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Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodė negatyvių interpretacijų apie Švieti-
mo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomo mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologijų 
mokslo priemonėmis (1–8 kl.) projekto pirkimo procedūras.

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, įvertinusi ŠAC pirkimų komisijos 
veiksmus, nenustatė, kad būtų pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas.

Švietimo aprūpinimo centro inf.

Tautiniųmažumųgimtosioskalbos
mokymas(is)kaiptarpkultūrinis

dialogas...

Bai gian tis me tams vy ko tarp tau ti nė moks li nė-prak ti nė kon fe ren ci ja „Tau ti nių ma-
žu mų gim to sios kal bos mo ky mas(is) kaip tarp kul tū ri nis dia lo gas: tu ri nys, pa tir tis, 
to bu li ni mo kryp tys“, ku rią or ga ni za vo Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, Ug dy mo plė to-
tės cen tras, Po lo nis tų aso cia ci ja ir Vil niaus mies to ru sų (gim to sios) kal bos mo ky to jų 
me to di nis bū re lis. Dvi die nas vy ku sia me ren gi ny je da ly va vo tau ti nių ma žu mų gim tų jų 
kal bų mo ky to jai, aukš tų jų mo kyk lų len kų, ru sų, bal ta ru sių fi lo lo gi jos dės ty to jai, sa vi-
val dy bių švie ti mo pa da li nių at sto vai.

Į su si rin ku siuo sius krei pę sis švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist ras Graž vy das Ka za
ke vi čius ci ta vo Eri ką Fro mą, pa sak ku rio, daž niau siai mo kyk los de kla ruo ja, kad jų 
pa skir tis yra per duo ti aukš čiau sias ver ty bes, žmo ni jos pa sie ki mus, bet per duo da 
stan dar ti nį ži nių pa ke tą, iš ku rio vai kas pa si i ma tai, ko jam rei kia pa gal sa vo pro
jek tuo ja mą at ei tį. Lie tu va pra de da per svars ty ti ug dy mo tu ri nio da ly kus (ko ir kaip 
mo ko me). Ge riau sia, kai ug dy mo tu ri nio įgy ven din to jai į jo kū ri mo pro ce są įsi trau kia 
nuo pat pir mų jų dis ku si jų. „Tau ti nių ma žu mų gim to ji kal ba tu rė tų pa dė ti mo ki niams 
su vok ti sa ve kaip tam tik ros tau tos gru pės at sto vą ir kaip tam tik ros ša lies pi lie tį, 
at ras ti sa vo vie tą vi suo me nė je“, – kal bė jo G. Ka za ke vi čius.

Prof. dr. Bo gus la vas Gru žev skis iš Lie tu vos so cia li nių ty ri mų cen tro kal bė jo apie 
tau ti nių ma žu mų gim tą ja kal ba ug dy mą ir nau jus so cia li nius iš šū kius. Pro fe so riaus 
ma ny mu, jei gu pra di nio ug dy mo lyg me ny je ne bus su for muo tos ir at skleis tos vai ko 
ben dro sios ir so cia li nės kom pe ten ci jos, jo pil na ver čio gy ve ni mo ga li my bės at ei ty je 
ga li bū ti ap ri bo tos. Daug pro ble mų švie ti mui ke lia skur das ir so cia li nė at skir tis. Lie
tu vo je tu rin tie ji že mes nį iš si la vi ni mą daž niau siai su si du ria su skur du, ne dar bu. Nors 
švie ti mas žmo gui yra pa grin di nė ga li my bė iš ei ti iš so cia li nės at skir ties, at lik ti ty ri mai 
ro do, kad tie, kam to la biau siai rei kia, ma žiau siai ga li į tai in ves tuo ti – ten ka taupyti 
au ko jant svei ka tą, švie ti mą ir būs to re mon tą. Apie 12 me tų Lie tu vo je ste bi me skur
do kul tū ros ap raiš kas, tai lyg so cia li nis vė žys, ar dan tis mus iš vi daus. Stip riau sias 
veiks nys, ku ris pa dė tų jį nu ga lė ti, – iš si la vi ni mas.

Len kų in for ma ci jos cen tro Vil niu je „In fo Rum“ pir mi nin kas Va len ty Voi ni lo skai tė 
pra ne ši mą „Lie tu vos tau ti nių ma žu mų gim to sios kal bos mo ky mas(is) kryž ke lė je – 
tarp mo kyk los, šei mos ir po li ti kos“. Jis ug dy mą tau ti nių ma žu mų kal ba pa ly gi no 
su ve ži mu, ku rį kiek vie nas trau kia į sa vo pu sę, iš Iva no Kry lo vo pa sa kė čios. Nuo 
šių moks lo me tų pra džios tau ti nių ma žu mų vai kai mo ko si dviem kal bo mis (gim tą
ja ir vals ty bi ne) – tai di džiu lis krū vis. „Ma no nuo mo ne, vai kai tu rė tų pa tys pri bręs ti 
kal bai, o ne bū ti mo ko mi per prie var tą“, – sa kė. V. Voi ni lo. Len kų mo kyk los pa ti ria 
dau giau iš šū kių nei lie tu vių – į mo kyk las at ei na ne ma žai mo ki nių, ku rie len kiš kai 
kal ba ne tai syk lin gai. Šei mo se di de lė da lis Lie tu vos len kų ir ru sų šneka ne tik gim tą ja  
kal ba.

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė prof. Dorota Misiejuk iš Balstogės univer-
siteto, Irene Kaosaar iš Integracijos fondo (Estija), Lietuvos edukologijos universiteto 
atstovės ir Vilniaus rusų bei lenkų mokyklose dirbantys pedagogai.

Iš sa miau apie tai – svie ti mo nau jie nos.lt
Pa ren gė DovilėŠILEIKYTĖ
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Lap kri tį Lie tu vos ak lų jų ir sil pna re gių ug dy mo cen tras  
(LA SUC) or ga ni za vo tarp tau ti nę prak ti nę kon fe ren ci ją „Tif o pe
da go go pa gal ba šian dien: tarp re a ly bės ir lū kes čių“. Į kon fe ren
ci ją bu vo pa kvies ti Straz du mui žos (Lat vi ja) ak lų jų ir sil pna re gių 
in ter na ti nės mo kyk los spe cia lis tai, Gar di no (Bal ta ru si ja) vai kų, 
tu rin čių re gos su tri ki mų, mo kyk losin ter na to ad mi nist ra ci jos va
do vai ir spe cia lis tai. Ypač daug tif o pe da go gų, spe cia lis tų, mo
ky to jų, auk lė to jų su si rin ko iš Pa ne vė žio re gos cen tro „Li ne lis“, 
Kau no Pra no Dau nio ug dy mo cen tro, Klai pė dos re gos ug dy mo 
cen tro, Šiau lių Pet ro Avi žo nio re gos cen tro. Kon fe ren ci jos te ma 
su si do mė jo ben dro jo ug dy mo mo kyk lų, ku rio se mo ko si ak li ir 
sil pna re giai mo ki niai, mo ky to jai, pa gal bos mo ki niui spe cia lis tai. 
Iš vi so į ren gi nį at vy ko 78 da ly viai, bu vo pri sta ty ta 18 žo di nių 
ir 7 sten di niai pra ne ši mai. Kon fe ren ci jos da ly vius mu zi ki niais 
kū ri niais pa svei ki no bu vęs LA SUC mo ki nys Rai gar das Da ra ga
nas, Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos II kur so stu den tas 
ir tarp tau ti nių kon kur sų lau re a tas.

Cen tro di rek to rė Ne ri ja Mos ka lio nie nė pa žy mė jo, kad re a
ly be tam pan tis įtrau ku sis ug dy mas ne tu rė tų bū ti sku bi na mas, 
vyk do mas ne ap gal vo tai ir ne pa si ruo šus. Svar biau sia, kad 
ne bū tų iš bars ty ta il ga me tė ak lų ir sil pna re gių mo ki nių ug dy mo 

pa tir tis, ne pa si mirš tų iš ban dy ti me to dai, 
bū dai. „Mū sų pe da go gų ko lek ty vas sten
gia si tai ky ti nau jo ves, to bu lin ti ug dy mo 
pro ce są, ši kon fe ren ci ja – tai dar vie na 
prak ti nių ži nių ir ge bė ji mų pa si da li ji mo 
for ma“, – kal bė jo di rek to rė N. Mos ka lio
nie nė. Ji lin kė jo kon fe ren ci jos da ly viams 
kū ry bin go ir tiks lin go dar bo.

Į su si rin ku siuo sius krei pė si Lie tu vos 
Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te
ri jos Švie ti mo pa gal bos sky riaus ve dė ja 
Gra ži na Šei bo kie nė. Jos nuo mo ne, 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių vai kų ug
dy mas ar čiau gy ve na mo sios vie tos ir sa
vos ben druo me nės tu ri bū ti pri ei na mas 
kiek vie nam. Va di na si, re gos ne ga lią tu
rin tys vai kai jau da bar ir pa ma žu at ei ty je 
in teg ruo sis į ben dro jo ug dy mo mo kyk las. 
Svar biau sia, kad šio se mo kyk lo se dir
ban tiems mo ky to jams bū tų už tik ri na ma 

Tifopedagogoveikla,užtikrinantsėkmingąregosnegalią 
turinčiovaikointegracijąvisuomenėje

vi sa pu siš ka pa gal ba ir spe cia lis tų – tif o pe da go gų – pa ra ma. 
Tif o pe da go gų pa tir tis bus rei ka lin ga tiek mo ky to jams, tiek ak
lus ir sil pna re gius vai kus au gi nan čioms šei moms, o svar biau
sia – pa tiems vai kams. Anot G. Šei bo kie nės, apie sis te min gą, 
kryp tin gą ben dro jo ug dy mo mo kyk lų mo ky to jų kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mą, pa gal bą šei mai ir švie ti mo pa slau gų tei ki mą,  
dir bant su re gos ne ga lią tu rin čiais mo ki niais, bū ti na kal bė ti 
čia ir da bar.

Kon fe ren ci jos or ga ni za to riai nu ma tė ke lias pra ne ši mų kryp tis. 
Jie pa siū lė kal bė ti apie ak lo ir sil pna re gio mo ki nio as me ni nės 
pa žan gos ver ti ni mą ir įsi ver ti ni mą, ug dy mo ins ti tu ci jų mo ky to jų, 
spe cia lis tų ir tif o pe da go go ben dra dar bia vi mą, tif o pe da go go 
veik los prak ti ką (at ve jų ana li zę, ap lin kos ir me to di nių prie mo
nių pa rin ki mą).

LA SUC tif o pe da go gė Da lia Tau rie nė sa vo pra ne ši me kė
lė ke lis pro ble mi nius klau si mus. Anot jos, Hi gie nos ins ti tu to 
Svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, Lie tu vo je vai kų iki 
17 me tų re gė ji mas la bai pra stė ja. 2004 m. re gos su tri ki mų tu
rė jo kas de šim tas vai kas, o 2012 m. – jau vie nas iš še šių. Tai 
neat si spin di jo kiuo se re gist ruo se, As mens duo me nų tei si nės 
ap sau gos įsta ty mas ap ri bo ja me di ci ni nių, švie ti mo ir so cia li nių 
įstai gų kei ti mą si in for ma ci ja. Ne re tai pa dė ti re gos ne ga lią tu rin
čiam vai kui truk do ne no rin tys to pri pa žin ti tė vai. Be to, vai kams, 
tu rin tiems ir ki tų su tri ki mų, pri pa žįs ta ma kom plek si nė ne ga lia, 
po tuo pa si sle pia ir re gė ji mo ne ga lia. Ki ta pro ble ma ky la dėl 
są vo kų api brėž čių: vie naip sil pna re gys tę api brė žia Tarp tau ti nis 
li gų kla si fi ka to rius, ki taip – Tarp tau ti nė svei ka tos or ga ni za ci ja, 
dar ki taip – Tarp tau ti nė funk cio na vi mo kla si fi ka ci ja. Tarp tau ti nės 
tif o pe da go gų ta ry bos (ICE VI) tei gi mu, ce reb ri nis re gos su tri ki
mas, kaip ma to mo vaiz do su tri ki mas, šiuo me tu yra daž niau sia 
iš si vys čiu sių ša lių vai kų re gos su tri ki mų prie žas tis.

Pri sta tant ak lo ir sil pna re gio mo ki nio pa žan gos ver ti ni mą, 
jo da ly va vi mą įsi ver ti ni mo pro ce se, pa brė žia mas me to dų 
spe ci fiš ku mas, nes to kiems vai kams trūks ta sa va ran kiš ku
mo, kri tiš ku mo. LA SUC lo go pe dė Kris ti na Ba ra naus kie nė per 
lo go pe di nes pra ty bas nau do ja įvai rius links mus, žais min gus 
ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo bū dus (pvz., „sal džio ji re fek si ja“, „py
ra go da ly bos“, „dru ge liai“, „šyp se nė lės“). Ji kiek vie nam vai kui 
lei džia pa si rink ti įsi ver ti ni mo bū dą, nuo lat pa siū lo vis ki to kį. 
Lo go pe dės nuo mo ne, ver tin da mas pe da go gas nuo lat gau na 
in for ma ci jos, kaip to liau pla nuo ti ir tęs ti sa vo dar bą. Lie tu vos 
kur čių jų ir ne pri gir din čių jų ug dy mo cen tro sur do pe da go gė Rū ta 
Vyš niū nie nė, ver tin da ma kurč ne re gių mo ki nių pa žan gą, nau do

Dalyviaildomisil3Dlspausdintuvolgalimybėmis

PranešėjalA.lPetronaitytė
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ja žo di nius, ra šy ti nius, ne žo di nius, ne for ma lius me to dus. Anot 
pra ne šė jos, jos mo ki niai per už si ė mi mus grei tai pa vargs ta, to dėl 
kar tais įsi ver ti ni mas yra tik aukš tyn pa kel ta ran ka ar nykš tys. 
Me tų pa bai go je sur do pe da go gė pa ren gia po zi ty vų ap ra šo mo jo 
po bū džio mo ki nio pa sie ki mų ver ti ni mą, nes ži no ji mas, ką pa
sie kė, yra ge riau ne gu ži no ji mas, ko dar ne pa da rė.

Dar vie na kon fe ren ci jos pra ne ši mų kryp tis – ben dra dar bia
vi mas: pe da go gų, spe cia lis tų, mo ki nio šei mos. Apie tif o pe
da go gų ir pa gal bos mo ki niui spe cia lis tų ko mu ni ka ci ją kal bė jo 
LA SUC psi cho lo gė Auš ra Jon ku tė ir spe cia lio ji pe da go gė Dai va 
Mi ke lė nai tėLau kie nė. Jų nuo mo ne, yra daug ga li my bių ben
dra dar biau ti: ana li zuo ti švie ti mo do ku men tus, ieš ko ti me to di nių 
nau jo vių, vyk dy ti pro jek tus, pla nuo ti veik lą, de rin ti ug dy mo 
pro gra mas ir te mi nius pla nus, spręs ti ug dy mo pro ble mas, ap
tar ti ver ti ni mo sis te mą. Glau dus ben dra dar bia vi mas ska ti na 
mo ky to jų ly gia ver tiš ku mą ir skir tin gų kom pe ten ci jų reikš min
gu mą, ug dy mo tiks lų ir funk ci jų pa si da li ji mą, ko ky biš ką dar bo 
pla na vi mą, ben dro dar bo veiks min gu mą. Apie tė vų, pe da go gų 
ir tif o pe da go go ben dra dar bia vi mo pa tir tį pa sa ko jo Pa ne vė žio 
re gos cen tro „Li ne lis“ tif o pe da go gė Aud ra Pet ro nai ty tė, dir ban
ti kaip kvies ti nė spe cia lis tė. Ji pa brė žė spe cia lis tų ko man dos 
tel ki mo ug dy mo įstai go je svar bą ir ar ti mą ry šį su tė vais. Tė vų 
švie ti mas (kon sul ta ci jos apie re gos prie mo nių hi gie ną, re gos 
la vi ni mą kas die nė je veik lo je) ir įtrau ki mas į ug do mą ją veik lą 
(šven tes, po pie tes, pa ro das) ska ti na glau dų ry šį su įstai ga, 
ge ri na vai ko pa sie ki mus. Kau no Pra no Dau nio ug dy mo cen tro 
Ne for ma lio jo švie ti mo ir švie ti mo pa gal bos sky riaus ve dė ja, tif
lo pe da go gė Gri ta Stran kaus kie nė ir tif o pe da go gė Vi da Vio le ta 
Tjell pra ne ši me nu ro dė gru pę prie mo nių, ku rios už tik rin tų, kad 
ak las ar sil pna re gis mo ki nys ben dro jo ug dy mo mo kyk lo je sėk
min gai mo ky tų si ir emo ciš kai ge rai jaus tų si. Čia di de lę reikš mę 
tu ri su bur ta spe cia lis tų ko man da, ku rio je kiek vie nas tu ri sa vo 
įsi pa rei go ji mus ir at sa ko my bę, ak lam ir sil pna re giui mo ki niui 
pri tai ky ta ap lin ka.

Kon fe ren ci ja bu vo prak ti nio po bū džio, to dėl da ly viai tu rė jo 
ga li my bę iš klau sy ti daug pra ne ši mų su pa vyz džiais, kaip dirb ti 
su ak lais ir sil pna re giais vai kais. LA SUC tif o pe da go gė me to
di nin kė Jū ra tė Jakš tie nė pa ro dė fil muo tą me džia gą, kurioje 
matyti, kaip per ak ty vią veik lą, žai di mus ug do mi vai ko iki 3 me
tų ju dė ji mo, kal bos, su vo ki mo įgū džiai. Iki mo kyk li nio am žiaus 
kurč ne re gių vai kų žai di mo ypa tu mus pa ro dė lo go pe dė Gin ta rė 
My ko lai ty tė ir mo ky to ja Do vi lė Pra tu sy tė (filmuota medžiaga). 
Kon fe ren ci jos da ly viai ma tė, koks svar bus pe da go go vaid muo 
pra ti nant vai kus žais ti kar tu, pa de dant su pras ti ša lia žai džian čio 
drau go no rus, ke ti ni mus. Prie mo nę, pa de dan čią la vin ti tak ti li nį 
pie ši nių su vo ki mą, pri sta tė tif o pe da go gė eks per tė Da na Ne mu
ny tė. Šio je prie mo nė je yra 12 na tū ra lių vai ko ap lin kos ob jek tų: 
ka muo liu kas, ka la dė lė / blo ke lis, šu kos, fo mas te ris / krei de lė, 
puo de lis, rak tas ir kt. Jų dy dis ati tin ka pie ši nių dy dį. Su pa žin
di nus vai ką su na tū ra liais daik tais, per ei na ma prie ter mo fo ri nių 
pie ši nių pa ži ni mo. Kaip dir ba ma su šia prie mo ne, pa ro dė tif o
pe da go gė Sta sė Ju ciu tė (fil muo ta me džia ga). Tif o pe da go gė 
me to di nin kė Ni jo lė Ba raus kie nė su pa žin di no su ne re gio kas
die nio gy ve ni mo įgū džių ug dy mo mo kyk lo je ir šei mo je prak ti ka. 
Jos at lik tas ty ri mas pa ro dė, kad iš 14 mo ki nių tik 6 na muo se 
įtrau kia mi į kas die nę ruo šą dėl įvai rių prie žas čių, pa vyz džiui, 
tė vų bai mės, kad vai kas su si žeis. Pra ne ši me pa žy mė ta, kad 
mo ki nio sa va ran kiš ku mas tie sio giai pri klau so nuo tė vų pa si
ry ži mo na muo se tęs ti tif o pe da go go pra dė tą dar bą. Tif o pe
da go gė Ves ta Sta se ly tė pri sta tė pa tir tį, kaip ir nuo ko pra dė ti 
pa ren kant vi zu a li nę in for ma ci ją (pa veiks lė lius, kny gas) sil pna
re giui mo ki niui. Apie ne re gės mer gai tės ug dy mą ir pa sie ki mus  
Ma žei kių lop še ly jedar že ly je „Žil vi tis“ pa sa ko jo šios įstai gos 
tif o pe da go gė me to di nin kė Bi ru tė Skur vy die nė (fil muo ta me
džia ga). Da ly viai do mė jo si sten di niais pra ne ši mais: ino va ci jų 
die gi mu mo kyk lo je, 3D spaus din tu vo ga li my bių pa nau do ji mu 
ir kt.

Klai pė dos re gos ug dy mo cen tro di rek to rė Lai ma Gla vec kie nė 
pri sta tė ty ri mą „Ak lų jų ir sil pna re gių mo ki nių pro fe si nių ke ti ni
mų ir pro fe si jos rin ki mo si mo ty vai“. Su da ry ti ly gias ga li my bes 
įgy jant pro fe si ją, ska tin ti rink tis no ri mą pro fe si ją, su pa žin din ti 

su pro fe si jos ga li my bė mis ir per spek ty vo mis – tai svar biau sios 
pe da go gų dar bo kryp tys su ak lais ir sil pna re giais mo ki niais. 
Ty ri mas pa ro dė, kad, nors ir tu rė da mi in for ma ci jos apie įvai rias 
spe cia ly bes, jų ne si ren ka, nes ne pa kan ka mai ge rai pa žįs ta 
sa vo in di vi du a ly bę. Da lis ak lų ir sil pna re gių mo ki nių ne adek
va čiai su vo kia sa vo ga li my bes. Šios pro ble mos prie žas tys ga li 
bū ti įvai rios: dėl ne ga lios, emo ci jų ir ap lin kos ypa tu mų. Anot 
pra ne šė jos, kal bant apie ak lų ir sil pna re gių mo ki nių pro fe si nės 
bran dos pro ble mas, ypač svar bu lai ku for muo ti pa grįs tą pro
fe si nį ap si spren di mą.

Šiau lių uni ver si te to pro fe so rius Vy tau tas Gu do nis at li ko ty ri
mą apie iki mo kyk li nio am žiaus vai kų, tu rin čių re gė ji mo su tri ki
mų, ir jų tė vų bai mes. Nors vai kai, tu rin tys re gė ji mo su tri ki mų, 
iš skir ti nių bai mių ne tu ri, ta čiau ty ri mas pa tvir ti no, kad vai kys tės 
bai mės daž niau siai per si ke lia į su au gu sių jų am žių.

Kon fe ren ci jo je apie tei kia mas pa slau gas ir ga li my bę ben dra
dar biau ti kal bė jo Lie tu vos ak lų jų bib lio te kos In for ma ci nių iš tek lių 
cen tro va do vės pa va duo to ja Da lia Bal čy ty tė. Vai kų li go ni nės 
VšĮ Vil niaus uni ver si te to San ta ros kli ni kų fi lia lo Vai ko rai dos 
cen tro er go te ra peu tė Ju di ta Do vy dė nai tė ir me di ci nos psi cho
lo gė Ie va Si da ra vi čiū tė kon fe ren ci jos da ly vius su pa žin di no su 
nau ja gi mių rai dos prie žiū ros pro gra ma, ku ri ap ima tiek tau so
jan čios ap lin kos kū ri mą, tiek psi cho lo gi nės pa gal bos tė vams  
tei ki mą.

Kon fe ren ci jos da ly vius su do mi no sve čių iš už sie nio pra ne
ši mai. Gar di no vai kų, tu rin čių re gos su tri ki mų, mo kyk losin ter
na to di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui Tat ja na Ov sia ni ko va 
pri sta tė įstai gos dar bo pa tir tį. Šio je mo kyk lo jein ter na te ug
do mi 88 mo ki niai. Mo kyk la di džiuo ja si sa vo dar bo pa tir ti mi, 
iš leis tais į gy ve ni mą mo ki niais. Nors in for ma ci nių tech no lo gi jų 
pa nau do ji mas ug dy mo pro ce se nė ra ge rai iš plė to tas, ta čiau 
ne se niai orien ta ci jos ir mo bi lu mo pra ty bo se pra dė ta dieg ti glo
ba linė pa dė ties nu sta ty mo sis te ma (GPS). Mo kyk la sten gia si į  
ug dy mą in teg ruo ti me ni nę veik lą, la bai di džiuo ja si mo ki nių 
šo kių, dai lės, spor to pa sie ki mais. Bal ta ru si jo je ši mo kyk lain
ter na tas yra eks pe ri men ti nė ug dy mo kryp čių ir me to dų iš ban
dy mo vie ta.

Straz du mui žos (Lat vi ja) ak lų jų ir sil pna re gių in ter na ti nės 
mo kyk los di rek to riaus pa va duo to jas Ugis Kruk li nas kal bė jo 
apie sa vo įstai gą ir jos pa sie ki mus. Mo kyk la, įkur ta be veik 
prieš pus an tro šim to me tų, tu rė jo įvai rių pa va di ni mų ir sta tu sų, 
o nuo 1997 m. pri si dė jo ak lų ir sil pna re gių vai kų rai dos cen tro  
funk ci jos. 2017 m. šio je mo kyk lo je ug do ma 118 mo ki nių, tei
kia ma pa gal ba vai kams iki 3 me tų, ak liems ir sil pna re giams 
su au gu siems žmo nėms. Mo kyk la sten gia si kiek ga li ma daugiau 
nau do ti in for ma ci nes tech no lo gi jas, pri tai ky ti erd ves, įstai go je 
įreng ti re gė ji mo la vi ni mo „bal tas“ ir „juo das“ kam ba riai. Jų ša
ly je, kaip ir Lie tu vo je, ska ti na mas įtrau ku sis ug dy mas ir spe cia
lių jų po rei kių mo ki nių lavinimas ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se.

Tarp tau ti nės prak ti nės kon fe ren ci jos „Tif o pe da go go pa gal ba 
šian dien: tarp re a ly bės ir lū kes čių“ tiks las bu vo to bu lin ti tif o pe
da go gų pro fe si nes kom pe ten ci jas, ana li zuo jant prak ti nę veik lą 
ir pri sta tant jų pa tir tį. Api ben drin da ma da ly vių pa si sa ky mus ir 
da ry da ma įžval gas, kon fe ren ci jos mo de ra to rė Jū ra tė Mas ko liū
nie nė, LA SUC Švie ti mo pa gal bos ir ver ti ni mo sky riaus ve dė ja, 
pa brė žė jos svar bą ir reikš mę tif o pe da go gų ben druo me nei. 
Pas ta ruo ju me tu trūks ta tiks lin gų tif o pe da go gų kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mo ren gi nių, ku riuo se bū tų da li ja ma si prak ti ne pa tir ti mi. 
Kon fe ren ci jos da ly vių pa gei da vi mu pra ne ši mai bus skel bia mi 
LA SUC in ter ne to sve tai nė je (www.la suc.lt). Da ly vių nuo mo ne, 
pra ne ši mai bu vo tiks lin gi ir in for ma ty vūs, o įgy tas ži nias dau
ge lis pri tai kys prak ti ko je.

Ži no ma, kad 90 proc. pa sau lio pa žįs ta me aki mis. Tif o pe
da go gų tiks las iš mo ky ti re gos ne ga lią tu rin čius vai kus taip 
pat pa žin ti pa sau lį 90 proc., pa si tel kiant ki tus po jū čius – klau
są, ly tė ji mą, sko nį ir uos lę. Tai sun kus, at sa kin gas, bet la bai  
pra smin gas dar bas.

IrinaMICKUTĖ
Lietuvosaklųjųirsilpnaregiųugdymocentrometodininkė
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In for ma ci jos gau sa ir grei tis dėl tech no lo gi jų pa žan gos ver čia 
im tis po ky čių ug dy mo pro ce se. Siek da mi ug dy mo ko ky bės, 
mo ky to jai ke lia ne ma žai klau si mų, su si ju sių su tech no lo gi jų 
nau do ji mu pa mo ko se: ko kias tech no lo gi jas tai ky ti, kaip daž nai, 
ku rios yra veiks min giau sios mo kant už sie nio kal bos? At sa ky
mų į šiuos klau si mus ieš ko jo an glų kal bos mo ky mo eks per tai, 
moks li nin kai, mo ky to jai, dės ty to jai ir stu den tai, su si rin kę į 
tarp tau ti nę kon fe ren ci ją „An glų kal bos mo ky mas – su tech no
lo gi jo mis ir be jų“ (angl. „ELT – with and wit hout tech no lo gies“), 
ku rią or ga ni za vo Lie tu vos an glų kal bos mo ky to jų aso cia ci ja 
(LAK MA) ir Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te tas (LEU). Da ly viai 
da li jo si moks li nių ty ri mų iš va do mis ir ge rą ja prak ti ne sa vo dar bo 
pa tir ti mi. Kon fe ren ci jo je da ly va vo dau giau nei 180 an glų kal bos 
mo ky mo spe cia lis tų iš Lie tu vos ir dau giau nei 12 už sie nio ša lių.

Pra ne ši mus skai tė ko le gos iš Bal ta ru si jos, Bra zi li jos, Bul
ga ri jos, Es ti jos, Gru zi jos, Is pa ni jos, Ita li jos, Jung ti nių Ame ri
kos Vals ti jų (JAV), Jung ti nės Ka ra lys tės, Len ki jos, Ru si jos ir 
Lie tu vos. Ple na ri niuo se po sė džiuo se sa vo įžval go mis apie 
tech no lo gi jų in teg ra ci ją į ug dy mo(si) pro ce są da li jo si šios sri
ties eks per tai, kon sul tan tai, kny gų au to riai: Scot tas Thorn bu ry 
(Bri tų ta ry ba), Rus se las Stan nar das (No ri džo kal bų mo ky mo 
ins ti tu tas), Joh nas Wol fas („Pe ar son“), Grze gor zas Spie wa
kas („Mac mil lan“) ir Jen Ma cArt hur (JAV am ba sa da Lie tu vo je, 
RE LO). Pra ne šė jai tei gė, kad tik sėk min gai de ri nant įvai rius 
me to dus ir tech no lo gi jas nau do jant tiks lin gai ga li ma pa siek ti 
pa čių ge riau sių mo ky mo si re zul ta tų.

Tarp tau ti nių kon fe ren ci jų lek to rius, dės ty to jas, me to di nių 
va do vė lių au to rius, ben dra au to ris ir re dak to rius S. Thorn bu ry 
sa vo ple na ri niuo se pra ne ši muo se ap žvel gė tech no lo gi jų ke lią 
į ug dy mo pro ce są, pa mi nė jo ir be tiks lį jų tai ky mą. Pra ne šė jas 
au di to ri jai pri mi nė, kad tie sio gi nis po kal bis yra su si jęs su mąs ty
mu, jaus mais, emo ci jo mis, o tech no lo gi jos ga li bū ti tik pa gal bi nė 
prie mo nė sie kiant ko ky biš ko ug dy mo. Svar bu tiks liai ži no ti, 
ku riai ug dy mo pro ble mai spręs ti mo ky to jas pa si tel kia tech
no lo gi jas. In ter ne to pus la pio www.te acher trai ning vi de os.com  
įkū rė jas R. Stan nar das pa tei kė prak ti nių pa ta ri mų, kaip pa si tel
kiant tech no lo gi jas tin ka mai nau do ti me to dą „At virkš ti nė kla sė“ 
(angl. „Flip ped Clas sro om“), kai mo ki niai su nau ja me džia ga su
si pa žįs ta na muo se, o dis ku si jos ir prak ti nės veik los vyks ta kla
sė je. An glų kal bos dės ty to jas, kon sul tan tas, pro jek tų va do vas 
dr. G. Spie wa kas kal bė jo apie fak to rius, ku rie da ro di džiau sią 
įta ką mo ki nių pa žan gai. Jis pa tei kė moks li nių ty ri mų re zul ta tus, 

TarptautinėLietuvosanglųkalbosmokytojųasociacijoskonferencija 
„Anglųkalbosmokymas–sutechnologijomisirbejų“

iliust ruo jan čius tei gia mų mo ky to jo ir mo ki nių san ty kių svar bą, 
kal bė jo apie ben dra vi mo su mo ki niais pras mę, at ga li nio ry šio 
ak tu a lu mą ir įta ką mo ky mo si re zul ta tams. „Pe ar son“ lei dyk los 
at sto vas J. Wol fas pa tei kė pa siū ly mų, kaip or ga ni zuo ti pa mo
kas, pri tai kant me to dus mo ki nių po rei kiams, pa brė žė, kad tin ka
mas me to do pa rin ki mas ne reiš kia „pri si jun gi mo“ prie in ter ne to 
ar „pri si re gist ra vi mo“ tam tik ro je mo ky mo si plat for mo je. Pa sak 
JAV am ba sa dos RE LO (angl. Re gio nal En glish Lan gu a ge  
Of fi ce) at sto vės J. Ma cArt hur, itin svar bu mo ki nius iš mo ky ti tam 
tik rų mo ky mo si stra te gi jų, ku rios pa dė tų jiems sa va ran kiš kai 
to bu lė ti ne tik kla sė je, bet ir gy ve ni me. Pra ne šė ja pri sta tė JAV 
Vals ty bės de par ta men to siū lo mus in ter ne ti nius šal ti nius, skir tus 
mo ky to jų pro fe si niam to bu lė ji mui, pa tei kė siū ly mų, kaip ska tin ti 
mo ki nių mo ty va ci ją ug dy tis rei ka lin gas kom pe ten ci jas.

