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Ar tik rai orien tuo ja mės į  
ko ky biš ką ug dy mą?

DvidešimtdviejoseEuroposSąjun
gosšalysevaikaiįmokyklaseinanuo
6metų, trijose – nuomažiau nei 6
metų,vienuolikoje–nuo7metų.Mūsų
darželiuosevykstantisvaikųugdymas
atitinkadaugeliošaliųmokyklųpirmųjų
klasiųturinį,Lietuvojedarželiuslanko
apie85proc. vaikų (95proc.miesto
ir48proc.kaimo).Kylaklausimas,ar
siekiantpertvarkytipakankamaigerai
veikiančiąLietuvosankstyvojougdymo
sistemąremiamasistatistikosrodikliais
(kaddidžiosiosdaliesšaliųvaikaieina
įmokyklasanksčiaunei7metų),ariš

tiesųpasidomėta,kaiptosešalysesekasivaikams?Visdaugiaumokslinėsliteratūros
skelbia,kadvaikaiyraperdaugspaudžiami,perankstimokomiirkadtasanksčiau
irgreičiauvisainereiškiageriau.Armestikraiorientuojamėsįkokybiškąugdymą?
Paankstinusėjimąįmokyklas,septynmečiamsskirtosesamosprogramosišes

mėsnetiksnaujomspirmomsklasėms.Jasteksperdaryti,nesšešeriųmetųvaikai
kokybiškaiskiriasinuoseptynmečių, jiekitaipmokosi irnebuspajėgūs išeitivisą
pirmosklasėsprogramą.Jukperpirmusmetusvaikaituriišmoktiskaityti,rašytine
tikspausdintinėmis,bet irrašytinėmisraidėmis, taisukeliadaugstresonet irda
bartiniamsseptynmečiams.Kylaklausimųdėlmokyklosprogramos ištęsimo.Jei
bus lengvinamosprogramospirmokams,vaikainespės išeitiesamospirmoskla
sėsprogramos,tadatekskeistiatitinkamaiirkitųklasiųkursus,viskaspasistums.
Jeitikėtume,kadesamosprogramosyrapritaikytosvaikųamžiui,tadagalineuž
tekti12metųvisaiesamaimokyklosprogramai išeiti.Armespasiruošęperrašyti 
visų12metųprogramas, jasatitinkamaipritaikytivaikųamžiui irgalimaipaleng
vinti?Arpailginsimemokymosimetusirvaikaimokyklosepraleis13–14metų?(Jei
paruošiamąjąklasęlankomokykloje,dabarvaikaijojepraleidžia13metų.)Tiesiog
pastūmusvisasprogramasmetaisanksčiau,vaikaigausamžiųneatitinkantįugdy
mą,kuriamnėrapasiruošęsjųkūnas.Siekiantsumažintikrūvįirstresą,spaudimas
mokytiskaityti ir rašytigalimaipersikels įparuošiamąsiasklases (kasvyksta jau
dabar),kuriaslankyspenkeriųmetųvaikai.Įtokiusspąstuspakliuvodaugelisšalių,
kurioseankstireikalaujamavaikųraštingumo,–imamimokyti,mokyklairuoštivis
mažesnivaikai(3–4metų).Artikraiduosnaudosformaliojomokymoankstinimas?
Apie1986m.buvovykdomamokyklųreforma,kuriądaugeliskažkodėlpamiršo.

Josmetubuvopereinamanuo11prie12metųugdymosuketinimu,kadįmokyklas
vaikaipradėseiti6metųirjasbaigs18metų.Reformapavykotikišdalies–pailgėjo
mokymosilaikas,tačiautarsisavaimevėlbuvosugrįžtaprieugdymonuo7metų.Klau
simas,arkasišanalizavo,kastadaįvykoirkodėlsistemanepasikeitė,kaipbuvopla
nuota,kodėlvaikainebebuvoleidžiamiįmokyklasnuošešeriųmetų?Arnepasikartos 
taspatsirpošiosreformos?Tuolabiaukadyrašalių,kuriostaippatbandėįvykdyti
reformasirvėlsugrįžopriepradiniougdymonuo7eriųmetų(SuomijairLenkija).
Jeivisivaikai,kuriemstaiskalendoriniaismetaissueina6eri,turėseitiįmokyklas,

taitrečdalisjųpradėslankytimokykląbūdamipenkeriųmetų(kaipdabartrečdalis
einabūdamišešerių–tie,kuriegimęrugsėjo–gruodžiomėnesiais).Klausimas,ar
penkeriųmetųvaikaipasiruošęeiti įmokyklas?Jeibusperkeltostospačiospro
gramos,arjieatlaikystąkrūvį,kurisdabarkliūvaseptynmečiams?Jeiprogramos
buspertvarkomos,arbusatsižvelgiama,kadtrečdalisvaikųįmokyklaseispenkerių
metųirjųmąstymasyrakokybiškaikitoks.Tokievaikaivisaikitaipsuvokiapasaulį,
vienasiškognityviniųpokyčiųvyksta6–7metais.Tokievaikaidaugkonesuprasar
batam,kadpasiektų,suprastų,jiemsteksišnaudotigerokaidaugiaukūnoresursų,
kuriųreikiasveikataiirsėkmingairaidaipalaikyti(jaudabar5–7metųvaikųsveikata
labaipablogėja,palygintisu3–4metųvaikais).Arapietaikasnorsyrapagalvojęs?

Parengtapagalpsichologijosmokslųdaktarės,Lietuvosedukologijos
universitetolektorės,VšĮVaikopsichologijoscentropsichologės

MonikosSkerytės-Kazlauskienėskomentarą
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Mo ky to jų kvA Li fi kA ci jos to bu Li ni Mo ins ti tu ci jų 
vAid Muo Ly de rys tės Mo ky Mo si LA bui kon teks te

Mokytojųkvalifikacijostobulinimas–vienasvarbiausiųšių
dienųšvietimosistemosaktualijų.Dažnai pabrėžiamasmo
kytojo kompetencijos irmokinių rezultatų, pasiekimų ryšys,
neabejojama,kadmokytojų,mokyklųvadovųkvalifikacijosto
bulinimasturireikšmingąįtakąmokiniųmokymosirezultatams
irpasiekimams.Mokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijoms
tenkaypačreikšmingasvaidmuo.Šiotipoinstitucijaplačiąja
prasmeyramokykla–neformaliojosuaugusiųjųšvietimomo
kykla,savoveiklojebesivadovaujantimokymosivisągyvenimą
filosofija.Nacionalinės švietimo lyderystės idėjos kontekste
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos, prisiimdamos
tarnaujančiosiosirpaslaugiosioslyderystėsvaidmenis,siekia
kokybiškai vykdyti pagalbosmokiniui,mokytojui irmokyklai
funkcijas,mokytojų iršvietimopagalbąteikiančiųspecialistų
kvalifikacijostobulinimą,sudarosąlygasmokyklųbendruome
nėmsskleistigerąjąpatirtį,skatinairpalaikomokymąsimokyklų
bendruomenėse,dirbakomandose,nuolatmokosi, tobulėja,
įsivertinairanalizuojasavoveiklą,siekiajospokyčių.Svarbu
siekti,kadmokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijųveikla,
įsiliedamaįbendrąvisųšvietimoįstaigųveiklą,kurtųpridėtinę
vertę.Stipresnėkvalifikacijostobulinimoinstitucijųorientacija
įrezultatą–patobulintasmokytojųkompetencijas,tikrąjų
raiškąpraktikoje–padėtųsiektigeresniomokiniųmokymo
si,kurįirbūtųgalimalaikytisvarbiausiumokytojųkvalifikacijos
tobulinimoinstitucijųveikloskokybėspožymiu.

Mo ky to jų kvA Li fi kA ci jos to bu Li ni Mo 
ins ti tu ci jų tin kLAs

Lietuvoje paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje
pradėjusįgyvendintimokymosivisągyvenimąidėjas,siekiant
priartintimokymąsipriemokytojo,savivaldybiųadministraci
jomspradėjussteigtišvietimocentrusmokytojųkvalifikacijos
tobulinimosistematapodecentralizuota.Šiuometuvalstybė
je veikia tankusmokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų
tinklas.Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikia
švietimopagalbostarnybos,švietimocentrai,mokytojųšvie
timocentrai,pagalbosmokiniui,mokytojuiirmokyklaicentrai, 
Švietimo irmoksloministerijai pavaldžios įstaigos, aukštųjų
mokyklųtęstiniųstudijųinstitutaiirkitipadaliniai,taippatak
tyviai veikia viešosios ir privačios įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos.
LietuvosRespublikosšvietimoįstatymo23straipsnio5punk

tasnustato,kadkvalifikacijostobulinimoprogramasįgyvendina
švietimoirmoksloministronustatytatvarkaakredituotoskvali
fikacijostobulinimoįstaigos.
Bendrasmokytojųkvalifikacijostobulinimoįstaigųskaičius

nuolatkinta.Šiuometuteisęteiktimokytojųkvalifikacijosto
bulinimopaslaugasturi76akredituotosinstitucijos.Jųsąrašą
galimarastiNacionalinėsmokyklųvertinimoagentūrosinter
netosvetainėjewww.nmva.smm.lt.

du A Li įsi ver ti ni Mo ir iš ori nio ver ti ni Mo sis te MA

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje svarbią vietą
užimakvalifikacijostobulinimopaslaugasteikiančiųinstitucijų
veikloskokybėsįsivertinimasirišorinisvertinimas.Šiosverti
nimoformossudaroprielaidaskokybiškaivykdytipagrindinę
institucijosmisiją– teikti pagalbąmokytojui,mokiniui irmo
kyklai.Įsivertinimoirišoriniovertinimoprocesaiyrasusijęsu
vertinamosinstitucijosveikloskeitimu,tobulinimu,gerinimu.
Institucijos veiklos įsivertinimas– tai sistemingas veiklos,

Mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo ins ti tu ci jų veik los  
ko ky bės įsi ver ti ni mo pro ce sai

susijusiossumokytojųiršvietimopagalbąteikiančiųspecialistų
kvalifikacijostobulinimu,tyrimaspagalinstitucijaiaktualiasveik
lossritisirjųdalis,nustatantsavopotencialą,veiklosrezultatų
kokybę ir siekiant institucijos veiklos tobulinimo. Institucijos
veikloskokybėsįsivertinimąatliekakasmet.Atlikdamaveiklos
įsivertinimąinstitucijarenkairsisteminaduomenisapiesavo
veiklą,analizuojasurinktusduomenispagalveiklossričiųirjų
daliųvertinimopožymiusbeijųvertinimoskalę,rengiainstitu
cijosveiklosįsivertinimoišvadas.
Įsivertinimoduomenys kartu su susitikimais ir pokalbiais,

dokumentųanalizeyrasvarbiausi išoriniovertinimošaltiniai.
Mokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijųišorinisvertinimas
yra apibendrinamasis, nesLietuvosRespublikos švietimo ir
moksloministras,atsižvelgdamasįišoriniovertinimoišvadas,
priimasprendimądėlinstitucijosakreditacijoslaikotarpio.Taip
pat išorinis vertinimas turi daug ir formuojamojo vertinimo
bruožų,nesišoriniovertinimoekspertaiinstitucijaipadedanu
statytiveiklosrezultatųkokybęirteikiarekomendacijas,kaip
tobulintiveiklą.
Švietimopaslaugųteikėjų–juridiniųasmenų–veiklos,su

sijusiossumokytojųiršvietimopagalbąteikiančiųspecialistų
kvalifikacijostobulinimu,vertinimoirakreditacijostikslą,uždavi
nius,principus,kriterijus,vertinimoirakreditacijosorganizavimą
beivykdymąreglamentuojaInstitucijų,vykdančiųmokytojųir
švietimopagalbąteikiančiųspecialistųkvalifikacijostobulinimą,
veiklosvertinimoirakreditacijostaisyklės(patvirtintosLietuvos
Respublikosšvietimoirmoksloministro2006m.sausio23d.
įsakymuNr. ISAK109„Dėl institucijų,vykdančiųmokytojų ir
švietimopagalbąteikiančiųspecialistųkvalifikacijostobulinimą,
veiklosvertinimoirakreditacijos“).

Mo ky to jų kvA Li fi kA ci jos to bu Li ni Mo ins ti tu ci jų  
įsi ver ti ni MAs Lie tu vos MAs tu

Mokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijųveikloskokybės
įsivertinimas–organizacijostobulėjimopriemonė.Institucijos
savoveikloskokybęįsivertinadviejoseveiklossrityse:„Moky
mo si ap lin kos“(josdalys:„Biblioteka“,„Internetas“,„Semina
rai,kursai,paskaitosirkitirenginiai“,„Gerosiospatirtiessklaida
iredukacinėspatirtiesbankas“,„Konsultavimas“,„Projektinė
veiklairpartnerystėstinklai“,„Ekspertizė“)bei„Vadybairad
ministravimas“(josdalys:„Vadovavimas,personalovadybair
įvaizdžiokūrimas“,„Planavimasiradministravimas“,„Mokytojų
iršvietimopagalbąteikiančiųspecialistųkvalifikacijostobuli
nimorenginiųprogramųvadyba“).Įsivertindamosšiasveiklos
sritis ir jųdalis institucijosanalizuojaveiklos turinio,veikėjų,
vadybos,prieinamumo,statistikos,grįžtamojoryšiopožymius,
nusistatoinstitucijosstipriąsias,silpnąsiaspuses,ieškoveiklos
tobulinimogalimybių.
Praktikojesusiduriamasuproblema,kadgreitaikeičiantis

aplinkaikeičiasiirkokybėsvertinimoporeikiai.Natūraliaikyla
irmokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijųveikloskokybės
vertinimosistemosatnaujinimoporeikis.Norsyrapatvirtin
ti kokybėsmatavimokriterijai, kiekvieną kartą atliekant
vertinimoprocedūrassusiduriamasuklausimu,artikrai
matuojamakokybė.Laikuibėgantkokybėssuvokimaskei
čiasi,taippatturikeistisirjosmatavimokriterijai.Tačiaunėra
teisingamanyti,kadsukūrępatogiąveikloskokybėsvertinimo
tvarkąišspręsimekokybėsklausimą.Pirmiausiareikėtųkeisti
nuostatasdėlkokybėsvertinimo,susitartiorganizacijosviduje,
kąjosdarbuotojailaikokokybiškamokytojųkvalifikacijostobu
linimoveikla.Veikloskokybėsvertinimosistemasėkminga
tada,kaiįsivertinimastampavadybosprocesodalimi,per
vertinimąsurinktiduomenysnaudojamiveiklaitobulinti.
Pirmosiosinstitucijossavoveiklosįsivertinimoprocesuspra
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dėjoapie2003m.,kaibuvoišbandomaKaunotechnologijos
universitetomokslininkųsukurtaŠvietimocentroveiklosįsiverti-
nimo/vertinimometodologija.Taigidalisinstitucijųsavoveiklos
įsivertinimąvykdodaugiaukaipdešimtmetį.Nuo2012m.moky
tojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijosgeranoriškaiįsivertinimo
duomenimisdalijasisuvertinimąorganizuojančiairvykdančia
institucija(šiuometu–Nacionalinemokyklųvertinimoagentū
ra).2012–2017m.laikotarpiuįsivertinimoduomenimisdalijosi
nuo71iki93proc.akredituotų institucijų, tačiau įsivertinimo
irišoriniovertinimorezultatųjosnėralinkusiosskelbtiviešai.
2017m.rugsėjomėnesįsavoveiklosįsivertinimoišvadasskel
bėtikvienamokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucija,apie
akredituotosinstitucijosstatusąskelbė26institucijos.
Pagrindinėsper įsivertinimą įvardintos stiprybės siejamos

sukvalifikacijostobulinimorenginiųorganizavimu,projektine
veiklairpartnerystėstinklais,gerosiospatirtiessklaidosorga
nizavimu,teikiamomiskonsultavimopaslaugomis,institucijos
vadovųirdarbuotojųkompetencijomis.
Veiklostobulinimogalimybesinstitucijosdažniausiaisiejasu

grįžtamojoryšiosistemoskūrimu,josinstrumentųtobulinimu,
ilgalaikių,tęstiniųkvalifikacijostobulinimoprogramųrengimu,
naujų kvalifikacijos tobulinimo formų paieška, informacinių
technologijųpanaudojimumokymosiaplinkosplėtrai,nuotolinių
mokymųorganizavimu,bendradarbiavimosuaukštosiomismo
kyklomisirtarptautiniaispartneriaisplėtojimu,mokytojųgero
siospatirtiessklaidos,mokymosibendruomenėse,komandose
skatinimu.Nurodantpriežastis,dėlkuriųnepavykoįgyvendinti
tamtikrųnumatytųveiklų,dažniausiaiminimaslėšųstygius,
nepakankamasfinansavimas,ribotižmogiškiejiištekliai.
Pažymėtina,kadapiepenktadaliskvalifikacijostobulinimo

įstaigųnurodosavoveiklosįsivertinimoprocesetaikančiosįvai
riuskokybėsvadybosmodeliusartamtikrusjųelementus.Įstai
gosminėjošiuosmodelius(sistemas):ISO9001,ISO14001, 
OHAS18001,SA8000,CAF (BVM),EFQM.Taigi instituci
jos neapsiriboja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos
vertinimui irakreditacijainustatytais reikalavimais Institucijų,
vykdančiųmokytojųiršvietimopagalbąteikiančiųspecialistų 
kvalifikacijostobulinimą,veiklosvertinimoirakreditacijostai
syklėse.
Didžiojidalisinstitucijųsavoveiklosįsivertinimąatliekasis

temingai,daugdėmesiokreipiaįkasmetįveikloskokybėsįsi
vertinimą,gautusduomenisnaudojaveikloskokybeitobulinti.
Dvidešimtprocentųinstitucijųaktyviaivertinasavovykdomų
procesų kokybę, investuoja į organizacijos veiklos kokybės
vadybą–diegianaujuskokybėsvadybosmodelius,metodusir
priemones.Susiduriamairsuproblema–beveikpenktadalyje
institucijų veiklos įsivertinimo procesas, gavus akredituotos
institucijosstatusą,nėraakcentuojamas,įjįžiūrimaformaliai,
įsivertinimasnėraatliekamaskasmet,tikrengiantispakartoti
niamišoriniamvertinimuiirakreditacijai.

įsi ver ti ni MAs – tAi Mo ky MA sis

Kokybėsužtikrinimasyravisosorganizacijostikslas.Norė
tųsipabrėžti,kadužkokybęorganizacijojeyraatsakingivisi,
taigi ir jąvertinti turivisidarbuotojai.Vadovaiskiria išteklius
vertinimuiatlikti–laiko,žmonių,finansinius.Svarbiausiaisda
lykaisatliekantįsivertinimątampavisųinformavimas,kiekvieno
nuomonės svarba, komandos subūrimas ir koordinuojančio
žmogauspaskyrimas, planavimas, atsakomybių ir užduočių

pasiskirstymas, bendravimas, bendradarbiavimas, komandi
nis darbas, dialogas, savistaba, refleksija.Veiklos kokybės
vertinimasapimanetikkokybeiužtikrintitaikomusmodelius,
metodus,priemones,betirgilesniusdalykus:asmeninesnuo
statasdėlkokybės,asmeninęirbendrąorganizacijosveiklos
kokybėssampratą.
Mokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijųįsivertinimopro

cesas–taimokymasisbendruomenėje,komandoje,bendradar
biaujant,dalijantislyderyste,įsiklausantįkiekvienonuomonę,
ieškantpriežastiesirpasekmėsryšių,atliekantorganizacijos
veiklosrefleksiją,draugetobulinantjosveiklą,įsivertinimuro
dantsavoorganizacijospavyzdįmokyklomsir taippalaikant
jųįsivertinimoprocesus.
Dažniausiai institucijos įvardija tokią įsivertinimoproceso

teikiamąnaudą:įvairiųdarbosričiųperžiūrastruktūruojairpa
gerinaateitiesveiklą,darbuotojųdalyvavimasvertinantkokybę
skatinarefleksijąirleidžiasuvoktisavodarbovertę,vertinant
nustatomasnaujasvystymosipotencialasirnaujosgalimybės,
mokymosi procese stipriauorientuojamasi į besimokančiųjų
poreikius,įsivertinimasteigiamaiveikiapedagoginioirandra
goginioprofesionalumoaugimą.

vie to je Api ben dri ni Mų

Mokytojųkvalifikacijostobulinimopaslaugasteikiantiorga
nizacija savo esme siekia pedagogų profesinio tobulėjimo,
siekiadarytipoveikįasmensprofesionalumui, tačiaupagrin
dinisšiosorganizacijos tikslas turėtųvesti įGerąmokyklą,
kiekvienomokiniopažangąirsėkmę. Mokytojųkvalifikacijos
tobulinimoinstitucijų,esančiųarčiausiaimokyklosirjųperso
nalo,įsivertinimoprocesevisaktualesnitampašieklausimai:
kaip panaudojami pačiosmokytojų kvalifikacijos tobulinimo
institucijos įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatai veiklai
tobulinti?Kokie įvykopokyčiai po veiklos vertinimo (įsiverti
nimoirišoriniovertinimo)?Kaipsiekiamamokytojųkvalifika
cijostobulinimoprogramųporeikio irpasiūlosdermės?Kaip
institucijapanaudojamokyklųįsivertinimoirišoriniovertinimo
duomeniskvalifikacijostobulinimoprogramoms?Kaippanau
dojamistandartizuotų testų,egzaminų rezultatų, tarptautinių
tyrimųduomenys?Koksmokytojųkvalifikacijostobulinimo
procesopoveikis,t.y.kąmokytojaspokvalifikacijostobu
linimopanaudoja,pritaikosavoveikloje,kokiąreikšmętai
turimokiniopasiekimamsirpažangai?Kaipatsiskaitoma
visuomeneiapieorganizacijos vertybes ir pažangą?Kąvisi
kartu,sutelkępajėgasirpastangasasmeniniu,bendruomenės,
regiono,valstybėslygmenimis,dargalimepadarytidėlGeros
mokyklosirkiekvienomokiniosėkmės,gerėjančiųmokinių
rezultatųirpasiekimų?
Mokytojųkvalifikacijostobulinimoinstitucijųveikloskokybė

tapsakivaizdi,kaimokiniųpasiekimaiirpažangabusšiųins
titucijųbendruomeniųdėmesioirpastangųcentre,kaiveiklos
kokybėbusnuolatgerinama,atsižvelgiantįbesikeičiančiusap
linkosreikalavimus,vietoskontekstą,oorganizacijosirjųnariai
savopavyzdžiu,savonuolatiniumokymusiskatinsmokytojų
mokymąsi,raginsprisiimtiužjįatsakomybę,sieksnuolatinio
grįžtamojoryšioišsavoklientų.

