Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2013 m. Nr. 7 (329)

Švietimo panorama

Meilės Lukšienės 100-osioms
gimimo metinėms
Istorinės atminties retrospektyva . ..........2
Reikia didelio darbo.................................4
¢

¢

¢

1863 m. sukilimui skirtas projektas
skatina tautų bendrystę...........................6
Pilietiškumo pamokos projektinėje
veikloje....................................................7

Projektai
Paroda „Mokykla“, dvejus metus iš eilės sulaukusi ypatingo
lankytojų dėmesio, šiemet vyks gruodžio 6–8 dienomis.
Renginio organizatoriai kviečia visus švietimo dalyvius būti iniciatyviems ir išradin
giems, vis atrasti ką nors nauja – ne tik parodos erdvėse, bet ir kasdien mokykloje.  
Šių metų tema – lyderystė, kuri yra svarbi kūrybiškos, veiklios, pilietiškos visuome
nės prielaida. Siekiant tokios visuomenės, dėmesį reiktų kreipti ne vien į mokymosi
rezultatus, bet ir į daugybę kitų aspektų, pavyzdžiui, į socialinį ir emocinio intelekto
lavinimą, laisvų, atsakingų ir novatoriškų asmenybių ugdymą. Todėl švietimo insti
tucijų tikslas – gerinti ugdymo turinį, kelti pedagogų kvalifikaciją, skleisti lyderystės
ir pažinimo džiaugsmu nuspalvinto abipusio mokymosi idėjas.
Parodoje vyks lyderystės forumas, kuriame bus pristatomos naujausios Europos
ekspertų ir vadovų įžvalgos, aptariami numatomi šalies veiksmai šioje srityje. Taip
pat tikimasi įkvepiančių švietimo lyderių iš Lietuvos ir užsienio pranešimų. Mokyklos
ir mokytojai lyderiai visas tris dienas dalysis gerąja patirtimi, netradiciniais mokymo
būdais, o lankytojai galės su jais diskutuoti, jiems užduoti klausimus.
Dar vienas parodos akcentas – gamtos mokslai, pasaulio pažinimas, kurių moky
masis turėtų tapti nuotykių ir atradimų kupina kelione. Juk pasaulio pažinimas pra
dedamas dėstyti dar darželyje, o vėliau užima didelę mokinių pamokų ir kasdienio
gyvenimo dalį.
Kaip turėtų atrodyti idealus chemijos, biologijos, astronomijos, fizikos, geografi
jos kabinetas? Kaip kuo tikslingiau panaudoti išmaniąsias technologijas pristatant
šiuos mokslus vaikams, o pasaulio pažinimo pamokas paversti patraukliu reginiu?
Siekiant atkreipti mokyklų vadovų ir mokytojų dėmesį į galimybę kitaip, neformaliai
dėstyti gamtos (ir kitus) mokslus, supažindinti su tam reikalingomis priemonėmis,
bus įrengtos interaktyvios erdvės, kuriose vyks improvizuotos pamokos.
Gražia tradicija tampanti paroda „Mokykla“ yra išskirtinė vieta susitikti ir pabendrauti
švietimo naujovėms neabejingiems mokyklų, verslo, nevyriausybinių organizacijų
atstovams, mokiniams, jų tėvams ir visiems besidomintiems šiuolaikiniu ugdymu.
Renginį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centras
su parodų ir kongreso centru „Litexpo“.
Daugiau informacijos rasite www.parodamokykla.lt.
Martyna BRAŽIŪNAITĖ
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Paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks iki rugsėjo 20 d.
Tai vienas iš renginių, skirtų UNESCO 2013 m. minimai sukakčiai – M. Lukšienės
100-osioms gimimo metinėms. Parodoje panaudoti dokumentai iš Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyrių, Vilniaus
universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus, M. Lukšienės šeimos ir asmeninio Ele
nos Tervidytės archyvų. Bus eksponuojami dokumentai, pristatantys M. Lukšienės
(1913–2009) gyvenimą ir įvairiapusę veiklą.
Rugpjūčio pabaigoje Mokslų akademijos Didžiojoje salėje bus atidaryta kilnojamoji
paroda, taip pat skirta M. Lukšienės gimimo šimtmečiui. Tokiu būdu dalis unikalių
mokslininkės dokumentų bus pristatyti plačiajai visuomenei.
Rasa SPERSKIENĖ
Parodos rengėja, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja
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Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms

Istorinės atminties retrospektyva
Stasys Matjošaitis-Esmaitis – pedagogas, žurnalistas,
literatas, vadovėlių mokykloms autorius,
kultūros ir politikos veikėjas
Pernai Lietuvos švietimo istorijos muziejuje pristatyta virtuali
paroda „Atminties spalvų retrospektyva“, skirta garsaus peda
gogo Stasio Matjošaičio-Esmaičio 135-osioms gimimo metinėms
paminėti. Šiais metais minime iškilios Lietuvos pedagogės Meilės
Matjošaitytės-Lukšienės 100-ąsias gimimo metines. Mokslininkės
gyvenimui ir pedagoginei karjerai jis turėjo neabejotinai didžiau
sią įtaką.
S. Matjošaitis-Esmaitis gyveno ir dirbo sudėtingu, bet kartu
ir istorinių įvykių gausa išsiskiriančiu XIX a. pabaigos ir XX a.
pirmosios pusės laikotarpiu. Esmaitis – S. Matjošaičio slapy
vardis. S. Matjošaitis, kaip ir daugelis šviesuolių, lietuviškos
spaudos draudimo metais nelegalioje spaudoje rašiusiųjų au
torių, vartojo slapyvardžius. Jie buvo būdingi ir vėliau – tarpu
kariu. Beje, kiti to meto visuomenės veikėjai, vadovėlių autoriai,
S. Matjošaičio bendraminčiai turėjo ir ne po vieną, o kur kas
daugiau slapyvardžių.
S. Matjošaitis gimė 1877 m. Veiverių valsčiuje, Kraujučių
viensėdyje. Jis, kaip ir daugelis Lietuvos inteligentų, gimusių
XIX a. pabaigoje, pirmuosius mokslus baigė „daraktorių“ mo
kykloje. Veiverių mokytojų seminarijoje, kuri parengė daug
pažangių lietuvių mokytojų ir kultūros darbuotojų, S. Matjošai
tis įgijo pirmuosius pedagoginio darbo įgūdžius, susipažino su
pedagogikos teorija. Tačiau dvidešimtmetis jaunuolis Lietuvoje
savo žinių panaudoti negalėjo – negavo darbo ir buvo privers
tas jo ieškoti svetimoje šalyje. Nenoromis prašymą dėl darbo
mokykloje išsiuntė į Lenkiją. Netrukus gavo atsakymą – pasky
rimo raštą mokytojauti netoli Liublino. Pirmą kartą S. Matjošaitis
išvykdamas iš Lietuvos savo dienoraštyje užrašė tokias mintis
(beje, rašė neįprastai – trečiuoju asmeniu).
Motutė atidavė paskutinius penkis rublius sūnaus kelionei,
bet šių pinigų neišteko nė geležinkelio bilietui nusipirkti. Tad
Stasys pasiskolino 40 rublių iš vyresniojo brolio, kuriam paliko
vekselį, pasižadėdamas grąžinti kiekvienu pareikalavimu. Mat
tėvai, dėl senatvės nepajėgdami sunkių darbų dirbti, pavedė ūkį

S. Matjošaitis su šeima. Iš dešinės: S. Matjošaitis, J. Biliūnienė-Matjošaitienė,
dukra M. Matjošaitytė-Lukšienė, žentas K. Lukša ir anūkai. 1948 m.