Kon fe ren ci jos da ly viams bu vo pa siū ly ta 30 pra ne ši mų, prak
ti nių se mi na rų, sten di nių pra ne ši mų ir pro jek tų pri sta ty mų, per 
ku riuos ko le gos da li jo si ge rą ja dar bo pa tir ti mi. An glų kal bos 
mo ky mo spe cia lis tai pa tei kė sėk min gų pa vyz džių, kaip dirb ti 
su mo der nio mis tech no lo gi jo mis: iš ma niai siais te le fo nais, plan
še ti niais kom piu te riais, in ter ne ti niais šal ti niais, edu ka ci nė mis 
plat for mo mis, kaip nau do ti įvai riau sius in for ma ci nių tech no lo gi jų 
įran kius („Ka ho ot“, „Quiz let“, „Pad let“ ir kt.) ir ap lin kas („Ed mo
do“, „Arc GIS on li ne“, „Mo od le“ ir kt.) mo kant kal bos, in teg ruo jant 
kul tū ri nius as pek tus ir ug dant erd vi nį mąs ty mą. Pra ne šė jai 
pa brė žė, kad pa si tar nau ti ga li tik pro tin gai ir są mo nin gai tai ko
mos tech no lo gi jos. Per kon fe ren ci ją skam bė ję pra ne šė jų idė jos 

ir prak ti niai pa ta ri mai 
įro dė, kad tech no lo gi
jos lei džia mo ky to jui 
pa į vai rin ti ug dy mo pro
ce są, ta čiau tai nie kaip 
ne ma ži na tra di ci nių, su 
tech no lo gi jo mis ne su
si ju sių (angl. un plug
ged) me to dų veiks min
gu mo.

Šią kon fe ren ci ją or
ga ni zuo ti pa dė jo Bri tų 
ta ry ba, JAV am ba sa da 
Lie tu vo je, „Mac mil lan“, 
„Pe ar son“, „MM Pub li
ca tions“ lei dyk los, No ri
džo kal bų mo ky mo ins
ti tu tas (angl. Nor wich 
Ins ti tu te for Lan gu a ge 
Edu ca tion, NI LE). Kon
fe ren ci jos idė ją pa rė mė 
ir Bal ti jos ša lių eg za mi

nų ta ry ba (angl. Bal tic Exa mi na tion Bo ard, BEB). Prie ren gi nio 
sėk mės pri si dė jo kny gy nas „Ro tas“, su tei kęs ga li my bę kon fe
ren ci jos da ly viams įsi gy ti nau jau sių lei di nių.

LAK MA ir LEU dė ko ja kon fe ren ci jos pra ne šė jams, da ly viams, 
rė mė jams – vi siems, ku rie da li jo si sa vo įžval go mis ir pa tir ti mi. 
Ti ki mės, kad ši tarp tau ti nė kon fe ren ci ja pra plė tė mo ky to jų aki
ra tį ir lei do aiš kiau su vok ti tech no lo gi jų ir įpras tų mo ky mo(si) 
me to dų de ri ni mo ga li my bes.

Kon fe ren ci jos me džia gą ga li ma ras ti LAK MA in ter ne to sve
tai nė je – www.lak ma on li ne.lt.

EglėPETRONIENĖ
LAKMAprezidentė

KristinaURBONIENĖ
ŠiauliųDidždvariog-josanglųkalbosmokytoja,LAKMAvaldybosnarė
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Per mo ki nių ru dens atos to gas Gargž dų „Vai vo rykš tės“ gim
na zi jo je į kas me tę me to di nę kon fe ren ci ją „Ko le ga – ko le gai“ su
si rin ko mo ky to jai iš Gargž dų „Mi ni jos“ pro gim na zi jos, „Kran to“, 
Pli kių, Kre tin ga lės, Vė žai čių, Do vi lų ir ki tų ra jo no pa grin di nių 
mo kyk lų, Klai pė dos „Ąžuo ly no“ ir Vei vir žė nų Jur gio Šau lio gim
na zi jų. Kon fe ren ci jo je da ly va vo Ute nos ra jo no ug dy mo įstai gų 
va do vai ir mo ky to jai, ku riems gim na zi jos so cia li nė pe da go gė 
Ro si ta Jan kaus kai tė ir psi cho lo gė Rū ta Lu ko šie nė pri sta tė so
cia li nio ir emo ci nio ug dy mo pro gra mą „Rak tai į sėk mę“. Sve čiai 
do mė jo si „LIONS QU EST“ pro gra mos in teg ra ci jos į kla sės 
va do vo ir pro jek ti nę veik lą ga li my bė mis.

Gim na zi jos me to di nės veik los ko or di na to rė, kon fe ren ci jos 
idė jos su ma ny to ja, di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui Ni jo lė 
Bal či ko ny tė pa si da li jo pra smin go mis min ti mis apie mo ky to ją, 
re to riš kai klaus da ma: ko rei kia, kad bū tum ge ras mo ky to jas? 
„Rei kia pa šau ki mo, vi di nės ši lu mos, su pra ti mo ir ge bė ji mo 
ma ty ti pa sau lį ki to žmo gaus aki mis“, – sa kė pa va duo to ja ug
dy mui. Pa sak jos, mo ky to jas vi sa da bu vo ir bus au to ri te tas, 
tik jei anks čiau jis bu vo pa grin di nis ži nių ne šė jas, da bar tam
pa veik los mo de ra to riu mi. Šiais moks lo me tais no rė ta iš girs ti 
vie niems ki tus – juk iki šiol daž niau siai me to di nė se se si jo se 
ben drau da vo me su si bū rę tik į to pa ties mo ko mo jo da ly ko 
mo ky to jų gru pes. Šių me tų tiks las – ben drys tė. Juk ar tė ja me 
prie bran daus gim na zi jos 30ojo ju bi lie jaus. Tik rai tu ri me ko 
pa si mo ky ti vie ni iš ki tų.

Mo ky mą(si) pa į vai ri na ju de sys. Lie tu vių kal bos mo ky to ja me
to di nin kė Ra sa Rus tei kie nė ir an glų kal bos vy res nio ji mo ky to ja 
Vik to ri ja Go di liaus kie nė kal bė jo apie ki nes te ti nį mo ky mo(si) sti
lių. Pe da go gės pri sta tė ug dy mo(si) me to dus, tin kan čius įvai rių 
da ly kų pa mo ko se: „Nu mušk kū gį“, „Šo ki nėk kla sę“, „Įsi junk į 
rit mą“, „Pa si rink“ ir ki tus. Abe jin gų ne li ko – mo ky to jai čia pat, 
sa lė je, iš ban dė šiuos mo ki nius ak ty vi nan čius me to dus.

Ge og ra fi jos vy res nio ji mo ky to ja Bi ru tė Gu daus kie nė kal bė jo 
apie globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) pa nau do ji
mo ga li my bes pa mo ko se. Pe da go gė pa pa sa ko jo, kaip mo ki niai, 
su si skirs tę į gru pes ir ga vę kon kre čias už duo tis, nau do da mie si 
iš ma niai siais te le fo nais, ieš ko jo Gargž dų mies to gat vių, iš si
aiš ki no, kaip vei kia GPS kon kre čio je mies to ap lin ko je. Pa tir ta 
sėk mė – mo ki niai no riai at li ko už duo tis, įgi jo prak ti nės pa tir ties.

„Is to ri ja ir gi yra me nas, nes ją nuo gi mi mo glo bo ja mū zos. 
Ge rą esė ga li su kur ti tik tas, ku ris pui kiai iš ma no te mą, pa tei kia 
moks liš kai pa grįs tą po žiū rį“, – tei gė is to ri jos ir pi lie ti nio ug dy mo 
mo ky to ja eks per tė Vi du tė Pet raus kie nė. Pe da go gė pa pa sa ko jo, 

Siekiantnetikmokyti,betirišmokyti

kaip mo ko mo ki nius ra šy ti moks li nius teks tus, pa de da iš kel ti 
pro ble mi nius klau si mus ir į juos ar gu men tuo tai at sa ky ti.

Dai lės ir tech no lo gi jų mo ky to ja eks per tė Jo a na Lu kie nė kal
bė jo, kaip, tai ky da ma kon kre čias už duo tis, su do mi na mo ki nius, 
ug do jų kū ry bi nius ge bė ji mus. Pa sak mo ky to jos, tik ma žais 
žings ne liais, ne si blaš kant, su si kau pus ei na ma kū ry bi nės sėk
mės link. Ap tar da ma pa mo kų cik lą ir ana li zuo da ma mo ki nius 
ak ty vi nan čius me to dus, mo ky to ja pa tei kė įdo mių mo ki nių dar bų 
pa vyz džių.

„Kri ti nio mąs ty mo ug dy mas – vie nas svar biau sių šių die nų 
mo kyk los už da vi nių. Dik tuo ti me džia gą, at lik ti tik va do vė lio 
už duo tis da ro si ne įdo mu“, – sa kė lie tu vių kal bos mo ky to ja 
me to di nin kė Ra sa Rus tei kie nė. Ji kal bė jo te ma „Mąs ty mo že
mė la piai – mo ki nių kri ti nio mąs ty mo ug dy mui“. Pa si rem da ma 
kon kre čių li te ra tū ros pa mo kų pa vyz džiais, mo ky to ja pa si da li jo 
pa tir ti mi, kaip ug do mo ki nių kri ti nį mąs ty mą, jų kū ry bi nius ge
bė ji mus, stip ri na so cia li nius įgū džius.

Lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė Ne ri ja Va lin čie nė pa
brė žė kon teks tų reikš mę mo kan tis su vok ti įvai rių mo ko mų jų 
da ly kų teks tus, ra šy ti sam pro ta vi mo ar li te ra tū ri nį ra ši nius, 
ap ta rė, koks kon teks tas la biau tin ka sam pro ta vi mo ir koks 
li te ra tū ri niam ra ši niui. Mo ky to ja pa tei kė įvai rių kon teks tų pa
nau do ji mo pa vyz džių.

Kaip vaiz do pa teik tys ug do ak ty vaus klau sy mo si įgū džius, 
kal bė jo lie tu vių kal bos mo ky to ja Gied rė Poš kie nė (pra ne ši mas 
„Vaiz do pa teik tys – ak ty vaus klau sy mo si įgū džiams“). Klau sy
ma sis, pa sak mo ky to jos, tu ri bū ti ak ty vus pro ce sas, pa de dan tis 
ne tik iš girs ti in for ma ci ją, bet ir ją ap do ro ti, in ter pre tuo ti. Pe da
go gė pa tei kė įdo mių pa vyz džių, kaip mo ki niai, pa si nau do da mi 
vaiz do įra šais, dirb da mi pa mo ko je gru pė mis, pa gi li na ži nias, 
tai ky da mi ke tu rių kam pų me to dą. Pa sak mo ky to jos, vaiz do 
įra šai ne tik pa gy vi na pa mo ką, bet ir lei džia pa si tik rin ti, ar 
ge rai at lik ta už duo tis, di fe ren ci juo ti na mų dar bus, pa vyz džiui, 
pa pil dy ti ma ty tą vaiz do įra šą va do vė lio me džia ga, su for mu luo ti 
įdo mes nius po kal bio klau si mus ir kt.

Sa vo pra ne ši mą „Emo ci nis mo ki nių ug dy mas“ lie tu vių kal bos 
mo ky to ja me to di nin kė Dai va To liu šie nė pra dė jo pa si rem da ma 
moks li nin ko Al ber to Einš tei no min ti mis: pro tu ne įma no ma iš
spręs ti vi sų pro ble mų, jas ga li ma iš spręs ti re mian tis vaiz duo te. 
Mo ky to ja pa si da li jo pa tir ti mi, kaip pir mo kus gim na zis tus mo ko 
kur ti em pa ti nius teks tus, ug dan čius ne tik jų kū ry bi nius ge bė ji
mus, bet ir emo ci nį in te lek tą. Ap tar da ma pro gra mi nius au to rius, 
mo ky to ja iš sky rė tuos ra šy to jų kū ri nius, ku rie pa trauk liau si mo

ki niams, per skai tė mo ki nių ra ši nių pa vyz džių.
Lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė Zo

fi ja Vait ku vie nė kal bė jo ne ma žiau ak tu a lia 
te ma „Kaip įtrauk ti mo ki nius į ug dy mo(si) 
ap lin kos kū ri mą?“. Pe da go gė pa brė žė, kad 
tarp mo ki nių ir mo ky to jo vi sa da tu ri vy rau ti 
pa si ti kė ji mas ir pa gar ba. Čia svar bu vis kas: 
ir su kuo mo ki nys sė dės, kad suo lo drau gas 
ne truk dy tų, o pa dė tų mo ky tis, ir ge ra no riš kas 
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ben dra vi mas su mo ky to ja, ir mo ky to jos bei mo ki nių ka bi ne te 
su kaup ta me džia ga, ku ria bet ka da ga li ma pa si nau do ti, ir įvai rių 
mo ki nių dar bų eks po zi ci jos, ir in for ma ci ja „Ta Mo“ die ny ne ar 
so cia li niuo se tin kluo se. „Aš taip pat no riu iš mok ti iš mo ki nių, 
kaip įdo miai ves ti pa mo kas“, – juo kau da ma sa kė mo ky to ja. 
Ci tuo da ma po etą Vy tau tą Ma čer nį, ji pri si pa ži no: „Sma gu, kai 
mo ki niai trokš ta pa ži ni mo. Tai džiu gi na ir stip ri na.“

Kaip ves da ma ne tra di ci nes pa mo kas gam to je ska ti na mo
ki nius pa žin ti ir sau go ti ap lin ką, pa sa ko jo bio lo gi jos mo ky to ja 
me to di nin kė Rai mon da Man ke vi čie nė. Jos „Eko lo gi nis ta kas 
pa gal bal tų ti kė ji mą“ orien tuo tas į eko lo gi nes pro ble mas. Jis 
ne tik ne tra di ciš kai su pa žin di na su bal tų ti kė ji mu, bet ir ug do 
et ni nę kul tū rą, su tei kia ne pa kar to ja mos pa ži ni mo pa tir ties, 
ska ti na mo ki nį my lė ti ir tau so ti gam tą.

An glų kal bos mo ky to jos me to di nin kės Gied ra Aliu lie nė ir Ali na 
Ka li naus kie nė kal bė jo apie in ter ne ti nių mo ko mų jų pro gra mė lių 
„Quiz let“ ir „Qui zizz“ pa nau do ji mo ga li my bes. Mo ky to jai tu rė jo 
ga li my bę čia pat įsi ti kin ti pro gra mė lių pri va lu mais.

Me to di nės se si jos re fek si ja – eti kos mo ky to jos me to di nin

kės Il mos Aga jan pa si sa ky mas „In te rak ty vių pri sta ty mų kū ri mo 
pro gra mos „Men ti me ter“ ga li my bės – šiuo lai ki nei pa mo kai“. 
Pri sta ty da ma in te rak ty vios sve tai nės pri va lu mus, mo ky to ja 
pa ra gi no įver tin ti šios die nos ren gi nį. Ek ra ne nu švi to žo džiai: 
įdo mu, in for ma ty vu, prak tiš ka, nau din ga, pro fe sio na lu, smal
su, em pa tiš ka...

Ant ro je kon fe ren ci jos da ly je gam tos moks lų, in for ma ci nių 
tech no lo gi jų, ma te ma ti kos ir ki tų da ly kų mo ky to jai klau sė si 
Klai pė dos „Ąžuo ly no“ gim na zi jos fi zi kos mo ky to jų eks per tų 
Vir gi ni jos Gi nei kės ir Sau liaus Žu kaus ko pa skai tos „Ga bių 
vai kų ug dy mas“.

Tik ti kė da mas mo ki nio ge bė ji mais ir ga li my bė mis, mo ky to
jas ge bės kū ry biš kai per teik ti ži nias. Jis ieš kos nau jų mo ky mo 
me to dų, nes jų įvai ro vė iš va duo ja mo ky mą si iš aka de miš ko 
mo no to niš ku mo, da ro jį pa trauk les nį, o mo ki niui su tei kia ma 
ga li my bė pa jus ti kū ry bi nio at ra di mo džiaugs mą.

JūratėBUIVYDIENĖ
Gargždų„Vaivorykštės“g-joslietuviųkalbosmokytojametodininkė

Šiuo lai ki nio olim
piz mo kon cep ci jos 
au to rius Pje ras de 
Ku ber te nas api brė
žė olim piz mą kaip 
žmo giš kų jų ver ty bių 
sis te mą, prin ci pų, 
ge ri nan čių žmo ni jos 
eg zis ta vi mą, vi su mą. 
Jis tvir tai ti kė jo, kad 
sa va no riš kos ir re
gu lia rios pa stan gos 
sie kiant to bu lė ti ga li 
bū ti veiks min gai pri
tai ky tos ug dy mo tiks
lams. Tai ga li pa dė ti 
pa žin ti, kon tro liuo ti 
sa ve, pa jaus ti sis te
min gu dar bu gau tus 
re zul ta tus, lai ky tis 
tai syk lių, ug dy ti kil
nu mą, pa gar bą.

Lie tu vos tau ti nis olim pi nis ko mi te tas (LTOK) šias kil nias 
idė jas ry žo si pa vers ti ap čiuo pia mais dar bais – lap kri tį or ga ni
za vo tarp tau ti nius mo ky mus „Olim piz mas – ver ty bių ug dy mui“. 
Į Drus ki nin kus dirb ti su olim pi nių ver ty bių ug dy mo pro gra ma 
(OVEP 2.0) ir ne for ma lio jo ug dy mo me to di ko mis at vy ko dau
giau kaip 30 mo ty vuo tų įvai rių sri čių spe cia lis tų: pe da go gai, 
jau ni mo dar buo to jai, spor to ren gi nių or ga ni za to riai, olim pi nių 
ko mi te tų at sto vai iš 9 Eu ro pos ša lių. Lie tu vai at sto va vau aš, 
Vi li ja Ge ra si mo vi čie nė, Vil niaus ko le gi jos Pe da go gi kos fa kul te to 
lek to rė, Vil niaus lop še liodar že lio „Pu šai tė“ auk lė to ja me to di
nin kė, As ta Pa jars kie nė, Kau no Ka ra lie nės Mor tos mo kyk los 
kū no kul tū ros mo ky to ja, bu ria vi mo mo kyk los „Griaus ti nis“ 
tre ne rė ir kt.

LTOK olim pi nio švie ti mo di rek to rė Vi ta Bal sy tė in for ma ci
niuo se pra ne ši muo se pri sta tė Lie tu vo je vyk do mus olim pi nio 
švie ti mo pro jek tus ir ma si nius ren gi nius, pa brė žė olim piz mo ug
do mą jį as pek tą, ku ris yra su sie tas su vi di niu žmo gaus pa sau liu, 
mo ra le ir at sa ko my be. Da ly ta si ži nia, kad Tarp tau ti nio olim pi nio 
ko mi te to pa reng ta „Olim pi nių ver ty bių ug dy mo pro gra ma 2.0“ 
ir prak ti niai mo ky mai skir ti ne at le tų eli tui, bet kiek vie nam. Ne 
trum pam ato kvė piui, o vi sam gy ve ni mui, ne vien var žy boms 
ir per ga lėms, bet rung ty nia vi mo, ben dra vi mo ver ty bėms, ne 
tik spor tui kaip veik lai, bet ir žmo gaus as me ny bei, jo svei kai 

Tarptautiniaimokymai„Olimpizmas–vertybiųugdymui“

gy ven se nai to bu lin ti. Mo ky mų va do vai Do na tas Pet kaus kas ir 
Ne ri jus Mi gi nis kar tu su LTOK at sto vais, tai ky da mi ko man dos 
for ma vi mo, spren di mų pri ėmi mo, kon fik tų val dy mo me to dus, 
su kū rė iš skir ti nę mo ky mų pro gra mą.

Reng tos dis ku si jos pa si tel kus olim pi nį ug dy mą, da ly ta si 
da ly vių pa tir ti mi, kaip ino va ty viai pri tai ky ti įvai rių ša lių dar
bo me to dus, ku rie vi sa pu siš kai ug do jau ni mą per spor tą. 
Re mian tis olim pi nių ver ty bių ug dy mo pro gra mos idė jo mis 
pla nuo tos da ly vių spor ti nės veik los sis te min gam ver ty bių ug
dy mui dar že liuo se, mo kyk lo se ir dar bui su jau ni mu. Mo ky mų 
or ga ni za to riai su tei kė ypa tin gą pro gą ap lan ky ti Aly taus Adol fo 
Ra ma naus koVa na go gim na zi jos spor to in for ma ci jos cen trą
mu zie jų, ku ria me vy ko su si ti ki mas su olim pie te Vai da Žū si nai te. 
Prak ti nė olim pi nių ver ty bių ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mo 
da lis – su reng tos šios gim na zi jos ma si nės žai dy nės, ku rio se 
da ly va vo dau giau kaip 60 mo ki nių.

Olim piz mo idė jos su tel kė ir mo ty va vo tarp tau ti nę ko man dą 
kur ti svei ką gy ven se ną, pa grįs tą ju dė ji mo tei kia mu džiaugs mu, 
auk lė ja mo sio mis ge ro jo pa vyz džio ver ty bė mis, so cia li ne at sa
ko my be, o svar biau sia – uni ver sa liais prin ci pais: to bu lė ji mu, 
drau gys te, pa gar ba.

VilijaGERASIMOVIČIENĖ
VilniauskolegijosPedagogikosfakultetolektorė

Praktinėslveikloslsulmokiniais
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Kau no pe da go gų kva li fi ka ci jos cen tras su part ne riais iš 
Vest fol do ap skri ties (Nor ve gi ja) lap kri čio 13–14 d. or ga ni za vo 
tarp tau ti nius mo ky mus „Sau gios ug dy mo ap lin kos už tik ri ni
mas mo kyk lo je pa ty čių pre ven ci jai. Nor ve gų pa tir tis“. Į Kau ną 
at vy ko Vest fol do ap skri ties ad mi nist ra ci jos per so na lo sky riaus 
va do vas Lei fas B. Ol se nas, tarp tau ti nių ry šių ko or di na to rė He
ge An dre as sen ir ki ti sve čiai iš Aukš tes nio jo vi du ri nio ug dy mo 
de par ta men to, Sem pra di nės, Borg heim vi du ri nės ir Gre ves ko
gen aukš tes nio sios vi du ri nės mo kyk lų. Sve čius iš Nor ve gi jos, į 
mo ky mus su si rin ku sius da ly vius pa svei ki no Kau no mies to me ro 
pa ta rė ja švie ti mo klau si mais dr. Vir gi ni ja Ru pai nie nė. Pa ta rė ja 
sve čiams, mo ky mų da ly viams per da vė Kau no mies to me ro 
lin kė ji mus ir pa brė žė, kad me ras vi sa da ski ria iš skir ti nį dė me sį 
mo ky to jams, įver ti na jų at sa kin gą dar bą ug dant jau ną ją kar tą.

Re mian tis sta tis ti kos duo me ni mis, pa ty čių skai čius Nor ve gi
jo je yra vie nas ma žiau sių iš vi sų 42 ty ri me da ly va vu sių ša lių, 
to dėl mo ky mų da ly viams bu vo itin ak tu a lu iš girs ti pui kiai pa ty čių 
pro ble mą spren džian čių nor ve gų pa tir tį. Pra ne šė jai iš Vest fol do 
ap skri ties iš sa miai pri sta tė sa vo veik las, kon kre čius veiks mus 
spren džiant pa ty čių pro ble mas, pa tei kė prak ti nio po bū džio 
pa vyz džių, kon kre čių pa ta ri mų, kaip kur ti ir už tik rin ti sau gią 
ug dy mo(si) ap lin ką mo ki niams, pa si da li jo pa tir ti mi, įvai rių pro
ble mi nių si tu a ci jų spren di mo bū dais, at sa kė į mo ky mų da ly vių 
klau si mus. Sve čiai pa pa sa ko jo, kaip ku ria ir pa si tel kia ge rą 
mo kyk los ap lin ką pa ty čių pre ven ci jai, kaip mo ki niai įtrau kia mi 
ku riant ge rą at mos fe rą, nu ro dė glau džius mo ki nių tar pu sa vio 
san ty kius, ku rie už tik ri na pa ty čių pre ven ci ją. Lek to riai pa brė žė, 
kad itin svar bu įtrauk ti ugdytinius į pa ty čių pre ven ci jos prie
mo nes (mo kyk lo se su kur ta pa ty čių pre ven ci jos gru pė, ku rią 

Pri sta ty ta Vest fol do ap skri ties pa tir tis  
sprendžiantpatyčiųproblemas

su da ro mo ki niai). Tai itin veiks min ga, nes mo ki niai tu ri dau giau 
ga li my bių nei pe da go gai pa ste bė ti pa ty čių at ve jus tarp vai kų. 
Vie nas iš pa ty čių pre ven ci jos bū dų – vi siš kas mo ki nių už im tu
mas per per trau kas: vai kai tu ri ga li my bę iš itin gau sios pa siū los 
pa si rink ti žais ti įvai rius ak ty vius ir sta lo žai di mus. Da ly viai pa
ste bė jo, kad Nor ve gi jos mo kyk lo se itin ak ty viai vei kia mo ki nių 
ta ry bos, ku rių veik la itin svar bi už tik ri nant pa ty čių pre ven ci ją 
tarp mo ki nių. Mo ky mų da ly viai tu rė jo ga li my bę pa dis ku tuo ti su 
lek to riais, gau ti pa ta ri mų, už megz ti ben dra dar bia vi mo ry šius.

Iš klau sius pra ne ši mus, ga li ma teig ti, kad vi so se Nor ve gi
jos ug dy mo įstai go se di džiau sias dė me sys yra ski ria mas ne 
at ski roms pre ven ci nėms pro gra moms, o aukš tai mo ky to jų 
ben dra vi mo ko ky bei su kitais pedagogais, mo ki niais ir jų tė
vais, tar pu sa vio san ty kiai grin džia mi pa si ti kė ji mu ir pa gar ba. 
Or ga ni zuo ja mos įvai rios ak ci jos, ren gi niai, ku ria mos ap lin kos, 
ku rių tiks las – kur ti ir pa lai ky ti glau des nius mo ki nių tar pu sa vio 
san ty kius. Sie kia ma, kad vi si ben druo me nės na riai pa žin tų vie
nas ki tą ir pa gar biai ben drau tų. Bū tent šiuos veiks mus ko le gos 
iš Nor ve gi jos įvar di jo kaip pa čias veiks min giau sias pa ty čių ir 
smur to pre ven ci jos prie mo nes.

Švie ti mo įsta ty mo pa tai sos, ku rio mis sie kia ma ma žin ti smur
tą ir pa ty čias švie ti mo įstai go se, įsi ga lio jo nuo rug sė jo. Šia 
tarp tau ti ne mo ky mų pro gra ma pri si de da ma prie sklan daus 
švie ti mo įsta ty mo pa tai sų, pa ty čių pre ven ci jos pro gra mų įgy
ven di ni mo. Nor ve gi jos mo kyk lų va do vų, pe da go gų, mo ki nių 
sėk min gus pa vyz džius pa ty čių ir smur to pre ven ci jos sri ty je 
mo ky mų da ly viai pri tai kys sa vo įstai go se, pa si da lys įgy to mis 
ži nio mis su ko le go mis.

GintaTARANDIENĖ
Kaunopedagogųkvalifikacijoscentrometodininkė

Lap kri tį Jo niš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie
ti mo, kul tū ros ir spor to sky riaus ini cia ty va Jo niš kio ra jo no 
švie ti mo cen tras or ga ni za vo iš va žiuo ja mą jį va dy bi nį se mi na rą 
sky riaus spe cia lis tams ir ra jo no ug dy mo įstai gų va do vams. 
Lan ky ta si Alek so te vei kian čio je Kau no Jur gio Dob ke vi čiaus 
pro gim na zi jo je, da ly vau ta prak ti niuo se ly de rys tės ir ben dra vi mo 
psi cho lo gi jos mo ky muo se.

Kau no J. Dob ke vi čiaus pro gim na zi jo je se mi na ro da ly viai su
si pa ži no su mo kyk los sėk mės is to ri ja. Jo niš kio ra jo no švie ti mo 
įstai gų va do vai ir sky riaus spe cia lis tai ap žiū rė jo pro gim na zi ją, 
ste bė jo in teg ruo tas an glų kal bos ir in for ma ti kos, lie tu vių kal bos 
ir et no kul tū ros bei pa sau lio pa ži ni mo pa mo kas. Mo kyk lą pri sta tė 
jos di rek to rė Li na Vir ši lie nė. Ji pa si džiau gė, kad pa vy ko ne tik 
iš sau go ti pla nuo tą už da ry ti mo kyk lą, bet ir pa vers ti ją stip ria 
ug dy mo įstai ga, ku rią no riai ren ka si mo ki niai.

L. Vir ši lie nė pa pa sa ko jo, kaip ir ko dėl mo kyk lai pa rink tas la kū
no J. Dob ke vi čiaus var das. Šis žmo gus įstaigos ben druo me nei 
aso ci juo ja si su pa si ry ži mu siek ti sva jo nės. Pa sak direktorės, 
pa gal J. Dob ke vi čiaus as me ny bę for muo ja ma įstai gos fi lo so fi ja, 
mo ki niai ska ti na mi drą siai siek ti sa vo tiks lų. Mo kyk los fi lo so fi ja 
ir ver ty bės – pa ma tas, nuo ku rio ga li at si spir ti tiek mo ki niai, 
tiek mo ky to jai. Pro gim na zi jo je daug dė me sio ski ria ma už sie nio 
kal boms: dės to mos an glų, pran cū zų, vo kie čių kal bos, mo ki niai 
tu ri ga li my bę mo ky tis ir ja po nų kal bos.

Mo kyk la da ly vau ja tarp tau ti nia me pro jek te „EMI LE kla sė 
Lie tu vo je“. Vie na iš šio pro jek to veik lų – in teg ruo tas pran cū zų 
kal bos ir mu zi kos mo ky mas. Pro gim na zi ja ben dra dar biau ja su 
Pran cū zų kul tū ros cen tru, Gre nob lio li cė ju mi, Ja po ni jos am ba

Seminarasšvietimoįstaigųvadovams

sa da ir ki to mis įstai go mis bei or ga ni za ci jo mis, vei kian čio mis ne 
tik Lie tu vo je, bet ir už sie nio ša ly se. Mo kyk los va do vė pa brė žė, 
kad žmo gui yra la bai svar bu mo kė ti už sie nio kal bų, juk kal ba – 
įran kis, at ve rian tis pa sau lio kul tū ros slė pi nius.

Per se mi na rą pro gim na zi jos di rek to rė, rem da ma si sa vo pa tir
ti mi, ak cen ta vo ly de rys tės svar bą sėk min gai mo kyk los veik lai. 
Kar tu ji tei gė, kad ly de rys tė ne įma no ma be tin ka mos va dy bos. 
Tik ras ly de ris ne sto ko ja drą sos gin ti sa vo nuo mo nę, at kak liai 
sie kia tiks lų ir ge ba mo ty vuo ti ki tus dar buo to jus.

Ant roji se mi na ro die na buvo skirta da ly ki niam ben dra vi mui. 
Lek to rė Ri ta Mi kai lie nė ve dė se mi na rą „Da ly ki nio ben dra vi mo 
psi cho lo gi ja. Iš kal bos me nas ir as me ni nė pre zen ta ci ja“. Da ly
viai ne tik su si pa ži no su te ori ne me džia ga apie tin ka mą ben
dra vi mą, kal bos tu ri nio at ran ką at si žvel giant į au di to ri ją, bal so 
mo du lia ci ją, ges tų reikš mę ir su de ri na mu mą su ta ria mu žo džiu, 
bet ir at li ko prak ti nes už duo tis. Lek to rė pa brė žė, kad no rint, 
jog kal ba pa da ry tų po vei kį ad re sa tui, bū ti na ge rai ap gal vo ti 
kiek vie ną žo dį, jį tar ti tam tik ra in to na ci ja, ti kė ti tuo, ką sa kai. 
Se mi na ro va do vė pa tei kė prak ti nių pa ta ri mų, kaip su val dy ti jau
du lį, ky lan tį ta da, kai rei kia kal bė ti di de lei au di to ri jai. Ne ma žai 
dė me sio lek to rė sky rė ben dra vi mo su ži niask lai da as pek tams.

Se mi na ras or ga ni zuo tas sie kiant to bu lin ti va dy bi nes švie ti mo 
įstai gų va do vų kom pe ten ci jas, ska tin ti ben drau ti, ben dra dar
biau ti, da ly tis ge rą ja pa tir ti mi. Per se mi na rus te ori ja de rin ta su 
prak ti nė mis už duo ti mis, da ly viai iš gir do idė jų, ku rias ga li ma 
pa nau do ti au gi nant kom pe ten ci jas.