IngridaŠEDECKYTĖ-LAGUNAVIČIENĖ
Nacionalinėsmokyklųvertinimoagentūros 
Mokyklųįsivertinimoskyriausmetodininkė

Mielikolegos,

VilniausBaltupiųprogimnazijakviečiatelktisšvietimoįstaigasirdraugekurtibei
transliuotimokyklųradijoprogramasultratrumposiomisbangomis.Darbodienomis
eteryjevaikųbalsaiskamba15–18val.

Norinčiusdalytissavopatirtimi,programųturiniuiridėjomis
kviečiamerašytiel.paštubaltupiuradijas@gmail.com.
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Pastaruojumetu Lietuvoje įvairiais aspektais analizuoja
mos ir į viešumąkeliamos švietimoproblemos.Tarsi teniso
kamuoliukąskirtingųinteresųgrupėsmušinėjavienoskitoms
kaltinimusdėlmokiniųpasiekimų,mokytojųkvalifikacijos,va
dovųkompetencijos,mokytojųdarboužmokesčio.Tuometu
mokyklųbendruomenėsugdovaikus,kuriavertinimosistemas,
rūpinasipatraukliomisugdymosiaplinkomis,įtraukiamokinius
įsavanorystėsveiklas,organizuojaintensyvųprofesinįveikli
nimą,bendradarbiaujasuversloįmonėmis,aukštosiomismo
kyklomis,savivaldybiųirsavojėgomiskuriagamtosmokslų,
technologijų,inžinerijosirmatematikos(angl.Science,Tech
nology,Engineering,Mathematics,STEM)ugdymocentrus...
Betgerosiosnaujienos,atrodo,sunkiaiskinasikeliąįviešumą,
pagalstatistiką,blogosžiniossklindaseptyniskartusgreičiau.
Mintispasidalytikaupiamojovertinimopatirtimimūsųgimna

zijojekilosiekiantparodyti,kadnuosekluskomandinisdarbas
duodakonkrečiusrezultatus,omatuotivaikoasmenybėsūgtį,
pasitelkuskaupiamojovertinimoprincipus,–misijaįmanoma.

pir Mie ji kAu piA Mo jo ver ti ni Mo ir As Me ni nės 
pA žAn gos MA tA vi Mo žings niAi

Sugimnazijosbendruomenesusitarėme,kadviskądarysi
mePIP(PatysIrPaprastai,taisistema,apiekuriąišgirdome
konferencijojevienamLietuvosbankuipristatantsavoveiklos
planavimo instrumentus). Iš pradžių ilgai ieškota, kaip api
brėžti pažangą, kokie pažangos vertinimodėmenys, kriteri
jai,galimosmatavimoformos,kasbusvertintojai.Nevienas
bandymaspatyrėnesėkmę,buvopradėtasirnebaigtas.Toks
likimasištiko„Mokiniopažangoslapą“,kuriamefiksuotiakade
miniaipasiekimai,atskirųdalykųspecialiejigebėjimai.Pana
šiaiatsitiko„Mokiniųgebėjimųbankui“,kuriamebuvosurinkti
skirtingų bendruomenės grupių –mokytojų, pačiųmokinių,
tėvų–pastebėtikiekvienovaikogebėjimai.Tuometupritrūko
sistemiškumo,gebėjimoatliktistruktūruotąduomenųanalizę
irnuosekliaipanaudotirezultatustolesniammokymuisi.Šios
patirtyspadėjosuvokti,kadreikalingaaiški,bendrasistema,
kadvisibendruomenėsnariaituribūtiįsitraukęįkaupiamojo
vertinimoinstrumentųrengimąirpasiruošęnuosekliailaikytis
susitarimų.Beje, kiekvienasankstesnisbandymas leidosu
kauptiirtamtikrąpatirtį.

kau pia ma sis ver ti ni mas – mi si ja įma no ma
ŠiauliųStasioŠalkauskiogimnazijospatirtis

są Ly gos, nu Lė Mu sios „As Me ny bės ūg ties 
die no rAš čio“ At si rA di Mą

Vienalabaisvarbisąlyga,paskatinusikurtisavitąkaupiamo
jovertinimosistemą,–pagal„Lyderiųlaikas2“(LL2)projektą
ŠiauliųmiesteparengtasSocialiniųkompetencijųugdymomo
delis,kurisatvėrėgalimybesmokiniamsdalyvautisocialinėje
veiklojenetikmokykloje,betirmiestoįstaigose,organizacijose,
versloįmonėse.Modelyjeapibrėžtasrekomenduojamųveiklų
pobūdis: kūrybiškumas, veikimas, pagalba.Mokiniai pagal
šiaskryptisprivaloatliktipasirinktasveiklasirbūtinaiapmąs
tyti.Prof.AurimasJuozaitispabrėžia,kadtikapmąstytaveikla
tampapatirtimi,tadmokyklos,kuriosirikimodelioatsiradimo
daugveikė,teigdamos,kad„Mesvisataiirbemodeliodaro
me“,perėjoįnaująkokybinįlygmenį–kiekvienąveikląmokiniai
apmąsto,užfiksuojaraštu,taitampajųpatirtimi.
Pateikiukeletąmokiniųminčiųapiesocialiniųkompetencijų

ugdymoreikšmę:„Šiveikla–lyggyvenimomokykla.Pamačiau
kitųžmoniųsocialinępadėtį.Taiugdomanekaipžmogų.Tai
padedaįveiktinepasitikėjimą,baimes.Taipadėjoapsispręsti,
kąnoriuveiktiateityje“(I–IIklasiųmokiniai).
Strateginiuose švietimo dokumentuose akcentuojama ir

ugdymokarjeraisvarba.Mokyklųveikloskokybėmatuojama
atsižvelgiantįmokiniųgebėjimąplanuotikarjerą,pasirinktida
lykusbūsimomsstudijoms,pažintisavoprofesiniuspolinkius.
Tadakivaizdu,kadšiąveiklątaippatvertėjoįtrauktiįmokinio
asmeninėspažangosmatavimosistemą.Ikibendrossistemos
atsiradimokiekvienasritisbuvomatuojamaatskirai,neturėjo
bendrųvertinimokriterijų.
Labai svarbuspostūmis, padėjęsatsirasti nuosekliai kau

piamojo vertinimo sistemai, –Šiauliųmiesto savivaldybės
užmojis,atliepiantGerosmokykloskoncepciją iratnaujintus
vidausbeiišorėsvertinimorodiklius,parengtiasmenybėsūg
tieskoncepciją.Jojeiškeltasuždavinys–sujungiantbendras
vertybes,principus,akademiniusirkitusmokiniųpasiekimus,
apibrėžtibrandausirsėkmėslydimošiauliečioviziją.Vienaiš
sąlygų,siekiantpamatuotivaikoasmenybėsūgtieslygį,–pa
žintimokiniusirpatiemsmokiniamspažintisave.Taipkaupia
mojovertinimosistemojeatsiradoskirsnis„Apiesave“,kuriame
mokiniaipasakojaapiesavopomėgius,polinkius,pasiekimus,
charakteriosavybes.Tai,kasjiemsatrodosvarbu.Gimnazijoje

1pav.
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jaunevieneriusmetusnaudojameinstru
mentą,skirtąpirmųjųklasiųgimnazistų
adaptacijossituacijai tirti.Taikokybinio
tyrimometodas–rašinys.Rašiniaigali
būti epistoliniai arba samprotaujamojo
tipo, juoseatsispindimokinio jausena,
santykiai su bendruomenės nariais
naujojemokykloje.Kilomintisišplėtotišį
metodąirpaskatintipanašauspobūdžio
rašiniusparašytinetikpirmųjų,betirkitų
klasiųmokinius,sukuriantgalimybęat
siskleistiugdytiniųsocialinei,vertybinei
raidai.Pateikiukeletąištraukų:
„Gimnazijoje jaučiuosi puikiai.Man

patinka irbendraklasiai, irmokytojai, ir
auklėtoja.Mokiniai nesityčioja, vienas
kitoneužgaulioja,nepravardžiuoja.Visi
mokytojai yra supratingi, jie visada iš-
klauso,pagelbsti.Taigeriausiašiosmo-
kyklosmokytojųsavybė“(Laima,Iklasė).
„Man labai patinkamokytojai, drau-

giškigimnazistai,minkštasuoliaikorido-
riuose,betmokyklinėsuniformostiesiog
nekenčiu“(Gustė,Iklasė).

Benesvarbiausiadienoraščioidėja–
pagaljameesančiusasmenybėsūgties
kriterijus lygiaverčiai tampamokinio
akademiniaiirkitisubendrųjųkompe
tencijųįgijimususijępasiekimai.
Bendruomenės fokusgrupės–mo

kytojai,mokiniai,išdaliesirtėvai–su
kūrėiliustracijas,padėsiančiasmatuoti
sunkiai apibrėžiamą neformaliosios
veiklos, bendrųjų kompetencijų lygį.
Mokiniaipagalšiasketurių lygių iliust
racijasmokslometųpabaigojeatlieka
visųugdymosisričiųįsivertinimą.Dalykų
mokytojai,klasiųvadovai,socialinispe
dagogasirkitispecialistaiatliekaatskirų
sričiųvertinimą.Lūkesčių irpasiekimų
koreliaciją lygina tėvai, kurie tampa
svarbiaismokinioasmeninėspažangos
stebėtojais irvertintojais.Kartais tėvai
žino objektyvias vienokios ar kitokios2pav.

3pav.

 � Akademiniaipasiekimaiirpažanga
(2pav.)
 � Bendrųjųkompetencijųvertinimasir
įsivertinimas(3pav.)

„Išpradžiųlabaibijojau,maniau,kadvisibusnedraugiški,
pasipūtę,betkuotoliau,tuolabiauvisisusibendravome.Ypač
padėjopirmokųstovykla „Uoga“, todėlper tokį trumpą laiką
tapomekaipšeima“(Evelina,Iklasė).

As Me ny bės ūg ties die no rAš čio struk tū rA

Taipperkeletąbandymų,paieškų, tarimosimetųatsirado
„Asmenybėsūgtiesdienoraštis“,kuriostruktūrinesdalisgali
meapibrėžtitaip:

 � Prof.StasioŠalkauskiovisuminiougdymokryptys(1pav.)
 �Gimnazijosvertybėsirprincipai(1pav.)
 �Gimnazistoasmenybėsportretas(1pav.)
 �Neformalusisšvietimas
 � Socialiniųkompetencijųugdymas
 �Ug dy mas kar je rai

mokiniopažangospriežastis,įkuriasgalimaatsižvelgti,keliant
naujusugdymositikslus.

s. šAL kAus kio idė jų įkvėp ti

Galimesakyti,kadimtisšiodarbomusįkvėpėgimnazijoje
sklandantifilosofo,visuminiougdymosistemoskūrėjoS.Šal
kauskiodvasia.Joteigimu,visuminiougdymoesmė–kiekvie
nosasmenybėskūno,proto,dvasiosirkūrybiškumougdymas.
S. Šalkauskio gimnazijoje atsiradęs kaupiamojo vertinimo
instrumentasapimavisasprofesoriausnurodytasugdymosri
tis irsudarogalimybesmokiniui įsivertintivisuminiougdymo
filosofijoskontekste.

LoretaTAMULAITIENĖ
ŠiauliųS.Šalkaukiog-josdirektorė,vadybosekspertė,alternatyviojo 

ugdymomodeliųkonsultantė,LL2Šiauliųm.kūrybinėskomandosnarė
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Rudenįviešojojeerdvėjeplyks
telėjo nuomonių žiežirbos, ką
daryti,kadmokiniaiperpamokas
nesinaudotųmobiliaisiaistelefo
nais?Kądaryti,kadperpertrau
kasmokinukaiatplėštųakisnuo
mobiliųjųekrano?Iškitospusės,
okąčiabepadarysi?Toksmetas...

Šiaulių Juliaus Janonio gimna
zijos direktoriusRimasBudraitis 
samprotauja,kadmobiliejitelefonai
atima išvaikųdalįmūsųvertybių,
jiemspristingalaikobendrauti,otaireiškia,kadjieprarandair
dalįžmogiškumo.Direktoriussako,kadčiamatokylantįdidelį
iššūkįpedagogams.
DiskusijaišsirutuliojoVilniaus„Taikos“progimnazijosistorijos

mo ky to jui Al giui Bi tau tuipasidalijuspastebėjimais,kaipsitua
cijabuvosuvaldytajųmokykloje:„Vilniaus„Taikos“progimna
zijosadministracija,pasitarusisutėvųbendruomene,nuošių
metųrugsėjo18d.priėmėvidaustaisykliųnutarimąpamokos
pradžiojesurinktimobiliuosiustelefonus.Pirmųjųeksperimen
tosavaičiųatsiliepimairodo,kadpagerėjosusikaupimasper
pamokas.Bettainereiškia,kadmobiliųjųnegalimenaudotis
ugdymo(si)tikslais,jeigutoreikia.Taipriklausonuopedagogo
išsikeltųpamokostikslųiruždavinių.“
ArtūrasSinkevičius,matyt,kalbėdamaskaiptėvas,teigia:

„Matau,kadnuomanolaikų,1983m.,niekasmokyklosene
pasikeitė.Draudimai!Draudimai!Dvelkiasovietmečiu–atimti,
uždrausti,apriboti...Kokiąasmenybętadaugdomokykla?Nei
tėvai,neijuolabmokytojainiekonegaliuždrausti.Tikišaiškini
mas,kadvisginederėtųperpamokasnaudotismobiliuoju,tik
mokiniųsąmoningumas,teisingisusitarimaisprendžiatokias
irdaugelįkitųmokyklosproblemų,normalizuojasantykiustarp
mokiniųirpedagogų.Tam,kadsuprastumėte,kodėltaipmanau:
esuužauginęs3jaunuolius,žmonapedagogė,geraipažįstu
šią sritį. Idėjinių, tikrųmokytojų likomažai.Valdo reformos,
nesupratimas, kad investicijos įmokytojus, į jų kvalifikaciją,
patrauklūsatlyginimaipadaryspamokasįdomiasbedraudimų
irbecenzūros!“
JūratėBakutienė,mokytoja: „Mano galva, telefonų su

rinkimasperpamokąyralabaidiskutuotinasklausimas.Visų
pirma,kodėleinamalengviausiukeliuirneugdomasmokinių
atsakingumas? Juk jie patys turi įsisąmoninti, kadnaudotis
telefonuperpamokąnedera.Sumokiniaisesususitarusi,kad
jiepatyspriešpamokąišjungiatelefonevisusgarsusirįside
dajuosįkuprines.Jeinusižengia,tadatelefonaskeliaujaant
manostalo.Antra,kodėlmokytojuinorimaužkrautidarvieną
atsakomybę–vaikųtelefonųsaugojimą?“
InesaKvedaraitė, labai jaunamokytoja: „Oaš kaip tik

manau,kadmokiniaiturinaudotismobiliaisiaistelefonaisper
pamokas,tikrintisąvokas,ieškotiinformacijos.Kaijiemsduo
damasdarbas,tadaneberūpisusirašinėjimaiiržaidimai.Šiuo
klausimupuikiai sutariame.Todėl esu prieš surinkinėjimus.
Manau,kadmokytojokaltė,jeijoneklausovaikaiirtodėlsavo
dėmesįnukreipiaįmobiliuosius.Kitavertus,visipagaliautu
rėtumesuvokti,kadtaikitakartavaikų,kuriemsinformacinės
technologijosyralygiai taspats,kasmumsbuvo/yra/bus
žodynai,enciklopedijos,netgisąsiuviniai.Sėdėjimasklasėje
irkonspektavimas–seniaipraėjęsdalykas,kurisnetenkina
mokinių.Jeigumokytojassupratingas,ieškoskitųbūdų.Peda
gogodarbas–sudomintimokinius,ojeigujienaršointernete
irnesiklauso,galbūtproblemaslypikitur?
RimaldaLie,mokytoja:„Sunkupasakyti,kaipgeriau.Jei

mokiniainustatytųtaisykliųnesilaiko,kądaryti?Neturivaikas

į mo kyk lą su mo bi liuo ju... o kaip ki taip?

sąmoningumo, jei namuose auk
lėjamas vienaip,mokykloje kitaip,
nori pasirodyti priešdraugus, kad
„sumokyklamokakovotikaippasa
kųprincas“.Neatiminėju,betlabai
džiaugčiausi,jeijieatsineštųįklasę
perskaitytąknygąirnorąklausti...“
ElonaDantaitėLaurinavičienė,

mokytoja:„Manlabaipatikovienos
Norvegijosmokyklos patirtis.Ten
klasėse yra lagaminas, ant kurio
parašyta: „Telefonų viešbutis“.
Jametiekskyrelių,kiekvaikųkla
sėje,visiatėjępasidedatelefonus,
o pasibaigus pamokomspasiima.

Puiku.Pasiilsinuošlamštointerneteirsusikaupiamokslams,
koirateinaįmokyklą.“
JūratėBakutienė,mokytoja:„Namietegulieškotosinfor

macijos,atsisijoja.Pamokojetamlaikoneužtenka.Beto,nepa
mirškite,kadnevisimokiniaitelefoneturiinternetą.Norvegijos
norvegijom,omesesameLietuvoje...“
AlgisBitautas:„MokyklaXXIa.susiduriasudaugiššūkių.

