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Kultūrosministerija, bendradarbiaudama suLietuvosmu
ziejų asociacija (LMA), inicijavo Lietuvosmuziejų kultūrinio
svetingumoprogramąmokiniams„Vasario16osioskūrėjaiir
puoselėtojai“.Programasiekiamaskatintikultūrosprieinamu
mą,ugdytivaikųirjaunimokompetencijaskultūrossrityje.Iki
metųpabaigosvykspirmasisprojektoetapas–nacionaliniaiir
valstybiniai(bei39savivaldybių)muziejaimokiniamsparengė
specialiasnemokamasprogramas,skirtasVasario16osioskū
rėjamsirpuoselėtojamspažinti.Nuokitųmetųplanuojama,kad
visiLietuvosmuziejaimokiniamsbusnemokami.Tačiaukaipdėl
mokytojų:armokiniųgrupęlydintismokytojasturipirktibilietą?

Internetosvetainėsedalismuziejųnurodo,kadmokytojams,
lydintiemsmokinių grupes, apsilankymas nemokamas.Tai
Bažnytiniopaveldomuziejus,NacionalinismuziejusLietuvos
DidžiosiosKunigaikštystėsvaldovųrūmai(įvardijamos10–11
asmenųgrupės).Gargždųkraštomuziejausirjofilialųorgani
zuojamiedukaciniaiužsiėmimaimokytojamskainuojatiekpat,
kiekmokiniams,studentams,pensininkams,t.y.sunuolaida.
VytautoDidžiojokaromuziejusirTrakųsalospilisnenurodo
informacijos,kadmokiniuslydintiemsmokytojamsgalimalan
kytissunuolaidaarnemokamai.
Kaikuriemuziejairibojagalinčiųjuoselankytismokiniųskai

čių.TuskulėnųrimtiesparkomemorialiniskompleksasirVinco
KrėvėsMickevičiausmemorialinisbutasmuziejusįsavoedu
kacinesveiklaspriimagrupesiki25,oBeatričėsGrincevičiūtės
memorialinisbutasmuziejusiki15mokinių.Maironiolietuvių
literatūrosmuziejusšiemetpaskutinįkiekvienomėnesiošeš
tadienįvesekskursijasirpavieniamslankytojams,mokiniams
(pateikusmokinio pažymėjimą), ekskursija bus nemokama,
todėlkviečiamalankytisirpovieną,irsudraugais.
Svetingumoprogramoje dalyvaujančiųmuziejų sąraše in

formacijąapietai,kadmokiniųgrupeslydintiemsmokytojams
nereikiapirktibilieto,nurodoLietuvosnacionaliniomuziejaus
padaliniai:NaujasisirSenasisarsenalaibeiVilniausgynybinės
sienos bastėja, JonoŠliūpomemorialinė sodybaPalango
je,VincoKudirkosmuziejusŠakiųrajone.Kitimuziejaisavo
pozicijosšiuoklausimunenurodo.Situacijąpaprašėmepako
mentuotiLMAkonsultantėsviešiesiemsryšiamsirrinkodarai
RasosAugutytės.Pasakpašnekovės,paprastaimokytojai,

Mokiniamsmuziejųlankymasnemokamas.Omokytojams?

lydintysmokiniųgrupes įmuziejus,bilietųneperka.Taippat
paklausėme,argalimuziejai apriboti besilankančiųmokinių
skaičiųarbanemokamaipriimtitiksavosavivaldybėsmokinius
(kaipelgiasiDruskininkųmiestomuziejusirLeipalingioprogim
nazijoskraštotyrosmuziejus).R.Augutytėatsakė,kadmokinių
skaičiusdažniausiairibojamasdėlvietosstokos,ankštųpatal
pų,norspirmiausiareikėtųsusisiektisukonkrečiumuziejumi,
kartaissusitariamairpriimamadidesnėgrupė,pasirūpinama,
kadvisiemsužtektųvietųirpriemonių.Nebentpatalpostikrai
mažos–dažniausiaimemorialiniuosebutuose.Otiemuziejai,
kuriepriimatiksavomiestomokinius,dažniausiaidirbavisuo
meniniaispagrindais,juosenėranuolatdirbančiožmogaus,jie
apsiribojasavokraštoekspozicija,padedamokiniamsdaugiau
sužinotiapievietospaveldą,kurisištoliauatvykusiemsnėra
toksaktualus.
LMAatsakingosiossekretorėsLolitosValužienėsmanymu,

visisąrašeesantysmuziejai,siūlantysnemokamąapsilankymą
aredukacinesprogramas, tikrai turėtųgeranoriškaipriimti ir
mokytojus.Planuojama,kadprasidėjusantrajamprogramos
etapui,kurįinicijavoLRSeimokultūroskomitetopirmininkas
RamūnasKarbauskis,nuo2018m.visųmuziejųekspozicijų
lankymas(needukacinėsprogramos)mokiniamsturėtųbūti
nemokamas.L.Valužienė taippatpridūrė,kaddalismuzie
jų, ypač esančių regionuose, jau dabar nemokamai priima
mokiniusarnetgivisuslankytojus,ištokiųpavyzdžiųgalima
paminėtiValstybinįVilniausGaonožydųmuziejų,Pinigųmu
ziejų ir kt.KauneesantisVelniųmuziejusnemokamaivisus
norinčiuspriimatrečiadieniaisnuorugsėjo1d.ikibirželio1d.,
oAlytausmuziejai,kurieanksčiaunemokamai lankytissiūlė
trečiadieniais,pastebėjęlankytojųsusidomėjimą,dabartądaro
kasdien.Didžioji dalismuziejų nemokamai apsilankyti kvie
čiaTarptautinėsmuziejųdienos(gegužės18d.)proga,prieš
keleriusmetusKaunomuziejaiRugsėjo1osiosprogatądien
kvietėnemokamaiapsilankytimokinius,mokytojusirstudentus.

Lietuvosmuziejųkultūriniosvetingumoprogramosrenginių
mokiniamssąrašąirnuolatatnaujinamąinformacijągalimarasti
internetopuslapyjewww.muziejuedukacija.lt.

DovilėŠILEIKYTĖ

Teiravotės – išsiaiškinome

Telšiųr.TryškiųLazdynųPelėdosgimnazijos
tėvųaktyvonarėJurgitaŽabaliūnaitėpasidalijo
bendrurūpesčiu:„Jautretimetaigimnazijane
turisportosalės.Tęsiasimokyklosrenovacijaiš
Valstybėsinvesticijųprogramos(VIP)lėšų.Nei
mokyklosadministracija,neimes,tėvai,neturi
mejokiųžinių,kadarenovacijagalibūtibaigta,
kadasportosalėjegalėssaugiaivyktipamokos.
Kelianerimąirtai,kadnesykįesamegirdėję
pažadų,opernai–kadsportosalėsatnaujini
modarbaibusbaigtiikiKalėdų...Betnebuvo.“

RedakcijakreipėsiįTelšiųrajonosavival
dybės administracijosŠvietimo ir sporto
skyrių.Mums labai greitai (už ką esame
dėkingi)atsakėStatybosirurbanistikossky
riausvedėjasGintautasLukauskas.
„Projekto „Telšių rajonoTryškių Lazdynų

Pelėdosvidurinėsmokyklospastato<...> re
konstravimas“rangosdarbaiprasidėjo2015m.

Kadabusbaigtasportosalėsrenovacija?
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lapkritį.Sutartiesterminas–59mėnesiai.Darbai
atliekami išŠvietimo irmoksloministerijosski
riamųVIPlėšų.Darbųatlikimoterminopabaiga
priklausonuoskiriamofinansavimointensyvumo.
Sportosalėsremontasbeveikbaigtas–likotik
įrengtiradiatoriųapsaugas.Rangovaspatikino,
kad josbuspagamintos ir įrengtosperdvi sa
vaitest.y.spaliopirmosiomisdienomisjaubus
galimasaugiainaudotissale.Šiuometumokyklos
dukorpusai(ištrijų)yravisiškaisutvarkyti(vietoje
vaizdaslabaigeraimatosi),suremontuotasalė,
priesalės–persirengimokambariai,įrengtidu
šai,tualetai.Sąlygosjaugreitaibustikraigeros.“

Taigi,šiuometu,kaiskaitote„Švietimonau
jienų“spalionumerį,Telšiųr.TryškiųLazdynų
Pelėdosgimnazijossportosalėjeturėtųvykti
puikikūnokultūrospamoka.Tikimės.
Betklausiame,arJūsųįstaigojetikraiviskas

gerai, tryškiečiai? Ir labaidžiaugiamės,kad
tėvai vis aktyviau imadalyvauti savovaikų
mokyklosgyvenime.

Re dak ci ja

Mokslininkai,dėliodamiateitiesvizijas,sutariadėlvieno–
sparti technologijųplėtra ilgainiui visiškaipakeis įprastą
žmogausgyvenimoirdarboscenarijų.Pagrindiniumūsųpri
valumutapsįgūdžiai,kuriųbentkolkasnegaliperimtimaši
nosirdirbtinisintelektas.Tai–kūrybiškumas,empatija,nau
jųidėjųgeneravimas.Rengtisnaujajairealybeiturimejau
dabar,priejosturiprisitaikytiirmokykla.Įžvalgomis,koir
kaipreikiamokytivaikus,dalijasiistorijosmokytojasDa lius  
Miknevičius,programos„Renkuosimokyti!“alumnas.

PasakD.Miknevičiaus, svarbu, kadmokomasis turinys
būtųaktualus,atskirosdisciplinos jungtųsi irpapildytųviena
kitą, vyresniemsmokiniams būtų keliami aukštesni iššūkiai
irnagrinėjamosglobalesnėstemos.Turėskeistisirmokytojo
beipažymiųvaidmuo.„Ateityjedaugėsindividualausmokymo
irmokiniostebėjimo,mokytojovaidmuo–atkreiptidėmesį į
mokiniostiprybes,padėtijasplėtoti.Mokiniaipatysturimoky
tisirišmokti,omokytojasprivalopadėtikuogeriauįsisavintiir
pritaikytiinformaciją“,–teigiapedagogas.
Apžvelgus dešimtis skirtingų šaltinių, tokių kaipPasaulio

ekonomikosforumas,užsieniomokytojųirmokymosiportalus,
išryškėja10dažniausiaipasikartojančiųįgūdžių,įkuriuosjau
dabarturėtųorientuotisšvietimas:
1.Komandinisdarbas.Dirbant grupėmis, ugdomas ge

bėjimasbendrautisukitais,jųtikslųsupratimas,orientacijaį
paslaugasžmonėms,jųporeikiųtenkinimą.Atitinkamaiturės
keistis irvertinimosistema–egzaminai ir testaidažniausiai
vertinaindividualiusįgūdžius,tačiauneatsižvelgiaįgebėjimą
dirbtikomandoje,spręstikonfliktus.
2.Lyderystė.Mokytojaiturėtųatkreiptidėmesįįkiekvieno

mokiniostiprybes,atrastilyderiusirpadėtiskleistisjųidėjoms.
3.Skaitmeninisraštingumas.Nuolatinisdomėjimasistech

nologiniaispokyčiais,gebėjimasnorsminimaliaiprogramuoti,
atpažintiinformaciniusmodeliusirsistemastapsbūtinybe.
4.Kritinismąstymas.Mokėjimaskelti klausimus iratsa

kymųpaieška.Kritiškasgaunamos informacijos vertinimas,
jospatikrinimasnorskeliuosešaltiniuoseirįvertinimas.Šiems
įgūdžiamsformuotipasitarnautųfilosofijospamokos.

Įkąturiorientuotisšiuolaikinėmokykla: 
10įgūdžių,kuriuosprivalomeugdytijaudabar

5.Emocinisintelektas.Savęspažinimasirgebėjimassu
voktikitus–ypačsvarbiossavybėsnorintsėkmingaigyventi.
MikroklimatasLietuvosmokyklosenėrageras:tairododidelis
patyčiųmastas,nenoraseitiįmokykląirpan.Mokytojaiirmo
kyklųvadovaiturėtųgreičiauatpažintipsichologiniųproblemų
turinčiusmokinius,padėtijiemsrastipagalbą.
6.Kultūrinėirpilietinėsavivoka.Pasaulistapodaugatvi

resnis.Svarbunetiksuvoktisavokraštoistorijąirkultūrą,betir
mėgintisuprastikitaskultūrasbeireligijas.Tikatviravisuomenė
pajėgisuprastiirkonstruktyviaispręstiaktualiasproblemas.
7.Moksliniaityrimai.Pasaulyjesteigiamiirplečiasimokslo

centrai.Tamreikiainovacijų,laboratorijųirmotyvuotųmoks
lininkų beimokytojų. Šiuo požiūriu Lietuva sparčiai vejasi
išsivysčiusiasšalis,norsdėmesysmokyklų laboratorijoms ir
gamtosmokslamsturėtųbūtididesnis.
8.Raštingumas.Kuoturtingesnėžmogauskalba,tuogeriau

jisgaliišreikštisaveirbūtisuprastas.Visgitechnologijųįtaka
jaučiamairčia:tekstastampavistrumpesnisirkonkretesnis.
Mokiniaipavargstanuoilgoteksto,ypačjeijissudėtingesnisar
neįtraukiantis.Tadmokyklaisvarbupratintimokiniusanalizuo
tiilgesniusirsudėtingesniustekstus,pasitelkiantprieinamas
vaizdinesirgarsinespriemones,galbūtnetpakeičianttradicinę
mokymosiaplinką.
9.Inovatyvumasirkūrybiškumas.Mokyklosevisdarper

dažnaimokiniamsreikiaįgyvendintitai,koreikalaujatikmoky
tojai.Ateičiaireikiakūrybiškųiroriginaliųasmenybių.
10.Mokėjimasmokytis.Taiyravienasvarbiausiųsavybių,

kuriskiriainformacijosapdorojimąkompiuteriunuožmogaus
smegenųveiklos.Šikompetencijayraugdoma,tačiaumokyk
losevisdartrūkstaužduočių,skatinančiųpriimtinetradicinius
sprendimus,gebėjimąplanuotiirapmąstytimokymosiprocesą
beirezultatusirkt.

Reikiapripažinti,kadšiuometumokyklastengiasitobulėti,
tačiau inercija ir tradicinismokymas jaunebegalibūtiveiks
mingiausiospriemonės.Laikasnestovivietoje,tadiršvietimas
turirastibūdųįveiktiateitiesiššūkius,prisitaikytipriešiųlaikų,
padėtiaugtiirmokytisXXIa.vaikams.

Pro jek to „Ren kuo si mo ky ti“ inf.
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BaigiantisvasaraiNacionalinėjedailėsgalerijojesusirinko
apie400švietimoįstaigųvadovųirpedagogųišvisosLietuvos.
Tikslaspaprastas,betprasmingas–suvoktiemociniointelekto
esmę,sužinoti,kodėlsvarbu jį lavinti irkokiaismetodaisre
miantistaireikėtųdaryti.
Konferencijos„Emocinėbranda.Tikslaiiriššūkiai“rengėjai–

www.pedagogas.ltbeiLietuvosvaikųirjaunimocentras–da
lyviamspasiūlėkiekkitokįrenginioformatą.Vienumetuvyko
dvi skirtingos sesijos.Abiejosebuvo kalbamaapie emocinį
intelektą ir jo svarbą, žvelgiant iš kiekvienai grupei aktualių
požiūriotaškų.
Sertifikuotasocialinio iremocinio intelektobeiasmenybės

ugdymo trenerėVilma Juškienė konferencijoje kalbėjo apie
protoirjausmųdermėssvarbąpriimantsprendimus.Jisavo

Apiepedagogųperdegimą,tamsiąjąemociniointelektopusę
ir30-iesdienųiššūkius

pranešimepasidalijoemociniointelektotėvulaikomoDanielio
Golemanomintimi: „Kol nesusitvarkysime su savo emocijo
mis,tolnenukeliausimetoli,kadirkokieprotingibūtume.“Tai
reiškia,kadprotasirjausmaiyratarsidviskirtingosmėnulio
pusės,negalinčiosegzistuotivienabekitos.
V.Juškienėsavopranešimeaptarėitinjautriątemą.Konfe

rencijosdalyviamsjiuždavėklausimą,kiekkartųesamegirdėję
kitussakant:„Baikliūdėti,nustokbijoti...“Okiekkartųesame
patystaiištarę?Tokieirpanašūsteiginiai,kaikiekvienaspagal
savenusprendžiame,kieklaikokitam„galima“išgyventikonkre
tųjausmą,yrapsichologinissmurtas.Pranešėjosteigimu,apie
tai itinsvarbukalbėtissušvietimobendruomenėsatstovais,
kurieturimilžiniškągaliąpakeistišiuosdalykus.
Kalbėdamaapieemocinį intelektą,V. Juškienėsakė, kad 

Rugsėjopabaigaatnešėgerų
žinių.TalinevykusiameEuropos
Sąjungos (ES) jaunųjųmoks
lininkų konkurse Panevėžio
JuozoBalčikoniogimnazijosab
solventas,Vilniausuniversiteto
studentasAdomas Paulaus
kasirJonavosJeronimoRalio
gimnazijos abiturientasMatas
Aliuškevičiusbuvoapdovanoti
specialiaisiaisprizais.
Adomui už darbą „Virtualia

realybe pagrįsti reabilitaciniai
žaidimai“skirtasspecialusisEu
ropos pažangiųjų skaičiavimų
sritiespartnerystės(angl.Part
nership forAdvancedCompu
tinginEurope,PRACE)prizasužgeriausiąkompiuteriųmokslo
srities projektą. Jaunasismokslininkas laimėjo apsilankymą
superkompiuteriųcentreAmsterdame(Nyderlandai).A.Pau
lauskosukurtasžaidimas leidžia traumasar judėjimąsutrik
dančiasligaspatyrusiemspacientamsreabilitaciniuspratimus,
pavyzdžiui,spardantvirtualiuskamuoliukus,atliktinamie–tam
reikiatikkompiuterioirlengvaiprieinamojutiklio,kurįgalima
įsigytibetkuriojeelektronikosprekiųparduotuvėje.„Konkurse
netikpristačiausavoprojektą,betirsusipažinausudaugybe
įdomiųžmoniųiškitųšalių.Įgijaudaugvertingospatirties,dar
daugiaujosįgytitikiuosiAmsterdame–rastiidėjų,įgytižinių,
kuriospadėsdabartiniuoseirateitiesprojektuose“,–įspūdžiais
dalijosiAdomas.
M.Aliuškevičius apdovanotasEuroposmaisto ir gėrimų

industrijos„FoodDrinkEurope“piniginiuprizuuždarbą„Bičių
šeimosgarsaiatskleidžiaslaptąaviliųgyvenimą“.Šisprizasski
riamassiekiantjaunuosiusmokslininkuspaskatintitęstityrimus,
plėtotisavoprojektus.MatastyrėnormaliosApismelliferabičių
šeimos,išsigimstančiosįtraninęšeimą,akustiniųparametrų
(spektro)kitimąvisoprocesometu,sudarėalgoritmą,leidžiantį
aptiktiankstyvąbičiųšeimosišsigimimą,irsukūrėtamalgo
ritmuinustatytipritaikytąišmaniąjąprogramėlę„Beegnostic“.
Naudojantisprogramėleirmikrofonugalimalaikuaptiktibičių
motinosnetektį,nustatytišeimosišsigimimoprocesopradžiąir
gerokaisumažintibitininkųpatiriamusnuostolius.„Laimėtąpri

EuroposSąjungosjaunųjųmokslininkųkonkurse 
lietuviaipelnėspecialiuosiusprizus

ząskirsiuprogramėleipaleistiį
rinką.Perkonkursąsusipažinti
su „Beegnostic“ atvyko daug
bitininkų iš Estijos, Belgijos,
Ispanijosirkitųšalių.Jiedžiau
gėsiprogramėlėspritaikomumu
irsakė,kadmielaijanaudotų
si.Taigi jau artimiausiumetu
tikiuosi, kad bitininkai visame
pasaulyjegalėsšiąprogramėlę
atsisiųsti ir naudoti. Sumano
projektu galima susipažinti
www.beegnostic.eu“, – apie
tolesnius savoplanus kalbėjo
jaunasismokslininkas.
Vaikinai garbę atstovauti

Lietuvaipelnėdarpavasarįlai
mėjęESjaunųjųmokslininkųkonkursonacionalinįetapą.Jie
intensyviaidirboruošdamiesipristatytisavoprojektustarptau
tiniulygmeniu.NacionalinįetapąkasmetorganizuojaLietuvos
mokiniųneformaliojošvietimocentras.
ES jaunųjųmokslininkųkonkursasšiaismetaissurengtas

jau 29ąjį kartą.Taline buvo pristatyta beveik 90biologijos,
chemijos,kompiuteriųmokslo, inžinerijos,aplinkos,medžia
gų,matematikos,medicinos,fizikosirsocialiniųmokslųsrities
projektų.Lietuvosatstovaivaržėsisujaunaisiaismokslininkais
netikišEuroposšalių,betirPietųKorėjos,Kinijos,Jungtinių
AmerikosValstijų, Kanados. Konkurencija šiame konkurse
milžiniška,todėltai,kadlietuvaičiaiiškonkursokasmetgrįžta
kaipprizininkai,parodomūsųšaliestalentųpajėgumą.Šiemet
mūsųšaliesapdovanojimųskaičiusišaugoiki21.

EuroposKomisijosorganizuojamaskonkursassuburiaga
biausiusmokiniusirstudentus,suteikiajiemsišskirtinęgalimybę
netiksusipažintisusavobendraamžiųatliekamaistyrimaisir
kuriamaisišradimais,betirdalytispatirtimi,varžytistarpusa
vyje.Konkursusiekiamaskatintijaunusžmonessiektikarjeros
moksloirtechnologijųsrityje.
Kitaismetais30asiskonkursasvyksDubline(Airija).