AušraLUKŠAITĖ-LAPINSKIENĖ
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To kiu pa va di ni mu Ry tų Lie tu vos mo ky to jų są jun ga kar tu su 
Tra kų švie ti mo cen tru vyk dė pro jek tą, skir tą Lie tu vos vals ty
bės at kū ri mo šimt me čiui. Pro jek tą fi nan sa vo Tau ti nių ma žu mų 
de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės. Bu vo 
nu ma ty ta ne ma žai ren gi nių Ry tų Lie tu vos mo ky to jams: se mi
na ras is to ri jos mo ky to jams, edu ka ci nė ke lio nė į Pa kruo jo dva rą, 
is to ri jos ka bi ne tų ap žiū rakon kur sas.

Ap tar ti ap žiū roskon kur so re zul ta tų į ei li nę me ti nę kon fe
ren ci ją su si rin ko ne tik aso cia ci jos na riai, bet ir mo kyk lų va
do vai bei mo ky to jai. Kaip pa pras tai, į kon fe ren ci ją at vy ko ir 
sve čių: Kęs tu tis Ka mins kas (Lie tu vos Res pub li kos Sei mas), 
Vi da Mont vy dai tė (Mo ky mų ir kon sul ta ci jų ben dro vė „TMD 
part ne ris“), Me čis lo vas Griš ke vi čius (Švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri ja). Prof. Egi di jus Alek san dra vi čius mo ky to jams skai tė 
pa skai tą apie XIX a. is to ri nes as me ny bes, vė liau bu vo pri sta
ty ti kon kur se da ly va vę is to ri jos ka bi ne tai. Kon kur se da ly va vo 
sa va no riai, to dėl vi si ko mi si jos bu vo įver tin ti pui kiai. Mo ky to jai 
Kęs tu tis An dru lio nis (Onuš kio Do na to Ma li naus ko gim na zi ja), 
Edi ta Bur vy tė (Kal ve lių „Auš ros“ gim na zi ja), Da rius Dum čius 
(Eit mi niš kių gim na zi ja), Vi da Do mar kie nė (Ja šiū nų „Auš ros“ 
gim na zi ja), Dai va Ja nu tau tie nė (Tra kų Vy tau to Di džio jo gim na

„Istorijairkultūra–neatsiejami“

zi ja), Dai nius Ku cha naus kas (Pa luk nio „Me dei nos“ gim na zi ja), 
Jo lan ta Laz daus kie nė (Tur ge lių „Ais tu vos“ gim na zi ja), Al ber tas 
Laz daus kas (Juod ši lių „Ši lo“ gim na zi ja), Re da Naš liū nie nė 
(Tra kų Vo kės gim na zi ja), Ali na Nar ke vič (Lent va rio Hen ri ko 
Sen ke vi čiaus gim na zi ja), Vai do tas Pa kal niš kis (La vo riš kių 
gim na zi ja), Ni jo lė Ro dze vi čie nė (Rie šės gim na zi ja), Liud mi la 
Sta siu le vič (Lent va rio „Ver smės“ gim na zi ja), Ga li na Už da vi nie
nė (Pran ciš kaus Sko ri nos gim na zi ja), Lau ra Va lai nie nė (Šal či
nin kų Lie tu vos tūks tant me čio gim na zi ja) ap do va no ti pa dė kos 
raš tais, at mi ni mo do va no mis, o ka bi ne tai pa pil dy ti Lie tu vos  
že mė la piais.

Kon fe ren ci ja – bai gia ma sis pro jek to „Is to ri ja ir kul tū ra – ne
at sie ja mi“ eta pas. Ti ki mės, kad da ly vau da mi šia me pro jek te 
mo ky to jai ne tik pa pil dė sa vo ži nias apie Lie tu vos is to ri ją, bet ir 
įgi jo nau jų kom pe ten ci jų, pa si da li jo ge rą ja pa tir ti mi apie is to ri jos 
ka bi ne tų funk cio na lu mą, jų svar bą ug dy mo pro ce se.

Šis pro jek tas dar la biau su bū rė Ry tų Lie tu vos mo kyk lo se dir
ban čius is to ri jos mo ky to jus ir pa pil dė mū sų aso cia ci jos gre tas.

DanguolėSABIENĖ
RytųLietuvosmokytojųsąjungospirmininkė

My lė ti Lie tu vą iš to li nė ra leng va. Dau gu mai iš mū sų rei kė tų 
iš mok ti my lė ti gim tą jį kraš tą taip, kaip jį my lė jo eg zo do po etas 
Ka zys Bra dū nas. Mi nint šim tą sias kū rė jo gi mi mo me ti nes Rad
vi liš kio Liz dei kos gim na zi jo je vie šė jo po eto duk ra, ant ro po lo gė, 
et no lo gė Ele na Bra dū nai tėAg lins kie nė. Ji ir pa pa sa ko jo apie 
tė ve lio po žiū rį į gim tą ją že mę, gim tą ją kal bą, tau tos ver ty bes, 
tra di ci jas ir pa pro čius.

Per su si ti ki mą su vy res nių jų kla sių gim na zis tais vieš nia 
džiau gė si, kad gra žiau sia ir ge riau sia tė ve lio gim ta die nio do va
na yra ga li my bė skleis ti po eto idė jas Lie tu vo je ir gir dė ti mo ki nių 
skai to mas ei les. Kreip da ma si į gim na zis tus gra žia lie tu vių kal ba, 
po nia Ele na pa brė žė, kad bū tent gim to sios kal bos iš ma ny mas 
iš ski ria mus iš ki tų tau tų, dėl sa vo kal bos esa me iš skir ti niai ir 
įdo mūs ki tiems. Lie tu vių kal bos su dė tin gu mas su tei kia mums 
dau giau ga li my bių, nes mū sų pro tas, ge ban tis įsi sa vin ti su dė
tin gus gim to sios kal bos gra ma ti kos dės nius, yra lanks tes nis 
ir im les nis nau jai in for ma ci jai. Juk kal bą, pa sak moks li nin kės, 
pra ras ti leng va, už ten ka vos vie nos kar tos ir kal ba iš nyks ta. 
Daug sun kiau – ją at kur ti.

Pa sa ko da ma apie K. Bra dū no šei mos gy ve ni mą sve ti ma me 
kraš te, vieš nia nuo lat pa brė žė, kad mei lę Lie tu vai ir svar biau
sias ver ty bes pe rė mė iš sa vo tė ve lių. Po eto šei ma su ge bė jo 
at si spir ti var to to jiš kai kul tū rai Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, 
va do va vo si pa trio ti nė mis ir hu ma nis ti nė mis nuo sta to mis, do
mė jo si Lie tu vos kul tū ri niu gy ve ni mu ir rū pi no si, kad iš ei vi jo je 
bū tų puo se lė ja ma lie tu vy bė. Dau ge liui įsi mi nė pa sa ko ji mas, 
kad vai kai, grį žę iš mo kyk los, tė vams tu rė jo pa pa sa ko ti vis ką, 
ką nau ja mo kyk lo je su ži no jo, bet gra žia ir tai syk lin ga lie tu vių, o 
ne an glų kal ba. Pa sak po nios Ele nos, lie tu viš ku mas gy ve nant 
sve tur ne ga li ap si ri bo ti tik ku ge liais ir ce pe li nais ar tra di ci nių 
šven čių mi nė ji mu, bū ti na su vok ti sa vo šak nis ir puo se lė ti tik rą
sias tau tos ver ty bes. Kal bė da ma apie ver ty bes vieš nia pa brė žė, 
kad tė ve lis, bėg da mas iš Lie tu vos, su sa vi mi pa si ė mė Mai ro nio 
po ezi jos to mą, ma ma – tau ti nį kos tiu mą, o se ne lis – mal dak ny
gę... Vi sa tai bu vo jų sa vi tu mo, bran gi na mo tau tiš ku mo iš raiš
ka. To dėl sa vo tė ve lio idė jas po eto duk ra ir sten gia si per duo ti 
jau ni mui, teig da ma, kad bū ti na do mė tis tau to sa ka, mi to lo gi ja, 
nes būtent čia at si ve ria tau tų kul tū ra, eti kos ir es te ti kos gel mės.

Lietuvaišartiirištolo...

Vieš nia ne kar tą krei pė si į mo ki nių au di to ri ją, ska tin da ma 
su si mąs ty ti, ko dėl taip svar bu puo se lė ti sa vą ją kul tū rą. Ji ak
cen ta vo ir glo ba li za ci jos pa vo jų tau tų uni ka lu mui, o lie tu vių 
kal bos su dė tin gu mą pa ro dė kaip iš skir ti nį tau tos mąs ty mo, 
et ni nio for ma vi mo si pa vyz dį. Bū tent tė vai pa ska ti no my lė ti ir 
puo se lė ti gim tą ją kal bą, įdie gė vai kams pa gar bą ne tik sa va
jai, bet ir ki tų tau tų kul tū rai. To dėl po eto at ža loms net ne ki lo 
abe jo nių, kad ir šei mą kur ti rei kia tik su sa vo tau tie čiu, ir sa vo 
vai kus bū ti na iš mo ky ti lie tu vių kal bos. Nors pa ti Ele na Bra dū
nai tė gi mė Vo kie ti jo je, au go Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, o 
da bar su vy ru gy ve na Ha va juo se, ta čiau lie tu viš kai kal ba be 
jo kio ak cen to ir kas met ke le tą mė ne sių pra lei džia tė vų že mė je. 
Po eto duk ra džiau gė si, kad ir tė ve lių sva jo nei su grįž ti į gim ti nę 
bu vo lem ta iš si pil dy ti: Bra dū nai 1992 m. su grį žo gy ven ti į Lie tu
vą, įsi kū rė Vil niu je. Taip pat po nia Ele na pa brė žė, kad tė ve liai, 
bran gin da mi ir aukš tin da mi sa vo gim tą jį kraš tą, ne ap si ri bo jo 
vien Lie tu vos is to ri ja, o sa vo vai kus su pa žin di no ir su Ame ri kos 
bei Eu ro pos is to ri ja, kul tū ra, kar tu žiū rė jo fil mus apie Ame ri kos 
gam tą, in dė nų gen tis, ke liau da mi su šei ma ly gi no skir tin gų 
tau tų kul tū rą. Taip tė ve liai pa ska ti no pa si rink ti ant ro po lo gės ir 
et no lo gės ke lią. Be to, vieš nia iš sa kė ir sa vą jį to le ran ci jos bei 
pa trio tiz mo su pra ti mą: nie ko blo go, kad jau ni lie tu viai iš vyks ta, 
pa ma to pa sau lį, svar bu, kad su pras tų, jog tam pa sau liui rei kia 
de ra mai pri sta ty ti Lie tu vą, o Lie tu vai – par vež ti pa sau lį.

Pra leis tas lai kas su po eto duk ra pa ska ti no su si mąs ty ti. Vieš
nios pri si mi ni mai ir iš gy ve ni mai pa dė jo su pras ti iš ei vių si tu a ci ją, 
ge riau pa žin ti ne tik K. Bra dū no as me ny bę, bet ir jo po ezi jos 
teks tus: at si vė rė nau jos įvaiz džių ir mo ty vų pra smės. Po nia 
Ele na su si ti ko ir su gim na zi jos dar buo to jais. Kar tu per žiū rė jo me 
do ku men ti nę me džia gą, ku rio je įam žin tas po etas K. Bra dū nas 
da li jo si pri si mi ni mais apie su dė tin gą iš ei vio ke lią į sve ti mą ša lį 
ir iš si pil džiu sią sva jo nę – su grį ži mą į gim tą ją že mę. Klau sy da mi 
vieš nios nuo šir daus pa sa ko ji mo, kiek vie nas ga lė jo me ge riau 
su vok ti sa vo ta pa ty bę pa sau lio kon teks te.

SandraKARENAUSKIENĖ
Lietuviųkalbosirliteratūrosmokytoja
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Tik rais sa vo sri ties pro fe sio na lais – ty rė jais ir ty ri
mo va do vais – taip jau tė si vy res nie ji Tra kų Vy tau to 
Di džio jo gim na zi jos mo ki niai, „Li tex po“ vykusioje 
švie ti mo ino va ci jų pa ro do je „Mo kyk la 2017“ gam tos 
moks lų at ra di mų la bo ra to ri jo se pa dė ję at lik ti prak
ti nius dar bus „Elek tro fo re zė su kiau ši nių da žy mo 
da žais“ ir „De be sų ka me ra – pa si da ryk pats“ ne tik 
ša lies mo ki niams, bet ir jų tė vams, mo ky to jams.

Šių me tų pa ro do je vei kian čių at ra di mų la bo ra to ri jų 
te ma – mo ky ma sis ty ri nė jant. Tiks las – įtrauk ti mo
ki nius į ak ty vią ti ria mą ją ir kū ry bi nę veik lą, at skleis ti 
mo ky mo si ty ri nė jant prak ti nio tai ky mo ga li my bių 
įvai ro vę, pa ro dy ti ry šį tarp įvai rių mo ko mų jų da ly kų. 
Tra kų Vy tau to Di džio jo gim na zi jo je įkur ta gam tos 
moks lų la bo ra to ri ja su da rė ga li my bę mo ki niams 
įsi trauk ti į kū ry bi nį eks pe ri men ta vi mą – mo ki nių ko
man dos, va do vau ja mos mū sų, bio lo gi jos mo ky to jos 
eks per tės Si gi tos Za li tie nės ir fi zi kos vy riau sio jo mo
ky to jo An driaus Stor tos, bei tech no lo gi jų vy riau sio jo 
mo ky to jo Vi do Luk šos, sa vo ran ko mis su kū rė eks pe
ri men tams rei ka lin gas prie mo nes, daug kar tų eks pe ri men ta vo, 
kol pa sie kė už si brėž tus tiks lus. Į pa ro dą ir vy ko pa si da ly ti šiais 
pa sie ki mais su ša lies mo ki niais ir mo ky to jais, dės ty to jais.

Lap kri čio 24 d. gim na zis tai Ali ci ja Kra sav ce va, Do mi ny ka 
Gold ber gai tė ir No jus Stak nys pa dė jo at lik ti prak ti nįti ria mą jį 
dar bą „Elek tro fo re zė su kiau ši nių da žy mo da žais“. Elek tro fo re
zė – mo le ku li nės bio lo gi jos ty ri mo me to das, rei ka lau jan tis su
dė tin gos įran gos, ku rios mo kyk lo se nė ra, ta čiau su šiuo ty ri mo 
me to du mo ki niai tu ri bū ti su pa žin din ti pa gal vi du ri nio ug dy mo 
ben drą sias pro gra mas. Tad mū sų gim na zis tų iš šū kis bu vo 
su kur ti elek tro fo re zės ty ri mo me to do ana lo gą, ne rei ka lau jan tį 
spe cia lios įran gos, kad kiek vie nas mo ki nys, at li kęs prak ti nį dar
bą, su pras tų šio ty ri mo es mę. Ty ri me da ly va vę ša lies mo ki niai 
bu vo mo ko mi pa si ga min ti aga ro ge lį, bu fe ri nį tir pa lą, su jung ti 
elek tros prie tai sus, rei ka lin gus su kur ti elek tri niam lau kui, ku riuo 
ju da įkrau tos da žų mo le ku lės.

„Ši iš vy ka į „Li tex po“ bu vo tik rai ne įpras tas nuo ty kis ma no 
gy ve ni me. Kad vis kas pa vyk tų ge rai, rei kė jo iš tie sų daug dirb
ti... Ta čiau nė se kun dę ne abe jo jau, kad pa da ry siu bet ką ir kad 
mums pa vyks. Kai eks pe ri men ta vo me gim na zi jos la bo ra to ri jo je 
pa si bai gus pa mo koms, ži no jau, kad na mų dar bus da ry siu iki 
vė lu mos, ta čiau tai ma nęs ne stab dė. Ir mums pa vy ko! Mū sų 
pui ki ko man da la bai ge rai tvar kė si „Li tex po“. Aš pats di dži ą ją 
lai ko da lį pra lei dau su si do mė ju siems mo ki niams ir su au gu sie
siems aiš kin da mas, kas yra elek tro fo re zė, įga vau daug ne įkai
no ja mos ben dra vi mo pa tir ties, su vo kiau, koks sun kus mo ky to jo 
dar bas. Nors vi są die ną pra lei dau ak ty viai, die nos pa bai go je 
jau čiau ne ap sa ko mą pa si ten ki ni mą dėl at lik to di de lio dar bo, 
ku riuo ža vė jo si pa ro dą lan kiu si švie ti mo ir moks lo mi nist rė 
Jur gi ta Pet raus kie nė. Jei gu per die ną gau čiau 20 de šim tu kų, 
pa si ten ki ni mas vis tiek ne bū tų di des nis. Ačiū mo ky to jams, kad 
mus su bū rė ir įkvė pė eks pe ri men tuo ti. Tai vie nas iš da ly kų, 
ku rie įpras mi na ma no gy ve ni mą ir iš liks kaip vie nas šil čiau sių 
pri si mi ni mų apie mo kyk lą“ (N. Stak nys, IIIb kla sė).

„Šis pro jek tas man su tei kė la bai daug nau jų po ty rių, at
vė rė nau jas ga li my bes. Su ži no jau daug nau jų da ly kų, ku rių 
pa pras tai sė dė da mas mo kyk los suo le ne su ži no si ir ne pa tir si. 
Sma gu, kad ne tik įga vau nau jų ži nių ir įgū džių, bet ir ga lė jau 
jais pa si da ly ti su ki tais mo ki niais, jų tė ve liais ir mo ky to jais. Esu 
dė kin ga mo ky to jams, pa ska ti nu siems pri si dė ti prie šio pro jek to“ 
(D. Gold ber gai tė, IIIc kla sė).

Lap kri čio 25 d. gim na zis tai Ka ro lis Kri nic kis, Do mas Draz
daus kas ir Mar ty nas Ste fa no vi čius pa dė jo at lik ti prak ti nįti ria
mą jį darbą „De be sų ka me ra – pa si da ryk pats“. Kas tai? Di džia
ja me had ro nų prieš prie ši nių srau tų grei tin tu ve (LHC) esan čių 

TrakųVytautoDidžiojogimnazijoskomandos– 
gamtamoksliniųtyrimųlaboratorijųorganizatoriai

de tek to rių dy dis sun kiai su vo kia mas: jie sve ria tūks tan čius to nų, 
su si de da iš dau gy bės da lių ir jais nau do ja si tūks tan čiai moks li
nin kų vi sa me pa sau ly je. Ta čiau kai ku rie da le lių de tek to riai yra 
la bai pa pras ti ir juos ga li ma pa si da ry ti net gi na muo se. Vie nas 
iš to kių – de be sų ka me ra. Ji bu vo su kur ta 1938 m. Jung ti nė se 
Ame ri kos Vals ti jo se, Ber klio uni ver si te te. To kio ti po de tek to riu je 
tam, kad gau tu me „de be sį“, ku ris ypač jaut rus pra skrie jan čioms 
da le lėms, nau do ja mi al ko ho lio (isop ro pi lo) ga rai. Kos mi niai 
spin du liai – tai iš kos mo so at le kian čios ir Že mės pa vir šių nuo
la tos „bom bar duo jan čios“ da le lės. Su si dū ru sios su Že mės 
at mos fe ra, jos sky la į ma žes nes da le les. Tų da le lių žmo gus 
ne jau čia ir ne ma to. Ta čiau to kia da le lė, lėk da ma pro de be sį, 
ja me pa lie ka pėd sa ką, ku ris aiš kiai ma to mas pli ka aki mi. Tai
gi pa ro dos „Mo kyk la 2017“ da ly viams pa siū lė me pa si ga min ti 
de tek to rių ir pa ste bė ti šias da le les.

„Pa ro da „Mo kyk la 2017“ man pa li ko di de lį įspū dį, ypač dėl to, 
kad bu vau ne tik ste bė to jas, bet ir kon sul tan tas, at sto vau jan tis 
sa vo gim na zi jai ir pri sta tan tis at lik tą dar bą. Ti kiuo si, kad kaž ką 
pa na šaus pa vyks da ry ti ir to liau“ (D. Draz daus kas, IIb kla sė).

„Da ly va vi mas pa ro do je bu vo ne pa pras tas įvy kis ma no 
gy ve ni me. Anks čiau ne kar tą te ko ste bė ti ir klau sy tis ki tų 
žmo nių ty ri mų, pro jek tų pri sta ty mų, ta čiau šį kar tą tu rė jau 
ga li my bę da ly vau ti kar tu su sa vo ko man dos na riais kaip kon
sul tan tas – pri sta ty ti mū sų dar bą ki tiems su si do mė ji mu de gan
tiems žmo nėms. Tai bu vo la bai sma gus ir įkve pian tis įvy kis“  
(K. Kri nic kis, IIb kla sė).

„Pir mą kar tą bu vau kaž kas dau giau nei ste bė to jas, bu vau 
la bo ran tas. Įgi jau pa tir ties ves da mas pa skai tą su au gu siems 
žmo nėms. Bū tų sma gu ka da nors vėl grįž ti. Šią die ną pri si
min siu dar tik rai il gai dėl jos reikš min gu mo. Man bu vo di de lė 
gar bė at sto vau ti Tra kų Vy tau to Di džio jo gim na zi jai“ (M. Ste fa
no vi čius, IIb kla sė).

Mo ki nių ir mo ky to jų, da ly va vu sių gim na zi jos or ga ni zuo to se 
veik lo se, at si lie pi mai bu vo la bai ge ri, ne trū ko su si do mė ju sių jų, 
ku rie no rė tų ben dra dar biau ti, at vyk ti į gim na zi ją pa si sem ti šių 
ti ria mų jų dar bų at li ki mo pa tir ties, dar bų me to di ko mis do mė jo si 
ir aukš tų jų mo kyk lų dės ty to jai.

Ti ki me, kad to kios edu ka ci jos yra ne tik sma gus bū das mo ki
nius įtrauk ti į prak ti nį pa ži ni mo džiaugs mą, jos taip pat ska ti na 
do mė tis tuo, ko nė ra va do vė ly je, mo ko dirb ti kryp tin gai ir kū ry
bin gai, ug do pa si ti kė ji mą sa vi mi, pa de da su pras ti ko man di nio 
dar bo ver tę ir sa vo as me ni nę at sa ko my bę ko man dos veik lo se.

SigitaZALITIENĖ,AndriusSTORTA
TrakųVytautoDidžiojog-josmokytojai
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Mokyklose

Ant ro ji tęs ti nė res pub li ki nė kon fe ren ci ja Aly taus šv. Be ne dik to 
gim na zi jo je „No riu į mo kyk lą“ su kvie tė be veik 200 ben dra min čių 
iš 8 ra jo nų (Ma ri jam po lės, Laz di jų, Va rė nos, Prie nų, Kau no, 
Ra sei nių, Vil niaus, Aly taus). Tai ne ke lia nuo sta bos, nes gim na
zi jos kvie ti mu su si tik ti su mo ky to jais at vy ko švie ti mo ir moks lo 
vi ce mi nist ras Graž vy das Ka za ke vi čius, Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro įgy ven di na mo pro jek
to „Ly de rių lai kas 3“ me to di nin kė eks per tė Oli vi ja Sa ra nie nė, 
ku ni gas Al gir das To lia tas, psi cho lo gė As ta Blan dė ir kt. Te mos 
bu vo ak tu a lios ir mo kyk lų va do vams, ir mo ky to jams, ir vi siems, 
kam rū pi švie ti mo at ei tis Lie tu vo je.

„Nepameskime“vaiko kū ry bin gi, rū pes tin gi, to le ran tiš ki ir ne tu rin tys bai mių mo ky to jai. 
Ta mo kyk la, kurioje va do vas lei džia dar buo to jams bū ti sa vi mi, 
su tel kia ben dram dar bui, mo ty vuo ja ir ve da į prie kį, tei kia pa
gal bą ir ska ti na ly de rys tę.

Mū sų gim na zi jos mo ky to jai prieš kon fe ren ci ją pa dir bė jo su 
įvai raus am žiaus mo ki niais. Šie iš sa kė sa vo nuo mo nę apie 
ge rą mo ky to ją. Ana li za vo me, ly gi no me – ge rą mo ky to ją ma
to me vie no dai.

Džiu gu, kad kon fe ren ci jo je da ly va vo ir mo kyk los kvie ti mu 
at vy kę gim na zi jos tė vų ko mi te to at sto vai. Jų ver ti ni mas mums 
ypač svar bus. Ma ma Ir ma po kon fe ren ci jos pa ra šė: „Moks lo 
ir mo ky mo si to bu li ni mo kon fe ren ci jo je da ly va vau pir mą kar tą. 
Ren gi nys pa li ko di de lį įspū dį. To kios kon fe ren ci jos itin rei ka lin
gos no rint pa siek ti ge rų re zul ta tų ug dant mo ki nius ir mo ky to jus 
ly de rius. Su pra tau, kad mū sų šei mos pa si rin ki mas leis ti vai kus 

į šią mo kyk lą bu vo tik rai ge ras.“
Nu ste bi no vie nos mo ky to jos ver

ti ni mas: „Ap si lan kiau be veik vi so se 
dar bo gru pė se, ku rios dir bo po 
pie tų: įdo mu, ne įpras ta, nau din ga. 
Bet iš kar to pa si da rė nuo bo du, kai 
įė jau į kla sę. Ir ne dėl to, kad veik
los ne įdo mios, o to dėl, kad įpras ta, 
kas die niš ka ap lin ka – tie siog kla sė.“ 
No riu pa aiš kin ti, kad vi sos veik los 
vy ko ne tra di ci nė se erd vė se: ko ri do
riuo se, rū sy je, cho re og ra fi jos sa lė je, 
fo jė ir ki tur. Tik vie na gru pė dir bo 
kla sė je. Ir ne pa pras to je, o 3D kla
sė je, ku rio je da ly viai tai kė 3D įran gą 
kaip prie mo nę kū ry biš ku mui ug dy ti. 
Mo ky to ja ge rai per da vė emo ci ją – 
kla sė yra kla sė. No rint su do min ti 

šiuo lai ki nį žmo gų, ypač vai ką, rei kia nuo lat ieš ko ti nau jo vių. 
Tad ky la klau si mas: kaip iš ves ti mo ky to jus iš kla sės? Aiš ku, 
tai tai kau ne vi siems. De ja, pri si ri šu sių prie len tos ir kla sės 
mū sų mo kyk lo se dar daug. Kad vai kai aik čio tų ir iš gy ven tų  
ben drą nuo ty kį su mo ky to ju, drįs tu teig ti, rei kia ne tra di ci nės 
erd vės.

Ne duo da ra my bės dar vie na min tis. Kal bė da mi ir gal vo da mi 
apie ge rą mo kyk lą ak cen tus vis dar de da me į mo ky to ją. Drįs tu 
kvies ti vi sus su telk ti dė me sį į vai ką. Juk mo kyk la mo ki nių. To dėl 
„ne pa mes ki me“ vai ko!

LoretaŠERNIENĖ
Alytausšv.Benediktog-josdirektorė

Vi ce mi nist ras G. Ka za ke vi čius kė lė 
re to ri nį klau si mą: „O kas tas no rin tis? 
Kal ba me apie vai kus ar apie mo ky
to jus?“ Iš tie sų, la bai svar bu no rė ti. Kai no ri, dar bas ver da, o 
re zul ta tą gau ni ge riau sią, ko kį tik ga li pa siek ti. Apie tą no rą ir 
su ko si dis ku si jos. Ko kio mo kyk los va do vo no ri me – va do vo ar 
ly de rio? Juk nuo jo pra si de da veiks mas mo kyk lo je, nuo jo daug 
pri klau so, ar į mo kyk lą no ri ei ti ir mo ky to jas, ir vai kas. Daug 
dis ku si jų bu vo ir apie mo ky to ją. Koks mo ky to jas yra ge ras?  
Ar mo ky to jas no ri ei ti į mo kyk lą? Ko kia pa mo ka yra ge ra?

Kon fe ren ci jos pa bai go je iš gir do me daug gra žių žo džių apie 
mo kyk lą. Pa aiš kė jo, kad te oriš kai dėl ge ros mo kyk los su ta ria
me. Ge ra mo kyk la ta, ku rio je su kur tos ga li my bės veik ti, kur 
tvy ro mei lė ir ti kė ji mas, kur ga li dirb ti ne tra di ci nė je ap lin ko je 
ir ne tra di ciš kai. Ta mo kyk la, kurioje dir ba šiuo lai kiš ki, kan trūs, 
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Spa lio pa bai go je vy ko jau an trą kar tą Šiau lių Sau
liaus Son dec kio me nų gim na zi jos ben druo me nės 
su reng ta res pub li ki nė me to di nėprak ti nė kon fe ren ci ja 
„In di vi du a li mo ki nio pa žan ga kū ry biš kai or ga ni zuo jant 
pa mo ką“. Rengiant kon fe ren ci ją bu vo sie kia ma at
kreip ti dė me sį į šian die nos švie ti mo si tu a ci jo je ypač 
ak tu a lius da ly kus – vai ko as me ny bės ūg tį kū ry biš kai 
or ga ni zuo jant mo ki nio pa ži ni mą, ste bė ji mą, ver ti ni mą, 
ska ti ni mą, in teg ruo jant įvai rius mo ko muo sius da ly kus, 
efek ty vi nant mo ky to jų ir mo ki nių ben dra dar bia vi mą. 
Kad vi sa tai mo ky to jams ak tu a lu, pa ro dė skai čiai: 
kon fe ren ci jo je da ly va vo 93 pe da go gai iš vi sos Lie tu
vos – Šiau lių, Kau no, Pa ne vė žio, Kur šė nų, Rad vi liš kio, 
Plun gės, Nau jo sios Ak me nės, Meš kui čių, 6 pra ne šė
jai pri sta tė 5 sten di nius pra ne ši mus, 24 pra ne šė jai 
per skai tė 17 pra ne ši mų, ku riuo se da li jo si me to di ne 
pa tir ti mi, prak ti niais pa ta ri mais ir pa vyz džiais.

Kon fe ren ci ją pra dė jo Šiau lių S. Son dec kio me nų gim na zi
jos ben dro jo ug dy mo sky riaus ve dė ja Ne rin ga Bra zai tie nė, 
pa kvie tu si da ly vius ak ty viai veikti, klau sy ti ir klaus ti. Kon fe ren
ci jos da ly vius ir sve čius mu zi ki niu kū ri niu pa svei ki no ne se niai 
su si kū ręs Šiau lių S. Son dec kio me nų gim na zi jos mo ki nių trio.

Ple na ri nia me po sė dy je per skai ty ti 5 pra ne ši mai: As ta 
Vai čiū nie nė (Šiau lių S. Son dec kio me nų gim na zi ja) ap ta rė 
mo ki nių in di vi du a lią pa žan gą ko ky bės va dy bos kon teks te; 
Dai va Ka rec kai tė ir Jo a na Lau ru tie nė iš Rad vi liš kio Gra ži nos 
pa grin di nės mo kyk los prak ti niais pa vyz džiais iliust ra vo, kaip 
in teg ruo tas ma te ma ti kos ir lie tu vių kal bos, is to ri jos mo ky mas 
ga ran tuo ja pa mo kos sėk mę; Tat ja na Kri liu vie nė ir Žy gin ta Iva
na vi čie nė (Kur šė nų Lau ry no Ivins kio gim na zi ja) kon fe ren ci jos 
da ly viams pa ro dė, kaip pa nau do ti in for ma ci nes tech no lo gi jas 
pa mo ko je, sie kiant įdo mes nio ir la biau įtrau kian čio mo ky mo(si); 
Rai mon da Ta mo še vi čie nė (VšĮ Lie tu vos ver slo ko le gi ja) ir aš, 
Šiau lių S. Son dec kio me nų gim na zi jos mo ky to jas Vir gi ni jus 
Ta mo še vi čius, kvie tė me mo ky to jus dis ku tuo ti, ug dant mo ki nių 
ir mo ky to jų kri ti nį bei kū ry bi nį mąs ty mą. Ple na ri nį po sė dį bai gė 
kū ry biš kas Jo lan tos Nar kie nės (Šiau lių S. Son dec kio me nų 
gim na zi ja) ir Ri man to Nar kaus (Šiau lių 1oji mu zi kos mo kyk la) 
pra ne ši mas, ku ria me bu vo gy vai pa de monst ruo ta mu zi ki nė 
im pro vi za ci ja „Pa žink to ni ką“, at lik ta Šiau lių 1osios mu zi kos 
mo kyk los mo ki nių.

To liau kon fe ren ci jos da ly viai ak ty viai dir bo dvie jo se sek ci jo se. 
Pir mo je dar bo gru pė je bu vo pri sta ty ti 2 sten di niai pra ne ši mai: 
Jo lan ta Stul gie nė ir Re gi na Le me žie nė iš Šiau lių „Ro mu vos“ 
pro gim na zi jos pa de monst ra vo ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo ga li

Konferencija„Individualimokiniopažanga 
kūrybiškaiorganizuojantpamoką“

my bes lie tu vių kal bos pa mo ko se, o įvai rių mo ky mo si po rei kių 
tu rin čių mo ki nių mo ky mo ga li my bė mis pa si da li jo mo ky to jos 
iš Pa ne vė žio Ro žy no pro gim na zi jos. Su si rin ku sie ji klau sė si 
Mar ga ri tos Pa vi lio nie nės (Šiau lių r. Meš kui čių gim na zi ja) ir 
dis ku ta vo dėl in di vi du a lios mo ki nio pa žan gos per as me ni nių 
ir so cia li nių kom pe ten ci jų raiš ką mo ky mo si pa sie ki mų kon
teks te ir t. t.