vyresniajam savo sūnui Antanui. Jau daug metų Antanas ūkį
valdė, nieko niekam neduodamas. Dar motutė atnešė skilan
džio gabalą, duonos kampelį ir keletą kietai džiovintų sūrių, o
sesuo davė porą marškinių, kelnių ir drobės paklodei pasisiūti.
Visa tai Stasys susidėjo į pintinę ir išsinešė į vežimą.
Po aštuonerių metų, praleistų mokytojaujant Lenkijoje,
1905 m., atsiliepdamas į Lietuvos mokytojų sąjungos (LMS)
kvietimą, S. Matjošaitis grįžo į Lietuvą ir tais pačiais metais da
lyvavo pirmajame Lietuvos mokytojų suvažiavime, vykusiame
žymaus lietuvių veikėjo Gabrieliaus Landsbergerio-Žemkalnio
bute. Čia pagrindinė svarstyta tema – lietuviškos mokyklos
sukūrimas: mokymo programų rengimas, mokytojų ugdymas,
vadovėlių leidyba ir visi kiti švietimo reikalai. Visų šių rūpesčių
našta gulė ir ant S. Matjošaičio pečių. Netrukus jis pradėjo mo
kytojauti Žemaitkiemio pradinėje mokykloje (Ukmergės apskr.),
bet neilgai čia užsilaikė. Už lietuvybės skleidimą buvo atleistas
iš darbo. LMS ypač aktyviai gynė mokytoją S. Matjošaitį, pa
skelbdama boikotą, kad pašalintas mokytojas būtų sugrąžintas
į darbą. Boikotas tuomet buvo viena iš kovos su caro valdinin
kų savivale priemonių. Jam pavyko rasti darbą Kauno Šančių
„Saulės“ švietimo draugijos pradinėje mokykloje. Čia jis mokė
ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, organizavo viešus ir slaptus
susirinkimus, paskaitas, spektaklius, išvykas. Subūrė Šančių
ir Aleksoto jaunimo chorą. Dėstė Juozo Vokietaičio suorga
nizuotuose mokytojų rengimo kursuose. Rūpinosi, kad būtų
kuo daugiau mokyklų, kuriose dėstoma lietuvių kalba. Tačiau
1908 m. S. Matjošaitis dėl tų pačių priežasčių buvo priverstas
kraustytis ir iš Šančių. Įsikūrė Vilniuje, čia su Mykolu Biržiška ir

S. Matjošaitis su šeima Kaune.
Iš kairės: S. Matjošaitis, J. Biliūnienė-Matjošaitienė,
dukra M. Matjošaitytė ir sūnus S. Matjošaitis.
Kaunas, 1934 m.
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Gabriele Petkevičaite trumpai dirbo „Vilniaus žinių“ redakcijoje.
Tų pačių metų pabaigoje išvyko į Rygą, priglaudusią daug iš
Lietuvos pasitraukusių lietuvių inteligentų. Rygoje S. Matjo
šaitis susitiko su kitais garsiais pedagogais Pranu Mašiotu ir
Marcelinu Šikšniu. Kartu dalyvavo lietuvių draugijų „Žvaigždė“
ir „Kanklės“ veikloje. Redagavo laikraštį „Rygos garsas“, rašė
straipsnius į leidinius „Rygos naujienos“ ir „Lietuvos ūkininkas“.
1908–1911 m. dirbo Rygos lietuvių pašalpos draugijos mokyk
los mokytoju. Nors tuo metu Rygoje gyveno ir dirbo nemažai
lietuvių (per 6500) ir vyko aktyvi lietuviška švietėjiška veikla,
tėvynės ilgesys buvo nenumaldomas.
1911 m. S. Matjošaitis grįžo į Lietuvą ir tų pačių metų šla
pią rudenį iš Kuršėnų stoties „atbrido“ į Šiupylių bažnytkaimį
(Šiaulių apskr.), kurio pagrindiniai „švietimo ir kultūros“ centrai
buvo bažnyčia ir alaus darykla su smukle. Kai S. Matjošaitis
čia ėmė mokytojauti, pamažu daug kas pakito. Jo iniciatyva
buvo pastatyta nauja mūrinė pradinė mokykla, šiupyliškius
pasiekdavo pažangi lietuviška spauda. Buvęs jo mokinys, žur
nalistas, rašytojas Augustinas Gricius rašė: Kilus 1914 m. karui,
S. Matjošaitį mobilizavo į kariuomenę. Šiupyliuose jis tebuvo
trejus metus – nuo 1911 iki 1914 m. Bet kokie žymūs pakitimai
ėmė reikštis Šiupyliuose! To bažnytkaimio ir apylinkių kaimų
buities tamsoje ėmė spingsėti žiburėliai, kurių jau nebeužpūtė
jokios audros.
Panašiai vienu laiku Šiaulių apskrityje mokytojavo ir kiti, tuo
metu dar plačiau nežinomi, vėliau garsūs pedagogai, mokyk
linių vadovėlių autoriai – Jonas Murka ir Antanas Vireliūnas,
be kurių sunku įsivaizduoti nepriklausomos Lietuvos pradinių
mokyklų kūrimosi procesą. Knygoje „Mokytojas Jonas Murka“
pedagogas Juozas Kašys rašė: Taip jau atsitiko, kad J. Murka
ir S. Matjošaitis buvo A. Griciaus, kilusio taip pat iš Šiupylių,
mokytojai. Rašytojas paliko apie juos prisiminimų. Jie labai
įdomūs, betarpiški. Verta pacituoti vieną kitą gabalėlį: „Aukštas,
stipraus sudėjimo, garbiniuotais plaukais žmogus, sėdėdamas
prieš pilnus vaikų suolus, nuolat pasakojo ką nors iš Lietuvos
istorijos. Paskui ėjo lietuvių kalbos pamokos. Žinoma, visa tai
ėjo rusų valdinės pradžios mokyklos kitų programos dalykų
sąskaita. Jis Šiupylių pradžios mokykloje Šiaulių apskrityje
gaivino lietuvį, kėlė lietuvio sielą, ne tik „gramatną“ žmogų;
ruošė pilietį, tik ne didžiajai matuškai Rusijai.“
1917 m. S. Matjošaitis atsidūrė Voroneže. Čia įsitraukė į
Lietuvių draugijos nukentėjusiesiems dėl karo šelpti veiklą,
rūpinosi lietuviškų knygų leidyba, o po metų parengė ir išleido
elementorių „Sakalėlis“, kuris nepriklausomoje Lietuvoje su
silaukė daugiausia leidimų. Tais pačiais metais grįžo į Vilnių
ir skleidė lietuvybę lenkų okupuotame Vilniaus krašte. Dirbo
Lietuvos socialdemokratų partijos laikraščio „Darbo balsas“
redakcijoje, Švietimo ministerijoje rūpinosi pradiniu švietimu,
organizavo pirmąjį visuotinį Lietuvos mokytojų suvažiavimą,

Lietuvių inteligentų išvyka į Birštono apylinkes. Išvykos vadovas J. Tumas-Vaižgantas. Iš dešinės antra ant žolės
sėdi M. Matjošaitytė. Iš kairės antra stovi J. Biliūnienė-Matjošaitienė, ketvirtas – J. Tumas-Vaižgantas, penktas –
S. Matjošaitis-Esmaitis. Nuotraukoje M. Matjošaitytei 12 metų. Birštonas, 1925 m.