ViktorijaKALAIMAITĖ
Nacionalinėkonkursokoordinatorė

A. Pau laus kas ir M. Aliuš ke vi čius
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negalinepaminėtitokiųsavybiųkaipkantrumas,valia,smalsu
mas,pasitikėjimasirtikėjimas.Ugdydamišiassavybes,daro
mėsemociškaibrandesni.Pranešėjapateikėpavyzdžių.Šiuo
metuitinišpopuliarėję30iesdienųiššūkiai,kaiatsisakomasal
dumynų,mėsosardarkonors,yravaliosirkantrybėsugdymas.
Priversdamiprisitaikytipriepakitusiųsąlygų,messavokūną
pratiname,kadnepatogumasyraištveriamas.Perkėlęšiuos
pojūčiusįkitassituacijas,jasišgyvensimelengviau.Jeikalbė
tumeapietikėjimą,jistaippatyraglaudžiaisusijęssuemoci
niuintelektu.Tikėdami,kadšioježemėjeyrakažkokiakitają
valdantijėga,neužsikraunamesauatsakomybėsužmilžinišką 
bendruomenę.
SocialiniųmokslųdaktarasMantasTvarijonavičius,pradė

damassavopranešimą,uždavėklausimą:geriaubūtiprotin
gam,gabiamarišmintingam?Būtentįšias3dalisbūtųgalima
skirstyti7intelektorūšis.Emocinisintelektaslygusišminčiai.
Lektoriauspranešimebuvogalimaišgirstiirperspėjimų.Jis

pabrėžė,kademocinisintelektas,kaipiratominėfizika,turiir
tamsiąjąpusę.Emociškaibrandūsasmenysitindažnailinkę
manipuliuotikitais.Išimtisegzistuojatiktaisatvejais,kaiemo
cinį intelektąpapildo labai tvirtimoraliniaiprincipai.Taigibe
galosvarbu,dirbantsuvaikais,kartudirbtiirsujųtėvais,kad
lygiagrečiaigalėtumeugdytiabipuses.
Personalo valdymo specialistė ir konsultantė, psichologė

IrmaSuraučiūtėČekauskienė savo pranešime kalbėjo apie
demotyvuotusmokytojus.Kąreiškiademotyvuotas?Tas,kuris
turipakankamaikompetencijosdirbti,tačiaunenori.Lektorėpa
minėjogąsdinančiąstatistiką.Didelėdalismokytojųperdegimo
sindromąpatiriaperpirmuspenkeriusdarbomokyklojemetus.
Jaunimokytojaidėlšiospriežastiesmetadarbąmokyklose,o
tie,kurielieka,dažnaiprarandanorąstengtis,kurti.
Kalbėdamašvietimoįstaigųvadovųbendruomenei,lektorė

vardijo,kaipšiegalėtųpadėtiperdegusiemspedagogams.Štai
keli išbūdų:dažniaupagirti(įvardijant,kąpedagogaspada
rėgerai,pasidžiaugiantnetirmažomisjopergalėmis),rengti
pozityviussusirinkimus,fiksuotiteigiamuskolegų,vaikųtėvų
atsiliepimus,kalbėtisiružmegztiasmeninįryšį.
EmociniointelektospecialistėNomedaMarazienėsavopra

nešimuosekalbėjoapieemociniointelektosvarbąbendraujant.

Emocinisintelektasyratarsiindikatorius.Pavaldiniainesunkiai
nuskaitosavovadovobūseną,lygiaitaippatkaipmokiniai–
mokytojo,todėlčiasuveikia„kaskados“efektas.Jeivadovas/
pedagogasspinduliuojakonkrečiąemociją, taemocijaužsi
krečiairesantyskartu.Juknepaslaptis,kadpatsstipriausias
būdaspadarytiįtaką–pavyzdys.
N.Marazienėpasidalijofaktais.Emocijosveikiamūsųgebė

jimąpriimtisprendimus,pavyzdžiui,liūdesysmažinaapgalvotų
sprendimųpaiešką75proc.,opyktisapskritaiapribojaprotinį
pajėgumą,tadbūdamitokiosbūsenospriimameneadekvačius
sprendimus.
Lektorė paantrino kitai konferencijos pranešėjai I.Surau

čiūteiČekauskieneiiružsiminė,kadgreičiausiaskeliasįper
degimosindromą–perfekcionizmas,tadtiekvadovams,tiek
pedagogamssvarbujoatsikratyti.Būtentšisavybėtrukdone
tikpačiamasmeniui,betirdaroįtakąkomandiniodarborezul
tatams.Norint„išgyti“nuoperfekcionizmo,patariamadažniau
fiksuotipergalesir„išjungti“saviplaką.Taippadidinsimesėk
mėstikimybę.
UgdomojovadovavimospecialistasVytautasGaidamavičius

savopranešimopradžiojesužadinokonferencijosdalyviųstreso
pojūtį.Būtentšįpatyrimąjispasitelkėaiškindamas,kaipirkodėl
musveikiastresas.Vienaisatvejaisstresasmumssukeliaiš
sekimą,kitais–ramybę.Oviskasyratikdėlto,kadegzistuoja
keliosstresorūšys,skirtingaiveikiančiosmūsųorganizmus.
Konferencijojevadovaiirpedagogaidalyvavoirpraktiniame

užsiėmime,kuriameišbandėpriemonę„PointsofYou“.Lektoriai
MindaugasGrajauskasirPovilasPetrauskaspapasakojo,kaip
šispaprastasmetodaspadedasuprastisave,išsikeltitikslus
irpriimtisprendimus.

Atsižvelgiantįkonferencijosdalyviųgausą,akivaizdu,kad
emociniointelektotemašvietimobendruomeneiištiesaktuali.
Organizatoriaipasižadėjošiatemaparengtiirdaugiauaktualių
mokymų.Na,otiems,kurienegalėjodalyvautikonferencijoje
„Emocinėbranda.Tikslai ir iššūkiai“,–geražinia.Konferen
cijosvaizdoįrašągalimaperžiūrėtinuotoliniųvaizdomokymų
platformojewww.pedagogas.lt.

IngaMILČIŪTĖ

Mieli kolegos,

VilniausBaltupiųprogimnazijakviečiatelktisšvietimoįstaigasirdraugekurtibei
transliuotimokyklųradijoprogramasultratrumposiomisbangomis.Darbodienomis
eteryjevaikųbalsaiskamba15–18val.

Norinčiusdalytissavopatirtimi,programųturiniuiridėjomis
kviečiamerašytiel.paštubaltupiuradijas@gmail.com.
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Hiracuka–miestasJaponijoje,kuriameprieš2020m.Toki
joolimpinesžaidynestreniruosisLietuvossportininkai.Šiame
mieste, kaip ir visojeKanagavosprefektūroje, itin populiari
nama Lietuva, oHiracuka neretai vadinama lietuviškiausia
Japonijosvietove.
Per 2016m. vykusįHiracukosmiesto delegacijos vizitą

Kaune pradėtos analizuoti abiejųmiestų bendradarbiavimo
galimybės. Įprasmindamas partnerystę su šiuo Japonijos
miestu,Kaunopedagogųkvalifikacijoscentrasugdymoįstaigų
vadovamsparengė kvalifikacijos tobulinimoprogramą.Sta
žuotebuvosiekiamaatrastibendrusinteresusirsritis,kuriose
abiejųvalstybiųspecialistairastųsąlyčiotaškų,kuriossuteiktų
naujųžiniųšvietimosistemosdarbuotojams,atvertųplatesnes
galimybesmokytojamsirmokiniams,perimtųHiracukosmiesto
mokyklųkritiniomąstymougdymogerąjąpatirtį, kaipgerinti
mokiniųpasiekimusLietuvoje.
RugsėjįKaunomiestomeropavaduotojadr.RasaŠnapštie

nėirgrupėKaunobendrojougdymomokyklųvadovų,Lietuvos
mokyklųvadovųasociacijosprezidentasdr.DainiusŽvirdaus
kas, Lietuvosmokyklų vadovų asociacijosKauno skyriaus
prezidentasErikasGriškevičiusviešėjoKanagavosprefektūros
Hiracukosmieste.Kartusušvietimoįstaigųvadovaisvykoir
programos iniciatorėKauno pedagogų kvalifikacijos centro
direktorėRasaBortkevičienė.Visąsavaitęstažuotėsdalyviai
bendravosuHiracukosmiestosavivaldybėsirJaponijos–Lietu
vosmainųcentrovadovaisbeidarbuotojais.LankytasiLietuvos
RespublikosambasadojeJaponijoje,kuriosdarbuotojaipristatė
ambasadosveiklą,džiaugėsibesimezgančiapartneryste,pa
dėsiančia pažinti skirtingas kultūras, atversiančia platesnes
erdvesmokytisirdalytissukauptomisžiniomisšvietimo,svei
katos,kultūrossrityse.Tikimasi,kadpartnerystėtarpmokyklų
mokytojų irmokinių padės pagerinti ugdymo(si) kokybę ir
mokiniųpasiekimus.
StažuotėsdalyviaisusitikosuHiracukosmiestomeruKatsu

hiroOchiai,kitaissavivaldybėsirjosadministracijosvadovais
bei darbuotojais, susipažino suHiracukosmiestu.Švietimo
tyrimų institute buvo pristatyta Japonijos švietimo sistema,
Švietimokonsultaciniamecentreaptartospedagogųkvalifika
cijostobulinimogalimybės,Menogalerijoje,kuriojepanaudo
janttechnologijaskuriamimenokūriniai,irKamakurosmieste
pristatytosedukacinėsprogramos.

Kaunodelegacijosstažuotėlietuviškiausiame 
Ja po ni jos mies te

LietuvosatstovaiapsilankėSozenpradinėsmokyklosspe
cialiojo ugdymo ir Vaikų savarankiško gyvenimo paramos
centruose,Kanagavos kurčiųjų irKanagavos aklųjųmokyk
lose,Shonanspecialiojougdymomokykloje.Šioseįstaigose
susipažintasuneįgaliųarbaspecialiųjųporeikiųturinčiųvaikų
ugdymo(si)sąlygomis,integracijosįvisuomenęgalimybėmis.
Lietuviaisužinojo,kadšioseįstaigosedaugdėmesioskiriama
vaikojausenai,adaptacijai,todėljauperpirmąjįapsilankymą
stengiamasiįtrauktižaidimais,stiprintipasitikėjimą.
MokyklųvadovaiaplankėPriešmokykliniougdymoplėtros

konsultacinį centrą,HiracukosmiestoMinato vaikų darželį,
Minatopradinęmokyklą,Taiyovidurinęmokyklą,pabendravo
su labainuoširdžiaisvaikais,mokytojais,mokyklųvadovais,
susipažino su ugdymo sąlygomis,mokyklų edukacinėmis
erdvėmis.Stažuotėsdalyviaisužinojo,kadHiracukosmieste
yra šios savivaldybės remiamos įstaigos: 4 vaikų darželiai,
1 ikimokyklinio vaikų ugdymo centras, 1 vidurinėmokykla, 
1mokyklosfilialas.Kitosugdymo įstaigos įsteigtosšvietimo
tarybos:1vidurinėmokykla,6aukštesniosiosvidurinėsmo
kyklos,4specialiųjųporeikiųmokyklos.
Japonijojeikimokyklinisugdymasnėraprivalomas,tėvaigali

rinktis.Mokyklosyratrijųpakopų:pradinėmokykla(1–6klasės),
vidurinėmokykla(7–9klasės),aukštesniojividurinėmokykla
(10–12klasės).MokslometaiJaponijojeprasidedabalandžio
6d.–sakurųžydėjimometu,obaigiasi–kovo31d.Japonų
vaikai,išskyruspradinukus,mokosi6dienaspersavaitę.
Sulaukę16metųjaponųpaaugliaigaliirvisainebesimoky

ti, tačiaubeveik95proc.pasirenka tęstimokslusvidurinėje
mokykloje.Egzaminusmokiniailaikotada,kaibaigiavidurinę
(Lietuvoje–pagrindinę)iraukštesniąjąvidurinę(Lietuvoje–vi
durinę)mokyklas.Pastebimadidelėugdymoturiniointegracija
(pavyzdžiui,vidurinėjemokyklojepamoka„society“–visuome
nėsmokslodalykas–apimaistorijos,geografijosirpolitikos
dalykus, o integruotas gamtosmokslų kursas apima fiziką,
chemiją ir biologiją).Mokymosi rezultatai turi didžiulę įtaką
tolesnėms studijoms.Daugpamokų vyksta kitose erdvėse,
mėgstamaprojektinėveikla.Klasėsdidelės,kaikuriose–net
40mokinių.Mokiniųvertinimosistema–penkiabalė.
Pradinukaiuniformųnedėvi,onuo7iki12klasėsvisimoki

niaivilkiuniformas,vyraujagriežtadrausmėirtvarka.Irjipra
sidedanuopatmokyklosdurų–atėjusreikianusiautiirpalikti
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spintelėjebatus,apsiautikitus(persiautituriirvisilankytojai).
Vaikaijaudarželyjemokomisavarankiškumo.Kiekvienąkartą
po valgiomažieji valosi dantukus, patyspasiruošia žaidimų
vietą,susitvarko,pasiruošiapietums irmiegui.Šissavaran
kiškumougdymasišlaikomasirvaikamspradėjuseitiįpirmą
klasę:tėvamsneleidžiamajųvežtiįmokyklą,ojeišienesilaiko
nustatytostvarkos,gaunaįspėjimusirbaudas.
Japonijosmokyklosevalytojųnėra,viskądaropatysmokiniai

(išskyrussanitariniusmazgusirlangus).Saugomairpuoselėja
maaplinka,rūpestingairūšiuojamosatliekos.Lietuvosatstovai,
pietavękartusumokiniais,stebėjo,kaipjieįpratęsusitvarkyti
popierinęirplastikinętarą,kadužimtųkuomažiauvietos,kaip
atsakingaitvarkostalus,indus.Savopareigasatsakingaivykdo
netikugdytiniai–itinatsakingaidarbusplanuojairmokytojai.
Įmokyklą jieatvyksta8.15val. irruošiasipamokoms,baigę

vestiužsiėmimus,toliaunuo15iki17val.dirbakitussuug
dymususijusiusdarbus:tikrinamokiniųužduotis,rengiadalo
mąjąmedžiagą,projektus.Bendraudamassujaponais,negali
nesistebėti jųgyvenimobūdu,mandagumu,pagarbavienas
kitam.Žmonėslabaipaslaugūsirmandagūs,pasisveikindamiir
atsisveikindaminusilenkia,itinpunktualūs,nuoširdūsirkuklūs.
Vyraujaatsakingas,kruopštusirgriežtasdarbųplanavimas.
Šiosstažuotėspirmojisėkmė–konkretusKaunoPanemunės

irHiracukosmiestoMinatopradiniųmokyklųvadovųsusitari
masdėlbendradarbiavimo.Hiracukosmiestodelegacija,va
dovaujamameroK.Ochiai,jaubuvoatvykusiįKauną.Gražią
miestųpartnerystęvainikuosoficialibendradarbiavimosutartis.

Dr. DaivaGARNIENĖ
KaunoMaironiog-josdirektorė

Sakoma, kad švietimas valstybei
yratarsimedžiošaknys,nuokuriųpri
klauso,ar jisžaliuos,arbusapvytęs.
Ekspertai teigia, kad tik kaspenktoje
mokyklojeugdymokokybėyragera...
Tarptautinėkomisijanaciųirsovieti

nio okupacinių režimųnusikaltimams
Lietuvojeįvertintikasmetatrenkamoky
tojųgrupęįtarptautinįseminarąstažuo
tęHolokausto tema Izraelyje.Šiemet
taip pat buvo surinkta grupė žmonių,
inicijuojančiųprojektinęveikląLietuvos
žydųistorijos,Holokaustotemomis.Ši
švietimodarbuotojųkomandarugpjūčio
mėnesįsėmėsižiniųirįspūdžiųtarptau
tinėjestudijųapieHolokaustąmokyk
lojeJadVašem(Jeruzalėje,Izraelyje).
Seminarąorganizuojaabiinstitucijos,

įgyvendindamosTarptautinėskomisijosirJadVašembendra
darbiavimosutartį.Stažuotėsprogramoje–galimybėplačiau
susipažintisužydųistorija,kultūrairtradicijomis,Holokausto
istorijaEuropojeirLietuvoje,šiandieniuIzraeliu,jopasiekimais.
Mokymųuvertiūrojeyraužuomina,kadizraeliečiai,kalbėdami
apietamtikrusbaisiusdalykus,turisubjektyvumoteisę,nes
jiemsvisdarskauda.

Tūkstančiusmetų Izraelio tauta buvo tarsi žaislasDievo
rankose.Septyniasdešimtaisiaismūsųerosmetaisišvarytiiš
tėvynėsirpasklidępopasaulįžydaiišsiugdėprincipąbetkurioje
šalyjebūtilojaliems.Tautiečiusvienijoreligija,bendruomenė,
struktūrizuotašvietimosistema.Viduramžiais,žyduisukūrus
šeimąsukitatike,jisbūdavolaikomasprarastu.
Švietėjai ir deistai neigėbažnyčią,ŠventąjįRaštą vadino

pasakomis,nepripažinojudaizmoiržydų.Vienasišsocializ
moideologijoskūrėjųKarlasMarksasjuosįvardijokaipistorinį
nesusipratimą.CarinėjeRusijoježydaiasocijavosisuVakarų
įtaka,kurinevagriaunaŠventąjąRusią...PoPirmojopasau
liniokaro,kadaatrodė,kaddalyjeEuroposvalstybiųnacijos
įgijovisateisępadėtį,pradėjoskleistisparnusfašizmasirna
cizmas.VėliauperprecedentoneturintįHolokaustąsunaikinta
apie5000žydųbendruomenių,nužudytaapie6mln.žmonių,
išjųapie1,5mln.vaikų.Beto,prarastadiaspora,tačiauliko
tikėjimasirviltis.
1948m.Izraeliovalstybėsatsiradimas,galimasakyti,stebuk

las.Valstybęsukūrėžydai–naujakuriai,turėjęstiprųTeodoro
Herclio,parašiusioknygą„Žydųvalstybė“,idėjinįužtaisą.Šian
dientensužydėjusiekonomika,stimulupasauliuitampančios
inovacijos, visa kultūra, teatras–Šekspyrashebrajų kalba,
regėjimągrąžinantimedicina,kariuomenė,turintiaiškiusmora

PatirtisIzraelyje

liniusorientyrus.Privalomojikarotarnyba(3metaivaikinams,
2metaimerginoms)–netikpareigos,betirpripažinimorei
kalas,laiptasįtolesnękarjerą.Švietimas–nevienalytis.Žydų
valstybinėse,religinėse,ultraortodoksų(itinreligingų)irarabų
mokyklosemokomapagalatskirasprogramas.Kadangivals
tybėdemokratinė,pradinėspozicijosyralygios.
Lietuvosmokytojamsbuvopristatytasvisuomenėjevyraujan

tispožiūrisįvaiką:ilgąlaikąstebima,koljiskažkur„suskamba“,
tadabegailesčioinvestuojama,vyresnėseklasėsemokama
užpapildomąugdymą.Peristorijąbandomaauklėti,nukreipti
įžmogiškųjųvertybiųugdymą.Pastaruojumetulinkstamalink
egzaminųmažinimo,mokytojoįtakosdidinimo.PasakLietuvos
ambasadosministro patarėjoRamūnoDavidonio, požiūris į
mokytojus čia išskirtinis. Beveik penkis kartus didesnis nei
Lietuvojemokytojoatlyginimas,apmokamosaprangos, tele
fonoišlaidos,100dienųatostogos.Irvisataiužapytikriai26
valandųpersavaitękrūvį.
EilinioLietuvosšvietimodarbuotojosupratimu, izraeliečiai

prie įgyvendintos svajonės kabinanaujas idėjas, jie laisvi ir
išdidūs,kalbatai,kasbuvo,konėra,įamžinoaukasirdidvy
rius,gyvenamoraliniųproblemųžiede,turintomenyjetai,ką
išgyveno.

ApibendrinantnorisiprisimintiTarptautinėskomisijosšvietimo
projektųkoordinatorėsIngridosVilkienėsišsakytątezę:„Mes
atsiduriame tojevietoje,kur turimeatsidurti,sutinkametuos
žmones,kuriuosturimesutikti,pasiimametai,kąturimepasi
imti.“Irtikriausiaiužsidirbamenuomonębe„nepatiko“mygtuko.

ArūnasMIKALAUSKAS
Klaipėdosr.JudrėnųSteponoDariauspagr.m-klosistorijosmokytojas

Prie Raudų sienos
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Visuomenėjevisdažniausvarstantapiešiuolaikinėsmokyk
losvaidmenįformuotipagrindiniusžmogausgebėjimusimtis
ekonominėsveiklos,Rokiškiorajonosavivaldybė,įgyvendin
damastrateginiusregionoplanusirsiekdamadidintivietinių
mokyklųindėlįįjaunimoverslumoskatinimą,2015m.inicijavo
tarptautinį „Erasmus+“KA2strateginiųpartnerysčiųprojektą
„Naujos verslumougdymometodikos kūrimasperEuropos
regionųstrateginępartnerystę“(20151LT01KA201013403).
DvejusmetusprojektąvykdėšešipartneriaiišLietuvosirBulga
rijos:RokiškiorajonoirProvadijossavivaldybiųadministracijos,
Rokiškiorajonosavivaldybėsšvietimocentras,Provadijosįstai
gaNarodnoshitaliste„AkekoKonstantinov,1884“,Rokiškior.
KamajųAntanoStrazdogimnazijairProvadijosIvanoVazovo
pagrindinėmokykla.
Projekto tikslas – dydžiu, ekonomine ir socialine aplinka

panašiuoseEuroposregionuosesukurtiirišbandytimetodiką,
leidžiančiąkūrybiškai integruotiverslumąį formalųjį irnefor
malųjį ugdymą 5–11 klasėse, išleisti į anglų kalbą išverstą
metodinių rekomendacijų leidinį ir taippasidalytipatirtimisu
kitųEuroposšaliųmokytojais.Šisprojektasprasmingaipratę
sė2011–2013m.RokiškioirProvadijossavivaldybiųdrauge
vykdyto„ComeniusRegio“projekto„Mokytisyralinksma(pa
vyzdžiai)“(angl.„LearningIsFun(Examples)“veiklas,kurios
skatinomokytojusperpamokasnaudotiaktyviuosiusmokymo
metodus,stiprintimokiniųmokymosimotyvaciją.
PasinaudojantEuroposSąjungosdotacija (visas projekto

biudžetas–88988eurai,išjų48644euraiskirtiLietuvospart
neriams,40344eurai–Bulgarijospartneriams),buvosuorga
nizuotitrystrumpalaikiaiprojektopartneriųatstovųsusitikimai

Projektassuteikėgalimybiųmokytis 
aktyvausgyvenimoabėcėlės

(1Lietuvojeir2Bulgarijoje)irketuriosmokytojųmokymosibei
darbostažuotės,kuriosedalyvavo12mokytojųišLietuvosir12
išBulgarijos.ProjektoiniciatyvaKamajųA.Strazdogimnazijoje
įsteigtapirmojirajonemokyklinėverslobendrovė,kuriojemo
kiniaiirmokytojai,pasinaudodamiBulgarijosmokyklųpatirtimi
(Bulgarijojenuo2016m.vykdantnacionalinęšvietimoreformą
visosevalstybinėsemokykloseverslumokaipatskirodalyko
mokomanuo1klasės,todėlversloįmonėsmokyklose–įprasta
praktika),mokosiverslopaslapčiųiratskleidžiasavokūrybiš
kumą.Įmonė2016m.dalyvavopirmajameLietuvosnaciona
liniamekonkursemugėje„Išbandykversloidėją“.Bendrovės
vadovasEdvinasMikalaičiūnaspasakojo,kadmokiniamspa
tiemsreikėjosugalvotiversloidėją,įmonėspavadinimą,sukurti
katalogą,atidarytibankosąskaitąVilniauskolegijosimitacinėje
bendrovėje„Vikobankas“,apdraustiįmonę,prekiautisavopre
kėmis,užkuriasbuvoatsiskaitomaspecialiarenginiovaliuta.
Mokiniamstalkinomokytojai:GenovaitėPavilonienė,Audronė
Markevičienė,DaivaBaltakytė,NijolėMarkevičienė,Audronė
Stočkuvienė,ZitaŠivickienė,ReginaNarvydienė,ArvydasUl
dinskas.Komandąlydėjosėkmė–įmoneisuteikta„Sidabrinės
komandos“nominacija,omokinėAuroraLobovaitėpripažinta
vienageriausiųvadybininkių.Mokiniųnuomone,įmonėsįkū
rimasirveikla–taigeraprogateorinesžiniastaikytipraktiko
je, išbandyti savenetikėtosesituacijose, įgyti pasitikėjimo ir
patirties.Mokyklosevyko irmokinių verslumobei finansinio
raštingumoseminarai (Rokiškyjemokiniamsmokymusvedė
ekonomistėdr.AušraMaldeikienė), vaikai irmokytojaidaly
vavosusitikimuosesuvietosverslininkais, lankėsi įmonėse,
klausėsisėkmėsistorijų.

