktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Mokyklosevaikaidaugiausiamokosi,oneieškosavojo„aš“.
Centrotikslas–netikišmokytijaunimąįvairiųdalykųpagrindų,
betirugdytijuos,ragintiatrastisave,pažintikitus.„Šviesos“
specialiojougdymocentras–taivieta,kurvaikaiyraskatina
mipažintipasaulį,patirtinaujųįspūdžiųirrastidraugųišviso
pasaulio.

Teatroveiklojejauniejiaktoriaipersikūnijaįįvairiausiusperso
nažus,mokosiišreikštisavojausmusiratskleistikūrybiškumą.
Mokiniamssuteikiamagalimybėvaidintiprofesionaliosesce
nose,stebėtibendraamžiųvaidinimus.Vaikaitaippatmėgsta
keramiką,dailę,lankosiparodose,jųdarbaipristatomibiblio
tekoseirLietuvosmiestųsavivaldybėsearmugėse.
Sportuojantgerėjanuotaika,lengviaumokytis,todėlvaikams

siūlomos įvairios sporto šakos – krepšinis, bočia (sportinis

Ne for ma lu sis švie ti mas su tri ku sio in te lek to vai kams –  
keliasįsėkmę!

žaidimassurutuliais),plaukimas,aerobika irkt.Centre tam
pritaikytos specialioserdvės.Vaikai dalyvauja sporto varžy
bose,plaukimočempionatuose,stebi„Lietkabelio“rungtynes.

Šokis–darvienapopuliariveikla,
geriausias būdas išreikšti emocijas,
jausmus.Daugumaivaikųšoktidaug
įdomiauneisportuoti.Jietampalanks
tesni, judresni. Centro šokių grupė
pasirodomiestorenginiuose,festiva
liuose,konkursuose,kartusupartne
riaisorganizuojašokiųpasirodymus.
Krikščioniškųjų vertybių ugdymo

būrelis formuojamokinių vidinį pa
saulį.Užsiėmimaivykstabažnyčioje– 
taip susipažįstama sumiesto ben
druomene.Panevėžio„Šviesos“spe
cialiojougdymocentrerengiamifilmų
vakarai, kepamos picos, švenčiami
gimtadieniai, netradicinėse erdvėse
minimostarptautinėsšventės.Visatai
skatinabendruomeniškumąirpadeda
atrastisave.Taipuikigalimybėaugti
kaip asmenybei, taptimotyvuotu ir
pilietiškužmogumi.

Kris ti na RAŠčIUvIENĖ
Neformaliojougdymoskyriausvedėja
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Įprastinės raidos vaikas pradeda kalbėti natūraliai. Kūdi
kiuididelęįtakądarobuvimassukalbančiaisžmonėmis–tai
lyg paskata ištarti pirmuosius žodžius. Žmogaus smegenys
sudarytos taip, kad kalbėti jis išmoksta beveik instinktyviai,
tačiauneivienasnegimsta jaumokėdamasskaityti. Išmokti
skaityti – tai didelių pastangų reikalaujantis darbas, kartais
tampantistikruiššūkiu.

Jauįdarželįarpirmąklasęatėjęsvaikasatsinešasavošei
mos kultūrą, genetiką, omokykla padedaplėtoti pomėgius,
gabumus,tenkintilūkesčius.Kiekvienasžmogusturiprigimtinių
fiziologiniųporeikių.Vaikams,oypačsusiduriantiemssumo
kymosisunkumais,labaisvarbusyradienosrežimas.Svarbu
skatintitinkamusmažyliomiegoįpročius.Jeijamsunkulaiku
atsigultiiružmigti,pasistenkitesureguliuotimiegorežimąanks
tindamiatsigulimolaikąpo15min.Perkeliassavaitesvaikas
įprasprienaujomiegolaiko.Jeijisneišsimiegojo,kitądieną
būkiteatlaidesni,išsiaiškinkitenemigospriežastį.Svarbiausias
skaitymoužduotisatlikitetada,kaivaikasgeraipailsėjęsiryra
darbingiausias.
Vaikų, kuriems tėvai ikimokykliniame, priešmokykliniame

amžiujearpradinėseklasėseskaitėkasdienarbeveikkasdien,
mokymosirezultataipagerėjamaždaug25proc.,palygintisu
tais,kuriemstėvaineskaitėarbaskaitėmažai.Kartuskaity
kitemokytojospaskirtasarpatiesvaikopasirinktasknygas.
Taippajusite artimesnį psichologinį ryšį ir patirsite skaitymo
džiaugsmą.Leiskitevaikuiperskaitytivienąpastraipą,otada
Jūs perskaitykite dvi. Paaiškinkite naujų, nežinomų žodžių
reikšmes.Jeivaikasskaitolėčiau,informuokitemokytojąapie
tai,perkieklaikojisatliekaskaitymoužduotis,tadamokyto
jasgalisutrumpintiužduotiesapimtį,kadmažylisnepavargtų.
Skaitymasvaikuiturėtųbūti„kasdienėduona“,nesskaitymo
sunkumų turinčiammažyliuiskaityti reikėtųkasdienbentpo
10–20min.Paskatinkitejįperskaitytitrumpusstraipsneliuslaik

Vaikomokymosisėkmęlemiaatsakingitėvai

raščiuose,žurnaluose,kinofilmųapžvalgas,jeivaikuipatinka
sportas,skaitykitesportonaujienas.Pateikiteįgarsintaskny
gas:vaikasvienumetugalėssinchroniškaiskaitytiirklausyti.
JeiJūsųmažylisskaitoapiegyvūnus,nuvežkitejįįzoologijos
sodą,jeidomisiaugalais–įbotanikossodąirpan.Mokydami
skaitytimažesniusvaikus,sulėlėmisvaidinkiteįvairiasistorijas.
Paskatinkitebūtivienamišveikėjų,įsitrauktiįvaidinimą.Visada
padėkitemažyliuiperskaityti,skaitykitegarsiai,pašnibždomis
irtyliai,keiskiteintonacijas,mokykitepajustikūrinio„skonį“.
Skaitymasyraglaudžiaisusijęssurašymu,todėlskaitymo

sunkumų turinčiam vaikui dažnai kyla ir rašymoproblemų.
Rašydami namuose naudokite dvigubo diktavimometodą.
Pavyzdžiui,rašydamilaiškąKalėdųseneliui,padėkosraštelius
argimtadieniosveikinimus,paprašykitevaikopadiktuotiJums,
otadaJūsperskaitykiteirpaprašykitemažylioužrašytitąpatį
tekstą,kurįdiktavo.Nupirkiterašikliųirpieštukųsuspecialiais
antgaliais, kuriais galima ištrinti klaidingai parašius, nes tai
padės išvengtinusivylimo irnepasitenkinimopadariusdaug
klaidų.SkatinkitevaikąpadėtiJumssudarytipirkiniųsąrašą,
parašytitoligyvenančiamdrauguiargiminaičiuilaišką.Tyrimais
nustatyta,kadmokymasišryškinantvaizdinękalbąirortografiją
suteikiailgiautrunkančiųrezultatųneguviensakytinisfonologi
nismokymas.Bendraukitesumokytojais,mokyklosspecialis
tais,kuriemsJūsųvaikomokymasisyrataippatsvarbus,kaip
irJumspatiems.Nepamirškitepagirtiuždaromąpažangąar
geraiatliktusdarbus,jukkiekvienasvaikasturiprigimtinęteisę
būtimylimasirįvertintas.
Skaitymo svarba yradidžiulė, nes visavertismokiniųmo

kymasispervisųdalykųpamokasyraneįmanomasbegerų
skaitymo,rašymoįgūdžiųirskaitymosąmoningumo.