Ant ro je dar bo gru pė je bu vo dir ba ma taip pat in ten sy viai – 
pri sta ty ti 3 sten di niai ir per skai ty ti 6 žodiniai pra ne ši mai. Ne
tra di ci nę in teg ruo tą pa mo ką „La bas, Eu ro pa“ pri sta tė Lo re ta 
Stan ku vie nė (Šiau lių „Ju ven tos“ pro gim na zi ja) ir Dai na Ja ru
šai tie nė (Nau jo sios Ak me nės „Sau lė te kio“ pro gim na zi ja). Daug 
dis ku si jų su kė lė Kau no Jur gio Dob ke vi čiaus pro gim na zi jos 
mo ky to jo pra ne ši mas apie in di vi du a lių mo ky mo si tiks lų kė li mą si 
ir klau si mas, ar vi siems mo ki niams to rei kia. So cia liai są mo nin
gos as me ny bės ug dy mo pro ble ma ti ką pa si tel kiant in teg ra ci ją 
nag ri nė jo Šiau lių S. Son dec kio me nų gim na zi jos mo ky to ja Da lė 
Mar ci šaus kie nė. Eg lė Bu kie nė iš Šiau lių „Ju ven tos“ pro gim na
zi jos pa si da li jo idė ja, kaip pa skleis ti „moks lo vi ru są“ pa si tel kiant 
moks lo mu ges. Bū ta ir ki tų įdo mių bei nau din gų pra ne ši mų.

In ten sy viai pa dir bė ję gru pė se, kon fe ren ci jos da ly viai pa si
džiau gė pa vy ku sia kon fe ren ci ja. O po įtemp to dar bo ma lo niai 
nu tei kė Šiau lių S. Son dec kio me nų gim na zi jos mo ki nės Ka mi lės 
Kau či kai tės (mo ky to ja Rai mon da Šli žie nė) at lik tas kom po zi to
riaus Ser gė jaus Rach ma ni no vo kū ri nys for te pi jo nui.

VirginijusTAMOŠEVIČIUS
Lietuviųkalbosmokytojas
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Jei tu ri ko kią (kad ir be pro tiš ką) idė ją ir no ri ją įgy ven din ti, ne
vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų rė mi mo pro gra mos kon kur sai – pui ki 
pro ga tai pa da ry ti. To kia idė ja „už si krė tė“ ir Vir ba lio pa grin di nės 
mo kyk los mo ki nių klu bo „X“ na riai. Kas ne sva jo jo tu rė ti vy res nį 
bro lį ar se sę, žmo gų, ku ris pa tar tų ir pa dė tų, ap gin tų, už tar tų? 
Ši sva jo nė ta po idė ja, o idė ja – re a ly be. Mo kyk los de vin to kai 
ta po penk to kė lių vy res niai siais drau gais, bro liais ir se se ri mis. 
Juk at ėjus į penk tą kla sę daug kas pa si kei čia: rei kia mo ky tis 
pa gal da ly ki nę sis te mą, ten ka per ei ti į nau ją ap lin ką, ži nios 
ver ti na mos pa žy miais. Vi sa tai ke lia ne ri mą, įtam pą, ne pa si ti
kė ji mą, ne sau gu mo jaus mą.

De vin to kai, pa de da mi mo kyk los psi cho lo gės An že li kos Bu
čins kie nės ir so cia li nės pe da go gės Gied rės Oža lie nės, pa ra šė, 
ga vo fi nan sa vi mą, ra do rė mė jų ir įgy ven di no pro jek tą „Su ži nok, 
kad ga li!“, ku rio tiks las – pa dė ti ma žes nie siems adap tuo tis 
mo kyk lo je, siek ti ge res nių mo ky mo si re zul ta tų, o svar biau
sia – tu rė ti pa ti ki mą drau gą. Taip de vin to kai (men to riai) ne tik 
pa de da penk to kams, bet ir pa ste bi sa vo ži nių spra gas, tu ri 
ga li my bę jas už pil dy ti, pa si kar to ti že mes nių kla sių kur są. Juk 
ne tik im da mi, bet ir duo da mi ki tiems jau ni žmo nės to bu lė ja, 
ug do si at sa ko my bę, to le ran ci ją, ku ria sau gią so cia li nę ir emo
ci nę ap lin ką mo kyk lo je.

Kiek vie nam de vin to kui te ko po vie ną penk to ką. Per su si ti ki
mus jie su si pa ži no, ieš ko jo ben drų ir skir tin gų bruo žų, pri sis ta tė 
po ro mis, žai dė žai di mus, at li ko įvai rias už duo tis ir t. t. De vin to kai 
da ly va vo penk to kų krikš ty no se, do va no jo jiems tor tą, pa dė
jo įveik ti įvai rius sun ku mus. Drau gys tė plė to ja ma ne tik per  
ben dras veik las, bet ir per per trau kas. Vy riš ki ran kų pa spau di

Ieškojomegyvenimotikslų

mai, pa ta ri mai gy ve ni mo, pir mo sios mei lės, mo ky mo si ir ki tais 
klau si mais, rū pes tin gi pa auk lė ji mai ne tin ka mai pa si el gus –  
vis kas taip, kaip ir pri klau so tik rai drau gys tei, bro lys tei ir se
se rys tei.

Spa lio pa bai go je bu vo or ga ni zuo ta ben dra ke lio nė „Gy ve ni
mo tiks lų be ieš kant“. Ap lan kė me Links ma kal nio pri klau so my bių 
cen trą „Su grį ži mas“, ku rio dar buo to jas mums aiš kiai ir pa pras tai 
pa sa kė: „Net ne žiū rė ki te į kvai ša lų pu sę... Jei no ri te gy ve ni me 
kaž ko pa siek ti, net ne ban dy ki te. Nie ka da... Juk bū tent čia 
žmo nės kiek vie ną die ną ko vo ja dėl to, ką jūs ir taip tu ri te – po
kal bius prie ben dro pie tų sta lo su tė vais, ap lin ki nių pa si ti kė ji
mą...“ Su ži no jo me, koks sun kus ir il gas (kar tais ne įma no mas) 
pro ce sas lau kia no rint grįž ti į nor ma lų gy ve ni mą. Ap lan kė me ir 
Vil niaus nak vy nės na mus. Ten, kur žmo nės pa ten ka be vil ties 

Kre tin gos Si mo no Dau kan to pro gim na zi jo je vy ko tarp tau ti nė 
te ori nėprak ti nė kon fe ren ci ja „Sėk min gos in teg ra ci jos į ug dy mo 
tu ri nį fak to riai ir ge ro ji pa tir tis“. Tai kryp tin go mo kyk los dar bo, 
2017 m. pro gim na zi jos iš si kel to vie no iš už da vi nių – in teg ruo ti 
ug dy mo tu ri nį, tai ky ti ak ty viuo sius me to dus sie kiant kiek vie no 
vai ko ir mo ki nio in di vi du a lios pa žan gos – įgy ven di ni mo api
ben dri ni mas.

Į pro gim na zi ją at vy ku sius kon fe ren ci jos da ly vius sod ria 
že mai čių tar me pa svei ki no mo ki nių fol klo ro ko lek ty vas ir 
pro gim na zi jos di rek to rė Si gi ta Jo nai tie nė. Kal bė da ma apie 
kon fe ren ci jos tiks lus, di rek to rė iš kė lė ak tu a lią pro ble mą, kaip 
or ga ni zuo ti ug dy mą šiuo lai ki niams vai kams, kad jie sa ky tų: 
„No riu į mo kyk lą“. Jos nuo mo ne, vie na iš ga li my bių – or ga ni
zuo ti in teg ruo tą ug dy mą. Ti ki ma si, kad ši kon fe ren ci ja pri si dės 
prie ben dra dar bia vi mo, kaip vie nos iš pa grin di nių Kre tin gos 
S. Dau kan to pro gim na zi jos ver ty bių, puo se lė ji mo.

Pir miau sia pro gim na zi jos di rek to rė pri sta tė ISM Va dy bos ir 
eko no mi kos uni ver si te to do cen tą Mo des tą Gel bū dą. Jis skai tė 
pa skai tą te ma „Moks lei vių pa sie ki mų ge ri ni mas, tai kant ino va
ty vią LE AN va dy bos me to do lo gi ją: prin ci pai ir Da ni jos mo kyk
los pa tir tis“. Bu vo įdo mu vaiz do til tu pa ben drau ti su Iz ra e lio 
lie tu vių ben druo me nės „Ne ri ja“ ta ry bos na re, šo kių ko lek ty vo 
„Vi ja“ va do ve Dai va Sa kal. Ji pa si da li jo Iz ra e lio mo kyk lų ge
rą ja pa tir ti mi. Tai jau ant ras vir tu a lus su si ti ki mas su jos šei ma. 
Pra ei tais me tais D. Sa kal duk tė Arie lė per in teg ruo tą is to ri jos, 
šo kio ir mu zi kos pa mo ką pa sa ko jo sep tin to kams apie sa vo 
ša lies is to ri ją, pa pro čius ir kul tū rą.

Su lau kė me sve čių iš Klai pė dos „Vy dū no“ ir „Var po“ gim na zi jų, 
Skuo do r. Mo sė džio ir Ši la lės r. Kvė dar nos Ka zi mie ro Jau niaus 

„Sėkmingosintegracijosįugdymoturinįfaktoriai 
irgerojipatirtis“

gim na zi jų, Pa lan gos Vla do Jur gu čio ir Kre tin gos Ma ri jo no Dau
jo to pa grin di nių mo kyk lų bei Kre tin gos lop še liodar že lio „Pa sa
ka“. Šių mo kyk lų pra ne šė jai vaiz džiai, rim tai ir pa juo kau da mi 
at sklei dė in teg ra ci jos sėk mes ir trū ku mus.

Ge rą ja pa tir ti mi da li jo si ir mū sų pro gim na zi jos lie tu vių ir už
sie nio kal bų, in for ma ci nių tech no lo gi jų, ma te ma ti kos, mu zi kos, 
pra di nio ug dy mo mo ky to jai bei pa gal bos mo ki niui spe cia lis tai. 
Ge rų emo ci jų su tei kė links ma ir iš ra din ga re fek si ja, pro gim
na zi jos dar buo to jų kep ti ska nu my nai.

ReginaKATKUVIENĖ
Lietuviųkalbosmokytojametodininkė
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Ar tė jant Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo 
šimt me čiui, tu ri me ge rą pro gą su si
mąs ty ti, ką kiek vie nas nu vei kė me sa vo 
vals ty bės la bui. Jos at ei tį dau giau sia 
le mia švie ti mo sis te mo je dir ban čių 
mo ky to jų, ki tų dar buo to jų in dė lis. Tad 
la bai sma gu, kad mū sų mo kyk la – Pa
ne vė žio „Ąžuo lo“ pro gim na zi ja – mi ni 
sa vo tris de šimt me tį ar tė jant di džia jai 
vals ty bės šven tei. Su grįž ki me trum
pam į pra ei tį, at si rem ki me į ją, kad 
ga lė tu mė me to liau ženg ti į prie kį – an
trą ne pri klau so mos Lie tu vos šimt me tį.

1987 m. rug sė jo 1 d. 17oji vi du ri nė 
mo kyk la pla čiai at vė rė du ris Kniau diš
kių mik ro ra jo no vai kams. Nau jai su
bur tas pen kias de šimt dvie jų pe da go gų  
ko lek ty vas su di de liu en tu ziaz mu pra dė
jo dar bą. Jau pir mai siais me tais mo kyk
lo je vei kė Gam tos ap sau gos, Rau do no jo 
Kry žiaus, Kny gos bi čiu lių, Pe da go gų drau
gi jos. Pra dė tos for muo ti cho ri nio dai na vi mo kla sės.

Ypač svar būs mo kyk lai bu vo ant rie ji gy va vi mo me tai. Apie 
ne pri klau so my bės at kū ri mą Lie tu vo je dar veng ta gar siai kal
bė ti, bet mū sų mo kyk los mo ky to jai, da ly vau da mi šven ti nė je 
Pa ne vė žio mo kyk lų 1988 m. Rug sė jo 1osios ei se no je, vie
nin te liai iš drį so iš kel ti pa čių pa si siū tą tri spal vę. Dar po ke lių 
die nų įsteig ta pir mo ji mies te mo ky to jų Są jū džio ini cia ty vi nė 
gru pė. Pir ma sis mo kyk los di rek to rius Ri man tas Mal dū nas, pri
tar da mas mo ky to jų ini cia ty vai, pa siū lė mies to Są jū džio gru pei 
su si rin ki mus reng ti ak tų sa lė je. Tai bu vo pir mie ji lais vės dai gai 
Pa ne vė žio mies te.

Pi lie ti nis ug dy mas iki šių die nų iš li ko kaip vie na stip rių jų 
„Ąžuo lo“ mo kyk los pu sių. Jam įgy ven din ti pa si tel kia mas ne
for ma lu sis švie ti mas, sa vi val da, part ne riš ki san ty kiai su vie tos 
ben druo me ne. Mo kyk lo je vyk do mi įvai rūs tęs ti niai pro jek tai, per 
ku riuos mo ki niai re a li zuo ja sa vo kū ry bi nes ga lias, įsi trau kia į 
kul tū ri nį, vi suo me ni nį gy ve ni mą, mo ko si drau gau ti, ben dra dar
biau ti, di džiuo tis sa vo mo kyk la.

Di de lę reikš mę tei kia me ir įvai riems ren gi niams. Ke le rius 
me tus iš ei lės mo ki niai da ly vau ja „Ol weus“ pa ty čių pre ven ci
jos pro gra mo je, „Veiks mo sa vai tės BE PA TY ČIŲ“ ren gi niuo
se, gam to sau gi nia me pro jek te „Ža lio ji vė lia va“, il ga lai kia me 
pro jek te „Ma žais žings ne liais į mo kyk lą“, pro jek te „Miš kas ir 
mes“, ne igia mų so cia li nių veiks nių pre ven ci jos pro jek te „Gra
žūs dar bai – šau nūs vai kai“ ir kt. Mo kyk los gy ve ni mas ne be
įsi vaiz duo ja mas be sep ty nio li kos va sa ros kū ry bi nių sto vyk lų 
prie jū ros Mon ciš kė se, va sa ros po il sio so cia li za ci jos pro jek tų: 
„Aš tarp ki tų 2017“, „Iš gi lės iš au ga ąžuo las“. Lais vės aikš tė je 
do va no ja mos le syk lė lės, or ga ni zuo ja mos „Ge ru mo ak ci jos“, 

skir tos sun kiai be si ver čian čioms šei moms pa rem ti, puo šia ma 
Lais vės aikš tė. Pro gim na zi jos šo kių ko lek ty vai, puo se lė jan tys 
ir šiuo lai ki nį šo kį, ir iš lai kan tys tau ti nes tra di ci jas, nuo lat už ima 
pri zi nes vie tas ša lies ir tarp tau ti niuo se kon kur suo se.

Stip rus ne for ma lu sis švie ti mas pa de da mo ki niui su vok ti sa
vo ga bu mus, at skleis ti įgū džius ir ge bė ji mus, la bai rei ka lin gus 
mo ky mo si pro ce se. Mo ky to jų ko man da, be veik dvi de šimt me tį 
va do vau ja ma di rek to riaus Re mi gi jaus Glins kio, pa de da ma 
Pa gal bos mo ki niui spe cia lis tų ko man dos, ska ti na mo ki nius 
siek ti ge rų re zul ta tų. Sva rūs mo ki nių lai mė ji mai pro gim na zi jos, 
mies to, ša lies įvai riuo se kon kur suo se džiu gi na vi są įstai gos 
ben druo me nę. Ypač sma gu dėl ge rų an glų kal bos re zul ta tų.

Mo ky ti ir mo ky tis įkve pia ir jau ki ap lin ka. Prieš ke le rius me tus 
mo der ni zuo to je su at nau jin ta spor to sa le mo kyk lo je vyks ta daug 
spor to ren gi nių: es ta fe tės su ap lin ki nių lop še liųdar že lių ma
ža isiais spor ti nin kais, „Ma žo ji ąžuo lie čių olim pia da“, žai dy nės, 
kvad ra to var žy bos, „Ga liū niu kų“ kon kur sas. Mū sų spor ti nin kai 
kiek vie nais me tais už ima aukš tas vie tas mies te, zo no je, ša ly je. 
Džiau gia mės sa vo ug dy ti nių spor to pa sie ki mais.

Iš kil min ga me šių me tų Tarp tau ti nės mo ky to jų die nos mi nė
ji mo ren gi ny je Pa ne vė žio mies to sa vi val dy bės Me tų mo ky to jo 
pre mi ja įteik ta mū sų mo kyk los mo ky to jui me to di nin kui Ro mui 
Kup čins kui. Tai bu vo ir ma lo ni staig me na, ir pa gar baus po žiū
rio iš raiš ka vi sai „Ąžuo lo“ mo kyk los ben druo me nei. Aukš tas 
mo ky to jo, taip pat vi sos mo kyk los įver ti ni mas įpa rei go ja tęs ti 
dar bus, kur ti ap lin ką, pa grįs tą part ne rys tės, pa gar baus po žiū rio 
į mo ki nį, ko le gą prin ci pais.

DanutėDUMBRIENĖ
Lietuviųkalbosmokytojametodininkė

„Ąžuolo“mokyklašvenčiatrisdešimtmetį

kris le lio, be ar ti mų jų, be gy ve ni mo, be tiks lų... Su pra to me, kad 
ne vi sa da įver ti na me tai, jog tu ri me na mus, žmo nes, ku rie mu
mis pa si rū pi na, ga li my bes, ku rio mis per ne lyg daž nai bū na me 
ne pa ten kin ti. Ne įma no ma ap ra šy ti pa tir to jaus mo, kar tė lio.

Tre čio je sto te lė je – Fi zi nių ir tech no lo gi nių moks lų cen tre – 
su si pa ži no me su žmo nė mis, ku rie sie kia gy ve ni mo tiks lų ar ba 
jau juos pa sie kė. Pa te ko me į Na noin ži ne ri jos la bo ra to ri ją ir al
ter na ty vios ga my bos cen trą „BALT FAB“, Fi zi kos ins ti tu to moks
lų ir tech no lo gi jų par ką. Mū sų kraš tie čio dr. Ra mū no Va lio ko 
dė ka ga lė jo me pa ma ty ti šiuo me tu la bo ra to ri jo je ga mi na mas 
dirb ti nes ra ge nas, ku rios bus nau do ja mos žmo gaus akies ra
ge nos kraš to ka mie ni nių ląs te lių ne pa kan ka mu mui gy dy ti, be 
to, čia at lie ka mi ty ri mai su dirb ti niais bal ty mais ir su da ro mos 

prie lai dos at ei ty je gy dy ti odos ir net ner vi nių au di nių pa žei di
mus, au gi na mi or ga noi dai, ku rie at ei ty je ga lė tų bū ti sėk min gai 
pa nau do ti vais tų, kos me ti kos, bui ti nės che mi jos ban dy mams. 
Ap žiū rė jo me mo der nią la ze ri nę la bo ra to ri ją, ben dra vo me su 
žmo nė mis, ku rie sie kia kil nių moks li nių, ne ei li nių tiks lų ir ku ria, 
at ran da, ga mi na reikš min gus da ly kus. Jie kei čia pa sau lio vei dą 
ir žmo nių gy ve ni mus.

Dė ko ja me žmo nėms, ku rie mu mis pa ti kė jo: Dai lu čių ben
druo me nės pir mi nin kei Ire nai Ba la ne vi čie nei, Vir ba lio se niū nui 
Zi tui La se vi čiui, Ky bar tų kle bo nui Vai do tui La ba šaus kui, 5 ir 9 
kla sių mo ki nių tė vams ir ki tiems...

Vil ka viš kio r. Vir ba lio pa gr. m-k los mo ki nių klu bo „X“ inf.
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Šių me tų spa lio 21–28 d. Gargž dų „Vai vo rykš tės“ 
gim na zi jos abi tu rien tai Eri kas So ko lo vas, No jus 
Jaš mon tas, Mar ty nas Mar ti šaus kas, Ei man tas 
Jan čaus kas, ly di mi ma nęs, an glų kal bos mo ky to
jos Ali nos Ka li naus kie nės, da ly va vo Vek šės mies te 
(Šve di ja) vy ku sio je tarp tau ti nė je „Eras mus+“ kon
fe ren ci jo je „Youth for Mig ra tion and Par ti ci pa tion“. 
Renginį or ga ni za vo Bal ti jos mies tų są jun gos (BMS) 
Jau ni mo mies tų ko mi si jos vi ce pir mi nin kas Kars te
nas Adam se nas iš Da ni jos. Dau giau nei pen kios 
de šim tys šios kon fe ren ci jos da ly vių ir gru pių va
do vų iš Lie tu vos, Lat vi jos, Es ti jos, Suo mi jos, Da
ni jos, Šve di jos, Vo kie ti jos taip pat tu rė jo ga li my bę 
da ly vau ti ir tuo pa čiu me tu vy ku sio je XIV BMS 
ge ne ra li nė je kon fe ren ci jo je. Gim na zis tai džiau gė si 
šio je kon fe ren ci jo je su ti kę Gargž dų mies to at sto
ves: Klai pė dos ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
vy riau si ą ją spe cia lis tę Jo li tą La ta kie nę ir Švie ti mo 
sky riaus ve dė jo pa va duo to ją Ni jo lę Got li bie nę. 
Pas ta ro ji kaip Bal ti jos mies tų są jun gos Jau ni mo mies tų ko mi
si jos na rė ir ini ci ja vo gim na zis tų da ly va vi mą šia me ren gi ny je.

Jau ni mo kon fe ren ci jos tiks las – ska tin ti jau nus žmo nes 
do mė tis po li ti ne, so cia li ne, eko no mi ne, ge o po li ti ne si tu a ci ja 
Bal ti jos re gio no ša ly se. Da ly viai, dirb da mi nuo lat kin tan čio se 
di des nė se ar ma žes nė se įvai ria tau tė se gru pe lė se, daug dė me
sio sky rė dis ku si joms apie ly de rys tės sam pra tą, at ei ties ly de rius 
ug dan čią mo kyk lą, veik lą jau ni mo or ga ni za ci jo se. Ypa tin go dė
me sio su lau kė Su sa nos Rut srom ve da ma dis ku si ja apie vie ną 
pas ta rų jų me tų ak tu a li jų – mig ra ci ją, ypač su si ju sią su ka ro ir 
eko no mi niais pa bė gė liais. Nors nuo mo nių bū ta įvai rių, jau ni
mo kon fe ren ci jos da ly viai vie nin gai su ta rė, kad svar bu kri tiš kai 
ver tin ti ma si nės in for ma ci jos prie mo nė se pa tei kia mą in for ma
ci ją apie pa bė gė lius ir steng tis at si kra ty ti ne igia mų ste re o ti pų.

Vie nu di džiau sių iš šū kių jau ni mo kon fe ren ci jos da ly viams 
ta po XIV Bal ti jos mies tų są jun gos ge ne ra li nė kon fe ren ci ja. 
Jau nie ji at ei ties ly de riai sun kiai ir at kak liai ieš ko jo 7 ko mi si jų, 
ku rių pa grin du sis te min gai vei kia BMS, pa teik tų pro ble mi nių 
klau si mų spren di mų. Nors bu vo skir tos tik 24 va lan dos, jau
nie ji at ei ties ly de riai pui kiai de biu ta vo ple na ri nia me po sė dy je 
„At ei ties bal sai“ (angl. „Voi ces of To mor row“). Gargž dų „Vai
vo rykš tės“ gim na zi jos mo ki nys E. So ko lo vas kar tu su da ly viu 
Eri ku Man de liu iš Es ti jos nag ri nė jo ko mi si jos pa teik tą mies tų 
pla na vi mo klau si mą, kaip su ma žin ti na tū ra lių gam ti nių iš tek lių 
su nau do ji mą. Jie ple na ri nio po sė džio da ly viams siū lė at kreip ti 

NeįkainojamosgimnazistųpamokosirpatirtisŠvedijoje

dė me sį į tai, kaip svar bu ri bo ti trans por to ju dė ji mą mies tuo se, 
plės ti pės čių jų eis mo zo nas, at nau jin ti ir op ti mi zuo ti vie šo jo 
trans por to sis te mą.

Jau ni mo kon fe ren ci jos da ly viai ne tik sun kiai dir bo, bet ir 
tu rė jo ga li my bę dau giau su ži no ti apie da ly va vu sias ša lis, jų 
kul tū rą, spe ci fi nius bruo žus. Tarp kul tū ri nė se va ka ro nė se jau
ni mo kon fe ren ci jos da ly viai pri sta tė sa vo ša lių kul tū rą, mo kė si 
tra di ci nių šo kių, klau sė si is to ri jų, mo kė si kal bų. Lie tu vių de le ga
ci ja trum pai pri sta tė sa vo ša lies is to ri ją, su ren gė mi ni kon kur są 
„Ką ži no te apie Lie tu vą?“, mo kė lie tu viš kų grei ta kal bių, ypač 
vi siems da ly viams pa ti ko „Še šios žą sys su še šiais žą sy čiais“, 
o su ge bė ję grei čiau siai ir tai syk lin giau siai per skai ty ti šią grei
ta kal bę bu vo ap do va no ti sal džio mis do va nė lė mis.

Pas ku ti nė vi zi to die na bu vo skir ta pa žin čiai su ša li mi. Kon
fe ren ci jos da ly viai at li ko pa žin ti nes už duo tis Vek šės mies te, 
lan kė si Kro ne ber go pi lies griu vė siuo se, ga lė jo iš ban dy ti ran kos 
taik lu mą žais da mi tra di ci nius šve dų žai di mus.

At si svei kin ti jau ni mo kon fe ren ci jos da ly viams bu vo sun ku, 
bet nė vie nas ne sa kė „Vi so ge ro“, tik – „Iki pa si ma ty mo“. O 
su si tik ti teks – tik ne ži nia kur. Gal ki to je kon fe ren ci jo je Kau ne 
2019 m., o gal spren džiant su dė tin gas Bal ti jos mies tų są jun gos 
pro ble mas jau kaip šios or ga ni za ci jos at sto vams?..

AlinaKALINAUSKIENĖ
Gargždų„Vaivorykštės“g-josanglųkalbosmokytoja

Spa lį Šiau lių „Ro mu vos“ gim na zi jo je vy ko tarp tau ti nio „Eras
mus+“ jau ni mo mai nų pro jek to „He alth and Eco lo gy: Less 
Pol lu tion (HELP)“ da ly vių su si ti ki mas. Į Šiau lius at vy ko po 7 
mo ki nius ir 2 mo ky to jus iš Gaus dal Pier re de Cou ber tin mo
kyk los (Nor ve gi ja), Men ntas ko linn a Trol las ka ga (Is lan di ja), 
Aso cia cion pa ra la Par ti ci pa cion, Opor tu ni dad y De sar rol lo, 
APOD (Is pa ni ja). Pro jek te da ly va vo ir 14 mo ki nių iš Šiau lių 
„Ro mu vos“ gim na zi jos. Šio „Eras mus+“ pro jek to tu ri nys – eko
lo gi jos, ap lin kos už terš tu mo, ant ri nių ža lia vų pa nau do ji mo ir 
svei kos gy ven se nos as pek tai. Pro jek to su si ti ki mo Šiau liuo se 
te ma – ap lin kos už terš tu mas.

Kvie ti mas „Ben drau ki me ir ben dra dar biau ki me tarp tau ti nia
me kon teks te jau ni mui ir vi sai žmo ni jai ak tu a lio mis glo ba li nė mis 
te mo mis“ tiks liau siai api bū di na šio tarp tau ti nio pro jek to dalyvių 

„Erasmus+“projektasHELP. 
Kupinaįspūdžiųsavaitė„Romuvos“gimnazijoje

su si ti ki mą Šiau lių „Ro mu vos“ gim na zi jo je. 36 pa aug liai ir 8 mo
ky to jai iš 4 ša lių da li jo si ak tu a lia in for ma ci ja, su si ju sia su oro, 
van dens už terš tu mu, triukš mo ir ant ri nių ža lia vų ma ži ni mu.

Pir mo mis su si ti ki mo die no mis daug dė me sio skir ta „Eras
mus+“ pro gra mai pri sta ty ti, šio pro jek to už da vi niams ir veik lai 
ap tar ti. Ke tu rių ša lių pro jek to da ly viai pri sta tė svar biau sius 
už terš tu mo sa vo mies te / ša ly je as pek tus. Po įdo mių dis ku si
jų ir spren di mų pa ieš kų da ly viams bu vo pa siū ly tos prak ti nės 
veik los bei iš vy kos. Vi sa pro jek to da ly vių gru pė ap si lan kė 
Šiau lių mies to sa vi val dy bė je, kur mies to me ras Ar tū ras Vi soc
kas sve čiams iš už sie nio pa pa sa ko jo apie Šiau lius, kal bė jo si 
apie jau nų žmo nių ini cia ty vų svar bą kiek vie nos ša lies gy ve
ni me. Su si pa žin ti su Šiau lių mies to lan ky ti no mis vie to mis ir 
sim bo liais sve čiai iš Is lan di jos, Nor ve gi jos ir Is pa ni jos bu vo 
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kvie čia mi ne tra di ciš kai. Da ly vau da mi žai di me „Mies to ra lis“, 
mo ki niai tu rė jo įsi am žin ti įspū din go se si mu lia ci jo se ir fo to se
si jo se. Prak ti nius oro už terš tu mo ir triukš mo ma ta vi mus pa
dė jo or ga ni zuo ti ir at lik ti Šiau lių mu ni ci pa li nės ap lin kos ty ri mų 
la bo ra to ri jos ve dė jas Ro ber tas Kli mas. Pa ma ty ti, kaip at ro do 
ma ta vi mo prie tai sai, pa tiems tei sin gai at lik ti ma ta vi mus, su ves ti 
duo me nis, ap skai čiuo ti reikš mes, pa ruoš ti ly gi na mą ją ana li
zę – tai prak ti nė veik la, ku ri pro jek to da ly viams ta po ypa tin ga 
pa tir ti mi. „Ro mu vos“ gim na zi jos gam tos moks lų la bo ra to ri jo je 
mo ki niai at li ko bul vės, svo gū no ir ge ria mo van dens ty ri mus, 
ku rių re zul ta tai lei do pa ly gin ti nit ra tų kie kį mi nė to se dar žo vė se ir 
van de ny je. Gau ti duo me nys pri ver tė pro jek to da ly vius su si mąs
ty ti apie tai, ko kius pro duk tus var to ja me ir kaip tai vei kia mū sų  
svei ka tą.

Pas ku ti nė mis su si ti ki mo die no mis pro jek to da ly viai lan kė si 
Klai pė dos jū rų mu zie ju je. Ne iš dil do mą įspū dį pa li ko ap si lan ky
mas Ni do je, ku rios iš skir ti nė gam ta ir ra my bė aiš kiai kon tras
tuo ja su did mies čių oro tar ša ir triukš mu. Pa jū rio re gio ni nio 

par ko in for ma ci nio cen tro di rek to rius Da rius Ni cius įdo miai 
pri sta tė pa jū rio re gio no eko sis te mą. Eko lo gi nia me Eu ge ni jaus 
Sto nio ūky je pro jek to da ly viai ne tik de gus ta vo ten ga mi na
mus eko lo giš kus pie no pro duk tus, bet ir pa tys ga mi no įvai rius 
pa tie ka lus. Vie na pas ku ti nių jų pro jek to veik lų – fil mo „Glo ba li 
aud ra“ per žiū ra ki no te at re. Fil mo epi lo ge nu skam bė jo su pro
jek to te ma glau džiai su si ju si min tis – kad iš sau go tu me že mę, 
tu ri me veik ti vi si kar tu.

Nors pro jek ti nės veik los vy ko tik 7 die nas, pro jek to da ly viai 
spė jo už megz ti tvir tus drau gys tės ry šius. Be lie ka ti kė tis, kad 
šis „Eras mus+“ pro jek to HELP dalyvių su si ti ki mas Lie tu vo je 
ne tik pa to bu li no mo ki nių ben dra vi mo, kul tū ri nio są mo nin gu
mo, ko man di nio dar bo, kū ry biš ku mo, pro ble mų spren di mo 
įgū džius, bet ir su tei kė nau din gos pa tir ties, pra plė tė drau gų ir 
ben dra min čių iš už sie nio ša lių ra tą, pa ska ti no dar la biau do
mė tis glo ba lio mis te mo mis ir tap ti at sa kin ges niais var to to jais.

ErnestaKAZLAUSKIENĖ

Šiau lių Lie po rių gim na
zi jo je lan kė si „Eras mus+“ 
pro jek to „Hi! Gre at Ho me 
SCHO OL“ da ly viai: 24 
mo ky to jai iš Is pa ni jos, 
Tur ki jos, Ita li jos, Por tu
ga li jos ir Len ki jos. Mū sų 
mo kyk los tiks las šia me 
pro jek te – skleis ti sa vo 
da ly ki nę pa tir tį kar je ros 
ug dy mo sri ty je.