Provadijos savivaldybėje
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Taippatbuvoatliktityrimai,kaipšipraktikapaveikė
ugdymoprocesą.62proc.mokiniųįsitikinę,kadbūti
versliamšiandienėjevisuomenėjeyralabaisvarbu,
50proc.apklaustų5–10klasiųugdytiniųmano,kad
verslumoįgūdžiųįgytųdardaugiau,jeipervisaspa
mokasbūtųtaikomiaktyviejimokymosimetodai,būtų
galimanaudotiskompiuterinėmisverslomodeliavimo
programomis.Visiapklausojedalyvavęmokiniųtė
vaipritaria,kadmokytisverslumoįgūdžiųmokykloje
jųvaikamsyrabūtina.98proc.apklaustųKamajų
A.Strazdogimnazijospedagogųsutinka, kadda
bartinėjemokymoprogramoje verslumui dėmesio
skiriamanepakankamai,mokytojamsvisdartrūksta
profesinių įgūdžių.Pedagogai, pabandę verslumą
integruotiįsavodėstomądalyką,tvirtina,kadtoks
darbaspriartinadalykoturinįpriegyvenimoaktualijų.
Rokiškyjeprojektorezultataibuvoanalizuojamišių

metųrugpjūčio28d.vykusiojerajoninėjepedagogų
konferencijoje„Kūrybiškumoirverslumougdymas“.
RenginyjepatirtimidalijosiKamajųA.Strazdogim
nazijosdirektoriauspavaduotojaD.Baltakytė,an
glų kalbosmokytojaDaivaMalcienė ir gimnazijos
mokiniųprezidentėA.Lobovaitė.Konferencijosda
lyviamsRokiškiorajonosavivaldybėsšvietimocen
traspristatėprojektointelektinįproduktą–metodinį
leidinįsukompaktiniudiskulietuvių,bulgarųiranglų
kalbomis„Verslumougdymomokyklojemetodinės
rekomendacijos“. Leidinio pirmajame puslapyje –
projektokonsultantės,mokymųmokytojamsautorės
dr.A.Maldeikienės žodžiai, kurie tapoprasmingu
leitmotyvu apibendrinant projekto veiklas: „<...> 
verslumoesmę,jotikrąjągelmęatveriakūrybišku
mas,gebėjimasmatytigyvenimąsavaip,mokėjimas
derintiskirtinguskasdienybėspradusirsujungtijuos
įvienąnaująjausmųirminčiųšaltinį<...>.“
ProjektedalyvavusiųRokiškior.KamajųA.Straz

dogimnazijosmokiniųirmokytojųmintysbaigiantis
projektui:
„Dalyvaudami projekte išbandėme savo verslo idėją, kuri

pasiteisino,irVilniujevykusiojeverslumomugėjeiškovojome
„Sidabrinėskomandos“vardą.Norėčiau,kadprojektastęstųsi.
Jisatvėrėmokyklainaujasgalimybes“(gimnazijosprezidentė
A.Lobovaitė).
„Turėjomegalimybęišsiaiškintiverslumopradžiamokslį.Mū

sųkomandabuvolabaivieninga“(gimnazistėAustėja).
„LabaipatikoverslumopamokaDobrynėskaime(Bulgarijo

je).Pamokąvedė4klasėsmokiniai,vadovaujamimokytojos
M.Atanasovos. Vaikai siūlė verslininkams įvairių naudingų
idėjų“(rusųkalbosmokytojaG.Pavilonienė).
„Sudominoverslumoįgūdžiųformavimaspermokiniųtarybos

veiklą.Vaikaipatysgamina įvairiusdirbinius, juosparduoda
mugėse,patyssprendžia,kurpanaudotilėšas.Jiekuriaverslo
planus,analizuoja“(dailėsmokytojaD.Baltakytė).

„Bulgarųmokyklose esančios įmonės veikia kartu: ben
dradarbiauja, ieškoklientų.Veikla labaiartimašiuolaikiniam
gyvenimui, puikimokinių patirtis“ (matematikosmokytojas
A.Uldinskas).

Konferencijojedalyvavękitųrajonomokyklųpedagogaitei
gė,kadprojektoveiklosirrezultataituristiprų„užkrečiamąjį“
poveikį, dauguma kalbintų pedagogų tvirtino, jog verslumo
kompetencijosugdymui skirs daugdaugiaudėmesio nei iki
šiol.O įdomiausia tai,kadšikompetencijagalibūtisėkmin
gai ugdomaper visųmokomųjų dalykų pamokas.Tai įrodo
leidinyjepateiktoskūrybiškosirnetikėtosįvairiųdalykųkama
jiškiųmokytojųidėjos.Projektoveiklųdienoraštisišsamiau– 
www.kamajaiprovadija.lt.

Pro jek to inf.

Kamajų A. Strazdo g-jos gimnazistės Žemyna Vaičionytė
ir Agnė Stirbytė konkurso-mugės „Išbandyk verslo idėją“ metu

Kaziuko mugė Kamajų A. Strazdo g-joje

Metodinis leidinys
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JustinoMarcinkevičiausžodžiai„einamenemi
limetrais–sieksniais, tartumkarštąplieną lanks
tom lemtį...“ taikliai apibūdina veiklą dalyvaujant 
„eTwinning“ programoje. Ši programa pradėta
įgyvendinti 2005m.Dalyvaudami įvairiuose pro
jektuose, pedagogai itin prisideda prie ugdymo
kokybėsgerinimo.
Jaunepirmusmetusant „eTwinning“ apdova

nojimų pakylos stoja aktyvūsKėdainių pedago
gai.Šiemet jie buvo pakviesti į Vilniuje vykusius 
„eTwinning“ nacionalinius apdovanojimus irmo
kymus „Inkliuzinis ugdymas–mokykla visiems“.
Renginiotikslaibuvoskatintipatyrusius„eTwinning“
projektųvykdytojusdalytispatirtimiirkurtiprojektus
inkliuzijos tema, apdovanotiNacionaliniais koky
bės ženkleliais įvertintusmokytojus, vykdžiusius
„eTwinning“projektus2016–2017m.m.Kokybės
ženkleliaisuteikiamimokytojams,vykdantiemspui
kius„eTwinning“projektus, irpažymi,kadprojektaspasiekė
tamtikrąnacionalinįstandartą.Kokybėsženkleliaisdžiaugiasi
irmokiniai,jiemstaipaskatinimasužpastangas.
Renginyjevienasgausiausiaiapdovanotų–Kaunoregionas.

Džiugu,kaddidelęjodalįsudarėKėdainiųrajonopedagogai.
KokybėsženkleliaisįvertintamokytojosVydosMarijosRama
nauskienėsišSurviliškioVincoSvirskiopagrindinėsmokyklos,
sėkmingaidalyvavusios2016–2017m.m.„eTwinning“progra
moje,„Ryto“progimnazijosmokytojosRasosRugelienėsveikla.
PedagogėsSniežanosSlavinskienėsišJosvainiųgimnazijos
„eTwinning“projektinėveiklaįvertintanetikkokybėsženkle
liais,betirJosvainiųgimnazijaipelnėapdovanojimą„Geriausia
Lietuvos„eTwinning“mokykla2017“.
Didelępatirtįprojektinėjeveiklojeturinčiosmokytojos,Lietu

vossportouniversiteto(LSU)Kėdainių„Aušros“progimnazijos
pradiniougdymomokytojaDanguolėTumėnienė irKėdainių
specialiosiosmokyklosmokytojaIngridaJurevičienė,pasidalijo

Mokomeirmokomėssu„eTwinning“

gerąjapatirtimiapieįtraukųjįugdymąsėkmingaiįvykdytuose
„eTwinning“projektuose.Kokybėsženkleliaisapdovanotinet
šešiprojektai,vykdytiLSUKėdainių„Aušros“progimnazijoje
(vykdėpradiniųklasiųmokytojaD.Tumėnienė),penkivykdytų
projektųženkleliaiatkeliavoįlopšelįdarželį„Pasaka“(ikimokyk
liniougdymopedagogėRasaSimonavičienė),trys–įKėdainių
specialiąjąmokyklą(mokytojaI.Jurevičienė).

Renginyspalikodauggerųemocijų,suteikėkūrybinėsmoty
vacijosimtisnaujųprojektų.Perkūrybinesdirbtuvesžaidėmeir
mokėmės,kaipkitaipgalimaugdytipilietiškumą,sužinojome,
kaipišradingaiklasėjesukurtiįtraukiąjąerdvę,praktiškaiišban
dėmemobiliesiemsįrenginiamsskirtąedukacinęprogramėlę,
pagilinomežiniasapieprojektoplanavimodarbusirkūrybinius
metodusprojektinėjeveikloje.

LSU Kė dai nių „Auš ros“ prog-jos ir Kė dai nių l.-d. „Pa sa ka“ inf.

Besimokantys asmenys dažnai skundžiasi sveikatos su
trikimais–depresija,stresu,visataikylaišnežinojimo,kaip
sistemingaimokytis.Daugelis teigia, kadugdymo įstaigose
yra informacijos perteklius, gaišinamas laikas: „Jūs kišate į
galvą tai,konereikia.“ Išvengtiklaidų ir išmoktimokytisgali
kiekvienas,jeigutinkamaipasirinkssavomokymosisistemą.

MažaiLietuvojeaptariamaspostkognityviniomokymosibū
dasyra taikomasKauno jaunimomokykloje. „Taikryptingas
mokymasismąstymolaikeirerdvėje“,–sakodirektoriusTomas
Lagūnavičius.Šiteorijagrindžiamamentaliniuinformacijosap
dorojimu.Pasakdirektoriaus,daugelisžmoniųskaitotekstą,
betnevisadažino,kaipjįstruktūruotiirsuvokti.
Šiandien, kada informacijos kiekiai neaprėpiami, svarbu

gebėti rasti reikalingus duomenis irmokėti juos analizuoti.
Postkognityvinėmokymosi teorija lavina įgūdžius, reikalin
gustekstuistruktūruotiirargumentuotomsišvadomspateikti.
Šiems gebėjimams svarbūs nauji įgūdžiai, kurių negalima 
įgytiįprastose,naujųsistemųneieškančiosemokymosiįstai
gose.
„Pirmas žingsnis – parodyti pavyzdį, kaip struktūruojama

medžiaga.Vėliauvaikas,žinodamas,kaiptaidaryti,naudojasi
šablonuirpatstekstąstruktūruojadalimis.Antrasžingsnis–
tekstąperrašytitamtikrubūdupagalpostkognityviniomąstymo
modeliošabloną.Tadavaikasmokosianalizuoti,sisteminti“,–

NaujamokymosikryptisLietuvoje

apie tai, kaippritaikoma teorijaKauno jaunimomokykloje ir
Suaugusiųjųmokymocentre,pasakojaT.Lagūnavičius.
Mokantispostkognityvinėsteorijospagrindų,daugdėmesio

skiriamakritiniammąstymui.Šiandiensvarbumokėtidirbtiko
mandoje,analizuotikomandinįdarbą,išreikštinuomonę,teikti
savopasiūlymus.Pasakdirektoriaus,šiaimokymosisistemai
amžius nėra svarbus: „Išmokęsmokytis, tampimąstančiu,
tikslingai analizuojančiu, sisteminančiu žiniasasmeniu. Įgyji
kompetencijų.“
Jeigudabartinėkartaneieškosnaujųmokymosibūdų, tai

ateityjesusidurssuasmenybėsraidosproblema:jienemokės
sutelktidėmesio,įgytinaujųžinių,susidorotisuiškilusiaisiš
šūkiais.Kiekvienasaspektasyrasvarbusirreikalingasbesifor
muojančiaiasmenybei.Būtentpostkognityviniumokymusiekia
malavintisuvokimą,atmintį,logiką(samprotavimą).Aptariamas
mokymosimodelisgalipadėtibestresopasiruoštiegzaminų
sesijai,kuriosbaiminasiLietuvosdešimtokaiirabiturientai.
Išpagrindųpakeistimokymosisistemąmokyklojeprivertė

susidūrimas su pasikartojančia problema – vismažėjančia
jaunimomotyvacija.„Yramokinių,kurieneišmokytitamtikru
būdumokytisirgreičiaupasiektirezultatų“,–dalijasipastebė
jimaisT. Lagūnavičius.Pasirinkęs postkognityvinįmąstymą
ir išmokęs jį taikyti, jaunuolis sutaupo laiko, tampa kritiškai
mąstančiaasmenybe.

ŽivilėMILERYTĖ
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Trakų rajono savivaldybės administra
cijosŠvietimoskyriausvedėjaDaliaDzi
gienė,pavaduotojaAlinaJakonisirrajono
švietimoįstaigųvadovaidalyvavotrijųdienų
edukacinėjeišvykoje„Kintantysmodernaus
ugdytojovaidmenysšvietimoįstaigoje“,ku
riąorganizavoVšĮTrakųšvietimocentras.
Vadovus ypač dominoŽemaitijos krašto
švietimo įstaigų vadovų patirtis, kuriant
pokyčiamspalankiąugdymosiaplinką, jų
panaudojimasugdymo(si)procese.

TrakųatstovailankėsiTelšiųVincentoBorisevičiaus
gimnazijoje–taipirmojikatalikiškamokyklaLietuvoje.
Čiadomėjomėsmokykloskatalikiškomisvertybėmis,
kurios,mokyklosdirektoriausRobertoEžerskioma
nymu, yra ugdymopagrindas.Šiaismokslometais
darbuotojųgretaspapildėišVietnamoatvykęskunigas
PranciškusKsaveras,atliekantiskapelionopareigas
puikiai įrengtoje koplyčioje,o istorijosmokslųmoko
ItalijojegimęsiružaugęsvienuolisPiercarloManzo.
Moderniai įrengtos edukacinės erdvės gimnazijai
suteikiasavitąatmosferąirdvasingumą.
EdukacinėserdvėsmusdominoirKretingalėslop

šelyjedarželyje,Gargždų „Kranto“ pagrindinėjemokykloje,
PriekulėsIevosSimonaitytėsgimnazijoje,Priekulėslopšelyje
darželyje,Palangos„Žilvičio“ lopšelyjedarželyje irPalangos
„Baltijos“ pagrindinėjemokykloje.Vadovai domėjosi vidaus
irlaukoedukaciniųerdviųsukūrimoirpritaikomumougdymui
pavyzdžiais,socialinioiremociniougdymoprogramųįgyven
dinimogalimybėmis,neįgaliųirspecialiųjųugdymosiporeikių
turinčiųvaikųugdymubeiedukaciniųerdviųpritaikymuugdymo
procese.
Trakų rajono įstaigų irŠvietimoskyriausvadovai išklausė

Klaipėdos r. Kretingalės lopšeliodarželio vadoviųReginos
BaranauskienėsirZitosPovilienėsbeiGargždų„Kranto“pa
grindinėsmokyklosdirektoriauspavaduotojosugdymuiIngos
Rankelienės pranešimusapie visuminį požiūrį į edukacines
erdves, jų pritaikomumąmokinių veiklai.Minėtosmokyklos
direktoriusEgidijusŽiedaspristatėįstaigospatirtįgerinantedu
kacineserdves.Visussužavėjogeologijosmuziejus„Gargždas“
(vadovėmokytojaSigita Ivanauskienė).Susitikimedalyvavo
ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijosŠvietimo
skyriaus vedėjasAlgirdasPetravičius beiŠvietimo skyriaus
vyriausioji specialistė IrenaBarbšienė, lydėjusi trakiečius į
kitas rajono švietimo įstaigas.Priekulės lopšelyjedarželyje
susidomėjomefunkcionalia,mobiliairpritaikytaindividualiaibei
grupineiveiklaiaplinka,kuriojepakankaerdvėsjudėti,ilsėtisir
žaisti.Patiemsmažiausiemsdarželiougdytiniamssmagužaisti
suvandeniuirsmėliujaukioje,skoningaiįrengtoje„Sodybėlėje“.
Vyresniųjų grupių vaikučių aikštelėse yra saugu, sudarytos
sąlygos bendrauti. „Mūsų darželio išskirtinumas – turime

TrakųšvietimoįstaigųvadovaipatirtiessėmėsiŽemaitijoje

sveikatingumo taką, erdvę „Pažinkimepasaką“, etnografinę
sodybėlę“,–kalbėjošiosįstaigosdirektorėIrenaSkrabienė.
Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos vadovaiAntanas

Alčauskis, LoretaKaltauskienė irRobertasGricenko skaitė
pranešimą„Socialinioiremociniougdymoprogramųintegra
vimasįmokyklosgyvenimą“.Jiedalijosipatirtimi,supažindino
su atnaujintomis vidaus ir laukoerdvėmis (sporto aikštynu,
laukoklasėmis,kiemeliu,želdiniais).Trečiąjąedukacinėske
lionėsdienątrakiečiaisėmėsipatirtiesiš2017m.saugiausios
ikimokykliniougdymoįstaigosirgeriausiaitvarkomosšvietimo
įstaigosaplinkosLietuvojevadovų.DirektorėRasaJurgutienė
skaitėpranešimą„Specialiųjųporeikiųvaikųugdymo(si)ypa
tumaiPalangos lopšelyjedarželyje „Žilvinas“.Šioje įstaigoje
puikiaipritaikytosvidausir laukoedukacinėserdvėsnegalią
turintiems vaikams.Sulaukęmokyklinio amžiaus šie vaikai
tampakaimynystėjeesančiosPalangos„Baltijos“pagrindinės
mokyklosmokiniais.Mokyklos direktoriusAlvydasKniukšta
mielaipapasakojoirparodėedukacineserdves,jųpritaikomu
mąmokiniams,turintiemsnegalią.
Trakųrajonošvietimoįstaigųvadovaipasidžiaugė,kadturėjo

galimybępasisemtipatirtiesišdarbščiųžemaičių,jųkūrybingų
bendruomenių,aptarėgalimybesdėltolesniobendradarbiavimo
sulankytomismokyklomisirikimokyklinėmisįstaigomis.
Gamtinėaplinkasvarbivaikųfizinei,psichinei,emocineisvei

katai,todėlbūtinakartusušvietimoįstaigųbendruomenėmis
jąpuoselėtiirkurti.

OnaRAMANAUSKIENĖ
Trakųr.Lentvarioprad.m-klosdirektorė
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Mokyklose

Kiekvieną kartąRugsėjo1osios skambutis
akademinei bendruomenei suskambanaujai:
tainaujiplanaiirviltys,naujiiššūkiaiirgalimy
bės,darvienasatsinaujinimo,bendroskūrybos
irtobulėjimoetapas.Naujuosiusmokslometus
Butrimoniųgimnazijavėlpasitikoatsinaujinu
si–įgyvendinusigražiąišskirtinęidėją.

Moksloiržiniųdienągimnazijosbendruomenė
tradiciškaipradėjoButrimoniųIšganytojobažnyčio
jeiškilmingomisšv.Mišiomis,kuriasaukojoklebo
nasJuozasBakšys.Laimindamassusirinkusiuo
sius,jislinkėjoišminties,kantrybėsirbendrystės.
Šventėje dalyvavo svečiai išAlytaus rajono

savivaldybės.Atvyko irdailininkasprof.Antanas
Kmieliauskas,akademikasgenetikasAlgirdasSlie
saravičius,buvusiilgametėButrimoniųgimnazijosdirektoriaus
pavaduotojaugdymuiGenovaitėŽiurinskienė,mokiniųtėveliai
irkitigarbūssvečiai.