LaimaPAULAUSKIENĖ
Joniškior.švietimocentropedagoginėspsichologinėstarnybos

logopedėmetodininkė

Kaip lietuviųkalbospramokytipabėgėliųvaikus irkaipsu
jais,dažnaikalbančiaistiksavogimtąjakalba,išpatpradžių
susikalbėti?Jonavosr.RuklosJonoStanislauskomokyklos
daugiafunkciocentromokytojai,kitataučiusmokantyskelioli
kametų,išsavopatirtiesgalipatvirtinti,kadgyvosioskalbos
padedapramoktiįvairiausižaidimai,filmai,karaokė,galųgale
galimanaudotisirinterneteesančiomisvertimosistemomis.
Savomokymo patirtimimokytojai dalijosi gruodžio 20 d.

šiojemokyklojevykusiameseminare.Ugdymoplėtotėscentro
direktoriusGiedriusVaidelis informavo, kadbus rengiamas
priemoniųplanas,kaipLietuvosmokyklosemokytiirintegruoti
skirtingųkultūrųvaikus.TadRuklosJ.Stanislauskomokyklos
daugiafunkciocentro,ilgaiirnuosekliaidirbančiosupabėgėlių
vaikais,patirtisypačvertinga.

KAIPSUSIKALBėTI?

Dabaršiojeįstaigojemokomi48pabėgėliųvaikaiišSirijos,
Irako,Azerbaidžanoirkitųšalių.Šiaismokslometaisatvyko
28vaikai.Apie20proc.atvykstančiųjų,ypačišSirijos,niekada
nėralankęjokiosmokyklos.
Pirmiausia,sukuosusiduriamokytojai,–kaipsu jaissu

sikalbėti?Daugelis vaikų ir paauglių nemokaanglų kalbos,
šnekatiksavogimtąjakalba.BeatričėBernotienėlietuviųkal

Kaipmokytiirintegruotipabėgėliųvaikus?
Ruk los Jo no Sta nis laus ko mo kyk los-dau gia funk cio cen tro pa tir tis

bospabėgėliųvaikusmokojau18metųirpertąlaikąišbandė
įvairiausiasmetodikas.Mokytiskalbosypačpadedažaidimai,
pavyzdžiui,sumokiniaisvaizduotėje„gamina“tradiciniuspa
tiekalusirtaipmokosi,kaippavadintiįvairųmaistą.Okaibu
vosniego,suvaikaisnulipdėsenįbesmegenį–taipsužinojo
nemažaikūnodaliųpavadinimų.PriešpatKalėdasmokiniai
jausugebėjoparašyti laiškąKalėdųseneliui.Beje,darželyje
buvoirtoksatvejis,kaiauklėtojoskalbėjosisuvaikuangliškai,
tačiauatėjętėvaipaprašėjųbendrautitiklietuviškai.Apskritai
ikimokyklinio amžiaus vaikai imlesni svetimai kalbai ir, kaip
sakoBirutėSkripnik,Ruklos J.Stanislauskomokyklosdau
giafunkciocentrodirektoriauspavaduotojaskyriui „Pušaitė“,
jau po dviejų savaičiųmažiejimoka pasisveikinti, pasakyti
„ačiū“irdaugybękitųpaprastųkasdienybėjevartojamųžodžių.
Karobaisumus išgyvenusiemsvaikamsypačsunkuprisitai
kyti naujoje aplinkoje.Pabėgėliųmažyliai į darželio grupes
integruojami pagal amžių, bet brolių ir seserų stengiamasi 
neišskirti.
PasakmokyklosdirektoriausDariausMockaus,buvoban

dytaprisikviestistudentųarabistų,kadcentreatliktųpraktiką,
tačiautokiųneatsirado.Didelėpagalbacentruibūtųnorskartą
persavaitęateinantisvertėjas,mokantisarabiškai.
Mokyklojedaugiafunkciamecentre yra dvi išlyginamosios

klasės,kuriosevaikaimokomilietuviųkalbos.Šioseklasėse
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AlytausAdolfoRamanauskoVanagogimnazijosmokytojai
JovitaŽilinskienė,VirginijaGaižauskienė,SnieguolėValentuko
nienėirTomasBalynaslankėsiDenizlyje(Turkija).Taipamokų
dėstymovizitaspartneriųmokyklojepagaltarptautinįprojektą
„Mokyklašiandienirrytoj“.

Anglų kalbosmokytojosmetodininkės J. Žilinskienė ir
V.Gaižauskienėperpamokastaikėdalykoirkalbosintegruoto
mokymo(si) (angl.Content and Language Integrated Lear
ning –CLIL)metodą 11–12 klasiųmokiniams, technologijų
mokytojametodininkėS.Valentukonienė dešimtokusmokė
gamintitradiciniuslietuviškuspatiekalus,oinformaciniųtech
nologijų(IT)mokytojasmetodininkasT.Balynaspasakojo,kaip
ITnaujovespritaikytiperinformaciniųtechnologijųpamokas.
Taippatjiepristatėsavošalį,gimtąjįmiestąirA.Ramanaus
koVanagogimnaziją.
MokytojaisusipažinosuTurkijosšvietimosistema,pamokų

dėstymometodais.Įdomutai,kadšioješalyje,priešingainei
Lietuvoje, trūkstanemokinių,omokytojų.Didelisgyventojų
skaičius, nuolat didėjantis dėl natūralausprieaugio ir pabė
gėlių išSirijos, Irakoirkitųkarokamuojamųšalių, lemiatai,
kadklasėsyraperpildytos.Mokytojai,išlaikęegzaminą,įgyja
teisędėstytimokiniamsnuopirmosikidvyliktosklasės.Kvali
fikaciniailaipsniainesuteikiami.Vertinimosistemakiekskiriasi
nuomūsiškės–Turkijojemokiniųdarbaivertinaminuo1 iki
100proc.Mokslometaidalijamiįdusemestrus.Baigdami8
klasęmokiniailaikoegzaminą,nuokuriorezultatų,sumuojamų
supaskutiniųtrejųmetųįvertinimųvidurkiu,priklauso,kokioje
ugdymo įstaigoje jie toliaumokysis.Aplankytojemokykloje
mokiniai,pasirinkętiksliųjųmokslųarfilologijosprofilį,mokosi
pagalskirtingasprogramasirturiatitinkamaipo14anglųkalbos
arbamatematikospamokųpersavaitę.Visituripo8pamokas
kasdien,daugumadarlankoįvairiusbūreliusarprivačiasmo
kyklas,taiginamogrįžtatikvakarop.Namųdarbųjiemsbeveik
niekadaneužduodama,tikkartaistenkapasiruoštiturkųliteratū
rosaristorijospamokoms.Užsieniokalbųmokytojamsnereikia