Vienasjų–mobiliejitelefonaipamokoje.Bendrosnuomonės
nėra.Vienipasisako,kadtaikiekvienoasmeninėnuosavybė
irmokytojai, administracijaneturi teisės jųsurinkti.Kiti, vai
kydamiesi vakarietiškųmadų, teigia, kad jiepuikiaigali būti
naudojamiugdymo(si)procese.Treti telefonussurenka,taip
kovodamisutuo,kadvaikaiperpamokądažnaijaisnaudojasi
nevien informacijospaieškai.Klausimas,kaipelgtisvisoms
mokyklos,visgi liekaneišspręstas.Kaipatskleidžiakaikurie
Vakarų šalių tyrimai, yra netgi priimami centralizuoti spren
dimai, o jų rezultatai rodo teigiamusmokymo(si) pasiekimų 
pokyčius.“

Okaipištiesųturėtumespręstišįklausimą?
Pavyzdžiui,„Apple“ir„Microsoft“įkūrėjaiStyvasDžobsas,

BilasGeitsas ir kiti populiariausių technologijų kūrėjai savo
vaikamsneleidonaudotiskompiuteriais,išmaniaisiaistelefo
naisbeikitaiskasdieniaiselektronikosprietaisaisarbagriežtai
apribojo laiką, kada atžalos galėjo tai daryti.Mokslininkai
teigia,kadtaip ir turėtųbūti: jiepripažįsta, jog technologijas
būtinanaudotišvietimosistemoje,tačiausujomispraleidžiant
pernelygdauglaikoprietaisaigalisukeltižalingąefektą,vaikai
tapstiesiog„bukesni“.
Neseniaipaskelbtosknygos„Ekranųišmokyti:kaiptechno

logijos bukinamūsų vaikus“ bendraautoriai atskleidžia, kad
išmanieji prietaisaigali būti glaudžiai susijęsu tokiaisvaikų
sveikatossutrikimais kaipdepresija, jie leidinyje ir atskleidė
faktąapietai,kadS.DžobsasirB.Geitsasdrausdavosavo
vaikamsnaudotisšiaisprietaisais.Pavyzdžiui,B.Geitsodukra
leidimąnaudotis išmaniuoju telefonugavo tik sulaukusi 14
metų.Na, oS.Džobsas viename interviu pripažino, kad jo
vaikamsdraudžiamanaudotisplanšetiniukompiuteriu„iPad“.
„Kąšietechnologijųkompanijųvadovaižinoapiesavokūrinius,
konežinojųpirkėjai?“–retoriškaiklausiaautoriai.Irtuojpat
atsako–jiežinoapiepriklausomybę,kuriąsukeliatokieprie
taisai.Knygosautoriai primena, kad technologijų revoliuciją
sukėlęmilijardieriainėravieninteliai,pasižymėjętokiaelgsena:
tąpatįdaro irgeriausiuspasaulioprotussutraukusioSilicio
slėnio darbuotojai. „Technologijų išradėjai, atrodo, supranta
išmaniųjųtelefonų,planšetiniųkompiuteriųirkompiuteriųke
liamąpriklausomybę,tačiautiekiajuosplačiajaivisuomenei,
o savo vaikams – draudžia. Šiuolaikinėjemokykloje vaikų
reikalaujamanaudotielektroniniusprietaisus,tokiuskaipplan
šetiniaikompiuteriai,ošiųturtuoliųatžalostikriausiai tokiam
reikalavimuinepaklustų...“

Mūsųinf.
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Tikriausiainiekonenustebinsiupasakiusi,kadmes,pedago
gai,dirbamejauvalstybėssukurtoješvietimosistemoje,kuri
nuolat keičiama ir visdar tobulinama.Dažnaipadūsaujame
gavęnaujasinstrukcijasarpotvarkius.Kartaisišgirstamesa
kant:„Okąašgaliupakeisti,tainurodymas„išviršaus“...“Mano
manymu,konkrečiosmokyklosugdymorezultataipriklausone
tiknuomokytojodarbąreglamentuojančiųŠvietimoirmokslo
ministerijosdokumentų,betirnuotojemokyklojedirbančiųpe
dagogųiniciatyvųbeiįdėtųpastangųgerintimokiniųugdymo
kokybę,noronuolattobulėti.Nežodžiais,okonkrečiaisdar
bais.ManomintispatvirtinaprofesoriausVytautoLandsbergio
žodžiai:„Ašnorėčiau,kadmanošalisiržmonėsbūtųilgaiir
gražiai.Kaipbaigiasipasakos,gerosiospasakos,kaipjieilgai
irgražiaigyveno;aštaipnorėčiau.Tadašiektiekirpatsgali
įsivaizduoti,kadtai,kądarei,nevisaiveltui,taitęsis,kasnors
ištobus.“Taiptikriausiaiirkiekvienaspedagogassusimąsto,o
kąjispaliksposavęs.Norisipaliktigeriau,neiradai.Tammes
irdirbame.Netikdabarčiai,betirateičiai.Irmūsųtikslas–iš
ugdytivisapusiškąnetikLietuvos,betirpasauliopilietį.Tam
reikalingitamtikriįrankiai.
Vienaišpagalbospriemonių,galinčiųpadėtipedagogams

pagerinti ugdymoprocesą, yra vidausauditas. Išgirdę žodį
„auditas“,iškartosuprantame,kadvykstikrinimas,kasnėra
malonu.Betturėtumežinoti,kadtaikurkasplatesnėsąvoka,
kuriapibrėžiavisosbendruomenėsdarboįsivertinimą.Norima
įsitikinti,kaddirbamataip,kaipsuplanuota.Taipagalbarasti
trūkumus ir juos ištaisyti.Svarbiausia,kad įvertinamadarbo
kokybė,pateikiamosrekomendacijos,kaiptobulintiveiklą.
VidausauditasMarijampolėsRimantoStankevičiauspagrin

dinėjemokyklojepradėtasvykdytinetaipirseniai–2015m.Dar
tadamokyklosdirektorėAstaIvoškaitė
pabrėžė, koks jis yra svarbus tobuli
nantmokiniųugdymokokybę.Auditas
turibūtinaudingasnetikpedagogams,
betirvisaimokyklosbendruomenei.
Veikląmokyklosvidausauditogrupė

pradėjonuoplačiojoaudito.Įpagalbą
pasitelkėme ne tikmokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo rodiklius, bet ir
„IQES online Lietuva“ klausimyną.
Tyrėmesritį„Ugdymasirmokiniųpa
tirtys“. Džiugu, kad atliekant auditą
aktyviai dalyvavo visimokyklos ben
druomenės nariai.Ypač nudžiugino
tėvųaktyvumas–apklausojejųdalyva
vobeveik40proc.Apibendrinęgautus
rezultatusėmėmėsišsamausauditoir
tyrėme ugdymo beimokinių patirčių

no ras to bu lė ti – ke lias į pa trauk lią mo kyk lą

sritį.Rezultataivėlginudžiugino.Netžemiausiosklausimynų
atsakymųvertėsbuvoaukštesnėsužneigiamasvertes. Itin
svarbu yra vykdomoaudito tęstinumas.Viena iš žemesnių
verčiųbuvomokyklosbendruomenėsbendradarbiavimas.Taigi
2017m.pavasarįatlikometeminįauditą.Pasirinkometeminio
auditosrities„Lyderystėirvadyba“temą„Mokymasisirveiki
maskomandomis“.Vykdydamiteminįauditąžodį„komanda“
vertinomeplačiąjaprasme–taivisimokyklosbendruomenės
nariai.Išanalizavęgautusrezultatusreziumavome,kadviena
svarbiausių komandos grandžiųmokinių ugdymo procese
yratėvai.Džiugu,kadjienoriaidalyvaujamokyklosveiklose.
MokyklosbibliotekosvedėjosLaimosVaičiūnienėsnuomone,
tėveliams tikrai netrūksta pasiūlymų, jie ypač aktyviai daly
vaujaknygųskaitymoskatinimoprojektuose„Knygomistarsi
skraidau“ir„Knygosjuda,arbaparalelės“.Tėvaikartususavo
vaikaisšoka,vaidina,dalyvaujaknygųskaitymuose,kuriapasa
kas,remiaprojektusmaterialiai.Taippatdaugdėmesiodarbui
su tėvais skiria ir klasių auklėtojai.Mokiniai kartu su tėvais
vykstaįekskursijas,dalyvaujasportovaržybose,vakaronėse,
draugepildomokslometųlūkesčiųlapus.Pavasarįrezultatai
aptariami,analizuojami,daromosišvadosklasiųbendruome
nių susirinkimuose. Jau tradicija tapomokinių apsilankymai
tėveliųdarbovietėse.Na,opaskutinėgražiiniciatyva–tėvai
pavadavomokytojusMokytojųdienosproga.InaAndriušienė
mokė1aklasėsmokinukuslipdytimolį,4aklasėsugdytiniams
apiesaugųelgesįgatvėjekalbėjoOksanaPapečkienė,sukrep
šiniopaslaptimis5cklasęsupažindinoSigutėVyšniauskienė.
Vyresniųjųklasiųmokiniaitaippatnelikonuskriausti–tėveliai
kalbėjoapieinovacijas,ekonomiką,apieateitiesmokyklą,Eu
roposSąjungą.Buvosmagumatytivisųlinksmusveidus,jausti

bendrystę ir norą nesustoti, ieškoti naujų
bendradarbiavimobūdų.
Nebijokimetėvųįsileistiįmokyklą.Kalbėki

mės,spręskimeproblemaskartu,ieškokime
idėjų,nebijokimeklysti.Svarbiausia–išgirsti
vieniemskitus.Jukblogosemocijosirpyk
tiskylaišnežinojimoirnesupratimo.Mūsų,
pedagogų, pareiga ne tikmokyti vaikus.
Mokytojasyraįvairiųmokiniokompetencijų
ugdytojas,odidžiausiajopagalbininkegali
taptimokiniošeima.Dirbdamikartugalime
mokykląpadarytipatrauklesnę.Vidausau
ditogrupėsšiaismokslometaislaukianauji
iššūkiai.Mumsrūpi,kąpaliksimeposavęs.

JurgitaPAPEČKYTĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klos

vidausauditogrupėsnarė
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Mokyklose

Pasaulioiržmogausprigimties
suvokimassparčiaikeitėsiįvairiais
laikotarpiais, tobulėjant technolo
gijoms irglobalėjantvisuomenei.
Istorinio laiko tėkmėje keitėsi ne
tik visuomenė, jos požiūris bei
interesai, bet ir vertybės, gyve
nimo būdas, žinios, požiūris į
asmenybę.Šiuolaikinio pasaulio
tempas,kompiuterizacija,moder
niosios technologijos po truputį
tirpdo lietuviškos etnokultūros ir
tautiškumosavitumą.Kitųkultūrų
inertiškumasiršventėspamažuiš
stumiatautinesšventes.Žmogus,
pertekęs tarpkultūrinio bendruo
meniškumoirbendrumojausmo,
po truputį tirpsta pamiršdamas
savotautosbendrumą.

Belaukdamivalstybėsatkūrimošimtmečio,suvokdamišios
svarbios sukakties priežastis, skatinamemokiniusprisiminti
valstybėspiliečiųvertybes,atsakomybę,pagarbąirhumanišką
geranoriškumą.VilniausJonoBasanavičiausprogimnazijajau
12metusorganizuojaintegruototarpmokyklinioprojekto„Metų
ratu“šventę„AtkelkimVėliųvartelius“,kuritradiciškaivyksta
netradicinėjeaplinkoje–Karmazinųpilkapiuose.Kiekvienam
projekto dalyviui itin svarbus asmeninės prasmės vaidmuo,
vaikoasmenybėsvertybiniųorientacijųugdymas.
Organizuodamišįprojektąsiekiame,kadmokiniaidomėtųsi

lietuviųtautosšvenčiųtradicijomis,papročiaisirugdytųsave
kaipasmenybes,gebančiasprasmingaidalyvautisociokultūri
nėjeveikloje.Mumstaippatsvarbuformuotitautinętapatybę.
Daugdėmesiokreipiameįintegracinįtarpmokyklinįmokytojų
dalykininkųbendravimąirbendradarbiavimą.Kiekvienaisme
taisprojekto„Metųratu“šventėsedalyvaujaviskitimokiniai.
Taipmumspavyksta svarbią tautinėskultūrospatirtį skleisti
visiemsugdytiniams.
Karmazinų pilkapiuose oras buvo paklusnusmūsų laiko

gyvojegamtojevedlys.Šventėbuvoypatinga.Visusdalyvius
išVilniausJ.Basanavičiausprogimnazijos irMedeinospra
dinėsmokyklospasitikoNeriesregioninioparkodarbuotojas
SauliusPupininkas.Gamtospuoselėtojasirmylėtojasįtaigiai

in teg ruo to tarp mo kyk li nio pro jek to „Me tų ra tu“  
šven tė „At kel kim vė lių var te lius“

mokiniamspasakojoapiepilkapius,trečiąšimtmetį
skaičiuojančiusąžuolus.KarmazinuoseJ.Basanavi
čiausprogimnazijajaupenktusmetusprižiūrivaikų
irmokytojų pasodintą ąžuolų giraitę.Prisimindami
pagarbą senovės lietuvių gerbiamammedžiui, su
stojępriegiraitės,aptarėmesusibūrimoįKarmazinų
pilkapiussvarbą.
GyvosgamtosapsuptyjeruošėmeVėlėmsstalelį,

priminėmemokiniamssenuosiuslietuviųpapročius.
Vaikų dėmesys, susikaupimas, gebėjimas perimti
istorinio laiko tėkmępadeda suprasti šios rudens
šventėsprasmę,gilumąirrimtį.
Šventęįprasminalietuviųliaudiesdainos,rateliai,

žaidimai. Šokamas apeiginis ratelis „Žalio vario“,
perkurįdainuojantprosimboliniusvarteliuseinamaporomis.
Nepamirštamepagerbtiirugnies,kurilaikomapirmąjagamtos
jėga.Tadvaikamssmagiuužsiėmimutampasausosšakelėsar
lapeliopaieškosirprasmingojetyloje,įsižiebuslaužoliepsnai,
kartojamiugnįgarbinantysžodžiai.
Vaikaiperintegruotoprojekto„Metųratu“šventę„Atkelkim

Vėliųvartelius“netiksužinobendravimoaplinkojebūdų,bet
irmokosi tyrinėti, stebėti, interaktyviai patirti gyvąją istoriją.
Skambant liaudies dainoms patirti įspūdžiai tik dar labiau
sustiprins vaiko ryšį su gamta, lietuvių kultūra, tradicijomis.
Irateitieskartossuvokssavotautosstiprybes,gebėsišliktiir
liktisuvokdami:„AŠSTIPRUS,KAISTIPRIMANOTAUTA“.
Šiandienosvaikas–taiLietuvosateitiespilietis,kurisgloba

liameXXIa.mokomasnetikvaldytitechnologinesnaujoves,
betirsuprasti,kuotautaisvarbiistorija,kasyratradicijairkuo
jivertingaateičiai.Juknuosuvokimoapieprasmingąbūtį ir
asmeninėspatirtiespriklausonetikvaikodabartis,betirvisos
Lietuvosateitis.TokiamūsųsėkmėsistorijamoderniosLietu
vosšimtmečiui.

JelenaVALIULIENĖ
VilniausJonoBasanavičiausprog-josmuzikosmokytojaekspertė

MarijaMAŠANAUSKIENĖ
Etikosmokytojametodininkė
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Spalio3iojiŠiauliųSauliausSondeckiomenųgimnazijos4–6
irI–IVklasiųaktyviausiemsmokiniamsbuvoįsimintina–šią
dienąjiemssurengtaekskursijaįVilnių.Čiamokiniaiaplankė
Taikomosiosdailėsirdizainomuziejų,Vilniausdailėsakademi
ją,ovakareVilniausrotušėjedalyvavoiškilmingameprojekto
„ManoLietuva.GrįžtuįTėvynę“uždarymorenginyje.Įspūdžių
daug,betapieviskąišeilės...
EkskursijąpradėjomeVilniausdailėsakademijos„Titaniko“

parodųsalėse,Taikomosiosdailėsirdizainomuziejuje,kurap
lankėmekeletąteneksponuojamųparodų.Ypačvisussužavėjo
IndrėsStulgaitėsKriukienėsirRemigijausKriukomeniniostiklo
paroda„Monologai“.Mūsųmokiniai turėjogalimybę įsitikinti,
koksglaudusyradailėsirmuzikosryšys:parodosekspozici
jojeskambantimuzikapuikiaipapildėnuostabiaiapšviestus
stiklokūrinius.
VakareVilniausrotušėjemūsųlaukėedukaciniodailėspro

jekto „ManoLietuva.Grįžtu įTėvynę“baigiamasis renginys:
mokiniųapdovanojimoceremonija, jungtinės laureatų irpro
fesionaliųdailininkųtapybosparodosatidarymasirkoncertas,
kurįdovanojoVilniausuniversitetoorkestras„Oktava“(vadovas
AlbinasKučinskas).Smagubuvomatytišiameorkestregrojantį
buvusįgimnazijossaksofonistąNedąLatoviną.Irdabartiniai
mūsųmokyklosatlikėjai–penktokastrimitininkasJustasDrak

jau nų jų dai li nin kų įver ti ni mas

šas(mokytojasZigmasDrakšas)irIIklasėjebe
simokantipianistėKamilėKaučikaitė(mokytoja
RaimondaSližienė)–buvošiltaisutiktižiūrovų.
Projekto„ManoLietuva“organizatorius–Lie

tuvosdailininkųsąjunga.Projektomenovado
vė–dailininkėEmilijaTaločkienė.Taikartusu
Šv.Kazimieroordinu2016m.pradėjęsveikti,
plačią geografinę aprėptį turintis edukacinis
vaikųirjaunimodailėsprojektas,kuriameda
lyvaujamokyklos iš įvairių Lietuvosmiestų.
Projektoveiklosskatinamokiniuspažintisavo
valstybėsistoriją,kurtiirpuoselėtišalieskultūrą
irtapatumą.Projektorėmėjai–Lietuvoskultūros
taryba,LRKultūrosministerija.
2017m. projektas, turintis potemę „Grįžtu

įTėvynę“, buvo skirtasAlgirdo JuliausGrei
mo100osioms gimimometinėms pažymėti.
A.J.Greimovardasyra įtrauktas įUNESCO

ir valstybiųnarių2016–2017m.minimųsukakčių sąrašą, o
2017iejiLRSeimoyrapaskelbtiA.J.Greimometais.
Labiausiaipradžiuginomūsųmokiniųpelnytiapdovanojimai

piešiniųkonkurse„Greimui–100“.6klasėsmokinėRamunė
HvajonVaicekauskaitė(mokytojosLoretaNarušienėirJustina
Šaltė)irIVklasėsmokinėKamilėJankauskaitė(mokytojaJani
naBudrienė)savoamžiausgrupėsepelnėdidžiuosiusprizusir
buvoapdovanotos150eurųpiniginiaisprizaisbeidovanomis.
Laureatųdiplomaisbuvopažymėti5klasėsmokinioKristupo
Žiogo(mokytojaL.Narušienė)irIIklasėsmokinioLiudoLau
rinavičiaus(mokytojaVilijaLesauskienė)darbai.
Šiojeparodojeeksponuoti82asmeniniai(16išjųmūsųmo

kinių)ir2kolektyviniaiįvairiomistechnikomis,įvairausamžiaus
grupiųmokiniųsukurti darbai ir 10plenerokūrinių.Taippat
parodai14tapybosdarbųsukūrėprofesionalūsdailininkai–
tarp jųyra irmūsųgimnazijos tapybosmokytojoVoldemaro
Barakauskodarbas.
Dėkojamegimnazijaiužpadovanotąekskursiją–mokinių

paskatinimątoliauaktyviaidalyvautiįvairioseveiklose.

LoretaNARUŠIENĖ
Dailėsmokytoja,projekto„ManoLietuva.GrįžtuįTėvynę“

koordinatorėgimnazijoje
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SpalįMarijampolės „Ryto“ pagrindinėjemokykloje lankėsi
„Erasmus+“KA2programosprojekto„Vaikščiojimasgyvenimo
linija“(angl.„WalkingtheLine“)partneriaiišItalijos,Katalonijos,
VokietijosirRumunijos.Pagrindinisšioprojektotikslas–lei
džiantlaikągamtoje,keliaujantpėsčiomis,susipažintisuEu
roposšaliųistorija,skaudžiausiaispraeitiesįvykiais.
ProjektodalyviaidomėjosiLietuvosirmūsųkraštoistorija,

lankėsi įvairiuose istoriniuoseobjektuose, grožėjosi rudenė
jančiaSūduvosgamta.Pagrindiniošiosusitikimožygio„Pa
sauliniųkarųsūkuryje.Partizanųtakais“dalyviainukeliavo15
kilometrų:aplankėpaminkląvokiečiųkariams,Juodeliųžvyro
karjerądraustinį,pokariopartizanųžūtiesvietas,įveikėatstumą
nuoAkmenynųmokyklos,esančiosKalvarijossavivaldybėje,
ikiMarijampolės.
PeršįvizitąLietuvojeprojektodalyviaisusipažinosuMari

jampolės istorija, ją liudijančiaispaminklais,Vilniaus,Kauno
irTrakųarchitektūra,miestųistorija,jųsvarbaLietuvospraei

tyjeirdabar.Džiugu,kadsuprojektodalyviaissutikosusitikti
aukščiausiMarijampolėssavivaldybėsbeiŠvietimo,kultūros
irsportodepartamentoatstovai.MerėIrenaLunskienėvisiems
įteikėatminimodovanėlesirpristatėMarijampolękaipbūsimą
kultūrossostinę.
Projektokulminacijataporenginys„Šokismusvienija“.Per

jįprojektopartneriaipristatėsavotautiniusšokiusirtaipišryš
kinošaliųskirtumus,tačiaurenginiopabaigojesušokębendrą,
visasšalisvienijantįirjungiantįšokį,kuriomokėsivisąsavaitę,
įrodė,kadgalimarastipanašiųvisųšaliųfolkloroelementų,o
šokiojudesiokalbąsuprantavisi.
Keliaudami,kurdamibendrąšokį,aktyviai leisdami laisva

laikįsukitųšaliųmokiniais,turėjomepuikiągalimybęstiprinti
komunikaciniusįgūdžius,lavintisveikatąirištvermę,tobulinti
komandinio darbo įgūdžius. Išsiskyrėme susipažinę su kitų
šaliųkultūrairsusiradęnaujųdraugų.