SėKMINgOSMOKSLOMETųPrAdŽIOSSIMbOLIS– 
AuKurOugNIS

Butrimoniųgimnazija,šiemetvėl–jautrečiąkartą–laimėjusi
šaliesgeriausiai irgražiausiai tvarkomųmokyklųedukacinių
erdviųkonkursą,didžiuojasi,kadturiitinestetiškąiruniversa
lųvidinįkiemelįsuaukuru.Kiekvienųmokslometųpradžioje
suliepsnojašioaukurougnis,simbolizuojantižmogausryžtąir
drąsąveikti,kūrybosgalią,gražiųirtauriųdalykųsiekį.
GimnazijosdirektoriusValdasValvonispasveikinovisussu

naujųmokslometųpradžia,linkėjoatsakingumo,pozityvumo
ir konstruktyvausbendradarbiavimo.RenginiovedėjaiUgnė
Vaičiūnaitė irValentinasStraigis suteikė žodį abiturientams
irpirmokėliams.Jiekalbėjoapiekelionęmokslotaku,tikišei
nantieji–brandžiai,opradedantieji–žaismingai.Direktorius
V.ValvonisįteikėpirmokamsPirmokopasusirknygeles.
Meninė kompozicija (scenarijaus autorė dramos būrelio

vadovėAstaDaironienė)tobulaiišreiškėmokymosiirkūrybos
bei jų teikiamodžiaugsmo idėją.MuzikosmokytojosNerin
gosValvonienės vadovaujamomergaičių ansamblio atliktos
žaismingosdainos,puikūschoreografėsŽivilėsPatinskaitės
parengtišokiai,įspūdingišokėjųdrabužiai,scenografija–kny
gaantdidžiuliomolberto,kompozicijospabaigojejosatverti
mas–kaipsmalsumo,mokslo,tobulėjimosimbolis...Viskasiki
smulkmenųrengėjųapgalvota,tikslinga,skoninga,estetiška.
Butrimoniųgimnazijašiojesrityje irgiturisavitąbraižą,kuris
pirmiausiaorientuotasįkokybę.

PAgErbTAMATEMATIKOSMOKyTOjA

Mokykla–tasritis,kurkaitairatsinaujinimasbūtini.Šiemet
darbągimnazijojebaigtiapsisprendėmatematikosmokytoja,
buvusiilgametėdirektoriauspavaduotojaugdymuiStasėGra
mauskienė,kurios40iesmetųkruopštiveiklamokyklaibuvoitin
reikšminga.Alytausr.merasAlgirdasVrubliauskasapdovanojo
mokytojąS.Gramauskienępadėkosraštu,direktoriusV.Val
vonisšiltaidėkojoirįteikėprisiminimodovaną.Susirinkusieji
įšventęgėrėjosivyresniųjųklasiųvaikinųekspresyviaiatlikta
daina,skirtamokytojai.

Naujirugsėjo1-osiosvėjaivėliškėlė 
butrimoniųgimnazijosbures

ATIdAryTASPrOf.A.KMIELIAuSKOvArdO
dAILėSKAbINETAS

Šiemetgimnazijamokslometuspasitinkaįgyvendinusidar
vienąidėją,kuriossumanytojas–direktoriusV.Valvonis.Pa
gerbiant iškilius kraštiečius, pernai rudenį gimnazijoje buvo
atidarytasakademikogenetikoA.Sliesaravičiausvardobio
logijoskabinetas,ošiemet–dailininko,skulptoriaus,grafiko
prof.A.Kmieliauskovardodailėskabinetas.
KabinetąpristatėgimnazijosdailėsmokytojaNeringaJan

čiauskaitė. Prof.A.Kmieliauskas papasakojo apie atskirus
savokūrybosetapus,lūžiomomentusirpasirinkimus,buvusius
žmogiškai irpilietiškainenuginčijamaiteisingusdėl itintvirtų
menininkomoraliniųvertybiųirmaksimalausdvasiostaurumo.
Menininkas padovanojo gimnazijai keletą įrėmintų savo

grafikos, tapybos darbų, nuotraukų su savo žymesnėmis
skulptūromis,keliolikadarbo įrankių irkt.Visatai radosavo
vietądailėskabinete.Beje,įžengusįgimnaziją,pasitinkadar
vienasA.Kmieliauskodarbas–didžiulėfreska,nutapytaprieš
keleriusmetus.
Gimnazijadžiaugiasi,kadmokiniaidabarturigyvąbegali

niodarbštumoiratsidavimosavodarbuibeiidėjaimenininko
pavyzdį.DailėsmokytojaN.Jančiauskaitėparengėirpristatė
mokiniųkūrybiniųdarbų,įkvėptųmenininkokūrybos,parodą
„Dailininkopėdomis...“.
Gimnazijadidžiuojasibūdamaišskirtinė:puikiaisutvarkytos

edukacinėserdvės,Garbėsgalerija,kuriojeyrairprezidento
ValdoAdamkausbeiiškiliųkraštiečiųrankųatspaudai,oda
bar irakademikoA.Sliesaravičiausbeiprof.A.Kmieliausko
vardokabinetai.

gIMNAzIjOSSTruKTūrOSNAujOvėS

Alytausr.tarybossprendimunuošiųmetųrugsėjo1d.But
rimoniųgimnazijaturiskyrius–Puniosmokyklądaugiafunkcį
centrąirButrimoniųvaikųdarželį.MokslometųpradžiąPunios
mokyklosbendruomenėpasitikosavoseerdvėse.
Įvairialypė kaita akademinėje bendruomenėje pateikia iš

šūkių,tačiaukartuirpatikrinajoslankstumą,gyvybingumąir
organizuotumą.Svarbiausia–liktinuolatiniomokymosiiraukštų
standartųpozicijoje.

RenataBALČIŪNIENĖ
Alytausr.Butrimoniųg-josmokytoja

A. Kmieliausko vardo dailės kabineto atidarymas
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Vilniausr.RudaminosFerdinandoRuščicogimnazijosmoki
niaiirmokytojaikartusuTelšiųr.VarniųMotiejausValančiaus
gimnazijosbendruomenedalyvaujarespublikiniamekultūros
projekte„Gyvenamekartušalyje,kuriosvardasyraLietuva“.
ProjektąremiaTautiniųmažumųdepartamentasprieLietuvos
RespublikosVyriausybės.Veiklosvykstanuo2016m.gruodžio
iki2017m.gruodžio.Įgyvendinantprojektąsiekiamasusipažinti
suŽemaitijos irVilnijoskrašto istorija,kultūra ir tradicijomis,
mokytisvykdytibendrasveiklassukitųtautybiųbendruome
nėmis,puoselėtitėvynėsmeilės,atsakomybėsužsavotautąir
valstybę,tautinėssavigarbosjausmą,stiprintigimnazijųkultūrą.

Gimnazijųbendradarbiavimasvykokeliais
etapais. 2016m. gruodį surengta vaizdo
konferencija, kurioje aptartos numatomos
projekto veiklos.Abiejų gimnazijųmokiniai
pristatėsavokraštą,mokymoįstaigas,gim
nazijų globėjus,mokinių savivaldos ir ben
druomeniųveiklą.
2017m. balandį Rudaminos F.Ruščico

gimnazijasulaukėsvečiųišŽemaitijos:atvy
koVarniųM.Valančiausgimnazijosdirektorė
IrenaPeleckienė,gaususmokiniųirmokytojų
būrys.Varniškiaibuvosupažindintisugimna
zija,lankėsimuziejuje,bibliotekoje,valgyklo
je,apžiūrėjokabinetus.Vėliausvečiaibuvo
pakviestiįkonferencijųsalę,kurgalėjojaukiai
pabendrauti.Šeimininkaiparengėmuzikinę
literatūrinęprogramą,pristatėVilnijoskrašto
lankytinasvietas,papasakojoapieRudaminą.
Abiejųgimnazijųmokiniųprezidentėssupa
žindinosumokiniųsavivaldosveiklomis,atsakė įsusitikimo
dalyviamskilusiusklausimus.Žemaičiaisudainavosavogim
nazijos odę.Projekto koordinatoriusRobertasPoliakovskis,
RudaminosF.Ruščico gimnazijos direktorės pavaduotojas
ugdymui,pristatėprojektotikslusirnumatomasveiklas.Vėliau
gimnazijossvečiai ir šeimininkaivyko įpažintinękelionępo
Rudaminosapylinkes irVilnių,aplankėsostinėssenamiestį,
bažnyčias,kitaslankytinasvietas.KitądienąVarniųgimnazijos
bendruomenėkeliavopoTrakusirjųapylinkes.
BirželiomėnesįRudaminosF.Ruščicogimnazijosdirektorė

Žaneta Jankovska, pavaduotojas ugdymuiR.Poliakovskis,
mokiniai irmokytojai vyko į Žemaitiją.Rudaminiečiai, šiltai
VarniuosesutiktiM.Valančiausgimnazijosšeimininkų,ben
dravosudirektore,mokytojaisirmokiniais.Jiesupažindinosu
savomokymoįstaiga,muziejujepristatėnetikgimnazijos,bet
ir viso krašto istoriją, turiningągyvenimą.Vėliaugimnazijos
aktųsalėjevykoprojektinėsveiklospristatymas–konferencija 

Projektas„gyvenamekartušalyje,kuriosvardasyraLietuva“

„DuLietuvoskraštai:ŽemaitijairVilnija.Kasmusvienija?“.
Pokonferencijossvečiai išRudaminosbuvopakviestipa

keliautipoTelšiusirVarniųregioninįparką–Žemaitijosširdį,
baltiškoskultūrosištakas.RegioninioparkodarbuotojasAndrius
supažindinosuįdomiausiaisgamtoskampeliais,papasakojo
apiešiameregionesutinkamusgyvūnusiraugalus,lydėjoko
piantįaukščiausiaskalvas–SprūdęirŠatriją.Visussužavėjo
neapsakomogrožiokraštovaizdis.Kitasaplankytasobjektas–
Biržuvėnųdvarasiretnografinismuziejus.Guviekskursijosva
dovėAldonasutikžemaičiamsbūdinguhumorupristatėkrašto
istoriją,parodėįdomiausiuseksponatus.Mokiniamslabiausiai

patikožemaitiškavadovėsšnektairtai,kadšiame
muziejujebuvogalimaliesti,palaikytirankoseirnet
pasimatuotieksponatus.
VakareprojektodalyviairinkosiprieLūkstoežero,

kurvykomokiniamsįdomiausiaprojektodalis–prot
mūšis„KąašžinauapieŽemaitijosirVilniauskrašto
kultūrą,istoriją,tradicijas?“.Gimnazistaipasitikrino,
kąmatė, išgirdo,sužinojo ir įsiminėkeliaudamipo
skirtingusLietuvoskampelius.Poprotųmūšiože
maičiaipakvietėpasimokytisavoregionošokių,oru
daminiečiai,vadovaujamimuzikosmokytojosAlinos
Balkuvienės,atlikokeletąskambiųdainų.
KitądienąRudaminosF.Ruščicogimnazijosben

druomenėsnariaiapsilankėŠaltojokaromuziejuje,
kurbuvosupažindintisuįdomiaissovietmečioistori
josfaktais.Mokiniaisužinojo,kadvienojegražiausių
Lietuvosvietų,priePlateliųežero,buvoįkurtabran
duoliniųraketųbazė.KelionėpoŽemaitijąnesibai
gė–tolesnismaršrutasbuvoPlungėirRietavas.Šie

miestaigarsėjakunigaikščiųOginskiųveikla:aplankytiMykolo
OginskiorūmaiPlungėje,Oginskiųkultūrosistorijosmuziejus
irŠv.ArkangeloMykolobažnyčiaRietave.
PerdviišvykosdienasRudaminosmokiniaiapieŽemaitiją

sužinojodaugiauneipervisusmokslometus.Edukacinėirpro
jektinėveikla–puikigalimybėsusipažintisusavošaliesistorija,
kultūrairtradicijomis,obendradarbiavimassukitomisugdymo
įstaigomis–geriausiasbūdasmokytisbendravimo,tolerancijos.
Projektas išvykomis irbendratiriamąjaveikladarnesibai

gė– abiejų gimnazijųmokiniai kurs filmąapie savo veiklą,
parengsvaizdodienoraščius,kuriebuspristatytibendruome
nėms.Straipsniaiapieprojektą„Gyvenamekartušalyje,kurios
vardasyraLietuva“busskelbiamigimnazijų,rajonųinterneto
svetainėseiršaliesspaudoje.

DanutėMIKALAUSKIENĖ
Vilniausr.RudaminosFerdinandoRuščicog-jos

lietuviųkalbosmokytojametodininkė
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„Kiekviena tauta ar ben
druomenė gyvena tol, kol
prisimenasavoistoriją,išlaiko
papročius, tradicijas, kalbą,
laikosireliginiųnormų.“

Adas Jakubauskas

Europoje šiandien gal
jau nebėra valstybės, ku
rioje nebūtų didesnių ar
mažesniųmusulmonųben
druomenių.Daugelis šiuo
metuEuropojegyvenančiųmusulmonųyraneseniatvykėliai
išAzijos irAfrikos, jų palikuonys.O Lietuvosmusulmonai 
(totoriai) – gilią istorijąmūsų šalyje turinti tautinė bendrija,
įkurdintadarVytautoDidžiojo1397m.Lietuvostotoriai–tai
AuksoordosirKrymochanatopalikuonys.Taigišiaismetais
Lietuvos totoriaimini savo gyvenimo Lietuvoje garbingas
620ąsiasmetines.
Kaikurios totoriųgyvenvietėsmūsųkrašte išliko ikišiol–

tainetoliVilniausesantisKeturiasdešimtiesTotoriųkaimasir
Nemėžis,oDzūkijoje–Butrimonys irRaižiai.Manoma,kad
tosgyvenvietės kitadosbuvo išdėstytosdviempusračiais ir
saugojosostinęišvakarųbeipietųpusėsnuokryžiuočių.Kai
totoriaisutikoeitikarotarnybą,jiebuvoapdovanotižemėmis
ir kilmingųjųprivilegijomis: galėjonevaržomai išpažinti savo
religiją,statydintismečetes.AlytausrajonenetikRaižiai,kurie
laikomiLietuvostotoriųMeka,betirmūsų,Butrimonių,miestelis
beijoapylinkėsbuvovienaišVytautoDidžiojoįLietuvąatkeltų
totoriųgyvenamųvietovių.Totoriųapgyvendintateritorijaprie
Butrimoniųmiesteliobuvovadinamatotoriųpriemiesčiu.Šioje
vietovėje ir aplinkiniuose kaimuose dar ir šiandien gyvena
nemažaitotorių.
VėliauButrimoniųmiestelyje vienagatvėbuvopavadinta

totoriųvardu.1927m.totoriaimiestelyjeturėjo25,Trakininkų
kaime–12,Žadiškiųkaime–6,Raižiųkaime–31,Bazorų
kaime–10namų.Taigigalimadarytiišvadą,kadtotoriųben
druomenėbuvodidelėirjieyramūsųistorijosdalis.Šiandien
Butrimoniųmiestelyjeirseniūnijojegyvena66totoriųtautybės
žmonės.
NorstotoriaiLietuvojegyvenajau620metų,ardaugmes,

lietuviai,žinomeapiejųpapročius,tradicijas,valgiųgaminimą,
religinesapeigas?Tikriausiaidaugelislietuviųsujaisnėranei
susitikę, nei lankęsi jųmaldos namuose–mečetėse, kurių
Lietuvojeyratikketurios.VienajųyraAlytausr.Raižiųkaime
(5kmnuoButrimoniųmiestelio),vienintelėsovietmečiuišlikusi
neuždaryta.Ilgąlaikądėlsavoreligijostotoriaigyvenogana
uždarągyvenimą,todėlapiejųpapročius,tradicijasmažaiži
nojoirkaimynystėjegyvenęlietuviai.Savo„juodądarbą“atliko
sovietmetis,kurissugriovėperamžiusnusistovėjusiastotorių
gyvenimotradicijas.Stengtasiišsąmonėsištrintijųpapročius,
tradicijas,religiją.
Dabartinistotoriųjaunimasmažaikąžinoirnegalismulkiai

papasakoti apie papročius, tradicijas, nes, gyvendami vieni
šalia kitų, totoriai daug kąperėmė iš lietuvių. Iš užmaršties
šiostautelėsistorijąkeliapagyvenęgarbausamžiaustotoriai,
kuriųgretosnuolatretėja.Taijieišsaugojosavopapročiusir
tradicijas,kadgalėtųperduotiateinančiomskartoms.Šisavita
bendruomenė,atitrūkusinuosavotiurkiškųšaknųirapsupta
svetimųtautų,sugebėjosusitelktiirišsaugotiprotėviųetninę
kultūrą.
KadangiButrimonysyraišskirtinismiestelis,nesjamegyve

nogausiosžydų,totoriųirlietuviųbendruomenės,Butrimonių
gimnazijoskraštotyrininkai,vadovaujamiirkonsultuojamimūsų,
kraštotyrosbūreliovadovėsDanutėsAnušauskienėsiristorijos

mokytojosmetodininkėsDaliosAdžgauskienės,nutarėdalyvau
tiLietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentroorganizuotoje
nacionalinėjemokinių ir jaunimo kraštotyros 2016–2018m.
ekspedicijoje,skirtojeLietuvosvalstybėsatkūrimošimtmečiui
paminėti.
Mūsųdarbotikslas–išsamiaususipažintisuvienosišmūsų

valstybėstautiniųbendrijų–totorių–dvasinėsirmaterialinės
kultūrospalikimu,jųpapročiaisirtradicijomis,lietuviųtradicijų
įtaka totorių bendruomenės kultūriniampaveldui. Siekdami
savotikslo,kraštotyrininkaiišįvairiųšaltiniųrinkomedžiagą,
užrašėtotoriųsenoliųprisiminimusapiekalendorinesšventes
ir svarbiausių gyvenimo įvykių apeigas, lygino senuosius ir
dabartiniustotoriųpapročius.Išsurinktosmedžiagosbuvopa
ruoštaskraštotyrosdarbas„Totoriųetninėsbendrijospapročiai
irtradicijos,sąsajossulietuviųetniniupaveldu“.
Prieš pradėdami darbą, kraštotyrininkai pirmiausia geriau

susipažinosu totorių tradicijomis,papročiais:skaitėknygas,
publicistiniusstraipsnius,ieškojomedžiagosinternete.Vėliau
kalbinosavomiestelyjeirkaimyniniuosekaimuose–Trakinin
kuoseirRaižiuose–dargyvenančiustotoriųtautybėsžmones,
užrašė jų pasakojimus apie senuosius papročius.Aplankė
Raižiųmečetę,totoriųkapines,susitikosuAlytausapskrities
totoriųbendruomenėspirmininku,Raižiųtotoriųbendruomenės
vadovu IpolituMakulavičiumi, su buvusiumūsų gimnazijos
auklėtiniu,Lietuvostotoriųbendruomeniųsąjungospirmininku,
humanitariniųmokslų daktaru,MykoloRomerio universiteto
profesoriumiAdu Jakubausku.Kraštotyrininkai pasinaudojo
irgimnazijosmuziejujejausukauptakraštotyrinemedžiaga.
Minėtaveikladarlabiaupraplėtėmūsųkraštotyriniodarbo

patirtįiržiniasapievienosLietuvostautinėsbendrijoskultūrinį
paveldą– įsitikinome,kadvisais laikaisnet irvisaiskirtingų
kultūrųbeiįsitikinimųžmonėsgalėjoirgaligyventipagarbiai,
draugiškai,papildydamivienikitųgyvenimąsavaispapročiais.
Totoriai visą laiką buvo lojalūs Lietuvos valstybei, niekada
neišdavėšaliesinteresųirbuvoištikimisavonaujajaitėvynei.
Kaip sakėVilniausuniversitetoprofesoriusLibertasKlimka:
„TotoriųgyvenimoLietuvojeistorija–gražaussugyvenimotarp
skirtingųpapročių ir religijų pavyzdys visaiEuropai.Totorių
bendruomeniųveikla–taidarvienasžiedasįbendrąLietuvos
kultūrospuokštę.“
Rugsėjo22d.Alytausr.Butrimoniųgimnazijojekraštotyros

darbas„Totoriųetninėsbendrijospapročiaiirtradicijos,sąsa
jossulietuviųetniniupaveldu“buvopristatytasgimnazijosir
miesteliobendruomenei.RenginyjedalyvavoLietuvostotorių
bendruomenių sąjungos pirmininkasA. Jakubauskas. Per
renginį buvogalimaapžiūrėti parodą „Totoriai gretamūsų“,
kuriąparuošėgimnazijoskraštotyrininkaiirAlytausr.viešosios
bibliotekosButrimoniųfilialobibliotekininkėAstaDaironienė.

DanutėANUŠAUSKIENĖ
Alytausr.Butrimoniųg-joskraštotyrosbūrelioirmuziejausvadovė

DaliaADŽGAUSKIENĖ
Istorijosmokytojametodininkė

Totoriai 
gretamūsų
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Rugsėjo17–23d.KlaipėdosSimonoDachoprogimnazijoje
vykotrečiasis„Erasmus+“programosprojekto„MotionPictu
resatanExhibition“(MoPic)mokymo/mokymosi/dėstymo
vizitas.PertarptautinįsusitikimąLietuvos,Anglijos,Katalonijos
irAlandųsalųdalyviaikūrybinėsedirbtuvėseteatriniaismeto
dais,panaudodami„Žalioekrano“techniką,mokėsiatgaivinti
pasirinktųobjektųsenosenuotraukoseužfiksuotasscenas.
Pirmąją susitikimodienądalyviai turėjo progą susitikti su

profesionalegrimuotojaKristinaGrabnickieneirpantomimos
meistruAleksuMažonu.Abuspecialistai įtaigiaisupažindino
susavodarbospecifika.Antrojiirtrečiojidienosbuvoskirtos
kūrybinėmsdirbtuvėms,kuriasvedėvisųketuriųšaliųmokyto
jai.Vaikaimokėsi,kaipdarytigrimą,kurtikostiumus,kaipreikia
vaidinti teatre ir prieš kamerą, kaip galimapanaudoti „Žalio
ekrano“techniką.Ketvirtąjądienąkiekvienašalis,prisiminda
mapastarųjųdienųpatirtįirpanaudodamaišmoktusdalykus,
atkūrėpasirinktasnuotraukas,ovėliausavovaizdomedžiagą

„Erasmus+“MoPicprojektodalyviųvizitasLietuvoje

pristatėirapibendrinopertradicinįprojektoKultūrųvakarą,kurį
padėjosurengtiLietuvosdalyviųtėveliai.Penktojidienabuvo
skirtaišvykaiįKuršiųneriją.Tendalyviaiapibendrinotrečiąjį
projektosusitikimą,aptarėbūsimasveiklas.
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti virtualios realybės

muziejų,kuriamevyrautųnuotraukų,muzikosirfilmųdermė.
Kiekvienašalispartnerėyraišsirinkusipotrisistoriniusobjek
tus,kurietapsvirtualausmuziejauspagrindu.Projektodalyviai
LietuvojepasirinkotyrinėtiKlaipėdosdramosteatrą,Klaipėdos
centrinįpaštąirBiržostiltąbeiaplinkesančiusobjektus.Siekia
manetiksukurtivirtualųmuziejų,betirsurengtigyvąparodą,
kuriskatintųatsigręžtiįsavomiestoistorijąirkultūrą.