Mo kyk la šian dien ir ry toj

taisytidaugybėsdarbų,nesįbaigiamąjįegzaminąneįeinanei
rašymo,neikalbėjimodalys.
BendradarbiavimassuTurkijoskolegomisbuvo labaima

lonus, šiltas ir draugiškas.Mokytojai patyrė didelį projekto
koordinatorėsSemrosEskinrūpestįirsvetingumą,diskutavo
apie„Erasmus+“projektogalimybes,domėjosiTurkijoskultūra
iristorija.Pervizitąjieįgijodarbinėspatirtiesužsienioorgani
zacijoje,užmezgėkontaktų,tobulinoužsieniokalbosįgūdžius.
Šis projektas finansuojamas remiant EuroposKomisijai,

„Erasmus+“programos,kuriąLietuvojeadministruojaŠvietimo
mainųparamosfondas,lėšomis.

AlytausAdolfoRamanausko-Vanagog-josinf.

dirbatrysmokytojai.Mokyklaitaippatpadedadvipsichologės,
logopedė,socialinėpedagogėirkitispecialistai.Pabėgėliųvai
kamsskiriamasdidesnismokiniokrepšelis.
Kaipo3mėn.(tieklaikopabėgėliųšeimosprivalobūtipri

ėmimocentre)mokiniaiišvyksta,mokyklaparengiapasiekimų
aprašus,kuriuoseatsispindiirjųsavijauta,socializacija,kaip
lankėpamokas.Tokįaprašągaunamokykla,įkuriąvaikasuž
siregistruojajaupalikęscentrą.
Mokyklosvadovaipageidavoišankstosužinotiapieatrinktus

pabėgėliusirkiektosegrupėsebusikimokyklinioarmokyklinio
amžiausvaikų.Taipmokyklagalėtųgeriaupasiruoštipriimti
šiuosvaikus.

IŠMoKSTATIKJAUSDAMIeSISAUGūS

Kitadidelėproblema,mokantpabėgėliųvaikus,–jųjaučiami
karo,didelėspsichologinėstraumospadariniai,nesaugumas.
Mokytojospasakojo,kaddaugumapabėgėliųvaikųpiešiatik
kalnus,tankusirkrintančiasbombas.Būna,kadnupiešęčiapat
piešinįirsudrasko...Kaikurieperpamokasstaiga„atsijungia“,
tampa išsiblaškę,sunkiai susikaupia.Tadvaikai irpaaugliai
mokosi ne tik lietuvių kalbos, rengiamimuzikos, keramikos,
sportoirkitokieužsiėmimai–būtentperneformalųjįšvietimą
jielengviauatsiskleidžiairtampaimlesni.
SeminaredalyvavusiSpecialiosiospedagogikosirpsicho

logijoscentrodirektorėIrmaČižienėpabrėžė,kadvisųpirma
vaikams turi būti sukuriamasaugiaplinka.Kol jienepasijus
saugūs,tolnenorėsmokytisneimatematikos,neikalbos,nei

kitų dalykų.Mokyklos sprendimas– užmegzti kontaktą per
neformalųjįšvietimą–sveikintinaspavyzdys.
Pasitaikoproblemųirdėlmaisto,tinkamosaprangosmokyk

loje.Daugelisnesitikėjo,kadLietuvojebustaipšalta.Rudenį
būtaatsitikimo,kaiatėjusiammokiniui,basnirčiaįsispyrusiam
į„kroksus“,šalikutekoapvyniotikojasirišsiųstiatgalįcentrą,
kadšilčiauapsirengtų.
Apie70proc.vaikųvėluojaįpamokas,kaikurienesuvokia

laikoskirtumų.Daugelisneatliekanamųdarbų,tadmokytojams
tenkapasistengti, kadbūtų daugiaudirbamaper pamokas.
Pedagogai pasakoja visiškai jokių problemų neturintys su
ukrainiečiųvaikais: jielabaimotyvuoti,noriaimokosi lietuvių
kalbos,pavyzdingailankopamokasiratliekavisasužduotis,
dalyvaujaneformaliojošvietimoužsiėmimuose.Jųsituacijakiek
kitokia–daugelisšeimųturilietuviškųšaknų,giminiųLietuvoje
irplanuojačiapasiliktivisamlaikui.
¢ ¢ ¢

SeminarąRuklojeorganizavoŠvietimoirmoksloministerija,
Ugdymoplėtotės centras,Specialiosios pedagogikos ir psi
chologijoscentras.Jotikslas–pagalRuklosJ.Stanislausko
mokyklosdaugiafunkcio centro užsieniečių ugdymoanalizę
parengtipriemoniųplaną,teiktimetodinępagalbąšiosugdymo
įstaigosvadovamsirmokytojamsplečiantžiniasapiemusul
monųkultūrą.Seminaretaippatdalyvavoirpaskaitąapiemu
sulmonųgyvenimobūdąbeišeimąskaitėVilniausuniversiteto
OrientalistikoscentrodėstytojasAlgimantasLitvinas.

AlmavIJEIKYTĖ
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Įsibėgėjusžiemaiatsirandadau
giau laiko apmąstyti tai, kas nu
veiktaperšiuosmetus,pasidžiaugti
dideliais ir sėkmingais darbais,
apsvarstyti, ką reikėtų tobulinti,
suplanuotinaujasveiklas.Prisimi
nimai apie įspūdingiausiąmano
pedagoginio gyvenimo įvykį – 6
savaičiųstažuotęJungtinėseAme
rikosValstijose(JAV)–jautvarkin
gaisugulėįatmintiesstalčius.Tad
dabarnorisišiapatirtimipasidalyti
subendraminčiais,kolegomis,mo
kiniaisirjųtėvais.