kuris numatė svarbiausias lietuviškų mokyklų gaires. 1919 m.
su Juozu Tumu-Vaižgantu leido „Nepriklausomą Lietuvą“, o ją
uždarius – „Vilniaus aido“ dienraštį. Apie S. Matjošaičio straips
nius prof. Magdalena Karčiauskienė rašė: Tuo metu Matjošaitis
paskelbė vertingų straipsnių apie pradinį ugdymą, propagavo
„aktyviosios mokyklos“ idėjas, kraštotyrinį, vaizdumo bei vaikų
kūrybingumo ir aktyvumo principus, kurie ypač svarbūs ugdant
gimtąją kalbą. Pasisakė prieš ankstyvą gramatikos mokymą ir
piktnaudžiavimą diktantais. Pabrėžė ugdymo integraciją bei
koreliaciją, būtinumą derinti protinį, fizinį, estetinį auklėjimą
su darbo įgūdžių lavinimu, pavyzdžiui, mokant piešti, lipdyti ir
pan., kartu ugdyti kalbą, skatinti įvairių rūšių pasakojimus. Šias
pedagogines mintis siekė įgyvendinti ir savo elementoriuje.
S. Matjošaitis aktyviai dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos
(LMD) ir LMS veikloje bei Vilniaus krašto lietuvių kultūriniame
gyvenime. 1922 m. – „Kultūros“ bendrovės steigėjas, 1924 m.
išrinktas LMD valdybos nariu, 1925 m. – Vilniaus lietuvių klubo
valdybos nariu, 1926 m. organizavo lietuvių ūkininkų suvažiavi
mą Vilniuje. 1927–1929 m. bendradarbiavo leidinyje „Vilniaus
šviesa“. Iki 1933 m. S. Matjošaitis mokytojavo Vilniaus mer
gaičių ir Vytauto Didžiojo gimnazijose, dėstė lietuvių kalbą ir
literatūrą, Lietuvos istoriją bei piešimą. Parašė piešimo vadovėlį
„Veidrodėlis“ (1921 m.), istorijos vadovėlį „Lietuvos istorijėlė“
(1931 m.) ir keturias „Sakalėlio“ knygas.
Per tą aktyvios visuomeninės, švietėjiškos ir pedagoginės
veiklos laikotarpį S. Matjošaičio gyvenime įvyko ir asmeninių
pasikeitimų – 1924 m. jis vedė Juliją Janulaitytę-Biliūnienę, Jono
Biliūno našlę. J. Biliūnienė-Matjošaitienė, kaip ir jos vyrai, buvo
aktyvi visuomenės veikėja. 1904 m. ji baigė odontologijos stu
dijas Charkovo medicinos institute. 1905–1906 m. revoliucinių
įvykių metu aktyviai dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos
veikloje. 1912–1914 m. gyveno Vienoje, čia 1913 m. gimė duktė
Meilytė Matjošaitytė. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui,
grįžo į Lietuvą, bet netrukus 1915 m. pasitraukė į Voronežą ir
dirbo dantų gydytoja lietuvių bendruomenėje. 1918 m. grįžo į
Vilnių. 1931 m. J. Biliūnienė-Matjošaitienė su dukra Meilyte ir
sūnumi Sauliumi persikėlė gyventi į Kauną.
Kai 1933 m. lenkų valdžia mokytoją S. Matjošaitį ištrėmė iš
Vilniaus, jis taip pat persikėlė į Kauną ir apsigyveno su šeima.
Čia toliau tęsė pedagoginę veiklą. „Spaudos fondo“ bendrovė
išleido dar keturias paskutiniąsias jo parengto lietuviško ele
mentoriaus „Sakalėlis“ dalis. Didžiausias S. Matjošaičio-Esmai
čio nuopelnas Lietuvos švietimui – aštuonių dalių „Sakalėlio“
knygos (1918–1942 m.), skirtos šešiametei pradinei mokyklai.
„Sakalėlio“ elementorinė dalis susilaukė net 32 leidimų, kitų
dalių leidimų buvo kiek mažiau – per 20. „Sakalėlio“ autorius
siekė, kad mokymas būtų vaizdingas, patrauklus, praktiškas,
žadinantis mokinio kūrybingumą. Nuo pat pirmųjų „Sakalėlio“
leidimų vyravo žaismingo turinio, patrauklios formos, mokinių
lengvai skaitomi elementorinio ir poelementorinio vadovėlių
tekstai. Tekstai sėkmingai derinami su grožine ir liaudies
kūryba. S. Matjošaitis-Esmaitis aiškiai pasisakė prieš
moralizuojančius tekstus, siekė į skaitinius įtraukti ge
riausių rašytojų kūrinius. Autorius diegė pradinių mokyklų
mokiniams pagarbų požiūrį į rašytojo kūrybą ir asmenybę,
lietuvių tautosaką. Paskiausiai leidžiamuose vadovėliuose
S. Matjošaitis-Esmaitis pateikė dar daugiau lietuvių vaikų
literatūros prozos ir poezijos kūrinių. „Sakalėlį“ iliustravo
žinomi to meto dailininkai: Vytautas Kazimieras Jonynas,
Jonas Juozas Burba, Liudas Truikys. „Sakalėlis“ buvo la
bai populiarus ir plačiai naudojamas tarpukario Lietuvos
mokyklose, su juo užaugo ne viena mūsų tautos karta.
Dar ir šiandien garbūs muziejaus lankytojai su ilgesiu pri
simena „Sakalėlį“, o drauge ir prabėgusią nepakartojamą
savo jaunystę...
Esu įsitikinusi ir nuolatos pakartoju, kad tik gerbdami
savo tautos istorinę atmintį – žmones, dirbusius ir daug
nuveikusius lietuvių tautinės kultūros ir švietimo srityje –
kuriame savo kartos ateitį.
Jūratė JAGMINIENĖ
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejininkė
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Reikia didelio darbo...
Jau Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame su
važiavime dr. Meilė Lukšienė kalbėjo, kad „reikia didelio
darbo norint atkurti ir sukurti šioms dienoms tinkamą žmo
gų <...> reikia labai daug ką pergalvoti“. Tai tebėra aktualu
ir dabar, kalbant apie Lietuvos švietimo tikslus. Mokykloje
vyksta nuolatinė kaita, kuri atneša ne tik naujas galimybes,
patirtis, bet ir nerimą bei suvokimą, kad mokyklai keliami
uždaviniai yra labai dideli. Tokioje situacijoje tampa itin
svarbus ėjimas koja kojon su švietimo naujovėmis, ben
dradarbiavimas, diskusijos, dalijimasis gerąja patirtimi.
UNESCO dėmesys dr. M. Lukšienei skirtas už itin svarbų vaid
menį vystant modernią švietimo sistemą ir ugdant demok
ratišką lietuvių bendruomenę. Siekiant pasikalbėti apie tai
ir kartu pagerbti šios iškilios pedagogės atminimą, Vilniaus
Užupio gimnazijoje surengta Vilniaus miesto mokytojų me
todinė konferencija „Mokinio kompetencijų ugdymas“.
Orientacija į kompetenc ij omis grįstą ugdymą
Kadangi pastaraisiais metais orientacija į kompetencijomis
grįstą ugdymą tapo esminiu švietimo sistemos kaitos akcentu,
mes tam skiriame dėmesį jau ne pirmus metus. Idėja surengti
konferenciją šia tema miesto mastu gimnazijos bendruomenei
kilo prieš metus, surengus gerosios patirties sklaidos metodinę
dieną. Konferencijoje savo patirtimi, kas nuveikta, atrasta, su
kurta, išbandyta kompetencijų ugdymo srityje, dalijosi Vilniaus
Užupio gimnazijos, kitų mokyklų, Ugdymo plėtotės centro
(UPC), Nacionalinio egzaminų centro darbuotojai, o paklausyti
pranešimų susirinko gausus būrys ne tik mokytojų, bet ir mo
kyklų vadovų bei kitų profesijų atstovų iš Vilniaus.
Konferenciją sveikinimu pradėjo Užupio gimnazijos direktorė
Virginija Emilija Navickienė. Pirmasis buvo pristatytas pavaduo
tojos neformaliam ugdymui Virginijos Mackonienės parengtas
kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijų ugdymo gimnazijoje
tyrimas. Apie mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą gamtos
mokslų pamokose kalbėjo Lina Tamošiūnienė bei Toma Norvi
lė; daug įdomių būdų, kaip padėti mokiniams įsiminti sąvokas,
jų apibrėžimus informacinių technologijų pamokose, pateikė
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Svetlana Tokareva, o žaismingai ugdyti mokinių kūrybingumo
kompetenciją kvietė Sigita Žurauskienė; apie savo vadovauja
mo choro „Cantus Veris“ veiklą ir praktinį kompetencijų ugdymą
kalbėjo muzikos mokytoja Nijolė Žylienė, sugebėjusi padėti
klausytojams įveikti nuovargį, atgyti ir net uždainuoti.
Mokymosi mokyt is kompetenc ij os ugdymas
lietuv ių kalb os pamokoje
Tai šio straipsnio autorės pranešimo tema. Mokant mokytis
labiausiai tinka nuosekli pamokos struktūra; aktualijos; darbas
komandoje; akademiniai iššūkiai; informacinės technologijos;
apibendrinimas, refleksija; darbo priemonių paieška, kūrimas
ir taikymas; savarankiškas problemų sprendimas; ryšiai su
realiu pasauliu. Tad pranešėjos siūlomi metodai ir buvo susiję
su tokiais dalykais. Tai patarimai, žaidimai (iš viso jų pristaty
ta 30) buvo sugrupuoti pagal atitinkamus mokinių gebėjimus,
kuriuos mes, mokytojai, turime siekti ugdyti savo pamokose,
kad mokiniai mokėtų mokytis.
Gebėjimai yra šie: kelti mokymosi tikslus, uždavinius; planuoti
mokymosi veiklą; kryptingai veikti, siekiant išsikeltų uždavinių;
apmąstyti mokymosi veiklą, procesą ir rezultatus.
Keletas patarimų ir metodų, kurie ugdo gebėjimą kryp
tingai veikti, siekiant išsikeltų uždavinių (plačiau šis gebė
jimas gali būti išaiškintas taip: mokytis sieti naują medžiagą su
tuo, kas jau žinoma; išsiaiškinti klaidas, pagal tai keisti tolesnę
mokymosi strategiją; susidūrus su sunkumais, atkakliai ieškoti
išeities; mokytis individualiai, grupėje; mokytis iš įvairių infor
macijos šaltinių; tvarkyti informaciją: rasti, suvokti, atsirinkti,
sisteminti, kritiškai vertinti).
•• Jeigu tai yra įmanoma, duokite mokiniams susipažinti su teminiu jūsų pamokų planu, aišku, pabrėždami jo keitimo atsižvel
giant į aplinkybes galimybę. Tai geriausia padaryti ne mokslo
metų pradžioje, bet prieš pradedant naują pamokų ciklą.
•• Pateikite užduočių, kurios leistų savarankiškai ieškoti atsa
kymo ir būdo tam atsakymui pateikti, taigi mokytų mokytis.
Pavyzdys (jis tinka, kai turime dvi lietuvių pamokas iš eilės).
Pamokai prasidėjus, mokiniams leidžiama pasivaikščioti po
kabinetą (apžiūrėti stendus, knygas, gulinčius straipsnius,
žurnalus, visą metodinę medžiagą ir netgi pastebėti kompiu
terius – visa tai paruošta tik šiai vienai pamokai). Tada klasėje
vaikus suskirstome grupėmis (pagal visas grupių
sudarymo taisykles). Duodame temą-klausimą (jis
turi būti neplatus, pvz., dėl ko liūdi Viljamo Šekspy
ro sonetų lyrinis subjektas?). Šia tema atitinkamai
paruošta klasės aplinka. Mokiniai per paskirtą
laiką turi patys savarankiškai surinkti medžiagą
ta tema iš paruoštų šaltinių ir pateikti pasirinktu
jiems priimtiniausiu būdu (lentele, teiginių ir citatų
principu, schema, teiginių žemėlapiu, rišliu tekstu
ir pan.). Pamoka ypatinga ir tuo, kad mokinius ga
lima skatinti lenktyniauti – kas pirmi atliks užduotį,
užsidirbs papildomų pliusų vertinant. Pamokos
pabaigoje jie turi pristatyti savo darbą klasei aiš
kindami visą darbo eigą, pateikdami rezultatą ir
pagrįsdami, kodėl taip ir ne kitaip rinkosi medžiagą
įprasminti. Ir svarbiausia – aptarus darbą būtina,
kad vaikai įsivertintų, ko jie išmoko, kas pasisekė,
ką padarė negerai ir ką kitą kartą darytų kitaip. Ši
užduotis moko dirbti ir komandoje.
•• Nepamiškime – klasės erdvė irgi gali mokyti
mokytis. Čia reikėtų nepamiršti klasės stendų.
Mokslo metų pradžioje paskirkite mokinius, at
sakingus už stendų priežiūrą. Per mokslo metus
juos nuolat keiskite, kad visi galėtų pasimokyti.
Keletas idėjų.
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Viename iš klasės stendų pakabinti pasaulio ar Lietuvos
žemėlapį ir per visus mokslo metus atsakingi mokiniai turi
smaigstyti į atitinkamas vietas vėliavėles, ant kurių abstrakčiai
parašyta informacija apie šioje pasaulio vietoje atsitikusius
svarbius literatūrinius ar kalbinius įvykius.
Panašus metodas – „Medis“. Atsakingi mokiniai prižiūri ant
klasės sienos pakabintus didelius medžių kamienus su šako
mis, bet be lapų. Pavyzdžiui, nutariame, kad tai bus baroko
epochos medis. Taigi mokinių užduotis – kabinti kasdien po
pamokos apie baroką lapus, ant kurių būtų surašyta esminė
informacija apie šią epochą. Kiekviena medžio šaka – kaip
giminės medžio šaka – turi būti sudėliota logiškai – paisant
temos ar chronologijos taisyklių.
Vienas klasės stendas gali būti skirtas visiškai su dėstomu
dalyku nesusijusiems dalykams – tiesiog įdomybėms iš įvai
rių šaltinių (pvz., iš „National geographic“ leidinio), be to, ten
kabinama informacija gali būti ir įvairios formos bei tekstūros
(kodėl gi pavasarį nepakabinti pirmųjų gėlių puokštės ir ne
suteikti vaikams informacijos, kurie augalai pavasarį sveikina
pirmieji).
•• „Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs,
nes jie gimę kitais laikais“ (senovės žydų patarlė). Skirkite
užduotis, kurios skatintų vaikus domėtis naujovėmis: filmais,
mokslo naujienomis, laidomis apie įvairius žmones, reklama,
socialiniais tyrimais, istorija, periodiniais lediniais nuo „Pa
nelės“ iki „Iliustruoto mokslo“.
•• Ne tik kūno kultūros pamokoje galime naudoti kamuolį, kaip
priemonę mokytis. Pavyzdžiui, pabaigėme pamokų ciklą
apie Renesanso epochą. Apibendrinimo pamokoje vaikams
duodama užduotis sugalvoti po vieną klausimą iš išeitų pa
mokų ir metus kamuolį kuriam nors draugui jį užduoti. Šis
atsakęs vėl meta kamuolį ir užduoda savo klausimą kitam
ir t. t. Taip mokome savarankiškai apibendrinti išeitą medžia
gą, ją sisteminti, formuluoti klausimus, suvokti medžiagos
esmę, taisyklingai kalbėti.