Projektonaujienasgalitesektiinternetopuslapyje
https://steiner30.wixsite.com/mopic.

LaimaDROMANTAITĖ,KarolisMAKAUSKAS

Vilniaus„Laisvės“gimnazijojerug
sėjo26d.buvoskirtaLietuvosžydų
genocidoaukomsatmintiirpagerbti.
AtsiliepdamaįTarptautinėsnaciųir
sovietiniookupaciniųrežimųnusikal
timamsLietuvoje įvertinti komisijos
kvietimą įstaigosbendruomenė šią
dienąvykdėskirtingasveiklasgimna
zijojeirdalyvavoeisenojeikiarčiau
siaiesančiosžydųžudyniųvietos.
PirmąkartapieVėliučioniųžudyniųvietąVilniaus„Laisvės“

gimnazijosmokiniai sužinojo pernai, kai su lietuvių kalbos
mokytojuMariumi Janulevičiumi kūrė filmą „TheForgotten.
Užmiršti“.Jispavasarįbuvoįvertintaspirmąjavietanaciona
liniame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centrokonkurse„Lietuvoskovųužlaisvęirnetekčiųistorija“.
Šįfilmądaugumagimnazistųmatėdarpernai,kaitikjisbuvo
paskelbtas,irdaugeliuitaitapoHolokaustotragedijospažinimo
pradžia.DalisfilmobuvoskirtaVėliučioniųžudynėms–miške
šalia šiomiestelioYpatingasisbūrys1941m. rugsėjo22d.
sušaudė1159žydusišŠumsko,Kenos,NaujosiosVilniosir
kitųaplinkiniųmiestelių.Tragedijosvieta–vosužkeliųkilo
metrųnuogimnazijos.Priešfilmopasirodymąorganizuotoje

apklausojebeveiktrečdalisgimnazistų
nurodėnežinantys,kasyraHolokaustas,
oapieVėliučioniųtragedijosvietąžino
jovoskeletas.Lietuvosžydųgenocido
diena(rugsėjo23d.)gimnazijojetaippat
anksčiaunebuvominima.
Šiemet, artėjantHolokausto dienai,

kiloiniciatyvaVėliučioniųžudyniųvietą
aplankyti visaiVilniaus „Laisvės“ gim
nazijos bendruomenei ir taip pagerbti
arčiausiaimokyklos esančiuosema
siniuose kapuose palaidotas aukas.
Renginįorganizavogimnazijosdirekto
rėspavaduotojas ugdymuiMindaugas
Kliokmanas. Pilietinėje iniciatyvoje
dalyvavo apie du šimtus gimnazistų
kartususavoauklėtojaisirmokytojais.
Kiekvienasatsinešėpoakmenuką,ant
jų buvoužrašytiVėliučionių aukų var
dai (vardų sąrašą radome svetainėje 
www.yadvashem.org).Daugelisgimna
zistųpirmąkartsužinojo,kadžydaiant
kapo deda akmenukus – tai simbolis,
kadkapasbuvoaplankytas,opalaidotas
žmogusnėraužmirštas.Kartu tai tarsi
šventykla,statomaakmuoantakmens,
iršisdarbasširdyjenesibaigia.
Vėliučionysepriegimnazijosbendruo

menėsprisijungėirrašytojaRūtaVana
gaitė, papasakojusi svarbiausius šioje

vietojevykusiostragedijosaspektus.Dėkodamajipastebėjo,
kad ši liūdna vietabenepirmąkartą sulaukė tokiosdidelės
žmoniųgrupės,atėjusiospagerbtiaukųatminimo.
Grįžę įmokykląmokiniai kartu su klasių vadovais žiūrėjo

pasirinktusHolokaustotematikosfilmus.
Tikimės,kadšinetradiciniougdymodienatapogeraistorijos

irpilietiškumopamokavisaigimnazijosbendruomenei,omūsų
eisena–pirma,betnepaskutinė.

Renginioreportažągalitepamatytiinternetosvetainėje
adresuwww.youtube.com/watch?v=U8CFDKgqr0s.

Vil niaus „Lais vės“ g-jos inf.

dienaHolokaustoaukomsatminti
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EuroposKomisijosatstovybėLietuvojekiekvienaismetais
netradiciškaiminiEuroposkalbųdieną.Šiaismetaisbendradar
biautibuvopakviestasirVilniauslietuviųnamųUžsieniolietuvių
švietimoskyrius,organizuojantisirkuruojantisrenginius,skati
nančiustarptautinįbendradarbiavimą.Šįkartąmokiniai,atvykę
išvisopasaulioirbesimokantysVilniauslietuviųnamuose,savo
gimtosiomiskalbomisskaitėlietuviųpoetųtekstus.Renginyje

PoetinėskalbosskambesysEuroposkalbųdieną

skambėjoanglų,gruzinų,italų,ispanų,prancūzų,ukrainiečių,
rusųirkitoskalbos.
Poezijosskaitymai„Poezijabylojavisomiskalbomis“vyko

įvairioseVilniauserdvėse,kurformaliaiirneformaliaimokiniai
irvisinorintysbendravotieksurašytojais,tieksuskaitovais.Ši
Europoskalbųdienabuvošvenčiamadraugesupoezija.Eu
roposkalbųdienosprogadaugybekalbųsuskambėjolietuvių

Kasmetrugsėjo23d.Butrimoniųgimnazijojevykstarenginiai,
skirtiHolokaustodienaipaminėti.Kadnebūtųpamirštaistori
nėtiesaapiemiestelyjegyvenusiusžydusirtragiškąjųlikimą,
šiaismokslometaisnetradicinėistorijosbeilietuviųkalbosir
literatūros pamoka (mokytojosDaliaAdžgauskienė irDana
Gecevičienė)vykogimnazijosmuziejuje.
MuziejausvadovėDanutėAnušauskienėsurengėekspoziciją

apieButrimoniųmiestelyjeprieškarągyvenusiągausiąžydų
bendruomenęirjossunaikinimą1941m.,trumpaisupažindi
nomokiniussužydųapgyvendinimuLietuvoje–čia išsavo
tėvynės išvaryti žydaiXIVa. radonaują tėvynę.Butrimonių
miestelyjebuvoypačgausižydųbendruomenė.Išpažindami
savotikėjimą,puoselėdamisavokultūrąirpapročiusžydairodė
pagarbąvietiniamsžmonėms,šiamkraštuiirtaponeatskiriama

Mesneužmiršime...

istorijosdalimi,kuri,deja,pažymėtatragedijosženklu.
Butrimoniųmiesteliožydaibesukrėtimųšimtmečius
gyvenoramiai.Čiajiegimė,augo,kūrėšeimas,turėjo
versląargyvenoišamato.Jųgyvenimassrovenora
miavaga,kolneprasidėjoAntrasispasauliniskaras.
Niekasnegalėjoįsivaizduoti,kadžydųgyvenimasbus
žvėriškainutrauktas1941m.rugsėjo9d.
TądienąbuvosunaikintavisaButrimoniųmiestelio

žydųbendruomenė(apie900žmonių)irišPuniosbei
Stakliškiųmiesteliųatvaryti žydai.Miestelisneteko
gabiųgydytojų,išmintingųdvasiosmokytojų,papras
tųprekybininkų,baldžių,batsiuvių,siuvėjų irkt.Tą
dienąmiesteliožydaibuvoatskirtinuokitųgyventojų
irsušaudytiKlydžioniųkaime.Iratgulėjieįbevardį
kapąvientodėl,kadbuvožydai.Taipmiestelisneteko
visosžydųbendruomenės.Kaikarasbaigėsi,mies

teliogyvenimaspamažugrįžoįsavovėžes,tiktamegyvenime
nebebuvošimtųButrimoniųžydų.
IšmuziejausnuvykomeįmasiniožydųsušaudymovietąKly

džioniųkaime.Mokiniaisumokytojomispriepaminklopadėjo
akmenėliussusušaudytųButrimoniųmiesteliožydųvardais,
skaitėjųvardusirpavardes,taippagerbėnužudytųjųatminimą.
Buvokalbamaapiežydųgelbėtojus.MokytojaD.Gecevičie
nėpapasakojo,kaipjosseneliaigelbėjožydųDonskiųšeimą.
Seneliai pomirties buvo apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Tegulatmintisliekagyva,nesjiyraamžinybėsišraiška,kurios

nesunaikinaneilaikas,neimirtis...

Alytaus r. But ri mo nių g-jos Kraš to ty ros mu zie jaus inf.

Mo ki niai žy dų su šau dy mo vie to je Kly džio nių k.
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Praėjometainuo tarptautinio „Erasmus+“projekto „Štai ir
mes!“(angl.„HereWeCome!“)pradžios.Šisprojektas–tai
tarpkultūrinėanglų kalbos kompetencijų ugdymoprograma,
kuria siekiamadalytis patirtimi,mokymometodais vaikams,
gyvenantiems skirtingoje kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje.
Pirmieji susitikimai vykoBudapeštoMáriaremeteHidegkúti
Ökumenikuspradinėjemokykloje,CEIPMontecanal(Ispani
ja,Saragosa)irPirgas7ojojepradinėje(Graikija)mokyklose.
Rugsėjo 21–26 d. ketvirtasis projekto partnerių susitikimas
vykoKlaipėdosVitėspagrindinėjemokykloje.Pirmąjąprojekto
darbodienąsvečiusišGraikijos,Ispanijos,JungtinėsKaralys
tės,TurkijosirVengrijosšiltaipriėmėKlaipėdosmiestomeras
VytautasGrubliauskas.Visussužavėjomumsjaupažįstamas
merogebėjimaspaskatintinuoširdžiaibendrauti,atviraiaptarti
rūpimusklausimus.
Mokykloje angliškomis ir lietuviškomis dainomis svečius

pasveikino pradinių klasiųmokiniai, vadovaujamimuzikos
mokytojų. Užsienio šaliųmokytojai stebėjo atviras anglų
kalbos,gamtospažinimo,muzikos, teatro ir kitaspamokas. 
4aklasėsmokiniaimokėsigraikųkalbossumokytojaChristina
TsouroulaišGraikijos.
Vitėspagrindinėjemokyklojevykotarptautinėkonferencija

„Pirmiejižingsniaimokantisužsieniokalbų“,kuriosvedėjatą
dientapoanglųkalbosmokytojaRasaKastėnienė.Būryspra

Tarptautinioprojekto„Štaiirmes“dalyviųsusitikimas 
Klaipėdosvitėspagrindinėjemokykloje

nešėjųatvykonetikišKlaipėdosmokyklų,betirišVilniausbei
Šilutės.Informatyvųpranešimąskaitėanglųkalbosmokytoja
ChristinaVourosišIspanijos.Visipranešėjaipabrėžėužsienio
kalbosmokymosisvarbą,taikantaktyviuosiusmokymometo
dus,atsižvelgiantįmokiniųgebėjimusirpatirtį.
KlaipėdosVitės pagrindinėmokykla organizavo įdomią ir

turiningąveikląprojektodalyviams–svečiaiaplankėKuršių
neriją,Palangą,Šaltojokaromuziejų,esantįŽemaitijosnacio
naliniameparke,susipažinosuKlaipėdossenamiesčioistorija.
Tradiciškaikasmetrugsėjo26d.mokyklojevykstantiEuropos

kalbųdienašįkartbuvopaminėtanetradicineįvairiųEuropos
kalbųpamoka.Projektopartneriaipagyvinošiąintegruotąpa
moką:atlikolinksmasirnuotaikingasužduotis,mokėsijiems
nežinomoskalbosabėcėlės,žodžių,frazių...Pamokosdalyvius
pasveikinoVitėspagrindinėjemokyklojepatalpasnuomojan
čioKlaipėdosapskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja
KristinaRimkienė.
Perprojektosusirinkimusbuvopristatytapirmųjųprojekto

metųataskaita,aptartostolesnėsveiklosir jųatlikimotermi
nai,būsimisusitikimai.Turkijoje,Adanoje,vyksiančiopenktojo
susitikimovisinekantriailaukia,pasiruošęnaujiemsdarbams,
įdomiomspažintimsirįspūdžiams.

LinaBRUŽIENĖ
Projektokoordinatorė

poezija:savoeilėraščiuslietuviškaiskaitėAntanasJonynasir
VladasBraziūnas,ojųvertimussavogimtąjakalba–čiagyve
nantys,dirbantys,studijuojantyskitųšaliųatstovai.
Mokiniamsitinpatikovienojeiš„Caffeine“kaviniųvykęsne

įpareigojantissusitikimassujaunupoetuGyčiuNorvilu.Vilniaus
lietuviųnamamsatstovavoišGruzijosatvykęsmokinysBadris
Chachibaia(IVgklasė).ĮkvepiančiaiskambėjoišUkrainosatvy
kusiosmokinėsYelyzavetosIzmalkovosatliktaliaudiesdaina.
Popietųkavinėje„Caffeine“vykokitassusitikimas–šįkartą
supoeteIndreValantinaite.Čiadalyvavoirmūsųmokykloje
besimokantiIIIbGklasėssaksofonininkėišUkrainosAnasta
sijaKrylova.Vertimusskaitė7aklasėsmokinėitalėPenelope
SophieCusatiiraustralėRasaPeteraitis(IVgklasė).

Baigiamasis renginysvykoLietuvosnacionalinėsMartyno
Mažvydo bibliotekosKonferencijų salėje, kur poetaiGiedrė
Kazlauskaitė irMariusBurokasskaitėsavoeilėraščius,o jų
vertimusįįvairiasEuroposkalbasskaitėkitųšaliųatstovai.Be
to,TadasDašukaseilėraščiusvertėįsmuikokalbą,oAnželika
Teresė–įgestų.
Renginyspalikodaugįsimintinųakimirkų,leidotekstuspajusti

netikprotu,betirširdimi,svarbitapoemocijųdermė–kitos
kalbosskambesys,kitosšaliestemperamentas,gyvamuzika
irpoezijagestųkalba.

VilmaVILKYTĖ-ŽEMAITAITIENĖ
VilniauslietuviųnamųUžsieniolietuviųšvietimoskyriaus

vyresn.metodininkė
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Įdomiai ir išskirtinai pažymėtiTarptautinę
raštingumodienąGargždų„Kranto“pagrindi
nėjemokyklojejautapotradicija.Šiemettam
susivienijolituanistai,bibliotekininkė,užsienio
kalbųirnettechnologijųmokytojai.Tarptautinė
raštingumodienaminimarugsėjo8d.,ojau
pokeliųdienųšvenčiamaTarptautinėšokola
dodiena.Nenuostabu,kadkiloidėjaabišias
dienaspažymėtikartu.
Lietuviųiranglųkalbųmokytojospakvietė

mokiniusdailyraščiurašytireceptus,kuriuose
pagrindiniaiingredientaiturėjobūtišokoladas
ir, žinoma, kūrybiškumas.Raštingiausi dar
baiatrinktieksponuotimokyklosbibliotekoje.

raštingumošaknyskarčios,betvaisiaišokoladukvepia...

Dailyraščiurašytibuvosudėtinga,tačiauįšiąakcijąįsitraukė
visi – nuopenktoko iki dešimtoko.Didžiausias atlygis buvo
saldiejišedevrai,kuriuosrugsėjo13d.pagalanksčiaurašytus
receptusjaupagamintusreikėjoatsineštiįgimtosiosiružsienio
kalbųpamokas.Mokiniainetikragavo,betirklausėsimokytojų
beibibliotekininkėspasakojimųapiešokoladoistoriją,kilmę,
klasifikaciją.
„Šokoladinis“ raštingumo projektas įtrauktas įmokyklos

UNESCOveiklųsąrašą,todėljodalyviaiirorganizatoriaivir
tualiojeUNESCOasocijuotųnariųplatformojegausvirtualius
ženkliukus.

VitalijaVALAIKĖ
Bibliotekininkė

SigitaSIČIŪNIENĖ
Lietuviųkalbosvyr.mokytoja

KretingosJurgioPabrėžosuniversitetinėgimnazijadalyvavo
Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentroprojektųkonkur
se„Neformaliojovaikųšvietimopaslaugųplėtra“.Gimnazijos
vykdytasneformaliojošvietimoilgalaikisprojektas„Žvilgsnisį
Lietuvą“skirtasI–IVgimnazijosklasiųmokiniams.
ProjektodalyviaisupažindinamisuLietuvosregionais:Žemai

tija,Aukštaitija,Sūduva,Dzūkija,MažąjaLietuva.2014–2016m. 

vykdomeprojektąSūduvoskrašte

dalyviaiturėjogalimybępažintiŽemaitijosirMažosiosLietuvos
regionus, ypatingasdėmesysbuvoskirtas tarmei, tautiniam
kostiumui,papročiams,istorijai,gamtosirkultūrospaminklams
beikulinariniampaveldui.Šiemet,artėjantLietuvosvalstybės
šimtmečiui,supažindinsimesuSūduvoskraštu,išugdžiusiune
vienąiškiliąlietuviųliteratūrosirkultūrosasmenybę,Lietuvos
nepriklausomybės kūrėjus.Gimnazijosmokytojų komanda,

vadovaujamaistorijosmokytojosDaliosZibalienės,tęsė
projektą„ŽvilgsnisįLietuvą–Sūduva“.Projektoprogra
mospaskirtisartimaisusijusisutautoskultūrospaveldo
tradicijomis ir pilietiškumougdymu.Džiaugiamės, kad
mūsųgimnazijalaimėjoprojektąirgalimevykdytinuma
tytusrenginiusbeiveiklas.
Rugsėjoviduryjekartusukitaisgimnazijosmokytojaisir

mokiniaislankėmėsŠakių„Varpo“mokykloje.Susipažino
mesuugdymoįstaiga,jostradicijomis,vykdomaisprojek
tais,popamokineveikla.Pristatėmesavogimnazijąirjos
veiklas.Svarbiausiassusitikimomomentas–pasirašyta
bendradarbiavimorengiantirvykdantbendrusprojektus
sutartis.Paskuidalyvavomeedukacinėješventėje„Duo
noskeliasnuogrūdoikistalo“ZypliųdvareirZanavykų
muziejuje.Mokiniaigalėjosusipažintisuduonoskeliunuo
žemėstechnikosikiskirtingųskoniųduonosragavimo.
Projektasbusvykdomastrismėnesius,mūsųdarlaukia

kelionės,susitikimai,pleneras,menųnaktis.

MildaŠUKIENĖ
Lietuviųkalbosmokytoja

Mokytoja D. Zibalienė pasirašo 
bendradarbiavimo sutartį su „Varpo“ 
m-klos direktoriumi Vitu Daniliausku
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Noriu,kadmanokūriniaibūtųtrapūs
lygišaustiišrūko,irdraugeturėtų
plieniniotiltokonstrukcijospatvarumą.
Nemokuirnenoriurašytiapietai,
konepažįstu,koneišgyvenau.

RaimundasSamulevičius

Rugsėjo25d.sukako80metų,kaigimėmūsųkraštietis,
dramaturgas,prozininkasRaimundasSamulevičius.1997m.
rugsėjo3d.,ruošiantispaminėtirašytojo60ąsiasgimimome
tines,mūsųmokyklaisuteiktasjovardas.
ProgimnazijosbendruomenėkasmetminiR.Samulevičiaus

gimtadienį. Šiemet rugsėjo 25 d. įstaigoje organizuota ug
dymodiena,skirtaSamulevičiųšeimosatminimui. Įsvečius

raimundoSamulevičiaus80-ųjųgimimometinių 
paminėjimasprogimnazijoje

pasikvietėmeJonavos irJonavosPaneriopradiniųmokyklų,
Jonavosmokyklosdarželio„Bitutė“auklėtinius.Mūsųmokyklos
pradinukai,5–8klasiųmokiniaiprisiminėSamulevičiųšeimos
istoriją,kūrybinįpalikimą.Vėliaupradinukaidirbokūrybinėse
dirbtuvėse„Aškuriu,kurkirTu“.Penktųklasiųmokiniai,lydimi
klasiųvadovių,iškeliavoįPraulius,įSamulevičiųsodybąmu
ziejų.TenlinksmaileidolaikąsuKraštomuziejausdarbuotojais.
KartusuGitanaDaugirdienemokiniaiatlikoįvairiasužduotis,
dalyvavoestafetėse,kūrėšūkiusiriškilmingaibuvopakrikštyti
samulevičiukais.Samulevičiukuspasveikinoprogimnazijosdi
rektoriusArtūrasJagelavičius.Šeštokaipuošė,aplikavo,piešė
laikrodžius,remdamiesibiografiniuDanutėsMarcinkevičienės
leidiniu„Buvomylimi–teliksneužmiršti“.Septintokai,perskaitę
R.Samulevičiaus„Laiškąsau“,ištraukasiškūrinio„Pasiklydęs
tarpžvaigždžių“,rašėlaiškusšiuometusergantiemssavoben
draamžiams,linkėjojiemsdaugsvajoniųirstiprybės,gyvenant
susunkialiga(„KaipTulaikaisi?Tauviskasbusgerai.Tiesiog
tikėk.Tikėk,kadTupasveiksi, tikėktuoišvisosširdiesir tai
tikraiįvyks.Tikpažiūrėk,koksgražusruduoužlango.Krenta
gražūsspalvotilapai.Taitiesiognuostabu.JeiTaudabarliūdna,
pažiūrėkprolangą,pralinksmėk.Iki,TavodraugasDomas“).
Aštuntokai,remdamiesiR.Samulevičiauskūryba,kūrėinsta
liacijas„Paukšti,ateikčia“.
Tuometumokyklossvečiaikeliavopermuzikos(mokyt.Ra

saPetrusevičienė), teatro (mokyt. IngaŠviesaitė),kūrybinių
darbelių(mokyt.DanguolėLapėnienė),robotikos(mokyt.Čes

lovasLaurinavičius),matematikos (mo
kyt.Ala Jonušienė), „Mokomės kitaip“
(mokyt.AušraVismantaitė),anglųkalbos 
(mokyt. LoretaKantauskienė,VaivaPi
lipavičienė) kūrybines stoteles.Mokyto
jamstalkinoMokiniųtaryba.
Dienospabaigojedalyvavomesolidaru

mobėgime„Gelbėkitvaikus“.Čiamums
padėjosavanorisNaglisPetkevičius.
Samulevičiųšeimagarsėjosavokūry

bingumu,svetingumu,atjauta,tolerancija,
omessavoveiklasiekėmeparodyti,kad
esametaippatkūrybingi,svetingi,jautrūs.