Gim na zi jos kar je ros 
ug dy mo spe cia lis tė Kris
ti na Ku li kaus kie nė pri
sta tė veik las pla nuo jant 
ug dy ti nių kar je rą. Ji pa
brė žė, kad svar bu la vin ti 
mo ki nių sa vęs pa ži ni
mo, ga li my bių ieš ko ji mo 
ir spren di mų pri ėmi mo 
kom pe ten ci jas. Bib lio te
kos ve dė ja Ja ni na Šmi
tie nė pa ro dė so cia li nių 
kom pe ten ci jų ug dy mo 
ka len do rių, su pa žin di no 
sve čius su so cia li nių kom pe ten ci jų ug dy mo svar ba ir įta ka pla
nuo jant mo ki nių at ei ties ga li my bes, o so cia li nė pe da go gė Ir ma 
Bal tru šai tie nėŠab lins kie nė da li jo si sa vo pa tir ti mi, kaip dirb ti su 
psi cho lo gi nių pro ble mų tu rin čiais mo ki niais, kaip įtrauk ti juos į 
įvai rias veik las, su do min ti. Dau giau sia dė me sio su lau kė ir vi
siems la bai pa ti ko gim na zi jo je vei kian ti ne for ma laus ug dy mo 
gru pė „Mi si ja – pi lie tis“. Jos va do vas Da rius Dir ve lis, gim na zi jos 
tech no lo gi jų mo ky to jas ir Lie tu vos ka riuo me nės ka rys sa va
no ris, ir jo auk lė ti niai pri sta tė sa vo veik lą. Jie pa sa ko jo apie 
iš gy ve ni mą gam to je, pi lie ti nes ir pa trio ti nes ak ci jas, ku rio se 
da ly vavo, sa va no rys tę. Pa si gir ti iš tik rų jų yra kuo: bū re lio na riai 
da ly vau ja įvai riuo se žy giuo se, per ku riuos ne tik ug do fi zi nę 
iš tver mę, bet ir tie sio giai su si pa žįs ta su kraš to is to ri ja, mo ko si 
gy ven ti eks tre ma lio mis są ly go mis, gy vū nų glo bos na muo se 
pa de da rū pin tis be glo biais gy vū nais ir pan. „Mi si ja – pi lie tis“ 
da ly vė Gus tė Va lan ti na vi čiū tė pri si pa ži no, kad ši veik la – tai 
pui ki pa tir tis pla nuo jant at ei ties kar je rą. Gim na zi jos mo ky to jai 
Au re li ja Meš kaus kie nė, Ži vi lė Staš kaus kie nė, Zi ta Ma čiu lie nė 
ir Al gi man tas Ar laus kas taip pat pa si da li jo sa vo da ly ki ne pa tir
ti mi, ve dė at vi ras in teg ruo tas pa mo kas. Vie na pro duk ty viau sių 
veik lų – tai da ly vių dar bas gru pė se, kur jie nag ri nė jo skir tin gus 

Apiekarjerosugdymopatirtįirgalimybes

mo kyk los ne lan ky mo ir iš kri ti mo iš jos as pek tus, tė vų įta ką, 
mo kyk los ir mo ky to jų po vei kį, pa čių ug dy ti nių po žiū rį į ug dy mo 
pro ce są. Gru pės pa si da li jo sa vo įžval go mis ir siū lė pro ble mos 
spren di mo bū dus.

Pro jek to da ly viai džiau gė si ne tik įdo miu, nau din gu dar bu, 
bet ir pui kia ga li my be pa žin ti Lie po rių gim na zi ją, mū sų mies tą 
ir ša lį. Juos su ža vė jo gim na zis tų su reng tas kon cer tas, sve čiai 
džiau gė si mo kyk los sve tin gu mu ir ben druo me niš ku mu. Ap
lan ky ta uni ka li Lie tu vos vie ta – Kry žių kal nas, taip pat Šiau lių 
uni ver si te tas. Di džiu lį įspū dį sve čiams pa li ko vi zi tas pas Šiau
lių mies to me rą Ar tū rą Vi soc ką. Me ras ne tik šil tai pa svei ki no 
pro jek to da ly vius, pa pa sa ko jo apie Šiau lius, bet ir įtei kė do va
nė lių – mū sų mies to pa si di džia vi mo, „Rū tos“ fab ri ko, sal dai nių. 
Pui kus ru de niš kas oras lei do džiaug tis Vil niaus gat ve lė mis, 
įspū din ga ar chi tek tū ra, mė gau tis Klai pė dos ir Pa lan gos gin
ta ri nė mis spal vo mis.

Džiu gu, kad pro jek to „Hi! Gre at Ho me SCHO OL“ da ly viai iš si
ve žė pui kių įspū džių apie Lie po rių gim na zi ją, Šiau lius ir Lie tu vą.

AstaVALANTINAVIČIENĖ
Projektokoordinatorė,Lieporiųg-josmokytoja
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Mo lė tų gim na zi ja da ly vau ja „Eras
mus+“ pro gra mos 2 pa grin di nio veiks
mo ben dro jo ug dy mo 2016 m. stra
te gi nių tarp mo kyk li nių part ne rys čių 
dve jų me tų truk mės pro jek te „Mo der ni 
kar ta“ (angl. „In no va ti ve Ge ne ra tion“), 
ku rio ko or di na to rius yra Col le gio 
Ro ton di (Ita li ja). Pro jek to part ne riai: 
GO! At he neum Zot te gem (Bel gi ja), 
Li ceum Ogol noks ztal ca ce w Ka mie ni
cy Pols kiej (Len ki ja), Mo lė tų gim na zi ja 
(Lie tu va), IES Bez mi lia na (Is pa ni ja). 
Pro jek to tiks las – ge rin ti mo ky mo(si) 
ko ky bę ir veiks min gu mą, in teg ruo

jant gam tos moks lų, tech no lo gi jų, in ži ne ri jos ir ma te ma ti kos 
(angl. Scien ce, Tech no lo gy, En gi ne e ring, Mat he ma tics, STEM) 
da ly kus į ug dy mo(si) pro ce są, stip ri nant mo ky mo si, moks li nių 
ty ri mų ir ino va ci jų die gi mo si ner ge ti nius ry šius.

Jau vy ko ke tu rios šio pro jek to veik los. 2016 m. spa lio pa
bai go je Len ki jo je su reng tas pir ma sis tarp tau ti nis mo ky to jų – 
pro jek to da ly vių – su si ti ki mas, ku rio pa grin di nis tiks las bu vo 
ap tar ti bū si mų mo bi lu mų da tas, pa si skirs ty tus dar bus, pro jek to 
lau kia mus re zul ta tus, vy ko ir šio su si ti ki mo įver ti ni mas. Nau jo
vė – nu spręs ta vi są me džia gą apie pro jek tą skelb ti vir tu a lio je 
mo ky mo si ap lin ko je „Mo od le“. Tarp tau ti nio su si ti ki mo da ly viams 
bu vo or ga ni zuo ta kul tū ri nėedu ka ci nė pro gra ma: ap lan ky tas 
ar chi tek tū ri nis kom plek sas Kro ku vo je, bu vu si Len ki jos ka ra lių 
re zi den ci ja, Uni ver si te to mu zie jus, ar chi tek tū ri nis an sam blis – 
Pau lie čių vie nuo ly nas Čens ta ka vo je. Per su si ti ki mą bu vo 
stip ri na mos ben dra dar bia vi mo ir ben dra vi mo, tarp kul tū ri nės 
kom pe ten ci jos.

2017 m. va sa rį Mo lė tų gim na zi jos III kla sių mo ki nių ir mo ky
to jų ko man da da ly va vo pir mo jo mo bi lu mo veik lo se Bel gi jo je. 
Vi są sa vai tę vy ko įvai rūs edu ka ci niai už si ė mi mai, or ga ni zuo tos 
iš vy kos. Mo ki niai da ly va vo STEM da ly kų pa mo ko je, per ku rią 
tu rė jo at lik ti už duo tį: su kur ti iš ra din gą prie tai są, pa dė sian tį iš
spręs ti kas die nes pro ble mas, su kur ti fil muo tą siu že tą ir pri sta
ty ti sa vo idė ją bei pro duk tą. Gim na zis tai su kū rė elas ti nį dir žą 
su pirš to ant spau do už rak tu – šis prietaisas bū tų nau do ja mas 
as me ni niams daik tams sau go ti. Atlikdami šią už duo tį mo ki
niai pa to bu li no ben dra dar bia vi mo ir ben dra vi mo an glų kal ba 
kom pe ten ci jas, in for ma ci jos ieš ko ji mo ge bė ji mus. Ap lan ky tos 
Bel gi jos mo kyk los la bo ra to ri jo je (tu rin čio je 3D skait me ni nę 
įran gą) mo ki niai kū rė sta lo žai di mus, o mo ky to jai – val dy mo 
pul te lį su mik ro sche ma. Or ga ni zuo tos ir edu ka ci nės iš vy kos. 
Mo ki niai džiau gė si, kad galėjo gy ve nti šei mo se, nes tai pa dė jo 
la biau pa žin ti ki tą ša lį, jos kul tū rą, tra di ci jas, žmo nes. Iš Bel gi jos 
grį žo me ku pi ni pa čių ge riau sių įspū džių.

Molėtųgimnazijospatirtisprojekte„Modernikarta“

Šių me tų pa va sa rį da ly va vo me 
mo bi lu mo veik lo se Is pa ni jos IES 
Bez mi lia na mo kyk lo je, ku ri stip ri in for
ma ci nių tech no lo gi jų sri ty je. Mo ki niai, 
dirb da mi gru pė mis, tu rė jo su rink ti 
in ter ne to ka be lį ir kon fi gū ruo ti be vie
lio ry šio pri ei gos taš ką. Taip stip ri no  
ko man di nio dar bo, ko mu ni ka vi mo 
an glų kal ba, in for ma ci nių tech no lo gi jų 
ge bė ji mus. Mo ky to jai pra plė tė sa vo 
ži nias apie „Mo od le“ vir tu a lią ap lin ką, 
jos nau do ji mo ga li my bes, ana li za vo ir 
ly gi no at lik tos ap klau sos apie STEM 
re zul ta tus. Pro jek to mo bi lu mo da ly viai 
vy ko į edu ka ci nespa žin ti nes iš vy kas į 

Pi ka so, Ron dos, Al hamb ros mu zie jus, su si pa ži no su Gra na
dos, Ma la gos, Ron dos se na mies čiais, ar chi tek tū ra, ža vė jo si 
Is pa ni jos gam ta.

Spa lį vy ko tre čia sis pro jek to da ly vių su si ti ki mas Lie tu vo je. 
Vi są sa vai tę Mo lė tų gim na zi jo je ir už jos ri bų or ga ni zuo tos 
dar bi nės se si jos, mo ky mo si veik los, įvai rios edu ka ci nėspa
žin ti nės iš vy kos. Pro jek to da ly viai bu vo pa kvies ti į ak ty vią 
su si pa ži ni mo „Led lau žis“ veik lą, per lie tu vių kal bos pa mo ką 
mo kė si ker ti nių lie tu viš kų žo džių ir pri sta tė sa vo mo kyk las. 
Vė liau da ly va vo gim na zi jos de ba tų klu bo na rių ve da mo je 
STEM da ly kų pa mo ko je „STEM yra nau din gas“, per ku rią 
dis ku ta vo, iš sa kė sa vo po žiū rį į STEM. Įdo mios veik los vy ko 
ir edu ka ci nė je 3D pro gra mo je „Apie Mo lė tų kraš tą“ Mo lė tų 
tu riz mo cen tre. Pro jek to da ly viai vy ko į Vil niaus Ge di mi no 
tech ni kos uni ver si te to (šio pro jek to part ne riai) che mi jos, 
fi zi kos ir sta ty bų kon struk ci jų la bo ra to ri jas, ku rio se su si pa
ži no su vyk do mais ty ri mais ir ban dy mais, su ži no jo, ko kiais 
tiks lais yra nau do ja mi fi zi ki niai įren gi niai, pa tys juos iš ban dė.
Tre čio ji die na bu vo įspū din ga. Atvykusioje mo bi lio jo je Vil niaus 

uni ver si te to (VU) la bo ra to ri jo je pro jek to da ly viai at li ko ban dy
mus: ty rė ir iš sky rė DNR. Vė liau da ly viai, dirb da mi gru pė mis, 
prak tiš kai tai kė in ži ne ri jos, fi zi kos ži nias sta ty da mi ma ka ro nų 
til tus. Šio se veik lo se ypač iš ryš kė jo STEM pri tai ko mu mas 
prak ti ko je, bu vo to bu li na mi pro ble mų spren di mo ge bė ji mai 
ir ko man di nio dar bo įgū džiai. Per edu ka ci nes veik las Mo lė tų 
Et no kos mo lo gi jos cen tre ir Alan tos bio jė gai nė je mo ki niai at li ko 
už duo tis, ku rio se tai kė ma te ma ti kos ir fi zi kos ži nias, spren dė 
fi zi ki nes ir ma te ma ti nes pro ble mas, stip ri no ko man di nio dar bo, 
ben dra dar bia vi mo įgū džius. Pro jek to da ly viai lan kė si tra di ci nių 
ama tų cen tre „Me niš kas kai mas“, ten da ly va vo veik lo je „Se nų
jų ama tų at gai vi ni mas pa nau do jant na tū ra lius da žus, de gi mo 
re ak ci jas“. Su si pa ži no ir prak tiš kai iš ban dė žva kių lie ji mo, 
mo lio žie di mo, vė li mo tech no lo gi jas. Mo ki niai ra šė straips
ne lius „Gam tos ir moks lo“ žur na lui (ku rį tu rės iš leis ti Lie tu vos 
ko man da) apie įgy tą pa tir tį per šio mo bi lu mo veik las. Vy ko ir 
edu ka ci nėspa žin ti nės iš vy kos. Sve čiams ne iš dil do mą įspū dį 
pa li ko Vil niaus se na mies tis, pa žin ti nės eks kur si jos VU bib lio
te ko je, uni ver si te to kie me liuo se, Alan tos dva ro Vai do to Žu ko 
me no ga le ri jo je, pra mo gos Anykš čių me džių la jų ta ke... Įgy ta 
pa tir tis pa to bu li no da ly vių pro ble mų spren di mo ir ben dra dar
bia vi mo, mo kė ji mo mo ky tis kom pe ten ci jas ir su pra ti mą, kaip 
STEM ug dy mas ga li bū ti tai ko mas prak ti ko je, su stip ri no da ly vių 
an glų kal bos ge bė ji mus, tarp kul tū ri nę kom pe ten ci ją.

Dau giau in for ma ci jos apie pro jek tą ga li te ras ti so cia li nia me 
tin kle „Fa ce bo ok“ (vie ša gru pė „Eras mus – In no va ti ve Ge ne
ra tion“).

ŠisprojektasfinansuojamasremiantEuroposKomisijai.Straipsnisatspindi
tikautoriauspožiūrį,todėlKomisijanegalibūtilaikomaatsakingaužbetkokį
jamepateikiamosinformacijosnaudojimą.

RitaKAVALIAUSKAITĖ
Molėtųg-josmokytoja,projekto„Modernikarta“koordinatorė
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2015 m. tuo me ti nė Vil niaus „Ge nio“ pra di nė mo kyk la 
įsi trau kė į „Eras mus+“ pro gra mos pro jek tą „Žo džiai jun
gia mus“ (angl. „Words Uni te Us“). Da li ji ma sis kul tū ri ne, 
edu ka ci ne, so cia li ne, kal bi ne pa tir ti mi tarp Bul ga ri jos, 
Ru mu ni jos, Lat vi jos, Grai ki jos ir Lie tu vos mo kyk lų bei 
vai kų dar že lio vy ko dve jus me tus (iki 20170831).

„Žo džiai jun gia mus“ pro jek tas – vai kų so cia li za ci ja 
tarp kul tū ri niu lyg me niu. Vi si su si pa žįs ta su da ly vių ša
lių kal ba (ieš ko pa na šu mų), kul tū ra ir jos tra di ci jo mis, 
is to ri ja. Da ly vau jan čių ša lių vai kai (nuo 6 iki 14 me tų 
am žiaus) skai to le gen das apie mi ti nius he ro jus ir jas 
šiuo lai kiš kai in ter pre tuo ja (su ku ria ko mik sus), pri sta
to vi so pro jek to au di to ri jai. To kia veik la vy ko 2016 m. 
ba lan dį Grai ki jo je, He rak lio no mies te.

Bul ga ri jo je, Ve li ko Tir no vo mies te, pro jek to da ly viai 
ins ce ni za vo pa si rink tos ša lies pa sa kas, pa vyz džiui, 
lie tu vių vai kai pa si rin ko kai my ni nės Lat vi jos pa sa ką 
apie Ry gos įkū ri mą. Mo ky da mie si an gliš kai ją sek ti, 
vai di no, fil ma vo ir ieš ko jo pa na šu mų, sie jan čių Lat vi
jos ir Lie tu vos mies tų įkū ri mą. Šven ta sis Kris to fo ras – Vil niaus 
glo bė jas – vaiz duo ja mas Vil niaus mies to her be ne šan tis per 
upę kū di kė lį Jė zų, jis yra ir ke liau to jų, vai ruo to jų glo bė jas. Ry
gos mies to įkū ri mo le gen do je pa grin di nis vei kė jas – Kris ta pas. 
Vai kai džiau gė si at ra dę to kį mies tus sie jan tį fak tą. Grai kų ko
man da ža vė jo si grai kų– lie tu vių kal bo se pa na šiai skam ban čiais 
žo džiais, pa na šios net žo džių ga lū nės: -us, -as.

Kiek vie na pro jek to ko man da sa vo ša lį pri sta tė skir tin gai, 
pa brė žė gra žiau sius is to ri nius, kul tū ri nius pri va lu mus. Pa vyz
džiui, Bul ga ri jo je vi si ste bė jo si ap žval gos aikš te lė je vy ku siu 
ne pa kar to ja mu švie sų ir mu zi kos šou, ku ris pri sta tė mies to 
is to ri ją. Grai ki ja vi sus pa ver gė sa vo šo kiais, ypač žy miuo ju 
sir ta kiu. Lie tu vos ko man da ne ga lė jo at si džiaug ti sve čių su si
ža vė ji mo šūks niais už ko pus ant Ker na vės pi lia kal nių, Vil niaus 
kal vų, Tra kų pi ly je. Ru mu ni ja, ku rio je „Eras mus+“ pro jek to 
da ly viai pri sta tė žy miau sias ša lies pi lis, daug lai ko sky rė pi  

„Žodžiaijungiamus“

lių ar chi tek tū ros de ta lėms, is to ri jai.
2016 m. sau sio vi du ry je Ru mu ni

jos (pro jek to ko or di na to rės) mies
te ly je Vul ca na Bai pro jek to da ly viai 
ap lan kė Dra ku los ir Pe le šo pi lis. 
Vi siems bu vo aiš ku, kad Dra ku los 
pi lis kal nuo se ki to kia nei Tra kų pi lis 
eže ruo se. Kiek vie na ko man da pri
sta tė sa vo ša lies žy miau sias pi lis, 
ieš ko jo pa na šu mų ir skir tu mų.

Lat vi jo je 2016 m. rug sė jį pa grin
di nis dar bas bu vo pa pil dy ti an glų 
kal bos žo dy ną, pa vyz džiui, vai kai 
gru pe lė mis an gliš kus žo džius ir fra
zes ver tė į ru mu nų, lie tu vių, lat vių, 
grai kų, bul ga rų kal bas. Taip bu vo 
su da ry tas 6 kal bų žo dy nas. Dar bas 
gru pė se, kur dir bo vai kai iš skir tin gų 
ša lių ir tu rė jo ga li my bę grei čiau su
si pa žin ti, su si drau gau ti, bu vo ypač 
įsi min ti nas.

Tarp tau ti nis su si ti ki mas Lie tu
vo je 2016 m. bir že lį bu vo skir tas 
lie tu vių liau dies dai noms, šo kiams, 
in stru men tams. Vi si mo ki niai at ra do 
pu čia mų jų in stru men tų pa na šu mų. 
Mū sų ko man dos mo ky to ja pa ro dė, 
kaip ga li ma pa si ga min ti sku du čius, 
pa mo kė pa dū duo ti su tar ti nę. Dai
na vo me tra di ci nes ša lių dai nas, 
py nė me drau gys tės apy ran kes, 
su si pa ži no me su tra di ci niais raš tais.

Pa sa kų pri sta ty mai vy ko Bul
ga ri jos Ve li ko Tir no vo mies te šių 
me tų ko vą. Vi siems bu vo įdo mi 
lie tu viš ko ji „Eg lė Žal čių ka ra lie nė“, 
pri im ti nes nė ru mu nų pa aug liams 
dėl ne lai min gos mei lės te ma ti kos. 

Bul ga rų vai kų dar že lio auk lė ti niams pa ti ko grai kiš ko ji naš lai tė
lės is to ri ja, lat viams – ru mu nų, lie tu viams – lat vių mies to įkū ri mo  
le gen da.

Pro jek to re zul ta tai – bai gia mie ji dar bai: pri sta ty mai „Ma no 
mo kyk la“, „Mano šalis“, „Mano regionas“, „Mano šalis – mano 
papročiai“, elek tro ni nė kny ga – 6 kal bų žo dy nas su po pu lia
riau siais žo džiais ir fra zė mis, iš mok ti kiek vie nos ša lies part
ne rės tra di ci niai šo kiai, spor ti niai žai di mai, tra di ci nės dai nos, 
le gen dos.

Pro jek to „Žo džiai jun gia mus“ es mė – mo ky tis kal bų, pa drą
sin ti mo ki nius kal bė ti an gliš kai. Mus su jun gė ne tik kal ba, dai  
nos, šo kiai, bet ir stip ri drau gys tė.

GiedrėNARUŠEVIČIŪTĖ
Vilniaus„Genio“prog-josmokytojametodininkė

JūratėPAURYTĖ
Projektokoordinatorė
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Sma gu, kai at ėjęs į pa mo ką pa ma tai ki taip 
su sta ty tus suo lus. O jei gu dar ant jų padėta ser
ve tė lių ir ar ba tos puo de lių?.. Dar la biau su in tri
ga vo drau ge su mu mis, sep tin to kais, į lie tu vių 
kal bos ka bi ne tą at ke lia vę 6 kla sės mo ki niai...

Taip spa lio 25 d. Pa lan gos Šven to sios 
pa grin di nė je mo kyk lo je pra si dė jo in teg ruo ta 
lie tu vių kal bos ir bio lo gi jos pa mo ka „Gam ta 
džiu gi na, gam ta įkve pia, gam ta gy do“. Ją ve
dė lie tu vių kal bos mokytoja Ni jo lė Šauk lie nė 
ir bio lo gi jos mo ky to ja Ve ro ni ka Kau liu vie nė. 
Mo ky to jų žo džiais, tai bu vo tar tum „ma žu tė 
kon fe ren ci ja“, ku rio je sep tin to kai ta po pra ne
šė jais, o šeš to kai – klau sy to jais, ver tin to jais.

Mes, sep tin to kai, pri sta tė me sa vo pa reng
tą me džia gą apie po etės Ja ni nos De gu ty tės 
kny gos „Pie me nai tė ka ra lai tė“ ei lė raš čiuo se 
ap ra šy tus vais ti nius au ga lus: asiūk lį, ša la vi ją, 
aje rą, mė tą, dil gė lę, vir žį, čiob re lį, pe ly ną. Tam 
ruo šė mės vi są mė ne sį: rei kė jo iš si aiš kin ti, kaip 
tie au ga lai at ro do, kur au ga, nuo ko kių li gų gy
do, kuo įdo mūs, ko kią nau dą duo da žmo gui. 
Vi są in for ma ci ją su dė jo me į skaid res.

Kiek vie nas tu rė jo at lik ti ir kal bos ty ri mo dar
bą: pa si rink tu šrif tu skaid rė se iš ra šy tą ei lė raš tį 
iliust ruo ti, su skai čiuo ti, kiek pro cen tų kū ri ny je su da ro daik ta var
džiai, veiks ma žo džiai, būd var džiai, įvar džiai, skait var džiai, prie
veiks miai, prie links niai, jung tu kai, jaus tu kai, iš tik tu kai, da le ly tės. 
Ka dan gi po etė sa vo ei lė raš čiuo se vi sus au ga lus vaiz da vo kaip 
gy vas, jau čian čias bū ty bes, rei kė jo iš mok ti min ti nai pa ci tuo ti 
gra žiau sias per so ni fi ka ci jas. Skai čiuo da mi pro cen tus, kur da mi 
kom piu te ri nes pa teik tis, ga lė jo me kon sul tuo tis su ma te ma ti kos, 
in for ma ti kos mo ky to jais ir bib lio te ki nin ke.

Kiek vie no pa teik tis bu vo vis ki to kia. Ne rin ga Vaš ky tė nu
ste bi no „gy vo mis“ iliust ra ci jo mis: skrai dė paukš čiai, plau kė 
de be sys, li jo, sklei dė si žie dai, Lu kas De jus – spal vin go mis 
diag ra mo mis, pa de dan čio mis su pras ti ei lė raš ty je pa var to tų 
kal bos da lių pro por ci jas.

Šeš to kai įdė miai mū sų klau sė si, už si ra šė tai, kas jiems bu vo 

įdo mu, pa tei kė klau si mų. Bu vo ma lo nu ma ty ti, kad jie su si do
mė jo mū sų pri sta to mais au ga lais. Drau ge pa da rė me iš va dą, 
kad ei lė raš čiuo se kal bos da lių „ka ra liai“ yra daik ta var džiai, 
veiks ma žo džiai ir būd var džiai, o ki tos kal bos da lys tar tum tar
nau ja: pa va duo ja, pa pil do, pa tiks li na, pa gra ži na, su jun gia...

Pa mo kos pa bai go je vi si skan da vo me len to je už ra šy tą pa mo
kos šū kį: „Gam ta džiu gi na, gam ta įkve pia, gam ta gy do!“. Pas kui 
gė rė me kve pian čią mė tų ir gar džią dil gė lių ar ba tą, vai ši no mės 
„Svei kuo lių“ sau sai niais. Ma no me, kad to kios pa mo kos tu rė
tų vyk ti daž niau. Toks mo ky ma sis yra įdo mus, ne var gi na, tai 
tar tum ma ža šven tė, per ku rią vi siems ma lo nu, įdo mu ir ge ra.

EgidijaJAPERTAITĖ,JonasBUBELIS
7klasėsmokiniai

„Gamtadžiugina,gamtaįkvepia,gamtagydo“: 
pamoka,perkuriąnebuvonuobodu

Lie tu vos mo kyk lų bib lio te kų dar buo to jų aso cia ci ja kvie tė 
spa lio mė ne sį Lie tu vos mo kyk lų ben druo me nes ak ty viai ir 
kū ry bin gai sa vo bib lio te ko se or ga ni zuo ti veik las, dis ku si jas, 
ren gi nius te ma „Mo kau ir mo kau si su bib lio te ka“. Šios ini cia
ty vos tiks las – pa ska tin ti Lie tu vos mo kyk las, jų bib lio te kas ir 
ben druo me nes glau džiau ir veiks min giau ben dra dar biau ti, 
sie kiant ben drų švie ti mo ir ug dy mo tiks lų.

Kas met mū sų pro gim na zi jos bib lio te ko je, skai tyk lo je vyks
ta įvai rūs ren gi niai. Tad šie met bib lio te kos dar buo to jos ir vėl 
sa vo skai ty to jus kvie tė kar tu švęs ti ir ak ty viai da ly vau ti šiuo se 
ren gi niuo se:

 � „Gra žiau sias žo dis mo ky to jui“. 3 kla sių mo ki nių dar be lių 
pa ro da.
 � Ak ci ja „Tvar kin gi va do vė liai“.
 � „Svei ka, kny ge le!“. Pir mo kų ap si lan ky mas bib lio te ko je, 
skai tyk lo je.
 � Pa skai ta „Kom piu te ri nių žai di mų ža la“.

Spalis–mokyklųbibliotekųmėnuo 
RadviliškioVincoKudirkosprogimnazijoje

 � Po pie tė su pail gin tos gru pės mo ki niais „Ką reiš kia bū ti 
man da giam“.
 � Pro jek tas su 4b kla se „Kny ga ki taip“.

Skai tyk lo je vy ko 3 kla sių mo ki nių dar be lių pa ro da, ku ri bu vo 
pa va din ta „Gra žiau sias žo dis mo ky to jui“. Mo ki niai ra šė gra
žiau sius žo džius mo ky to jams ir juos puo šė.

Pro gim na zi jo je skel bė me ak ci ją „Tvar kin gi va do vė liai“, ku rios 
tiks las – gerb ti, sau go ti, tau so ti va do vė lius, iš ku rių mo ky sis dar 
ke lios mo ki nių lai dos. Mo kyk los bib lio te ki nin kė Gra ži na Iva
naus kie nė kar tu su ak ty vių mo ki nių ta ry bos na rė mis Gab rie le, 
To ma ir Ema tik ri no, kaip mo ki niai tau so ja sa vo va do vė lius. 
Iš va da – la biau siai va do vė liais rū pi na si pra di nių kla sių mo ki niai, 
nuo jų ne at si lie ka ir vy res nie ji. Tvar kin gų va do vė lių sa vi nin kams 
ta ry bos na rės įtei kė ša lies mo ki nių pieš tus skir tu kus, taip bu vo 
ska ti na ma tau so ti mo kyk los va do vė lius.

Spa liui įpu sė jus, bib lio te kos skai tyk lo je pir mą kar tą ap si lan kė 
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pir mo kai. Kad ga lė tų tap ti tik rais skai ty to jais, jie tu rė jo su si pa
žin ti su bib lio te kos, skai tyk los el ge sio tai syk lė mis. Džiu gu, kad 
vi si ži no jo, jog bib lio te ko je rei kia elg tis gra žiai: ne ga li ma gar siai 
kal bė ti, bė gio ti, truk dy ti ki tiems skai ty to jams. Taip pat bū si mi 
ma žie ji skai ty to jai bu vo su pa žin din ti su „kny ge lių pra šy mais“. 
Skai tyk lo je bib lio te ki nin kė Vla da Šiaud vy tie nė skai tė Jus ti no 
Mar cin ke vi čiaus kny ge lę „Gry bų ka ras“, o į kla ses su grį žę pir

mo kė liai tu rė jo ją iliust ruo ti. Gra žiau si pie ši nu kai 
bu vo eks po nuo ja mi skai tyk lo je.

Ak tų sa lė je pra di nu kai iš klau sė pa skai tą „Kom
piu te ri nių žai di mų ža la“. Ją ve dė mo kyk los psi
cho lo gė Ag nė Kup ry tėIva naus kie nė. Psi cho lo gė 
pa brė žė, kad kom piu te ri niai žai di mai su ke lia 
pri klau so my bę, ag re si ją. Per il gas bu vi mas prie 
kom piu te rio su ke lia gal vos skaus mus, ga li pri si dė ti 
prie re gos pra stė ji mo, ri bo ja fi zi nį ak ty vu mą, su ke lia 
nu ga ros pro ble mų, trik do vai kų so cia li nius įgū džius.

Bib lio te ki nin kė V. Šiaud vy tie nė pa kvie tė pail
gin tos gru pės mo ki nius į po pie tę „Ką reiš kia bū ti 
man da giam“. Per ją kal bė jo apie man da gu mo tai
syk les, pa pa sa ko jo apie svar biau sius man da gaus 
ben dra vi mo žo de lius: ačiū, pra šau, at si pra šau. 
Bib lio te ki nin kė pa tei kė įvai riau sių el ge sio si tu a ci jų 
ir vė liau su mo ki niais ap ta rė, kaip de rė tų jo se elg tis.

Per dai lės ir tech no lo gi jų pa mo kas 4b kla sė da
ly va vo pro jek te „Kny ga ki taip“. Mo ki niai ak ty viai 
ir kū ry bin gai įsi trau kė į bib lio te ki nin kės G. Iva
naus kie nės pa siū ly tą dis ku si ją apie kny gas, ku rių 
nie kam ne be rei kia. Vi si drau ge ta rė si, ką su jo mis 
da ry ti... Iš se nų bio lo gi jos kny gų vai kai lanks tė lai

kik lius in for ma ci jos la pe liams, nuo trau koms, kar pė dru ge lius. 
Po dvie jų pa mo kų dar bo kny ga at gi mė ki taip: vir to sto vulai
kik liu, spal vin gais, mar gais dru ge liais.

Ti ki mės, kad ir at ei ty je pro gim na zi jos ben druo me nei bus 
įdo mūs pa na šūs ren gi niai ir ini cia ty vos.

Rad vi liš kio Vin co Ku dir kos pro g- jos bib lio te kos inf.