GintarėBLAZGIENĖ

vie šė jo pro jek to  
„vaikš čio ji mas gy ve ni mo li ni ja“ 

part ne riai

„Vientiknoraisniekonepasieksi.Betkaitavovizijavedatavepir
myn,tunoridarytitai,kaspadėtųjąįgyvendinti.Tunevertisavęs
perjėgą,tiesiogtroškimasbūnatoksstiprus,kadimidarytitai,ko
anksčiaunetnežinojai,kadsugebi.“

Spen ce ris Joh nso nas

Spalio 4 d. 46Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos 5–8
klasiųmokiniai vyko į Vilnių. Ši kelionė – taimokyklos ir 
LRSeimonarėsGuodosBurokienėsdovana5–8klasiųkon
kursųnugalėtojamsbeigeraibesimokantiemsvaikams.
Vilniujemokiniai aplankė LRSeimą, kur vyko susitikimas

suSeimonareG.Burokieneirekskursija.Sugideugdytiniai
aplankėLietuvoslaisvėsgynėjųgaleriją,pagrindinęLRSeimo
rūmųsalę,Kovo11osiosAkto,AlgirdoMykoloBrazauskosales.
Savo pažintį suVilniumimokiniai tęsėPinigųmuziejuje

(5–6 klasės) irValstybėspažinimo centre (6–8 klasės), kur
vykoedukaciniaiužsiėmimai.Pinigųmuziejujeugdytiniaisu
sipažinosunuolatineirvirtualiaekspozicijomis,sužinojoapie
pinigų raidąnuoprimityviausių formų iki šiuolaikinių pinigų,

do va na ge riau siai be si mo kan tiems mo ki niams

išgirdo jų istoriją,aplankėšiuolaikiniųpinigųsalę.Valstybės
pažinimocentrenetradicinėjemokymosierdvėje,naudojantis
planšetiniaiskompiuteriais,vykoedukacinisužsiėmimas„Ką
galipilietis?“.Peršįužsiėmimąmokiniaigilinosiįpagrindines
demokratineivalstybeibūdingassąvokas: pilietis,pilietiškumas,
piliečioteisėsirpareigos,demokratija,LRKonstitucija.Taippat
turėjogalimybęaplankytiinteraktyviąjąmuziejausekspoziciją
„Laisvėsusitarti“.Vėliauvykodiskusija „Koks istorinis įvykis
įdomiausias?“.
Šikelionėmokiniamspalikodidelįįspūdį:vieniįgavodaugiau

pasitikėjimo,kiti dar labiaupraplėtėsavožiniųbagažąapie
valstybės istoriją, pilietiškumą, pinigus, surado atsakymus į
klausimus,kaipveikiademokratiškavalstybė,kaippiliečiaigali
dalyvautikuriantirvaldantvalstybę...

LinaBERNADICKAITĖ
Socialinėpedagogėmetodininkė

AelitaENTKUTĖ
6bklasėsmokinė
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Rugsėjo pabaigojeMari
jampolės„Ryto“pagrindinėje
mokykloje vyko „Judėjimo
savaitė“.Taimokyklostradi
cijatapęsrenginys,perkurį
siekiama skatintimokinius
aktyviauleistilaiką,domėtis
sportu kaip visuma ir atski
romis sporto šakomis, leisti
laisvalaikįgrynameore.
Šiemetaimokyklos ben

druomeneiypatingi–įstaiga
švenčiasavo40ąjįjubiliejų.
Taigi šių metų idėja – ne
supažindintimokiniussuat
ski ro mis spor to ša ko mis ar 
veiklomis,ostiprintibendruo
menės tapatumomokyklai
jausmą,kartuatliekantvieną
didžiulįdarbą.
Maži ir dideli mokyklos

bendruomenės nariai kiek
vienąšiossavaitės rytąda
lyvavo rytinėjemankštoje ir
mokėsi šoktibendrąšokį.Susirinkusiesiems rytinęmankštą
vedėkūnokultūrosmokytojasAndriusLarčenka,olinijiniošokio
judesiųmokėmokytojaLoretaMingilevičienė.Vaikųšypsenos
irmokyklosdarbuotojųsveikinimaiišdavė,kokstainuostabus
nuotaikosirenergijosužtaisaspuikiaidienospradžiai.
Pagrindiniuakcentutapo„Ryto“maratonas„Rytui40“.Nu

aidėjusmaratono starto šūviui pirmąjį ratą įveikėmokyklos
direktoriusVladasKlasavičius, buvęsmokyklosmokytojas,
dabarMarijampolėsžaidimųsportomokyklosdirektoriusSta
sysVasylius,krepšiniokomandos„SūduvaMantinga“žaidė
jas,buvęsmūsųmokyklosmokinysAurimasKieža,pirmasis
mokyklospirmokasRamūnasŽemaitis(1977m.)irmokytojas

40 me tų – 40 ki lo met rų

AnicetasLaunikonis.Džiugu,kadšiamerenginyjesvečiavosi
mokykloskuratoriusVidmantasKvietkauskasirMarijampolės
savivaldybėsSportoskyriausvedėjasVytautasPapečkys.
Visibendruomenėsnariai,perduodamisimbolinęmokyklos

vėliavėlę,sėkmingaistadionotakunubėgonet40kmatstumą.
Simboliška–užkiekvienusmokyklosgyvavimometuspovieną
kilometrą.Kiekvienamatskiraiįveiktitokįnuotolįbūtųbegalo
sunku,betšiądieną„Ryto“bendruomenėparodė,kadvisikartu
galimedaug.Pomaratonobėgimobendruomenė,sveikindama
mokykląjubiliejausproga,sušokoišmoktąšokį.

GintarėBLAZGIENĖ

Pasvaliokraštemaironiečiųorganizacijaveikiajaupenktus
metusirkasmetorganizuojanemažiaukaipdvididesnesiš
vykaskraštorašytojųirpoetųtakais.ŠiemetvykomeįKauną.
Kelionėneprailgo,nesvienaišmaironiečiųvadovių–tikybos
mokytojaDaliaBalčiūnienė–įdomiaipapasakojoapieKauno
bažnyčias.
PirmiausianuvažiavęprieKaunopiliespėsčiomispatrau

kėme į JonoMačiulioMaironiomuziejų.Apie poetąmums
nekartąpasakojo lietuviųkalbosmokytojaVidaVirbickienė.
AnkstesniaismetaisaplankėmePasandravį,Maironiogimtinę,
BetygalosMaironiogimnaziją,aktyviaidalyvavomeLietuvos

pa sva lio sva lios pro gim na zi jos mai ro nie čių iš vy ka

maironiečiųdraugijos,kuriospirmininkasEugenijusUrbonas,
organizuojamuoserenginiuose.
Maironiomuziejujegidėmumspapasakojoapiepoetogy

venimą,kūrybą,parodėbutą,kuriamejisgyvenosuseserimi.
AštuoniųkambariųbuteišvydomeMaironiodarbostalą,pra
bangiusbaldus,pamatėmedaugįspūdingųpaveikslų,knygų,
nuotraukų.Nustebinoprieįėjimoviršdurųpakabintoskanklės,
grojančios„Lietuvabrangi“,poetoportretai,lazdos,tautiniais
motyvais dekoruotos sienos, fortepijonas...Svarstėme, kaip
spalio21ąjąminėsime155ąsiasMaironiogimimometines.
„Apiemaironiečiųorganizaciją,veiklągirdėjaunuopirmos

klasės,omaironiete taptinorėjau jau trečiojeklasėje,–pa
sakojošeštokėAkvilė.–Šiemetjaugalėjautaipadaryti,ne
kantriai laukiaukrikštynų.“Naujusmaironiečiųorganizacijos
nariusbuvonuspręstapakrikštytiNemunopakrantėje.Jiems
perskaičiuspriesaikąirpasižadėjusjoslaikytis,seniejinariai
irvadovėspadovanojoatminimodovanėlių,saldumynų,užrišo
maironiečiųskareles.
Užnuostabią išvyką įKaunąnorėtumepadėkotiPasvalio

savivaldybėsKultūrosirjaunimoreikalųskyriui.Tikimės,kad
rašytojųirpoetųtakaiskeliausimedarnekartąirdaugnauja
sužinosimeapiesavokraštą.

ViltėMARTINAVIČIŪTĖ,AkvilėJARUŠEVIČIŪTĖ
Maironietės
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Spalio2–5d.VilniujeŠvietimoirmoksloministerijosinicia
tyvavykobesisteigiančiųužsieniošalyselituanistiniųmokyklų 
irpradedančiųdirbtilituanistinėsemokyklosemokytojųkvalifi
kacijostobulinimoseminaras,kuriamedalyvavojaunispecia
listaiišvisopasaulio.Jiesavobendruomenėsemokovaikus
pažintiLietuvą,prisiliestipriejoskalbos,kultūrosirtradicijų.
ĮseminarąsusirinkomokytojosišAirijos,JungtiniųAmerikos
Valstijų,DidžiosiosBritanijos,Norvegijos,Islandijos,Australi
josirEgipto.
Spalio4d.seminarorenginiuskuravoirdalyviaisrūpinosi

VilniauslietuviųnamųUžsieniošvietimoskyriausdarbuotojai.
MokyklosspecifikąpristatėirdarbopatirtimidalijosiVilniaus
lietuviųnamųdirektoriusGintautasRudzinskas.Vėliausvečiai
buvopalydėtiįdviatviraspamokasišlyginamosioseklasėse,
kursunaujaiatvykusiaismokiniais,nemokančiaislietuviųkal
bos,dirbalietuviųkalbosmokytojametodininkėAušraDamb
rauskienėirlietuviųkalbosmokytojaGretaBotyriūtė.

jau niems už sie nio pe da go gams skir tas ren gi nys

Apiesavodarbometodikąirsukauptąpatirtįišlyginamojoje
klasėjepasakojoA.Dambrauskienėpranešime„Išlyginamųjų
klasiųveikla.Kaippradedamemokyti,kaipmokome“.Daug
naudingosinformacijosdalyviaisužinojoišklausęLietuvosedu
kologijosuniversitetoLituanistikosfakultetoLietuviųkalbosir
kultūroscentrovadovėsVilmosLeonavičienėspranešimą„Lie
tuviųkalbosmokymas:motyvacija,mokymokryptysirkalbos
mokymometodai“.Popietųjauniejispecialistaibuvopakviesti
susipažintisuUgdymoplėtotėscentroKalbųirmeniniougdymo
poskyriovedėjosdr.ZitosNauckūnaitėssukauptamedžiaga
apiekalbinįugdymą.SavopatirtimidalijosiirIslandijoslitua
nistinėsmokyklos„Trysspalvos“vadovėJurgitaMillerienė.
Visirenginiodalyviaidžiaugėsiitindinamiškairgeraiorga

nizuotadiena,tikslingomispraktinėmisveiklomisirmetodine
medžiaga.

VilmaVILKYTĖ-ŽEMAITAITIENĖ
VilniauslietuviųnamųUžsieniošvietimoskyriausvyresn.metodininkė

RugsėjįVilkaviškioSalomėjos
Nėries pagrindinėjemokykloje
vykoužsieniokalbų(anglų,vo
kiečių,rusų)savaitėsrenginiai,
kuriųtikslas–sudominti,moty
vuotiirskatintimokiniusmokytis
užsieniokalbų,nesšiuolaikinia
mepasaulyjekalbųmokėjimas
jaunebeprivalumas,obūtinybė.
Organizuojantveiklasbuvoat
sižvelgta įmokinių pomėgius,
mokymosi poreikius ir amžių,
taipsiekta,kadkiekvienasturė
tųgalimybępatirtisėkmę.

kal ba su bu ria žmo nes į ben druo me nę

pakviestidalyvautieilėraščiųdeklamavimo
užsieniokalbakonkurse.Penktųklasiųug
dytiniai išbandė savo jėgas anglų kalbos
raštingumo konkurse „SpellingBee“. Jie
maloniainustebinonetiksavogeromisan
glųkalbosžiniomis,betirgebėjimudrąsiai
beilaisvaibendrauti.
Kartais tam, kad sėkmingai atliktum

užduotį, neužtenka vieno žmogaus, todėl
tenka„sujungti“gebėjimusirįgūdžius.Ko
mandinio darbo nauda ypač atsiskleidė
anglų–rusųkalbųviktorinoje„EuropairAš“ 
iranglųkalboskonkurse „Mes–europie
čiai“.Čiamokiniaigalėjopritaikytiužsienio
kalbų, geografijos, istorijos ir literatūros
žinias.
Šiuolaikinismokinysypačvertinalaisvą

ugdymosiaplinką.Tikriausiaitaipagrindinė
priežastis,kodėldidžiausiougdytiniųsusi
žavėjimosulaukėedukacinėveikla„Surask
lobį!“.Aštuntųklasiųkomandosazartiškai
varžėsi įvairiosemokyklos vietose spręs
dami užduotis anglų kalba ir ieškodami
tolesniųnuorodųlobiolink.
Užsienio kalbų savaitę vainikavo integ

ruotaužsieniokalbų,šokio,muzikos,geog 
rafijospamokakoncertas„Labadiena,Eu
ropa“.Tęsiantbendradarbiavimotarpmo
kyklųpraktiką,skatinančiąbendruomenės
mokymąsiirkaitą,koncertesavopasirody
musdovanojonetikmūsųmokyklos,betir
kitųugdymoįstaigųatlikėjaibeikolektyvai.

Per užsienio kalbų savaitęmokyklos
bendruomenėtobulėjo,apmąstė,nagrinėjo,

plėtojoturimaskompetencijasirugdėnaujas.Tokiosveiklos
reikalingosnetiknorintmokiniųugdymąsiirugdymąpadaryti
veiksmingesnį,betirsiekiantskatintimokyklosnariųbendra
darbiavimą,kaitą.

IrmaLENKIENĖ
SalomėjosNėriespagr.m-klosanglųkalbosvyr.mokytoja

JolitaBOTYRIENĖ
Anglųkalbosmokytoja

Užsieniokalbųmokytojoskvietėvisąmokyklosbendruome
nęatliktiužduotis,kuriospareikalavonetikšmaikštumo,bet
irracionalausproto,raginomokyklosnariussveikintisvisomis
Europos šalių kalbomis. Vienas išmūsų ugdymo įstaigos
tikslų–skatintipozityviąlyderystę,tadsiekiamaugdytisavi
mipasitikintįžmogų,kurisdrąsiaijaučiasiauditorijojeirgeba
raiškiaiišsakytisavomintis.Mokymasismintinaiyrasusijęssu
oratorysteirviešuojukalbėjimu,todėlvyresniejimokiniaibuvo
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Spalio19d.DaugųVladoMironogimnazijosbendruome
nėsusirinkoįgražiosšventėsbaigiamąjįrenginį–koncertą.
Renginiųciklasbuvoskirtas240metų
parapinėsmokyklosjubiliejuipaminė
ti.Etnografiniamemuziejuje „Dzūkų
pirkia“ spalio 16–20 d. pristatyta
esamųirbuvusiųmokinių,mokytojų
irdarbuotojųkūrybiniųdarbųparoda,
spalio17d.organizuotamokiniųkon
ferencija„Jiegarsinamūsųmokyklą“,
spalio20d.vyko„Pamokoskitaip“.
Į šventinę dalį atvyko ir garbingų

svečiųišAlytausrajonosavivaldybės,
Alytausrajonomenoirsportomokyk
los, Daugų seniūnijos, gimnazijos
skyriųAlovėje irMakniūnuose.Taip
pat renginyje dalyvavo buvusimo
kyklosdirektorėAlytėBaliukonienė,
pavaduotoja Vida Kalmatavičienė,
buvęšiosmokyklosmokytojai.
Gimnazijapasipuošėsenovinėmis

buities detalėmis, šventės dalyviai
apsivilko tautinius kostiumus – taip
bandytaatkurti ir prisiliesti priepra
ėjusių laikų dvasios. Gimnazijos
direktoriusAlmantas Jakimavičius,
tardamas sveikinimo žodį, trumpai
apžvelgėmokykloskeliąDauguose,
pasidžiaugė, kad šiai iškiliai datai
pažymėtigimnazijapaskyrėnemažai
konkrečiųdarbų.„Mumssvarbuskiek
vienasšiąmokykląbaigęsmokinys.
Prieškeletądienųvykokonferencija,
kuriojepristatėmebuvusiųgimnazis
tųsėkmės istorijas.Taiasmenybės,
kurios padrąsinamūsų šiandieną
ir mūsų rytdieną“, – pasidžiaugė
direktorius.Alytaus r. savivaldybės
merasAlgirdasVrubliauskaspagyrė
gimnazijos bendruomenės sumany
mąšvęstiparapinėsmokyklos įstei
gimoDauguose jubiliejinę sukaktį ir
padovanojo laikrodį, taipmus visus

vla do Mi ro no gim na zi jos ben druo me nė pa mi nė jo  
pa ra pi nės mo kyk los 240 me tų su kak tį

įpareigojobrangintilaiką,paskirtijįkilniemsšvietimotikslams.
RenginiošventinędalįvedėabiturientėsKamilėDiksaitė,Ne

ringaGriškaitėirpenktosklasės
mokinysRedasZalieckas.Apie
parapiniųmokyklų atsiradimą
LietuvojeirDauguosepapasa
kojoistorijosmokytojaVirginija
Svinkūnienė. Teatrinęminia
tiūrą pagal autentiškas poeto
AntanoStrazdoeilessuvaidino
teatrinukai (teatro mokytoja
ŽiedūnėMaldonienė).Apiepie
menukų dalią, jų kasdienybę,
žaidimus ir kita improvizuo
damipasakojopradiniųklasių
mokiniai (mokytojaRaimonda
Šilalienė).Siektimokslo, eiti į
mokykląbuvodidelėprabanga.
Namuose itin reikėjodarbščių
rankų, todėl žmonės vaikus
mokėnamuose,vakaraisrink

davosi vieni pas kitus.
Taibuvošviesūskaimo
žmonės, kupini opti
mizmo, pagarbos.To
kius juos, trokštančius
mokslo,šviesos,įkūnijo
mokytojai,vadovaujami
DanutėsZarauskienės.

Svar bioms su kak tims 
paminėti skirti rengi
niai, į kuriuos įtraukia
ma visa bendruome
nė–nuomažiausioiki
brandžiausiojosnario,
dar labiausustiprina ir
įkvepiasiektikilnesnių,
didesniųtikslų.