AldonaGAILIENĖ
JonavosRaimundoSamulevičiausprog-jos

direktoriauspavaduotoja
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Lopšeliuose-darželiuose

Kaunomenų darželio „Etiudas“
pedagogės ir ugdytiniai sėkmingai
prisijungėprie„eTwinning“bendruo
menėsprogramos.Jaunevienerius
metusmūsų įstaiga dalyvauja na
cionaliniuose ir tarptautiniuose pro
jektuose.Keletaspedagogiųpačios
kuriaprojektus.

2017m.vasarįpradėjoveiktimano,auklėtojosmetodininkės
AušrosRašytinienės,sukurtasnacionalinisprojektas„Gėlės
gyvenimasnuosėklosikižiedo“.Projektasskirtas3–10metų
vaikams.Gamtąmažyliaimokosipažintivisaispojūčiais–lies
dami,uosdami,stebėdami,tyrinėdami.Šiuoprojektusiekiame
ugdyti vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenis, sudaryti
palankiassąlygasįgytinaujųžiniųapiegėles,jųreikšmęgam
tai,žmogui.Prieprojektoprisijungėikimokykliniobeipradinio
ugdymoįstaigųpedagogėsirvaikaiišįvairiųLietuvosmiestų
irmiestelių: Kauno,Babtų,Gargždų, Vilkaviškio,Rokiškio,
Klaipėdos,Alytaus,Šiaulių.Projekteaktyviaidalyvaujairme

Tarptautinis„eTwinning“projektas 
„gėlėsgyvenimasnuosėklosikižiedo“

nųdarželio„Etiudas“auklėtiniaibei
jų pedagogės:EglėBaltrušaitienė,
Jūratė Grišmanauskienė, Sigita
Kaulėnienė,RitaSriubienė, Jūratė
Glambienė, Daina Paškauskaitė,
AstaRastenienė.
Vaikaimokosisavorankomissė

ti,persodintigėlesįvazonėlius,jas
auginti, prižiūrėti.Gėlių auginimas,
priežiūra padeda suvokti daugelį
gyvosios gamtos reiškinių, lavina
pastabumą,mąstymą,skatinasmal
sumą, ugdo atsakomybės jausmą.
Ugdytiniai kartu su auklėtojomis
atliekatiriamąjįdarbąireksperimen
tuoja:mokosiskirtiiratpažintigėlių
sėklas, išbando įvairius daiginimo
būdus,susipažįstasugėlėssandara,
stebi,kaipgėlėsšaknijasi,perkiek
dienųpaauga,žymiaugaloaugimo
kalendorių.Eksperimentuojasupo
pierinėmisgėlėmis.
Pažintigėlesvaikaimokosiatlikda

miauklėtojųsukurtas lavinamąsias
užduotis, skirtas smulkiajai rankų
motorikai, kalbai ugdyti, spalvoms
pažinti,mokytisskaičiuoti.Ugdome
auklėtinių suvokimąapie supančią
aplinką, jos grožį. Stebėdami gė
les vaikai kuria, piešia, aplikuoja, 

konstruoja.KartusuteatropedagogeDovileTalačkaitelavina
vaidybiniussugebėjimus–kuria„Gėlėsaugimopasaką“.
Savoaplinkoje–darželyje,mokykloje,prienamų–vaikai,

auklėtojos,tėvaikuriagėlyną.Vaikaiįgyjanaujųžinių,įgūdžių
apiegėlėssodinimąirpriežiūrą,lavėjagebėjimaskomunikuoti
subendraamžiaisirsuaugusiaisiais.Jiemokosidainų,eilėraš
čiųiržaidimųapiegėles,kartusupedagogėmiskuriapasako
jimus,piešiniųalbumusarfilmukusapieprojekto„Gėlėsgyve
nimasnuosėklosikižiedo“eigą.Pervisąprojektąauklėtojos
fotografuoja,filmuojakūrybinįprocesą,mielaidalijasisukurta
medžiagasuugdytiniųtėvais.Projektąįprasminspedagogųir
vaikųsukurtoselektroninėsknygelėsapienuveiktusdarbus.

AušraRAŠYTINIENĖ
Kaunomenųdarželio„Etiudas“auklėtojametodininkė

Svarbu nepamiršti:

 � pokiekvienutekstunurodytiautorių;

 � vienąkartąnurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus;

 � parašytilietuviškąvykdytoprojektoarrenginiopavadinimą;

 � nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalokalba.

Jeigupageidaujate,kadjūsųinformacijabūtųpaskelbta„Švietimonaujienose“,prašomesiųstiredakcijaišiaisadresais:
in fo leid@sac.smm.ltarbazi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt.

Nuotraukų pateikimas: 

 � nEMAžInKITE  
(sumažintosnuotraukosspaudaivisiškainebetinka);

 � neterpkiteįtekstą(reikiapridėtilaiške);

 � neterpkitelaiškofone;

 � nesiųskitekoliažų.
„Švietimonaujienų“inf.
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Koldaršypsosisaulytėirpučianepiktasvėjas,patsmetas
pamiklinti kojas ir pabėgioti... Panevėžio lopšelisdarželis
„Sigutė“aktyviaiatsiliepėįSveikatosirligųprevencijoscentro
iniciatyvąirperdvirugsėjosavaitesnubėgoaplinkdarželįapie
1,5km.Siekis–pagerintivaikųirsuaugusiųjųfizinęirpsichinę
sveikatą,aktyviaijudėti,nepriklausomainuofiziniųgalimybių.
Visivieningaipritarėiniciatyvai,sutiko,kadbėgimasatpa

laiduojairniekonekainuoja,beto,skatinabendradarbiautiir
bendrauti.Visasvaikoorganizmasirnervųsistemanormaliai
vystositikjudant.Šiųdienųtechnologijosribojajudrųgyveni
mobūdą,mažaivaikštomapėsčiomis,važinėjamadviračiais,

Akcija„Apibėkmokyklą“ mažai būnama gryname ore.
Šios priežastys lemia tai, kad
silpsta vaikų sveikata, pakinta
laikysena,vaikaitampavangūs,
sunkiaiišlaikodėmesį,neturikaip
išsikrauti.
Lopšeliodarželio direktorės

pavaduotojaugdymuiLinaZub
kienėsavoenergijapaskatinoir
kitus bendruomenės narius ne
snūduriuoti,oaktyviaipabėgioti.
Prieš bėgant buvo pasirūpinta
saugumu, apžiūrėti bėgimo ta
keliai, suprantamai paaiškintos
taisyklės. Visi dalyviai patikinti,
kad pralaimėtojų nebus. Ypač
smagubuvobėgtidulkiantsmul
kiam lietučiui.Tai nauja patirtis
ir savotiškas veido masažas.
Aktyvumupasižymėjoauklėtojos

ElenaVaitkuvienė,EmilijaŠukienė,DaivaJankūnienė,Vida
Mondeikienė,priešmokykliniougdymopedagogėZitaŠaulienė,
auklėtojospadėjėjaVilmaToleikienė.
Darkartąįsitikinta,kadnebūnablogooro,būnatiknetinkama

apranga.Visidalyviaigavoposaldųprizą,ogrįžę įgrupes
galėjosavonuotaikasišreikštipopieriauslape.
Manome,kadtokiainiciatyvanaudingavisiemsbendruome

nėsnariams,skatinasveikągyvensenąirpraplečiabendradar
biavimogalimybes.

BerutėLAURECKIENĖ
Panevėžiol.-d.„Sigutė“direktorė
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Po2016–2017m.m.ugdomosios
veiklosrefleksijosėmėatrodyti,kad
„Gelvonėlio“bendruomenėsįgyven
dintos idėjos yra vertos pedagogų
praktikųdėmesio.Praėjusiųmokslo
metųrugsėjįdalyvavomejaupenk
tą kartą daugumojeEuropos šalių
vykusioje „Judėjimosavaitėje“.Da
lyvaujantketvirtąkartą,„Gelvonėlio“
judėjimo savaitė išaugo į judėjimo
mėnesį:grupėsžymėjosiaplinkdar
želiopastatąapeitų,apibėgtų(kartais
įveikiantkliūtis)ratųskaičiųlentelėje.
Renginyjedalyvavonetlopšelinukai.
Pasveikinti visų dalyvių, o ypač lai
mėtojų,įteiktiapdovanojimųįdarželįbuvo
atvykęsdaktarasAiskauda.
Siekdamipadarytišiąveiklądarprasmingesnęir

patrauklesnę,šiaismetais„pasunkinome“užduotį:pasi
vaikščiojimometuvaikaiieškojoNykštukolaiškelių.Pavadi
nimaskilospontaniškai,o laiškeliai– taidarželio teritorijoje
iškabintos kiekvienądieną vis kitos popierinės juostelės su
užrašytusveikatąstiprinančiuveiksniu.Kiekvienavaikųgrupė
turėjorastilaiškelį,parašytągrupėjevartojamamokomąjakal
ba–rusų,lenkųarlietuvių,grįžuspopasivaikščiojimojuostelę
priklijuotiant tamparuošto lapo,aptarti,pasidalytimintimis.
Siekiantsurinktą informacijąsusisteminti, kilo idėjasurengti
vaikųkonferencijąsveikatingumoklausimais.Kiekvienagrupė
pristatėposveikosgyvensenosaspektą,kurisjiemspasirodė
svarbiausias.Pristatytųklausimųįvairovėbuvoplati:dantukų
priežiūra,taisyklingamityba,higiena,fizinioaktyvumopoveikis
sveikatai,ekologija,rytinėmankšta,kūnąstiprinančiosmedžia
gos–vitaminaiirkt.Kiekvienaspristatymasbuvooriginalus:

vykovaidinimai,sportovalandėlės,skambėjodaktaroAiskau
dospatarimaiirkt.Besiruošdamikonferencijaipriešmokyklinių
grupiųvaikaiatlikotyrimus„Mes–gamtosdraugai“,„Kąvalgo
me“ir„Vitaminaimūsųracione“,ojųrezultatuskonferencijoje
pristatėdiagramųirlenteliųpavidalu.
Dalyvavusios grupės gavo pažymėjimus, patvirtinančius,

kad„sėkmingaidalyvavosveikatingumokonferencijoje,parodė
puikųsveikatossaugojimoproblemosišmanymą,pademonst
ravoįgytusįgūdžius“.Vertapaminėti,kadkonferencijasukėlė
didžiulįvaikųirjųartimųjųsusidomėjimą.Tikimės,kadnettokie
nedideližingsniaivesvaikussveikoiraktyvausgyvenimokeliu.

DanutaJURALEVIČIENĖ
Vilniausl.-d.„Gelvonėlis“direktorėspavaduotojaugdymui

Žingsnisaktyvausgyvenimolink
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veiksmingiausiasmetodasmanoorganizuotojeveikloje

Stebėdamiugdomąjįprocesąsuprantame,kadkiekvienas
pedagogassiekia, jogjoveiklosbūtųnašios,otinkamaipa
rinktiugdymometodaipadėtųugdytiniamsveiksmingiauda
lyvautiveikloje,keltųugdymosimotyvaciją.Moksliniaityrimai
rodo,kaddidesnėmokymometodųįvairovėsužadinamokinių
susidomėjimą, neleidžia nuobodžiauti, turi įtakosmokymo
simotyvacijai.Žiūrintugdytojo irugdytinioakimis,geriausia
veikla yra ta, kurioje ugdytojas jaučia palikęs dalį savęs, o
ugdytinis–suradęssave.
Siekdamipedagogamspadėtidrąsiauimtisįvairiųugdymo(si)

metodų,dalytiskolegialiapatirtimi,Kaunolopšelyjedarželyje
„Pasaka“ atlikome tyrimą „Veiksmingiausiasmetodasmano
organizuotojeveikloje“.

Tyrimoobjektas:metodai,kuriuospedagogainaudojasavo
veiklose.Tikslas–atrastiveiklosenaudojamusveiksmingiau
siusmetodus.
Tyrime,kurisvykoKaunolopšelyjedarželyje„Pasaka“,da

lyvavo22pedagogai.Tyrimasvykonuo2016m.rugsėjo iki
lapkričiomėnesio.

Kasyraugdymometodas?
Metodusgalimaskirstytiįtradiciniusirnetradicinius.Netra

diciniaismetodais laikome tuos, kurie dar retai taikomi, bet
yra reikšmingi šiuolaikinio ugdymoprocese.N.R.Gage’o,
D.C.Berlineriomanymu, tai yra „pasikartojančiųmokymo
veiksmųmodelis,kurisgalibūtitaikomasdėstantįvairiusda
lykus, būdingasdaugiaunegu vienammokytojui ir svarbus
siekiantišmokti“.PasakStasioŠalkauskio,„mokomasisme
todasapskritaiyra racionalausmokymobūdas,nukreiptas į
mokymotikslą,suderintassumokinioprigimtimiirmokomojo
dalykoypatybėmis“.
Bendrosioseprogramoserekomenduojamataikytišiuosme

todus:diskusijas irdebatus,darbągrupėmis(komandomis),
modeliavimą, „smegenųšturmą“,projektų rengimą,eksperi
mentą,interviu,anketiniustyrimus,dokumentų(įvairiųinforma
cijosšaltinių)analizęirapdorojimą,inscenizacijas,argumentų
„už“ir„prieš“analizęirkt.
Kiekvienasugdytojas irugdytinisyrasaviti individai, todėl

nėravienometodo,kuristiktųvisiemsirvisada.Vertingiyra
įvairūsbūdai.Jieleidžiamumsnaujaispręstiproblemas,su
domintiugdytinį,kurioneveikiatradiciniaimetodai.

Pedagogiųtaikomimetodai:
1.Muzikosterapija
2.Žaidimai
3.Netradiciniougdymometodainetradicinėseaplinkose
4.ReggioEmiliametodas
5.Inovatyvūsmetodai
6.Vaikas–veiklosiniciatorius

Tyrimoduomenysrodo,kad33proc.dalyviųyraįgijęvyriau
siojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Įstaigosprioritetas –
pedagogų keliama kvalifikacija, dalyvavimasmokymuose ir
stažuotėse.Siekiama,kadmokymasistruktųvisąpedagogo
profesinėsveikloslaikotarpį.27proc.pedagogųturiauklėtojo
metodininkokvalifikacinękategoriją.Galimedrąsiaiteigti,kad
įstaiga yra besimokanti bendruomenė, visi nariai palaiko ir
skatinakolegųpasirinkimątobulintisirkeltikvalifikaciją.Mūsų
pasididžiavimas–dvibendruomenėsnarėsstudijuojaTrečiojo
amžiausuniversitete.Taisektinasirgerbtinaspavyzdys.
Tyrimoduomenysparodė, kad įstaigojedaugumąsudaro

25–30metųdirbantyspedagogai(29proc.).Galimeteigti,kad
pedagogaiyralojalūsmūsųlopšeliuidarželiui.Mūsųnuomone,
įstaigapasiekiakokybiškųrezultatųtiktada,kaisuburiageriau
siusdarbuotojus,komesirsiekiame:29proc.pedagogųdirba
10–15metų.Galimeteigti,kadpedagogųlojalumas–kiekvieno

vadovosvajonė.Šiandienpedagogąįstaigojesulaikytinetaip
jaupaprasta,todėlsvarbuvadovųmotyvacinėsistema.Lietu
vojesparčiaiaugadarbuotojųmigracija irmažėja lojalumas
darbdaviams.Statistikosdepartamentoduomenysrodo,kad
vyresnižmonėsjaunystėjevienojevietojedirbdavomažiausiai
5–7metus,odabarjaunimasįstaigojeneliekailgiaunei1–2
metus.Manoma, kad pokyčius lemia pagerėjusios įsidarbi
nimo irdarbokeitimosąlygos rinkoje.Oštaimūsų įstaigoje
12proc.pedagogųdirba20–25metus,11proc.–15–20metų,
10proc.–5–10metų,9proc.–1–5metus.

Kaip rodo tyrimo duomenys, pedagogai daugiausia tai
ko (47 proc.) imitacinių žaidimų ir vaidybosmetodus.Anot
prof.T.Orlicko,„daugumaproblemų,sukuriomissusiduriame
šeimoje, asmeniniuose santykiuose, žaisdami,mokykloje,
darbe irpasaulyje,–susijusiossu tuo,kad trūkstaabipusio
rūpesčio,pagarbosirbendradarbiavimo“.Itinsvarbu,pasitelkus
vienijančiusžaidimus,nuomažųdienųaukštintišiasvertybes.
27proc.pedagogųtaikoinovatyviusugdymometodus,10proc.
mano,kadvaikas–veiklosiniciatorius,9proc.taikonetradi
cinius ugdymometodus netradicinėse aplinkose, o 7 proc.
pedagogųtaikoimitaciniusžaidimusirvaidybą.
Tyrimoduomenysrodo,kad33proc.pedagogųveiksmin

giausias ugdomosios veiklosmetodas – žaidimai įtraukiant
personažus.20proc.pedagogųteigia,kadtai–pačiųugdytinių
pasirinktaveikla.Pastebime,kadmūsųvaikamsreikiapasi
tikėjimosavimi, išmokti konstruktyviai valdyti emocijas.Tam
esamemes,pedagogai,kuriesavokasdienybėjekuriamesau
giassąlygas,taikomevalstybinesprogramas,derinamejassu 
įstaigų,socialinio iremociniougdymoprogramomis,savitais
darbometodais.Padedameugdytiniamsįgytiesminiųžiniųir
įgūdžių.
Galimeteigti,kadpedagogaspagalsavoprigimtįirgebėji

musrenkasitokiusmetodus,kuriegeriausiaipadėtųpasiekti
ugdymo tikslus ir uždavinius. Įstaigoje rengiamemetodines
dienas,perkuriaspedagogaipristatosavotaikomusinovaty
viusugdymo(si)metodus.Jierodofilmuotąmedžiagą,kurioje
atsispindi,kokiemetodaiirkaiptaiveikiaugdytinius.Diskutuo
daminesykįesamenusprendę,kadnėrairnegalibūtiuniver
salaus,kiekvienampedagoguiirugdytiniuitinkančiometodo.
Jeipedagoguipatogusmetodasnepadedaskleistisugdytinio
individualybei,tenkaieškotikito.Taiprofesiniopasirengimoir
pedagoginiųpažiūrųreikalas.Pastebime,kadugdymometo
daiyranemažiau reikšmingaspedagoginiodarboveiksnys
neiugdymoturinys.Galimeteigti,kad,vienammetoduinepa
sitvirtinus,reikiajįtransformuoti,pridėtinaujųelementųarba
taikytinaujojeaplinkoje.
Šiuolaikinis pedagogas turi visiškai nevaržomą laisvępa

sirinkti tinkamusugdymometodus, susikurti išskirtinį darbo
stilių,tačiauprivaloatsižvelgtiirįugdytiniųporeikiusbeigali
mybes,savogebėjimus.Siekdamikokybiškougdytiniųporei
kių įvertinimo ir kryptingometodo pasirinkimopedagogams
rekomenduojame naudotis literatūra: Ikimokyklinio amžiaus
vaikųpasiekimųaprašu(2016),knyga„Stebėjimasirrefleksija
vaikystėje“(2006),Priešmokykliniougdymobendrąjaprograma
(2014),Ikimokykliniougdymoprograma.
Taippatsvarbipedagogorengiamasavianalizė,nurodanti,

kuriakryptimijudėtitoliau.Pedagogas,įsivertinęsasmenines
savybes, gebėjimus, susidėliojęs siekiamybes ateičiai, gali
lengviaunumatytimetodus,padėsiančiuspasiekti tikslą. Jis
turisuprasti,kasveiklojeyratobulintina.
Tyrimo duomenys rodo, kad 40 proc. pedagogų renkasi

konkretųmetodą,nesjissudominavaikus,sukaupiairišlaiko
dėmesį.Galime teigti,kad tikrojišvietimosistemosužduotis
šiandien – ne perduoti žinias, o suteikti vaikams socialinių
įgūdžių,kuriepadėtųsaverealizuoti.Kadparengtumevaikus
gyventiglobaliamepasaulyje,turimepaaiškinti,kodėltikrovė
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tokiairkaipjąpakeistiįgerąjąpusę.13proc.pedagogųrenkasi
irtaikokonkretųmetodą,nestaiplengviaupasiektiužsibrėž
tątikslą,stiprinamavaikųmotyvacija.Kiti13proc.teigia,kad
vaikamstaiįdomuirjieįgaunapraktiniųįgūdžių.Dar13proc.
pedagogųrenkasikonkretųmetodą,nestaiplavėjavaikųkūry
biškumasirvaizduotė.7proc.sako,kadvaikaiprisiimadaugiau
atsakomybės,pasiekiageresniųrezultatų.Dar7proc.manymu,
taipplėtojamasgebėjimasnuomažensorientuotisglobaliame
ateitiespasaulyje.Likusieji7proc.pedagogųrenkasikonkretų
metodą,nesjisveiksmingiausiaslavinantvisaskompetencijas.

Svarbus aspektas, ieškant, atrandant ir taikant naujus ar
liekantprietųpačiųveiksmingųugdymometodų,–įsivertintiir
numatytitolesnesveiklosgaires.Savoveiklosvertinimassuda
rosąlygaspedagogamssiektiišsikeltųtikslų.Tamesamemes,
kvalifikuotivadovai,visadapadedantysnumatytitobulinimosi
kaitoskryptis.Siekiant,kadpedagogasnuolattobulėtų,būtų
motyvuotasirnebijotųimtisnaujosveiklos,t.y.taikytimeto
dus,būtinasvadovųpalaikymas,paskatinimasirsupratimas.
Pedagogams,kurieneatsirenkatarpmetodųgausosiryralin

kęremtisvienugeriausiaižinomumetodu,gresiapavojustapti
nuobodiems.Stebinttokiopedagogoveiklą,atsispindiugdytinių
motyvacijosstoka.Dažnaimes,vadovai,įžvelgiameirnege
bėjimąvaldytiugdytiniųtamtikrosesituacijose,nesįsiklausyti
įšiuolaikinio„Alfa“kartosatstovoporeikiuspedagogui–kas
dienisiššūkis.Jisturidėtivisaspastangasirbūtinovatorius,
nesirsauįprastąmetodąpateiktinaujaiyradidelismenas.
Kadpedagogainebijotųklysti, išbandytinaujųar liktiprie

jiems įprastų, bet veiksmingųmetodų, itin svarbus vadovų
palaikymasirmotyvacija.Beabejo,pedagogasprivaloturėti
irvidinėsmotyvacijos,tačiaumes,įstaigosvadovai,kuratoriai,
atrandame,kasgeriausiaiišoriškaimotyvuojadarbuotojus.
Ugdytojasdraugesuugdytiniu turisurasti jiemspatogius,

tinkamusugdymoirugdymosibūdus,nevisadataibusnauji
mokymosimetodai,galbūt,tiknaujaipateiktisenieji.