•• Jeigu mokinys užduoda klausimą, neskubėkime į jį atsakyti.
Priverskite savarankiškai pamąstyti taip pat paklausdami:
„Kaip tau atrodo, kur galėtume ieškoti atsakymo?“ Tegu vai
kai pavardija visus įmanomus šaltinius (išskyrus google.lt):
periodika, knygos, kompetentingi asmenys, įstaigos.
Išsiskirstėme suv ienyt i
Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš kitų švietimo
įstaigų: UPC atstovė dr. Daiva Bigelienė kalbėjo apie moky
mosi pasiekimų vertinimą pamokose, skaitmeninius mokymosi
objektus pristatė kitos UPC atstovės – Regina Kaušienė, Asta
Birgelytė. Patirtimi, kaip ugdyti kompetencijas fizikos pamokoje,
dalijosi Vilniaus Senvagės gimnazijos mokytoja Lina Padri
bonienė; apie kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje
kalbėjo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytoja
Irena Stalnionienė; kaip komunikavimo kompetenciją per lie
tuvių kalbos pamokas, ir ne tik, sekasi ugdyti Vilniaus Balsių
pagrindinėje mokykloje, papasakojo Rita Vitanauskienė.
Kad Užupio gimnazija gali didžiuotis pasiekimais mokinių
kompetencijų ugdymo srityje, patvirtino konferencijos metu
surengta metodinių darbų paroda – savo darbus (nuo projekti
nės veiklos aprašų ir pamokų planų iki sudėtingų kompiuterinių
programų) parodoje pristatė visos Vilniaus Užupio gimnazijos
metodinės grupės.
Išklausę įdomių ir naudingų pranešimų, pasisėmę idėjų,
artimiau susipažinę, draugiškai pašurmuliavę ir pasidaliję pa
tirtimi konferencijos pertraukėlių metu, taip pat sutarę toliau
bendradarbiauti, konferencijos dalyviai išsiskirstė suvienyti
M. Lukšienės visu gyvenimu siekto idealo – ugdyti moralias,
pilietiškas, savarankiškai mąstančias, kūrybiškas ir gebančias
remtis įvairių kultūrų vertybėmis, besimokančias visą gyveni
mą asmenybes.
Lina CHOLINIENĖ
Vilniaus Užupio g-jos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Vasaros seminaras Šilutėje
Kaliningrado srities lietuvių kalbos asociacijos mokytojai ir
Kaliningrade etnokultūros fakultatyvuose dirbantys pedagogai
į kasmetį tradicinį seminarą rinkosi Šilutėje. Čia juos priėmė ir
edukacinę kultūrinę programą „Vaiko etnokultūros ugdymas:
tradicijos ir plėtros galimybės“ parengė Šilutės rajono švie
timo pagalbos tarnybos specialistai, vadovaujami direktorės
Juditos Blinkevičienės.
Susitikimo metu Šilutės rajono savivaldybės Švietimo sky
riaus, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijų specialis
tai kartu su LR generalinio konsulato Kaliningrade generaliniu
konsulu Vaclavu Stankevičiumi bei seminaro dalyviais aptarė
tolesnes neformaliojo ugdymo gaires, kėlė problemas ir siūlė
sprendimus.
Trijų dienų seminare dalyviai išklausė pranešimus, dalijosi
patirtimi, aplankė Kintų Vydūno kultūros bei Salos etnokultū
ros ir informacijos centrus. Kintuose susipažino su Mažosios
Lietuvos filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo Storos
tos-Vydūno gyvenimu ir kūryba. Dalyvaudami edukacinėje
programoje „Senieji Pamario krašto amatai“ mokėsi daryti
vėtrunges, o Rusnėje išklausė paskaitą apie senuosius Pa
mario krašto amatus, išbandė karpinių meną. Ypač susidomėję
seminaro dalyviai apsilankė Šilutės rajono savivaldybės Frid
richo Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir Šilutės Žibų pradinėje
mokykloje, Etnografinėje žvejo sodyboje-muziejuje Rusnėje. Iš
anksto numatytoje vakaronėje folkloro ansamblis „Verdainė“,
vadovaujamas Reginos Jokubaitytės, praktiškai pristatė Lietu
vių dainų šventės „Čia mano namai“ (2014 m.) folkloro dienos