Alytausr.Daugų
VladoMironog-josinf.RaimundoJomantonuotraukos
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Lopšeliuose-darželiuose

SpalįNaujosiosAkmenėsvaikųlopšelyjedarželyje„Burati
nas“vykorespublikinėikimokyklinioirpriešmokykliniougdymo
pedagogųkonferencija„Edukacinėserdvėsdarželyje:idėjos,
galimybės,reikšmėvaikougdymui(si)“.
Konferencijoje dalyvavo 45 ikimokyklinio ugdymo įstaigų

pedagogaiišAkmenėsrajonoirJoniškio.Renginįvedėvaikų
lopšeliodarželio„Buratinas“logopedėDovilėStrakšaitė.Kon
ferencijos dalyviusmuzikiniais kūriniais pasveikino įstaigos
ugdytiniai (vadovėmuzikosmokytoja ŽivilėGarbaliauskie
nė).Sveikinimo žodį tarė ir apie darželio pedagogų realijas
beiateitiesgalimybeskalbėjoAkmenėsrajonosavivaldybės
administracijosŠvietimo,kultūros irsportoskyriausvedėjas
VytautasJuozapavičius.
Pranešimus skaitė šio teksto autorė,NaujosiosAkmenės

vaikųlopšeliodarželio„Buratinas“direktorėIrenaGirdvainienė,
įstaigospriešmokykliniougdymopedagogėVidaDrąsutienė,
darželio logopedėD.Strakšaitė,Joniškiovaikų lopšeliodar
želio„Vyturėlis“auklėtojaAusmaBudrytė,NaujosiosAkmenės
vaikųlopšeliodarželio„Žvaigždutė“auklėtojaRasaBorusevi
čienė,Akmenėsr.Akmenėsgimnazijosikimokykliniougdymo
skyriaus„Gintarėlis“auklėtojaLetaNumgaudienėirlogopedė
LauraIvanovienė.
Apieedukacineserdvesirjoseorganizuojamasveiklaskalbė

jokonferencijosorganizatoriai.Šiuometuvaikųlopšelyjedarže
lyje„Buratinas“veikia7papildomoserdvės,skirtosvaizdiniam
menuiugdyti,augalųpriežiūraiirstebėjimams,tyrinėjimams,
bandymams,literatūrosskaitymams,maistogamybai,šokiuiir
vaidybai:„Potėpėlis“(mokytojaRitaAlmanis),„Gamtoskamba
rys“,„Mažųjųlaboratorija“,„Vaikųskaityklėlė“,„Smaližiųvirtu
vėlė“,„Šokiųklasė“,„Mažųjųteatras“.Vaikaijaučiasilaimingi,
kaigaliįsilietiįnaująaplinką,irsvarbūs,kaigalijojeaktyviai
veikti.Ugdomigebėjimai,visapusiškaiformuojamaasmenybė.
Lopšeliodarželio„Žvaigždutė“pranešėjateigė,kadgamto

sauginiuugdymuįstaigospedagogaisiekia,jogvaikaipajustų
gamtosvientisumąirharmoniją,numatytųsavoveiklospada

edu ka ci nės erd vės – kvie ti mas veik ti

riniusgamtoje.„Pirmosiosvaikųžinios,praktinėgamtosauginė
veiklapriklausonuoauklėtojosgebėjimosužadintinorątyrinėti,
klausinėti,veikti“,–teigėpedagogė.
KurdamosedukacineserdvesAkmenėsrajonovaikųlopše

liodarželio„Gintarėlis“pedagogėssiekiaugdymokokybėsir
integralausugdymonuomažens,formuojapalankausaplinkai
elgesionuostatas,gamtojautąirpagrindiniusaplinkotyrosįgū
džius.Atnaujintaišorinėįstaigosaplinkasuteikiadauggalimybių
edukacijai:natūraliosaplinkos,poilsioirkūrybiniųžaidimų,pa
žintinėsžaliosioserdvės,judėtiskatinantysaikštynai.
Auklėtojųvykdomasveiklas,padedančiasnukreiptidėmesį

į gamtoje vykstančius procesus ir pačiam vaikui surasti at
sakymusįrūpimusklausimus,pranešimeaptarėauklėtojaiš
Joniškio.Įstaigapapildomųerdviųdarželiopastateneturi,tad
didžiąjąlaikodalįugdytiniųedukacijąvykdolauke.Pedagogai
kartusutėveliaisirugdytiniaisįgyvendinoprojektą„Papuoš
kime žemę žiedais“, lauke inicijuojami vaikų eksperimentai
įvairiomisdailėstechnikomis,ugdytiniamssuteikiamakūrybinė
laisvė,spontaniškosimprovizacijosdžiaugsmas.Konferencijos
dalyviussudominokolegiųakcijos„Papuošksenąbatą“,„Ant
rasskėčiogyvenimas“,Vaikųdienalaukenuorytoikivakaro.
Perkonferencijąbuvopristatyti6stendiniaipranešimai:Gi

tanosPaškevičiūtės „Kūrybiškumougdymasvaikųdarželyje
„Vyturėlis“,VilmosLupeikienės „Edukacinėserdvės „Burati
ne“,ReginosNorbutienės„Erdvės,skatinančiostyrinėti,kurti,
svajoti“,AudronėsSkirmantienės„Veikla„Smaližiųvirtuvėje“,
ValerijosUbartienėsirAstosJankauskienės„Smalsučiųpabi
ručiųdienelės“.
Konferencijosdalyviaidėkojoužgalimybępasidalytipatir

timi,kaip įgyvendinti ikimokykliniougdymobendruomenėms
iškylančiusnaujusuždavinius:sudominti irmotyvuotivaikus
ugdytis,paruoštijuosnuolatkintančiogyvenimosąlygoms.

IrenaGIRDVAINIENĖ
NaujosiosAkmenėsvaikųl.-d.„Buratinas“direktorė

Panevėžio r. Dembavos lopšelyjedarželyje „Smalsutis“
vykopriešmokyklinioamžiausvaikųgamtamokslinėpraktinė
konferencija„Mes–gamtosvaikai2017“.Pirmąkartąvaikai

išrajonolopšeliųdarželiųturėjoga
limybę pasijusti tikrais tyrinėtojais,
atradėjaisirrimtaispranešėjais,nes
atliktustyrimusirstebėjimuspristatė
savodraugams.Nors renginįorga
nizavomeirvedėmemes,priešmo
kykliniougdymovyriausiojipedagogė
JovitaNiauronienėirauklėtojaInga
Širmulienė, itin daug pareigų kon
ferencijoje turėjo ir patys vaikai: jie
sutiko svečius, registravo dalyvius
irkiekvienamįteikędalyviokorteles
lydėjoįsalę.
Konferencijojeišgirdomeirpama

tėme daug įdomių pranešimų.Per
teorinę dalį Velžio lopšeliodarželio
priešmokyklinukai pristatė vaizdo
pranešimą„Sodosstebuklai“.Ramy
galoslopšeliodarželio„Gandriukas“
vaikaityrinėjosavodarželioaplinką
irparengėvaizdopranešimą„Oitie
grybaigrybai“.Naujamiesčio lopše

„Mes – gam tos vai kai 2017“
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liodarželio„Bitutė“auklėtiniainustebinopranešimu„Jei
ašbūčiauskrybėlėsviduje“irfilmukuapiesliekonamus.
Dembavos lopšeliodarželio „Smalsutis“priešmokykli
nukai, atlikę įstaigos auklėtinių apklausą, išanalizavę
anketas,padarę išvadas,sudarėdiagramą irpristatė
stendinįpranešimą„Smalsučio“augintiniai“.
Per praktinę konferencijos dalį dalyviai tęsė veiklą

skirtingoselaboratorijose:„Smėlio“,„Gamtosmodelino“,
„Antspaudų“ ir „Spalvų“.Atliktasveiklaspristatėsavo
draugams.Vaikaipasisėmėnaujospatirties,įspūdžių,
susiradonaujųdraugų,patobulinokomunikavimo,so
cialinius įgūdžius.KonferencijojedalyvavoPanevėžio
rajonosavivaldybėsadministracijosŠvietimo,kultūrosir
sportoskyriausvyriausiojispecialistėAlgėVerbiejienė.Ji
džiaugėsivaikųišmoneirnorutyrinėtibeipažintigamtą.
Džiaugiamėspavykusiurenginiuirtikimės,kadkon

ferencijatapstradicinė.
JovitaNIAURONIENĖ

Priešmokykliniougdymovyr.pedagogė
IngaŠIRMULIENĖ

Auklėtoja

„Žaisdamasvaikasgeriausupranta,įsimenaperteikiamąin
formaciją,nesžaidimasjįsudominairneleidžiabūtipasyviam,
nuobodžiauti.Žaidimaierdvėsepateikiamitaip,kadatkreiptų
vaikųdėmesįirkartukviestųužsiimtiįvairiaveikla:tyrinėti,dėlio
ti,rūšiuoti,lyginti,žaistiirkita“–taiteiginiai,pateiktiVilkaviškio
vaikųlopšeliodarželio„Eglutė“lankstinuke,kurisišankstojau
mintimiskvietėnusikeltiįrespublikinęmetodinępraktinękon
ferenciją„Edukaciniųlaukoerdviųpritaikymasindividualiems
vaikoporeikiams“.Spalįį„Eglutę“susirinkopedagogaiišKau
no,Marijampolės,Šilutės,Alytaus,Kalvarijosirmūsųrajono.
Tikišėjusįdarželiolaukoerdves,mūsųakisirausisaktyviai

veiktiskatinobendruomenėsnariai,kurielaukoscenojeatliko
dušokius.Pabandytikurtiįvairiasmelodijaskvietėmuzikiniai
instrumentai,energijadegė„Futboliuko“,„Vikriųjųkrepšininkų“,
šaškiųžaidėjųakys.Paslaptimisviliojo„Pasakųšalis“,kvapuir
skoniudžiuginodovanotiarbatosryšulėliaiiš„Sveikatosžoly
nėlio“.Turėjomegalimybępasigrožėtirudensgėrybiųparoda
„Sodo laboratorijoje“. Ne vieną plaukimo techniką baseine

pademonstravo lopšeliodarželio ugdytiniai (kūno kultūros
mokytojaVilmaŽemaitaitienė).Visa tai–galimybės įgyven
dintimokymosiprocesuspasitelkusatradimusirpačiąaplinką.
Džiugu,kadšiamedarželyjetainenaujiena.Viskąpatvirtina
natūralusugdytiniųelgesys,aktyvusįsitraukimasįorganizuo
jamasužduotis, tikslingapedagogų veikla.Taip stiprinamos
vertybinės nuostatos, kurių formavimo(si) kelią nuo lopše
liodarželioįkūrimopristatėdirektorėRenataSakalauskienė.
Gamtinėsaplinkossvarbątenkinantvaikopažinimoporei

kiusišryškinoMarijampolėskolegijoslektorėLinaSeliokienė
irMarijampolėsvaikųlopšeliodarželio„Rūta“auklėtojaEdita
Jankauskienė. Vaikų sveikatai palankius edukacinės lauko
aplinkoselementusįvardijoAlytauslopšeliodarželio„Girinu
kas“direktorėspavaduotojaugdymuiDaivaMarkovienėiriki
mokykliniougdymoauklėtojaSaulėVrubliauskienė.„Eglutės“
edukacineserdvespristatėpriešmokykliniougdymoauklėtoja
RedaTumelienė,oAlytauslopšeliodarželio„Dugaideliai“–
auklėtojosRenataKomičienėirTamaraCibulskienė.Vilkaviškio
lopšeliodarželio„Buratinas“priešmokykliniougdymoauklėtoja
LinaBenekoraitienė ir ikimokykliniougdymoauklėtojaEdita
Setkauskienė pristatė erdvių, kuriose gali skleistis vaikų ir
pedagogųsaviraiška,kūrimogalimybes.Pranešimą„Matau,

liečiu, išmokstu“ skaitė Vilkaviš
kio r.GižųKazimieroBaršausko
mokyklosdaugiafunkcio centro
auklėtojosEditaPlečkaitienė,Ag
nėArbataitienė. Partnerystės su
tėvaisnaudąatskleidėVilkaviškior.
Alvitopagrindinėsmokyklosikimo
kykliniougdymoauklėtojosJūratė
KiseliauskienėirKristinaAndriukai
tienė.Ugdymosilaukelaimęapibū
dinodartikantrusmetusveikiančio
Kaunolopšeliodarželio„Aviliukas“
auklėtojos Erika Lapačinskienė,
AstaMeiliūnienė,DrąsutėAudronė
Jarmulkaitė.
Bendradarbiavimo sąvoką per

konferenciją išgirdome daugybę
kartų, veiklų rezultatai atskleidė,
kadšisbruožasegzistuoja.Linkime
visadastiprintinuolatiniokeitimosi
impulsus,kurti(s)naujusirpuose
lėtiturimusmokymosiklodus.

GintarėGUDELIAUSKĖ
Vilkaviškior.švietimopagalbostarnybos

andragogė

kaip au ga ši gė lė?
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Ikimokyklinioamžiausvai
kaiypačsmalsūs.Jienoriai
tyrinėja, stebi, atlieka eks
perimentus su aplinkoje
esančiais daiktais. „Gud
ručiai“ – ekologine kryptimi
dirbantigrupė.Ugdytiniams
jau nuomažens darželyje
yra skiepijamameilė gam
tai, formuojama ekologinė
savimonė. Per ugdomąją
veikląnaudojueksperimen
tų, bandymųmetodus, kad
ugdomasis procesas taptų
patrauklesnis,teiktųdaugiau
gerųemocijų.Eksperimentaipadeda
vaikamslavintisavopojūčius:regė
jimą, lytėjimą, klausą. Jie išmoksta
ilgiau išlaikyti dėmesį, spręsti pro
blemas, diskutuoja, samprotauja,
kaupiapatirtį.
Įsigijomeedukacinępriemonę„Mini

šiltnamis“,kurimuskvietėtaptidarži
ninkais.Norėjomeišbandytiužauginti
savoprieskoninę žolelę, savogėlę.
Grupės berniukai greitai iš atskirų
detaliųsukonstravominišiltnamįsu
atidaromustogeliu.Įvazonėliuspylė
mežemių,bėrėmekvapiojobaziliko,
didžiosiosnasturtėssėklų.Dirbdamikomandojevaikaimokėsi
bendrauti,sutarti,lavinosocialiniusįgūdžius.Mažiejiugdytiniai
nusiteikėlauktipirmųjųdaigelių,laistyti,prižiūrėtiauginamus
augalus.Bazilikodaigeliaistiebėsinedrąsiai,onasturtėstaip
ūgtelėjo,kadposavaitėsįšiltnamįnebetilpo.Ugdytiniaisusė
dęrateliudiskutavo,kąprivalodaryti,kadišaugintųgražiąir
didelęnasturtę.Pasiūlymųbuvoįvairių,betvieningainutarėme,

EsuauklėtojaišMažeikiųlopšeliodarželio„Eglutė“.Jūsųleidinys–puikipriemonėpasidalytidarbopatirtimi.Kiek
vienas„Švietimonaujienų“numerismūsųįstaigojeyranetikskaitomas,betirapžvelgiamas,aptariamas.Norėčiau
pasidalytisuskaitytojaissavogrupėsveiklospatirtimiiratradimais.

RimaSKRINSKIENĖ

eks pe ri men tuo da mi Ma žei kių lop še lio-dar že lio „eg lu tė“  
ma žie ji gam ti nin kai įgi jo pa žin ti nės pa tir ties

kadgėlės daigą turimepersodinti į
didesnįvazoną.Ėmėmėsdarbo:kas
ruošėžemę,okassuliniuotematavo
ūgtelėjusiusnasturtėsdaigus.Augalų

augimąnutarėmefiksuoti lentelėje–nurodytiaukštį, lapelių
skaičių.Daug darbų jau atlikta, tačiaumūsų eksperimento
tikslas–sulaukti,kadapražysnasturtė.
Džiaugiuosi,kad„Gudručių“grupėsugdytiniaieksperimen

tuodamilaikėsisusitarimų,dalijosidarbais,prisiėmėatsakomy
bęužsavoveiksmus.Šiseksperimentaspadėjostiprintikalbi
nius,matematinius,pažinimo,socialiniusirmeniniusįgūdžius.

VilniausSalininkų lopšelyjedarželyje organizuota akcija „Padovanok tulpės
svogūnėlį“. Visų grupių vaikučiamsbuvo pasiūlyta atsinešti į darželį po vieną
tulpėssvogūnėlįirtaippraturtintiįstaigosaplinką.Šiaakcijapedagogaiskatino
vaikuspažinti,domėtis, tyrinėti irstebėtižaliąjįgamtospasaulį. Irvisatai tam,
kadpavasarįpražydusiosvienosankstyviausiųgėliųdžiugintųsavožiedaisnetik
darželiobendruomenę,betirpraeivius.Visųgrupiųauklėtiniaimielaiprisijungė
prieakcijos,kaikurieatsinešėnetnepovienąsvogūnėlį.
Vienąspalioantradienį,nušvitussaulutei,visųgrupiųvaikučiaisuauklėtojo

misišėjodarbuotisįkiemą–kartusodintitulpiųsvogūnėlių.Išvisopasodinome
jųapie150.
Pavasarįstebėsime,kaip išsaulutėsšildomosžemėsstiebiasi tulpiųdaigai,

augažalilapai,mezgasipirmiejipumpurai...
GemaSTEPONĖNIENĖ

VilniausSalininkųl.-d.auklėtojametodininkė

pa do va nok tul pės svo gū nė lį
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Kaunor.RaudondvarioAnelėsirAugustinoKriauzųmokyk
losdarželiopriešmokyklinėse„Bitučių“ir„Paukštelių“grupėse
spalį buvo įgyvendinamas sveikatingumo projektas „Mano
ruduo–darbųirsveikatosmetas“.
Priešmokyklinukai,stebėdamisavo,suaugusiųjų,pasakųir

knygųpersonažųmitybosįpročius,darėišvadas,kaipmaitintis
yrasveika,okaipne.Diskutavo,kurieišvartojamųproduktų
yranaudingi,kokiųvitaminųturiįvairiosdaržovės,javai,vai
siaiiruogos.Grupėjevaikaipatysspaudėirragavoobuolių,
morkų,moliūgųsultis,virėžoleliųarbatą,apibūdinojųskonįir
kvapą,dalijosižiniomisirpatirtimiapiesodininko,daržininko,
duonoskepėjodarbus,savotėvųprofesijas.Tėveliųkvietimu
priešmokyklinukaiaplankėKarmėlavosorouostą,Pypliųkaimo
etnografinęsodybą.Peredukacinęprogramąugdytiniaimaišė
irminkėtešlą,kepėduoną,visidraugiškaidalijosi irragavo,
susipažinosusenoviniais
namųapyvokosdaiktais,
jų paskirtimi, išgirdopa
sakojimųapiesenoliųpa
garbąirmeilęduonelei.
Pr ieš mokyk l i nu ka i

džiaugėsi kūrybos pro
cesuRaudondvario bib
liotekoje.Draugesubib
liotekininke, šeimos na
riaispiešė„Linksmuosius
moliūgus“,juosdekoravo,
mokykloskiemesurengė
parodą.Kitišiąpatirtįiš
plėtojonamuose:kartusu
tėveliaisskaptavoirpiešė
moliūgus.Jiebuvoskirti
mokykloslaukoerdvėms

papuošti. Judėjimo džiaugsmą vaikai
patyrėRaudondvariogamtosapsuptyje,
suįstaigossveikatosspecialistediskuta
voapieemocijas,mokyklosbibliotekoje
klausėsipradiniųklasiųmokiniųsekamų
pasakų. Bendravimo įgūdžius prieš
mokyklinukai tobulino inscenizuodami
žinomos pasakos „Obuoliųmaišas“
epizodus,pasirinktusvaidmenissiedami
sujudesiu,kalbairmuzika.
Projektąorganizavopriešmokyklinio

ugdymo pedagogės LigitaKasiukevi
čienėirGerdaPatinskienė.

ŽydrūnėJANKŪNIENĖ
Direktorė

ru duo – dar bų ir svei ka tos me tas

„Žodis„saulė“ turi
giliąsimbolinępras
mę visų šalių visų
laikų kultūrose“ (ci
tata iš humanistinio
vaikų ugdymo pro
gramos „Auginugy
vybėsmedį“).Todėl
Joniškio vaikų lop
šelisdarželis „Sau
lutė“,turėdamastokį
simbolinį pavadini
mą,savougdomąją
veikląvykdoetnokul
tūroskryptimi.
Spalįdarželyjevy

kotarptautinėpažin
tinėpraktinė konferencija „Kaip senieji giedojo, taip jaunieji
dainuoja“,skirtaTautiniokostiumometamspaminėti.Šioskon
ferencijostikslas–pasidalytipatirtimi,kaipįvairiųnetradicinių
veiklųkūrimasirintegracijaįugdymoprocesąleidžiaatgaivinti
pamirštussavotautospapročiusirtradicijas.Renginyjedalyva
voikimokyklinioirpriešmokykliniougdymopedagogaiišElėjos
vaikųdarželio„Kamenite“,Rygoslietuviųvidurinėsmokyklos
(Latvija)irmūsųšaliesikimokykliniougdymoįstaigų:Telšiųlop
šeliodarželio„Mastis“,Kuršėnųlopšeliodarželio„Nykštukas“,
Šiauliųlopšeliodarželio„Voveraitė“,Radviliškiolopšeliodar

želio„Žvaigždutė“,NaujosiosAkmenėsvaikųlopšeliodarželio
„Žvaigždutė“,Joniškiovaikųdarželio„Vyturėlis“irmūsųdarže
lio.Kolegosdalijosipatirtimiapieetninėskultūrosintegracijąį
bendrasugdomąsiasveiklas,tautinėssavimonėsirpagarbos
savokraštuiugdymą,šeimosįtraukimąįugdomąjįprocesą.