Ma ri jam po lės Ri man to Stan
ke vi čiaus pa grin di nės mo kyk
los 2b kla sės mo ki niai kar tu su 
sa vo mo ky to ja Ri ma Ur ba na vi
čie ne lap kri čio 13 d. pri si jun gė 
prie Aso cia ci jų „Nor den“ są jun
gos ir Šiau rės mi nist rų ta ry bos 
ren gia mos Šiau rės ša lių bib lio
te kų sa vai tės. Mo ki niai lan kė si 
Ma ri jam po lės Pet ro Kriau čiū no 
vie šo jo je bib lio te ko je or ga ni
zuo ja muo se gar si niuo se skai
ty muo se.

Jau dvi de šimt pir mą jį kar tą, 
ne nu si ženg da mi šio ren gi nio 
tra di ci joms, di de li ir ma ži kny
gos my lė to jai žva kių švie so je 
tuo pa čiu me tu vi so se Šiau rės 
ir Bal ti jos ša ly se bei ki tur Eu ro
po je su sė da klau sy tis gar si nių 
skai ty mų. To kia yra du de šimt
me čius gy vuo jan ti Šiau rės 
ša lių bib lio te kų sa vai tės idė ja. 
Šie met mi ni mos Suo mi jos 
100osios ne pri klau so my bės 
me ti nės, to dėl ypa tin gas dė
me sys ski ria mas suo mių li te ra
tū rai. Šį kart vy ko Mau rio Ku no 
kny gos „Lo bių sa la“ („Aarre
sa a ri“) gar si niai skai ty mai. 
Tai is to ri ja apie ma žą jį Dži mį, 
ran dan tį pa slap tin gą lo bių 
že mė la pį ir iš vyks tan tį į ne ži
no mą sa lą. Įgar si nant šį kū ri nį 

Šiaurėsšaliųliteratūrąskaitoantrokai

da ly va vo ir mū sų mo kyk los 2b kla sės mo ki nė Ug nė 
Gus tai ty tė. Kla sės drau gai kaip mat at pa ži no Ug nės 
bal są. Pa si bai gus skai ty mams, bib lio te kos dar buo
to jai su tei kė ga li my bę ant ro kė liams pa bū ti kny gų 
he ro jais: lo bių ieš ko to jais, nu ga lė to jais ir tie siog 
lai min gais vai kais, pa ty ru siais ma lo nias aki mir kas.

LaimaVAIČIŪNIENĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klos 

bibliotekosvedėja
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Lopšeliuose-darželiuose

Šių me tų spa lį Vil niaus lop še ly je
dar že ly je „Rak te lis“ ap si lan kė mo ky
to jų de le ga ci ja iš Es ti jos. Kal bų cen tro 
mo ky to jams, švie ti mo dar buo to jams 
bu vo įdo mu su ži no ti, kaip tau ti nių 
ma žu mų vai kai mo ko mi lie tu vių kal
bos. Ne pa ste bi mai pra ėjo vi zi tui skir ta 
va lan da, nes vy ko dis ku si jos, da li jo
mės pa tir ti mi. Džiu gu, kad tiek lie tu vių 
kal bos, tiek es tų kal bos ug dy mas 
tau ti nių ma žu mų vai kams vyks ta tais 
pa čiais me to dais, prin ci pais, ei na me 
tuo pa čiu ke liu. Ir tiks lai mū sų yra 
pa na šūs – kad vai kai pa mil tų kal bą. 
Juk pa mi lę no rės iš mok ti, mo ky sis 
ir kal bės.

Di rek to rė Da nu ta Mich no sve čiams 
pa pa sa ko jo apie dar že ly je jau dau
giau nei de šimt me tį vyks tan tį lie tu vių 
kal bos ug dy mą. To svar bą su pran ta 
ne tik įstai gos pe da go gai, bet ir tė vai, 
ku rių pa gei da vi mu vai kai kuo anks čiau pra de da mo ky tis lie tu vių 
kal bos. Sve čiams pa si do mė jus, ar yra vals ty bi nė lie tu vių kal
bos ug dy mo dar že ly je pro gra ma, di rek to rė pri sta tė „Rak te lio“ 
pe da go gių – Te re sos Ja kub ce vič, ma no, Ag nės Šče be die nės, 
ir Re gi nos Po lei ko – pa reng tą „Lie tu vių kal bos ge bė ji mų ug
dy mo pro gra mą“.

Mū sų dar že ly je vai kai jau nuo ket ve rių me tų žais da mi, pieš
da mi su si pa žįs ta su pir maisiais lie tu viš kais žo džiais. Pa sak ug
dy to jos T. Ja kub ce vič, ypač ma žy liai mėgs ta ei liuo tus trum pus 
ei lė raš tu kus, links mas dai ne les. Vy res ni vai kai lau kia žai dy bi nių 
už duo čių, ku rias no riai at lie ka. Svar biau sia pe da go gui yra pa
jaus ti kiek vie ną vai ką, ko kia me kal bos su pra ti mo žings ne ly je jis 
yra, leis ti mo ky tis kal bos ir to bu lė ti pa gal ge bė ji mus. Su ti ki me, 
vai kų kal bos su pra ti mo, kal bė ji mo ge bė ji mai la bai skir tin gi: 
vie ni dar tik ple čia pa sy vų jį žo dy ną, ki ti ban do kal bė ti at ski rais 
žo džiais, daug ką su pran ta, tre ti jau dė lio ja sa ki nius. Ypač svar

Es ti jos mo ky to jai Lie tu vo je

bu mo kan tis kal bos jaus tis sau giai, ti kė ti sa vi mi, pa tir ti sėk mę. 
Sau gu mą, pa si ti kė ji mą tu ri už tik rin ti ug dy to jas.

Mo ky to jai iš Es ti jos pa gei da vo pa ma ty ti ug dy mo si pro ce są. 
Į sa lę pa kvie čiau prieš mo kyk li nio ug dy mo gru pės vai kus, šie 
sve čiams pa do va no jo ry ti nį lie tu viš ką pa si svei ki ni mą – dai ne lę 
su ju de siais. Vai kai tu rė jo ne tik iš mok ti teks tą, bet ir su pras ti 
žo džius, ku riuos dai nuo ja. Taip pat prieš mo kyk li nu kai ins ce ni
za vo ru de nį. Ins ce ni za ci ja at spin dė jo, kaip jie su pran ta lie tu vių 
kal bos žo džius. Iš klau sė me mo ky to jų iš Es ti jos pa ste bė ji mus, 
kad vai kams ši veik la pa tin ka, jie ne jau čia su var žy mo, ne pa to
gu mo ar įtam pos. Tai di de lis įver ti ni mas. Dar kar tą įsi ti ki no me, 
kad vis ką da ro me tei sin gai.

Esa me pa kvies ti į Es ti ją su si pa žin ti su jų pa tir ti mi ug dant 
vals ty bi nę kal bą.

AgnėŠČEBEDIENĖ
Vilniausl.-d.„Raktelis“direktorėspavaduotojaugdymui

Jau daug me tų Pa ne vė žio lop še lisdar že lis „Si gu tė“ džiau gia
si so cia li ne part ne rys te su mo kyk lo mis. Kas met or ga ni zuo ja mi 
ben dri prieš mo kyk li nių gru pių ir mo kyk lų, ku rias vai kai ke ti na 
lan ky ti, va do vų, mo ky to jų, dar že lio ad mi nist ra ci jos, lo go pe dų, 
spe cia lio jo pe da go go su si ti ki mai.

Lap kri čio pir mą ją sa vai tę į ak tų sa lę su gu žė jo dau gy bė 
so cia li nių part ne rių: pra di nės mo kyk los, Ro žy no, „Auš ros“, 
„Vil ties“, „Vy tu rio“ pro gim na zi jų va do vai, mo ky to jai. At vy ko 
ko ne vi si dar že lio prieš mo kyk li nių gru pių vaikų tė vai. Jiems 
ak tu a lu, ku rią mo kyk lą nuo rug sė jo lan kys bū si mie ji pir mo kai. 
Su si ti ki mas pra si dė jo nuo tai kin gu prieš mo kyk li nu kų pa si ro dy
mu. Lop še liodar že lio di rek to rė Be ru tė Lau rec kie nė pa svei ki no 
su si rin ku siuo sius, pa ska ti no įsi klau sy ti vie niems į ki tus, iš girs ti.

Kiek vie nos mo kyk los at sto vai, pa nau do da mi in for ma ci nes 
tech no lo gi jas, pri sta tė sa vo įstaigas, iš da li jo lanks ti nu kus, laik
raš tu kus ir kt. Tė ve liai ga lė jo už duo ti klau si mų, į ku riuos tuoj pat 
ga vo iš sa mius at sa ky mus. Mo ky to jai siū lė at vyk ti į mo kyk las, 

Socialinėpartnerystėtarplopšelio-darželio„Sigutė“ 
irbendrojougdymomokyklų

jas ap žiū rė ti, pa ben drau ti su vi sais pe da go gais. Juk vai kui 
svar biau sia, koks bus jo pir ma sis mo ky to jas, kaip jis įtvir tins 
pa grin dus, gau tus dar že ly je. Mo ky to jai džiau gė si, kad iš mū sų 
dar že lio at vy kę vai kai yra ge rai pa si ren gę mo ky tis mo kyk lo je. 
Tai vi sų ben druo me nės na rių nuo pel nas, ko man di nis dar bas, 
tė ve lių pa stan gos ben dra dar biau ti.

Dar že lio lo go pe dės Mi la Za jan kaus kie nė ir Vi ta li ja Rim ku vie
nė pa brė žė kon sul ta ci nių va lan dė lių svar bą vai ko la bui, ska ti no 
tė ve lius dar ak ty viau jas lan ky ti, sie kiant iš veng ti pro ble mų 
per ėjus į mo kyk las. Kal bos ir kal bė ji mo su tri ki mų, el ge sio ir 
emo ci jų pro ble mų tu rin čių vai kų vis dau gė ja, to dėl tik kar tu 
ga li me pa leng vin ti vai ko ke lią, ku riuo tu rės ei ti il gus me tus.

Dis ku si jos tarp ad mi nist ra ci jos ir mo kyk lų at sto vų tę sė si prie 
ap skri to jo sta lo. Pri im tas ben dras nu ta ri mas – to bu lin ti tar pu
sa vio są vei ką, sie kiant vi sa pu siš kos pa gal bos vai kui.

Pa ne vė žio l.-d. „Si gu tė“ inf.
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„Lietuva yr geltuona sauli i žydra
mielynapadongi...“

Telšių lopšelyjedarželyje „Mastis“ vyko 
tradicinis skaitymų žemaitiškai konkursas 
„Papasakuok mon, kas ta Lietuva“. Renginį 
skyrėme artėjančiam Lietuvos šimtmečiui 
paminėti ir gimtajai žemaičių tarmei puo-
selėti. Konkurso tikslas – ugdyti meilės 
jausmą savo kraštui, jo praeičiai, branginti 
tėvų, senelių kalbą, skatinti vartoti žemai-
čių tarmę, puoselėti jos autentiškumą tarp 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų.

Žmogaus jungtis su pasauliu užsimezga 
nuo gimimo. Pirmiausia šeimoje vaikas pa-
tiria gėrio ir grožio, tautos kultūros vertybių 
užuomazgas. Šeimoje, o vėliau ir ugdymo 
įstaigoje mažajam praskleidžiamos etninės 
kultūros erdvės, protėvių gyvenimo išmintis. 
Etninę kultūrą suprasdamos kaip tradicinę 
tautos kultūros vertybių visumą, mes, Telšių 
lopšeliodarželio „Mastis“ pedagogės, sėk
mingai ją integruojame į ugdomąją veiklą.

Konkurso dalyvius pasveikino ir ne-
pamiršti savo gimtosios tarmės linkėjo 
direktorė Danutė Popovič. Gražų ir pras-
mingą renginį, kuriame netrūko linksmo 
šurmulio ir geros nuotaikos, dar labiau savo 
dainomis ir šokiais pakylėjo mūsų mažieji 
ansamblio „Cyrulioka“ nariai ir jų vadovė 
Rita Macijauskienė. Mažieji pasakoriai iš 
lopšeliųdarželių „Eglutė“, „Nykštukas“ ir 

„Papasakuokmon,kastaLietuva...“

„Mastis“ deklamavo eiles, pasakojo įvairiau-
sius pasakojimus, sekė pasakas ir sakmes 
žemaičių tarme.

Vertinimo komisijos nariams buvo ne-
lengva iš būrio pasakorių išskirti tuos, 
kurie meniškiausiai perteikė pasirinktus 
kūrinėlius. Vis dėlto bendru vertinimo 
komisijos sutarimu geriausiai įvertintos ir 
konkurso laureatėmis paskelbtos: Luknė 
Kasparavičiūtė ir Viktorija Gorodkovaitė iš 
lopšeliodarželio „Mastis“ (auklėtoja Jūratė 
Rubavičienė) bei Karolina Bytautaitė iš lop-
šeliodarželio „Eglutė“ (ruošė mama Ingrida 
ir auklėtoja Vida Intaitė). Konkurso laureatai 
turi galimybę atstovauti mūsų rajonui regio-
niniame „Skaitymai žemaitiškai“ konkurse. 
Komisijos skatinamasis prizas už temos 
atskleidimą atiteko Pauliui Načučenko iš 
lopšeliodarželio „Eglutė“ (auklėtoja Dalia 
Kačinskienė). Visi dalyviai ir juos ruošę pe-
dagogai buvo apdovanoti padėkos raštais 
ir atminimo dovanėlėmis.

Mes, renginio sumanytojos (Jūratė 
Rubavičienė ir Dalia Balsienė), dėkojome 
visiems susirinkusiesiems ir linkėjome: 
„Galvuoti api Lietuva šindėin, gyventi anuo 
daba, mylieti, džiaugtėis, korti i būti laimin-
gas šindėin, nes Lietuvuo mums douta tėik 
daug, tik turiekem akis ton pamatyti, šėrdi – 
pamėlti, i ronkas – vėsus apkabinti...“

DaliaBALSIENĖ,JūratėRUBAVIČIENĖ
Telšiųl.-d.„Mastis“auklėtojosmetodininkės

Ju dė ji mas – ma lo ni ir 
džiu gi veik la. Ju dant ne 
tik la vi na mas kū nas, bet 
ir ug do mos as me ni nės 
ver ty bės. Tai ypač svar
bu iki mo kyk li nio am žiaus 
vai kams. Šiam am žiaus 
tarps niui bū din gas di
des nis ju dė ji mo po rei kis, 
ku ris yra pri gim ti nis, o ne 
su vo kia mas są mo nin gai. 
Ju dė ji mo džiaugs mą vai
kai pa ti ria tik ta da, kai ju
dė ji mas ne slo pi na mas, 
bet ska ti na mas, tam su
da ro mos pa lan kios są
ly gos, kai sa va ran kiš kai 
ga li at ras ti nau jų ju dė ji
mo bū dų ir de ri nių.

Mū sų pro jek to už da vi nys – ska tin ti fi zi nį vai kų ir tėvų ak
ty vu mą, iš mo ky ti ma žy lius svei kai gy ven ti, stip rin ti ir sau go ti 
svei ka tą. Fi zi nė veik la – reikš min ga mū sų įstai gos ug dy mo 
or ga ni za vi mo pro ce so da lis, o kas die nis vai kų grū di ni mas pa
de da už au gin ti svei ką as me ny bę.

Įgy ven din da mos sa vo pro jek tą sten gė mės įtrauk ti įstai gos 
ben druo me nės na rius, ug dy ti nių tė vus ir so cia li nius part ne rius 
iš lop še liodar že lio „Jur gi nė lis“. Tė vų ak ty vu mas įro dė, kad vi

„Žaidžiu,judu,sveikaigyvenu“

suo me nė nė ra abe jin ga vai ko svei ka tai. Mes, svei ka tin gu mo 
pro jek to or ga ni za to rės, ti ki me, kad įskie pi ję fi zi nio ak ty vu mo 
po rei kį dar anks ty vo je vai kys tė je už au gin si me svei kus ir fi ziš kai 
stip rius žmo nes, pa dė si me ma žie siems su vok ti svei kos gy ven
se nos es mę ir su teik si me ži nių apie svei ka tą.

JelenaCHVOSTOVA,ŽanaMACKEVIČ
Vilniausl.-d„Zylutė“auklėtojosmetodininkės
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Klai pė dos lop še lisdar že lis „Trau ki nu
kas“ šių me tų pra džio je su bū rė Lat vi jos ir 
Lie tu vos ug dy mo įstai gas į ben drą pro jek tą 
„Mes – Bal ti jos jū ros vai kai“, ku ris tę sė si 
iki spa lio pa bai gos. Šio je pro jek ti nė je veik
lo je da ly va vo Lie po jos lop še liaidar že liai 
„Lies mi na“, „Dzin ta ri nis“ ir Klai pė dos lop
še liaidar že liai „Trau ki nu kas“, „Ait va rė lis“, 
„Lie pai tė“, „Pu ti nė lis“, „Ping vi nu kas“.

Pro jek tas bu vo skir tas pi lie tiš ku mui ug
dy ti, pa gar bai ir to le ran ci jai prie Bal ti jos 
jū ros gy ve nan čioms tau toms ska tin ti, taip 
pat puoselėti drau giš kiems san ty kiams ir 
mei lei mus su pan čiai ap lin kai: pa jū riui, 
aug me ni jai, Bal ti jos jū rai. Tuo tiks lu va sa rio 
mė ne sį or ga ni za vo me ren gi nį „Aš ir tu – 
ma žie ji klai pė die čiai“, ku ria me da ly va vo 
Klai pė dos lop še liaidar že liai „Trau ki nu kas“, 
„Pu ti nė lis“, „Ping vi nu kas“.

Per įvai rias pro jek ti nes veik las ma žie ji ir 
dar že lių ben druo me nių na riai bu vo ska ti
na mi do mė tis eko lo gi nė mis pro ble mo mis, 

Tarptautinisprojektas„Mes–Baltijosjūrosvaikai“

Tel šių lop še liodar že lio „Ber že lis“ ben
druo me nė įgy ven di na tarp tau ti nį „Eras
mus+“ pro gra mos pro jek tą „Žings niuo ja me 
į at si nau ji nan tį po žiū rį“. Ket vir ta sis šio 
pro jek to part ne rių (ka ta lo nų, len kų, ru
mu nų, lie tu vių) su si ti ki mas vy ko Jo se po 
Masc lan so mo kyk lo je, Val lbo na d’A noia 
mies te ly je (Ka ta lo ni ja). Lie tu vai at sto va vo 
lop še liodar že lio „Ber že lis“ pro jek to ko or
di na to rė, auk lė to ja Da nu tė Rau die nė ir aš, 
prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gė Auš ra 
Jon kie nė. Mū sų part ne riai iš Len ki jos ir Ru
mu ni jos į tarp tau ti nį su si ti ki mą Ka ta lo ni jo je 
at vy ko su mo ki niais.

Val lbo na d’A noia – ne di de lis, bet la bai 
gra žus, jau kus Bar se lo nos pro vin ci jos 
mies te lis, ku ria me gy ve na apie 1500 gy
ven to jų. Mo kyk lo je yra dar že lis, pra di nės ir 
vi du ri nės kla sės, jo je mo ko si vai kai nuo 3 iki 14 me tų am žiaus. 
Pir mą ją iš vy kos die ną ap žiū rė jo me mo kyk lą, su si pa ži no me su 
vai kais ir mo ky to jais. Vai kai lau ke, švie čiant sau lei, mums pa
ro dė la bai gra žų ka ta lo nų tra di ci nių šo kių kon cer tą.

At vy ko me į šią ša lį ne la bai ra miu lai ko tar piu. Ir mo ky to jai, ir 
tė vai mū sų klau si nė jo, kaip mums se kė si gy ven ti tik at kū rus 
Lie tu vos ne pri klau so my bę? Kaip mes gy ve na me da bar? Ar 
ti ki me, kad Ka ta lo ni jai pa vyks at kur ti ne pri klau so my bę? Jau
tė me jų no rą tap ti ne pri klau so miems. Ke liau da mi po Ka ta lo ni ją 
įtam pos ne ju to me. Vi sur bu vo ra mu. Tik daug kur ma tė me pro 
na mų lan gus nu leis tas Ka ta lo ni jos vė lia vas.

Per su si ti ki mą bu vo ap tar tos jau at lik tos veik los, nu ma ty ti 
at ei ties pla nai ir su si ti ki mai. Veik lų nu ma ty ta tik rai ne ma žai. Tur
būt pa ti sma giau sia ir įdo miau sia veik la vyks gruo džiui įpusėjus, 
kai vi sų ša lių pro jek to da ly viai (vai kai) per vaiz do kon fe ren ci ją 
gie dos sa vo ša lies ka lė di nes gies mes.

Mo kyk los di rek to rė ir mo ky to jai mus pri ėmė la bai ma lo niai, 
bu vo be ga lo pa slau gūs ir drau giš ki. Nors oras mū sų ne le pi no 

Įspūdžiaiištarptautinio„Erasmus+“programos 
partneriųsusitikimoKatalonijoje

(ka ta lo nai juo kė si, kad per vi sus me tus tik dvi die nas te li jo ir 
tos die nos bū tent da bar), bet spė jo me ap lan ky ti ir pa si džiaug ti 
ar ti miau siu pa plū di miu, pa bu vo jo me ne tik Ka ta lo ni jai, bet ir 
vi sai Is pa ni jai svar bia me ar che o lo gi nių ka si nė ji mų mu zie ju je. 
Pas ku ti nę die ną kar tu su vai kais va žia vo me į Bar se lo ną, kur 
mū sų lau kė pa si plau kio ji mas lai vu. Ap lan kė me nuo sta baus 
gro žio Gau džio par ką, esantį pa čia me Bar se lo nos cen tre.

Iš vy ka bu vo pui ki. Sa vo dar že lio vai ku čiams ir ko le gėms 
par ve žė me do va nų, ku rias ka ta lo nų vai kai su kū rė sa vo ran
ko mis, ir nuo šir džiau sius lin kė ji mus nuo vi sų pro jek to da ly vių. 
At ei nan čių me tų ge gu žę vyks šeš ta sis tarp tau ti nio pro jek to 
„Žings niuo ja me į at si nau ji nan tį po žiū rį“ part ne rių (ka ta lo nų, 
len kų, ru mu nų, lie tu vių) su si ti ki mas Tel šiuo se. Šio su si ti ki mo 
su ne kan tru mu lau kia ne tik mū sų dar že lio ben druo me nė, bet 
ir pro jek to part ne riai.

AušraJONKIENĖ
Telšiųl.-d.„Berželis“priešmokykliniougdymopedagogė,projekto 

„Žingsniuojameįatsinaujinantįpožiūrį“koordinacinėsdarbogrupėsnarė
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at lik ti ben drą eko lo gi nę veik lą. Kvie tė me vai kus drau ge su 
tė ve liais ir auk lė to jo mis ga min ti švy tu rius iš ant ri nių ža lia vų. 
Vė liau vi si sa vo įstai go se or ga ni za vo pa ro das „Ro do ke lią švy
tu riai“. Per pro jek tą Klai pė dos dar že liai da ly va vo edu ka ci niuo se 
už si ė mi muo se „Ke liau ki me su dai li nin kais“ Pra no Dom šai čio 
ga le ri jo je. Veik da mi ma žie ji ga lė jo su si pa žin ti su ma ri nis ti niais 
pa veiks lais, juo se vaiz duo ja mais švy tu riais. Edu ka ci nių veik lų 
pa bai go je vai kai su si pa ži no su pa jū rio že mė la piais, žai dė mo
ko muo sius žai di mus, lanks tė lai ve lius.

Vy ko me į Lie po jos lop še liusdar že lius „Lies mi na“ ir „Dzin ta ri
nis“ su si pa žin ti su pro jek to part ne riais. Šios įstai gos sėk min gai 
dir ba eko lo gi jos sri ty je. Lop še liuidar že liui „Dzin ta ri nis“ su teik

Ma žei kių lop še liodar že lio „Eg lu tė“ gam to sau gi ne kryp ti mi 
dir ban tys gru pių „Vo ve riu kai“ ir „Gud ru čiai“ vai kai nuo rug sė jo 
įsi trau kė į pro jek tą „Lai min gas van duo – Lie tu vos gy vas tis“ – tai 
VšĮ „Open Minds“ ir aso cia ci jos „Gy vo ji pla ne ta“ pro jek tas, šių 
or ga ni za ci jų so cia li nės veik los tą sa. Pro jek to tiks las – ug dy ti 
pi lie tiš ką, ak ty vią, at vi rą ir drau giš ką as me ny bę, for muo jant ap
lin ko sau gi nes nuo sta tas ir gam tai pa lan kų el ge sį per prak ti nes 
veik las. Pro jek taspi lie ti nė ini cia ty va su si de da iš tri jų eta pų: 
„Pa žink“, „Glo bok“ ir „Da lin kis“.

Veik lą pra dė jo me nuo pir mo jo eta po „Pa žink“. Pa si rin ko me 
ar ti miau sią mū sų ap lin kai van dens tel ki nį – Ven tos upę, ku ria 
do mė si mės, siek si me pa žin ti. Rink da mi ak tu a lią in for ma ci ją apie 
šią upę, su ži no jo me, kad ji yra la biau už terš ta ne gu ki tos upės.

No rė da mi su si pa žin ti su van dens sa vy bė mis, jo pa nau do ji mu 
žmo gaus gy ve ni me ir kon kre čiais pa vyz džiais, pa ro dy ti van
dens svar bą žmo gui ir gam tai, su ug dy ti niais at li ko me ke le tą 
ban dy mų. Ant sta lo pa sta tė me ąso tė lius su vi rin tu, na tū ra liu 
van de niu, mi ne ra li nio van dens bu te lius „Nep tū nas“, „Ti chė“ ir 
bu te lį van dens iš Ven tos upės. Vai kai ap žiū ri nė jo van de nį per 
di di na mą jį stik lą, spė lio jo, ko kios jis spal vos, ra ga vo na tū ra
lų van de nį ir pa ly gi no su mi ne ra li niu. Ug dy ti niams la biau siai 
pa ti ko cit ri nų sko nio mi ne ra li nis van duo. Iš si aiš ki nę van dens 
nau dą žmo gaus or ga niz mui, su vo kė, kad svei kiau sia ger ti 
na tū ra lų van de nį.

Vai kai su si do mė ję eks pe ri men ta vo ir su van de niu, par si neš
tu iš Ven tos upės. Vi sų pir ma, jis sky rė si sa vo spal va, kva pu. 
Kaip sa kė gru pės „Vo ve riu kai“ ug dy ti nis Gab rie lius: „Tai žo lės 
kva pas, ten gy ve na žu vy tės.“ No rė da mi pa ma ty ti van dens už
terš tu mą, vai kai jį fil tra vo per va tos skri di nė lį. Ugdytiniai įsi ti ki no, 
kad van duo lie ka be veik ne pa ki tęs.

Projekto„Laimingasvanduo–Lietuvosgyvastis“ 
pirmasisetapas„Pažink“

Įvai riais po jū čiais ty ri nė da mi van dens sa vy bes, at lik da mi 
ban dy mus (ma tuo da mi, pils ty da mi, mai šy da mi, uos ty da mi, 
ra gau da mi, ste bė da mi), vai kai su ži no jo, kur nau do ja mas van
duo ir kad be jo ne bū tų ga li ma iš si vers ti. Per prak ti nę veik lą 
su vo kė, ko kie pa vo jai gre sia žmo nėms, van dens gy ven to jams, 
au ga lams dėl už terš to van dens.

Šią veik lą vai ni ka vo gra žus pe da go gių ir ug dy ti nių su kur tas 
šū kis „Mes van dens ir gam tos ne ter ši me!“.

SandraKNEITIENĖ
Mažeikiųl.-d.„Eglutė“auklėtoja

tas eko mo kyk los var das, įstai ga yra iš ko vo ju si „Ža li ą ją vė lia
vą“. Ko le gos iš „Lies mi nos“ lop še liodar že lio sėk min gai dir ba 
ir tu ri su kau pę daug pa trio ti nio ug dy mo pa tir ties. Per ke lio nę 
į Lie po ją pa si sė mė me ge ro sios pa tir ties, par si ve žė me nau jų 
ug dy mo idė jų. Svar biau sias da ly kas, ku rį pa ty rė me, – už mez
gė me drau giš kus san ty kius tarp dvie jų tau tų.

Ki tas pro jek to eta pas kvie tė „Su si ti kim pa jū ry“. Da ly viai su
si ti ko Bal ti jos pa jū ry je: klai pė die čiai I Meln ra gė je, o Lat vi jos 
ug dy ti niai – Lie po jos pa jū ry je. Tiks las – su tvar ky ti pa jū rį. Vai kai 
rin ko šiukš les, o ap tvar kę pa plū di mį sta tė sta ti nius iš smė lio ir 
gam ti nės me džia gos. Vi sa tai pa do va no jo Bal ti jos jū rai.

Rug sė jį su kvie tė me ug dy ti nius į ben drą spor to ren gi nį „Au gu 
svei kas ir gra žus prie Bal ti jos jū ros“, per ku rį Klai pė
dos dar že liai spor ta vo Tau ti nių kul tū rų cen tre, o part
ne riai iš Lie po jos – lop še ly jedar že ly je „Lies mi na“. 
Spa lį P. Dom šai čio ga le ri jo je vy ko ben dra vi sų sep
ty nių pro jek te da ly vau jan čių įstai gų švy tu rių pa ro da. 
Pro jek tas bai gė si tarp tau ti ne kon fe ren ci ja „Eko lo gi ja 
dar že ly je. Nau jas po žiū ris (Lie tu vos ir Lat vi jos pa
tir tis)“. Kon fe ren ci jo je da ly va vo Lie po jos švie ti mo 
sky riaus ir pen kių dar že lių at sto vai. Šiai ak tu a liai 
pro ble mai ne li ko abe jin gi ir Klai pė dos pe da go gai.

Api ben dri nus vi są pa tir tį, ga li ma teig ti, kad per 
pro jek tą ug dy ti niai įgi jo ži nių apie Bal ti jos jū rą, jos 
gy ven to jus, aug me ni ją, čia gy ve nan čias tau tas. 
Pra dė ti for muo ti eko lo gi jos pa grin dai, at sa kin gas 
po žiū ris į gam tą ir su pan čią ap lin ką. Už si mez gė 
glau des nis ry šys su Lie po jos pe da go gais, pa si da ly ta 
ge rą ja pa tir ti mi, nu ties tas til tas at ei ties pro jek tams.

JolantaKANIŠAUSKIENĖ
Klaipėdosl.-d.„Traukinukas“direktorė
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Specialiosiose mokyklose

Pa ne vė žio kur čių jų ir ne pri gir din čių jų pa grin
di nė je mo kyk lo je spa lio mė ne sį net pen kiais 
eta pais šur mu lia vo „Ru dens gė ry bių die nos“. 
Jo se ak ty viai da ly va vo mo ki niai, va do vau ja
mi pra di nių kla sių mo ky to jų Gi tos Gi žie nės ir 
Lai mu tės Laz daus kie nės, lie tu vių ges tų kal bos 
mo ky to jos Li ja nos Čip lie nės ir mu zi kos rit mi
kos mo ky to jos Re gi nos Liut ke vi čie nės.

Vyk dy da mi I eta pą, pa va din tą „Miš ko gė
ry bių die na“, va do vau ja mi mo ky to jos G. Gi
žie nės, kla jo jo me po miš ku vir tu sią kla sę. 
Kiek vie nas ra do me po ste buk lin gą dė že lę, 
ku rio je slė pė si me džių la pai, ša ke lės, vai siai. 

Te ko pa suk ti gal ve les, kam jie tin ka, ko kiu var du va di na si. O 
pri si min ti, kam miš kas rei ka lin gas, ko ten gau su, pa dė jo mo
ky to ja L. Laz daus kie nė. Pri si mi nė me, kad ne tik uo gas, gry
bus ir rie šu tus miš kas mums do va no ja, ten au ga ir dau gy bė 
vais ta žo lių. Pa mi nė jo me me džių svar bą, su ži no jo me, kad iš jų 
ga mi na mas po pie rius. Vai kai at sa ki nė jo į klau si mus, spren dė 
lo gi nes už duo tis, „gry ba vo“. Sma gu, kad, pri si rin kę mus mi rių, 
grei tai su pra to, jog su kly do, ir sku bė jo jo mis at si kra ty ti.

Pa kvie tu si vai kus prie dar žo gė ry bė mis nu krau to sta lo, 
II eta po („Dar žo gė ry bių die nos“) po pie tę pra dė jo mo ky to ja 
L. Čip lie nė. Ji lie tu vių ges tų kal ba mi nė mįs les, pri sta tė dar 
ne ma ty tas dar žo ves. Pas kui vi si kar tu mo kyk los fo jė su ren
gė pa ro dą – taip pa ro dė sa vo iš mo nę ir kū ry bin gu mą. Ko kių 
įdo mių, links mų dar be lių pri ga mi no, kaip su ma niai pa nau do jo 
pa čių at si vež tas ru de nė lio do va nas. Ste bė jo mės, kad vai kai 
sa vo ma žo mis ran ky tė mis jau ga li kur ti to kį gro žį. Pra di nu kų 
iš mo ne ir kū ry biš ku mu ga lė jo pa si džiaug ti vi si, kas tik pa no rė jo.