Šiųmetų vasarąMontanos uni
versitetas pakvietė 20 anglų kalbos
mokytojų iš viso pasaulio dalyvauti
stažuotėje„PažinkJAVperdemokra
tijosirpilietiškumoprizmę“(„Studythe
UnitedStatesInstitute“).StažuotėsdalyviaisusipažinosuJAV
švietimosistema,supatyrusiaisdėstytojaisirmokslųdaktarais
diskutavoapiemokytojųproblemas,daugkeliavo,kadgalėtų
praplėstisavoakiratįirpamatytikuodaugiauskirtingųvalstijų.
Programostikslas–supažindintianglųkalbosmokytojusišįvai
riausiųpasauliokampelių(Lietuvos,Egipto,Taivano,Mianmaro,
Togo,Botsvanos,Madagaskaro,Irako,Afganistano,Graikijos,
Prancūzijos,Suomijos,Rusijosirkt.)suJAVvisuomene,kul
tūra,vertybėmis,švietimosistemair institucijomisnaudojant
įvairiausiaspatyriminesmokymotechnikas,paskatintijuosdis
kutuotikitosepasauliošalyseaktualiomistemomis,remtiskiek
vienoturimapatirtimi.ProgramosdalyviaisusitikosuMontanos
valstijosgubernatoriauskomanda,įvairiųmiestųsavivaldybių
darbuotojais,mokytojųasociacijųatstovais,lankėsiŠvietimo
ministerijoje,dalijosipatirtimisupedagogais,stebėjopamokas,
diskutavoapiešvietimosistemosypatumus.Kiekvienasdalyvis
privalėjoparengtiprojektąarbaatliktityrimąnaudodamasisin
ternetinėmisduomenųbazėmis,archyvaisirmedžiaga,gauta
perseminarus,paskaitas,praktiniusužsiėmimus.
Stažuotės organizatoriai sukūrė nepaprastai intensyvią

akademinęprogramąMizulosmieste,edukacineskelionesir
pažintiniusvizitusMontanossostinėjeHelenoje, integruotas
ekskursijas įpatįseniausiąpasaulyjeJeloustononacionalinį
parką,indėnųrezervatą,ČarlstonomiestąPietųKarolinosvals
tijojeirJAVsostinęVašingtoną.Programosvietovėsparinktos
ypač apgalvotai, pradėta nuo pačios ramiausios –Mizulos
miestoMontanosvalstijoje,tadaaplankytasvisiškaikitokssa
voklimatuirkultūriniuatspalviuČarlstonasPietųKarolinoje.
Trečiasis kelionėsmiestas ir paskutinė stažuotės stotelė –
spalvingasirtriukšmingasVašingtonas:įspūdingišaliesistoriją
pasakojantyspastatai,Nepriklausomybėsdienosparadas ir
šventinisfejerverkas.

KULTūrINėPATIrTIS

Jaudaugiaunei10metųdomiuosikultūriniųkompetencijų
ugdymu,tyrinėjukultūriniusskirtumusirjųpoveikįžmoniųel
gesiui,komunikacijai.Šiprogramasuteikėprogąsutiktižmonių
iš įvairiausių pasaulio šalių, leido įsitikinti, kaip jų socialinė,
kultūrinėpatirtis ir išsilavinimas lemia jųelgsenosmodelius.
Išvykę iš universitetiniomiestelio,mokytojai kiekvieną kartą
būdavo apgyvendinami su skirtingais programos dalyviais.
Nors tai kai kuriems iš pradžių kėlė nerimą, greitai visi su
prato, kad toksstažuotėsorganizatorių sprendimas–viena 

StažuotėJAV,arbakaisvajonėsvirstarealybe

geriausių programos patirčių.Ben
dravimassuįvairiaisžmonėmisleido
suprasti, kadkiekvienas–unikalus
savomąstymu,minčių raiška ir to
lerancija.Gyvenimasvietosšeimoje
buvopuikiprogasusipažintisuame
rikietišku gyvenimobūdu, ypač kai
šeima tokiaypatinga–vietos indė
nai(angl.NativeAmericans)–savo
papročiais,tradicijomis,vertybėmis,
kuriaspuoselėjairperduodaiškartos
į kartą. Indėnų čiabuvių palikuonys
yraišmokytigerbtigamtą,žino,kad
gamta už tai atsidėkos.Vietiniams
gyventojamssvarbu išsaugoti savo
šaknis, jievaikusauklėjapagalse
nąsias tradicijas, gyvena rezerva
tuose, turi savo valdžios organus,
mokyklas,kurioseskiepijamameilė
genties žmonėms, kalbai, papro
čiamsirkultūrai.

KoIŠMoKAUIrKAIPPrITAIKySIU?

Programa, kurią finansavoJAVvalstybėsdepartamentas,
JAVambasadaVilniuje,–neįkainojamapatirtis.Taigyvenimo
šansas,užkurįturėčiaudėkotilikimui.Atpildasužvisusdarbus
irveiklas,kuriasvykdžiausavogimnazijoje,mieste,šalyjeir
tarptautinėseerdvėse.Stažuotėjepatobulėjaunetikkaipas
menybė,betirkaipmokytoja.DaugsužinojauapieJAVistoriją,
kultūrines ištakas, religiją, žmonių požiūrį, santykius, šalies
valdymo ir rinkimųsistemas.Programaakivaizdžiaiparodė,
kaipsvarbužinotisavoteises,užjaskovotiirjaustisvisaverčiu
piliečiu,reikalingusavošaliai.
Stažuotėjedalyvavęmokytojaiužmezgėryšius,kuriesuda

ryssąlygasbendrauti irbendradarbiauti įtraukiantmokinius,
mokyklųbendruomenes.Programosįgyvendinimolaikotarpiu
sukurtastarptautinisprojektas„Edukacinė irkultūrinėmainų
programa: JAV, Irakas ir Lietuva“. Jamedalyvausmokiniai,
jų tėvai irmokytojai iš JAV, Irako, Lietuvos.Mes, projekto
koordinatoriai –anglų kalbosmokytojaiNancyThibo (JAV),
SherwanasAmeenas (Irakas) ir aš,KristinaUrbonienė, or
ganizuosimedarbą virtualioje erdvėje, skatinsimemokinius
išBigSky irYarmandviduriniųmokyklų,ŠiauliųDidždvario
gimnazijosbendrautiirbendradarbiauti.Ugdytiniaidiskutuos
apiemotyvacijąskatinančiusveiksnius,tėvaidalysispatirtimi,
kaipmokymosiaplinkaveikiamotyvaciją,omokytojaikalbėsis
apiemetodus,padedančiusmokiniamslengviaupasiektimo
kymositikslųirruoštisateitiesprofesijai.Kiekvienatarptautinė
komanda,kuriąsudarysmokiniai,mokytojaiirtėvaiišminėtų
trijųšalių,filmuosvaizdoįrašus,komentuos,imsinterviuiškitų

JAV valstybės departamente

Su kolegėmis iš Togo ir Botsvanos
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projektodalyvių,dėsvaizdoreportažusį„debesį“,taipnaudo
damimoderniąsiasinformacinestechnologijasirtobulindami
skaitmeninius įgūdžius.Projekto tikslai – išmokytimokinius
aktyviaiirsąmoningaimokytissuvokiantsavostiprybes,suma
žinantneigiamųveiksniųįtaką.Vaikaisusipažinssukitųšalių
kultūriniaisypatumais,istorija,geografijairšvietimosistema,
bendradarbiaussubendraamžiaisirpraplėsakiratį.Mokytojai
tobulinsdalykineskompetencijas,išmoksveiksmingaiperteikti
mokomąjąmedžiagą,otėvaisužinos,kaippadėtisavovaikams
geriaumokytis.Projektas,kurisjauprasidedairįgauspagreitį
pomokiniųrudensatostogų,leisplėtotitarptautinįbendradar
biavimą,užsimezgusįperstažuotęJAV.

