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„Kartu mes Lietuva“
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos cen
tre paaiškėjo edukacinio konkurso-protų mūšio „Kartu mes Lietuva“ nugalėtojai.
Nacionaliniame protų mūšio finale susirungė 12 daugiausiai žinių apie Lietuvą
ankstesniuose etapuose parodžiusių mokyklų komandų. Jas sudarė ne tik mokiniai,
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Renatos Česnavičienės nuotr.
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Saugokime
atminimą
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
26-ųjų metinių išvakarėse Vilniaus „Ry
to“ progimnazijoje vyko ypatinga šven
tė – atidengta atminimo lenta Lietuvos
laisvės gynėjui Dariui Gerbutavičiui, kuris
1980–1988 m. mokėsi mūsų mokykloje.

Minėjimo renginyje mokyklos aktų
salėje sakiau, kad mokiniai manęs dažnai
klausia, kur buvau 1991-ųjų sausio 13 d.,
vienareikšmiškai atsakau – ten, kur buvo
visi, – prie parlamento.
Aš nepažinojau D. Gerbutavičiaus, tik
žinau, jog šioje mokykloje, Dalios Po
likaitienės klasėje, jis žengė pirmuosius
žingsnius į žinių pasaulį, o mokytoja Dalia
jam buvo autoritetas, sugebėjo įskiepyti
meilę bei pagarbą Tėvynei. Žinau, jog Da
riaus mama Vincė Gerbutavičienė iki šiol
dėkinga šiai pedagogei. Lemtingaisiais
1991 m. Darius jau buvo Vilniaus 3-iosios
statybininkų mokyklos auklėtinis. Tuome
tinė jaunuolio auklėtoja Genė Jurkūnienė
prisimena: „Darius buvo doras ir ramus,
nekrintantis į akis ir nemėgstantis išsišokti.
Jo žūtis sukrėtė visus mokinius. Mačiau,
kaip ašarų pilnomis akimis jie stengėsi
prisidėti nors ir mažyte paslauga – palydėti
draugą į paskutiniąją kelionę.“
„Darius yra vaikas, žuvęs už laisvę Tė
vynės, kurioje dabar gyvename. Už rytą,
kurį aš pasitinku. Taip, jis didvyris, nes
buvo jaunas ir drąsus. O gal tą drąsą pati
nejausdama išugdė motina? Gal žinojo,
kad jos prireiks? Juk mamos širdis vis
ką jaučia ir žino“, – taip apie Darių rašė
mokinių rašinių konkurso laureatė Milda
Griežytė. Mokinių bei istorijos mokytojos
iniciatyva buvo sukurtas vaizdo filmas
„Trumpa, bet įvykdyta misija Žemėje“,
išleista knyga „Sausio 13-toji – Lietuvos

Kristinos Mišeikienės nuotraukos

Šventės rytą...

Su Dariaus mama V. Gerbutavičiene

dvasios pergalė. D. Gerbutavičių prisi
menant“ ir kt.
Filosofas Leonidas Donskis knygos apie
Darių pratarmėje rašė: „Mes neretai esame
linkę pabrėžti, kad mūsų nepriklausomy
bės ir laisvės kaina nebuvo tokia didelė
kaip kitų tautų, kurios prarado tūkstan
čius žmonių. Mums, likusiems gyventi ir
džiaugtis laisve, gal kartais atrodo, kad ta
kaina nebuvo didžiulė, bet ji nuolatos sle
gia tuos, kurie prarado savo artimuosius.
Tad prisiminkime šitai ir susimąstykime
prieš neatsakingai kalbėdami apie svetimą
auką ir skausmą.
Tai viena pamoka, kurią turime išmokti
iš D. Gerbutavičiaus. Kita yra susijusi su
mūsų moraline atmintimi. Esame piliečių
visuomenė tol, kol prisimename tuos,
kurie neteko gyvybės už mūsų nepriklau
somybę ir laisvę. Mes nustosime ja būti,
jeigu užmiršime paprastą vaikiną D. Ger
butavičių.“
Tegul tai būna prasmės, džiaugsmo ir

susikaupimo diena. Nors ir nedideliais
darbais įrodysime, kad mylime Lietuvą,
esame verti tų, kurie gynė mūsų laisvę,
verti mūsų mokinio Dariaus atminimo.
Tikiuosi, jog atidengta atminimo lenta bus
prasminga tolesnių darbų pradžia.
Iš žodžio AŠ išplaukia – JŪS, tada –
MES, MOKYKLA, BENDRUOMENĖ,
TĖVYNĖ ir LIETUVA.
Iškilmėse dalyvavo LR Seimo pirmi
ninkės pirmasis pavaduotojas Vydas Ged
vilas, Seimo narys Audronius Ažubalis,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa
taras Saulius Pečeliūnas, Vilniaus miesto
savivaldybės, Karoliniškių seniūnijos,
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro atstovai, Karoliniškių
muzikos mokyklos folkloro ansamblis ir
daugelis kitų.
Vilma RIABOVIENĖ

Vilniaus „Ryto“ prog-jos istorijos mokytoja ekspertė
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Edukacinių
erdvių
kaita

Kovą Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) surengta pirmoji
diskusijos „Švietimo architektūra. Šiuolaikinė mokykla ir jos iššūkiai
ugdymo(si) erdvėms“ dalis. Tai ŠMM Švietimo aprūpinimo centro
(ŠAC) ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) kartu vykdomo Europos są
jungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo
mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuo
laikinių mokymosi erdvių kūrimas“ viena iš veiklų. Renginyje dalyvavo ŠMM
ir ŠAC specialistai, vda, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, septynių
projekte dalyvaujančių ir kitų mokyklų bei projektuotojų komandų atstovai.
Tai skirtingų sričių specialistai, turintys nevienodą požiūrį, bet vieną tikslą – kad
ugdymo(si) aplinkos vaikams būtų patrauklios, jaukios ir modernios, skatintų mo
kymosi motyvaciją. Diskusiją vedė ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė
Žydronė Žukauskaitė ir VDA Interjero dizaino katedros vedėjas doc. Rokas Kilčiauskas.

Apie projektą
Tautvydas Salys
Švietimo aprūpinimo centro direktorius
Praėjusių metų pabaigoje su Centrine
projektų valdymo agentūra pasirašėme
projekto finansavimo ir administravimo
sutartį, bendradarbiaujame su septyniomis
savivaldybėmis ir turime pagrindinį part
nerį – VDA, jai atstovauja R. Kilčiauskas.
VDA per 14 mėnesių turi parengti ŠMM
atrinktų septynių mokyklų architektūrinį
vaizdo planą ir dalies edukacinių erdvių
techninius projektus, pagal kuriuos ir bus
vykdomi šių ugdymo įstaigų rekonstravi
mo darbai. Iki šiol renovuojant mokyklas
daugiausia dėmesio buvo skiriama ener
getikai, išorei ar kosmetiniam vidaus re
montui. Ministerijos iniciatyva bandome
pasižiūrėti truputėlį kitaip: kaip anų laikų
sovietines erdves būtų galima pritaikyti
šiandienos mokyklų poreikiams, kin
tančiam ugdymo(si) procesui. Tikimės,
kad projektas pakeis ugdymo įstaigos
bendruomenės požiūrį į jų edukacinę ap
linką. Sukurti mokyklų edukacinių erdvių
sprendimai bus skelbiami VDA interneto
svetainėje www.projektas-aikštelė.lt. Pro
jektą numatoma pabaigti 2018 m. birželio
mėnesį.
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Rokas Kilčiauskas
VDA Interjero dizaino katedros vedėjas
Viena vertus, projektas yra naujas, kita
vertus, jis lyg ankstesnio ŠAC vykdyto
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyk
linio ugdymo plėtra“, kurį įgyvendinant
buv o kur iam i ikim ok ykl in io ugd ym o
įstaigų erdvių atnaujinimo planai, tęsinys.
Šiuo projektu ketiname pakeisti septynias
mokyklas, jos yra penkių skirtingų ar
chitektūrinių tipų, statytos sovietmečiu.
Mūsų darbo rezultatai bus naudojami
visoje šalyje. Projektą pradedame dviem
diskusijomis apie šiuolaikinį ugdymo(si)
procesą mokyklose ir jų pastatų archi
tektūrą, vėliau vyks kūrybinės dirbtuvės
atrinktose ugdymo įstaigose, projektavimo
ir statybos darbai.
Žydronė Žukauskaitė
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė
Galime pakeisti erdves, bet tada kyla
esm in is klaus im as – kok ia dab ar pa
radigma yra mokykloje ir kokios mes
siekiame? Jeigu vis dar vyrauja mokymo
paradigma, kai vienodo amžiaus moki
niai, esantys toje pačioje klasėje, per tą
patį laiką turi padaryti tą pačią užduotį
ir t. t., ar tikrai būtina atnaujinti ugdy
mosi erdves? O gal atsinaujinusios erd

vės galėtų keisti mokymosi paradigmą?
Arba kitas klausimas – ar tai mokymosi
paradigma, kur mokinys ir mokytojas
vien as su kit u bend rauj a bei bend ra
darbiauja? Ar sąveikos paradigma, kur
veikiame vieni kitus? Mano nuomone,
edukacin ė aplinka gali būti vienas iš
veiksn ių, gal inč ių išo rin e bei vid in e
motyvacija paskatinti mokytis ir ugdytis.
Ugdymo proceso kaita
ir edukacinės erdvės
Audronė Šuminienė
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio
ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Ugdymo procesą ir mokymosi erdves
pirmiausia reglamentuoja Švietimo įstaty
mas, tada – Bendrosios programos, kurias
patikslina du nauji dokumentai, įsigalio
siantys nuo rugsėjo 1 d., – Geros mokyk
los koncepcija bei Pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programų aprašai.
Juose daug dėmesio skiriama mokymosi
aplinkoms ir ugdymo proceso kaitai. Dar
konkrečiau šie dalykai aprašomi Bendruo
siuose ugdymo planuose. Ugdymo proce
sui taip pat svarbios ir higienos normos,
kurios dabar žymiai laisvesnės, pakeistos,
bet vis tiek sulaukiama skundų, kad kai

kurios taisyklės mokyklų vadovams ir
pedagogams yra nesuprantamos.
Tai, kas įvardinta dokumentuose, įgyvendinama skirtingose mokyklose: ne
vienodi jų pastatai (nors visus sudaro
koridoriai ir klasės) ir tūkstančiai ten be
simokančių vaikų bei dirbantys mokytojai.
Tačiau visi vadovaujasi tomis pačiomis
nuostatomis, kurias nusako Bendrosios
programos. Pagrindinio ugdymo ben
drųjų programų tikslas – ugdyti aktyvų,
kūrybingą, atsakingą pilietį. Deja, kai
suolai sustatyti tradiciškai, nėra mobilūs,
vienas ugdytinis kitam žiūri į pakaušį,
tampa sudėtinga „ugdyti bendradarbiau
jantį mokinį“.
Kiekvienai ugdymo sričiai iškelti gražūs
tikslai, tačiau juos sunku įvykdyti, nes
dažniausiai mokymosi aplinka nepadeda,
dalyje mokyklų vienos srities kabinetai
išsimėtę per kelis aukštus. Jei būtų bendra,
pavyzdžiui, gamtos mokslų erdvė – „ko
ridorius“, dokumentuose deklaruojamus
tikslus būtų galima pasiekti lengviau. Visi
šalies mokiniai turi įgyti eksperimentinių
įgūdžių, o mokymosi sąlygos mokyklose,
kuriose yra atskiras gamtos mokslų kabi
netas ar laboratorija ir kur tokio kabineto
nėra, skiriasi. Dokumentuose užkoduoti
vienodi tikslai, tačiau ugdymo įstaigose
jiems sudarytos skirtingos sąlygos, kurias
turėtume suvienodinti.
Edukacinės erdvės ar
euroremontai?
Gražvydas Kazakevičius
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas
Bendraudamas su švietimo srityje dirbančiais žmonėmis pastebiu „konflik
tą“ – sakome „edukacinės erdvės“, bet
omen yj e tur im e eur or em ont ą. Ger os
mokyklos koncepcijoje sakoma, kad edu
kacinė erdvė gali būti bet kur, bet kada
ir bet kokia. Tiek pati edukacija, tiek jos
aplinka priklauso nuo keliamo tikslo: kaip
suvokiama mokyklos misija, tokios yra ir
erdvės. Šių dienų ugdymo įstaigų aplinka
tinka pagal formulę „viena klasė, vienas
mokytojas, vienas dalykas...“ dirbančioms
mokykloms. Formulė „trys klasės, du
mokytojai, keturi dalykai...“ iš karto vers
griauti sienas. Pirmiausia – galvoje, o tik
tada erdvėje. Tai mokytojus skatins ben
dradarbiauti, integruoti dalykus, o įprasti
koridoriai ir klasės („kalėjimo sistema“)
gali nebetikti. Manau, kad neturint idėjos
kurti arba modeliuoti edukacines erdves
nėra tikslinga.
Ugdymosi aplinka pagal Geros mo
kykl os konc epc ij ą tur ėt ų būt i atv ir a,
lengvai pertvarkomose erdvėse (klasės
„be sienų“), kurios stimuliuotų mąstymą,
kūrybiškumą, sudarytų galimybes mokytis
ir individualiai, ir grupėje, padėtų įgyven
dinti mokinių idėjas.
Jau turint edukacinę idėją ir erdvės at
naujinimo projektą, mano galva, derėtų