LinaBALČIŪNIENĖ
Joniškiovaikųl.-d.„Saulutė“direktorėspavaduotojaugdymui

GražinaPAMPARIENĖ
Muzikosmokytojametodininkė

„kaip se nie ji gie do jo, taip jau nie ji dai nuo ja“

Joniškiovaikųlopšelio-darželio„Saulutė“pedagogiųkonferencijaisukurtameninėinstaliacija„Saulė“
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Ugdomojimenoterapijasujungiašokį,muziką,dailę,žaidimą,
iškeliatikslus–aktyvintipozityviasvaikų(ypačturinčiųspecia
liųjųugdymosiporeikių)savybes,skatintikūrybiškumą,ugdyti
emocinį,socialinįintelektą.Kurdamitarpdisciplinišką,kūrybišką
terpęmeninei improvizacijai,mes,pedagogai,galimeugdy
mo(si)procesuiduotidaugnaudos.Besąlygiškaipasitikėdami
vaikųkūrybiškumu,laisvekurti,oneruošdamitradicinėms,iš
ankstosuplanuotoms,eilinėmsparodoms,sulaukiamepačių
tikriausių,vaikųišgyventųmažųjųperformansų,kuriuoseatsi
skleidžiavidiniaiišgyvenimai,skauduliai,baimės,geriarblogi
atsiminimai.Bendradarbiaudami, dirbdami komandoje, one
kiekvienasatskirai,pedagogaigalisukurtipuikiąterpę,kurioje
plėtotųsivaikųvidinisintelektas.Šįmenąbūtųgalimapavadinti
„Čiairdabar“–tonesurepetuosi,viskasvykstaspontaniškai,
kiekvienąkartąkitaip,čianedalyvausiparodomajamešou,o
galutiniorezultatonepateiksiparodojekaipeksponato.Tačiau
veiksmas,procesas,pasitelkusšviesas,meninėsraiškosprie

mones,įvairiasmedžiagasirpan.,įtraukia
visusvaikusirkviečiaatsiverti,fantazuoti,
džiaugtisarliūdėti,tikėtituo,kądarai.
Norime pasidalyti sėkminga patirtimi

apieKauno vaikų darželio „Vaivorykštė“
pedagogių 2017m. inicijuotą ir organi
zuotą,toliautęsiamąprojektą„Žaidžiame
meną“, kuris išsiplėtojo iki respublikinio
lygmens.Šiuoprojektusiekiameatkreipti
dėmesįįtai,kadvaikamssvarbunetikiš
mokti,betirpajausti,teisingaiišreikšti,rasti
pozityvų santykį su savimi, aplinka.Per
projektądalijamėssavosėkmėsistorijasu
kolegėmisiškitųugdymoįstaigų,rodome
atvirasmeno terapijos veiklas, kuriose
integruotadailė,muzika,šokisirteatras.
Draugekviečiameirkolegasdalytissavo
gerąja patirtimi, veiklomis, kuriose ypač
svarbipatiesvaikosaviraiška,kūrybinis,
improvizacinisprocesas,neužgožtaspedagogo.Rezultatas–
laimingas,kuriantis,atviras,žaidžiantismenąvaikas.Projekto
tikslasyrapaskatintipedagogusdrąsiaukurtiintegruotastera
pinesirmeninesveiklas,bendradarbiaujantmeniniougdymo
(muzikos,dailės,šokio)specialistams,kūnokultūrosirgrupės
pedagogams.Perjasugdytiniailaisvaižais,kurs,improvizuos,
džiaugsis,liūdės,pieš,gros,šoks,kalbės.

edu ka ci nis me no te ra pi jos pro jek tas „žai džia me me ną“  
kau no vai kų dar že ly je „vai vo rykš tė“

Uždaviniai:
 � Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui
išbandyti įvairias meninės veiklos
formas.
 � Pažadinti vaikų saviraišką (judesiu,
piešiniu, garsu), pasitikėjimą savimi,
ugdyti komunikacinius gebėjimus ir
vidinėspusiausvyrosjausmą.
 � Sutelktikuriančius,bendradarbiaujan
čius, susidomėjusius, improvizuojan
čiuspedagogus.
 � Tobulinti pedagogųmeninio ugdymo
sritieskompetenciją.

Įmūsų įstaigos pedagogių –meninio
ugdymopedagogės JoanosTėvelytės ir
muzikosmokytojosLijanosNeverauskie
nės – inicijuotąmeno terapijos projektą
2017m.įsitraukėirkitosugdymoįstaigos:
Kaunolopšeliodarželio„Pagrandukas“pe
dagogaivedėirpristatėveiklą„Judesysir

spalva“,jiesujungėsportąirinteraktyviosioslentosgalimybes;
Kauno lopšeliodarželio „Malūnėlis“ ugdytinai piešė įvairias
nuotaikas,dainavo,šoko,minkėkinetinįsmėlį,kūrė„Spalvotą
istoriją“;KaunoAleksandroStulginskiomokyklosdaugiafunkcio
centrovaikaisukūrėistorijąapieširdiesskaudulius„Akmenėlis“,
veiklojedalyvavonetikgrupėsauklėtojos,betirkūnokultūros,
muzikos,dailėspedagogai.
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J.Tėvelytė ir L.Neverauskienė, tapusiosmeno terapijos
projekto„Žaidžiamemeną“šalyjevedlėmis,pedagogamsro
dėveiklą„Šviesa“,kuriostikslas–įkvėptivaikusmeninėmis
priemonėmisišreikštisaveirsavojausmus,išmokytijudesiu,
balsu,piešiniuišreikštiirpaleistiblogasemocijas.Perjągrupės
„Lašas“priešmokyklinukaipiešėvaškinėmiskreidelėmis,šoko
suspalvotosmedžiagosskiautėmis, aliuminio folija, lankstė
iš aliuminio folijos įvairias figūras ir, žinoma,pasakojo savo
gerusprisiminimus.
Dalyvauti„Baimiųkaralystės“veiklosekvietėmekitųįstaigų

vaikus.Persavaitęįorganizuotasveiklasatvyko40įvairaus
amžiausvaikųdraugesupedagogais išKaunoPanemunės
lopšeliodarželio, Kauno lopšeliųdarželių „Pagrandukas“ ir
„Malūnėlis“,KaunoA.Stulginskiomokyklosdaugiafunkciocen
tro.Vaikaidrąsiaipasakojoapiesavobaimesirišmoliokūrė
apsaugasnuojų,ėjopro„stebuklingusvartus“,kūrėirišreiškė
įvairiusgarsus,žaidė,išrėkėsavobaimes,„nusiprausėduše“,
procesopabaigojeaptarėpotyriusirpatirtį.KaunoPanemunės
lopšeliodarželiomenopedagogėrašė:„Vykokūrybiška,sklandi
menoterapijosveikla,atitinkantivaikųamžių.Vaikamspriimtina
žaidimoformavedamaveiklaišlaikėdėmesįnuopradžiosiki
pabaigos,nesbuvodinamiška,kiekvienasetapasapgalvotas
irprasmingas.Sužavėjo,kaippedagogėspaprastomispriemo
nėmissugebėjovaikusperkeltiįmagiškąvaizduotėspasaulį,
kaimedžiagosatraižagalipavirstiirupe,irjūrosbanga,laiveliu
arnetdušu.Baimėsišvarymasmuzikiniaisinstrumentais–laz
delėmis,išrėkimassavubalsuįmikrofonąleidoišreikštikaiku

riemsvaikamsdestruktyviusjausmuspriimtinamenoterapijos
forma.Pedagogėspuikiaisujungėmuzikosirdailėsraišką,tai
tikdarlabiausustiprinovaikųpojūčius.Tokiosmenoterapijos
veiklos itin reikalingos,kaimokomasipažinti ir įvardytisavo
jausmusbeiemocijas.“
Įmenoterapijosveiklassėkmingai įtraukėmeirvaikųma

mas.Džiaugiamėsveikla,kuriąkūrėmekartuMotinosdieną–
atkartojome vaikų gimimą.Tampanaudotos paprasčiausios
priemonės: kartoninė dėžė – tunelis, iš tunelio išlendantys
vaikai;dažai,kuriaisjiepiešėantsavopėdučių.„Ašatėjau...“–
sužadinoprisiminimusirgraudinomamas.Taipaskatinovaikus
darlabiaukalbėti,pasakoti,išreikštijausmusmamai,pasidi
džiavimojausmą,suteikėdauggerųemocijų.
Perbaigiamąjąprojektodalįvisidalyviaipristatėsavokūrybi

niusbandymus,išgyvenimus,džiaugėsiveiklomis,improviza
cijos,komandinio,integralausdarbonauda.Matydamididžiulę
naudą irprasmę, tikėdami tuo,kądarome,prisidėdamiprie
vaikų intelekto lavinimo,projektą „Žaidžiamemeną“ tęsime.
Atrasimevisnaujųidėjų,išbandysime,dalysimėssėkmingo
misveiklomis.

Kviečiameprisijungtivisussusidomėjusiusmenoterapijos
projektu„Žaidžiamemeną“,kurįinicijuojaKaunovaikųdarželio
„Vaivorykštė“pedagogės.
Kontaktinisel.paštasjoanatevelyte@gmail.com.

Kaunovaikųdarželio„Vaivorykštė“inf.

Kasmetnuo1999m.rugsėjo29ąjąminimaPasaulinėšir
diesdiena. Ja siekiamaatkreipti dėmesį į rizikos veiksnius,
sukeliančiusširdiesirkraujagysliųligas,paskatintisveikesnę
gyvenseną.Pasaulinėsveikatosorganizacijateigia,kadšiuo
metuvisamepasaulyjesergančiųjųširdiesirkraujagysliųligo
missparčiaidaugėja,taditinsvarbiprevencija.Mūsųįstaigos
specialistų komandos tikslas – paskatinti kiekvieną rūpintis
savosveikatajaunuovaikystės,formuotisveikesnėsgyven
senosįpročius.
Kauno lopšelyjedarželyje „Aušrinė“ vyko širdeleimielas

renginys„Saugoksavoširdelę“.Visuomenėssveikatosspecia
listėVidaPusvaškienėvaizdingaipapasakojo,kuryraširdis,

kokiojidydžio,kiekkartųplakapervienąminutę,kasširdžiai
patinkairkasnepatinka.Podiskusijosvisirinkosikiemeirruo
šėsineįprastambėgimuiaplinkdarželįsuorientaciniosporto
elementais.Dalyviaigavožemėlapį,kuriamebuvopažymėti
aštuonipunktai,juosreikėjosurastiiratliktiparuoštąužduotį.
Tekoirskaičiuoti,irmįslęįminti,irantvienoskojosšokuoti,ir

pa sau li nė šir dies die na

Darželiokiemepagalžemėlapįsurastas
punktas:„Paklausyti,kaipplakaširdis“

paklausyti, kaip plaka šir
dis. Įveikę trasą, dalyviai
fotografavosiprie „Širdelių
sienos“, kurią patys visą
savaitę gamino ir puošė.
Pieštos širdys atspindėjo
vaikųemocijas.Jųnuomo
ne,širdisyrasveikesnė,kai
nepykstairneliūdi,odaug
juokiasi.
Betkokiatinkamaiorga

nizuota fizinio aktyvumo
veikla yra vaikų sveikatos

stiprinimas.Tikimės,kadsuteiktosžiniosapieširdiessaugoji
mą,rūpinimąsija,fiziškaiaktyviaipraleistaslaikasgrynameore
išliksatmintyje,ovaikaibusnetiksveikesni,betirlaimingesni.

IlonaRAMOŠKEVIČIENĖ
Kaunol.-d.„Aušrinė“neformaliojougdymovyr.mokytoja

Puošiaširdelėmissienelę
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Tarptautinės šypsenos dienos išvakarėseVilniaus
Vingioparkevykorenginys„Oranžinėšypsenosdiena“.
Saulėtasoranžinis traukinyskeliavokartusušvietimo
įstaigųbendruomenėmisįplatųgamtospasaulį,skleidė
oranžinęšilumąirdalijošypsenas.Perrenginįišvasarą
užaugintųmoliūgųbuvosudėtasaulėtaoranžinėmoliū
gųšypsena,kurisiuntėžinią:„Gerumasvaldopasaulį“.
Norsšiemetmoliūgamsaugtinebuvopalankūsmetai,
oranžinėmoliūgųšypsenabuvosukurtanetiš320moliū
gų,kuriuosatvežė39švietimoįstaigųbendruomenėsiš
įvairiųpasauliokampelių.Išvisoįrenginįužsiregistravo
587dalyviai.Šventėspagrindiniaiakcentai–gerumas
širdyje,šypsenaveideiroranžinėsspalvoselementas
aprangoje.
Sveikinimožodįtarėrenginio„Oranžinėšypsenosdie

na“organizatoriai:Vilniauslopšeliodarželio„Rūta“direk
torėVioletaRingevičienė,aš,projektoiniciatorė,Vilniaus
lopšeliodarželio„Rūta“auklėtojametodininkėRitaStulpinienė,
VilniausmiestosavivaldybėsAplinkosapsaugosposkyrioeko
logėOnaMotiejūnaitė,Kaunomoksleiviųaplinkotyroscentro
sveikosgyvensenoskabinetovedėjaEglėRakauskienė.Svei
kuoliškus linkėjimusvisiemsperdavėSveikatingumometų ir
Sveikatos bangosdešimtmečio sąjūdžio iniciatorius Juozas
Dapšauskas.Vilniauslopšeliodarželio„Zylutė“ugdytinėEmilija
priešpatrenginįpanoropadeklamuoti„Oranžinįeilėraštįapie
morką“.Pasidžiaugti,kadirAustralijojevaikaikeliaujaoranžiniu
gamtostakeliu,noriaiauginamoliūgus,įmūsųrenginįatvyko
SidnėjauslituanistinėsmokyklosmokytojaekspertėDaliaElena
Solovjovienė.VilniausPranciškausSkorinosgimnazijosatstovė
pasidalijopatirtimi,kaipjųmokiniaiprasikalusįdaigelįvežėsi
įBaltarusijąpassavoseneliusirtenkartuauginomoliūgus.
Perrenginįnetiksudėtaoranžinėmoliūgųšypsena,betdaly

viaigalėjorinktisirįvairiasveiklas.Ekodirbtuvėlėse„Kitaforma“
kiekvienasgalėjopasigamintisauatminimodovanėlę–vėjo
malūnėlį išantriniųmedžiagų, „Oranžinėje tyrimų laboratori
joje“buvogalimapatikrintinitritųirnitratųkiekįvaisiuosebei
daržovėse.Lietuvos„Barbeque“kepėjaivirė irvaišinovisus
skania,sveikuoliškamoliūgųsriuba.Vilniauslopšeliodarželio
„Rūta“ugdytiniaisutėveliaisšokomeninękompoziciją„Balta
Lelija“,„Lyk, lietuti, lyksmarkiau–moliūgėli,aukgreičiau“ ir
„Virėjųmaršą“,okartusuasmenybėsugdymocentro„Motus“
komanda visi šokomegatvės šokius.Sveikatingumo klubo
„Impuls“treneriaivedė„Sveikuoliųmankštą“.Smagu,kadren
ginyjejaunojikartatraukėdainaskartusuLietuvospensininkų
sąjungos„Bočiai“,VilniausmiestobendrijosŽirmūnųskyriaus
ansamblio„Neris“kolektyvais.Šiauliųsaldainiųfabrikas„Rūta“
išpildėsaldžiąvaikiškąsvajonęirvaišino„MeškiukoRudnosiu
ko“skanumynais,oUAB„Nemunovaistinė“dovanojoskanią

oran ži nė šyp se nos die na

arbatąsusaldymedžiųšaknimis.UAB„Balionųšalis“suteikė
galimybę pasidžiaugti oranžiniais balionais.UAB „Nuomis“
prisidėjo prie renginio pasiruošimo. Finansinių sprendimų
agentūrosdarbuotojosvaišinosaldainiaisirmoliūgais,piešė
antvaikučiųveidukųlinksmasšypsenėles.Žirmūnųbendruo
menėspirmininkasMartynasDemšėparūpino palapinę, po
kuriavaikaigalėjopasislėptinuolietaus.Smagu,kadrengiant
šventęatsiranda tiekdauggerųžmonių,kuriemsrūpimūsų
jaunosioskartosateitis.Susirinkęparodėmemažosmoliūgo
sėklytėsgalingąjėgą,subūrusiąnetikLietuvos,betiružsie
niošvietimoįstaigųbendruomenes.Kurdamisaulėtąoranžinį
traukinįmesskelbėme:„Švariirsveikaaplinka–sveikasir
laimingasžmogus!“
Esamedėkingivisiemsdalyviams,kadperrenginįrodėgerą

pavyzdįvienikitiems,nešiukšlinoVingioparkožaliosiosezo
nose,rūšiavoįtamskirtusrūšiavimokonteineriusirposavęs
palikošvarią,saugiąaplinką,kuridarodidžiulęįtakąžmonių
sveikatai.Žinoma,neapsėjomebelietausirgriaustinio,betgera
nuotaikairšypsenosvaikųveiduoseskleidėžinią:„Gerumas
valdopasaulį“,omes,pedagogai,padedametągerumąauginti.
Pasodinamemažąsėklelęirkartusuvaikoartimiausiosaplin
kosžmonėmiskeliaujamesaulėtuoranžiniugamtostakeliu...
PošventėsvisinorintiejiprisijungėprieVilniauslopšeliodar

želio„Rūta“labdaringosveiklosirpadovanojokeletąmoliūgų
VilniausmiestokriziųcentruiirMaltosordinopagalbostarnybai.
VeiklavykdomaįgyvendinantVilniausmiestosavivaldybei

pavaldžiųįstaigųaplinkosauginiošvietimoprogramosprojektą
„Saulėtooranžiniotraukiniokelionė“.

RitaSTULPINIENĖ
Vilniausl.-d.„Rūta“auklėtojametodininkė,

renginio„Oranžinėšypsenosdiena“iniciatorė
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oran ži nė ge ru mo sa vai tė

PaskutinęrugsėjosavaitęVilniauslopšelyjedarželyje„Obe
lėlė“dažniaunegubetkadakalbėjomeapiegerumą,jautrumą,
atidumą,ieškojomevienišųkaimynų,sergančiųarnuliūdusių
vaikų. Įsitraukė ir tėveliai.Piešėmeoranžiniuspiešinius,kū
rėmeoranžinesaplikacijasirvisstengėmės,kaddarbeliuose
sutilptųvisamūsųširdeliųšiluma,apsigyventųmūsųsvajonė,
linkėjimaiirdraugiškumas.Šypsodamiesiirdėkodamidėliojo
meįparodėlętėveliųatneštasoranžinesbeiraudonasdaržo
gėrybesiruogas,ragavomeirvirėmearbatą,svajojomeirapie
ryškiasdėlionespolangais,kuriosšildysšaltąlietingądieną.
Darmokėmėseilėraščiųirtarėmėssakytivienaskitamtikgra
žius,švelniusžodžius.
Saulėtą penktadienio rytą saulės tekėjimo kryptimi aplink

darželį suvinguriavo oranžiniai traukinukai – pilni saulučių,
moliūgėliųirdrugelių.Kokiųjųtiknebuvo.Šiektiekpasifotog
rafavęišsiskirstėmeįaikšteles:vienidėliotidėlionių,kiti–žaisti.
Svarbiausiasdalykas,kurį,atrodo,pavykopasiekti,–vaikų

širdelėsesujudonorasdalytis,
dovanoti,pradžiuginti.Auklėtoja
Jūratė išėjosuugdytiniaispa
sivaikščiotiprieParodųrūmųir
dalijosutiktomssenutėmsapel
sinus. Bibliotekos „Papartis“
vedėjaivaikainunešėmoliūgą.
„Drugelių“ grupės auklėtiniai

į gražiai apklijuotą dėžutę įdėjomoliūgą, greipfrutą, keletą
iškirptųdrugeliųsupalinkėjimais,savopiešinius.Tadovana
buvoskirtaEmutėsseneliui,kurisguli lovoje,nekalba irne
vaikšto...Betgalimatyti,viskąsupranta,liūdiarbadžiaugiasi.
Kadsenelisbuvolaimingastąvakarą,kaiapspitęanūkairodė
vaikųpiešinius ir skaitėpalinkėjimus, kitądienąsupratau iš
močiutėsveido.
Panašiveiklavyko irkitosegrupėse.Auklėtojospervaikų

švelnumątikisisuteiktipasauliuidaugiaušviesos.

AušraSTEIKŪNIENĖ
Auklėtoja

Spalio6ąją,Tarptautinęšypsenosdieną,netsau
lytėplačiainusišypsojoirlietauslašusišblaškė,kai
Kauno lopšeliodarželio „Žingsnelis“ kieme išvydo
šypsenėlių jūrą ir nuo jos sklindančius oranžinius
juokospindulėlius...
ČiaatklydęTigriukas,MusėirKontrolieriussurin

kovisusįoranžiniustraukinukusirdainuodamijie
sukoirsukoratus,kolsugrįžoįsavostoteles.Ten
dalyvavogarsiausiojuokokonkurse.Laimėjovisi!!!
Juokinga?!Betjuktokiądienąnėraliūdnų,ogar

sus juokassklinda taip,kadnetskambaŠilainiai,
Kaunas,dangusiržemė,visaspasaulis!
Šypsokimėsvisi,visurirvisada!