KoDėLVerTADALyVAUTISTAžUoTėSe?

Pointensyvios6savaičiųprogramos,leidusiossusipažintisu
daugybekitokiųkultūrų,drąsiaigaliuteigti,kadstažuotėJAV–
kiekvienomokytojosvajonė.Taikartuirdidelėatsakomybė,kai

tuesivienintelisLietuvosatstovasirvykstiužAtlantopristatyti
savošalį,joskultūrą,papročius,švietimosistemosypatumus.
Tokiosprogramosplečiaakiratį ir tobulinatarpkultūrinę,mo
kėjimomokytis ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 
Dalyvavimasstažuotėjedarkartąįrodė,kadsvarbiaubūtiiš
skirtiniamnegutobulam.Visiesameskirtingiirdraugeypatingi
savomąstymobūdu,idėjomis,kultūra,išsilavinimuirpožiūriu
įvisatai,kasmussupa.Išlikimetokieirmotyvuokimemoki
niusnetiknaudodaminaujausiastechnologijas,betirbūdami 
nepakartojami–kūrybingi,išradingi,atvirinaujovėmsirpoky
čiams.Neveltuisakoma,kadvienadienapraleistasugeru
mokytojuyradaugvertingesnėneitūkstantisdienųstropaus
mokymosi.
Mokytojamslinkiunebijotiklysti,ieškotiirrasti.Tadamoki

niaibusdėkinginetikuždalykinesžinias,betiružvertingas
gyvenimopamokas.

KristinaURboNIENĖ
ŠiauliųDidždvariog-josanglųkalbosmokytoja

Vasario16osios–Lietuvosvalstybėsatkūrimodienos–
išvakarėsebus įteiktos Lietuvosnacionalinės kultūros ir
menopremijos.Josteikiamoskasmetnuo1989m.Peršį
laikotarpįapdovanotadaugiaukaip150Lietuvoskultūrai
nusipelniusiųžmonių.Džiugu,kad2016m.šį sąrašąpa
pildėirmūsųkraštietis,kinorežisierius,ilgametisLietuvos
kinematografininkų sąjungospirmininkasGytis Lukšas.
Jampremija skirtauž kūrybiškąnacionalinės literatūros
adaptacijąkinokalba.

„Šisįvertinimasreiškia,kadneveltuigyvenau,kūriaufilmus.
Kartaisnetskaičiavausavogyvenimometusfilmųpavadini
mais–taipbuvopaprasčiau.Okainekūriau,laukiaukaipkoks
sportininkasžemostartopozicijojepasirengęskąnorsdaryti“,–
taipžiniąapiesavodarboįvertinimąsutikoseptyniasdešimtme
tiskinoklasikas.Jisdaugiaukaipketurisdešimtmečiusskyrė
kinui.Daugelįsavodarbųsukūrėsovietmečiu,bet įkvėpimo
sėmėsiišlietuviųliteratūrosklasikų–RomualdoGranausko,
KazioSajos,SauliausŠaltenio,MarcelijausMartinaičioirki
tų.Taipgimėvisuotinįpripažinimąpelniusios juostos „Mano
vaikystėsruduo“,„Vasarabaigiasirudenį“,„MėnulioLietuva“,
„Vakarirvisados“.NaujausiasG.Lukšodarbas–„Duburys“.
Šis2009m.sukurtasfilmaspelnėnet3„Sidabrinesgerves“.
Režisieriusirdabarkurdamasfilmąsako,„kadtaiyratikrasis,
visavertisjogyvenimas,ovisakita–laukimas“.

G.LukšasgimėKaune,betužaugoMarijampolėje.Čiapra
gyvenonetaštuoniolikametų.Kaipjispatssako:„Taijukvienas
išsvarbiausiųgyvenimolaikotarpių,kaiformuojasižmogaus
asmenybė.“Gytisaugosuseneliais,nestėvaibuvokūrybininkai
(tėvas–teatro,kinoirtelevizijosdailininkas,mama–aktorė),
tadklajojopovisąLietuvą.Mokėsituometėje2ojojevidurinėje
mokykloje(dabarRimantoStankevičiauspagrindinėmokykla).
Prieškeletąmetųrežisieriuslankėsišiojeugdymoįstaigojeir
mokiniamsvedėlietuviškokinopamoką.Tadajispasakojonetik
apiekinokūrimoprocesą,betirsušypsenaprisiminėjaunystę.
„Galmenininkokeliąirpaskatinorinktistėvai.Jukjieabubuvo
menininkai,senelisirgimėgomuzikuoti,garsinonebyliusfil
mus,harmonizavolietuviųliaudiesdainas,patsjasrašė“,–per
susitikimąkalbėjokūrėjas.Šiltaisžodžiaisapibūdinojįmokiu
siuspedagogus.PrisiminėšviesausatminimomuzikąAntaną
Šmulkštį,kuriovadovaujamamemokyklosorkestregrojo.Per
3metus baigė septynmetėsmuzikosmokyklos fortepijono

ĮvertintasNacionalinekultūrosirmenopremija

klasę,lyglikimasirbuvonulemtas–buspianistas.Betgyve
nimaspakrypokitalinkme.G.Lukšasmėgosėdėtispektaklių
repeticijosetuomečiameKapsukodramosteatre,matė,kaip
repetuojagarsūsrežisieriai–AleksandrasKupstas,Romual
dasJuknevičius,StasysČaikauskas,PovilasGaidys.Regėjo,
kaippirmuosiusžingsniusteatroscenoježengėdabaržinomi
aktoriai–VytautasPaukštė,RegimantasAdomaitis,Algirdas
Grašysirkiti.„Tuometužiūrėjauįjuosirkaipkokiakempinė
siurbiauscenos,režisūrosstebuklus,paradoksus“,–prisimi
nėrežisierius.Okinaskūrėjogyvenimeatsiradojaugyvenant
VilniujeirdirbantJaunimoteatrekoncertmeisteriu.Tenišgirdo
apieMaskvoskinematografijosinstitutą.Jįbaigęsgrįžodirbtiį
Lietuvoskinostudiją.„Laikmetisbuvoganėtinaibaisus,betne
toksjuodas,kaipdabarbandomapiešti.Viskaspriklausonuo
kiekvienožmogaus,jukgalimanettamsiojenaktyjepamatyti
šviesą.Galųgalepačiamreikėtųnorstruputįšviesti...Kaidabar
pagalvojuapievisussavofilmus,galiupasakytivisaisąžinin
gai:galbūtnepastačiaukeliųfilmų,kuriuosnorėjaupastatyti,
betnesukūriaunėvieno,kurionenorėjau.“Ir tikraiG.Lukšo
filmainėrapolitiškaiangažuoti,propagandiniai,kūrėjasniekada
nepriklausėjokiaipartijai.Tiesa,jisnuopatpradžiųdalyvavo
Sąjūdyje,betkaiSąjūdisnuėjo įAtkuriamąjįSeimą–Aukš
čiausiąjąTarybą,pasitraukė. Išėjodaryti tai, konorėjo ir ką
geriausiaimokėjo–kūrėfilmus.G.Lukšokūrybagerbiamauž
profesionalumą,ypatingąestetiką,savitątematikąirkinokalbą.
„Kinasatsiradoiššviesos.Kurdamassiekiau,kadtosšvie

sospasaulyjebūtųkuodaugiau“,–sakoG.Lukšas.Linkime
autoriuikūrybinėssėkmės.

JurgitaPAPEčKYTĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klosmokytoja
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ŠiųmokslometųpradžiojeGeneroloJonoŽemaičioLietuvos
karoakademija(LKA)išleidoknygą„Šaliessaugumasirgyny
ba“,skirtąbendrojougdymomokyklųirneformaliojošvietimo
įstaigųpedagogams.Taileidinys,suteiksiantispapildomųžinių
apiešaliessaugumąirgynybą.Knygojepateikiamanacionalinio
saugumosamprata,informacijaapieLietuvosnacionaliniosau
gumoirkraštoapsaugossistemas,paaiškinamanacionalinio
saugumostrategija,įgyvendinantšaliessaugumoirgynybos
uždavinius.TaippatpristatomaLietuvoskariuomenė,rašoma
apievalstybėsgynybąiršiuolaikinękarybą,pateikiamapapildo
mamedžiaga–išsamūsšaltiniųirrekomenduojamosmokslinės
literatūrossąrašai,naudingosnuorodosįinternetoprieigas.

2016m.lapkritįpasirodėmokomojiknygamokiniamstokiu
pačiupavadinimu.Leidinyjesuteikiamažiniųapiešaliesgyny
bossistemąirgynybospagrindus–pristatomaLietuvoskrašto
apsaugos sistema, Lietuvos kariuomenės struktūra, šalies
gynybosbūdaiirpriemonės.Šiinformacijapadėskiekvienam
mokiniuinuspręsti,kaipjambūtųgeriauįvykdytipareigąTėvy
nei:aratliktibūtinąjąkarotarnybą,artaptisavanoriu,jaunuoju
Šauliųsąjungosnariu,galbūtpasirinktistudijasLietuvoskaro
akademijojeirtaptikarininku.

Mokiniamsirmokytojamsapiešaliessaugumąirgynybą

Nauji leidiniai yra konkretus ilgamečioLKAHumanitarinių
mokslųkatedros(vedėja–doc.dr.RolandaKazlauskaitėMar
kelienė,atsargoskapitonė)mokslinioirmetodiniodarborezul
tatas.ĮgyvendindamiKraštoapsaugosministerijosiniciatyvądėl
Lietuvosjaunimopilietiniougdymotobulinimošaliessaugumo
ir gynybos klausimais, LKAHumanitariniųmokslų katedros
mokslininkaijaunuo2003m.vykdomoksliniuspilietiniougdy
moprocesotobulinimosritiestyrimus(moksliniotyrimotemos
vadovė–doc.dr.AudronėPetrauskaitė,atsargoskapitonė),
analizuojapadėtįLietuvoskariuomenėjeirvisuomenėje,tiria
Lietuvos švietimo sistemos poreikius ir galimybes, skelbia
moksliniusstraipsnius,teikiapraktinesrekomendacijasirsiūly
mus.Abiejųaptariamųknygų,kuriosyrapirmiejiirdabartinėje,
irprieškarionepriklausomojeLietuvojetokiopobūdžioleidiniai,
autorės–jauminėtosistorijosmokslųdaktarėA.Petrauskaitė
iredukologijosmokslųdaktarėR.KazlauskaitėMarkelienė(be
je,2010m.dab.Lietuvosedukologijosuniversiteteapgynusi
pirmąją irkolkasvienintelędabarties irprieškarioLietuvoje
karinėspedagogikosdisertaciją),lektorė,edukologijosmagistrė
RasaGedminienė.

Ha bil. dr. AlgirdasAŽUbALIS
GeneroloJonoŽemaičioLietuvoskaroakademijosprofesorius

Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimo
centre (LMNŠC) susumuoti fotografijos
konkursorezultatai,apdovanotilaimėtojai
iratidarytageriausiųdarbųparoda.Nuo
traukasatrinkovertinimokomisija:Lietu
vos fotomenininkų sąjungospirmininkas
GintarasČesonis, fotomenininkėsVėtrė
Antanavičiūtė irVilmaSamulionytė.Šie
metkonkursui,kurįremiaLietuvosfotome
nininkųsąjunga,274autoriaipateikė1647
darbus.Įšventęatvykoirgrupėmolėtiškių,
dalyvaujančių projekte „Šypsokitės! Jus
fotografuojaMolėtųjaunimas“.
V.Samulionytėskaitėpaskaitą„Tipologi

nėfotografija“.Fotomenininkėsupažindino
sušiožanrofotografijosištakomis,pristatė
garsiųVokietijos,Prancūzijos,Olandijosir
kitų šalių tipologinės fotografijosatstovų
(OttoSteinerto,KarloBlosfeldo,Marcelio
Duchampoirkitų)kūrybą.Jipasakojoapie
kolektyvinęparodą„Scenos“,rudenįvei
kusiąAntanoMončionamuosemuziejuje.
ČiasavodarbuseksponavoLietuvostipo
loginėsfotografijoskūrėjai:AlvydasLukys,
Dainius Liškevičius,GytisSkudžinskas,
DariusŽiūrairpatiV.Samulionytė,žiūrovamspristačiusisavo
nuotraukųprojektą„60monumentų“.Vertinimokomisijosnarė
jauniesiemskūrėjamslinkėjoįfotografijąžiūrėtišiuolaikiškai,
stebėti,kasvyksta,kaseksponuojamanetikLietuvos,betir
pasauliogalerijose.
Nebepirmusmetus konkursui pateiktusdarbus vertinanti

fotomenininkėV.Antanavičiūtė,cituodamaErikoKimomintis,
kalbėjoapiegatvėsfotografiją,priminėžanroatsiradimoistoriją,
rodydamanuotraukas,pristatėgarsiusšiossritiesfotografus.
Jipasakojoapiearchitektūrosfotografavimą,linijasiržmogų,
šviesą ir šešėlius, objektų atspindžius ant stiklinių pastatų,
balose,perlangąfotografuojamusportretus.
Popaskaitosvertinimokomisijosnarėpasidžiaugė,kadtarp