atsižvelgti į įgyvendinimo principus, kurie
mokykloje turėtų skirtis nuo, sakykime,
biuro. Pavyzdžiui, vienas principinių rei
kalavimų – niekas neturi trukdyti vaikams
laisvai judėti.
Ar edukacinei aplinkai reikia daugybės
pinigų? Ir taip, ir ne. Taip, nes 5–6 edu
kacinių erdvių pertvarkos projektų per
mažai, optimalus skaičius – kiek mokyklų,
tiek projektų. Pagal kiekvienos ugdymo
įstaigos filosofiją kurti atskirus projektus
yra brangu. Kita vertus, ne. Suprantama,
kad kartais pertvarkyti erdvę pagal eduka
cinę idėją daug lėšų nereikia, galima rasti
kitų sprendimų, pavyzdžiui, organizuoti
pamoką lauke.
Sėkmės ir problemos kuriant
mokytis skatinančią aplinką
Vitalija Dziuričienė
Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė
Pirmoji ir elementari mūsų mokyklos
sėkmė – išorinis euroremontas. Antroji –
pertvarkytos vidaus erdvės. Atnaujintoje
įstaigos misijoje sakoma: „<...> progim
nazija, bendradarbiaudama su mokinio
šeima, tikslingai kuria išmanią aplinką
aktyviam ir kryptingam mokymuisi.“
Pastebėjome, kad jeigu to, ką mes darome,
nesuvokia tėvai, jie tampa priešais. Svar
bus aspektas – sudaryti sąlygas patirtiniam
mokymuisi. Aplinką pertvarkome taip,
kad ji mums padėtų siekti norimų rezul
tatų. Ugdymui stengiamės išnaudoti kuo
daugiau erdvių, pavyzdžiui, koridoriuose
yra lentos, kur mokiniai gali vieni kitiems
paaiškinti nesuprantamus dalykus, indivi
dualiam darbui skirti staliukai. Teatro erd
vėje stebėjau matematikos pamoką: vaikai
tapo buhalteriais, kasininkais, pirkėjais ir
taip mokėsi trupmenų. Problemos – maža
kabinetų erdvė, nepatogūs suolai, kurie
apsunkina darbą grupėmis. Naujų idėjų
įgyvendinimas priklauso nuo bendruome
nės požiūrio, ar mokytojas pasako, kokios
pagalbos reikia, dalijasi savo pasiūlymais,
sulaukia reikiamo palaikymo.
Simbolinis mokyklos
architektūros turinys
Saulius Žukas
Humanitarinių mokslų daktaras
Galima sakyti, kad architektūra yra
ideologijos ar tam tikros edukacinės filo
sofijos išraiška. Be to, ji visuomet nukreip
ta į ateitį, vadinasi, idėja turi ne tik atitikti
šiandienius nuolat kintančius dokumentus,
bet kažkokiu būdu dar ir projektuoti tuos
dalykus, kurie atsiras po 10 metų. Mes
jų nežinome, bet sutariame, kad ateityje
jaunam žmogui reikės kūrybiškumo, ge
bėjimo integruoti žinias, dirbti komando
je, iniciatyvumo. Pasaulyje vis daugiau
kalbama, kad reikia ruošti savarankiškai
mąstančius jaunuolius, būsimus verslo ir
kitų sričių kūrėjus. Žvelgiant dar toliau

į ateitį, nedidelio miestelio mokykla po
pamokų galėtų virsti į multifunkcį ben
druomenės kultūros ir edukacijos centrą,
pritaikytą žmonių poreikiams.
Apie erdves ir idėjas
Loreta Kačiušytė-Skramtai
Vilniaus Balsių progimnazijos direktorė
Mūsų progimnazija iš tiesų yra kito
kia, moderni, graži, erdvi, vietoje aidžių
koridorių turime zonas, naudojame infor
macines technologijas, planšetinius kom
piuterius. Iš patirties norėčiau pasakyti, ko
neturėtų būti naujose mokyklose. Mūsų
apšvietimo sistemoje įrengti judesio da
vikliai, šviesa įsijungia ir išsijungia auto
matiškai, tad kyla sunkumų, kai norime ją
išjungti, pavyzdžiui, kad mokiniai geriau
matytų tai, kas rodoma per projektorių.
Dėl betoninių lubų ir nuleistų šviestuvų
klasės yra labai aidžios, gale sėdintiems
mokiniams sunku girdėti mokytoją. Sta
tyboms naudoti betonas ir stiklas, todėl,
kai šviečia saulė, pastatas virsta tikru šilt
namiu. Pastebėjome, kad netgi mokinių
standartizuotų testų rezultatai nukenčia, jei
tą dieną būna karšta. Nors atrandami nauji
sprendimai – tokiu atveju pamokos vyksta
lauke. Tačiau būtų gerai, jeigu galėtume
mokytis ir klasėse, ir lauke tada, kai patys
norime, nepriklausomai nuo oro sąlygų.
Taigi mokyklos aplinka turi būti praktiška,
sudaryti tinkamas darbo sąlygas.
Liutauras Nekrošius
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Architektūros fakulteto dekanas
Dauguma renovacijų atliekamos už
mažiausią kainą, skelbiamas rangos kon
kursas, dažniausiai pats architektas nieko
nekuria, o tik pasirašo, braižo jaunesnysis
asistentas. Kol taip viskas vyks, nebus ir
kokybės. Būtų geriau, jei mokyklos ben
druomenė bendradarbiautų su architektais,
į renovacijos procesą galėtų įsitraukti ab
solventai, dalyvaujantys nebūtinai verslo
sumetimais, taip pat visi, norintys ir galin
tys kuo nors prisidėti. Taip kartu būtų ku
riama didesnė ir draugiškesnė visuomenė.

Pastarajai minčiai, kad mokyklos sa
vininkas turėtų bendradarbiauti su archi
tektais, pritarė ir ŠMM Bendrojo ugdymo
departamento Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikai
tė. R. Kilčiauskas tada iškėlė klausimą, ar
tikrai mokyklų direktorius ir administra
cija yra tikrieji pastatų šeimininkai? Kaip
suprantame sąvokas „savininkas“ ir „šei
mininkas“, kaip veikia sistema?
Tomas Jankūnas
Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius
Visuotinės atsakomybės trūkumas apima visas sritis, tad tie, kurie rūpinasi sa
vo vaikais, į juos investuoja, remontuoja
Nukelta į 6 p.
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Atkelta iš 5 p.

mokyklas, turėtų tai daryti atsakingai ir
kokybiškai. O dėl savininko – tai plati
sąvoka. Kaip gyventojas (nesvarbu, ar
mokytojas, ar direktorius) esu mokyklos,
kurioje dirbu ir kuriai vadovauju, savi
ninkas. Aišku, tikrasis pastato valdytojas
teisiškai yra savivaldybės taryba – ta,
kurią mes išrenkame. Ratas lyg ir apsi
suka – savininkas esu pats. Jei visi jaustų
atsakomybę už savo sprendimus ir darbus,
dėmesys vaikams būtų visai kitoks.
L. Kačiušytė-Skramtai
Vilniaus Balsių progimnazijos direktorė
Reikėtų atskirti šeimininko ir savinin
ko sąvokas. Savininkas yra steigėjas, o
šeimininkas – mokyklos bendruomenė.
Yra ir kitas variantas: gyvename pastate,
kuris statytas viešosios bei privačiosios
partnerystės principu, o ir mūsų mokyklos
bendruomenė tėra nuomininkai, tad nega
lime priimti sprendimų ir jų įgyvendinti.
Viešosios bei privačiosios partnerystės
principas turi savo pliusų ir minusų. Jį
derėtų peržiūrėti.
Užsienio mokyklų patirtis
Po poros savaičių Nacionalinės dailės
galerijos konferencijų salėje vyko antroji
diskusijos dalis, per kurią aptartos mo

kyklų projektavimo, edukacinių erdvių
kūrimo patirtys ir galimybės. Diskusijoje
pranešimus skaitė ne tik Lietuvos atstovai,
bet ir svečiai iš užsienio.
Flemmingas Kaasas Svendsenas
„Cebra“ biuro architektas
„Cebra“ – Danijos architektai, kurie
pirmieji projektuodami mokyklas bendra
darbiavo su bendruomene ir atsižvelgė į
tikruosius jos poreikius, taip įgyvendi
no ugdymo įstaigų tobulinimo projektą
„SKUB“. Kuriant Danijos modernios
mokyklos architektūrą atsižvelgta į ug
dymo turinį ir mokymo metodus, taip pat
mokytojų profesinės kompetencijos plėto
tę. Diskutuodami ir siūlydami įvairias kon
cepcijas „Cebra“ architektai siekia sukurti
patrauklią edukacinę aplinką, integruoti į
ją šiuolaikinius pedagogikos principus,
užduotis, mokslo žinias ir žaidimus.
Teresa Frederica Tojal
De Valsassina Heitor
Portugalijos Instituto Superior Técnico
katedros vedėja, architektūros profesorė
2007 m. Port ug al ij os vyr iaus yb ė,
siekdama pak elti mok ymos i aplink os
standartus, inicijavo mokyklų pastatų
modernizacijos programą. Mano nuomo
ne, vykdant didelės apimties mokyklos

pastatų renovacijos programas, svarbu
atkreipti dėmesį į šiuolaikinės edukacijos
kontekstą ir pedagogikos iššūkius, kurti
naujas erdves bei bandomųjų projektų
taikymo pranašumą prieš pradedant kom
pleksinę įstaigų rekonstrukciją.

Vilniaus Gedimino technikos universi
teto (VGTU) Architektūros fakulteto de
kanas, architektas L. Nekrošius ir VGTU
Architektūros pagrindų ir teorijos katedros
vedėja, architektė Edita Riaubienė kalbė
jo, kad rekonstruojant mokyklų pastatus
reikia atsižvelgti į pakitusius techninius
reglamentus ir švietimo sistemos kon
cepciją. Jei siekiama racionaliai naudoti
ribotus išteklius, svarbu įvertinti ugdymo
įstaigų pastatų esamą būklę ir sukurti kom
pleksinę švietimo architektūros plėtros
sistemą.
Nacionalinės mokyklų vertinimo agen
tūros Mokymų ir išorės vertintojų akre
ditacijos skyriaus vedėja Vida Kamens
kienė pristatė duomenis, rodančius, kad
stipresnis ryšys tarp mokymosi aplinkų ir
mokymo yra tada, kai naudojami aktyvieji
metodai, kurie reikalauja tinkamų ugdymo
procesui erdvių.
Parengė Dovilė Šileikytė

Visapusišką vaiko ugdymą užtikrinanti
bendradarbiavimo sėkmė

„Geriausias būdas išlaikyti draugystę –
dalytis mintimis apie savo darbus.
Žmones labiausiai suartina veikla.“

Johanas Volfgangas Gėtė

Kelio į vaiko pažinimą pradžia yra šei
ma. Siekiant bendro tikslo – kokybiško
bei visapusiško ugdymo – neatsiejamas
tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas.
Sud om in us tėv us darž el io gyv en im o
akimirkomis, priėmus į bendras veiklas,
vakarones, žaidimus, susiformuoja tarpu
savio supratimas. Norime įtraukti tėvus į
darželio gyvenimą, tad nuolat ieškome
įvairių ir šiuolaikiškų bendradarbiavimo
formų. Metodų įvairovė padeda tenkinti
skirtingus šeimų poreikius, rasti kelią į
sėkmingus tarpusavio santykius. Jau ne
vienerius metus dirbdamos priešmokyk
linėje grupėje taikome netradicinius ben
dravimo ir bendradarbiavimo būdus, nes
itin svarbu, kiek tėvai prisideda prie vaiko
tobulėjimo, padeda gerinti jo pasiekimus.
Siekdamos, kad tėvai kuo aktyviau
dalyvautų ugdymo procese, pasiūlėme
kūrybinį užsiėmimą „Garsas ir spalva“ bei
žaidimų ir dramos būrelį „Mokomės žaisti
kartu“, rengiame edukacines vakarones
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„Labas, aš tavo draugas iš miško“, kūry
bines dirbtuves „Moliūgo gimtadienis“,
„Sutikime sparnuočius“, „Žibintininko
pasaka“, „Reikia draugą turėti“.
Žaidybinė veikla ir ugdymosi procesas
glaudžiai susiję dalykai, nes ikimokyk
liniame amžiuje visas vaiko gyvenimas
remiasi į įvairiausio pobūdžio žaidybinę
veiklą. Tad kiekvieno mėnesio paskutinį
trečiadienį darželyje vyksta žaidimų ir
dramos būrelis „Mokomės žaisti kartu“.
Tėvai susirenka pabūti su savo vaikais ir
drauge mokosi lavinti įvairius gebėjimus
pagal profesionalaus muzikos pedagogo
bei profesoriaus Jerry Stormso muzikinių
žaidimų (J. Stormsas „101 Music Games
for Child ren: Fun and Learn ing with
Rhythm and Song“) bei dramos dėstytojos
Julie Meighan (J. Meighan „Drama Start!
Drama activities, plays and monologues
for young children ages 3 to 8“) metodi
kas. Tėveliai turi galimybę išmokti naujų
žaidimų ir žaisti su vaikais namų aplin

koje. Taip plėtojamos bendradarbiavimo,
mokymosi kartu, įsiklausymo, empatijos
kompetencijos. Šių valandėlių tikslas –
pratęstiveiklas namuose ir patirti teigiamų
emocijų. Per veiklas vaikai, tėvai ir peda
gogai ne tik būna drauge, bet ir dalijasi
patirtimi, susiranda bendraminčių, gal net
draugų. Kai mažyliai mato kartu šokantį,
dainuojantį, žaidžiantį ar vaidinantį šei
mos narį, jiems lengviau bendrauti tiek su
bendraamžiais, tiek ir su suaugusiaisiais.
Džiugu, kad tėvai įgijo daugiau žinių
apie vaikų kasdienę veiklą, žaidimus, o
tai juos suartino, padėjo nugriauti „sie
nas“, įnešė laisvumo ir pasitikėjimo pe
dagogais, specialistais. Ieškodamos būdų,
kaip meninio ugdymo procesą padaryti
efektyvesnį, pasiūlėme keliauti į garsų
ir spalvų šalį (kūrybinis būrelis „Garsas
ir spalva“). Tėvai gali dalyvauti kūrybi
nėse popietėse su vaikais: per muzikos ir
dailės valandėles kartu klausosi muzikos,
patys skambina, vaidina ir kuria darbelius.