programą „Laimužės lemta“, o Karaliaučiaus krašto pedagogai
turėjo progą smagiai pašokti.
Visiems seminaro dalyviams buvo įteikti kvalifikacijos tobu
linimo pažymėjimai. Seminaro dalyviai dėkingi Šilutės turizmo
ir paslaugų verslo mokyklos direktoriui Pranui Avižiniui už są
lygas apsigyventi.
Kaliningrado srities lietuvių kalbos bei etnokultūros mokytojų
seminarą finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo,
Užsienio reikalų ministerijos, parėmė Mažosios Lietuvos Kana
dos fondas. Seminarą kuravo Vilniaus lietuvių namų Užsienio
lietuvių švietimo centras.
Aleksas BARTNIKAS
Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas
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1863 m. sukilimui skirtas projektas skatin
 a tautų bendrystę
Minint 150-ąsias metines 2013-ieji Lietuvoje paskelbti
1863 m. sukilimo metais. Visoje šalyje vyksta renginiai,
skirti šiam istoriniam įvykiui paminėti. Vienas jų – projektas
„Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“. Edukacinį projek
tą inicijavo ir vykdo Lenkijos institutas, Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos kultūrų forumas bei Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras.
„Projekto tikslas – skatinti mokinių iš mokyklų, kuriose dės
toma skirtingomis kalbomis, tarpusavio bendravimą, atkreipti
dėmesį į bendrą Lietuvos ir Lenkijos istorijos laikotarpį bei
bendrą istorinį paveldą, apsaugoti nuo užmaršties 1863 m.
sukilimo istorinius ženklus ir skatinti aktyvią bendruomenės
veiklą“, – sakė Lenkijos instituto Vilniuje direktorė Malgožata
Kasner (Malgorzata Kasner).
Projekte dalyvauja komandos, sudarytos iš 8–12 klasių mo
kinių, besimokančių lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Mokiniai
ieško 1863 m. sukilimą menančių istorinių ženklų: nuotraukų,
paveikslų, kryžių, sienų fragmentų, rašytinių istorinių šaltinių,
pasakojimų, visa tai tiria, aprašo jų istoriją, kuria fotoreporta
žus, trumpus filmus.
Birželio 7–9 d. vyko antrasis projekto etapas. Jo metu 300
projekte dalyvaujančių mokinių ir mokytojų iš įvairių šalies mo
kyklų aplankė Paberžėje rekonstruotame baronų Šilingų dvare
įsikūrusį 1863 m. sukilimo muziejų. Čia jie apžiūrėjo sudėtin
gus XVIII–XIX a. įvykius – daug aukų pareikalavusį Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų siekį atkurti Abiejų Tautų
Respubliką – menančią ekspoziciją: autentiškus sukilėliams ir
dvaro gyventojams priklausiusius daiktus, archyvinę medžia
gą, meno kūrinius, žibalinių lempų kolekciją. Vieninteliame
tokio pobūdžio muziejuje Lietuvoje vyrauja balta ir raudona
spalvos. Pasak muziejaus vadovės Alinos Galvanauskienės,
balta simbolizuoja susitaikymą su įsigalėjusia sistema, kultūrinę
rezistenciją, nuoseklų laisvės siekimą; raudona – nepasitenki
nimą socialine ir kultūrine priespauda, radikalesnes kovos su
carine okupacija priemones.
„Domiuosi 1863 m. sukilimu, nes tai reikšmingas mūsų tautos
istorijos įvykis. Manau, būtų negražu pamiršti, kaip gyveno, už
ką kovojo mūsų protėviai. Jei nebūtų įvykęs šis ir kiti sukilimai,
šiandien gal nebūtų ir Lietuvos valstybės. Žinodami apie praeitį
ir šaknis, galime geriau suprasti, kas esame šiandien. Buvo
įdomu apsilankyti šiame muziejuje, pabendrauti su kitais, tuo