GendrutėLAZDINIENĖ
Kaunol.-d.„Pasaka“direktorė
JurgitaTAMOŠIŪNIENĖ

Direktorėspavaduotojaugdymui

Mesneapsaugotinuotechnologiniųkatast
rofų,stichiniųnelaimių.Kiekmetųugniskelia
žmonėms grėsmę, tiekmetų ieškoma, kaip
nuojosapsisaugoti.Galimaįvardytidaugybę
priežasčių,dėl kuriųdaugėjagaisrų,betpati
dažniausia–žmogiškasisfaktorius.
Didelįsusirūpinimąkeliamūsųmažiejiikimo

kyklinukai.Vaikaidauglaikopraleidžiasavaran
kiškaižaisdamikiemoaikštelėse,kitoseviešose
vietose,kurgalimiįvairūspavojai,kuriųmažyliai
darnesuvokia.Dažniausiagaisropriežastimi
tampažaidimaisudegtukais.Būtenttodėlvaikų
saugauselgesiosuugnimiprevencija–svar
bustėvų,pedagogųirvisuomenėsuždavinys.
Jaunuopatmažensskatinamevaikusdomėtis
sportu, sveika gyvensena, saugiu socialiniu
elgesiu,padedamesuvoktiirpažintitykančias
grėsmes.

ArtėjantŠv.Florijonodienainutarėmeorga
nizuotirespublikinįprojektą„Ugnis–draugas,
ugnis–priešas“.Projektąįgyvendinokūrybinė
grupė: lopšeliodarželio „Putinėlis“ direktorė
MarinaDegtiar, auklėtojos IrinaKolganova,
LiudmilaUziumskaja,šiosinformacijosautorės,
Svetlana Jakimanskaja. Projekto partneriai:
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba,PranoDomšaičiogalerija,Klaipėdos
savivaldybėsviešojibiblioteka,UAB„Breolis“,
UAB„Žemaitijospienas“,UAB„Ledok“.
Projektotikslasbuvonetikskatintivaikusdomėtissaugaus

elgesiosuugnimitaisyklėmis,betirparagintišaliespedago
gusbendrautiirbendradarbiauti.Projekto„Ugnis–draugas,
ugnis – priešas“ organizatoriai siekėatskleisti vaikų kūrybi
nius gebėjimusdeklamuojant ir piešiantMartynoVainilaičio
eiliuotąpasaką„Ežionamas“,taippatpaminėtiŠv.Florijono– 
ugniagesiųglobėjo–dieną,įtvirtintisaugauselgesiosuugni
mitaisykles.
Projektodalyviams(31Lietuvosikimokyklinėįstaiga)buvoiš

siųstaužduotis–nufilmuotiM.Vainilaičiopasakos„Ežionamas“
fragmentąlietuviųarbarusųkalba.Gavusfilmuotasištraukas
buvosukurtaslinksmasfilmukas.Vaikaisavopatirtusįspūdžius
išreiškė kūrybiniuosedarbeliuose, kurie buvoeksponuojami
KlaipėdosP.Domšaičiogalerijoje,kurvėliauirvykopiešinių

„ugnis–draugas,ugnis–priešas“

konkursolaimėtojųapdovanojimai.Prizųįteikimoceremonijoje
dalyvavoprojektokūrybinėsgrupėsatstovai.
Vykdantprojektąbuvonaudojamiįvairūsugdymometodai–

eksperimentai,informacinėsvalandėlės,kūrybinėsdirbtuvės,
edukacinės veiklos ir išvykos.Tai padėjo vaikams išmokti
atpažintiirvengtirizikingoelgesio,formavosaugauselgesio
suugnimisuvokimą,paskatinošaliespedagogusbendrautiir
bendradarbiauti.
Tikimės,kadprojektaspaskatinovaikusatsargiauelgtissu

ugnimi.
LiudmilaUZIUMSKAJA

Klaipėdosl.-d.„Putinėlis“vyr.auklėtoja
IrinaKOLGANOVA
Auklėtojametodininkė
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Specialiosiosemokyklose

Mokiniams,turintiemsvidutinįiržymųintelektosutrikimą
beikompleksinęnegalią,pažintinėsveiklos,valios,emoci
jų,fiziniovystymosisutrikimaisukeliaspecifiniųmokymo,
auklėjimo, rengimogyvenimui, socialinėsadaptacijos ir
integracijosproblemų.Dažnailavinamosiosklasėsugdyti
niaipirmaisiaismokymometaismažaidomisijuossupančia
aplinka,mokomosiomispriemonėmis,žaislais,knygelėmis,
neapžiūrinėjailiustracijų,nuotraukų.Nesuprantairnevykdo
jiemssakomųžodiniųinstrukcijų,sunkiaiįsitraukiaįveiklą.
Tadugdymoprocesereikalingasdidelisvaizdumas,rodant
natūraliusdaiktus,veiksmus.

Pratinantmokiniusdomėtisaplinka,mokomosiomispriemo
nėmis,paveikslėliais,itinpraverčiaŠvedųspecialiojopedago
gikosinstitutoparengtametodinėpriemonė„Nuodaiktoprie
paveikslėlio“.Šipriemonėskirtamokiniamsįvertintiirmokyti.
Gebėjimųvertinimaspadedaišsiaiškinti,kaipvaikassuvokia
daiktoirpaveikslėlioryšį,kaipvykdožodinesinstrukcijas.Nau
dodamipriemonęugdymoprocese,mokiniaiišmokstaporuoti
daiktus,suvoktidaiktoirpaveikslėlioryšį.Taipugdomibendra
vimoįgūdžiai,mokomasuvoktiirvykdytižodinesinstrukcijas,
apžiūrinėti,analizuotipaveikslėlius.
Priemonę„Nuodaiktopriepaveikslėlio“sudaroįvairiųsavy

bių,daugiauarmažiaumokiniuižinomidaiktai,kurieyrasudėti
įdidelęspalvingąrankinę.Kaikuriųdaiktųyrapodu,kadbūtų
galimajuossuporuoti.Rankinėjeyra:2šaukštai,2šakutės,2
puodeliai,2dantųšepetukai,2šukos,1plakiklis,2žadintuvai,
1kepurė,1barškutis,spalvotųvaškiniųkreideliųrinkinys,2
kamuoliukai,1lėlė,2automobiliai,2teptukai,1pliušinisšuo,
1pliušinėkatė,1vilkelis,1antrankosužmaunamalėlė,lego
kaladėliųrinkinys,mediniųkaladėliųrinkinys.

Darbąsupriemonegalimasuskirstyti į6pagrindiniuseta
pus.Pradedamanuoparuošiamojoetapo.Perjįišsiaiškinama,
armokinysgebaatpažintidaiktus.Pereinantnuodaiktoprie
nuotraukos,rekomenduojamakartusumokiniupieštidaiktus.
Daiktas ir nupieštas paveikslėlis panaudojami veikloje (pa
vyzdžiui,sudarantmokinioindividualiądienotvarkę).Pamažu
didinamaspiešiamųdaiktųskaičius.
Ietapas.Daiktoporavimassudaiktu
Paimamiduvaikuižinomidaiktai(pavyzdžiui,kamuoliukas

irpuodelis).Daiktaipadedamipriešmokinį.Paprašomaparo
dytikamuoliuką,puodelį.Jeimokinysneparodo, rodomasu
jorankairužtvirtinama:čiakamuoliukas,očiapuodelis.Tada
paimamasdarvienasdaiktas(kamuoliukas).Prašomasurasti
tokįpat.Jeivaikuisunkupačiam,viskasatliekamakartu.Pereiti
priekitosdaiktųporosgalimatiktada,kaivaikassavarankiškai
surandatokįpatdaiktą.

Metodinėpriemonė„Nuodaiktopriepaveikslėlio“

IIetapas.Daiktoporavimassuspalvotanuotrauka
Ant stalo padedamas kamuoliukas ir puodelis.Mokiniui

rodomaskamuoliukasir jospalvotanuotrauka.Sakoma:čia
kamuoliukas,očiajonuo
trauka.Paskui iškeliama
kamuoliuko nuotrauka ir
vaikoprašomapaduotitą
daiktą,kurįmatonuotrau
koje.Kaivaikaspaduoda
kamuoliuką,tadatąpačią
užduotį galima atlikti su
kitudaiktuirjonuotrauka.
IIIetapas.Spalvotosnuotraukosporavimassudaiktu
Ant stalo padedamas kamuoliukas ir puodelis.Mokiniui

rodomaskamuoliukasir jospalvotanuotrauka.Sakoma:čia
kamuoliukas,očiajonuotrauka.Paskuiiškeliamaskamuoliu
kasirprašomavaikopaduotijonuotrauką.Kaivaikasranda
kamuoliukonuotrauką,tadatąpačiąužduotįgalimaatliktisu
kitudaiktuirjonuotrauka.
IVetapas.Dviejųspalvotųnuotraukųporavimas
Antstalopriešmokinįpadedamospuodelio irkamuoliuko

spalvotosnuotraukos.Rodomadarvienaspalvotakamuoliu
konuotraukairprašomasurastitokiąpat.Kaivaikassuranda
tokiąpatnuotrauką,tadagalimapereitipriekitopaveikslėlio.
Vetapas.Spalvotosnuotraukosporavimas
sunespalvota
Antstalopriešmokinįpadedamosspalvotoskamuoliukoir

puodelionuotraukos.Rodomanespalvotakamuoliukonuotrau
ka.Mokinysturisurastispalvotąnuotraukosatitikmenį.
VIetapas.Dviejųnespalvotųnuotraukųporavimas
Priešmokinįantstalopadedamospuodelio irkamuoliuko

nespalvotos nuotraukos.Rodomadar viena nespalvota ka
muoliukonuotrauka.Mokinysturisurastitokiąpatnuotrauką.
Ugdymoprocesuigalimaparinktituosdaiktus,kurievaikui

yraįdomūsaraktualūs.Taigalibūtipuodelis–šaukštas,pieš
tukas– knygelė, lėlė –mašinytė ir kt.Kiekvienammokiniui
galimapaimtiviskitusdaiktus.
Galimosirkitosmetodinėsmokymopriemonėspanaudojimo

galimybėsugdymoprocese:
žaidimas„Kasnetinka?“.Šisžaidimaspadedamokiniui

suvoktisąvokų„tokspats“/„skirtingas“reikšmę.Priešmoki
nįpadedamiduvienodidaiktaiirvienasskirtingas.Prašoma
parodytitokiuspat.Panašiaigalimadirbtiirsupaveikslėliais.
Žaidžiant naudoti čiupinėjimomaišelį. Įmaišelį įdedami keli
daiktai.Priešmokinįpadedamitokiepatdaiktaikaipmaišelyje.
Prašomaišmaišelionežiūrintištrauktinurodytądaiktą.
žaidimas„Kasdingo?“.Žaidimasugdomokinioatmintį,

pastabumą,dėmesį.Priešjįpadedamikelidaiktai.Paprašoma
užsimerkti.Vienasdaiktaspaimamas.Vaikasturipasakytiarba
parodytipaveikslėlyje,kokiodaiktonebėra.
žaidimas„Daiktas–paveikslėlis“.Klasėjepadedamikeli

daiktaiišrankinės.Pradžiojegalimapadėtimatomosevietose,
vėliau–paslėpti.Mokiniuiduodamapadėtodaiktonuotrauka,
paprašomatądaiktąsurastiiratnešti.
Metodinėpriemonė „Nuodaiktopriepaveikslėlio“padeda

mokiniuiatpažintidaiktus ir jųnuotraukas,suvokti ir vykdyti
žodinesinstrukcijas.Mokinysparengiamasnaudotialternaty
viąjąkomunikacijąugdymoprocese.Tokiąpriemonęgalime
susikomplektuotiirpatys,atsižvelgdamiįugdytiniųpažintinių
procesųypatumusirugdymoprocesą.

RasaASMINAVIČIENĖ
Panevėžio„Šviesos“specialiojougdymocentromokytojakonsultantė
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Šiaismetaisminime žymauspedago
go, chorvedžio, publicisto, visuomenės
veikėjoAntanoVokietaičio(1877–1950)
140ąsias gimimometines. Lietuvos
švietimo istorijosmuziejuje saugomas
gaususA.Vokietaičioistorinispalikimas
(rankraščiai, laiškai, dokumentai, nuo
traukos, amžininkųprisiminimai ir kt.),
kurįmuziejuipadovanojopedagogoduktė
AldonaVokietaitytė.

Šiandienniekonestebina,kadkauniečiai
mylisavomiestą,oypačjuostraukiaŽalia
kalnis.Žaliosgatvelės,apsodintosskirtingų
rūšiųmedžiais, ir autentiška,originalime
dinėarchitektūražavisavoypatingaaura,
paslaptingomisistorijomis,tengyvenusiųjų
likimais.Daugelismūriniųirmediniųpastatų
menaapietarpukaryječiagyvenusiasLietuvosgarsenybes:
PetrąGalaunę,KazįBinkį,VincąMykolaitįPutiną,VincąKrė
vęMickevičių,BalįSruogą,AntanąVienuolį,MatąŠalčių,Kiprą
Petrauską,AntanąSamuolį,AdomąGaldiką, JuoząZikarą,
FeliksąVizbarą,PetrąKalpokąirdardaugelįkitų.Ikišiųdienų
Žaliakalnisišlaikėnepakartojamą,ypatingąlaikmečiodvasią.
VienaišgatviųpavadintaA.irJ.Vokietaičiųvardu.Galbūtre
taspraeidamasšiagatvesusimąstoapieA. irJ.Vokietaičių 
nuopelnusLietuvosšvietimui?Manau,verta juosprimintivi
suomenei.

MEILėMuzIKAI–vISAMgyvENIMuI

BroliaiAntanasirJuozasVokietaičiaigimėiraugoSuvalkijoje,
Bevardiškiųkaime.AbumokėsiVeiveriųmokytojųseminarijo
je,kuriąJuozasbaigė1890m.,Antanas–1897m.Anuomet
Veiveriųmokytojųseminarijabuvovienintelėlietuviųmokytojų
seminarija(veikusiXIXa.antrojojepusėje–XXa.antrajame
dešimtmetyje),kuriojetarpdaugybėsdėstomųdalykųypatingas
dėmesysbuvoskiriamasmuzikiniamugdymui–netšešios/
septyniospamokospersavaitę.Įdomutai,kadįseminarijąbuvo
priimamitikmuzikinęklausąturintysjaunuoliai.Visiseminaris
taiprivalėjoišmoktigriežtismuiku.Seminarijojebuvoįkurtas
simfoninisorkestras,kuriamevisąmokymosilaikotarpį–trejus
metus–smuikugriežėA.Vokietaitis.Muzikinisišsilavinimas
A. ir J. Vokietaičių tolesnėje pedagoginėje karjeroje turėjo
ypatingą reikšmę.Meilėmuzikai juos lydėjo visągyvenimą.
A.VokietaičiodukramokytojaAldonasavoatsiminimuoseapie
tėvąrašė:„Vi są sa vo gy ve ni mą iki mir ties (1950 m.) ne si sky-
rė su smui ku, kas dien va ka re mū sų na muo se skam bė da vo 
nuo tai kin gi Men del so no, Šu ber to, Dvor ža ko, Čai kov skio ir 
ki tų kū ri niai. Ypač tė tė mė go ka me ri nę mu zi ką, vi sur su si ras-
da vo part ne rių ir or ga ni zuo da vo kvar te tus, du e tus. Da ly va vo 
Kau no „Dai nos“ drau gi jos kvar te te, ku ria me pir muo ju smui ku 
grie žė nuo se nų lai kų Kau ne ži no mas smui ki nin kas M. Leš ke-
vi čius, ant ruo ju smui ku tė tės bro lis Juo zas Vo kie tai tis, „Sau-
lės“ mo ky to jų kur sų di rek to rius, al tu tė tė ir vio lon če le ku ni gas  
J. By la.“
KadangiLietuvojelietuviamsnebuvoleidžiamamokytojau

ti,A.Vokietaitisbuvopriverstasdarboieškotisvetur.1897m.
jisišvykoįLenkijąirsavopedagogokarjerąpradėjoLodzės,
Varšuvos,Liublinoapskričiųpradinėsemokyklose.Laisvalaikiu
A.Vokietaitisgrojomėgėjųorkestre ir kvartete, lankydavosi
koncertuose.Pirmiejimetai,praleistitolinuogimtinės,buvola
baisunkusišbandymaslenkųkalbosnemokančiamjaunuoliui.
Tikdidelėmeilėpedagogoprofesijaiirvaikamspadėjonugalėti
visussunkumusirįgytivertingospatirties.

ugdėnaują,moderniąpedagogųkartą

NAujOvIųPrAdININKAS

1907m.vasario16d.A.Vokietaitisgavo
paskyrimąeitiŽagarėspradinėsmokyklos
vedėjopareigas.TuometuŽagarėspradinė
jemokyklojelietuviųkalbadarnebuvodėsto
ma.A.Vokietaitisvienaspirmųjųmokykloje
pradėjodėstyti lietuviųkalba,stengėsidvi
pirmąsias klasesmokyti tik gimtąja kalba.
Rūpinosi,iškurįsigytilietuviškųvadovėlių.
ApietaisavoatsiminimuosebuvusiA.Vo
kietaičiomokinėPranciškaŠimanskytėNe
munienėrašė:„Tu rė da ma vie nuo li ka me tų, 
pra dė jau lan ky ti mū sų mies te lio mo kyk lą. 
Mo ky to jas bu vo ru sas. Nė vie no žo džio 
lie tu viš kai. Pa mo kas pra dė da vo me ir baig-
da vo me šlo vin da mi ca rą. Bet štai 1907 m. 
žie mą į mo kyk lą at vy ko mo ky to jas An ta nas 
Vo kie tai tis. Mes bu vo me bai siai nu ste bin ti, 
kai jis pa čią pir mą pa mo ką pra bi lo į mus 

lie tu viš kai. Sun ku pa si ro dė iš kar to su pras ti žo dį „są siu vi nis“, 
kai jis vi są lai ką va di no si „te trad ka“, pieš tu kas – „alup ka“, 
plunks na ko tis – „ruč ka“. At ro dė, kad aš ne lie tu vai tė, – to kia 
ne su pran ta ma pa si ro dė lie tu vių kal ba. Bet taip bu vo tik iš pra-
džių. Mū sų nau ja sis mo ky to jas taip gra žiai ir nuo šir džiai vis ką 
iš aiš kin da vo, kad ne daug rei kė da vo pa tiems mo ky tis. Jis iš-
mo kė mus pa jaus ti lie tu vių kal bos gro žį, tur tin gu mą, iš mo kė 
ją pa mil ti ir gerb ti.“ Naujasismokyklosvedėjasreikalavo,kad
mokytojaiatsisakytųknyginiomokymo,žiniųkalimo.Jissiekė
teorinįmokymąsietisugyvenimopraktika,pamokosenaudoti
vaizdinesmokymopriemones.Kadmokiniaigeriauįsisavintų
gamtosmokslus,A.Vokietaitispriemokyklosužveisėsodąir
daržą.Jamekartusumokiniaissodinomedelius,mokė,kaip
juosreikiaprižiūrėti.Darželyjeauginoįvairiasdaržoves,gėles.
Geografijospamokasneretaivesdavogamtoje.Jamlabairū
pėjoestetiškaaplinka.Mergaitesugdė,kadbūtųtvarkingos,
rūpintųsi klasės jaukumu.Ypač reikalavo, kad būtų švarūs
sąsiuviniai.Tadataibuvonaujairpažangu.
MokyklossklypeA.Vokietaitisįrengėmeteorologiniųstebė

jimųstotį.Jovadovaujamivyresniųjųskyriųmokiniaiatlikdavo
visapusiškusmeteorologiniusstebėjimus,duomeniskruopščiai
užrašydavoirsiųsdavoįPeterburgą.Už7metųtiriamąjįdarbą
A.VokietaičiuibuvosuteiktasVyriausiosiosfizikosobservato
rijosPeterburge (ГлавнойФизическойОбсерватории) ko
respondentovardasirspecialusženklelis.Diplomąpasirašė
tuometisMokslųakademijosprezidentasirnaujaipaskirtasob
servatorijosdirektorius,žymustometogeofizikasB.Golicinas.
A.Vokietaitis rūpinosi ir suaugusiųjų švietimu.Sekmadie

niaispopamaldųmokyklojelietuviškaiskaitydavopaskaitas.
KartusugydytojuPetruAvižoniuirkitaisŽagarėsinteligentais
organizuodavo lietuviškus vakarus, rodydavo spektaklius
(„Velniasneboba“,„Amerikapirtyje“,„Genovaitė“,„Piršliai“),
kuriuosevaidindavoirpatsA.Vokietaitis.Jisbuvosubūręsvie
tosgyventojųchorą,kuriamvadovavoiki1913m.Tokiaaktyvi
šviečiamojiveiklanepatikocarovaldininkams,todėlmokytojas
buvonuolatossekamas,o1913m.perkeltasįKuršėnųpradinę
mokyklądirbtivedėju.
PirmojopasauliniokarometaisA.Vokietaitisbuvomobilizuo

tasįcarinėsRusijoskariuomenę.IšpradžiųtarnavoDaugpilyje,
vėliauVitebske.

ugdėPEdAgOguS

Pokaro,1918m.,A.Vokietaitisgrįžo įLietuvą.Prasidėjo
naujaspedagoginėsveiklosetapas.Nedelsdamaspradėjomo
kytojautiRietavoprogimnazijoje.Jonuomone,nėrakilnesnioir
malonesniodarbokaipmokytojo.Nuo1919m.jisdirboVilniaus,
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Kauno,Alytaus apskričių, o
1932–1938m.–Kaunomiesto
pradiniųmokyklų inspektoriu
mi.Šiospareigosbuvosunkios
iratsakingos.Reikėjo rūpintis
naujų lietuviškųmokyklų kū
rimu,mokymo priemonėmis,
vadovėliais irkt.Net19metų
jisvažinėjopoLietuvosmiestų
irmiesteliųpradinesmokyklas
ir tikrinomokytojų darbą.Su
teikdavomokytojamspraktinių
patarimų, aiškindavo, kaip
mokymo procesą susieti su
vaizdinėmismokymopriemo
nėmis,ojųneturint–patiems
pasigaminti. Visada pabrėž
davodidelįvaizdiniomokymo
pranašumą prieš abstraktų,
žodinį.Patarė,kaippamokoje
panaudoti kraštotyrinę me
džiagą. Prisiminimuose apie
A.Vokietaitį buvusimokytoja
OnaStoškienėrašė:„<...> ma-
nau, ne su kly siu pa sa kiu si, kad 
A. Vo kie tai tis bu vo la bai ge ras 
pe da go gas, mo ky to jo tik ras 

įLeipcigą,Darboseminariją,
susipažinti su naujaismo
kymoauklėjimometodais,
su darbo principo taikymu
pradinėsemokyklose.Grįžęs
įgytapatirtimimielai dalijosi
su kolegomis pedagogais.
A.Vokietaitis,neretaiirPeda
goginiomuziejausdirektorius
VincasRuzgas vadovavo ir
dėstėmokytojų Pedagogi
niuosedarbokursuose,kurie
vykoKaune,Šiauliuose,Pa
nevėžyje,Ukmergėje,Rokiš
kyje,Telšiuose,Kėdainiuose,
Marijampolėjeirkt.Mokytojų
kursuoseA.Vokietaitisdėstė
darbiniomokymoirkraštoty
rosmetodiką, knygrišystę,
V.Ruzgas–gyvosiosgamtos
tyrimodarbųmetodiką.Tokie
kursai turėjo didelį pasise
kimą ir buvo labai naudingi
pradinių mokyklųmokyto
jams. Pasibaigus vasaros
mokytojųkursams,buvoor
ganizuojamoskursųklausy
tojųdarbųparodos,ekskur
sijospožymesnesLietuvos
vietas, rengiami koncertai. 