Veiklų tikslas – skatinti kūrybiškumą.
Raginame pagal pateiktas temas drauge
kurti muziką, pasakojimus, piešti. Taip
siekiame didinti tėvų motyvaciją dirbti su
savo vaikais namuose ir domėtis meninio
ugdymo veiklomis. Jei pirmuosiuose už
siėmimuose dalyvavo vos keletas tėvelių,
tai po pusmečio vis daugiau jų prisijungė
prie šių veiklų. Kartu sukurti darbai ekspo
nuojami netradicinėje darželio aplinkoje ir
už įstaigos ribų.
Tėvus įtraukiame ir į projektinę veiklą.
Kiekvieną rudenį vyksta muzikinis pro
jektas „Moliūgo gimtadienis“, tad šį kartą
tėveliai kartu su vaikais atliko jiems skirtas
užduotis: paruošė „Moliūgui“ dovaną, pa
rašė sveikinimą, nupiešė atviruką, pagami
no rudeninę puokštę ir karnavalinį kostiu
mą. Drauge sukurti darbeliai sulaukė daug
bendruomenės dėmesio – tai sustiprino
bendrystės jausmą. O vaikai galėjo gėrėtis,
džiaugtis savo ir kitų kūryba. Taip ugdy
ta meninė raiška ir estetinis suvokimas.
Tėvų informavimo sistema
Norėdamos, kad tėveliai pamatytų vaikų
kasdienes veiklas ir pasiekimus, sukūrėme
socialinio tinklo „Facebook“ grupių bei
bendrą įstaigos paskyrą. Čia skelbiame
informaciją apie darželyje vystančius
koncertus, spektaklius, akcijas, vakarones,
pramogas, rytmečius ar popietes. Tėveliai
dar nesibaigus darbo dienai gali pamatyti
vykusių renginių fotografijas ir vaizdo
medžiagą, taip pat drąsiai teikti savo siū
lymus, reikšti nuomonę bei pasidžiaugti
vaiko pasiekimais.

Netradiciniai susitikimai
Tradicinius tėvų susirinkimus pakeitė
me į edukacines valandėles. Tėvų refleksi
ja, komentarai ir pasiūlymai apie vykusius
susitikimus:
„Reikia kuo daugiau tokių užsiėmimų.
Patiko stebėti vaikus ir pačiai dalyvau
ti“, – rašo Adomo mama.
„Žinoma, patiko. Juk mes, tėvai, ne
turime laiko taip turiningai ir įdomiai
vaikui paaiškinti, kad žvėreliai yra mūsų
draugai. Ačiū! Ačiū! Ačiū!“, – džiaugėsi
Deimantės tėvelis.
„Fantastiška, viskas, ką daro vaikai,
gražu ir įdomu. Mano sūnus namuose
papasakojo daug įdomių faktų apie gyvū
nus, ko mes patys net nežinojome“, – rašo
Luko mama.
Bendravimą padeda sutvirtinti skiria

mos bendros namų užduotys. Tėvai jau
čiasi reikalingi ir reikšmingi, kai jiems
suteikiama galimybė namuose pabaigti
darželyje pradėtą darbą, suvienodinti ug
dymo tikslus.
Mūsų sėkmės paslaptis – ilgametė dar
bo patirtis, geranoriškumas, nuolatinis
mokymasis ir netradicinis bendravimas.
Tai padeda puoselėti kūrybišką, inovatyvų
tėvų požiūrį į vaiko auklėjimą.
„Mes neturime galių savo vaikams pa
rinkti ir suruošti ateities, bet galime savo
vaikus tinkamai paruošti ateičiai.“ (Fran
klinas Ruzveltas)
Kristina SAKALĖ

Kauno Šančių l.-d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė
metodininkė

Gina JUREVIČIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo vyresn. pedagogė

Deimantė BULOTAITĖ
Muzikos vyresn. mokytoja
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Mokyklos bendruomenės metams

Koks bendradarbiavimas įmanomas
su tėvais keliašimtinėje gimnazijoje?
„Mūs ų sant yk iai su gimn az ist ų tė
vais trumpalaikiai, palyginti su kitų tipų
mokyklomis. Juk kai kurie į gimnaziją
ateina dvejiems ar net vieneriems me
tams. Laikas prabėga greitai, programos
intensyvios, čia pat ir egzaminai...“, – sako
Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Renata Romano
vienė. Tačiau kartą per metus gimnazistai
ir jų tėvai susiburia į bendrus, nuotai
kingus šeimadienius. Šis projektas buvo
pateiktas Švietimo ir mokslo ministerijos
Mokyklos bendruomenių metų konkursui
ir tapo vasario mėnesio laimėtoju.

ir antrais metais tarp šeimadienių daly
vių buvo tų pačių tėvų. Į mokyklą ateina
kartu su vaikais, vyras, žmona, šeima,
bet nėra taip, kad visi vaikšto į kiekvieną
renginį... Daug kas priklauso nuo klasių
vadovų, kaip jie bendrauja su tėvais, kokį
užmezga emocinį ryšį. Nemažai lemia ir
elgesys šeimoje, ar kalbamasi su vaiku
apie mokyklą, jo problemas. Jeigu tėvams
tai nerūpi, gali kviesti, rašyti žinutes, ap
simes, kad nematė.“

Autorės nuotraukos

Klasių vadovai – arčiausiai
mokinių ir tėvų

Šeimadienis – kad tėvai
pajustų gimnazijos žavesį
ir įtampą
„Šeimų dienos idėją pasufleravo Vil
niaus ark iv ysk up as Gint ar as Gruš as.
Pagalvojau, kodėl to nepadarius ir mūsų
gimnazijoje? Žinoma, mastas ir turinys
bus kitokie, bet vienas iš tikslų – tas pats:
susiburti vaikams, tėvams, mokytojams
ir gyvai pabendrauti“, – pasakoja gim
nazijos direktorius Kęstutis Miliauskas.
Pirmasis šeimadienis vyko praėjusių me
tų sausį. Šią dieną buvo visko: muzikos,
rankų lenkimo varžybų (direktorių įveikė
tik vienas tėtis), bendrų kuklių vaišių ir
įvairių dalykų pamokų, kurias lankė tėvai
kartu su mokiniais.
Šiemet pakartotas toks pat scenarijus,
tik įtrauktos naujos detalės ir užduo
tys. „Šeimadienis – tai mini mokykla.
Iš pradžių reikia kažko tokio, kas visus
suvienytų. Tad pirmoji pamoka – rytinė
mankšta zumbos stiliumi – privaloma
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K. Miliausko miniatiūra:
Ankstesnė karta: „Atsiprašau, daugiau
taip nedarysiu...“
Dabartinė karta: „O kas tai matė?“
Būsima karta: „Be advokato į klausimus
neatsakinėsiu.“
  
visai bendruomenei. Pasimokome jude
sių ir greitai, vieni iš kitų geranoriškai
pasijuokdami, jau visi masiškai šoka.
Tai labai suartina. O tada visi eina į savo
pamokas“, – pasakoja R. Romanovienė.
Gimnazijos mokytojai šiemet dviem srau
tams parengė 14 pamokų (viena trunka
25 min.): tėvai išsiaiškino DNR struktūrą,
mokėsi išskirti ją iš vaisių, susipažino su
VĮ „Regitra“ kompiuterine programa, aiš
kinosi, kas yra vartotojiškumas, dalyvavo
„Pilietiškumo lenktynėse“, trumpam tapo
mokyklos klasių seniūnų tarybos nariais ir
sprendė įvairias problemas. „Tėvai turi pa
justi mokyklinį gyvenimą, su kuo jų vaikai
susiduria. Čia yra ir lengvos įtampos, juk
turi pereiti iš pamokos į pamoką, nežinai,
ko paklaus mokytojas, ir smagaus bendra
vimo. Stengiamės, kad tėvai nesijaudintų,
išliktų artimas ir šiltas santykis“, – sako
direktoriaus pavaduotoja.
Tiek pernai, tiek šiemet kiekvienam
atėjusiam į gimnaziją ranką spaudė di
rektorius. „Aš šeimininkas, mokyklos
tėvas, – sako K. Miliauskas. – Pirmieji du
„blynai“ nebuvo prisvilę. Esu tikras, kad
šeimadieniai taps mūsų tradicija.“
Direktoriaus pavaduotojos R. Romano
vienės nuomone, įtraukti lietuvius į pra
moginius renginius apskritai nėra lengva:
„Tie tėvai, kurie ateina į mūsų šventes, yra
aktyvesni, daug kur dalyvauja. Ir pirmais,

Jeigu gimnazijoje nutinka nemalonių
dalykų, keblią situaciją su mokiniais ar
jų tėvais pirmiausia turi spręsti klasės va
dovas, vėliau galbūt socialinė pedagogė,
psichologė ar Vaiko gerovės komisija.
„Stengiamės laikytis gradacijos. Mokyk
loje turi veikti nustatyta tvarka. Anksčiau
buvo nusistovėjusi tokia yda: jei tik vai
kas pamokoje nusižengė, tuojau pat už
pakarpos ir einama pas direktorių. Jau
atpratinau. Pirma, direktorius nėra baubas.
Antra, gal vaikas ir labai nusižengė, bet kai
ateina įsiaudrinęs mokytojas, o direktorius
nieko nežino, tai kas iš to? Dabar mane
informuoja, kokia iškilo problema, kas
jau padaryta, tada galiu pasikvietęs moki
nį kalbėtis. Tai bus POKALBIS, tėviškas
visais aspektais, – sako direktorius K. Mi
liauskas. – Didelėje mokykloje gradacija
būtina dėl dviejų priežasčių: pirma, gilintis
į tai turi žmogus, kuris yra arčiausiai vai
ko, antra, jeigu kiekvieną atvejį spręstų
direktorius, nieko gero vis tiek nepasiektų.
Man patinka kadaise perskaitytas posakis:
„Negaudykit jums metamo kamuoliuko.“
Prieš keletą metų gimnazijoje surengta
tėvų ir vaikų diskusija, kurioje kalbėta
apie mokyklos problemas. Paaiškėjo, kad
tėvams nepatinka per daug trafaretiniai
susirinkimai. „Suklusau. Atsižvelgėme į
jų pasiūlymus, pasikvietėme šeimą, porą
psichologų... Dabar klasės vadovai mo
nologą pakeitė į gyvą pokalbį, – pasakoja
direktorius. – Ne taip, kaip būdavo anks
čiau – lankomumas ir pažangumas, lyg
vien ant šių stulpų laikytųsi mokykla. Daž
nai netgi kviečiame ir gimnazistus – juk
jie jau beveik suaugę žmonės. Tai kodėl
turime kalbėti už jų nugarų? Klasės tėvų
susirinkimas yra mini šeimų diena: natūra
lus, laisvas pokalbis apie tai, kas bendra.“

mokiniais. „Kaip ir šeimoje – reikia kurti
ir saugoti santykius“, – paprastai sako
R. Romanovienė. Pavaduotoja priduria,
kad bendraujant su tėvais, ypač tada, kai
tema nemaloni, pats baisiausias dalykas –
kaltinti. „Vadovai turi būti labai empatiš
ki – tai šiame darbe yra svarbiausia. Kaip
tas žmogus gali jaustis? Kartais užtenka
pusdienio, kad jis pradėtų kitaip mąstyti. O
retkarčiais išeina vis dar piktas, bet vėliau
pamąsto. Manyčiau, kad tie, kurie išgy
vena neigiamas emocijas, kenčia. O kai
pasikalba, pasitaria, pamato, kad gali būti
ir kitaip. Aš galiu išgyventi dėl daugelio
dalykų, bet ne dėl to, ko negaliu pakeisti.
Mano noras – skleisti kuo daugiau pozity
vumo. Gerbiu visus, ypač – jaunimą, nes
dabar jauni žmonės aktyvūs ir pilietiški.
Kai šeima ateina į mokyklą...