konkursolaureatųyramokiniųirišmažųmiestelių,irišdidžiųjų

BaigėsiLietuvosmokiniųfotografijoskonkursas

miestų–geografijaplati.Jipastebėjo,kadšiemetkonkurse
vyravogamtosfotografija,tačiauvismažiauatsiunčiamapor
tretų,gatvės,architektūros fotografijų.Vėtrėdavėnaudingų
patarimų ir nurodė konkurso dalyvių klaidas.Ypač prastas
polinkis–vestuviųirkrikštynųfotografija,kuriosneturėtųbūti
mokiniųkonkurse.Jauniesiemskūrėjamsvertintojapatarėieš
kotiformosirturinio,onekomercijos.„Fotografuoktaip,lygši
dienabūtųpaskutinė“,–linkėjoV.Antanavičiūtė.
Šventėbaigėsi laureatų ir prizininkųapdovanojimais.Nu

galėtojųdarbaiikimetųpradžiosbuvoeksponuojamiLietuvos
mokiniųneformaliojošvietimocentre,dalisfotografijųpapuošė
LMNŠCleidžiamąkalendorių,centrointernetosvetainėjepra
dėjoveiktivirtualinuotraukųparoda.

JolantaLIUbECKAITĖ

S
ta
si
o
S
kr
eb
io
n
uo
tr.

Mo lė tų fo to gra fai prie kon kur so nu ga lė to jų dar bų



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2017 m. Nr. 1 (367)

31

Tęsiamepažintįsueduka
cinėmisBažnytiniopaveldo
muziejausprogramomis.

Edukacinėprograma„Ar
cheologiniai požemių ty
rinėjimai“ – bandymas į
katedrospožemiuspažvelgti
istorikų, antropologų, ar
cheologų žvilgsniu.Mokinių
laukia turininga ekskursija,
ovėliau–praktinėdalis,per
kurią jie patys gali tapti ar
cheologais. Vaikai kasinėja
specialiose smėlio dėžėse,
suranda plastikinius griau
čius, įsitikina, kad palaikai
buvopalaidotiskirtingai:tur
tingo žmogaus, varguolio
arba asketo. Surandama ir
įvairių duženų. Su vadovu
aiškinamasi,kąsurastidaik
taigalipasakytiapiekatedrą,jospožemiusirčiagyvenusius
žmones.Pažintį suVilniauspožemiais tęsiaprograma„Vil
niauskatedrospožemiai ir lobyno istorija“.Požemiuose
susipažįstamasu senaisiais laidojimopapročiais, kriptomis,
karaliųmauzoliejumi,vienaišseniausiųfreskųLietuvoje,taip
patsukarųirneramumųlaikaisslapstytuirišsaugotuVilniaus
katedros lobynu, eksponuojamu restauruotojeŠv. arkange
loMykolo bažnyčioje. Lobyno pradžia siejama su Lietuvos
krikštuirVilniausvyskupijosįkūrimometais(1387).Pirmąsias
lobynovertybesnaujaipastatytaikatedraidovanojotuometi
niaivaldovai–JogailairVytautas,taippatjųžmonos.Lobyną
papildėliturginiaireikmenys,kuriuosatsivežėpirmasisVilniaus
vyskupasAndrius.Vėliaupriekatedroslobynokūrimoprisidėjo
įvairūsvisuomenėssluoksniai–valdovai,dvasininkai,didikai,
bajorai,miestiečiaisavodėkingumąDievuiužpatirtasmalones
reiškėgausiomisirpuošniomisdovanomis.
„Antspaudai“. Programėlę, skirtą 5–8 klasiųmokiniams,

sudaro istorinė ir teologinė dalys. Sužinosime, ką reiškia
keturios savą simboliką, prasmes turinčios, pareigybę nu
sakančios vyskupo insignijos: žiedas, pektoralas (krūtininis
kryžius),galvosapdangalas–mitra,vyskupolazda.Senovėje
žiedąvyskupasmaudavosiantpirštinės,juoantspauduodavo
laiškus,dokumentus.Perpraktinįužsiėmimąpasigaminamas
žiedasantspaudas.

KAMSKAMBINAVArPAI?

SenovėsRomojevarpaikviesdavoįpirtisirsueigas,praneš
davoapienelaimes,karopradžiąirpabaigą.Okodėlirkada
jieskambaVilniauskatedrosvarpinėje?Edukacinėmuziejaus
programa„Kamskambinavarpai?“ kviečiaapsilankytine
seniai duris atvėrusiameVilniaus katedros varpinėsbokšte.
Visųpirmačiasusipažįstamasubokštoirvarpųistorija.Varpai
turivardusiryrakrikštijami–tokiatradicija.Pavyzdžiui,prieš
keleriusmetuspašventintiirpakrikštytiKybartųEucharistinio
Išganytojobažnyčiosvarpai.Didysis, sveriantis500kg,pa
vadintasDievotarnoJonoPauliausIIvardu,obeveikperpus
lengvesnis (290 kg) –Palaimintojo JurgioMatulaičio vardu.
DažniausiaivarpailiedinamiLenkijoje,turinčiojesenasvarpų
liejimotradicijas.Poapsilankymovarpinėsbokštedalyviaigali
pasidarytisuvenyrą.
Programėlė„Pasivaikščiojimaisugidukatedrosvarpinė

Muziejausmisija–tarnauti,saugoti,puoselėti

je“tinkavisųklasiųmokiniams.Išraudonųplyteliųsudėliotos
linijos žymiVilniaus pilių gynybinės sienos vietą.Pažymėti
irvartai, irbokštai,ovienasjųnetišlikęsikimūsųdienų,tik
šiektiekpasikeitęsiršiuometulabiaužinomaskaipkatedros
varpinė.Tiesa,nevisidabartinėsvarpinėsaukštaipriklausė
ankstesniambokštui,betiršiandienčiagalimapamatytišau
dymoangų,patikrintigalingomūrostorį.