VilmaLAUCIŪNIENĖ, 
KristinaSTASIKONIENĖ,UgnėAVIŽIENYTĖ

Ikimokykliniougdymopedagogės

oran ži nio trau ki nio ke lio nė per „žings ne lį“
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Vaikaiyraimpulsyvūs,žaismingi,aktyvūsirsmalsūs.Kartais
netžinodami,kaipprivaloelgtistamtikruatveju,akimirksniu
galitaipamirštiirpasielgtivisiškaipriešingai.Saugausvaiko
elgesioįgūdžiųugdymasbusveiksmingastiktada,kaibendra
darbiausdarželisiršeima.Taipkiloidėjasukurtiprojektą„Aš
saugus,kaižinau...“.

Vilniauslopšelisdarželis„Zylutė“,bendradarbiaudamassu
socialiniais partneriais –Vilniaus kelių policijos komisariatu,
organizavovaikamspamokėlę„Eismoabėcėlė“.Keliųpolicijos
pareigūnėAistėDijokaitėpapasakojoapiesaugospriemones
važiuojant paspirtuku ir dviračiu, žaidė su vaikais žaidimus,
mokė juos pagrindinių kelių eismo taisyklių.Darželinukams
padovanotaatšvaitų,kadtamsiuparosmetu išvengtųnelai
mingųatsitikimųkeliuose.Vaikaidarilgaidalijosiįspūdžiais.
Perrytoratąbendraudamisuauklėtiniaisišsiaiškinome,kad

jienorėtųaplankytiVieviokeliųmuziejų.Tadlapkritįkartusu

„Aš sau gus, 
kai ži nau...“

tėveliaisorganizavomeišvykąįšįmuziejų.Čiaauklėtiniaiturėjo
galimybęsusipažintisuLietuvoskeliųmaketu.Sužinoję,kokie
sunkvežimiaivažinėjašalieskeliais,grįždamiįVilnių,linksmai
užtraukėdainelę„Mėlynasautobusiukas“.
Siekdamisuteiktivaikamsdaugiaužiniųapiesaugųelgesį

keliuoseVilniauskeliųpolicijoskomisariateorganizavomedar
beliųparodą„Ašpažįstuženklus“.Parodojedalyvavodardu
Vilniausdarželiai:„Šilelis“ir„Jurginėlis“.Buvoišrinktiparodos
laimėtojai.Visidalyviaiapdovanotipadėkosraštais.Vilniausap
skritiesvyriausiojopolicijoskomisariatoviršininkasSauliusGa
gaspabrėžė,kadikimokykliniougdymoįstaigospedagogaiyra
vienapirmųjųstotelių,kuriojevaikaisužinoapiesaugųelgesį.

JelenaCHVOSTOVA,ŽanaMACKEVIČ
Auklėtojosmetodininkės

GalinaBEDULSKAJA
Auklėtoja

Nelaimėskeliuose–didžiulispavojusvaikųgyvybeiirsvei
katai.Kaipelgsisvaikaigatvėje,arsėkmingosbus jųkelio
nės,daugiausiapriklausonuomūsų,suaugusiųjų.Kėdainių
lopšelisdarželis„Aviliukas“įugdymoprocesąintegruojasavo
sukurtąprogramą„Saugokimevaikųgyvybes“.Įstaigojeįkurtas
saugauseismokabinetas,dirbasaugauseismogrupė.
Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, išsiaiškinome, ko

kiospriežastyslemiavaikųnesaugumągatvėje:netinkamas
suaugusiųjųpavyzdys,saugauseismotaisykliųnežinojimas,
nesauguselgesysgatvėjearkieme,nedrausmingivairuotojai.
Siekdamapašalintišiaspriežastis,saugauseismodarbogru
pėvaikusmokosaugauseismotaisyklių,paruošiaatmintines
tėvams, organizuoja veiklas, vaikų darbų parodas saugaus
eismokabinete,rengiaįvairiasviktorinas,įgyvendinaprojektus,
vykstapriejudriosmiestogatvėssankryžosirt.t.

vai ko gy vy bė ir svei ka ta – ne įkai no ja mas tur tas!

Tamsėjant rudens vakarams, prasidėjus lietingoms die
noms,blogėjanteismosąlygoms,atsitinkadaugeismoįvykių,
perkuriuosnukenčiavaikai.Tadsaugauseismodarbogrupė
nusprendėkiekvienąrudenįorganizuotiprojektus,padedan
čius ugdytiniams priminti saugaus elgesio kelyje taisykles,
paaiškinti, kaip pereiti gatvę, išmokyti, kaip tinkamai nešioti
atšvaitus.Kadprojektaimažiesiemsbūtųpriimtini,operteikta
informacijaįsimintinesnė,saugauseismodarbogrupėįkūnija
įvairiuspersonažus.
Perprojektą„Mesišatšvaitųšalies“,siekiantprisidėtiprie

respublikinėsakcijos„Neliknepastebėtastamsiuparosmetu
aresantblogammatomumui“,vaikučiusaplankėrašytojoJe
ronimoLauciauspasakospersonažaiMeškiukas irKiškutis,
Kėdainių policijos pareigūnėAušraMickevičienė. Jie vedė
mažiesiemsviktorinąapiesaugųelgesį tamsiuparosmetu,
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Jautradicijatapospaliomėnesį,medžiamsnusida
žiusauksospalva,švęstiRudenėliošventę.Šiemet
darželio bendruomenė – auklėtojos, tėveliai ir vai
kai–prisijungėprieDovilųetninėskultūroscentroor
ganizuojamosDagosšventės„Saulėslaiptai,mėnulio
kopėčios“.Puošėmekopėčiasrudensgėrybėmis.Po
šventėskopėčios,iškuriųpadarėmelabirintusvaikų
pramogoms,atsiradodarželiokieme.
Grįžussaulėtomsdienoms,dėdėRudenėlisvisus

pakvietė į darželio kiemąšvęstiRudenėlio šventės.
SušalęsirsušlapęsRudenėlisapžiūrėjopavasarįpre
kybostinklo„IKI“organizuotameprojekte„Sodinčius“
laimėtąšiltnamį„Šiltukas“,pasodintądaržąirpakvietė
vaikusieškotitetulėsSaulės.Įsvečiusatskubėjoirbu
vęauklėtiniai–Dovilųpagrindinėsmokyklospirmokai.
Smagubuvovieniems įkituspažiūrėti irsaveparo
dyti –dainavome, šokome ratelius,minėmemįsles.
TetulėSaulėpakvietėvisusprierudensvaišiųstalo.
Gražiausiasakimirkasužfiksavofotoaparatoobjekty
vas,tadkviečiamejomispasidžiaugtiirJus.

„ru de nė lio puo ta“

AstaSABALIAUSKIENĖ
Klaipėdosr.Dovilųl.-d.„Kregždutė“auklėtoja

išdalijo atšvaitus, kad kiekvienas atsakingai juos nešiotų ir
būtųmatomastamsoje.
Vykdantsaugauseismoprojektą„Matyk irbūkmatomas“,

vaikusaplankė zebriukasDryžius. Jis ieškojo savodraugų:
katinoMiciaus,bėgiojančiogatvėmisirnesilaikančiojokiųtai
syklių,irMeškučiosuKiškučiu,ateinančiųįmiestąnaktį,kada
tamsuirniekasjųnemato,tadgaliatsitiktibaisinelaimė.Visą
savaitęugdytiniaikartojosaugauselgesiogatvėje taisykles,
atlikoužduotėles,kadsutikęzebriukoDryžiausdraugusgalė
tųjuospamokyti,oirpatysbūtųsaugūs,saugotųvienikitus.
Įgyvendinantprojektą„Gatvėjbūsiatsargus–sveikasgrįši

įnamus“ugdytiniusaplankėtrysneįprastipersonažai:švieso
foras,pėsčiųjųperėjairatšvaitukas.Taipagrindiniaidraugai,
galintyspadėtisaugiaipereitigatvę.
Kasmetpavasarįsaugauseismogrupėorganizuojarajoni

nesviktorinasKėdainių„Aviliuko“ir„Vyturėlio“priešmokyklinio
amžiausvaikams.Viktoriną„Gulizebrasantkeliukoirnebijo
jisratukų“surengėzebriukasDryžius,simbolizavęspėsčiųjų
perėją.Vaikaisprendėužduotisapiesaugųeismą,keliožen

klus,elgesįgatvėje.Perrajoninįrenginį„Mokižodį–žinaikelią“
vaikamstekoatsakinėtiįįvairauspobūdžioklausimusapiekelio
ženklus,pėsčiųjųpareigas, transportopriemones,atšvaitus,
pristatinėtinamųdarbus.

Džiugu,kadšiųmetųpavasarįtekopasidalytigerąjadarbo
patirtimirespublikinėjeugdymoįstaigųmetodinėjepraktinėje
konferencijoje„Ankstyvasissaugauseismougdymas–inves
ticijaįvaiko,kaipatsakingokeliautojo,ateitį“,siekiantatskleisti
ugdymobūdus,padedančiusikimokyklinioamžiausvaikussu
pažindintisukelioženklais,saugauselgesiokelyjetaisyklėmis.
Konferenciją,skirtąSaugauseismodienaiLietuvojepaminėti,
organizavoVilniausapskritiesvyriausiojopolicijoskomisaria
toKeliųpolicijosvaldyba,UAB„Švietimoekspertai“irVilniaus
lopšelisdarželis„Ozas“.
Vaikogyvybėirsveikata–neįkainojamasturtas!

DaivaPAPLAUSKIENĖ
Kėdainiųl.-d.„Aviliukas“vyresn.auklėtoja
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Specialiosiose mokyklose

Šiaisnaujaistechnologijųlaikais
sunkiai pastebimemus supančią
gyvąjągamtą...Paukščiaivisadaža
vėjožmones.Jųįvairovė,grakštus
skrydis, skambūsbalsai,plunksnų
spalvosirraštaistebinakiekvieną.
Aš,Šiauliųlogopedinėsmokyklos

ikimokykliniougdymoskyriausauk
lėtojametodininkėRasaArlauskie
nė,irlogopedėSilvijaRugenėnuo
kovomėnesioįgyvendinamegamtos
ir kalbos tyrinėjimo projektą apie
paukščius„Tarkžodelį–prakalbink
paukštelį“. Jis skirtas ugdytiniams
padėtiplačiauirgeriaupažintiarti
miausiąsupančiąaplinką,vykstan
čius reiškinius, pokyčius gamtoje
skirtingaismetųlaikais,sužinotiapie
paukščiųrūšis,jųišvaizdą,gyveni
mobūdą,mitybą.
Svarbusudominti,sukauptivaikų

dėmesį, sudaryti sąlygas stebėti,
tyrinėti, pamėgdžioti paukščių bal
sus pagal gebėjimus. Geriausia
paukštelius pažinti juos stebint,
nusakantpanašumus irskirtumus,
pamėgdžiojant balsus,mokantis
ketureilių.Pažintįsugamtatobulinsime:vartysimeknygeles,
tyrinėsimeiliustracijas,apžiūrinėsimepaveikslėlius,klausysi
mėsskaitomųkūriniųirpan.
Tuotiksluvisąkovomėnesįvykoilgalaikiaipaukšteliųstebėji

mai.Ugdytiniaigrupėjeanalizavoknygelesapiepaukščius,juos
lygino,mokėsinusakytiišorinęsandarą,stengėsipamėgdžioti
balsus, žaidėmuzikinius ratelius.Vaikaipaukšteliusstebėjo
teritorijoskieme irperedukacines išvykas įBotanikossodą
beiprieTalkšosežero,kursusipažinomesuvandenspaukš
čiais.Ilgalaikiaipaukšteliųstebėjimailavinafoneminęklausą,
turtinažodyną,skatinabendrauti ir įsimintipaukščiųpavadi
nimus.Būdamigamtojeirstebėdamipaukščiusvaikaipatiria
daugdžiugiųemocijų.
Norėdamospapildytimažųjųžiniasapiepaukščiusorganiza

vomeedukacinįužsiėmimą„Skrajūnaiirkitigyvūnai“įŠiaulių
universitetoGamtosmuziejų.Muziejujeeksponuojamadau
giaukaip4000Lietuvosgyvosiosgamtospavyzdžių,kuriuos
sukaupėmuziejaus įkūrėjasStasysGliaudys.Peredukacinį
užsiėmimąsiekėmesupažindinti vaikus sugyvūnijos įvairo
ve, ugdyti pagarbą irmeilę gamtai.Vaikai apžiūrėjo įvairius
vabzdžius,drugius,moliuskus,paukščius,žuvis,varliagyvius,

iki mo kyk li nu kai mo ko si pa žin ti paukš te lius

ropliusirnetegzotiniųkraštų(šiltųjųjūrų)gyvūnijosatstovus.
Čia,muziejuje,mespamatėmetikrągrožį–išskirtinįirtobulą
gamtossukurtąmeną.
Įugdymoprocesąnoriai įsitraukė irugdytinių tėveliai.Or

ganizavome kūrybinę popietę „Spalvoti paukšteliai“. Vaikai
džiaugėsi,kadsulaukėtėvelių,irpakvietėjuoskartupažaisti
muzikinį ratelį „Vijo lizdąpelėda“, įmintimįsles,pamėgdžioti
paukščiųbalsus.
Kadvaikai išmoktų lietuvių liaudiesdainų,žaidimų,ratelių

apiepaukščius,mokėtųpamėgdžiotijųbalsus,organizavome
popietę„Išskrendapaukšteliai“iredukacinęveiklą„Išpaukščių
gyvenimo“.Peršiuosužsiėmimusugdytiniaižaidėmuzikinius
ratelius,mokėsi pamėgdžioti paukštelių balsus naudodami
informacineskomunikacinestechnologijas,minėmįsles,daly
vavoviktorinojeapiepaukščius.
Suformavęsąvokasirvaizdinius,ugdysime,tobulinsimevi

sapusęvaikoasmenybę,savimonę,lavinsimegrožiopojūtįir
vaizduotę,pagarbągamtaiirgyvybei.

RasaARLAUSKIENĖ
Šiauliųlogopedinėsm-klosikimokykliniougdymoskyriaus

auklėtojametodininkė

Svarbunepamiršti:

 � pokiekvienutekstunurodytiautorių;

 � vienąkartąnurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus;

 � parašytilietuviškąvykdytoprojektoarrenginiopavadinimą;

 � nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalokalba.

Jeigupageidaujate,kadjūsųinformacijabūtųpaskelbta„Švietimonaujienose“,prašomesiųstiredakcijaišiaisadresais:
infoleid@sac.smm.lt ar ba zina.rimgailiene@sac.smm.lt.

Nuotraukųpateikimas: 

 � NEMAžINKItE  
(sumažintosnuotraukosspaudaivisiškainebetinka);

 � neterpkiteįtekstą(reikiapridėtilaiške);

 � nesiųskitekoliažų.

„Švietimonaujienų“inf.
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Autizmas– tema, kuri šiandien itin
aktuali visamepasaulyje ir Lietuvoje.
Autizmo spektro sutrikimai (ASS) vis
darišliekaapgobtipaslapties,nežinios
irbaimės.Baimės,kuriąišgyvenatėvai,
mokytojai,vaikobendraklasiaiirjųtėvai.
Statistiniaiduomenysrodo,kadautizmo
spektrosutrikimasdiagnozuojamasvis
dažniau,todėlmokytojamslabaisvarbu
žinotiautistiškųvaikųugdymoprincipus,
metodusirypatumus.
Ugdymo plėtotės centras, įgyven

dindamasprojektą „Bendrojo ugdymo
mokytojų bendrųjų ir dalykinių kom
petencijų tobulinimas“, organizavo
stažuotęLenkijoje.Stažuotėstikslas–
supažindintiLietuvosbendrojougdymo
mokyklųmokytojusirpagalbosmokiniui
specialistussutaikomojoelgesioana
lizėsprincipaisirtaikymogalimybėmis
beiplėtotispecialiųjųkompetencijųug
dymogalimybes.
Vienuolikašaliesmokytojų,pagalbos

mokiniui specialistų lankėsi „Krok po
Kroku“mokykloje Varšuvoje. Dvide
šimtiesmetų darbo suASS turinčiais
vaikais patirtį sukaupusi dr.Monika
SuchowierskaStephany supažindino
mussušiosmokyklosveiklairvedė3
dienųmokymus.
Stažuotėsdalyviaigalėjosusipažinti

suprivačiamokykla,skirtaASS turin
tiems vaikams.Tai prieš aštuonerius
metus parapijos patalpose įsikūrusi ugdymo įstaiga, kurioje
šiandienmokosi8mokiniaiirdirba7pedagogai.Įstaigosdi
rektorėpažymėjo,kadtaiitin„sunkūs“vaikai,sukuriaiskitos
mokyklosnepajėgiadirbti.Mokyklojevadovaujamasitaikomojo
elgesioanalizėsmetoduir„mažųžingsnių“principu.Direktorė
sušypsenaveidesako,kadjienaudojasiirsavometodu–pri
dedasavoširdį.Įkiekvienąžiūrimakaipįasmenybę,siekiama
užtikrintiindividualųdarbąsuvaiku,tačiaudaugdėmesioski
riamairgrupiniamsužsiėmimams–muzikos,kalbosterapijos,
kūnokultūrosirpan.
Mokykloje siekiama ugdyti įgūdžius, kurie ateityje leistų

šiemsvaikamsgyventipakankamaioriai,norsvisiemsjiems
busreikalinganuolatinėpriežiūra.Ugdomibendravimo,paži
nimo,socialiniai,savitarnosįgūdžiai.Perpažintineskeliones
mokiniaisužinoapiegamtą,artimiausiąsocialinęirkultūrinę
aplinką.Ypačsvarbusyradvasinisugdymas.Mokyklojeįrengta
koplyčia,kuriojekartąpersavaitęlaikomosšv.Mišios.Svarbu
paminėti,kadmokyklospedagogai,specialistaiglaudžiaiben
dradarbiaujatarpusavyje.Kartąpersavaitęjiesusirenkaaptarti
vaikųpasiekimų,numatytinaujųtikslų,vykstamažiejimokymai.
Parapijospatalposeyraįsikūręsintegruotasdarželis,kuria

meugdoma16vaikų,3išjųturidideliųspecialiųjųugdymosi
poreikių.DarželisdirbapagalMarijosMontessorimetodą.
Antrąjąirtrečiąjąstažuotėsdienasdalyviaistebėjopraktines

veiklas„KrokpoKroku“klinikojeirdarželyje.Dr.M.Suchowiers
kaStephanypabrėžia, kadugdantASS turinčiusvaikus itin
svarbivienanuostata–terapijaturibūtiintensyvi,apie25val.
persavaitę.Lenkijosvalstybėmažamečiamspermetusfinan
suoja200val.terapijos.Klinikoje,kuriąaplankėme,vaikams
skiriamos4 val. intensyvios terapijosperdieną.Čiaakcen
tuojamastruktūruotaaplinka,gyvenimiškų,socialiniųįgūdžių
lavinimasirnuolatiniskartojimas.Siekiamaišmokytiirsustiprinti

sta žuo tė Len ki jo je „el ge sio ir emo ci jų bei au tiz mo spek tro 
su tri ki mų tu rin čių vai kų ug dy mas. Len ki jos pa tir tis“

esminiussavarankiškumo įgūdžius.
Pointensyviosterapijosklinikojevai
kaipereinaįtosepačiosepatalpose
įsikūrusįdarželį.Didžiąjądalįdarželio
mokesčiopadengiavalstybė.
„KrokpoKroku“klinikojeirdarže

lyje kiekvienam vaikui sudaromas
individualus ugdymo planas, kuris
parengtas remiantis išsamiu verti
nimu.Numatomiobjektyvūs,pama
tuotiilgalaikiaiirtrumpalaikiaitikslai,
nuolat stebimapažanga. Į ugdymo
planavimąirįgyvendinimąįtraukiami
tėvai.Kaipteigiadr.M.Suchowiers
kaStephany,moksliniaityrimaiparo
dė,kadtėvųmokymasirbendradar
biavimasyrabūtinisėkmingamvaiko
ugdymui.„KrokpoKroku“specialistai

tiki,kadtėvaiyrasvarbiausivaikougdymogrupėsnariai.
Daugumavaikų,sukuriaisdirbamaklinikojeardarželyje,

negebasavonorųarporeikiųišreikštižodžiais,vėluojajųkal
bosraida.Tyrimairodo,kadprobleminįelgesįgalimagerokai
sumažinti taikantalternatyvausbendravimomokymobūdus.
Terapeutaidirbapagalpaveikslėliųapsikeitimokomunikacijos
sistemos (angl. PictureExchangeCommunicationSystem,
PECS)metodiką,kuriyrasukurtaautistiškųirkitųkomunikaci
jossutrikimųturinčiųvaikųbendravimoirkalbėjimoįgūdžiams
ugdyti.Tyrimairodo,kadtaikantšiąmetodikądviejųtrečdalių
vaikųkalbaimavystytisgerokaisparčiau.Pažymima,kadprieš
pradedantmokytibendrautikomunikaciniaissimboliais labai
svarbusužinotiugdytiniopomėgius,sukurtitinkamąmokymo
aplinką.Perstažuotęturėjomegalimybęstebėti,kaipvyksta
pirmiejiPECStaikymoužsiėmimai.
„KrokpoKroku“klinikosirdarželiomaterialinėbazėpuiki:

gausuįvairiųmokomųjųpriemonių,naujaiįrengtospatalpos,
kuriosegalimastebėtiužsiėmimus.Sudarytospuikiossąlygos
vaikųveiklasstebėtitėvams,studentams,specialistams.
Perstažuotędalyviaiturėjogalimybę3dienųmokymuose

praplėstiturimasteorinesžiniasapietaikomojoelgesioanalizės
principus,alternatyviosioskomunikacijostaikymogalimybes.
Jiesusipažinosuganageraiveikiančiapagalbosteikimosis
temaASSturintiemsmokiniams.
PozityvusLenkijosvalstybėspožiūris įASS turinčiųvaikų

ugdymą,pagalbosšeimaimodelis,glaudusmokyklosirtėvų
bendradarbiavimas,aukštaspecialistųkvalifikacijasudarotin
kamassąlygasšiųvaikųugdymui.