Tėvų bendravimas atsiliepia
ir elgesiui bei mokymuisi
mokykloje
Pavaduotoja Renata įsitikinusi, kad tėvų
bendravimas šeimoje, tarpusavio santykiai
vienas su kitu ir vaiku turi didelės įtakos
jo elgesiui mokykloje: ar laikosi taisyklių,
ateina su uniforma, stengiasi mokytis.
„Tėvai kartais sako: jūs turite priversti,
nes mūsų neklauso! Mes negalime. Visų
700 negalime. Žinoma, labai stengiamės.
Bet kai mokiniui jau 18 ar 19 metų? Kar
tais nutinka ir taip, kad informuojame
tėvus apie vaiko bėdas gimnazijoje, bet
išgirstame: aš viską žinau...“, – pasakoja
R. Romanovienė.
O kai niekaip nepavyksta paveikti?
„Abiturientams tada labai rimtai sakau:
gyvenimas yra tavo rankose, – tęsia pa
vaduotoja Renata. – Kol esi mokykloje,
tol tu apsaugotas valstybės. Bet jeigu ne
paklūsti elementarioms taisyklėms – mo
kytis ir lankyti mokyklą, – pradeda veikti
jau visai kitos. Viskas paprasta: nelankai
pamokų – prasideda įskaitos ir papildomi
atsiskaitymai – neišsilaikai – neleidžiama
laikyti pasirinktų egzaminų – pagaliau

gali negauti brandos atestato. Jei negauni
brandos atestato, dveji metai šuniui ant
uodegos. Žinoma, gali laikyti egzaminus
kitais metais, bet už tai teks mokėti, pa
čiam pasiruošti ir pan. Toliau gyvenime
nieko nebegausi už dyką. Mes visada patys
renkamės, kaip gyventi...“
Pavaduotoja pasakoja, kad nereta situa
cija, kai alytiškių mokinių tėvai yra išvykę
uždarbiauti į užsienį, dažnai išsiskyrę. Tad
klasių vadovams vien susiskambinti jau
yra sudėtinga. Tokia situacija vaikams
nebūtinai yra bloga: jie auga savarankiš
kesni, tvirtesnės asmenybės, bet tik tokiu
atveju, jeigu nėra praradę gyvo ryšio su
tėvais.
Svarbiausia yra ryšys
Mūsų pokalbį su pavaduotoja pertraukia
smagi melodija – tai skambutis pertraukai.
Į jaukiai ir originaliai įrengtą kabinetą tuo
jau pat įvirsta trejetas vaikinų. (Direktorius
jau iš anksto buvo perspėjęs, kad čia durys
neužsidaro...) Jaunatviška pavaduotoja
kartais pavadinama ir „vaikų advokate“.
Ji prisipažįsta, kad ir organizuoti ren
ginius, ir bendrauti geriausiai sekasi su

Man atrodo, mes tokie nebuvome... Ir,
beje, anksčiau jaunimas nebuvo geresnis.
Iš pradžių bijojome nupirkti sofas, sėdmai
šius: sudraskys, pradurs... Sakau, pirma
padėkime, tada žiūrėsime. Dabar viskas
gerai, mokiniai džiaugiasi, mūsų suolams
ir spintoms jau 10 metų, bet niekas nesu
braižyta, neaprašinėta, nesulaužyta.
Dabar dažnai kalba, kad šiuolaikinis jau
nimas neraštingas, o aš atsakau: pakvies
kite savo 50-metį kaimyną, tegul parašo
rašinį be klaidų. Balansas tarp sėkmingų
ir nesėkmingų mokinių yra tas pats. San
tykis tarp raštingumo ir neraštingumo –
irgi.“
Pavaduotoja akimis parodo storą aplan
ką ant stalo. Laukia darbas. Neseniai viena
jauna mama, gimnazijos tarybos pirminin
kė, pasiūlė apklausti mokinius ir išrinkti
tris mylimiausius mokytojus. Apklausa
jau atlikta, belieka išrinkti laiminguosius.
„Ne taip paprasta – reikėjo sugalvoti, kaip
išvesime koeficientus, – pasakoja pava
duotoja Renata. – Pirmiausia sutarėme
dėl sąvokos, kas yra „mylimiausias“. Tai
toks mokytojas, su kuriuo Tau asmeniškai
yra gera.“
Kalbino Alma VIJEIKYTĖ
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Dainuojanti ateitis
Kokios naujovės šių metų „Dainų dainelėje“?
Stengiamės išlaikyti profesionalaus
dainavimo tradiciją, kuri yra susijusi su
profesionaliu mokytojų darbu. Konkurso
istorija – turtinga, pasaulyje nėra nieko
panašaus. Per televiziją pasirodo per du
tūkstančius vaikų, dar keli tūkstančiai
dalyvauja atrankos etapuose. Konkursas
gyvuos tol, kol bus dainuojančių ir no
rinčių tai daryti vaikų. Aišku, pastebimos
tam tikros tendencijos, atsiranda šiokių
tokių pokyčių.
Džiaugiuosi tuo, kad šiemet galėsi
me parodyti daugiau pasirodymų: vietoj
seniau buvusių 14 koncertų per televi
ziją, dabar jų bus 15. Jau trečius metus
laureatams akompanuoja Nacionalinės
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Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų
mokyklos simfoninis orkestras. Kai tele
vizija atsisakė lengvosios muzikos orkest
ro, nebebuvo kam groti. Tai visai gražiai
papildė idėją „vaikai – vaikams“, žinoma,
mūsų mokyklos mokiniams tenka dides
nis krūvis, bet kartu ir papildoma patirtis.
Vienas iš trijų kūrinių turi būti liaudies
daina. Žavi tai, kad žmonės ieško naujų,
neskelbtų liaudies dainų, išgirstų iš mo
čiučių, senelių – taip jie atranda ir save,
o interpretuodami perteikia šiuolaikinio
žmogaus pasaulį. Tokių gražių, originalių
kūrinių surasta, kad neįmanoma atsiste
bėti. Taip pat išryškėja įdomus polinkis –
liaudies dainos „maišosi“: aukštaičiai dai
nuoja žemaitiškus kūrinius ar atvirkščiai,

Muzikos mokytojams ir dainuojantiems
vaikams šie mokslo metai ypač darbin
gi – vyksta Lietuvos vaikų ir moksleivių
tel ev iz ij os konk urs as „Dain ų dain el ė“
bei atrankos į Lietuvos moksleivių dainų
šventę. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos
organizuojami renginiai. Apie „Dainų dai
nelę“ ir mažuosius dainorėlius kalbamės
su konk urs o kom is ij os vicep irm in ink u
Romualdu KONDROTU.

žmonės atsineša savo krašto liaudies dai
nas į kitą regioną. Išgirsti Aukštaitijoje
žemaitišką kūrinį, tada pradedi kalbėtis su
vaikais, paaiškėja, kad senelis ar močiutė
yra visai iš kito Lietuvos regiono. Kartais
ir tartis gal ne visai tiksli, bet ieškojimai
žavi. Mes skatintume ir tautines mažumas
atlikti savo liaudies dainas. Juk Lietuvoje
daug lenkų, bet jų (ar rusų) liaudies dainų
beveik negirdėti, dar yra karaimų, totorių.
Sveikintume tokias iniciatyvas.
Praeityje liko susižavėjimas angliško
mis dainomis, mažėja bandymų imituoti
pasirinktos estrados žvaigždės dainavimo
stilių ir manierą. Bet reikia suprasti, kad
vidinis vaiko pasaulis yra susijęs su pa
sauline kultūra.
O be minėtų liaudies dainų, ar daug naujų
kūrinių išgirstate?
Nedaug. Kad ir kaip būtų liūdna, nelabai
kuo galime padėti mokytojams. Kasmet
išleidžiame vieną leidinuką, kuriame būna
14–15 dainų, bet tai labai mažai. Kom
pozitoriai turėtų daugiau kurti vaikams.
Kuo daugiau bus kokybiškos muzikos,
tuo labiau galėsime tikėtis geresnės mu
zikos sampratos. Kas dvejus metus mes
gauname grąžą.
Būtent dėl šios priežasties atsiranda
žemo lygio kūrinių, kai mokytojai, netu
rėdami iš ko rinktis, patys pradeda kurti.
Kūrybiškumas yra sveikintinas dalykas,
tačiau kiekvieną darbą turėtų atlikti profe
sionalai. Vaikams patinka paprastos daine
lės, bet konkursui jos netinka. Būna labai
liūdna, jei mokytojas parenka vien savo
kūrybos dainas, kurių stilistika vienoda.
Todėl ir prašome dainuoti tris kūrinius,
kad vaikas galėtų visapusiškai atsiskleisti.
Dar yra vaikų, kurie patys kuria dainas
ir pasiruošia konkursui. Mokytojai nelabai
jiems ir gali padėti. Mokinys dažnai dėl
kūrybinės patirties trūkumo kopijuoja ir,
deja, ne patį geriausią variantą. Džiugu,
kad beveik kiekvienoje „Dainų dainelėje“
atsiranda vienas kitas dalyvis harmoningai
pritaikęs savo balsą kūriniui.
Kokia „Dainų dainelės“ ateitis, galimi pasi
keitimai?
Ateityje, matyt, truputėlį keisime nuostatas. Matome tam tikras problemas, pa
vyzdžiui, per atrankas kiekvienoje erdvėje
yra vis kitokia akustika. Ji daug ką lemia:
vaiko dainavimo manierą, gebėjimą prie
jos prisitaikyti. Tad svarstome galimybę
ateityje visiems suteikti vienodas sąly
gas – galbūt atrankas rengti Vilniuje. Tele
vizijoje sąlygos vienodos, bet iki jos, deja,
skiriasi. Taip gali atsirasti neobjektyvumo.
Kokias tendencijas pastebite? Ar kyla meninis
lygis, pasiruošimas, palyginti su ankstesniais
metais?
Pastaruosius metus visas mūsų gyveni
mas yra banguotas: vienais metais vienoje
grupėje daugiau dalyvių, kitais – mažiau,

skirtingos dainos... Ansamblius gali įver
tinti pagal skambesį, derėjimą, intonaciją,
bet solistus vertinti sunkiau. O mokyto
jams sudėtinga parinkti kūrinius – daina
turi atitikti jų vidinį pasaulį. Jei linksmam
vaikui duosi liūdną dainą, jis neatsiskleis.
Dabar kūriniai atliekami kokybiškiau,
bet tai lemia ir techninės sąlygos: seniau
reikėdavo maldauti ir ieškoti dvylikos
mikrofonų. Lygis po truputį kyla, su
lauk iam e puik iai dain uoj anč ių dal y
vių, bet dar vis banguoja repertuaras ir
kokybė.
Norėtųsi, kad aktyviau dalyvautų vidu
rinės mokyklos. Ko gero, mokytojai bijo
konkuruoti su muzikos mokyklomis, bet
to neturėtų būti, ypač dirbant su solistais.
Pastaruoju metu sulaukiame daug dalyvių
iš privačių studijų.
Kokių dalyvių daugiau – solistų ar ansamblių?
Kokios amžiaus grupės aktyviausios? Ar sulaukia
te dalyvių iš užsienio?
Žinoma, kad solistų. Paruošti ansamblį
yra sunkiau – tribalsę-keturbalsę faktūrą
žmogus turi ir gerai dainuoti, ir girdėti, to
neišmokysi per mėnesį ar du. Mokytojams
tai savotiškas iššūkis, didesnė atsakomybė.
Solistą, jei Dievas davė balsą, gali pa
ruošti per gerą pusmetį. Įdomūs kai kurie
šeimyniniai ansambliai, ypač duetai –
dviejų sesučių ar sesutės ir broliuko: jų
tembrai, balsų spalva dažniausiai puikiai
dera.
Stengiamės išlaikyti proporciją tarp
visų amžiaus grupių. Suprantame, kad
žiūrovai labiausiai žavisi pačiais ma
žiausiais atlikėjais, o abiturientams tai
paskutinė galimybė pasirodyti šioje sce
noje (per praeitą „Dainų dainelę“ jų buvo
daugiausia). Šiemet daugiausiai pateko iš
pagrindinio ugdymo tarpsnio, 9–10 klasių
mokinių. Labiausiai liūdina ikimokyklinis
amžius – čia jaučiasi kokybinis atoslūgis.
Ar muzikos vadovų paruošimo lygmuo
abejotinas, ar jie tiesiog neturi galimybės
dirbti? Šita grandis menksta. Anksčiau
buvo kritęs pradinių klasių lygis, šiemet
jie pasirodė jau visai neblogai.
Keli dalyviai atskrido iš Airijos, siuntė
įrašus – sėdėjome, žiūrėjome. Jų pasi
ruošimo lygis prastesnis nei Lietuvoje
gyvenančių vaikų. Prieš keletą metų buvo
atskridusi mergaitė iš Jungtinių Amerikos
Valstijų, dalyvavo lietuvių iš Punsko.
Kaip atrenkate iš trijų kūrinių vieną?
Mes tik patariame: iš to, ką girdėjome,
kas, visos komisijos nuomone, geriausiai
skambėjo ir pavyko. Dažniausiai dalyviai
pasirenka rekomenduotas dainas, bet ne
visi. Mes paliekame teisę rinktis.
Dėkoju už pokalbį ir reikšmingą darbą, puose
lėjant gražią „Dainų dainelės“ tradiciją, vaikų ir
mokinių meninį ugdymą.
Dovilė Šileikytė 