„At si me nu to kį kon cer tą 1919 m. va sa rą Tel šiuo se, kur tė tė 
va do va vo pra di nių mo kyk lų mo ky to jų kur sams. Tė tė smui ka vo 
vie nas, pas kiau gro jo kvar te tas, mo ky to jų cho ras, du e tai, be 
to, kon cer te da ly va vo pia nis tė Alek san dra Dir vians kai tė, ku ri 
akom pa na vo tė tei. Tuo me tu toks kon cer tas pa da rė la bai di de lį 
įspū dį“, – prisiminimuoserašėA.Vokietaitytė.
A.Vokietaitisturėjodidelįautoritetątarpmokytojų.Visusste

binojonepaprastaspunktualumas.A.Vokietaitissakydavo,kad
didžiausiažmoguiduotabrangenybė–laikas,niekamnevalia
juopiktnaudžiauti,nesprarastavalandėlėdingstanegrįžtamai.
ApieA.VokietaičioišvaizdąmokytojasJonasVajegalabai

vaizdžiaiaprašėprisiminimuose:„Vi sa jo iš vaiz da ne tik ma nęs 
ne ap vy lė, bet dar su tvir ti no tą nuo mo nę, kad Lie tu vo je te bė ra 
tik rų Vy tau to lai kų did vy rių. Aukš tas, tie sus, pla čia pe tis, stam bių 
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Lie tu vių švie ti mo drau gi jos „Sau lė“ pe da go gi nių kur sų da ly viai ir dės ty to jai. 1-oje ei lė je ket vir ta iš de ši nės sė di So fi ja Ky man tai tė-Čiur lio nie nė, 
penk tas – J. Vo kie tai tis, šeš tas – ku ni gas Kon stan ti nas Ol šaus kas. Kau nas, 1911 m.

Vil ka viš kio ap skri ties pra di nių mo kyk lų ran kdar bių pa ro dos da ly viai. 1-oje ei lė je iš kai rės tre čias sto vi J. Vo kie tai tis,  
3-oje ei lė je iš de ši nės pir mas – A. Vo kie tai tis, 1928 m.

drau gas <...>. Tai ne ša liš kas, be iš im ties ne pa pras tai reik lus, 
griež tas ins pek to rius.“KitabuvusimokytojaElenaChackelsytė
prisiminimuose rašė: „A. Vo kie tai tis gerb da vo mo ky to jus. Jo 
tei sin gos pa sta bos ne už gau da vo – taip nuo šir džiai ir tak tiš kai 
jos bū da vo iš reiš kia mos. <...> Vi suo met pa lai ky da vo ir aukš tai 
įver tin da vo kiek vie ną mo ky to jo ban dy mą ir pa stan gas nau do ti 
sa vo dar be nau jus me to dus ir prie mo nes.“
PirmaisiaisnepriklausomosLietuvosmetaislabaitrūkokva

lifikuotųmokytojų.Tąproblemąpadėjospręsti1919m.orga
nizuotivasarosmokytojųkursai,kuriemsvadovavoirkuriuose
dėstėA.Vokietaitis.Nuo1922m.mokytojųkvalifikacijoskėlimo
kursaiįgavospecializuotąpedagoginį,metodinį,praktinįpobūdį.
Juossiektalabiausuderintisupradinėsmokyklosporeikiais.
1922–1923m.ŠvietimoministerijaA.Vokietaitįkomandiravo
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kau lų vy ras, gal va jau kiek pir myn pa si da vu si, stuo me nin gas, 
ran kos il gos, di džiu lės plaš ta kos, o gal va tar si liū to, tik ne 
pla ti, o siau ra; di de lė, at vi ra kak ta, stam bi no sis, aukš tyn su-
šu kuo ti, jau pra ži lę, stan dūs plau kai ir mė ly nos mė ly nos akys, 
ku rios vi sai iš vaiz dai suteikia kaž ko kio vai kiš ko ge ru mo. Vis 
su si čiau pęs, rim tas. Ką sa ky da mas, ret kar čiais pa ke lia gal vą, 
į akis pa si žiū ri ir re tai nu si šyp so pla čia šyp se na, ku ri pa per ka 
pa šne ko vą. Toks tvir tas, kie tas, va lin gas ir jo cha rak te ris bu vo. 
Tik ras vy riš ku mo įsi kū ni ji mas. Kai kam jis grės min gai at ro dė, jo 
bau gi no si. Iš ar čiau jį pa ži nę, ki to kią nuo mo nę su si da ry da vo.“

vEIKLuSvISuOMENININKAS

A.VokietaitisbuvodidelisLietuvospatriotas,profesionalus
pedagogasiraktyvusvisuomenininkas.DalyvavoLietuviųmo
kytojųsąjungos,Šauliųsąjungos,Vilniuivaduotisąjungosirkitų
draugijųveikloje.Pedagogikosklausimaisrašėstraipsniusir
skelbėperiodinėjespaudoje„Naujojimokykla“,„Švietimodar
bas“,„Tautosmokykla“irkt.Sudideliuentuziazmuorganiza
vopradiniųmokyklųmokiniųdainųirsportošventes,iškylas,
ekskursijas,vasarosstovyklas.„1936 m. va sa rą Gi ru liuo se jis 
[A.Vokietaitis] <...> bu vo vie nos sto vyk los vir ši nin ku. Tai bu vo 
Kau no mies to ir Klai pė dos kraš to mo ki nių ir mo ky to jų lie tu vių 
ben dra sto vyk la. Su ma niai or ga ni za vo ir tvar kė jis vi są dar bą. 
Tas dar bas jam ne bu vo sun kus, nes mo kė jo pa rink ti tin ka mus 
pa dė jė jus. Čia jo de ši nė ran ka bu vo mo ky to jas Pra nas Ka ra-
lius. Ki ti – J. Mi le ris, V. Izo kai tis, K. Pal čiaus kas, V. Šim kus, 
V. Ki šo nas ir man te ko bū ti. Iš Kau no mies to bu vo 39 mo ki niai 
ir 6 mo ky to jai, Klai pė dos kraš to – 42 mo ki niai ir 5 mo ky to jai. 
Klai pė die čiai mo ky to jai dir bo su Kau no vai kais, kau niš kiai – su 
klai pė diš kiais. Tiks las – su si ar tin ti, pa žin ti, su si drau gau ti. Sto-
vyk la vo tik ber niu kai. Pats sto vyk los vir ši nin kas kas ry tą ei da vo 
su vi sais į jū rą praus tis ir mau dy tis. Daž nai ir pa bė gė da vo, ir 
vir vė mis van de ny je or ga ni zuo da vo be si mau dan čių jų ap sau gą. 
Ir tin kli nį pa žais da vo, mo kė jo links mai ben drau ti su mo ky to jais 
ir mo ki niais. Kaip bran gu pri si min ti tuos pas ku ti niuo sius Klai-
pė dos kraš to lie tu vi nin kus! Bal tap lau kiai mo ki nu kai sa kė si esą 
žve jų ar ba lio si nin kų, va di na si, be že mių vai kai. O mo ky to jai 
Kas pe rai tis, Atas, Ja nu žys, Vir gi nin kas, Jur kai tis, ret kar čiais 
pa si ro dąs ins pek to rius Šlia ža – tik ro pe da go gi nio dar bo pa ži-
bos“, – prisiminimuoserašė J.Vajega.1938m.A.Vokietaičio
iniciatyvabuvoorganizuotadidelėKaunomiestopradiniųmo
kyklųmokiniųsporto irdainųšventė,kuriojedalyvavo3000
vaikų,ir Kaunomiestopradiniųmokyklųpedagoginėparoda.
Proteguodamasvaizdinįmokymą,organizuodavomokytojųir
mokiniųpagamintųvaizdiniųmokymopriemoniųparodas.Ska
tinoirrajonųpradiniųmokyklųmokytojusdalyvautiPedagoginio
muziejausrengiamoserespublikinėsepedagoginėseparodose.

Me ni nin kas

A.Vokietaitisvisosegyvenimosituacijosedaugdėmesiosky
rėgrožiui,estetikai,poezijai,muzikai,teatrui,menui.„Kaip gy vą 
jį ma tau su da ry ta me su Jur giu Puo džiu ky nu ir ki tais pe da go gais 
smui kų kvar te te ir ki tuo se an sam bliuo se. Į mu zi ką jis dė jo vi są 
sa vo gro žio ir gė rio iš troš ku sią sie lą“,–prisiminimuoserašė
žymuspedagogas,literatūrologasirkolegaZigmasKuzmickis.
Kadjamrūpėjogrožis,estetika,menas,galimesuprastiiš

vienogyvenimoepizodo,kadaA.VokietaitisdirboUkmergės
mokytojų seminarijosdirektoriumi (1938–1944). Jis atkreipė
dėmesį, kadmokyklų aplinka gana niūroka, kad reikėtų ją
praskaidrintimeno kūriniais – paveikslais. Pasirūpino, kad
Ukmergėssavivaldybėskirtųlėšų,1942m.žiemąUkmergės
burmistrasStasysMartinaitis, dailininkasPetrasTarabilda,
mokytojasJ.Žemaitaitis irA.Vokietaitis išvyko įKaunąpas
AntanąZmuidzinavičių.A.Zmuidzinavičiusmaloniaijuospri
ėmėirsusitarė,kaipišKaunodailininkųnupirktidaugiaukaip
100paveikslų.Nepraėjodauglaikoirtiepaveikslaijaukabėjo
vienosUkmergėsmokyklossalėje.Taibuvobenepirmojidailės
parodaUkmergėje.VienasdidžiausiųPetroKalpokotapybos
darbų„Sielininkai“papuošėUkmergėsgimnazijosvestibiulį.

IštikimiausiA.Vokietaičiogyvenimodraugaiirnenumaldoma
aistrabuvoknyga,smuikasiršachmatai.Jonuomone,tikras
inteligentas negali būti abejingasmuzikai,menui, grožiui.
Kiekvienopedagogopareigaskatintijaunimądomėtisirpamilti
teatrą,dainą,meną.SavoasmeniniupavyzdžiuA.Vokietaitis
įrodė, kadgėris ir grožis plinta skleidžiamas, todėl pelnytai
buvogerbiamasirvertinamaspedagogų,kolegų...„Jo[A.Vo
kietaičio] 60 me tų su kak tu vės bu vo tik ras Kau no m. mo kyk lų 
gy ve ni mo trium fas. Vi si mo ky to jai la bai nuo šir džiai tam įvy kiui 
ruo šė si. Pa čios iš kil mės vy ko mo der niau sio je tuo me tu Juo zo 
Vo kie tai čio var do pra džios mo kyk lo je Šan čiuo se. Ir ofi cia lio ji 
da lis, ir po bū vis pra ėjo pa ki lia nuo tai ka. To kie įvy kiai Kau no 
pra džios mo kyk lų gy ve ni me tuo me tu bu vo la bai re ti. So le ni-
zan tas kuk liai at sa kė: ne si jau či ąs ver tas to kio pa ger bi mo, jis 
nie ko ypa tin ga ne at li kęs, tik sa vo tie sio gi nes pa rei gas są ži nin-
gai ėjęs. Links mo jo je da ly je pats su kak tu vi nin kas pa si ro dė su 
kvar te tu ir mu du su A. Ne sa vu, „Links mie ji bro liai mo ky to jai“. 
Vė liau or ga ni za to riams A. Vo kie tai tis at si dė ko jo pri ėmi mu sa vo 
na muo se“, –prisiminimuoserašėJ.Vajega.
A.Vokietaitisikigyvenimopabaigosatsidavęsdirbopeda

goginįdarbą.1938–1940 ir1941–1944m.vadovavoUkmer
gėsmokytojųseminarijai,o1940–1941m.–Trakųmokytojų
seminarijai.Po karo, 1944–1950m., dirboKaunomokytojų
seminarijojeirKauno4osiosjaunimomokyklosmokytoju.
A.Vokietaičio brolisJuo

zasVokietaitis(1872–1931)
taip pat buvo žymus peda
gogas, chorvedys, publicis
tas, visuomenės veikėjas.
Beje,šiaismetaisminime jo
145ąsias gimimometines.
Baigęs Veiverių mokytojų
seminariją,mokytojavoLenki
joje.GrįžęsįKauną,J.Vokie
taitis1907–1914m.vadovavo
„Saulės“ draugijosmokytojų
kursams. Dėstė muziką ir
vadovavochorui.Pirmojopa
sauliniokarometaisJ.Vokie
taitisrūpinosimokiniųperkė
limuįVoronežą,toliaudėstė
pedagogiką,muzikąmokytojųkursuose.MartynoYčolietuvių
mergaičiųgimnazijojedėstėmatematiką,vadovavochorui.
Pokaro,1918m.,J.Vokietaitisirkitilietuviųinteligentaibei

mokiniaiišVoronežogrįžoįLietuvą.J.Vokietaitissušeimaap
sigyvenoKaune.Lietuviųmokytojųrengimasbuvosvarbiausias
J.Vokietaičiorūpestis.Jisnedelsdamasėmėsipertvarkos–
„Saulės“mokytojųkursuspertvarkėį„Saulės“mokytojųsemina
rijąiriki1925m.jaivadovavo.Dėstėpsichologiją,pedagogiką,
pedagogikos istoriją.Vadovavo chorui. 1919–1931m. buvo
LietuvosRespublikos švietimoministerijosPradžiosmokslo
departamento direktoriumi irKnygų leidimo komisijos nariu.
1931m.J.VokietaitistapoKaunomiestoburmistru.Priklausė
Lietuviųmokslodraugijai,„Dainos“draugijai,Lietuviųdraugijai
nukentėjusiemsdėlkarošelpti,buvovienasLietuviųmokyto
jų sąjungosLenkijoje irVoroneže steigėjų.Visaspedagogo
gyvenimasbuvosusijęssuspauda,jostraipsniusspausdino
„Lietuvosūkininkas“,„Šaltinis“,„Vienybė“irkitileidiniai.

Turbūtdaugelissutiks,kadgyvenimenėradidesniodžiaugs
mo,kaipdirbtimėgstamądarbą,turėtigalimybęšviestisirtą
šviesą skleisti kitiems, būti pripažintam ir vertinamam.Ma
nyčiau,kadbūtent tokia irbuvoAntano irJuozoVokietaičių
prasmingogyvenimoformulė...
Kartaiskyladviprasmiškas(ištiesretorinis)klausimas–gal

nereikiatoliieškotiatsakymųįdaugelįmumsrūpimųklausimų,
tiesiogpakankapasisemti patirties išpraeities?Tiesiog imti
irdarytigerusdarbusdėlsavotautosgerovėsirklestėjimo...

JūratėJAGMINIENĖ
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejausmuziejininkė
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Galibūtipripažintaspačiuiškalbingiausiu,tačiauužduotis–
papasakoti,kasnutapytapaveiksle,–rimtu išbandymutaps
net komunikacijos specialistui.Mes pasunkinsime užduotį:
paprašysimeJūsųpapasakoti...muziką.
Atkartotimelodiją–taip.Netginaująišvingiuoti–taip.Okaip

žodžiaisnusakyti?Tekspagalbosieškoti.Vienasžmogusjums
tikraipadės.Tai–NeringaLapinskienė.

Daugiauneitrisdešimtiesmetųpedagoginisstažas.Kompo
zitorė.Tekstųautorė.Jeiimtumėmėstradicinėsžurnalistikos,
dabardarturėtųeitidaugybėspareigybiųsąrašas,kurįvaini
kuotųvisokiemeniniaigebėjimai,festivaliųaprašai,išugdytų
laureatųvardaiirišleistųknygųpavadinimai.
Mumsdetalėsrūpi...Bet–tiksubtilios.Tiktos,apiekurias

netvikipedijosnerašo.Na,pavyzdžiui,apie...pirštųgimnastiką.
Pradėsimenuotolo.Atskleisime,kadN.Lapinskienėįsa

vąsiasmuzikospamokaskviečianetikžmones,betir...žmo
gučius.Tegulneįsižeidžiatėčiaiirmamos,bettaitikraidartik
žmogučiai:kamvienerisukako,kam–trejimetai.Ojeilabai
labaimuzikosnorisi,galiupatvirtinti:dalyvavaupamokoje,kur
gražiųjųmuzikosgarsųklausėsiirpusmečio(!)jubiliejųatšventę
Lietuvospiliečiai.

Dabarsugrįšimeprietospirštųgimnastikos.Nesvarbu,ar
taiDo,arSol.Otūlamtėčiui(kąčiaslėpti?)galnetneįdomu,
nesatėjopasNeringątodėl,kad„dabarvisipasNeringąeina“.
Mokytimažyliusmuzikos–prestižas.Dažnasdarirnetikito
atėjimonauda:ateina,nestai...madinga.BetpaskuiNeringos
dėkapatspradedagirdėtitąDoirSol,nestapačiatonacijaį
stogąpasmočiutękaimebarbenalietauslašai.Pabelskiteir
jūsįstalą.Pagalmuziką.Ramiąarbaneramią.Ir išgirsiteją
kitaip,irdraugeatliksitekeletąsmulkiosiosmotorikospratimų.
Sveikataiirnervamsstiprinti.Taipatsirado„Muzikinėsdėžutės“
seminarai.Beje,įtrauktiįpradiniougdymoprogramą,aprobuoti
žinybųirskleidžiamivisoješalyje.
TokiayraN.Lapinskienėsmuzikinėfilosofija,sukūrusimūsų

(ogaljauirjūsų)galvosetai,kąįvardinaupačiojepradžioje:
galimybęnetikišgirsti,betirpamatytimuziką.
„Jūrosdugno istorija“.Jeigirdėtume tikmuziką,galėtume

manyti,kadtai,galbūt,nedugno,osmėliokopųmelodijos.Bet
kompozitorėyrairtekstųautorė,todėlkasyrapirminis–teks
tasarmuzika,jitikraižino.Iršiandientaiyramuzikinėpasaka
apiejūrą,orytojbuspasakaapiežiemą.
Dabarjaunesunkiaiįsivaizduositeirkitasknygeles.(Matote,

galimanujaustiirdarnegirdėjus!)„Dainųgatvelė“busapieJūsų
gatvę.„Pasakųgatvelė“–apieJūsųpasakas.Opaskui–dar

Tiltas,kuriuokeliaujamuzika

vienasatradimas.Siūlauekspe
rimentąpakartotiirJums.
Taigi.Neringaanūkei pasiūlė

paklausyti šiuolaikinių autorių
muzikos, o paskui – klasikos.
Tadapaprašėpasirinkti tą, kuri
labiaupatinka.Mažojipasirinko
klasiką.IrnorssuNeringaapie
tainekalbėjome,leidžiusaupa
spėlioti,kodėltaipatsitiko.
Taipatsitikotodėl,kadklasiki

nęmuzikąirklasikinęharmoniją
lengviau daiktiškai įsivaizduoti.
Joje, priešingai nei banaliuo
se akorduose, daugiau vietos
fantazijai, reginiams. Ir toks iš
mažensišugdytaspojūtisleidžia
dauglengviauišspręstipradžioje

aprašytąužduotį:papasakoti–sauirkitiems–muziką.Otai
iryraDidysisTikslas.

Šiųmetų gegužęLietuvosedukologijos universitete vyko
pirmasis respublikinis1–4klasiųmokinių (bendrojougdymo
klasių),vokaliniųansamblių,chorų,šokiųkolektyvųfestivalis
„Viršvaivorykštės“.Šiuorenginiuskatintamokiniųmeninėini
ciatyvairsaviraiška,siektapropaguotitarpdalykinę(muzikos,
šokio,dailės)integracijąugdymoprocese,puoselėjantN.La
pinskienės kūrybą. Festivalį organizavoVilniausŠeškinės
pradinėsmokyklosirVilniausBalsiųprogimnazijosmokytojai.
Jamedalyvavo15mokyklųdainųiršokiųkolektyvų.Irturbūt
nesunkiaiįsivaizduojate,kiekdalyvavomokinių.Jeijiekažkiek
perpratokompozitorėsirmuzikiniųpasakųautorėsidėjas,jau
turimepamainą.Jeiguidėjąperpratoedukologijosspecialistai,
jauturimeateitį.
–Okodėl„Viršvaivorykštės“?–klausiuNeringosLapins

kienės.
–Vaivorykštė–taitarsitiltastarpDievoiržmogaus.Manau,

kadtuotiltumusirpasiekiamuzika.

HenrikasVAITIEKŪNAS
Žurnalistas
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