„So do gė ry bių die na“ – taip bu vo pa va din tas III eta pas. Tą
dien džiau gė mės ne tik mū sų so dų, bet ir šil tų jų kraš tų vai sių 
įvai ro ve. Ne leng va bu vo juos vi sus tei sin gai pa va din ti, pa rink ti 
tin ka mas kor te les, at pa žin ti vai sius už riš to mis aki mis, su ras ti 
pa si slė pu sius žo džius, pa da ry ti mėgs ta miau sio vai siaus diag
ra mą. Nu brai žius diag ra mą pa aiš kė jo, kad nu ga lė to ju ta po 
ar bū zas. Sma giau sia – ga li my bė ne tik pa sig ro žė ti, bet ir pa
jus ti sko nį. Nuo šiol tik rai ži no si me, kas yra ano na, ra guo ta sis 
me lio nas ir t. t. IV eta pas – žai di mų die na „Pa si kvies kim ru de
nė lį“ – bu vo pats links miau sias. Mo ky to jos R. Liut ke vi čie nės 
va do vau ja mi „mo liū gai“ tik rai ne nu obo džia vo – žai dė lie tu vių 
liau dies žai di mus, po ro mis gau dė ne nu ora mas obuo lius, im pro

vi za vo, links mi no si iš šir dies.
V eta po die ną, t. y. „Me

daus die ną“, mums du ris 
at vė rė Pa ne vė žio kraš to ty ros 
mu zie jus. Da ly va vo me edu
ka ci nė je pro gra mė lė je „Bi te
lės is to ri ja“. Iš gir do me, kaip 
lie tu viai bi ti nin ka vo se no vė je, 
ko kius bi čių pro duk tus pir kliai 
ga be no į to li mas ša lis, su ži
no jo me, kaip gy ve na bi tės, 
ko kius pro duk tus jos pa ga
mi na. Kad il gai pri si min tu me 
bi te lės is to ri ją, ska na vo me 
me dų, iš ko rio pa si ga mi no me 
po žva ke lę.

Pa sak mo kyk los di rek to
rės Da nu tės Kriš čiū nie nės, 
to kios veik los su tri ku sios 

klau sos vai kams yra la bai nau din gos. Jos įtrau kia į ar ti miau
sią so cia li nę ir gam ti nę ap lin ką, pa de da su vok ti, kaip gam ti nė, 
kul tū ri nė, so cia li nė ap lin ka vei kia žmo nių gy ven se ną, o svar
biau sia – ple čia ir tur ti na žo dy ną.

Pa ty rė me daug ge rų emo ci jų, ben dra vi mo ir ben dra dar bia
vi mo džiaugs mą. Nuo šir džiai dė ko ja me mo ki nių tė ve liams 
(glo bė jams, rū pin to jams) už su teik tą ga li my bę pa ma ty ti, pa ra
gau ti ir kū ry bai pa nau do ti dau gy bę vai sių ir dar žo vių. Ti ki me, 
tai ne bu vo vel tui...

Pa ne vė žio kur čių jų ir ne pri gir din čių jų pagr. m-klos inf.

Peržaidimą–žiniųlink!
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Ši lu tės Ži bų pra di nės mo kyk lo s pa gal bos mo ki niui spe
cia lis tės ant rus me tus iš ei lės vyk dė pro jek tą „Aš ma ža sis 
ši lu tiš kis“. Pro jek tas skir tas vi siems Ži bų pra di nė je mo kyk lo je 
be si mo kan tiems spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems mo
ki niams. Šių vai kų pa ži ni mo, ben dra vi mo, so cia li nės funk ci jos 
yra su tri ku sios, to dėl ypač svar bu, kad jie kuo ge riau in teg ruo
tų si vi suo me nė je, bū tų plė to ja mos so cia li za ci jos ga li my bės.

Pir mai siais pro jek to įgy ven di ni mo me tais veik lo mis sie kė me, 
kad spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tys mo ki niai pa žin tų sa
vo gim tą jį mies tą, jo is to ri ją, ar chi tek tū rą, su ži no tų apie kraš tui 

Ašmažasisšilutiškis

nu si pel niu sius žmo nes. Per iš vy kas ap lan kė me gra žiau sias 
ir žy miau sias mies to vie tas, gro žė jo mis se niau siais ar chi tek
tū ri niais pa sta tais, ta pė me Ši lu tės mies to uos te, da ly va vo me 
įdo mio se edu ka ci nė se veik lo se Frid ri cho Ba jo rai čio bib lio te ko je, 
Hu go Šo jaus dva remu zie ju je.

Ant rai siais pro jek to vyk dy mo me tais įgy ven di na mo mis veik
lo mis sie kė me ska tin ti mo ki nius tu ri nin gai, sau giai, įdo miai ir 
links mai leis ti lais va lai kį gim ta ja me mies te. Pa dė jo me spe cia
lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems vai kams įsi gy ti ir iš mo kė me 
nau do tis F. Ba jo rai čio vie šo sios bib lio te kos skai ty to jo bi lie tu, 
su pa žin di no me su šios bib lio te kos tei kia mo mis pa slau go mis. 
Lan kė mės ir links mai lei do me lais va lai kį Ši lu tės mies te įreng to
se spor to, žai di mų ir po il sio aikš te lė se, ren gė me sa vo kū ry bos 
dar be lių pa ro das apie Ši lu tę.

Da ly vau da mi pro jek to „Aš ma ža sis ši lu tiš kis“ veik lo se, spe
cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tys mo ki niai ne tik pa ži no sa vo 
kraš to is to ri ją, kul tū rą, tra di ci jas, bet ir tu ri nin gai, pra smin gai 
lei do lai ką gam to je, žai di mų aikš te lė se, ben dra vo ir ben dra
dar bia vo tar pu sa vy je bei su įvai rių pro fe si jų žmo nė mis, pa ty rė 
džiu gių aki mir kų ir emo ci jų.

LinaGUTAUSKIENĖ
ŠilutėsŽibųprad.m-kloslogopedėmetodininkė

DainaMACIJAUSKIENĖ
Socialinėpedagogėmetodininkė

Metodinėdiena„Fonetiniųkalbėjimosutrikimųįveikimo
praktika.Ugdytiniųpažangosirpasiekimųvertinimas“

Kaip veiks min giau įveik ti vai kų tar ties sun ku mus? Ko kia pa
sie ki mų ver ti ni mo sis te ma ten ki na ug dy to jų lū kes čius? Apie tai 
dis ku ta vo Kau no ra jo no lo go pe dai, spe cia lie ji ir iki mo kyk li nio 
ug dy mo pe da go gai, su si rin kę Kar mė la vos lop še ly jedar že ly je 
„Žil vi tis“. Me to di nę die ną „Fo ne ti nių kal bė ji mo su tri ki mų įvei ki mo 
prak ti ka. Ug dy ti nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mas“ or ga ni
za vo Kau no ra jo no švietimo centro Pe da go gi nės psi cho lo gi nės 
tar ny bos spe cia lis tės Edi ta Šu kie nė, Rū ta Za bie lie nė ir Kar
mė la vos lop še liodar že lio „Žil vi tis“ pe da go gės Ir ma Čer na jū tė, 
Jū ra tė Pei kaus kie nė.

Su iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra mos „Po žil vi čio ša ke le“ 
tai ky mo ir pri tai ky mo spe cia lie siems vai kų ug dy mo si po rei
kiams pa tir ti mi su pa žin di no I. Čer na jū tė, lai ki nai pa va duo jan ti 
di rek to rę, auk lė to ja me to di nin kė Jū ra tė De gu tie nė, vy res nio ji 
auk lė to ja Re gi na Mur mo kie nė. Apie ug dy ti nių pa žan gos ir 
pa sie ki mų ver ti ni mo bei įsi ver ti ni mo mo de lius kal bė jo mū sų 

dar že lio lo go pe dė J. Pei kaus kie nė, Do mei ka vos lop še liodar
že lio lo go pe dė Da lia Su cho va, Van džio ga los gim na zi jos lo go
pe dė Vik to ri ja Si mo kai tie nė. Daug emo ci jų ir dis ku si jų su kė lė 
ste bė ta at vi ra veik la „Kal bi nės mo to ri kos la vi ni mas, įvei kiant 
fo ne ti nius kal bė ji mo su tri ki mus. Gar sas ir rai dė Š“. Pa gal bos 
mo ki niui spe cia lis tų ir ki tų ug dy to jų ben dra dar bia vi mu pa si
džiau gė ir as me ni nės pa tir ties re fek si jas api ben dri no Kau no 
ra jo no savivaldybės administracijos Kul tū ros, švie ti mo ir spor to 
sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Re na ta Va lai ty tėRa muc kie nė.

Pa sak I. Čer na jū tės, ge riau sias bū das iš lai ky ti drau gys tę – 
da ly tis min ti mis apie sa vo dar bus. Žmo nes su ar ti na ben dra 
veik la, ben dro tiks lo sie kis. Mū sų lop še liodar že lio lo go pe dės 
me to di nin kės J. Pei kaus kie nės ma ny mu, da li ji ma sis pa tir ti mi, 
dis ku si jos ska ti na pe da go gus bū ti at vi riems kai tai ir nau jo vėms.

Kau no r. Kar mė la vos l.-d. „Žil vi tis“ inf.
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Jau sep tin tus me tus iš 
ei lės da ly vau ja me Lie tu vos 
mo ki nių ne for ma lio jo švie ti
mo cen tro vyk do ma me pro
jek te „Lie tu vos ku li na ri jos ir 
et ni nio pa vel do iš sau go ji mas 
ir puo se lė ji mas“. Per nai iš ko
vo ję I vie tą Su val ki jos re gio no 
var žy tu vė se ir pui kiai pa si ro
dę res pub li ki nė se var žy tu vė
se, šie met vėl nu spren dė me 
įsi trauk ti į šį mums įdo mų, 
pa trauk lų pro jek tą. Ne sa me 
nei gry ni aukš tai čiai, nei gry ni 
su val kie čiai ar že mai čiai – 
Kau no mais to pra mo nės ir 
pre ky bos mo ky mo cen tre 
mo ko si mo ki nių iš vi sų Lie
tu vos re gio nų. Vis dėl to vėl 

pa si rin ko me Su val ki jos re gio ną ir vie ną links miau sių ka len
do ri nių šven čių – Už ga vė nes. Var žy tu vės vy ko Ma ri jam po lės 
pro fe si nio ren gi mo cen tre spa lio pa bai go je.

Ne leng va jau nus žmo nes su do min ti se ną ja tau tos kul tū ra, 
jiems ne įpras ta kal bė ti tar miš kai, o kur dar ži nios apie se no vės 
pa pro čius, kal bą, dar bus, mais tą ir šim tus ki tų da ly kų. Ri zi ka
vo me kvies da mi į pro gra mą de vin to kus – pa čius ma žiau sius 
mū sų mo ky mo cen tre. Pri si jun gė ir po ra dvy lik to kų, net vie nas 
pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo ki nys. Mū sų ko man dai – 
Eval dui Pal ta na vi čiui, Gin ta rei Lip nic kai tei, My ko lui Ku bi liui, 
Eli jai Ru sec kai tei, Min ta rei Pet ra vi čiū tei ir Eg lei Mar čiu lai ty tei – 
va do va vo mu zi kos mo ky to ja me to di nin kė Vir gi ni ja Stun žė nie nė.

Var žy tu vių ry tą, po re pe ti ci jos, vi si sė do me į mo kyk li nį au to bu
siu ką. Kar tu vy ko ir mo ky to jų pa lai ky mo ko man da. Va žiuo da mi 
kaip tik ri stu den tai dar kar to jo me et ni nės kul tū ros kon kur so me
džia gą: ka len do ri nes šven tes, pi lia kal nių pa va di ni mus, tau ti nių 
dra bu žių skir tu mus. Nu va žia vę į ren gi nio vie tą puo lė me ruoš tis: 
kas ieš ko jo pa mes tų apy ran kių, kas kar to jo sa vo vaid me nį, 
kas gra ži no si, o pro fe si jos mo ky to ja Sa lo mė ja Čes nu le vi čie nė 
plu šo prie Už ga vė nių pa tie ka lų: troš kin tų ko pūs tų su kiau lės 
uo de ga, ries tai nių, bul vi nių bly nų su spir gu čiais, šal tie nos su 
krie nais, žir nių ko šės su rū ky ta šo ni ne, ru gi ne duo na ir kt.  

IšSuvalkijosregionovaržytuvių–suapdovanojimais

At si ve žę vi są „ku li na ri nį pa vel dą“, tu rė jo me jį su
dė ti į puo dus, lėkš tes, api pa vi da lin ti te mi nį Už ga
vė nių sta lą. Mo ki niai tu rė jo pa pa sa ko ti, kaip mū sų 
se no liai ga min da vo tra di ci nius šven tės pa tie ka lus. 
Per per trau ką vi sus var žy tu vių da ly vius vai ši no me 
so čiais Už ga vė nių val giais, ži no ma, ir pa tys gar
džia vo mės ki tų ko man dų vai šė mis.

Var žy tu vė se da ly va vo dar 4 pro fe si nio ug dy
mo įstai gų ko man dos: Ma ri jam po lės pro fe si nio 
ren gi mo cen tro Ku dir kos Nau mies čio sky riaus, 
Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo cen tro Pa slau gų 
sky riaus, Vei sie jų tech no lo gi jos ir ver slo mo kyk los 
bei Elek trė nų pro fe si nio mo ky mo cen tro. Mū sų 
ko man da pri sta tė džiu gų ir en tu zias tin gą pa si ro
dy mą. Iš ki tų ko man dų iš si sky rė me di na miš ku mu, 
ener gi ja, vai di ni mą pa gy vi no tra di ci nės dai nos, 
šo kiai. Svar biau sia, kad mo ki niams pa ti ko tai, 
ką jie da rė.

Kau no mais to pra mo nės ir pre ky bos mo ky mo 
cen tro ko man da Su val ki jos re gio no var žy tu vė se pel nė II vie tą. 
Mo ki niams ir va do vei bu vo įteik ti Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo 
švie ti mo cen tro di rek to riaus pa si ra šy ti di plo mai ir as me ni niai 
pri zai.

Pa si džiau gę ap do va no ji mais, vaikš ti nė jo me po Ma ri jam
po lės mies to cen trą: stab te lė jo me prie Kris ti jo nui Do ne lai čiui 
skir to pa min klo, ku ris glau džia si prie gra žios liu te ro nų baž ny
čios, pri si mi nė me po eto ir dva si nin ko po emą „Me tai“. Pa ke liui 
už su ko me į Ma ri jam po lės Ry giš kių Jo no gim na zi jos skve rą, 
pa sto vė jo me prie mū sų kal bos tė vo Jo no Jab lons kio pa min klo, 
skai tė me gar bių Lie tu vos is to ri jos, li te ra tū ros, kul tū ros vei kė jų 
pa var des: Vin cas Pie ta ris, Jo nas Ba sa na vi čius, Pet ras Kriau
čiū nas, Vin cas Ku dir ka... Ma ri jam po lie čiai gra žiai pa ger bė sa vo 
kraš to žy mius žmo nes.

Pas kui sau lė tu ta ke liu pa si lei do me į Ma ri jam po lės po ezi
jos par ką. Par ką puo šia gra žios skulp tū ros, suo lai, gė ly nai, 
me džiai... Ap su ko me ra tą ir grį žo me į au to bu są, ta da ir pliūp
te lė jo lie tus. Grį žo me dai nuo da mi. Li ko pui kūs įspū džiai... 
Pa dir bė jo me, bet sma gu jaus ti, kad kaž ką nau ja su ži no jo me, 
iš gy ve no me.

JūratėBERNOTAITĖ
Metodininkė
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Įgy ven din da mas „Eras mus+“ KA2 
pro gra mos pro jek tą „Pro fe si jos mo
ky to jų, kaip nau jo vių ini cia to rių ma
žo se įmo nė se, įgū džių to bu li ni mas 
mo kan tis pa žan gių 4.0 pra mo ni nių 
tech no lo gi jų“ (angl. „Le ar ning Ad
van ced In dust rial Tech no lo gies 4.0 
to up gra de the skills of VET te achers 
as dri vers of in no va tion in SMEs“), 
Kau no tech ni kos pro fe si nio mo ky mo 
cen tras ak ty viai pri si jun gė prie part
ne rių iš Is pa ni jos, Olan di jos, Ita li jos 
ir Ško ti jos. Jų tiks las – pri sta ty ti pra
mo nės skait me ni ni mo pa sie ki mus ir 
da ly tis ge rai siais tech no lo gi jų die gi
mo pa vyz džiais, įtrau kiant įmo nes, 
sie kiant stip rin ti ben dra dar bia vi mą 
tarp pro fe si nių mo kyk lų, moks lo ir 
pra mo nės įmo nių sek to rių.

Per Kau no tech ni kos pro fe si nio 
mo ky mo cen tro or ga ni zuo tus mo
ky mus dė me sys bu vo su telk tas 
į ket vir tą ją pra mo nės re vo liu ci ją  
„In dust ry 4.0“. Mo ky mams bu vo skir tos dvi die nos: pir mo ji –  
te ori niams pra mo nės skait me ni ni mo ir tech no lo gi nės re vo liu
ci jos as pek tams ap žvelg ti, ant ro ji – vi zi tams į kon kre čias įmo
nes. Pra ne ši mus skai tė pro fe si jos mo ky to jai Ri čar das Lie kis, 
Vio le ta Aš mon tie nė, Jus ti nas Eg ly nas ir Ar vy das Sir tau tas. 
Jie šių me tų ge gu žės mė ne sį da ly va vo 5 die nų mo ky muo se 
„IK4TE KNI KER“ moks lo ir tech no lo gi jų cen tre Ei ba ro mies te, 
Bis kao re gio ne (Is pa ni ja).

Mo ky muo se da ly va vo 24 pro fe si jos mo ky to jai, ad mi nist ra
ci jos dar buo to jai. Vi si da ly viai ro dė su si do mė ji mą nau jo vė mis 
ir pa sie ki mais pra mo ni nė je ga my bo je, vie nin gai tei gė, kad tai 
ne at ei ties iliu zi ja, o šių die nų re a ly bė. Tai gi, pro fe si jos mo ky
to jų vaid muo yra ypač svar bus – rei kia tin ka mai pa ruoš ti ne 
tik nau ją ją kar tą, bet ir pa tiems bū ti at vi riems kai tai bei iš šū
kiams. Mo ky ma sis vi są gy ve ni mą nė ra nau ja są vo ka. No ras 
mo ky tis, to bu lin ti sa vo kva li fi ka ci ją ir įgy ti nau jų, pa pil do mų 

Ketvirtojipramonėsrevoliucija.Kokiaji?

kom pe ten ci jų – itin svar būs veiks niai, le mian tys mo ky to jo pro
fe si nį to bu lė ji mą.

Ap si lan ky mas Kau no moks lo ir tech no lo gi jų par ke mo ky mų 
da ly viams su tei kė ži nių apie moks lo ir ver slo ben dra dar bia vi mą, 
ku rio pa grin di nis tiks las – su teik ti ver slui ga li my bę pa si nau do ti 
Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to „San ta kos“ slė ny je atliktų ty ri
mų re zul ta tais, pa di din ti ver slo in ves ti ci jų į juos da lį.

Apie vi zi tą į UAB „Ort ho Bal tic Im plants“ mo ky to jai at si lie pia 
tei gia mai, ver ti na šios įmo nės no va to riš ku mą. Įmo nė per so
na li zuo tų pro duk tų ga my bai nau do ja 5 ašių fre za vi mą, ke le tą 
skir tin gų 3D spaus di ni mo tech no lo gi jų ir t. t.

At lik ta da ly vių ap klau sa pa ro dė, kad mo ky mai bu vo sėk min
gi, nau din gi, o įgy tos ži nios pa dės ge riau pa ruoš ti mo ki nius 
pro fe si nei kar je rai.

AidaŠIRVINSKAITĖ
Projektokoordinatorė,anglųkalbosmokytoja

Šian die ni nė je vi suo me nė je spar čiai kei čia si jau no žmo gaus 
lū kes čiai ir po rei kiai, to dėl plė to ja ma dar bo su jau ni mu sri tis per 
ne for ma li ą ją veik lą. Vis daž niau pa brė žia ma, kad tarp kul tū ri
niai pro jek tai – tai vie nas iš mo ky mo(si) me to dų, pa de dan čių 
ug dy ti kom pe ten ci jas. Da ly vau da mi to kiuo se pro jek tuo se jau
nuo liai tu ri ga li my bę ne tik nag ri nė ti tiks li nę te mą, pri si dė ti prie 
pro ble mų spren di mo, bet ir įgy tas ži nias pri tai ky ti kas die nė je 
veik lo je. Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen tro ben druo me nė 
ak ty viai da ly vau ja tarp tau ti niuo se pro jek tuo se, tu ri di de lę ben
dra dar bia vi mo pa tir tį su už sie nio ša lių mo kyk lo mis. Lie tu vos ir 
Uk rai nos jau ni mo ta ry bai pa skel bus kvie ti mus teik ti pa raiš kas 
jau ni mo pro jek tams, ben druo me nė ne dve jo jo ir ben drą veik lą 
vyk dy ti pa kvie tė nau jus part ne rius – Ki je vo siu vi mo ir kir pi mo 
me no pro fe si nę aukš tes ni ą ją mo kyk lą (Uk rai na). Pro jek to at si
ra di mo kon teks tą lė mė no ras ska tin ti jau nų žmo nių pi lie tiš ku mą, 
są mo nin gu mą, ug dy ti ver ty bi nes nuo sta tas, tei gia mą po žiū rį į 
sa vo vals ty bę, pa gar bą ir to le ran ci ją ki toms ša lims, kul tū roms.

Spa lio 8 d. Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen tro jau nuo liai, ly di
mi mo ky to jų, iš vy ko į Ki je vą, kur įgy ven di no pro jek to „Iš mo ki me 
ir at ras ki me kar tu“ veik las. Pro jek to veik lo mis bu vo sie kia ma 
ne for ma liais ug dy mo me to dais pri si dė ti prie Lie tu vos ir Uk rai nos 

Jaunimomainai–galimybėstiprintitarpkultūrinįdialogą

jau ni mo tau ti nio, is to ri nio są mo nin gu mo ug dy mo, ska tin ti jau
nų žmo nių tar pu sa vio kul tū ri nį dia lo gą, pa ži ni mą ir to le ran ci ją. 
Lie tu vos ir Uk rai nos jau ni mo gru pės dar prieš su si ti ki mą Ki je ve 
ruo šė si pro jek tui ir rin ko in for ma ci ją apie ben drą is to ri nę at min tį, 
kul tū ros pa vel dą, ieš ko jo ben drų są ly čio taš kų. Ne pa si mes ti di
de lia me Ki je vo mies te pa dė jo drau giš ki part ne riai, o su si pa žin ti 
su mies tu – uk rai nie čių su reng tas orien ta ci nis žai di mas „At rask 
Ki je vą“. Pa žin ti ki tos ša lies kul tū rą pui kiai pa de da li te ra tū ra, 
po ezi ja, mu zi ka, dai nos, to dėl pro jek to da ly viai su ren gė kul
tū ri nę po pie tę, ku rio je jau nuo lių pa si rink tos ei lės skam bė jo ne 
tik gim to sio mis kal bo mis. Kū ry biš ka ir įdo mi veik la pa ska ti na 
la biau įsi gi lin ti į nag ri nė ja mą te mą ir su tei kia lais vę im pro vi zuo ti 
bei kur ti. Jau nuo liai do mė jo si Lie tu vos ir Uk rai nos is to ri nė mis 
as me ny bė mis, ana li za vo pa si rink to laik me čio dra bu žio ma dą, 
ap ran gos de ta les, ak se su a rus, įsi kū ni jo į is to ri nius per so na žus 
ir at kū rė is to ri nių įvy kių mo men tus.

Ne trū ko ir iš vy kų į Uk rai nos mu zie jus. Vė liau dis ku tuo ta, ar 
jau ni mas do mi si mu zie jais, kaip daž nai juo se lan ko si. Su ži no ti 
ben dra am žių nuo mo nės pro jek to da ly viai iš ėjo į Ki je vo gat ves. 
Rem da mie si ap klau sos re zul ta tais, kū rė re kla mi nius siu že tus, 
ku rie su do min tų ir ska tin tų ap si lan ky ti mu zie juo se. Sa vai tės 
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pa bai go je jau nuo liai kū rė su ve ny ri nius at vir laiš kius „Lin kė ji mai 
iš Ki je vo“, ku riuo se at si spin dė jo per pro jek tą įgy tos ži nios apie 
ap lan ky tus is to ri nius ir kul tū ri nius Ki je vo ob jek tus. Vi są sa vai tę 
jau ni mas ak ty viai da ly va vo veik lo se, rin ko in for ma ci ją apie ob
jek tus, tu rin čius ben drą są ly tį su Lie tu vos ir Uk rai nos is to ri ja bei 
kul tū ra, su ren gė is to ri nę eks kur si ją po mies tą, ku rios gi dais ta po 

pa tys pro jek to da ly viai. Kul
tū ri niai va ka rai – ne at sie ja ma 
jau ni mo mai nų veik los da lis, 
ku ri su tei kia ga li my bę pa žin ti 
ki tos ša lies kul tū rą, tra di ci jas, 
pa pro čius, stip ri na jau no sios 
kar tos vaid me nį puo se lė jant ir 
pri sta tant sa vo ša lies tra di ci jas, 
kul tū rą.

Sa vai tė Ki je ve pra bė go ne
pa ste bi mai, o už megz ta drau
gys tė su uk rai nie čiais ska ti na 
ieš ko ti nau jų ben dros veik los 
ga li my bių. Da ly vau da mi pro
jek to „Iš mo ki me ir at ras ki me 
kar tu“ veik lo se, tiek Kė dai nių 
pro fe si nio ren gi mo cen tro, tiek 
Ki je vo siu vi mo ir kir pi mo me
no pro fe si nės aukš tes nio sios 
mo kyk los jau nuo liai su si pa ži no 
su ben dru is to ri niu ir kul tū ri niu 
ša lių pa vel du, o pa siek ti re zul
ta tai pri si dė jo prie Lie tu vos ir 
Uk rai nos jau ni mo tau ti nio, is
to ri nio są mo nin gu mo ug dy mo, 
ska ti no tarp kul tū ri nį dia lo gą, 
to le ran ci ją. Pro jek to veik los su
da rė są ly gas ug dy tis, to bu lin ti 

sa vo ben drą sias ir as me ni nes kom pe ten ci jas, iš mok ti, su pras ti 
ir at ras ti nau jų da ly kų apie sa ve ir ki tus...

JustinaŠALKAUSKAITĖ
Kėdainiųprofesiniorengimocentrovyresn.socialinėpedagogė,

projektovadovė

Tris de šim ties me tų ju bi lie jaus iš kil min gas mi nė ji mas vy ko ne 
tik mo kyk lo je, bet ir Jo niš kio rep re zen ta ci nė je vie to je – ka ra liš
ko je Bal to jo je si na go go je. Snie guo tą 1985 m. va sa rį Jo niš kio 
mies to pa kraš ty je prie plen to, ve dan čio į Žei me lį, pra dė tas 
sta ty ti 540 vie tų vi du ri nės pro fe si nės tech ni kos mo kyk los kom
plek sas. 1987ųjų ru de nį mo kyk la at vė rė du ris pir mie siems 
mo ki niams – 220iai bū si mų že mės ūkio dar bi nin kų. Mo kyk
los di rek to rius Liu das Jo nai tis pri mi nė, kad įžen gian čiuo sius 
į šią mo ky mo įstai gą pa si tin ka Se ne kos žo džiai: „Mo ko ma si 
ne mo kyk lai, o gy ve ni mui“. „Sie kia me bū ti pa trauk lūs tė vams 
ir mo ki niams, pri ima me vi sus mums siun čia mus iš šū kius“, – 
kal bė jo di rek to rius.

Mo kyk los ben druo me nei di de lė gar bė, kad sa vo ap si lan
ky mu pa ger bė Jo Eks ce len ci ja Šiau lių vys ku pas Eu ge ni jus 
Bar tu lis. Bu vo pa šven tin ta skulp tū ra – ąžuo li nis an ge las, ku rį 
su kū rė šiau lie tis skulp to rius Ka zys Bim ba. Tą dien mo kyk lo je 
bu vo ati da ry ta sau lės elek tri nė. UAB „Do jus ag ro“ ge ne ra li nis 
di rek to rius Do na tas Dai li dė, UAB „Har dim“ ge ne ra li nis di rek
to rius Ro lan das Žy ge lis, bu vęs mo kyk los auk lė ti nis, Kraš to 
ap sau gos sa va no rių pa jė gų Pri si kė li mo apy gar dos 6osios 
rink ti nės leng vo sios pės ti nin kų kuo pos in ten dan tas, gran di nis 
Ri man tas Le su tis mo kyk los par ke pa so di no kar po tą jį ber žą.

Ju bi lie ji nia me gim ta die ny je vie šė jo ir gar būs sve čiai: ki tų 
ša lies pro fe si nių įstai gų at sto vai, Jo niš kio ra jo no mo kyk lų, ki tų 
ins ti tu ci jų, taip pat Že mės ūkio mi nis te ri jos, Že mės ūkio rū mų 
at sto vai, se niū nai, žem dir biai, so cia li niai part ne riai – vi si, kas 
vie naip ar ki taip su si ję su Jo niš kio že mės ūkio mo kyk la (JŽŪM). 
Sim bo liš ka, kad, kaip ir pir mą jį 1987ųjų rug sė jį, Bal to jo je si
na go go je kon cer ta vo sa vo ju bi lie jų šven čian ti ra jo no gar bės 
pi lie tė So fi ja Jo nai ty tė, Jo no Striel kū no ei les skai tė ra jo no 

Joniškiožemėsūkiomokyklosjubiliejus(1987–2017)

gar bės pi lie tis Juo zas Šal kaus kas. Sa vo dai nas mo kyk lai sky rė 
bu vęs šios mo kyk los auk lė ti nis, šian dien te at ro ak to rius Li nas 
Ba raus kas, kon cer ta vo ro man sų gru pė „Aša lia“, šo ko ir dai na vo 
Že mės ūkio mo kyk los mo ki niai.

JŽŪM inf.
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Skan di na viš ko sti liaus švie sio se ir kū ry biš ku mu 
al suo jan čio se pa tal po se su si tin ka me su ge riau sių 
pa sau lio mo ky to jų pen kias de šim tu ke (angl. Glo
bal Te acher Pri ze) du kart at si dū ru sia grai ke 
Ag ge li ki Pap pa. Įspū din ga erd vė nė ra ben dra dar
bys tės cen tras ar biu ras, tai – mo kyk la vai kams 
ir su au gu sie siems, pa va din ta „I Lo ve Dys le xia“. 
Ino va to re va di na ma pe da go gė įkū rė va ka ri nę an
glų kal bos mo kyk lą gim to jo je Grai ki jo je, At ėnuo se. 
Šie met iš rink ta vie na iš in for ma ci nių tech no lo gi jų 
kor po ra ci jos „Mic ro soft“ ino va ty vių pe da go gų eks
per tų, ji pa ti sa ko, kad vis kas pra si dė jo drau gų 
na muo se, ne nau do ja ma me žai di mų kam ba ry je, 
o gal būt ir dar anks čiau – kai, bū da ma de vy nio li
ka me tė, pa ju to ne nu mal do mą no rą bū ti mo ky to ja 
ir pa dė ti spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems 
mo ki niams. Da bar apie pe da go gę kal ba ir iš jos 
mo ko si nau jo vėms at vi ri švie ti mo pa sau lio mil ži
nai, „Mic ro soft“ ku ria mo ky mo si plat for mą, o jos 
mo ki niai, ku riems diag no zuo ta dis lek si ja, Jung ti
nių Tau tų po sė džiuo se skai to pra ne ši mus.

SUTRIKIMĄTURIPENKTADALISŽMONIų

Per vie ną „TEDx Pa tras“ pra ne ši mų kon fe ren ci ją A. Pap pa 
yra pri si pa ži nu si, kad įsteig ti sa vo mo kyk lą ir su kur ti mo ky mo si 
me to do lo gi ją pa ti rian tiems sun ku mų mo kan tis vai kams pa ska
ti no nau jo vių trū ku mas švie ti mo įstai go se. „Į ma ne mo ki niai 
žvel gė su vil ti mi – sa kė, kad mes su ju mis, mo ky to ja, iš ties 
iš moks ta me nau jų da ly kų, ne pa li ki te mū sų“, – pri si me na grai
kė. Ino va ty vius mo ky mo si me to dus ban džiu si mo ky to ja bu vo 
ke le tą kar tų at leis ta iš dar bo. Mo kyk lo se dir bę sen bu viai tie siog 
ne no rė jo po ky čių. Jau na pe da go gė troš ko iš ju din ti dis lek si
jos pa sau lį ir įro dy ti, kad, die giant nau jo ves ir tai kant ho lis ti nį 
mo ky mą si, ga li ma įneš ti tei gia mų po ky čių į penk ta da lio vi sos 
žmo ni jos gy ve ni mus.