Etninės
kultūros
konferencija
Kovą Širvintų Lauryno Stuokos-Gu
cevičiaus gimnazijoje vyko Knygnešio
dienai skirta mokinių etninės kultūros
konferencija. Renginį organizavo Rūtos
Šveln ikienės vad ov auj am a mok ykl os
met od in ė tar yb a. Pran eš im us pad ėj o
ruošti lietuvių kalbos mokytojos Elvyra
Lipeikytė ir Rasa Martinaitienė, tikybos
mokytoja Nomeda Drazdienė.
Renginys prasidėjo muzikos mokytojo
Edvardo Čepanonio ir IIb klasės mokinių
muzikine improvizacija „Vai kur buvai,
dieduk mano?“. Dauguma žiūrovų liko
sužavėti ir nustebę: pasirodymas buvo
kuriamas ir atliekamas tuo pat metu, tai
savotiškas moteriškumo ir vyriškumo
dialogas, perteiktas šiuolaikinių vaiki
nų bei merginų. Jiems pritarta muzikos
instrumentu. Tikra etninės kultūros ir
šiuolaikiškumo sintezė! Dainos motyvais
išreikštas merginų santūrumas, kuklumas
ir vaikinams būdingas humoro jausmas,
aktyvumas. Ar senovinės dainos kitokios?
Savo pamatinėmis vertybėmis nedaug kuo
pasikeitėme... Taip, mes tokie esame!
Konf er enc ij oj e svarb iaus i šį kart ą
buvo gimnazijos antrokai. Pranešimus
„Baltų dievybės. Dievai. Deivės“ skaitė
Lukas Cikanavičius ir Aida Zavackaitė,
„Mitinis pasaulis lietuvių liaudies pasa
koje „Eglė žalčių karalienė“ – Ieva Jan
kauskaitė, „Lietuvių tautosakos motyvai
Antano Baranausko poemoje „Anykščių
šilelis“ – Brigita Sližauskaitė, „Dainų
šventės“ – Solveiga Pilkauskaitė, „Etno
kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO
sąrašą: kryždirbystė“ – Emilija Bareckaitė.
IIIc klasės mokinys Ruslanas Savickas
parengė pristatymą „Pagoniškų švenčių
atspindžiai šių dienų visuomenėje“.
Apibendrinant konferenciją buvo pastebėta, kad tauta yra kaip asmenybė: kuo
ji autentiškesnė, kuo gilesnė savimonė
ir įvaizdis, kuo labiau suvokia savo ver
tybes ir individualumą, tuo prasminges
niais saitais ji susieta su bendruomene.
Svarbu jausti pusiausvyrą tarp tradicijų
ir naujovių, puoselėti jų darną, pritaikyti
etnokultūros žinias gyvenime. Šio tikslo
mes ir siekėme.
Helena MARČIAUSKIENĖ
Etikos vyresn. mokytoja
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Pagerbti
iškiliausi...
Balandžio pradžioje Vilniaus „Lėlės“
teatre vykusioje Tarptautinės vaikų knygos
dienos šventėje švietimo ir mokslo vice
ministrė Genoveita Krasauskienė įteikė
kasmetinę Švietimo ir mokslo ministeri
jos įsteigtą Vaikų literatūros premiją. Šio
apdovanojimo laureatais tapo rašytojas
Selemonas Paltanavičius ir Lietuvos na
cionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Vaikų literatūros centro direktorė Aldona
Elena Augustaitienė.

Su laureatais A. E. Augustaitiene bei S. Paltanavičiumi švietimo ir mokslo viceministrė G. Krasauskienė (dešinėje)
ir ŠMM Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė Elona Bagdanavičienė

Reginos Kubertavičienės nuotraukos

Apie ištakas

Šypsenos: laureato S. Paltanavičiaus puokštė akimirkai teko šventės vedėjui Kęstučiui Urbai

Premijos tikslai – skatinti Lietuvos
rašytojus kurti knygas vaikams, įvertinti
švietimo, visuomeninių ar privačių įstai
gų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų
literatūrą, ugdant estetines ir pilietines
vertybes, skleidžiant originalias kūrybos
iniciatyvas. Dviejų dalių premija skiriama
už vaikų literatūros bei vaikų literatūros ir
skaitymo populiarinimo nuopelnus.
Rašytojui S. Paltanavičiui apdovanoji
mas skirtas už talentingą kūrybą vaikams,
o Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos Vaikų literatūros centro direk
torei A. E. Augustaitienei – už nuopelnus
populiarinant vaikų literatūrą.
Premijos laureatais yra tapę rašytojai
Martynas Vainilaitis, Vytautas V. Lands12

bergis, Vytautė Žilinskaitė, Ramutė Sku
čaitė, Gintarė Adomaitytė, Kęstutis Kas
paravičius, Gendrutis Morkūnas, Vytautas
Račickas, Violeta Palčinskaitė, Vilė Vėl,
Lina Žutautė, Kristina Gudonytė, litera
tūrologai Kęstutis Urba, Vincas Auryla,
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Asta
Gustaitienė, Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų lite
ratūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė,
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
Vaikų liter atūr os centro Inf ormacijos
skyriaus vedėja Roma Kišūnaitė, Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
bibliotekos Vaikų skyriaus vyriausioji
bibliotekininkė Marta Rudytė, žurnalistė
Alma Valantinienė (žurnalas „Rubinaitis“,
VšĮ „Rašytojų klubas“).

Vaikų literatūros ištakos – mitai, liau
dies kūryba. Pirmosios vaikiškos kny
gos taip pat buvo leidžiamos, remiantis
Biblija. Tai katekizmai, elementoriai,
šventųjų gyvenimų aprašymai, moraliniai
pamokymai, didaktiniai pasakojimai ir ap
sakymai, šventos giesmės. Teigiama, kad
pirmasis lietuviškas sakralinis eilėraštis
(„Kalėdaitis dėl mažų vaikelių“) pasiro
dė 1763 m.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos
tarybos (angl. International Board on
Books for Young People – IBBY) inicia
tyva Tarptautinė vaikų knygos diena nuo
1967 m. kasmet švenčiama Hanso Chris
tiano Anderseno gimimo dieną. Šiemet
šventės rėmėjas – IBBY Brazilijos sky
rius. Tarptautinę vaikų knygos dieną taip
pat įteiktos ir Lietuvos skyriaus premijos:
•• Už geriausią knygą mažiausiems skai
tytojams apdovanotos Evelina Daciūtė
ir Ing a Dag il ė (pav eiksl ėl ių knyg a
„Drambliai ėjo į svečius“).
•• Geriausia metų realistine prozos knyga
paaugliams tapo Akvilinos Cicėnaitės
„Niujorko respublika“.
•• Prano Mašioto premiją už geriausią
metų vaikų bei paauglių knygą gavo
Rebeka Una („Atjunk“).
•• Aldonos Liobytės premija už reikšmin
giausią metų debiutą skirta Aidui Jura
šiui, sukūrusiam „Akmenukų pasakas“.
•• Meniškiausiai iliustruota metų knyga
paaugliams pripažinta Justino Žilinsko
„Mano Vilnius mano“ ir kt.
Mūsų inf.
Pokalbiai su laureatais – kituose
„Švietimo naujienų“ numeriuose.

Ar skaitote savo vaikui?

Skirti dėmesio vaikams, parodyti
rūpestį yra daugybė būdų, o vienas
jų – skaitymas balsu.

Tyrimai
Lietuvoje nėra atlikta tyrimų, kurie įro
dytų, koks svarbus skaitymas vaikams,
o ypač – iki trejų metų. Apmaudu, kad,
norėdami tai patvirtinti, turime remtis tik
užsienio šalių tyrimais, kurių išvada vie
nareikšmiška: skaitymo įgūdžiai pradeda
plėtotis namuose. Ankstyvasis skaitymas
padeda vaikui suvokti, kad žodis, kurį mes
tariame, gali būti išreikštas ženklais, jis
ima suprasti pasakojimo struktūrą: istorija
turi pradžią, dėstymą ir pabaigą. Klausy
damas skaitomo teksto, mažylis išmoksta
naujų žodžių, tai gali sukurti jo dienos
režimą – pamatęs, kad mama ar tėtis ima
knygą į rankas, jis kaskart supras, kad atėjo
miego metas.
Lietuvoje tėvai nežino, neturi informa
cijos apie skaitymo vaikams ankstyvajame
amžiuje naudą, tad vis mažiau tam skiria
laiko. VšĮ „Laikas skaityti“ užsakymu šių
metų pavasarį bendrovės „Spinter tyrimai“
atliktame tyrime „Lietuvių skaitymo įpro
čiai“ į klausimą „Kiek laiko per savaitę
skiriate skaitymui?“ net 73 proc. tėvų,
auginančių 0–2 metų vaikus, atsakė, kad
knygoms laiko neskiria (praėjusiais metais
tokių tėvų buvo 67 proc.).
Tas pats tyrimas atskleidžia: kuo vy
resnis vaikas, tuo jo skaitymo įgūdžiai
geresni. Atsakomybę pratinti savo atžalą
prie knygos tėvai dažnai perduoda darže
liui arba mokyklai. Dauguma 3–6 metų
(76 proc.) ir absoliuti dauguma 7–10 me
tų vaikų (96 proc.) per pastaruosius šešis
mėnesius perskaitė nors vieną knygą. Taigi
mokykla yra ta institucija, kuri tampa la
biausiai atsakinga už skaitymo įgūdžių
ugdymą. Ko turėtų tikėtis tėvai iš mo
kyklos? Ar vaikui būtų lengviau ugdymo
įstaigoje, jeigu jis ateitų turėdamas knygos
skaitymo / vartymo, klausymo įgūdžių?

Skaitymo nauda –
neišmatuojama
Vienas gražiausių vaikystės prisimi
nimų dažno žmogaus gyvenime – prieš
miegą mamos dainuojama lopšinė, sekama
pasaka ar skaitoma knyga. Nuostabu, kai
su knyga vaikas susiduria jau nuo kūdikys
tės. Jis stebi nuolat skaitančius tėvelius,
čiupinėja, varto žaislines knygeles, išpūtęs
akeles klausosi mamos skaitomos istori
jos. Vėliau kartu su artimaisiais lankosi
knygynuose, apžiūrinėja ir renkasi spal
vingas vaikiškas knygas, kurių paslaptis
jiems atveria tėveliai ar patys bando įminti
jau savarankiškai skaitydami.
Skait ym o naud a – nei šm at uoj am a.
Akivaizdu, kad vaiko, kurio vaikystę lydi
knyga, ir nuo knygų pasaulio atriboto jo
bendraamžio emocinė, socialinė, komuni
kacinė, pažintinė, intelektinė raida skiriasi.
Be to, knygų skaitymas vaikus supa
žindina su supančiu pasauliu, moko jį
suprasti, kritiškai vertinti, lavina mąs
tymą, atmintį, turtina vaizduotę, žadina
kūrybiškumą, ugdo dėmesio koncentra
ciją. Vertėtų paminėti ir keletą aspektų,
tiesiogiai susijusių su veikla mokykloje,
dalykiniais pasiekimais. Pirmiausia, tokie
vaikai lengviau išmoksta skaityti (daž
niausiai į mokyklą jau ateina mokėdami
ar bent pažindami visas raides). Jie yra
sukaupę turtingą žodyną, mielai pasakoja,
drąsiai fantazuoja, kalba rišliais sakiniais,
nedaro žodžių derinimo klaidų. Šie vaikai
greičiau mokosi rašto, lengvai išmoksta ir
taiko gramatines taisykles, mažiau daro
rašybos klaidų. Išmokę skaityti, lengviau
supranta grožinius tekstus, problemų jiems
nekelia matematikos žodinių uždavinių
suvokimas, prasmingas dalykinių, pažin
tinių tekstų skaitymas (tai bus ypač svar
bu vyresnėse klasėse mokantis istorijos,
geografijos, biologijos ir pan.).
Nuo mažumės su knygomis draugau
jančių vaikų emocijų pasaulis įvairesnis.
Jie išsiugdę geresnius empatijos įgūdžius,
geb a sup rast i kit us, tod ėl mok ykl oj e

lengviau bendrauja, moka taikiau spręsti
nesutarimus (juk knygose herojai taip pat
suranda atsakymus, kaip išspręsti įvairias
problemas, nugalėti baimes), suteikia
pagalbą draugams, patys labiau pasitiki
savo jėgomis.
Nepamirškime ir to, kad nėra nieko
vertingesnio už artimą šeimos narių tar
pusavio ryšį, kurį knygų skaitymas dar
labiau sutvirtina.
Tad visi kartu, tėveliai ir mokytojai, turi
me siekti, kad vaikai suprastų – knyga gali
tai, ko negali jokie šiuolaikiniai technikos
stebuklai. Atverkime vartus į nepaprastą,
kupiną nuotykių ir spalvų šalį, nes „kny
ga, knyga, dar kartą knyga. Niekas taip
neišjudina ir neugdo vaiko fantazijos kaip
knyga“ (Astrida Lindgren).
Skaitymas balsu ir
vaiko amžius
Kai vaikas išmoksta skaityti pats, tėvai
dažnai nustoja jam skaityti balsu. Vis tik
vertėtų nepamiršti, kad tėvelių dėmesio
reikia įvairaus amžiaus vaikams, o skai
tymas drauge – vienas iš tų užsiėmimų,
kuriančių saugią ir jaukią namų aplinką,
leidžiančių sužinoti savo atžalos nuomo
nę apie patinkančius dalykus. Skaitydami
kartu visada galite klausti vaiko, kaip jis
pasielgtų panašioje situacijoje, ar istorija
yra pamokanti, ar jis supranta, ką norėta
pasakyti. Jei skaitysite drauge su vyresniu
vaiku, pamatysite, kokie yra jo interesai,
kokios temos atrodo įdomiausios ir aktualiausios. Leiskite knygas rinktis patiems
ir gerbkite jų pasirinkimus. Nėra nieko
blogiau už draudimus – viena uždrausta
knyga gali sugriauti vaiko norą skaityti
visam laikui. Verčiau išsiaiškinkite, kodėl
ir kuo jam ta knyga svarbi.
Pasaka vaikui prieš miegą nėra vien
malonumas. Tomis penkiolika ar dvide
šimčia minučių jūs plečiate žodyną, ug
dote gebėjimus klausytis, kuriate saugią
aplinką. Įpratęs ramiai ir saugiai užmigti
su knyga, vaikas ją pamils, o ateityje skai
tymas bus savaime suprantamas veiksmas,
padedantis gyvenime ne tik mokytis, bet
ir bendrauti su aplinkiniais.
Valdonė NAVICKAITĖ

„Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo pedagogė
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Asteroidas
„Lazauskaitė“
Be devynių didžiųjų planetų, kurios sukasi aplink Sau
lę, netoli pagrindinės jos plokštumos skrieja daugybė
mažesnių kūnų, kitaip dar vadinamų asteroidais. Vienas
jų pavadintas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)
Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto (GMTF)
prodekanės doc. dr. Romualdos Lazauskaitės pavarde.
Asteroidas šių metų pabaigoje bus gerai matomas aukštai virš horizonto, Tauro žvaigž
dyne, netoli Krabo ūko. Įdomu tai, kad šio dangaus kūno aprašyme paminėti ne tik
mokslininkės nuopelnai astronomijai, bet ir LEU, kuriame R. Lazauskaitė dirba, vardas.

Dangiška dovana

Daugiau kaip 500 asteroidų

„Lazauskaitė“ yra nedidelis asteroidas,
skriejantis asteroidų žiede tarp Marso ir
Jupiterio, maždaug 4 km skersmens. Šie
dangaus kūnai patys nešviečia, o tik atspindi Saulės šviesą. R. Lazauskaitė pasa
koja, kad tik atradus nuo Žemės asteroidą
skyrė apie 324 mln. km, o 2016 m. birželį
bus nutolęs 612 mln. km. Jo ryškis – 21,
tamsioje vietovėje plika akimi galima ste
bėti objektus, kurių ryškis yra iki 5. Tokie
reiškiniai registruojami tik teleskopais,
aprūpintais jautriomis kameromis, turin
čiomis krūvio sąsajos įtaisą.

Mokslininkė pasakoja, kad iš lietuvių
daugiausia naujų asteroidų yra atradęs
dr. Kazimieras Černis. „Jis yra ir dviejų
kometų atradėjas. Kometoms suteikiama
atradėjo pavardė, o asteroidams jis gali
siūlyti įvairius vardus. Pavyzdžiui, aste
roidus „Lietuva“, „Vilnius“, „Čiurlionis“
Krymo observatorijoje dar 1975–1978 m.
atrado ir lietuviškais vardais pasiūlė pava
dinti Nikolajus Černychas.“
Dabar Lietuvos astronomai naujų aste
roidų ieško Molėtų observatorijoje nelabai
dideliu (0,5 m) ir Mount Grahamo obser
vatorijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos)
1,8 m skersmens teleskopu. „Asteroidų
ieško kelių astronomų grupė: K. Černis,
Justas ir Kazimieras Zdanavičiai, Algir
das Kazlauskas. Jie atrado daugiau kaip
500 naujų dangaus kūnų“, – apie kolegas
pasakoja R. Lazauskaitė.
Anot mokslininkės, kad apskaičiuotume
asteroidų orbitas, juos reikia stebėti ne
vieną kartą. Iš daugiau kaip 500 Lietuvos
astronomų atrastų asteroidų nustatytos
apie 150 šių dangaus kūnų orbitos. Kai
nustatoma orbita, atradėjai asteroidui siūlo
vardą. „Taip praėjusiais metais atsirado
nauji asteroidų pavadinimai: „Kęstutis“,
„Marijampolė“, „Juzeliūnas“ ir „Lazaus
kaitė“, – pasakoja LEU GMTF prodekanė.
Atradėjų nuopelnas, kad elipsinėmis or
bitomis tarp Marso ir Jupiterio skrieja jau
nemažai asteroidų, pavadintų astronomų
vardais: R. Lazauskaitės, astronomijos
mokytojo ir ilgamečio LEU dėstytojo Al
gimanto Ažusienio, Lietuvos astronomų
kolegų pavardėmis: prof. habil. dr. Vy

Pati R. Lazauskaitė asteroidų paieška
neužsiima. „Mano vardu pavadinto aste
roido atradimas yra kolegų nuopelnas. Esu
jiems dėkinga už tokią dangišką dovaną,
tačiau tai yra ir įpareigojimas „nenukrypti
nuo Keplerio dėsnių“, t. y. ir toliau užsi
imti astronomija bei edukacija. Šiuo metu
su kolegomis vėl pradėjome nagrinėti
žvaigždžių energijos pasiskirstymą infra
raudonojoje spektro srityje“, – pasakoja
mokslininkė, prieš tai aktyviai tyrinėjusi
Magelano Debesų žvaigždžių spiečius,
seniausias Galaktikos žvaigždes.
Norint atrasti asteroidą reikia nemažai
laiko ir pastangų. „Kolegos fotografuoja
dangų kiekvieną giedrą naktį, o daugiau
siai laiko šiuolaikinėje astronomijoje už
ima gautų nuotraukų analizė. Pavyzdžiui,
mano vardu pavadintas asteroidas buvo
atrastas 2007 m., nors iki to laiko dangus
buvo fotografuotas daugybę kartų. Vėliau
tai buvo daroma siekiant apskaičiuoti jo
kūno orbitą“, – paaiškina dėstytoja.

Lietuvos mokinių astronomijos olimpiadinį
judėjimą laikau viena svarbesnių savo veiklų.
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tauto Straižio, prof. dr. Antano Bart
kev ič iaus, doc. dr. Jok ūb o Sūd žiaus,
prof. habil. dr. Gražinos Tautvaišienės
ir kt. Įamžinta ir nemažai miestų pava
dinimų – be Vilniaus, Kauno, Klaipėdos
yra ir mažesnių miestelių, pavyzdžiui,
Molėtai, Plungė, taip pat R. Lazauskaitės
gimtinė – Jonava.
Astronomijos olimpiadinis
judėjimas
Išrinkę vardą atradėjai parašo, kodėl
taip pavadino asteroidą. „Mano atveju
paminėti tam tikri moksliniai darbai ir
organizuojamas Lietuvos mokinių ast
ronomijos olimpiadinis judėjimas, kurį
laikau viena svarbesnių savo veiklų. Per
daugiau nei dešimtmetį, nuo 2003 m.,
astronomijos olimpiada susiformavo ir
išaugo“, – pasakoja R. Lazauskaitė, ta
čiau priduria, jog norėtųsi, kad ji būtų dar
didesnė. 2013 m. Lietuvoje vyko ir tarp
tautinė astronomijos olimpiada. Dėstytoja
pabrėžia, kad astronomija nėra atskiras
mokomasis dalykas mokykloje, bet ast
ronominių žinių būtinybe, atrodo, dabar
jau niekas neabejoja ir nebesistebi, jog
gali būti ir tokių uždavinių. „Astronomija
atveda žmones ne vien į profesionalų jos
išmanymą. Pirmieji olimpiadų laimėtojai
dabar tapo finansininkais, programuoto
jais, filosofais, matematikais, o kai kurie
dar tebestudijuoja geriausiuose pasaulio
universitetuose. Nors ir nebegaliu daug
laiko skirti mokinių olimpiadoms, matau
labai didelę šios veiklos prasmę“, – tikina
mokslininkė.
„Pastaraisiais metais fizikos studijų pro
gramoje mes nepabrėžėme astrofizikos,
tačiau nemažai mano buvusių studentų vis
tik pasirinko astronomo karjerą, apsigynė
disertacijas ir dabar dirba mokslinį darbą
Vilniaus universitete. O pasirinkę pedago
go kelią taip pat nepraleidžia astronomijos
temų savo vedamose pamokose ir įdomiai
jas pateikia“, – džiaugiasi LEU GMTF
prodekanė doc. dr. R. Lazauskaitė.
Milena PUCHOVA

Profesijos mokytojų patirtis Suomijoje
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centro profesijos mo
kytojos Regina Kubertavičienė ir Dovilė
Pociūtė rudenį pagal projektą „Darbo
praktika užsienio įmonėse / profesinio mo
kymo institucijose“ svečiavosi Suomijoje,
Kotkos amatų mokykloje (suom. KotkanHaminan seudun koulutuskuntayhtymä).
Pedagogės domėjosi senaisiais amatais ir
sienų dekoravimo technologijomis.
Kotkos miestas išsidėstęs Suomijos
pietryčiuose, prie įlankos, o mokykla –
įvairiose miesto vietose. Tai suteikia įstai
gai savotiško žavesio. Visai nestebino mo
kykloje statomos ir remontuojamos valtys,
nes Kotkos gyventojas be valties – tarsi
lietuvis be automobilio.

Šią puikią patirtį grįžusios mokytojos
perteikė kolegoms ir mokiniams – kovo
viduryje pakvietė į praktinį seminarą „Sie
nų dekoravimo technologijos Suomijoje“.
Renginį vedė profesijos mokytoja meto
dininkė D. Pociūtė, pristatyta profesijos
mokytojos ekspertės R. Kubertavičienės
sukurta mokomoji vaizdo medžiaga. Se
minare dalyvavo šalies profesinio moky
mo įstaigų mokytojai ir mokiniai, kolegijų
dėstytojai bei verslo įmonių specialistai,
dizaineriai, architektai, inžinieriai.
Šis mokomasis filmas skleidžiamas
nemokamai visiems, kas domisi senosio
mis sienų dekoravimo technologijomis:
marmuro imitacija, išgaunamais įvairių
faktūrų, netikėtų spalvų deriniais.

Ruošiami sienų dekoravimo trafaretai,
derinamos spalvos

D. Pociūtės ir jos mokinių atlikti sienų dekoravimo
darbai (faktūrų kūrimas)

„Erasmus+“ projektas, kuriame taip pat
dalyvavo Makedonija, Latvija, Turkija,
Jungtinė Karalystė, suteikė galimybę įgyti
patirties, gilinti žinias ir taip užtikrinti ko
kybišką profesinį mokymą“, – pastebėjo
projektų vadovė Rita Damkauskienė.
Regina JAKUČIŪNAITĖ

Autorės nuotraukos

Pedagogėms Haminoje esančiame filia
le teko stebėti, kaip mokoma įvairių senųjų
amatų. Mokytojas stebino naujų įrengi
nių, medžiagų ir naudojamų technologijų
gausa. Didžiulėje salėje, pilnoje audimo
staklių, šalia naujų, valdomų kompiuteriu,
puikuojasi senieji įrenginiai, karšimo ma
šinos ir įrankiai, verpimo rateliai, taip pat
čia mokoma austi ir rišti juostas. Tekstilės
darbai atliekami nuo pluošto paruošimo
iki audimo. Profesijos mokytojos mokėsi
sienų dekoravimo meno, domėjosi se
nosiomis technologijomis, kaip interjero
apipavidalintojai gamina dažus iš pig
mento, skiedžia juos alumi ir pienu. Lie
tuvoje senąsias technologijas išstūmė dažų
pastos, emulsijos ir kitos medžiagos.
Pedagogės pastebėjo, kad mūsų proble
mos panašios – mažėjantis mokinių skai
čius. Suomiai tai sprendžia sudarydami

atskiras įvairaus amžiaus žmonių (mokosi
netgi tie, kuriems penkiasdešimt) ir in
ternacionalines grupes, kuriose mokoma
suomių, rusų, anglų kalbomis.
Mokytojos taip pat lankėsi pamokose,
susipažino su Suomijos dėstytojų darbo
metodikomis.
Vizito metu buvo surengta D. Pociūtės
tapybos ant šilko parodėlė. Atidarymo
renginyje Dovilė susirinkusiesiems papa
sakojo apie šią technologiją.

D. Pociūtė pristato šilko tapybos technologijas

Audimo ceche
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Mokyklos bendruomenės metams

„Aš klaipėdietis visa širdim esu!“
Kovą Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“ organizavo Bendruomenių metams skirtą
šventinį rytmetį „Aš klaipėdietis visa širdim esu“. Mūsų sumanymą palaikė ir renginyje da
lyvavo net šešios Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei svečiai iš Kretingos.