pačiu besidominčiais žmonėmis“, – įspūdžiais dalijosi Utenos
Adolfo Šapokos gimnazijos mokinys Donatas Laurinavičius.
Projekto dalyviai apsilankė ir šalia 1863 m. sukilimo mu
ziejaus esančioje Paberžės bažnyčioje. Čia nuo 1966 m. iki
2005 m. klebonavo ir gyveno Tėvas Stanislovas (Algirdas My
kolas Dobrovolskis). Muziejaus gidės Reginos Adomaitienės
lydimi mokiniai turėjo progą pamatyti Tėvo Stanislovo kleboniją,
jo surinktą ir išsaugotą unikalią liturginių rūbų – arnotų – kolekci
ją. R. Adomaitienė mokiniams pasakojo, kad Tėvas Stanislovas
mylėjo kiekvieną žmogų, nesvarbu, iš kokio socialinio sluoksnio
jis būtų, o kiekvieną daiktą, namų apyvokos reikmenį steng
davosi prikelti naujam gyvenimui. Jaunieji istorikai apžiūrėjo
puodais, drožiniais, surūdijusiais raktais dekoruotas pastato
sienas, paveikslus, įvairaus dydžio kryželius, metalines tvorų
liekanas, aplankė Tėvo Stanislovo kapą, kurį ženklina papras
tas kryžius su trimis mazgais. Mokiniams įspūdį padarė kuklus
Tėvo Stanislovo kambarėlis – kieta iš lentų sukalta lova, stalinė
lempa, perdaryta iš senovinio lygintuvo, spinta vienuolio abitui ir
lazda. Abitas surištas virvele su trimis mazgais, kurie įprasmina
tris vienuolio įžadus – neturtą, paklusnumą ir skaistybę.
Kėdainiuose projekto dalyvių laukė „Protų mūšis“ sukilimo
tematika ir diskusija. Dalyvius pasveikino Lenkijos instituto
Vilniuje direktorė M. Kasner, Kėdainių krašto muziejaus direk
torius Rimantas Žirgulis, kultūros istorijos tyrinėtojas, Vilniaus
universiteto dėstytojas Darius Kuolys bei pagrindinės renginio
organizatorės ir kuratorės: Lenkijos instituto Vilniuje projektų
koordinatorė Ana Pilarčyk-Palaitis (Anna Pilarczyk-Palaitis) ir
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo
skyriaus metodininkė Rasa Rutkauskienė.
„Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad į šį projektą įsitraukė
tiek daug gabių, aktyvių mokinių, mokytojų. 1863 m. sukilimo
metinės buvo puiki proga įgyvendinti projektą, skirtą prisiminti
bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją, ir istorinių įvykių kontekste
paskatinti mokinių, kilusių iš skirtingas tradicijas turinčių šeimų,
kalbančių skirtingomis kalbomis, bendravimą. Šiuolaikiškai kal
bėdami apie istoriją siekiame jaunus žmones sudominti ir juos
įtraukti, sudaryti jiems sąlygas kartu dirbti, ugdyti jų pilietiškumą,
toleranciją“, – apie projektą kalbėjo M. Kasner.
Ištraukus burtus „Protų mūšiui“ mokiniai buvo suskirstyti į
šmaikščių pavadinimų komandas. Išmaišydami skirtingomis
kalbomis besimokančius mokinius, organizatoriai siekė paska
tinti, kad vaikai tikslingai bendradarbiautų.
Pasibaigus „Protų mūšiui“ dalyviai ne tik aptarė klausimus
ir sužinojo teisingus atsakymus, bet ir diskutavo su Kėdainių
krašto muziejaus direktoriumi R. Žirguliu, taip pat istoriku
D. Kuoliu. Pabrėždamas, kad labai svarbu suvokti šio susitikimo
prasmę, D. Kuolys teigė: „Šiandien mes galime kalbėti apie tą
istorijos dalį, apie kurią kalbėti viešai negalėjo mūsų tėvai ir
seneliai. Prisimindami mūsų tautos istoriją, mes neleidžiame
jai nugrimzti į praeitį, o į tai gilindamiesi turtiname savo žinias
ir mokomės suprasti praeities įvykius.“
Projekto dalyviai taip pat pristatė nuveiktus savo darbus.
Visus sužavėjo Utenos rajono Užpalių gimnazijos mokinės
Aurelijos Juškaitės sukurtas filmas „Atmintys“ apie sukilimą
Užpaliuose ir Švenčionių rajono Švenčionėlių Mindaugo gim
nazijos mokinių sukurtas filmukas. Renginio pabaigoje visi
dalyviai ir geriausiai „Protų mūšyje“ pasirodžiusios rinktinės
komandos buvo apdovanoti atminimo dovanomis, knygomis,
istoriniais žurnalais.
Baigiamasis projekto „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“
susitikimas vyks lapkričio pabaigoje. Jo metu ketinama aptarti
atliktus darbus, apdovanoti įdomiausių, išliekamąją vertę tu
rinčių darbų autorius.
Viktorija KALAIMAITĖ
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Komunikacijos skyriaus specialistė
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Pilietiškumo pamokos projektinėje veikloje
Klaipėdos rajono švietimo centras 2012–2013 m. vykdo
Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną projektą „Kūry
biško mokymosi aplinkos – mokyklos kūrimo kompetencijos
lyderiauti ir mokytis permainingame pasaulyje“ (sutrum
pintas pavadinimas CreatLearn) kartu su Švedijos, Danijos
ir Vokietijos švietimo institucijomis.
Projektas orientuotas į kūrybišką mokymąsi ir pilietinę drąsą.
Juo siekiama inicijuoti reikiamą pokytį ir nuostatą tobulinant
mokytojų profesinį meistriškumą bei išteklius tarptautiniu lyg
meniu; sukurti motyvuojančias mokymo(si) aplinkas pasitelkiant
profesionalią menų ir kultūros tinklų patirtį. Vieni iš svarbiausių
projekto įgyvendinimo uždavinių yra parengti mokyklų bendra
darbiavimo modelį bendram tikslui siekti ir integruotą mokomąją
priemonę mokinių pilietiškumui ugdyti.
Pagrindinė projekto veikla – spektaklio misterijos „Smėlio
dėžės piliečiai“ pastatymas. Šią veiklą įgyvendinant dalyvauja
19 mokytojų ir 231 mokinys iš penkių rajono mokyklų – Gargž
dų „Vaivorykštės“ gimnazijos, Gargždų „Minijos“ progimnazi
jos, Gargždų „Kranto“, Dovilų ir Vėžaičių pagrindinių mokyklų.
2012–2013 m. m. veikė molio darbų, spektaklio scenografijos
kūrybinės dirbtuvės, dramos, chorų, liaudies instrumentų, šo
kių studijos. Kūrybinėse molio dirbtuvėse mokiniai pagamino
500 obuolių. Dešimt pedagogų dalyvavo trijuose seminaruose
ir kūrybinėse dirbtuvėse Švedijoje bei Vokietijoje, 75 mokytojai
(ne tik dalyvaujantys projekte) kvalifikaciją tobulino profesio
nalų vedamuose seminaruose „Teatrinės erdvės paslaptys“,
„Molio darbai projekto CreatLearn veiklai įgyvendinti“, „Atvirukų
gamyba“ ir kt.
Generalinė spektaklio misterijos repeticija įvyko gegužę.
Repeticiją stebėjo 26 projekto partneriai – švedai, danai ir vo
kiečiai. Premjera rajono bendruomenei buvo parodyta Gargždų
miesto 760-ojo jubiliejaus proga. Spektaklyje misterijoje „Smėlio
dėžės piliečiai“ vaikai žaidžia labai rimtus žaidimus. Scenoje
jie suvaidino net keletą Lietuvai ypač svarbių laikotarpių: pir
majame veiksme pasidalijo į pagonių ir kryžiuočių stovyklas;
antrajame – prisiminė šviesią Jono Basanavičiaus asmenybę,
XX a. pradžią; trečiajame veiksme žaidė Antrąjį pasaulinį karą,
tremtį, vėliau visi buvo pakviesti į sovietinę istorijos pamoką;
ketvirtajame – kūrė Seimą; penktajame – atskleidė emigracijos
problemą, tačiau išryškino ir patriotizmą vaikų, kurie nori likti
savo kieme, savo smėlio dėžėje, su savo norais ir svajonėmis.
Spektaklyje vaidino, šoko ir dainavo 123 mokiniai, skambėjo
Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ muzika ir dainos. Fi
nalinėje scenoje spektaklio misterijos dalyviai rankose laikė
obuolius – juos dovanojo svečiams ir spektaklio žiūrovams