Penk ta da lis! Tarp tau ti nės dis lek si jos aso cia ci jos duo me ni mis, 
15–20 proc. po pu lia ci jos tu ri dis lek si ją ar ba kal bos su tri ki mą, 
to dėl pa ti ria sun ku mų mo ky da mie si kal bų ir ki tų dis cip li nų. 
Už sie nio kal bų mo ky ma sis ke lia dar dau giau iš šū kių, ypač jei 
tų kal bų žo džiai (pa vyz džiui, an glų) skir tin gai ra šo mi ir ta ria mi. 
Vai kas, ku riam diag no zuo ta dis lek si ja, ga li pai nio ti pa na šiai 
skam ban čias ar pa na šios gra fi nės for mos rai des, ne tiks liai 
su pras ti rai džių ei liš ku mą žo dy je ar skai ty mo kryp tį, pa mes
ti skai to mus žo džius, sun kiai su pras ti teks te esan čių at ski rų 
min čių ry šius, sa ki nių reikš mes, ne tai syk lin gai ra šy ti. Dis lek
si ja nė ra iš au ga ma – su ja gy ven ti tu ri iš mok ti ir su au gu sie ji, 
pa ti rian tys žo džių skai ty mo, teks to su pra ti mo sun ku mų. Nors 
su tri ki mas yra neu ro bio lo gi nės kil mės, sie ja mas su dvie jų 
gal vos sme ge nų pus ru tu lių dar bu, kai tam tik ros gal vos sme
ge nų zo nos yra ne ak ty vuo tos, vai kų in te lek tas ati tin ka am žiui 
bū din gus rei ka la vi mus. „Šie vai kai yra ne pa pras tai kū ry bin
gi – jų dė ka iš mo kau be ga lo daug... Tai lei do at ras ti vei kian
čius me to dus ir pa žvelg ti į mo ky mo si pro ce są ki tu kam pu“, –  
sa ko A. Pap pa.

PRIIMTITRūKUMUSPAVERčIANTJUOSPRIVALUMAIS

Ino va to rė ti ki, kad at ei tis pri klau so tiems, ku rie jai ruo šia si. 
A. Pap pa pa ti troš ko mo ky tis ir at ras ti ge riau sius mo ky mo si 
bū dus sa vo mo ki niams. Po stu di jų Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti
jo se ir Jung ti nė je Ka ra lys tė je kar tu su drau ge ji įkū rė už si ė mi mų 
kla sę žai di mų kam ba ry je, šian dien pe da go gė tu ri an glų kal bos 
mo ky to jų ir iš orės eks per tų ko man dą, su ku ria dir ba at ski ro se 
kla sė se. Jos mo kyk la vai kams ir su au gu sie siems siū lo nau jo
viš ką ho lis ti nę edu ka ci nę pa tir tį at ran dant sa vo iš skir ti nu mą, 
stip ri ą sias kū ry biš ku mo pu ses ir bran di nant pa si ti kė ji mą sa vi mi.

Apvertusidisleksijospasaulįaukštynkojomis

PAPILDyTAREALyBėMyLINTIEMSDISLEKSIJĄ

„Be je, ben dra dar biau ja me su ver slo įmo nė mis – štai vie ni 
bal dų ga min to jai su kū rė ino va ty vaus di zai no kė dę hi pe rak
ty viems vai kams. Sė dė da mas jo je ir sup da ma sis, vie to je 
ne nu stygs tan tis vai kas ne tik ne su si ža los, bet ir „įdar bins“ sa
vo ener gi ją“, – ro dy da ma į mi ni ma lis ti nio di zai no kė dę kal ba 
mo ky to ja. Mo ki niai nau do ja si pa pil dy tos re a ly bės įran kiais ir 
skait me ni nė mis kny gomis, pa de dan čio mis su kur ti tri ma tį (3D) 
žo džių pa sau lį, ap čiuop ti ir pa ma ty ti teks tus bei pa čią kal bą. 
Pa vyz džiui, per pa mo kas nau do ja ma „Bricks Aug men ted Re a li
ty ABC“ pro gra mė lė pa ro do abė cė lę 3D erd vė je, lei džia iš girs ti, 
kaip skam ba rai dės, ir mo ky tis ra šy ti. Ki ta mo bi lio ji pro gra ma 
vai kų nu pieš tus pie ši nius pa ver čia at gi ju siais he ro jais.

Mi Si ja –PRISTATyTIVIRTUALIĄMOKyMOSIPLATFORMĄ

Ino va to rės pa ruoš ta mo ky mo me džia ga, pa vers ta įtrau
kian čiais vaiz do įra šais, in te rak ty viais min čių že mė la piais ir 
žai dy bi nė mis už duo ti mis, su si do mė jo „Mic ro soft“ kor po ra ci ja, 
pa lai kan ti ini cia ty vą su kur ti in ter ne tu pa sie kia mą mo ky mo si 
plat for mą. Nors ir pri tai ky ta kal bė ji mo ir ra šy mo su tri ki mų tu rin
tiems vai kams, to kia plat for ma į kū ry biš ką mo ky mą si įtrauk tų 
vi sus. Lie tu vos švie ti mo eks per tėkon sul tan tė, mo kyk lų iš orės 
ver tin to ja Re na ta Du dzins kie nė, dir ban ti su spe cia lių jų po rei kių 
vai kais, sa kė, kad toks mo ky mo si bū das bū tų leng vai pri tai ko
mas Eu ro pos ša ly se.

Vie ną iš mo ky mo si prie mo nių – in te rak ty vų an glų kal bos 
Pre sent Sim ple lai ko mo ky mo si min čių že mė la pį – iš ban dė 
Kau no Si mo no Dau kan to pro gim na zi jos an glų kal bos mo
ky to ja Al ma Rim ke vi čė. Penk to kai su si pa ži no su nau jo lai ko 
gra ma ti ka ir su sie jo ją su su per žmo gaus įvaiz džiu. „Re zul ta tai 
nu ste bi no – mo ki niams tai bu vo ge riau sia pa mo kos da lis“, – 
sa kė nau jo ves per pa mo kas tai kan ti A. Rim ke vi čė. Mo ky to ja 
vi lia si, kad to kią mo ky mo si prie mo nę pa lan kiai su tiks ir mo ky to jų  
ben druo me nė.

Su ne mo ka mu ban do muo ju min čių že mė la piu ga li te su si pa
žin ti „Go og le Play“ par duo tu vė je https://goo.gl/wM9hpJ.

VitaVERŽUKAUSKĖ
Kaunomoksloirtechnologijųparkokomunikacijosekspertė

Vilsąlteksltąlskailtylkiltelinlterlneltolsveltailnėljel–
http://kaulnomtp.lt/aplverltulsi-dislleklsiljos-palsaulli-auksltyn-koljolmis.

SulsiltilkilmaslsulA.lPaplpalGrailkiljolje,ljoslmolkykllolje
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Spalį Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje 
vyko respublikinė konferencija „Reformacija – 500. Istorinis, 
kultūrinis ir dvasinis palikimas“. Sulaukėme svečių iš Kretingos 
Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos, VšĮ Pranciškonų gim-
nazijos, Gargždų „Vaivorykštės“, Palangos senosios, Šiaulių r. 
Kužių gimnazijų.

Prieš renginį gimnazijoje vyko mokinių dailyraščio konkursas, 
o nugalėtojų darbai sudėti į parodą „Tiems žmonėms, toms 
knygoms“ (konkursą organizavo lietuvių kalbos mokytojos Au-
dronė Dūdienė ir Janina Šidlauskienė). Dailės pamokose gim-
nazistai iliustravo Šventąjį Raštą ir garsiąsias Martyno Liuterio 
tezes, prieš 500 metų Vokietijoje įžiebusias Reformaciją, kuri 
negrįžtamai pakeitė Europos istoriją ir kultūrą, padėjo pamatus 
šiuolaikinei Vakarų civilizacijai, pakeitė visuotinės Bažnyčios 
veidą ir paliko neišdildomą žymę Lietuvos istorijoje. Mokinių 
dailės darbų paroda „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit“ 
papuošė gimnazijos aktų salę (ruošė dailės mokytoja Valdonija 
Karaliūnienė).

Konferenciją pradėjome Justino Marcinkevičiaus dramos 
„Mažvydas“ I dalies pradžios fragmentu ir giesme, kurią atliko 
J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos I–IV klasių mokiniai 
(ruošė muzikos mokytojas Stasys Stončius). Renginio vedėjai 
abiturientai Augustas Simukaitis ir Dovilė Špučytė pabrėžė, 
kad Reformacijos pradžia simboliškai laikoma 1517 m. spalio 
31 d., kai M. Liuteris Vitenberge paskelbė 95 savo tezes, ku-
rias kvietė apsvarstyti „iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“. 
Žymiosios tezės išprovokavo audringų reakcijų laviną, ilgainiui 
įgavusią Reformacijos pavadinimą. Praėjus 500 metų nuo 95 
tezių paskelbimo, pasaulis švenčia Reformacijos jubiliejų. Lie-
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje protestantų sujudimas vėlavo 
net keliais dešimtmečiais, tačiau šį itin reikšmingą Europos ir 
pasaulio istorijai įvykį mini ir Lietuva. Toliau konferencijos da-
lyvius sveikino gimnazijos direktorė Asta Burbienė, Kretingos 
rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Daiva Tranizienė ir vyriausioji specialistė, gimnazijos kuratorė 
Aušra Zebitienė.

Konferenciją tęsė Darius Petkūnas, Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios kunigas, habilituotas teologijos daktaras, 
Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto Baltisti-
kos centro vyresnysis mokslo darbuotojas. Lektorius, pasitelkęs 
iliustruotą medžiagą, kalbėjo apie Reformaciją Didžiojoje ir 
Mažojoje Lietuvoje. Sveikinimo žodį tarė ir Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas, brolis 
pranciškonas Antanas Blužas. Parapijos klebonas A. Blužas 
pabrėžė, kad, puoselėdami dialogą ir bendrai liudydami, pasi-

Tiemsžmonėms,tomsknygoms

darėme vieni kitiems nebesvetimi ir suvokėme, jog tai, kas mus 
vienija, pranoksta tai, kas skiria. Liuteronų bažnyčios parapi-
jietė, buvusi Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja Vida Trakienė skaitė pranešimą „Re-
formacija ir Lietuvos raštijos pradžia“. Ji pabrėžė Reformacijos 
svarbą pasauliui: „Jei XV–XVI a. yra Renesanso – aušros, 
atgimimo – epocha, tai joje gimusi Reformacija prilygsta sau-
lei, nes būtent Reformacija sudarė sąlygas Lietuvoje atsirasti 
lietuvių raštijai, mokslui, švietimui.“

Antrąją konferencijos dalį I klasės mokinys Jokūbas Jankaus-
kas pradėjo muzikine improvizacija. Renginio vedėjai pabrėžė, 
kad Reformacija – svarbiausia revoliucija žmonijos istorijoje. 
Ji lėmė, jog pasikeitė religinis Europos žemėlapis ir buvo 
nuleista šio kontinento viduramžių uždanga, nes M. Liuteris 
kvietė kiekvieną tikintįjį asmeniškai gilintis į Šventąjį Raštą, 
paskatino daugelio tautų raštijos nacionalinėmis kalbomis 
kūrimąsi ir Europos švietimo sistemos plėtrą. Reformacijos 
sąjūdis glaudžiai susijęs ir su mūsų kalbos, mokslo, tautiškumo 
ir valstybingumo stiprinimu. Apie Reformacijos įtaką Lietuvos 
kultūrai kalbėjo ir mokiniai. Pranešimą „Abraomas Kulvietis“ 
skaitė VšĮ Pranciškonų gimnazijos III klasės mokiniai Dovydas 
Jašinskis ir Rokas Kiškys (ruošė istorijos mokytojas Vaidas 
Kuprelis). Apie lietuvių raštijos pradininką Stanislovą Rapalionį 
kalbėjo Rasa Žutautaitė, Kretingos M. Daujoto pagrindinės 
mokyklos aštuntokė (ruošė istorijos mokytojas Robertas Gin-
dulis). Šiaulių r. Kužių gimnazijos 8 klasės mokinys Augustas 
Jasiūnas (ruošė lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Šalavėjus 
ir istorijos mokytoja Violeta Laurutienė) pristatė Mikalojaus Ra-
dvilos Juodojo veiklą. Jis sulaukė audringiausių konferencijos 
dalyvių aplodismentų už originalumą, įtaigumą, ypač raiškų 
žodį. Pranešimą „Uolieji reformatoriai“ skaitė Ieva Maciūtė ir 
Ignas Kuprelis, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos IV klasės 
mokiniai (ruošė lietuvių kalbos mokytojas Vidas Vaitkus). Paskui 
skambėjo Justino Marcinkevičiaus knygos „Dienoraštis be datų“ 
ištrauka: „Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė 
taip aukštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi 
kaip knyga. Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai, ji – visų 
mokslo ir technikos laimėjimų lopšys, visų mūsų dvasinių galių 
motina...“ Buvo parodyta šio poeto kalba apie paminklą knygai  
(www.youtube.com/watch?v=zcJw_yK_h7Q). Just. Marcinke-
vičiaus mintis pratęsė Palangos senosios gimnazijos III klasės 
mokinys Marius Mačys (ruošė lietuvių kalbos mokytoja Nijolė 
Šakinienė). Jis skaitė pranešimą „Pirmųjų spausdintų knygų 
leidėjai Vokietijoje ir Lietuvoje“. Toliau buvo rodomas Just. Mar-
cinkevičiaus dramos „Mažvydas“ II dalies fragmentas – Maž-
vydo ir Vilento dialogas (www.lrt.lt/mediateka/irasas/16723). 
Apie reklamą Martyno Mažvydo „Katekizme“ kalbėjo Kretin-
gos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos abiturientė Greta 
Narvilaitė (ruošė lietuvių kalbos mokytoja Irutė Lapinskienė). 
Mokinė teigė, kad M. Mažvydo „Katekizmas“, pirmoji lietuviška 
knyga, – tai ne tik knygos, skaitymo, mokslo reklama. Tai lietu-
vių raštijos, taip pat lietuvių pasaulietinės poezijos pradžia, o 
kukliai akrostichu „Katekizme“ įsiamžinusį M. Mažvydą galime 
laikyti lietuvių tautinės kultūros pradininku. Vėliau mokinių 
dailės darbų parodą „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit“ 
pristatė Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos dailės 
mokytoja V. Karaliūnienė ir I klasės mokinė Aušra Kupšytė. 
Konferenciją giesme užbaigė III klasės mokinė Gintarė Pociūtė 
ir abiturientas Salvijus Linnik (gitara). Konferencijos pranešėjai 
ir juos rengę mokytojai buvo apdovanoti rėmėjų (Lituanistikos 
centras, UAB Tyrimų laboratorija, UAB „Varkojis ir Ko“, UAB 
„Terekas“) dovanomis.

Anot poeto Just. Marcinkevičiaus, esame dėkingi „Tiems 
žmonėms, žodžio stogą kėlusiems, / Toms knygoms, mūsų lopšį  
supusioms.“

RamunėMASIOKIENĖ,IrutėLAPINSKIENĖ
KretingosJurgioPabrėžosg-josmokytojos

Reformacijos 500 metų sukakčiai
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Ren gi nį pra dė jo Vil niaus 
lop še liodar že lio „Rū ta“ ug
dy ti niai, at li kę mu zi ki nę pa
sa ką „O tai bu vo, tai nu ti ko...“. 
Svei ki ni mo žo dį ta rė Vil niaus 
lop še liodar že lio „Rū ta“ di rek
to rės pa va duo to ja ug dy mui Ra sa Žie mie nė, Vil niaus tu riz mo ir 
pre ky bos ver slo mo kyk los di rek to rė Bi ru tė Sta siū nie nė, Vil niaus 
mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Mies to ūkio ir trans por to 
de par ta men to Mies to tvar ky mo ir ap lin kos ap sau gos sky riaus 
Ap lin kos ap sau gos po sky rio eko lo gė dr. Ona Mo tie jū nai tė ir kt. 
Pro jek to ini cia to rė Ri ta Stul pi nie nė, pri sta ty da ma sa vo kū ry bos 
ei lė raš tį „Pa ža dink sėk le lę – nu džiu gink šir de lę“, vi sus pa kvie tė 
pri si min ti vai kys tę ir ke le tą aki mir kų pa bū ti vai kais. Ji taip pat 
su pa žin di no su pro jek to „Sau lė to oran ži nio trau ki nio ke lio nė“ 
kū ry bi nių veik lų re fek si ja ir re zul ta tais. Sa vo įžval go mis apie 
šiuo lai ki nių vai kų ug dy mo pro ble mas pra ne ši me „Nau jo ji kar
ta – kas tai?“ da li jo si Vil niaus uni ver si te to Fi lo so fi jos fa kul te to 
prof. Vi li ja Tar ga ma dzė.

Kon fe ren ci jo je 14 pro jek to da ly vių da li jo si ge rą ja dar bo pa
tir ti mi. Pra ne ši mus pri sta tė Vil niaus lop še liųdar že lių „Rū ta“, 
„Gluos nis“, „Lakš tin ga la“ ir Vil niaus Ši lo mo kyk los ben druo me
nių at sto vai. Bū ta ir sve čių iš to li mes nių Lie tu vos kam pe lių: iš 
Kau no lop še liodar že lio „Spin du lė lis“, Pa bra dės lop še liodar
že lio „Var pe lis“, Pa ne vė žio lop še liodar že lio „Tai ka“, Tau ra gės 
Mar ty no Maž vy do pro gim na zi jos, Kel mės r. Už ven čio Šat ri jos 
Ra ga nos gim na zi jos, Klai pė dos lop še liodar že lio „Pu rie na“. 
Ma ri jam po lės sav. Mo ko lų pro gim na zi jos ben druo me nės na riai 
pa do va no jo mu zi ki nį svei ki ni mą „Būk ša lia“, o Kė dai nių lop še lio
dar že lio „Vai kys tė“ pe da go gai su tė ve liais ir ma ža isiais ug dy ti
niais su ren gė tik rą „Oran ži nį ma dų šou“. Vil niaus Pran ciš kaus 
Sko ri nos gim na zi jos di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui Ni jo lė 
Bag do nie nė kar tu su 5 kla sės mo ki ne Dia na Vin cu ke vi čiū te 
pa si da li jo pa tir ti mi apie mo liū go sėk ly tės ke lio nę „Lie tu va– 
Bal ta ru si ja– Lie tu va“. Bai gia mo sios kon fe ren ci jos ant rą ją da lį 
pra dė jo Lie tu vos pen si nin kų są jun gos „Bo čiai“ Vil niaus mies to 
ben dri jos Žir mū nų sky riaus an sam blio „Ne ris“ ko lek ty vas, at li
kęs dai ną „Žie mos žie dai“.

Švie ti mo įstai gų pe da go gai da li jo si ge rą ja veik lų pa tir ti mi, idė
jo mis, kaip jų ben druo me nių na riai, su teik da mi vai kams nau jų 
įspū džių, kū rė sau lė tus Links mu kus iš mo liū gų. Per kon fe ren ci ją 
bu vo su reng ta pa ro da „Oran ži niai Links mu kai“. Vil niaus lop še
liodar že lio „Ma žy lis“ ben druo me nės at sto vai bu vo ap do va no ti 
už iš ra din giau siai su kur tą nuo tai kin gą Links mu ką.

Ekologiniošvietimoprojekto 
„Saulėtooranžiniotraukiniokelionė“baigiamojikonferencija

Pe da go gai da li jo si lab da rin gos veik los pa tir ti mi. Jie kal bė jo 
apie tuos, ku riems rei kia pa dė ti ne tik mais tu, bet ir dė me siu, 
mei le, rū pes čiu, ge ru iš tar tu žo džiu. Juk šir dis ne tik pla ka ir pa
lai ko gy vy bę, bet ir my li. Vyk dy da mi lab da rin gas veik las pe da
go gai ro dė gra žų pa vyz dį vai kams ir ug dė ge ru mo, pa kan tu mo, 
mei lės jaus mą, mo kė ste bin ti ir ste bė tis, džiaug tis ki tų sėk me, 
au gi no pa si ti kė ji mą, pa dė jo plė to ti so cia li nes kom pe ten ci jas, 
em pa ti ją, ska ti no mąs ty ti apie ki to po rei kius, lai mę. Dau gu ma 
švie ti mo įstai gų pri si dė jo prie ža lių jų ug dy mo(si) erd vių kū ri mo 
ir plė to tės, ska tin da mi pa žin ti ar ti miau sią ap lin ką ir ją kū ry biš
kai nau do ti ug dy mo pro ce se. Sa vo pra ne ši muo se pe da go gai 
pa mi nė jo, ko kius „na mų dar bus“ bu vo už da vę tė ve liams, kad 
at lik tų kar tu su vai kais, pri sta tė oran ži nių veik lų in teg ra ci ją į 
ki tas veik las, skir tas spe cia lių jų po rei kių tu rin tiems vai kams. 
Taip pat bu vo pa mi nė tos pro jek to sėk mės ir ne sėk mės, iš šū
kiai, pa slap tys ir at ra di mai. Per bai gia mą ją kon fe ren ci ją Vil
niaus lop še liodar že lio „Gluos nis“ va do vai su tei kė ga li my bę iš 
paukš čio skry džio pa ma ty ti, kaip bu vo vyk do mos „Oran ži nės“ 
veik los. Per žiū rė ta pro jek to da ly vių, gy ve nan čių už sie ny je (Len
ki jo je, Lat vi jo je, Jung ti nė je Ka ra lys tė je ir Aust ra li jo je), fil muo ta 
pro jek ti nės veik los me džia ga. Bu vo ga li ma pa ste bė ti, kad tai, 
kaip vyk dys pro jek to veik las, kiek vie na švie ti mo įstai gos ben
druo me nė pa si rin ko sa va ran kiš kai, kū ry biš kai at si žvelg da ma 
į ug dy ti nių am žių, po rei kius, ga li my bes. Ren gi nio pa bai go je 
nu fil muo ti oran ži niai lin kė ji mai už sie ny je esan čioms švie ti mo 
įstai gų ben druo me nėms.

Ap žvel gę tarp tau ti nio švie ti mo įstai gų ben druo me nių eko
lo gi nio švie ti mo pro jek to „Sau lė to oran ži nio trau ki nio ke lio nė“ 
bai gia mo sios kon fe ren ci jos „Ge ro sios dar bo pa tir ties sklai da 
ke liau jant sau lė tu oran ži niu trau ki niu 2017“ me džia gą, pro jek to 
or ga ni za to riai džiau gė si, kad rie dan tis sau lė tas oran ži nis trau
ki nys ke lia vo ne tik per Lie tu vą, bet ir per vi są pa sau lį, su jun gė 
švie ti mo ben druo me nes im tis ben dros ge ru mo veik los, nu tie sė 
ug dy ti niams ke lią į pla tų gam tos pa ži ni mo pa sau lį ir su tei kė 
ne pa mirš ta mų, džiu gių aki mir kų ir nau jų įspū džių.

Vil niaus l.-d. „Rū ta“ inf.

Vil niaus tu riz mo ir pre
ky bos ver slo mo kyk lo je vy
ko tarp tau ti nio švie ti mo 
įstaigųbendruomeniųeko
loginio švietimo projekto
„Saulėtooranžiniotraukinio
kelionė“ baigiamoji kon
ferencija „Gerosios darbo
patirties sklaidakeliaujant
saulėtuoranžiniutraukiniu
2017“.Renginyjedalyvavo
185dalyviai.Konferencijos
pagrindinis akcentasbuvo
gerumas širdyje, šypsena
veide ir oranžinės spalvos
elementasaprangoje.



32

Šie met Jur giui Kun či nui bū tų 
su ka kę 70 me tų. Tai ne abe jo ti
nai vie nas ge riau sių šiuo lai ki nių 
lie tu vių ra šy to jų, ku rio kū ry ba dar 
ne  spė jo pa sen ti, nors Vil nius, ku rį 
ma to me jo ro ma nuo se, per po rą 
de šimt me čių pa si kei tė ne at pa žįs
ta mai. Vil niaus „Lais vės“ gim na zi
jos li tu a nis tai vie nin gai su ta rė, kad 
to kiam sa vi tam ra šy to jui pri si min ti 
bū tų tie siog ne pa do ru or ga ni zuo ti 
ei li nį nuo bo dų mi nė ji mą ak tų sa lė
je, nes to kie ren gi niai nu si bo dę ir 
gim na zis tams, ir mo ky to jams. Tai gi nu ta rė me pa da ry ti be veik 
ne įma no mą da ly ką – ek ra ni zuo ti J. Kun či no kū ri nį.

Pir mas da ly kas, at ėjęs į gal vą, be abe jo, bu vo „Tū la“, vie nas 
žy miau sių šiuo lai ki nių lie tu vių ro ma nų, lai ko mas be ne ge riau
siu J. Kun či no kū ri niu ir vie na gra žiau sių mei lės is to ri jų lie tu vių 
li te ra tū ro je. Ko dėl jo ek ra ni za ci ją pa va di nau be veik ne įma no mu 
da ly ku? Toks klau si mas ne kils nie kam, kas skai tė šį ro ma ną, – 
nė ra vien ti so, aiš kaus siu že to, is to ri ją su da ro ne tiek lo gi ne se ka 
vyks tan tys įvy kiai, kiek min čių, pri si mi ni mų, aliu zi jų, ša lu ti nių 
is to ri jų, ha liu ci na ci jų vo ra tin klis. Ki ta prie žas tis, ko dėl ši is to ri ja 
sun kiai trans for muo ja ma į ki ną, pa aiš kė jo at li kus „žval gy bą“ 
po ro ma ne api brėž tą veiks mo erd vę – tik da bar su si vo kė me, 
kad ne bė ra to Už upio, apie ku rį ra šo J. Kun či nas. Pats ra jo
nas, ži no ma, nie kur ne din go, bet šian die nos Už upis yra vi sai 
ki tas pa sau lis, pa ly gin ti su so viet me čio pa bai gos Už upiu, apie 
ku rį skai to me „Tū lo je“. Fil muo da mi su ra do me tik du iš es mės 
ne pa ki tu sius ob jek tus – Tū los na mą su ap si de ir Ber nar di nų 
ka pi nes. Kad ro ma nas „Tū la“ per ne lyg su dė tin gas ek ra ni zuo ti, 
ro do ir tai, jog iki šiol nie kas ne pa ban dė to da ry ti. Tai gi mes 
bu vo me pir mie ji.

Vil niaus „Lais vės“ gim na zi jos Ki no klu bas ne pir mą kar tą 
ima si am bi cin gų pro jek tų, to dėl per daug ne dra ma ti zuo da mi 
nu ta rė me, kad bet ku riuo at ve ju li te ra tū ros kū ri nio pa ver ti mas 
fil mu tė ra in ter pre ta ci ja. Sie kė me ne tiek at kur ti vi są ro ma no 

KursurastiTūlą2017-ųjųUžupyje?

veiks mą, kiek per teik ti žiū ro vui 
ne įpras tos, bet tik ros mei lės il ge
sį – pa grin di nį ro ma no jaus mą. 
Pa ban dė me iš gry nin ti pa grin
di nių per so na žų is to ri jos li ni ją, 
at mes da mi vi sa ki ta. Tad dėl šios 
prie žas ties ne re ko men duo ja me 
abi tu rien tams žiū rė ti mū sų fil mo 
kaip ro ma no pa kai ta lo – jei no ri te 
J. Kun či no kū ry ba rem tis per eg za
mi ną, „Tū lą“ ver čiau per skai ty ki te.

Fil mo kū ri mo pro ce sas už tru ko 
be veik du mė ne sius, fil ma vo me 

Už upy je, Nau jo jo je Vil nio je, Šni piš kė se, An ta kal ny je, net gi 
Kau ne. Vil nius nuo sta bus mies tas, nes ne iš va žia vęs iš jo ri bų 
ga li su ras ti ir se no vi nius, ir mo der nius kvar ta lus, ir pro vin ci jos 
kai mą, ir gi lų miš ką. Tie sa, truk dė ir oro są ly gos, ir žmo nės. 
Epi zo dai, ku riuo se pa grin di nis per so na žas abe jin giems drau
gams pa sa ko ja sa vo mei lės is to ri ją, bu vo fil muo ja mi ap leis ta me 
Už upio na me. Ma nė me, kad tai bus ra miau sia Vil niaus vie ta, 
bet la bai kly do me. Pir miau sia tu rė jo me pa lauk ti, kol ta me na me 
kaž ko kia fo to gra fė baigs sa vo fo to se si ją, vė liau te ko de rė tis su 
gra fi čių mė gė jais pa aug liais, kad ne triukš mau tų vir šu ti nia me 
aukš te ir leis tų mums ra miai fil muo ti. Iš gir dę, kad čia ku ria mas 
fil mas, jie iš kil min gai pa ža dė jo ne truk dy ti.

Šis fil mas – ben dras Vil niaus „Lais vės“ gim na zi jos mo ki nių 
ir mo ky to jų pro jek tas, to dėl ja me vai di na ir gim na zis tai, ir jų 
mo ky to jai. Tai bu vo sma gi ben dra pa tir tis, nes kai ku rie žmo
nės ki ne vai di no pir mą kar tą. Mėgs ta me hu mo rą, to dėl fil me 
„pa slė pė me“ ne vie ną dvi pras miš ką smul kme ną. Pa vyz džiui, 
at kreip ki te dė me sį, ko kią kny gą su sa vi mi nuo lat ne šio ja si Tū
la. Ge ro žiū rė ji mo!

Filmągalitepamatyti–
www.youtube.com/watch?v=U1ouSPPNSrE

MariusJANULEVIČIUS

Sie kiant pa mi nė ti 99ąsias Lie
tu vos ka riuo me nės at kū ri mo me
ti nes But ri mo nių gim na zi jo je or ga
ni zuo tas kny gos „Ka rio ke liu“ pri
sta ty mas ir su si ti ki mas su kny gos 
au to riu mi, žur na lis tu, po pu lia rių 
lei di nių re dak to riu mi Da liu mi Ra
ku čiu bei re cen zen tu, lek si kog ra fu, 
Par la men to iš orės gy ny bos VI bū
rio sa va no riu (1991), aka de mi nio 
„Lie tu vių kal bos ži ny no“ ben dra au
to riu mi, Kraš to ap sau gos sa va no
rių pa jė gų ka ri nin ku dr. Vid man tu 
Pet ru Kup re vi čiu mi. Ren gi ny je taip 
pat da ly va vo But ri mo nių se niū nas 
Al gir das Ju sas, Prie nų ra jo no Jiez
no se niū nas Al gis Bar tu se vi čius ir Jiez no gim na zi jos jau nų jų 
šau lių bū re lio na riai su va do vu Si gi tu Ža liu, Ka ri nin ko An ta no 
Juo za pa vi čiaus šau lių 1osios rink ti nės va do pa va duo to jas 
Juo zas Luc kus. „Ka rio ke liu“ – tai vai kams ir jau ni mui skir ta 
kny ga apie Lie tu vos ka riuo me nę, gin klus, ka ro tech ni ką ir ki tus 
įdo mius da ly kus. Kny ga skir ta bū si miems Lie tu vos gy nė jams, 
šiuo me tu tik įpu sė jan tiems mo kyk los kur są, bet jo je ką nors 
įdo maus ras kiek vie nas, no rin tis pa žin ti Lie tu vos ka riuo me nę.

Paminėtos99-osiosLietuvoskariuomenėsatkūrimometinės

Ben dra dar biau jant su Aly taus 
ka ro prie vo lės ir kom plek ta vi mo 
sky riaus bei Lie tu vos ka riuo me nės 
Kraš to ap sau gos sa va no rių pa jė
gų Dai na vos apy gar dos 1osios 
rink ti nės 102 kuo pos sky riaus 
ka riš kiais vy ko pro fe si nio orien ta
vi mo ren gi nys. Aukš tes nių jų kla
sių mo ki niams bu vo or ga ni zuo ta 
in teg ruo ta is to ri jos ir kar je ros 
ug dy mo pa skai ta „Lie tu vos ne pri
klau so my bės gy ni mas – pi lie ti nė 
pa rei ga“. Per per trau kas mo ki niai 
tu rė jo ga li my bę iš ar čiau ap žiū rė ti 
gin klus, ka ri nę amu ni ci ją. Ka riai 
mo ki niams da li jo in for ma ci nius lei

di nius apie tai, kaip pa si reng ti eks tre ma lio sioms si tu a ci joms, ką 
rei kia ži no ti apie pa si prie ši ni mą ir Lie tu vos ka riuo me nę bei kt.

Ka riuo me nės die nos mi nė ji mo ren gi nį or ga ni za vo But ri mo nių 
gim na zi jos is to ri jos mo ky to ja Da lia Adž gaus kie nė ir Jau nų jų 
šau lių bū re lio va do vė Ra mu tė Jab lons kie nė, ben dra dar biau
da mos su Aly taus ra jo no sa vi val dy bės vie šo sios bib lio te kos 
But ri mo nių fi lia lu.

But ri mo nių g-jos inf.