čio savitumą, išskirtinumą. Juk ne veltui
sakoma, kad tautiškumą reikia pradėti
ugdyti nuo artimiausios aplinkos – kiemo,
gatvės, darželio, miesto.“

Lopšelio-darželio bendruomenė šventės
dalyvius nuplukdė iki Baltijos jūros kran
to, kur girdėjosi bangų šėlsmas ir pasirodė
dvi sudužusio laivo jūreivės. Jos pasiklydo
nežinomame mieste, tad paprašė vaikų,
kad šie supažindintų su Klaipėda, papasa
kotų apie protėvių laikus, parodytų, kokios
skulptūros ir paminklai puošia miestą.
Nuostabius pasirodymus parengė Klai
pėdos lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Pum
purėlis“, „Aitvarėlis“, „Dobiliukas“, „Žio
gelis“, „Volungėlė“, „Rūta“ bei Kretingos
lopšelio-darželio „Voveraitė“ ugdytiniai ir
pedagogai. Kiekviena įstaiga originaliai
pristatė pasirinktus Klaipėdos objektus
ir vietoves: vaikai pasakojo istorijas, pa
davimus, deklamavo eilėraščius, atliko

Pasak renginyje apsilankiusios Klai
pėdos miesto savivaldybės tarybos narės
Lilijos Petraitienės, prasmingas eduka
cinis-kultūrinis renginys pulsavo meile
Klaipėdai, kiekvienos įstaigos auklėtiniai
parengė įdomų pasakojimą arba eilėraštį
apie miesto istorinius paminklus. Nepa
prastai džiugino profesionalus vaikučių
ir auklėtojų darbas, meilė savo kraštui.
Norisi pasidžiaugti, kad tautiškumo,
bendruomeniškumo ugdymas nėra pa
mirštas. Priešingai, vaikai noriai pasakojo,
kas jiems svarbu, artima, mylima. Vaikiš
kos ir nuoširdžios šypsenos mums išdavė,
kaip didžiuojamės savo gimtuoju miestu.

teatralizuotus vaidinimus. Taip atsiskleidė
jų kalbinė, meninė raiška, kūrybiškumas.
Pasitelktos ir informacines technologijos –
pasakojimus pagyvino miesto vaizdai.
Įstaigos direktorė Inga Petravičienė kal
bėjo: „Kadangi 2016-ieji paskelbti Vietos
bendruomenių metais, ieškojome naujų
galimybių, būdų ugdyti pilietiškumą,
bendruomeniškumą. Bendruomenė – tai
bičiuliška kaimynystė ir nuoširdus ben
dravimas. Norisi tikėti, kad ši graži įstaigų
bendrystė tęsis ir toliau, o tautiškumas
ir patriotiškumas taps mūsų gyvenimo
dalimi. Kartkartėmis būtina kalbėtis su
vaikais, organizuoti renginius apie gimtąjį
miestą, jame gyvenančius ir gyvenusius
žmones, istorinius paminklus, uostamies

Toma BALSYTĖ

Klaipėdos l.-d. „Rūta“ auklėtoja

Šeima ir darželis – kelias į partnerystę
Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“
bendruomenės projektas „Savo mažom
rankelėm apglėbkim gimtą šalį“ jau tapo
tradicija. Kiekvieną pavasarį visų grupių
vaikai, tėveliai, darbuotojai suburiami į
vieną puikų renginį, skirtą Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo dienai. Šiemet
turėjome išskirtinę progą – šventę organi
zavome LR Seime (tai įgyvendinti padėjo
ugdytinių tėveliai). Seime įkurdinome
pačių gamintus trispalvius malūnėlius –
dovaną pavadinome „Laisvės vėjo gūsis
Lietuvai“. Šia iniciatyva tėveliai prisijun
gė prie „Rugutės“ fondo organizuojamos
akcijos „Palankaus vėjo malūnėliai“ ir
parėmė onkologinėmis ligomis sergan
čius vaikus.
Šis projektas – puiki galimybė ugdyti
pilietiškumą, tautinės savimonės, atsako
mybės už savo tėviškę ir šeimą pradmenis
nuo ankstyvojo amžiaus. Tad tėveliai kartu
su vaikais mąstė, kaip originaliai pasvei
kinti Lietuvą nepriklausomybės atkūrimo
dienos proga. Šventės idėja – visiems
drauge tapyti tėvynės portretą, spalvinti jį
įvairiausiomis priemonėmis. Dainavome,
šokome, deklamavome, sveikinome savo
šalį – taip drauge įgyvendinome savo su
manymus. Juk mažiesiems įdomiausia ne
kalbų klausytis, o ką nors veikti kartu, su
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mama ir tėčiu ar su visa šeima. Šventės
dalyvius pasveikino LR Seimo nariai,
Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo
skyriaus atstovė.
Tėvelių ir vaikų pasirodymus pradėjo
mažiausieji – atskleidė pasididžiavimo
lietuviška duona temą. „Viščiukų“ grupės
auklėtiniai sekė pasaką „Kaip vilkas duoną
kepė“. Senovėje duona vienijo visą šeimą,
vaikai dirbdavo kartu su tėvais ir seneliais
bei perimdavo tradicijas ir papročius.
Didingai nuskambėjo „Vyturiukų“ gru
pės vaikučių ir tėvelių bendros kūrybos
eilėraštis „Odė Vilniui“. Visus sudomino
„Kiškučių“ grupės atstovų pasakojimas
apie lietuvių liaudies kūrybos dalį – žaidi
nimus ir t. t. Priešmokyklinukai – „Mešku
čių“ grupės vaikučiai – ir jų tėveliai atrado
puikią idėją, kaip pasakojimas „Kaip Lie
tuvą nuo priešų gynė partizanai“ gali padė
ti perteikti didžios pareigos svarbą, meilę
savo tėvynei ir tautai. „Papūgėlių“ grupės
vaikučiai ir jų tėveliai sukūrė improviza
ciją apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį
pagal knygą „Išėjau su Čiurlioniu. Tuoj
grįšiu“ – įgyvendindami tokias idėjas ma
žyliai giliau perima patirtį. Visus sužavėjo
„Meškučių“ grupės ugdytinės, konkuro
„Dainų dainelė“ dalyvės Ritos Margaritos
Jakubėnaitės kūrinys „Sniego princesėlė“.

Dainininkai Sasha Song, Lina Žilins
kaitė, Dainė Baumilė, Rūta Žibaitytė,
Vaidotas Baumila, Dainotas Varnas susi
rinkusiesiems padovanojo keletą dainų.
Renginio pabaigoje nuskambėjo vaikučių
ir pedagogių jungtinė daina „Nupiešiu
Lietuvą“.
Tokie renginiai plečia vaiko suvokimą
ir raiškos galimybes, skatina kūrybišku
mą, lavina improvizacinius gebėjimus,
ugdo meilę gimtajai kalbai, jos grožiui,
papildo žodyną. Darželio ir šeimos tar
pusavio santykių harmonija – svarbus
veiksnys, padedantis visapusiškai ugdyti
mažylį. Pakviesdami tėvelius dalyvauti
šventiniuose pasirodymuose, paįvairiname vaikų ugdymo procesą. Tai padeda
geriau pažinti savo atžalas skirtingose
aplinkose, atsiranda glaudesnis tarpusa
vio ryšys, pasitikėjimas ir pagarba. Kiek
džiaugsmo vaikams suteikia pasiruošimas
drauge bei smagios emocijos šventėje.
Šis renginys yra puikus tėvų ir darželio
bendradarbiavimo pavyzdys.
Laimutė GIRDAUSKIENĖ
Auklėtoja metodininkė

Violeta PAŠKEVIČIENĖ

Vyr. auklėtoja

Kai noriu, rimtai dirbu,
kai nenoriu – tinginiauju
Į Vilniaus lietuvių namus susirinko mo
kiniai, turintys asmeninės patirties, kaip
derinti mokymąsi ir darbą, savanoriškos
praktikos, norintys diskutuoti apie galimy
bes darbdaviui pasiūlyti savo paslaugas,
prisistatyti, susikurti gyvenimo aprašymą.
Iš viso konferencijoje buvo perskaityta 16
pranešimų. Mokiniai atvyko iš Rimdžiūnų
vidurinės mokyklos lietuvių mokomą
ja kalba (Baltarusija), Punsko Dariaus
ir Girėno gimnazijos lietuvių bei lenkų
mokomosiomis kalbomis (Lenkija) ir iš
Vilniaus. Išsamų pranešimą apie jauni
mo įsidarbinimo galimybes Lietuvoje
bei praktiškus patarimus, kaip pasirengti
darbui, pristatė Vilniaus teritorinės darbo
biržos Jaunimo darbo centro skyriaus ve
dėja Jolanta Skirmantienė.
Konferencijos dalyviai galėjo palyginti
mokinių darbo galimybes Baltarusijoje,
Lenkijoje ir Lietuvoje. Svarbiausia, kad
kiekvienos šalies įstatymai gina jauno
žmogaus fizinę ir psichinę sveikatą nuo
bet kokios formos išnaudojimo. Konfe
rencijoje paaiškėjo, kad sunkiau sekasi
įsidarbinti mažų miestelių, rajonų mokyk
lų mokiniams, todėl daugelis jų dirba tėvų
ūkiuose, pas pažįstamus, šeimos draugus.
Kaip pažymėjo Vilniaus Senvagės gimna
zijos mokiniai, pirmiausia susirasti darbą
padeda šeima, pažįstami, draugai ir tik
vėliau interneto svetainės, darbo birža.
Suderinti darbą ir mokslą sunku – apie
tai kalbėjo Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos

mokinys Mantas Čiužas. Anot jo, intensy
vus mokymosi planas ir nelankstus darbo
grafikas bei darbdavio nenoras prisiimti
atsakomybės už jauną žmogų apriboja
darbų įvairovę. Dirbantis mokinys aukoja
savo laisvalaikį ir poilsį, tad dažnai nuken
čia mokymosi kokybė. Dauguma mielai
dirba vasarą – apie tai pasakojo penki pra
nešėjai. Kaip sakė Vilniaus šv. Kristoforo
gimnazijos mokinys Deividas Žilionis,
kiekviena darbo patirtis padeda įvertinti
save bei suprasti uždarbio vertę. Vilniaus
lietuvių namų mokiniai Paolo Fronzoni
ir Anastasija Costiuc vasarą dirbo ir už
sienyje, ir Lietuvoje. Jų nuomone, atlygis
už darbą bei įgyta patirtis skiriasi. Svetur
dirbti sunkiau: didelė atsakomybė už save,
tačiau puiki galimybė patobulinti užsienio
kalbos įgūdžius.
Konferencijos dalyviai mielai išklausė
savanoriavimo patirties turinčius prane
šėjus – vyresniųjų klasių mokiniai noriai
savanoriauja, dauguma tą daro įvairiuose
renginiuose. Vilniaus r. Kalvelių „Auš
ros“ gimnazijos mokinė Agnė Pašutaitė
daugiau nei dvejus metus savanoriauja
gyvūnų prieglaudoje. Nors visi mano, kad
ateityje ji dirbs veterinare, pati Agnė to
patvirtinti nenori, tačiau įgyta patirtis itin
svarbi. O Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos
mokinės Skaistė Šukaitytė ir Justina Bol
gova tapo vaikų ir jaunimo dienos centro
„Mūsų nameliai“, įsikūrusio Naujosios
Vilnios kultūros centre, savanorėmis ir tuo
labai džiaugiasi. Pranešėjos tvirtino, kad

Vilniaus lietuvių namų Jaunųjų konsulų
klubas kasmet organizuoja užsienio lie
tuvių ir Lietuvos mokyklų vyresniųjų kla
sių mokinių konferenciją. Šių metų tema
„Noriu dirbti – misija (ne)įmanoma“.