Bažnytiniopaveldomuziejujekuriamiedukaciniaifilmai,rašo
mimoksliniaistraipsniai,leidžiamileidiniaibažnytiniopaveldo
tema.MokiniųedukacijaitalkininkaujairVioletosIndriūnienės
sudaryti bei išleisti leidinėliai.Vienas jų – knygelėžaidimas
vaikams„Auksakaliodėlionė“.Knygelė„Konorėtumpaklausti
vienuolio?“–tainuotaikingasleidinys,kuriamežaidimoforma,
vaikamssuprantamairpriimtinakalbapateikiamainformacija
apievienuolynus,jųistoriją,indėlįįLietuvoskultūrąirišlikusįpa
veldą.VienuolisAnastazijasKirchneris(1602–1680)yrapirmųjų
vaizdoprojekcijųirpirmojomagnetofonoišradėjas,vienuolis
FrančeskasLaraTercis (1631–1687) laikomasaeronautikos
pradininku.Vienuoliaisteigėuniversitetus,vykdėmokslinius
tyrimus,leidoknygas.Apievisataiįtaigiaiiržaismingaipasa
kojamaperedukacinesmuziejausprogramas.

vytautasMANKEvIčIUS

Pra džia – vie nuo lik ta ja me pra ėju sių me tų „Švietimo naujienų“ nu me ry je.
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„AngeleSarge,sekpaskuimaneneatsilikdamas,kuometleidžiuos
įpragarą,parveskmaneatgališpačiųbaisiausiųvietų,visadasugrą
žinkišliūdesioirbeprotybės,išslogiųsapnųparsiveskmaneatgal, 
įsavošviesosirmeilėspasaulį,nepalikmanęsvienos.“

JurgaIvanauskaitė

Pristatantparodą„Angelai“niekaipnepavyksišvengtireliginio
aspekto,netikdėlto,kadjirengiamaadventolaikotarpiu,bet
irdėlpagrindiniojosveikėjo–angelo–tradicinėsikonografijos
irsuvokimo.Religiniaiatvaizdai–vienaišreligijos,kaipinsti
tucijos,apibrėžimosudedamųjųdalių.Kartusukultu,hierar
chija,doktrinairvertybiųsistemasimboliaidalyvaujatikėjimo
anapusinerealybeišpažinimoirpraktikavimoprocese.Religija
yrairtikinčiųjųtarpusaviosąveika,religinėsapeigos,gedulo,
džiaugsmoirkitųišgyvenimųvaldymomechanizmas.
Angelotradicinisįvaizdispuikiaivisiemsžinomasnuoma

žųdienų,bettikrairetasžino,kad...irangelųbūnavisokių,jų
funkcijos,pasirodo, labaiskirtingos.Pavyzdžiui,angelaido-
rybės,atsakantysužžvaigždžiųirplanetųjudėjimą.Jievaldo
gamtosdėsniusiratsakoužvisusstebuklus,pažeidžiančius
tuosdėsnius.Kitalabaiįdomiangelų„rūšis“–prin ci pa lai,va
dovaujantys žemės valdovams, vadams, tautoms ir visoms
bendruomenėms.Jieveikiakartusuangelaissargaisirįkve
pia atsakomybę.Pa pras tie ji angelai yra žemiausia „rūšis“,
susijusisužmonija.Šieangelaijąsaugo:atsakoužsaugumą
keliuose,globojanuoįvairiųnelaimingųatsitikimų.Jienegali
kištisįžmoniųlikimus,bettie,kuriepaprašopagalbos,tam
pa laimingesni,gaunaangeląsargą.Šiai „rūšiai“ vadovauja
angelasAdnachielis.Žinoma,prie jųprisijungia irpuolusieji,
kurieyraskirstomidarįdvidalis:perDangauskarąprisijungę
prieLiuciferio(de mo nai)irpuolęstebėtojai,vadinami„gri go ri“.

Čiabūtųgalimavardytiirvardyti,skirstytiirskirstyti,ieškoti
atitikmenųmitologijojeirpanašiai,betšiojeparodojenorime
susitelkti į individualųmenininko žvilgsnį, sąmoningai atsiri
botinuotradiciškaisuvokiamosdieviškosiosbūtybės,išskirti
socialinį,šiuolaikinįirironiškąaspektus.Menasnuolatsiekia
išklibintinusistovėjusiassampratas,prieštarautitradicijomsar
jasperkurti,išrastinaująpožiūrį.Šiuoaspektumenoscenayra
palankivietabendrauti,kurdiskusijavykstakuriant irviešai
pristatantsavokūrinius,kitaiptariant,išsakantsavonuomonę,
transliuojanttamtikrąžinią.Angeloikonografijamenebesitrans
formuodamakeliaujanuoankstyviausiųlaikų.Jinėrapamiršta
ir šiuolaikiniomenodiskurse (AndriusMiežis „Dangiškosios
apsaugos tarnautojas“, 2016m.,VilmantasMarcinkevičius
„Angelasirvalstietė“,2000m.,SunYuanirPengYu„Angel“,
2008m.beikt.).

Prisiminėmedarirkelisfilmus,kuriuoserandameaiškiųsąsa
jųsumusdominančiatema.PirmiausiaArūnoŽebriūno„Velnio
nuotaka“(1973),kuristorijaprasidedatada,kaiangelairojuje
prisnūdusAukščiausiajamimašokti,puotauti,situacijatampa
nebekontroliuojama.AtsipeikėjęsAukščiausiasisnepaklusniuo
siusišsvaidorūsčiaisžaibaisirvienasjų–pinčukas–atsiduria
malūnininkoBaltaragiokūdroje.Antrasis–WimoWenderso
„DangusviršBerlyno“(1987).Šiamefilmerežisieriustarsiįpras
minojaujuntamuspokyčius,numatėpoporosmetųgriūsiančią
Berlynosieną–simboliškasangeloDanielionusileidimasįže
mę,norastaptižmogumiirdžiaugtisvisomis(kadirtrumpomis)
žmogiškojogyvenimoakimirkomissuteikiavilties,kadšiame
sunkiuslaikusišgyvenusiamemiestevėlatsirasvietosmeilei
irtarpusaviosupratimui...Trečiasisfilmas–NorosEphron„My
kolas“(1996),kurarkangelasMykolasvaizduojamasvisiškai
kitoks,neiesameįpratęįsivaizduotiangelus:rūkantis,geriantis
alų,nevaldantisžodynoirpan.Visišiepavyzdžiaitikįrodo,kad
šiuolaikiniaikūrėjaidažnaiatspirtiesieškoreliginėjetematikoje.

Šiojeparodojetaippatbandysimeieškoti,bendrauti,teirautis
irsiūlytiangelą–NAUJĄ,KITOKĮ,ŠIANDIENĮ.Bandėmesavęs
klausti,kokstas„šiuolaikinisangelas“?Kąjisgalėtųveiktida
bartiniamepasaulyje?Kokiusveiksniusgalėtųlemtijobuvimas
(arbanebūvimas)?Kokįangeląvaizduojašiuolaikiniaikūrėjai?
Koksvaizdinys,forma,asociacijaiškylašiuolaikiniamkūrėjui
pagalvojusapieangelą?Koksjosantykissušiatema?Galbūt
patsmenininkasčia tampažinutėsnešėju,ošiojeparodoje
savotišku„angelu“(žodis„angelas“graikųkalbojereiškia„pa
siuntinys,žiniųnešėjas“)?Nežinia,arvertatapatintimenininką
suangelu,tačiaudažnaiirpatsmenaslaikomasdaugiaudie
viškuneižemiškureiškiniu(AlfonsasAndriuškevičius:„Menas
nuopatpradžiųtroškopainiotissugyvenimu“).

JustinaGRAŽYTĖ

Paroda„Angelai“ikivasario4d.veiksVilniausvaikų
irjaunimomenogalerijoje(Vilniausg.39,Ia.)„An ge lai“