KristinaSTANKUTĖ-MATĖ
StažuotėsLenkijojedalyvė,KlaipėdosVitėspagr.m-klos

specialiojipedagogėmetodininkė
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RytųLietuvosmokytojųsąjunga(RLMS),vadovaujamais
torikėsDanguolėsSabienės,nevieneriusmetuskuriaįvairius
projektus.Ypač įdomus ilgai besitęsiantis projektas „Geriau
pažinkimeLietuvosistoriją“.Jotikslas–supažindintisąjungos
nariussušlovingaLietuvospraeitimi.
Pirmiejiprojektožingsniai–LietuvosDidžiosiosKunigaikštys

tės(LDK)istorija.TaiedukacinėskelionėsįLenkiją,Baltarusiją
irLatviją. Paskui–pažintissuLDKistorijadabartinėjeLietuvos
teritorijoje.Jiprasidėjonuo„Radviliados“–edukacinėskelionės
įDubingius,Deltuvą,Kėdainius.ProfesoriusDeimantasKar
velisišsamiaipapasakojoRadvilųgiminėsistorijąirjųpalikimo
svarbąLietuvai.
Itin įdomi irdaugnaujopateikiantiprojektodalis„Lietuvos

dvarųistorijairkultūra“.PraėjusiaismetaisaplankytiLukšių,
GelgaudiškiodvaraiŠakiųrajone.Gelgaudiškyjedvarininkas
supažindinosudvarorūmais,parodė,iškokiųindųXIXa.valgė
ponai,kokiusšokiusšoko,norinčiustopamokė.
Projektodalis „Istorija irkultūraneatsiejami“apimakeletą

veiklų: seminarą istorijosmokytojams, istorijos kabinetųap
žiūrąkonkursąRytųLietuvosmokyklose,edukacinękelionę
įPakruojodvarą.Metųpabaigojenumatytaapžvalginėkon
ferencija, kurioje ryški vieta skiriama artėjančiamLietuvos
šimtmečiui.
Kaip įsimintinos išvykos į Pakruojo dvarą dalyvė noriu

papasakoti apie edukacinę kelionę.Vos įžengus įPakruojo
dvaro teritoriją visųdėmesį patraukėneaprėpiamoserdvės,
rūmųdidingumas,architektūra,atkurta irsutvarkytaaplinka.
Įėjomeįjau„kunkuliuojantį,savobuitįtvarkantį,įprastądvaro

veik los gai rės – pa žin tis su Lie tu va

gyvenimą“–įvienąteatralizuotąXIXa.(1896m.)dieną,kur
praeitistapusidabartimi:Baronas,Tijūnas,Baronaitė,Tadas
Blinda,dvariškiaibuvopuikiaiapgalvotoscenarijausvedliai.Jie
ekskursantamsrodėvisasPakruojodvaroįdomybes:kaipiš
geriausiųšeimininkomiltųkepamanaminėduona,kaipvėlėja
kerpaavįirveliaapdarusponaičiamsirsuvenyrussvečiams,
kaipdvarosiuvėjamatuojairsiuvadrabužiusponams,opar
fumerijoslaboratorijojegarinamasvaistininkosodovanduoir
makliavojamipurškalai,visokiekvapaiponiomsirpanytėms.
Grįžęs iš kelionėsBaronas pasakojo dvaro istoriją, kvietė į
azartiškasristūnųlenktynes,Žaldokobravorą,populiarioskla
sikinėsmuzikoskoncertą.Neįmanomaviskoišvardinti,kaipir
neįmanomapervienądienąpabuvotivisur,kąsiūlo„Dvariško
gyvenimodienotvarkė“.
Įspūdingakelionė!NejučiomisprisiminiauVladislavoSiro

komlėsitinpatriotiškąpamokymą:„Didžiausiagėdanepažinti
žemės,kuriojegyveni,odardidesnė,kaisvetimaiskraštais
domiesilabiauneisavuoju.“Irištikrųjų,kiekdaugnepažintų,
neapkeliautų,neaplankytųvietųLietuvoje!Ošiąkilniąmisiją–
supažindintiRytųLietuvosmokytojussu istoriškaigarsiomis
Lietuvosvietovėmis–iratliekaRLMS,vadovaujamaentuzias
tingosiospirmininkėsD.Sabienės.
UžparamąesamedėkingiTrakųšvietimocentrui,Lietuvos

mokiniųneformaliojošvietimo irUgdymoplėtotėscentrams,
Tautiniųmažumųdepartamentui prie LietuvosRespublikos
Vyriausybės.

LiutgardaČEPIENĖ
RLMSnarė,Vilniausr.Dūkštųpagr.m-klosmokytoja

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelisdarželis jau trečiusmetus
iš eilės įgyvendina „Nordplus“ programos „Nordplus Junior“
paprogramėsprojektus.Šiiniciatyvanelikonepastebėta–už
kokybiškąprojektiniųveiklųintegracijąįikimokyklinįugdymąir
bendradarbiavimąsuŠiaurėsirBaltijosšaliųugdymoįstaigo
mismūsųlopšeliodarželiopedagogųdarbasįvertintasaukš
čiausiulygiu.TarptautinėsmokytojųdienosišvakarėseKaune
vykusiame iškilmingame „Nordplus“ programos renginyje
„Nordplus“programosapdovanojimai“įstaigosbendruomenė
buvoapdovanotapadėka„UžaktyviosŠiaurėsirBaltijosšalių
partnerytės palaikymą tobulinant ikimokyklinio ugdymo ko
kybę, įgyvendinant „Nordplus Junior“ programosprojektus“.
ApdovanojimąįteikėŠvietimomainųparamosfondodirektorės
pavaduotojaŽanaOrlovair„Nordplus“programospirmininkas
RolfasL.Larsenas.
Šiaismokslometais„Kūlverstuko“lopšelisdarželisįgyven

dina irkoordinuoja„NordplusJunior“projektą„Darbostebė
jimas – profesinio tobulėjimometodas kiekvienai ugdymo
įstaigai“(angl.„TeachersObservingTeachers:aProfessional
DevelopmentTool forEverySchool“).Projektotikslasorien
tuotas į pedagogų darbo kokybės gerinimą: ikimokyklinėse
ugdymoįstaigosedirbančiųpedagogųprofesinistobulėjimas
irįgytospatirtiespritaikymas.
Spaliuiįpusėjus,įstaigojevykopirmasisdarbostebėjimoir

patirtiesmainųsusitikimas.Perjį7ikimokykliniougdymope
dagogės išLatvijos irEstijosstebėjopraktiniusužsiėmimus
suugdytiniais.„Kūlverstuko“lopšeliodarželiopriešmokyklinio
ugdymopedagogėsmetodininkėsSilvaŠiožienėirVidaRaz
minaitė, specialioji pedagogė ir logopedėmetodininkėGilija
Gajauskienė,vyresniosiosauklėtojosNijolėLembutienė,Auš

tarp tau ti nė pro jek ti nė veik la – ga li my bė ska tin ti ko ky bės, 
kū ry biš ku mo ir ino va ci jų plėt rą

raBuivydaitė,auklėtojaMildaČekanauskienėirneformaliojo
ugdymopedagogėDaivaPocevičienėvedė8veiklas,kuriose
parodė,kokiusmetodusirpriemoneskasdiennaudojaugdy
moprocese,kaipirkodėlintegruojašiuolaikinesinformacines
technologijas į ugdymoprocesą.Vyresnioji auklėtojaRasa
Valčiukienėviešniomspristatėmonotipiją(piešimoantstiklo
techniką)irsavopagamintasspalvingasmetodinespriemones
išveltinio.KolegesiškaimyniniųBaltijosšaliųsužavėjomūsų
pedagogių kūrybiškumas ir gebėjimas sudominti ugdytinius
veikla, gamtinių ir savadarbiųmetodinių priemonių gausa,
tikslingasšviesosstalųirinformaciniųtechnologijųtaikymas.
Siekdami,kadkolegėsišLatvijosirEstijossusidarytųpla

tesnįvaizdąapieikimokyklinįugdymąLietuvoje,organizavome
išvykasįkitasikimokykliniougdymoįstaigas.Viešniosturėjoga
limybęstebėtikūnokultūrosužsiėmimąRaseiniųlopšelyjedar
želyje„Liepaitė“irpopietinęveikląTytuvėnųlopšelyjedarželyje.
Lydimos„Kūlverstuko“lopšeliodarželiopedagogių,kolegės

iškaimyniniųBaltijosšalių lankėsiKelmėskraštomuziejuje,
dalyvavoedukaciniameužsiėmime„Tautiniskostiumas.Lėlės
kūrimasrišimobūdu“Kelmėskultūroscentre,tenpatapžiūrėjo
AlvydoŠalkauskofotografijųparodą„Trio“.Įspūdįpalikoirap
silankymasTytuvėnųgirininkijosMiškomuziejuje,edukacinė
programa„TrysDievodovanosirkitikvapai“Tytuvėnųpiligrimų
centreirekskursijapoŠiluvą.
Projekto dalyvės teigė, kad stebėdamos Lietuvos ikimo

kykliniougdymopedagogiųdarbąirpraktiškaidalyvaudamos
organizuotoseedukacinėseprogramose įgijo daug vertingų
žiniųirįgūdžių.

IrinaPARADNIKAITĖ-ABROMAVIČIENĖ
Kelmės„Kūlverstuko“l.-d.projektųvadovė
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Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija antrusmetus
dalyvauja „Erasmus+“ programosprojekte „Kas,mūsųnuo
mone,mesesame?Kultūrosirmigracijospoveikiotyrinėjimai
ES“(angl.„WhoDoWeThinkWeAre?ExploringCultureand
MigrationintheEU“).RugsėjįLietuvojeviešėjo21mokinysir
10mokytojųišprojektošaliųpartnerių:JungtinėsKaralystės,
Vokietijos,Lenkijos,Ispanijos,Kroatijos.Taijauantrasismo
kiniųmainųsusitikimas (pirmasis vykoVokietijoje).Projekto
dalyviussvetingaipriėmėmūsųgimnazijosmokiniai, tėvai ir 
mokytojai.

Projekto dalyviai su
sipažino su gimnazijos
istorija, aplankė eduka
cines erdves.Susitikimo
akcentas – kiekvienos
ša lies ap klau sos apie 
migraciją ir kultūrą išva
dų pristatymas.Taip pat
buvo svarstomas vienas
pagrindiniųišsikeltųklau
simų:„ArEuropaišgyvena
tapatybės krizę, armes
linkęlabiauprisitaikyti,nei
manėme?“Dalyviaisupa
žindinosusavošaliesjau
nimopožiūriu įmigraciją,
jaunų žmonių įdarbinimo
bei ateities galimybėmis
ir pan.Kitą dienąpenkių
šalių partneriųmokiniai
kartu su V. Sirokomlės

projekto šalių narių vizitas vilniuje

gimnazijosugdytiniaisdalyvavoužsiėmimuose,kurieskatino
aktyviaubendrautitarpusavyje,pažintisvetimaskultūrasirkt.
KadangiprojektodalyviųvizitassutaposuEuroposkalbų

diena,taipalengvinoLietuvospristatymą:Europoskalbųdie
naiskirtaskoncertas„Skirtingi,betvieningi“suteikėsvečiams
išskirtinę galimybę pamatyti spalvingąmūsų krašto kultūrą.
Gimnazijoslenkųliaudiesdainųiršokioansamblis„Wilenka“
pristatė lietuvių, lenkų, rusų kultūrosmuzikinį paveldą, dai
navo vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“, IIb klasėsmokiniai
skambantmuzikai deklamavoAdomoMickevičiaus kūrinius
įvairiomis kalbomis.Be to, šventę papuošė svečiai išToto
riųkultūroscentro–folkloroansamblis„Ilsu“.Rugsėjo27d.
projektodalyviaibuvopakviestiįpamokas,operpertraukas
trečioirketvirtoaukštokoridoriuosegalėjovėlpasinertiįkultū
rųįvairovę,paragautitradiciniųpatiekalų,pasigrožėtimokinių
paruoštomisdekoracijomis,nestądiengimnazijoješurmuliavo
Europoskalbųdienosmugė.Gimnazistai,mokytojaiirsvečiai
šoko,žaidėlietuviųirrusųliaudiesžaidimus,klausėsilenkiškų
dainų,beto,turėjoprogąparagautilietuviškosnaminėsduo
nossumedumi,lenkiškų„obvažankių“irkartuišgertiarbatos
ištikrorusiškosamovaro.
Kitądienąmūsųgimnazijosmokiniaiišsivedėprojektodaly

viusiružmokyklosribų–vedėtrumpasekskursijasanglųkalba.
BuvoaprodytaVincoKudirkosaikštė,Gediminoprospektasir
kt.YpačįsiminėapsilankymasVilniausuniversitetobibliotekoje.
Pasivaikščiojusposenamiestį,svečiaibuvonuvesti įUžupį,

išskirtinįVilniausrajoną.KitądienąvisiišsiruošėįTra
kus,kurturėjogalimybępasigrožėtipilimi,susipažinti
sukaraimųistorija.
Paskutinėpopietėbuvoskirtaprojektuiapibendrinti.

Surengta jaukivakaronė,kuriojesusibičiuliautispėję
dalyviaismagiaileidolaiką.Jiemokėsidainuotilietu
vių liaudies sutartinę, ansamblis „Wilenka“ įtraukė į
nuotaikingąįvairiųšaliųšokiųsūkurį.Džiaugiamėsper
„Erasmus+“ programosprojektą nuveiktais darbais,
naujaisdraugaisirlaukiamekitųetapų.

Projektoveiklafinansuojamaiš„Erasmus+“programoslėšų.Šis
pranešimasatspindijosrengėjų,betneŠvietimomainųparamos
fondo,EuroposKomisijosarjosinstitucijųpožiūrį.EuroposKomisija
neatsakoužpateikiamosinformacijosturinįirgalimąpanaudojimą.

MiroslavaVARTAČ-VARTECKA
Anglųkalbosvyresn.mokytoja,projektokoordinatorėKarolinosBurinskytėsnuotraukos
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Besimėgaujantpaskutiniaisšiltais rudensorais,Klaipėdo
je vyko kasmetė šeimos šventė „Šeimospramogų uostas“.
Renginį7kartąorganizavoKlaipėdosvaikųlaisvalaikiocentro
bendruomenė.Pagrindinistikslas–skatintišeimaskūrybiškai
iraktyviaikartuleistilaisvalaikį,stiprintišeimosnariųtarpusa
vioryšį,priminti,kadšeima–vertybė,kuriąturimebranginti.
Šventėpradėta tradiciniu šeimųbėgimu, kuriamedalyva

vobeveik500įvairausamžiausbėgikų.Visibėgimodalyviai,
įveikędviejųkilometrųdistanciją,buvoapdovanotimedaliais,
okomandųlyderiams–mokytojamsirvadovams–įteiktipadė
kosraštai.Trimsgausiausiomskomandomsarorganizacijoms
buvopadovanotosKlaipėdosvaikųlaisvalaikiocentroįsteig
tostaurės.Pirmąjąvietąlaimėjo„Varpelio“mokyklosdarželio
bendruomenė, antroji vieta atiteko „Versmės“progimnazijai,
trečioji–Vaikųlaisvalaikiocentroklubui„Liepsnelė“.
Klaipėdosmiestopakraštyje,Melnragėje,visainetolijūros,

šven tė, su vie ni ju si klai pė die čių šei mas

nuo 12 iki 16 val. dūzgė šventės dalyviai ir organizatoriai.
Mažuosiusdžiuginopripučiamibatutai,balionųfiesta,muilo
burbulųšou.Veikėmuzikos,floristikos,dailėskūrybinėsdirb
tuvės,kurioselankytojaigalėjopieštiantveidų,lipdytiišmolio,
grotibūgnais,kurtimandalas.Filmųmėgėjųlaukėsferiniokino
seansai. Per šventę vyko stalo futbolo turnyras, fotosesija,
žaibiškassambūris.Tautiniokostiumometųprogaatidarytas
nuotraukųsalonas,kuriamebuvogalimanusifotografuotisu
tautiniaiskostiumais.
RenginyjelankėsiKlaipėdosapskritiesvyriausiojopolicijos

komisariatoatstovai,kinologųdraugijosnariai,Klaipėdosbai
keriai.DidžiojojescenojepasirodėKlaipėdosvaikųlaisvalaikio
centrougdytiniai,klounųteatras„Dulidu“,grupė„OldCityBand“.
Organizatoriaidėkojairdžiaugiasi,kadturinuolatinįfinansi

nįrėmėją–bendrovę„Klaipėdosnafta“,kurinepirmusmetus
įrodo,jogvienaišbendrovėsgairiųyrastiprintisantykiussu
vietosbendruomene,ugdytipilietiškąvisuomenę.Rėmėjų ir
KlaipėdosvaikųlaisvalaikiocentrobendruomenėsdėkaMeln
ragėtapotikrušeimosuostu,vienijančiuirsuburiančiukartu
leistilaisvalaikį.

EditaGRIKŠAITĖ
Neformaliojošvietimorenginiųorganizavimomokytoja

Skaitymasnetikteikiamalonumą,betirplečiaakiratį,turtina
žodyną.Mokyklojeįprastaiskaitomakabinetuose,koridoriuose
irskaitykloje.Betyradaugybėkitųerdvių,kurgalimaskaitytiir
pajustigamtosgrožį,pamąstytiapiebėgantįlaiką,tekstąsieti
subūsimaprofesija...
RugsėjopabaigojebuvogarsiaiskaitomaįvairioseZarasų

žemėsūkio mokykloserdvėse.Dalyvavovisųspecialybiųmo
kiniaiirskaitėpasirinktustekstus:poeziją–priežaliuojančio
gėliųvabalo,oranžerijoje,dalykinįstraipsnįapieautomobilių
remontą–automobilyje,būsimiejisocialiniųpaslaugų,masažo
specialistai, virėjai – klasėse,maisto ruošimo laboratorijoje.
Rusiškaimokiniaiskaitėžaliojojeklasėje,prieberžo,ovokiš
kai–kartusumokytojapriemeilėsmedžio.Tekstoapiesportą
buvoklausomasisportosalėje.Irskaitovai,iržiūrovai,skaityda
mirudenėjančiosgamtosfone,įgijokitokiospatirties:suprato,
kadkiekvienaerdvėtinkamaatsiverstiknygą,žurnalą,vado
vėlį.Mielaiskaitėmokytojai,administracijosirkitidarbuotojai.
Skaitymofestivaliodalyviamspriekavos,arbatospuodelioir

tortobuvopadėkota,kadsuteikėįvairiaspalviųįspūdžių.Ren
ginioakimirkosbuvofilmuojamos irparodytospermokyklos
pirmameaukšteesantįtelevizorių.

RimaVAICEKAUSKĖ
Zarasųžemėsūkiom-klosbibliotekosvedėja

skai ty mo fes ti va lis ne tra di ci nė se erd vė se

Žaliojojeklasėje