Spektaklio misterijos „Smėlio dėžės piliečiai“ finalinė scena

kaip savo pilietiškumo suvokimo ženklą ir pažinimą savęs su
giliomis tėvų ir protėvių šaknimis gimtojoje žemėje.
Spektaklio misterijos „Smėlio dėžės piliečiai“ scenarijaus
autorė ir režisierė – Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos
mokytoja Rasa Rusteikienė. Spektaklį taip pat režisavo Gargž
dų „Minijos“ progimnazijos mokytoja Živilė Kairienė ir „Vaivo
rykštės“ gimnazijos mokytoja Vaida Triuškienė. Režisieres ir
aktorius konsultavo profesionali dailininkė scenografė Renata
Valčik ir Klaipėdos muzikinio teatro režisieriaus asistentė Rūta
Bunikytė.
Mokytojai, dirbę projekte, įsitikino, kad mokiniai gali sėk
mingai ugdytis ir netradicinėse aplinkose, tobulinti bendrąsias
kompetencijas, įgyti ne tik istorinių žinių, bet Lietuvai reikšmin
gus laikotarpius išgyventi patys, jausti atsakomybę už bendrą
rezultatą, pajusti savo vertę, galimybes ir patirti žiūrovų įver
tinimą. Jų teigimu, netgi nemotyvuoti mokiniai scenoje buvo
neatpažįstamai pasikeitę. Mokytojai buvo patenkinti projekto
veiksmų koordinacija. Mokiniai suvokė, kad geba tramdyti
emocijas ir nugalėti scenos baimę, gerbti kitų darbą, įsitikino,
kad siekiant rezultato reikia daug dirbti ir daug žmonių gali tapti
viena komanda. Kai kurie mokiniai teigė: „Mane labai jaudino
tremties tema – ėmė šiurpuliai“, „Dalyvavimas projekte turė
jo įtakos mano požiūriui į pilietiškumą ir pilietinę drąsą“ arba
„Pagaliau buvo atsižvelgta į pasiūlymus skatinti pilietiškumą
įdomiais būdais!“
Įrašų studija „Studiofonas“ filmavo spektaklį, tad CD „Smėlio
dėžės piliečiai“ galės būti naudojamas kaip papildoma moko
moji mokinių pilietiškumo ugdymo priemonė. Bet labiausiai
pilietiškumas ugdomas, kai dirbama kartu ir jaučiama atsa
komybė už savo artimąjį, draugą ir tuos, iš kurių šaknų mes
augame patys...
Papildoma projekto veikla – kūrybiško mokymosi metodo „Ke
lionė laiku“ pristatymas. Pernai lapkritį Kalmaro krašto (Švedija)
muziejaus darbuotojai Ebė Vestergrenas (Ebbe Westergren) ir
Tina Lindstrom vedė 32 rajono pedagogams, kultūros centrų
ir muziejų darbuotojams seminarą-praktikumą restauruotame
Vėžaičių dvare apie metodo „Kelionė laiku“ naudojimą ugdo
mojoje veikloje. Gargždų krašto muziejaus istorikas Darius
Mockus supažindino seminaro dalyvius su Vėžaičių dvaro,
kuris buvo valdomas grafų Volmerių, XIX a. antrosios pusės
gyvenimu. Trumpam seminaro klausytojai tapo dvaro darbinin
kais ir suvaidino situacijas, kai dvare lankėsi carinės Rusijos
gubernatorius.
Šių metų gegužę Vėžaičių ir Dovilų pagrindinių mokyklų
mokiniai ir mokytojai turėjo unikalią galimybę keliauti laiku ir
kartu su E. Vestergrenu ir T. Lindstrom atgaivinti Vėžaičių dva
ro XIX a. dvasią. Švedai atsivežė daugybę praeitį menančių
darbužių, indų. Mokiniai ir mokytojai persirengė senoviniais
apdarais, pasivadino prosenelių vardais ir įsikūnijo į Vėžaičių
dvaro darbininkų vaidmenis. Jiems buvo pateikta konkreti is
torinė situacija – 1888 m., kai į Vėžaičių dvarą pagal skundą
atvažiuoja gubernatorius. Tai tikras įvykis, apie kurį liudija isto
riniai dokumentai. Mokiniai ir mokytojai suvaidino pasirengimą
sutikti gubernatorių. Mokiniai neslėpė susižavėjimo nauja veikla
ir teigė, kad tai buvo labai įdomu ir nekasdieniška, kad sužinojo
daugiau nei iš istorijos vadovėlio per pamoką.
Apie projekto CreatLearn veiklas informacijos galite rasti
tinklalapyje http://skolscenen-creatlearn.riksteatern.se/,
o spektaklį misteriją „Smėlio dėžės piliečiai“ galite pažiūrėti
www.youtube.com.
Projekto vadovės ir koordinatorės
Nijolė GOTLIBIENĖ
Klaipėdos r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Ramutė SIRUTIENĖ
Klaipėdos r. švietimo centro direktorė
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Kūrybiškumo ugdymas:
tyrimai ir metodika
Žinių visuomenei, žinių ekonomikai reikia technologijų, inovacijų, informa
cijos ir kūrybiškumo valdymo gebėjimų. Kūrybiškumas yra asmens įgimtų
savybių ir ugdymo rezultatas. Nuo to, kuria linkme bus kreipiama asmens
veikla, kaip bus panaudojamos ir įprasminamos įgytos žinios bei gebėjimai,
dažniausiai priklauso ir kūrybiškumo ugdymo raida. Todėl, atsižvelgiant į
sociokultūrines sąlygas ir ugdymo kontekstą, kūrybiškumo ugdymo strate
gijų kūrimas – aktualus ir nuolatinio atnaujinimo reikalingas procesas.

Kauno rajono švietimo centras su partne
riais – VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centru, Kauno
rajono Domeikavos gimnazija, Klaipėdos Vy
dūno, Trakų rajono Onuškio, Ukmergės rajono
Siesikų bei Vilniaus Gerosios vilties vidurinė
mis mokyklomis – įgyvendino 2011–2013 m.
projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir
metodika“, finansuojamą pagal Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis
visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo
ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projek
tas siejamas su kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo
galimybių plėtra mokant gimtosios kalbos Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklose. Jo veiklos buvo vykdomos dviem etapais:
kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose situacijos
tyrimas ir bendros kūrybiškumo ugdymo metodikos kūrimas
bei išbandymas.
Kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose situacijos
tyrimas rėmėsi teorine, su kūrybiškumu ir jo ugdymu susijusios
mokslinės literatūros analize. Jos pagrindu formuluotos idėjos,
kurta metodika, aktualizuoti ir interpretuoti tyrimų duomenys.
Iš viso projekte dalyvavusiose mokyklose įvykdyti šeši tyrimai:
1) kūrybiniam mąstymui palankios aplinkos (tyrimo priemonė –
anketa) padėjo išsiaiškinti mokytojų požiūrį į kūrybiškumo
ugdymui aktualias sąlygas ir veiksnius, išsiaiškinti problemi
nes išorinių ir vidinių kūrybiškumo kintamųjų sritis, formuluoti
kūrybiškumo ugdymo situacijos analizei svarbius klausimus;
2) gimtosios kalbos ugdymo programų ir mokymo priemonių
analizė išryškino kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo
strategines prielaidas; 3) mokinių požiūrio į kūrybiškumo ug
dymą gimtosios kalbos pamokose tyrimas (apklausa raštu)
sudarė sąlygas išsiaiškinti mokiniams kylančias problemas
kūrybiškumo raiškos ir ugdymosi galimybių aspektu; 4) kū
rybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo gimtosios kalbos
pamokose tyrimas (pamokų stebėjimas) padėjo atskleisti prak
tinius kūrybiškumo ugdymo proceso įgyvendinimo ir aplinkos
kūrimo ypatumus; 5) mokytojų požiūrio į kūrybiškumo ugdymą
gimtosios kalbos pamokose tyrimas (interviu su mokytojais)
išryškino mokytojų kūrybiškumo sampratų, taikomų ugdymo