„jaunam žmogui ne mažiau svarbu ieško
ti savo tapatumo ir kitose terpėse, ypač
susijusiose su socialiniais santykiais.“
VšĮ „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos
mokiniai Aušrinė Luneckaitė, Žilvinas
Magdušauskas, Emilis Korickij tvirtino,
kad savanorystė padeda įgyti naujų žinių,
bendravimo įgūdžių, užmezgti naujas
paž int is, prap leč ia draug yst ės ryš ius.
Džiug u, kad konf er encijoje dalyvavo
Rimantas Leonavičius, Vilniaus lietuvių
namų absolventas, Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto žurnalistikos
studentas, kuris pasidalijo darbo kavinėje
patirtimi ir pastebėjimais. Vienas jų ypač
svarbus: „Jūsų darbas – mokytis, šiandien
jis yra svarbiausias.“
Kieno pranešimas konferencijos daly
viams patiko labiausiai? Tai VšĮ „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos III klasės
mokinių Manto Jacevičiaus ir Skirmanto
Kokanausko parodytas filmas „Kaip pasi
ruošti pokalbiui su darbdaviu?“ (vadovė
ekonomikos ir verslumo mokytoja Liud
mila Skinderienė). Jie sugebėjo linksmai
ir įdomiai pažvelgti į besiruošiančio dirbti
jaunuolio rūpesčius. Keliais balais nuo jų
atsiliko Vilniaus r. Marijampolio Meilės
Lukšienės gimnazijos III klasės mokinys
Danielius Krasauskas, skaitęs pranešimą
„Noriu dirbti mokytoju – misija neįmano
ma“. Jis pristatė savo nedidelę pedagoginę
praktiką, o kad būtų užtikrinčiau – parodė
muzikos mokytojo interviu apie pasirinki
mą ir pašaukimą.
Organizatoriai renginio pa
baigoje paprašė dalyvių atsa
kyti į keletą klausimų. Visi
teigė, kad tokios konferencijos
mokinių bendruomenei nepa
prastai reikalingos. Pastebėta,
kad du trečdalius dalyvau
ti konferencijoje paskatino
mokytojai (62 proc.), o kiti
norėjo pasidalyti savo darbo
patirtimi, įgyti įgūdžių, kaip
rengti bei pristatyti pranešimą.
Išs is kird am i konf er enc ij os
dalyviai sustojo bendrai nuo
traukai. Tegul kartu praleistas
laikas išlieka ne tik joje. To
linkėdami pasižadėjome kitais
metais vėl susitikti.
Irina Mickutė

Vilniaus lietuvių namų Užsienio
lietuvių švietimo skyriaus
vyresn. metodininkė
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Dviem sakiniais
Popietė su poete
Zita Gaižauskaite
Artėjant šv. Velykoms ir Tarptautinei
vaikų knygos dienai, Šiaulių Dainų pro
gimnazijoje suskambo posmai. Į susiti
kimą mokyklos bibliotekoje pakviesta
žinoma vaikų poetė Zita Gaižauskaitė.
Mažieji progimnazijos skaitytojai šiam
susitikimui ruošėsi dvi savaitės: ketvirto
kė Meida Lionaitė su muzikos mokytoja
Gitana Norvaišiene pagal autorės žodžius
paruošė dainelę „Saulės lašeliai“, o pir
mokai Marija Kurapkytė ir Matas Vaitkus
išmoko eilėraštukus.

Renginio pradžioje susirinkusiuosius
aplankė Velykų bobutė. Ji iš žiūrovų salės
pasikvietė vaikus, „paslėpė“ po kaukė
mis ir drauge vaidino Velykų herojus:
kiškį, genį, saulutę, katiną, varliuką, visi
personažai išsirikiavo scenoje ir dekla
mavo eiles. Improvizuotas vaidinimas
mokiniams nepaprastai patiko, skambėjo
juokas ir plojimai.
Antroje susitikimo dalyje eilėraščius
deklamavo autorė: kvietė vaikus mylėti
Tėvynę, gerbti savo mokytoją, mandagiai
elgtis ir skaityti knygeles. Taip pat poetė
atsakė į mokinių klausimus. Pasibaigus
renginiui prie viešnios išsirikiavo pulkas
vaikų – daugelis norėjo autografų ar kartu
nusifotografuoti.
Z. Gaižauskaitės eilėraščiai – skambūs,
greitai įsimenami. Autorė visus juos dekla
mavo mintinai, kaip pati sakė: ,,Nemoku
skaityti“. Tikimės, kad poetė dar ilgai
džiugins savo naujomis knygelėmis.
Rima VAINAUSKIENĖ
Vyr. bibliotekininkė
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Paminėjo Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo metines

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruo
menė dalyvavo įvairiuose renginiuose –
taip paminėjo Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 26-ąsias metines. Gimnazistai
prisijungė prie socialinio projekto palaikyti taiką ir vienybę žemėje „Apkabinkime
žemę“. Žinome, kad du kartus per metus savo nepriklausomybę mininti Lietuva
visada buvo ir bus dėkinga mūsų suverenitetą pripažinusioms bei duris į lygiateisį
bendradarbiavimą atvėrusioms valstybėms. Mokiniai per akciją dėkojo toms šalims,
kurios kažkada išdrįso pasakyti: „Lietuva, mes pripažįstame Tave kaip valstybę.“
Mokyklos bendruomenė kovo 10 d. kartu su folklorinio ansamblio „Vieversėlis“
kolektyvo nariais sugiedojo Lietuvos himną ir dainavo patriotines dainas. Per trečią
pamoką vyko nacionalinis istorijos konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, gimna
zijoje veikė knygų ir straipsnių ekspozicija „Tautos kelias į laisvę“.
Kovo 11-ąją mokiniai kartu su gimnazijos direktore Jūrate Kaščiuškiene vyko
į trispalvės žygį „Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi“, kurį organizavo Krašto
apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai. Vėlyvą
rytą būrys žmonių susirinko prie Salduvės piliakalnio, kad nuneštų šalies trispalvę
į Prisikėlimo aikštę. Pasak organizatorių, šiemet tokių savanorių prisijungė daugiau
nei pernai – per 300. Dviejų šimtų metrų ilgio Lietuvos trispalvė buvo nešama nuo
Salduvės piliakalnio iki Prisikėlimo aikštės.
Istorija mus moko: laisvė nėra duotybė – ją turime kasdien įprasminti savo
darbais, tikėti ir susitelkti.
Regina BUČINSKIENĖ
Istorijos mokytoja

Gimnazijoje – parodos
Šiaulių Lieporių gimnazijoje tęsia
ma tradicija erdves puošti pačių sukur
tais meno dirbiniais. Šį kartą mokyk
los fojė atidaryta apskaitininkės Vidos
Urbonienės kryželiu siuvinėtų darbų
paroda. Autorė savo kūrinius parody
ti bendruomenei pažadėjo gimnazijos
raštinės vedėjos Inos Jakubauskienės
šia technika atliktų darbų ekspozici
jos atidarymo renginyje.
Žiūrėdamas į siuvinėtus
paveikslus suvoki, kiek
reikia kruopštumo ir kan
trybės. Tą pačią dieną
antro gimnazijos aukšto
fojė savo tapybos darbus
pristatė pirmųjų klasių
gimnazistai.

Rita NORKUTĖ
Aida ŠLIAŽIENĖ

Lieporių g-jos mokytojos

Dviem sakiniais
Kai svajonės tampa realybe...

Aštuntokų anglų kalbos olimpiada Latvijoje

Kovo 4-oji grupelei Alytaus Šaltinių pagrindinės
mokyklos bendruomenės narių buvo įsimintina – juos
priėmė LR Prezidentas Valdas Adamkus. Šiltas, jaukus
ir nuoširdus pokalbis prezidentūroje vyko ilgiau nei
valandą.

Jelgavos (Latvija) švietimo centre vykusioje Šiaulių ir Jelgavos
miestų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje Šiaulių Dainų pro
gimnazijos auklėtinis Klaidas Krasauskas laimėjo III vietą. Dalyviai
užduotis turėjo atlikti kompiuterine, specialiai sukurta anglų kalbos testavimo programa, padėjusia įvertinti jų skaitymo, rašymo, kalbėjimo
bei gramatikos žinias. Aštuntokams šis testavimo būdas labai patiko.
Vėliau mišrios latvių ir lietuvių mokinių komandos dalyvavo vikto
rinoje – šmaikščios ir įdomios užduotys padėjo artimiau susipažinti.
Vaikai bendravo anglų kalba, vaidino ir improvizavo. Po apdovanoji
mų olimpiados dalyviai išskubėjo į apžvalginę ekskursiją po Jelgavą.
Kitais metais panaši anglų kalbos olimpiada bus organizuojama
Šiauliuose, tad į svečius atvyks mokiniai iš Latvijos.
Kristina BLIŪDŽIUVIENĖ
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Dainų progimnazijoje išrinktas gražiausių
lietuviškų žodžių dešimtukas

Mokiniai bu
vo paruošę įvai
rių klausimų: iš
girdo Preziden
to pasakojimus
apie vaik yst ę,
mokyklos me
tus, pomėgius, planuojamas keliones. V. Adamkus pa
pasakojo ir apie kvailiausią vaikystės išdaigą, juokingą
nutikimą su Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentu
Ronaldu Reiganu, pasidalijo prisiminimais apie pirmąjį
mokytoją ir atskleidė, kaip švenčia valstybines šventes.
Prezidentas mokyklos bibliotekai bei kiekvienam daly
viui padovanojo po knygą su autografu. V. Adamkaus
įrašas mokyklos garbės svečių knygoje įkvepia augti:
„Didžiuojuosi Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla:
veskite mūsų jaunąją kartą laisvės ir žmogaus pagarbos
žmogui keliu. Tegul Lietuvos laisvės kovų ir laimėji
mų pavyzdžiai būna kelrodis visą gyvenimą. Sėkmės!
Valdas Adamkus, 2016-03-04.“
Erika POŠKEVIČIENĖ, Vilija PIGAGIENĖ
Mokytojos

Vaikų įspūdžiai po susitikimo
Antrokė Viktorija: „Aš sakiau, kad man labai patinka
švęsti gimtadienius, klausiau, ar Prezidentas irgi tai
mėgsta. Jis pasakė, kad mes turime vienodą skonį ir net
paspaudė man ranką. Ir jis niekada negalvoja, kad yra
senas. Sako, kad yra vyresnis. Tad liepė ir man taip vi
sada galvoti bei būti jaunai širdyje.“
Ketvirtokas Tomas: „Kai grįžau namo, pagalvojau,
kad man vieninteliam iš giminės teko laimė susitikti su
Prezidentu ir gauti jo autografą bei palinkėjimą knygoje.“
Ketvirtokė Vesta: „Tai labai šiltas, malonus ir geras
žmogus. Daug šnekėjo apie pagarbą žmonėms. Man
patiko, kad jis šiltai kalba apie savo šeimą. Pavyzdžiui,
aš klausiau, ar Prezidentas mėgsta šokoladą, jis atsakė,
kad saikingai, bet juokdamasis pridūrė, kad to reikėtų
klausti Almos (jo žmonos).“

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė Valsty
binės lietuvių kalbos komisijos iniciatyvai nuo vasario 16 d. iki kovo
11 d. šalyje rengti Lietuvių kalbos dienas. Lietuvai, kaip valstybei, tai
labai reikšmingas sprendimas. Dar Mikalojus Daukša 1599 m. rašė,
kad gimtąją kalbą laikąs svarbiausiu tautos požymiu.
Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė (mokytojai, mokiniai
bei tėveliai), įprasmindami Lietuvių kalbos dienas, rinko gražiausių
lietuviškų žodžių dešimtuką. Rezultatai ir nustebino, ir pradžiugino.
Gražiausi lietuviški žodžiai mums išsirikiavo šitaip: meilė, draugystė,
draugas, ačiū, tėvynė, mama, motinėlė, Lietuva, šeima, saulė, laisvė,
ąžuolas.
Ne veltui M. Daukša išaukštinti kalbai „Postilėje“ skiria pakiliau
sias eilutes: ,,Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies
gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausiai
išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendru
mą, santaiką ir brolišką meilę.“
Vijoleta TOLVAIŠIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

„Kodėl verta
savanoriauti?“

Savanorystė – veikla, atliekama savo noru,
be finansinio atlygio ir naudinga kitam žmo
gui ar bendruomenei. Šiaulių Dainų progim
nazijoje apie savanorystę kalbėjome apskrito
jo stalo diskusijoje „Kodėl verta savanoriauti?“. Renginyje dalyvavo
Europos savanorių tarnybos, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos savanoriai Ester Ceriani iš Italijos bei Ivanas Garea Marti
nas iš Ispanijos, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos auklėtiniai, Šiaulių
lengvosios atletikos ir sveikatingumo skyriaus „Sportas visiems“ sa
vanoriai Erika Danilovaitė ir Vilius Kliminskas, Dainų progimnazijos
samarietės Greta Gedminaitė ir Eglė Genytė bei kiti mokiniai.
Dalyviai dalijosi asmenine savanoriškos veiklos patirtimi. Visi susi
domėję klausėsi svečių iš užsienio istorijų: Ester ir Ivanas papasakojo,
kodėl jie tapo savanoriais, kodėl pasirinko Lietuvą, Šiaulius, o moki
niai galėjo užduoti rūpimus klausimus apie savanorių darbą. Svečius
atlydėjo ir viską vertė vyr. bibliotekininkė Danutė Meškaitė. Diskusijos
dalyviai sutarė, kad pagrindiniai savanoriškų veiklų motyvai – noras
padėti kitiems, būti reikalingiems, prasmingai praleisti laiką, rasti
draugų ir t. t. Savanorystė gali būti puikus kelrodis, padedantis susi
vokti ir pamatyti savo gebėjimus. Renginio pabaigoje dalyviai rašė
mintis apie šią veiklą, iš jų buvo suformuotas „Savanorystės medis“.
Gitana KURAPKIENĖ
Socialinė pedagogė
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ŠVIETIMO NAUJIENOS
Informacinis leidinys

Sužavėti Antoni Gaudi architektūros

Šiaulių dailės galerijoje buvo surengta tarptautinė tarpdalykinė teorinė-praktinė mokytojų ir mokinių konferencija „Gamtos ir Dievo vienybė Antoni Gaudi kūryboje“.
Apie tai skaitykite „Švietimo panoramos“ 24 p.

www.sac.smm.lt

Ankstesnius numerius rasite portalas.emokykla.lt – Elektroniniai leidiniai.

www.facebook.com/pages/Švietimo-naujienos/360526820653464
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