8

strategijų, kylančių problemų įvairovę; 6) mokinių kūrybinių
užduočių analizė atskleidė mokinių kūrybiškumo lygį ir padėjo
numatyti tobulintinas jo sritis.
Šie tyrimai išryškino su kūrybiškumo ugdymu mokykloje
susijusias problemas: mokytojų kompetencija ugdyti mokinių
kūrybiškumą dažniausiai įgyjama atsitiktinai, asmeninių inicia
tyvų ar darbo praktikos metu; pamokose stokojama tyrinėjimo
ir interpretavimo veiklų; kalbos (ypač gramatikos) mokymas su
kūrybiškumu beveik nesiejamas; didėjant mokinių amžiui retėja
ir kūrybiškumą ugdančių metodų taikymo dažnis ir pan. Taigi,
remiantis minėtų tyrimų išvadomis ir teorinėmis įžvalgomis,
kompetentinga projekto tyrėjų darbo grupė (Janina Bukantienė,
Rūta Girdzijauskienė, Raimonda Jarienė, Daiva Penkauskie
nė, Laima Vincė Sruoginis) parengė „Mokinių kūrybiškumo
ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodiką“ bei
„Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose
mokomąją medžiagą“.
„Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos
pamokose metodika“ savo struktūra ir tikslais atitinka ak
tyvaus mokymo(si) tikslus, joje pateikiami kūrybingumą le
miantys veiksniai, analizuojami ir vertinami kūrybos procesai,
atskleidžiami požiūrių į kūrybiškumą stereotipai, trukdantys ir
mokiniams, ir mokytojams būti įžvalgesniems, lankstesniems,
drąsesniems, pateikiama vertingų patarimų.
„Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose
mokomoji medžiaga“ yra skirta praktiniam mokinių kūrybinių
gebėjimų ugdymui(si) per lietuvių kalbos pamokas. Ji orien
tuota ne į mokslo objektą, bet į besimokančio asmens žinias
ir gebėjimus: pateikiamos praktinės užduotys, padedančios
plėtoti mokinių kūrybiškumą. Šioje medžiagoje gausu įdomių,
patrauklių, intriguojančių užduočių, skatinančių ir kalbos mo
kymąsi, ir kūrybiškumo plėtotę.
Pirm iaus ia met od in ės priem on ės buv o
išb and yt os. Kiekv ien oje projekt o mok yk
loje partnerėje vyko po du bandomuosius
seminarus. Pirmajame seminare mokytojai
buvo supažindinti su kūrybiškumo ugdymo
metodika: aptarta kūrybiškumo samprata ir
kūrybiškumo ugdymui palankios aplinkos
charakteristikos, išbandytos skaitymo ir klau
sinėjimo strategijos, apmąstytos metodikos
tobulinimo, jos taikymo lietuvių kalbos pamo
kose galimybės. Mokytojams buvo skirti namų
darbai – išbandyti pristatytas kūrybiškumo
ugdymo strategijas bei metodus savo pamo
kose ir pasirengti pasidalyti patirtimi pateikiant
parengtus pamokų išplėstinius planus, savo
refleksijas, mokinių darbų pavyzdžius.
Antrajame seminare buvo aptarti namų
darbai, išbandytos kūrybinio rašymo ir gra
matikos dirbtuvės, „mažosios“ kūrybiškumo
ugdymo strategijos, kai kurie kūrybiškumo
vertinimo aspektai. Šių seminarų metu taip
pat buvo filmuojamos pamokos, kuriose mo
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kytojai rodė, kaip jiems sekasi praktiškai taikyti vykdant projektą
sukurtą kūrybiškumo ugdymo metodiką.
Atsižvelgus į mokytojų ir ekspertų rekomendacijas, „Mokinių
kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose
metodika“ bei „Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos
pamokose mokomoji medžiaga“ buvo peržiūrėtos, patobulintos
ir paskelbtos PDF formatu. Pamokų metu filmuota medžiaga
sumontuota ir sukurtas penkių dalių filmas (mokomoji metodinė
medžiaga lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams).
„Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos
pamokose metodiką“ ir „Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimto
sios kalbos pamokose mokomąją medžiagą“ mokiniams bei
mokytojams Kauno rajono švietimo centras ir projekto tyrėjos
Daiva Penkauskienė bei Raimonda Jarienė pristatė Lietuvos
švietimo bendruomenei dešimtyje savivaldybių. Susitikimai su
mokytojais ir kitais švietimo darbuotojais (iš viso 300 dalyvių)
įvyko Trakų, Ukmergės, Marijampolės, Alytaus rajono, Pane
vėžio, Utenos, Kauno rajono, Šiaulių rajono švietimo centruose

Prasminga projekto patirtis
Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogės kartu su
Latvijos privačiu lopšeliu-darželiu „Creakids“ bei Norvegijos
įstaiga „Larinsverkstedet AS“ įgyvendino tarptautinį Nordplus
Junior paprogramės projektą „Kūrybiški vaikai“. Bendra
darbiauti pasiūlė Latvijos privatus darželis, kuris vėliau tapo
koordinuojančia projekto institucija. Partneriai iš Norvegijos –
įstaiga „Larinsverkstedet AS“, jungianti 72 privačius darželius, –
rūpinasi naujų ir esamų įstaigų plėtra, atsako už personalą ir
jų kvalifikaciją, ugdymo programos įgyvendinimą.
Tarptautinis projektas „Kūrybiški vaikai“ vyko nuo 2012 m.
rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Jo metu iškelti tiks
lai: pasidalyti gerąja patirtimi; susipažinti su kaimyninių šalių
ankstyvojo amžiaus vaikų nuo vienerių iki trejų metų ugdymu,
bendradarbiavimu su tėvais adaptacijos periodu; pasidalyti
gerąja patirtimi apie vaikų emocinio intelekto vystymą visuose
ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpsniuose; susipažinti su vaikų
veikla lauke ir gamtoje bei kt.

Įgyvendinant pirmąjį projekte keltą tikslą, vyko vadovų
susitikimai trijose šalyse. Pirmasis – Norvegijoje, Jesheimo
mieste. Aplankėme keturis įstaigos „Larinsverkstedet AS“
darželius, susipažinome su ugdymo programos ypatumais,
darbo planavimu, organizavimu ir kontrole. Latvijoje, Rygoje,
aplankėme dvi skirtingas įstaigas: valstybinį darželį Rygos se
namiestyje ir privatųjį „Creakids“, kurį įsteigė norvegų tinklas
„Larinsverkstedet AS“. Buvo įdomu aptarti darželio patalpų
funkcionalumo klausimus ir praktiškai pamatyti rekonstruotą

Projektai
ir Klaipėdos Vydūno bei Vilniaus Gerosios vilties vidurinėse
mokyklose. Visi Lietuvos mokytojai šias metodines priemones
galės rasti adresu http://portalas.emokykla.lt.
Tikimės, kad projekto metu sukurta „Mokinių kūrybiškumo
ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika“ ir
„Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose
mokomoji medžiaga“ padės mokytojams atpažinti kūrybiškos
asmenybės savybes, įvardyti kūrybos rezultatų vertinimo kri
terijus ir juos taikyti apibūdinant mokinių kūrybą, analizuoti ir
vertinti kūrybos procesus, o svarbiausia – skatins aktyvų ir
kūrybišką mokymą(si).
Daugiau informacijos apie projektą
www.centras.krs.lt/kuryb.php.
Daiva KLIMANTAVIČIENĖ
Projekto „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai irmetodika“ vadovė

senamiesčio darželį, rūsyje įrengtas virtuvės patalpas, trečio
aukšto patalpose įkurdintus personalo kabinetus, pedagogų
poilsio kambarius, funkcionalią lauko žaidimų aikštelę mažame
senamiesčio kiemelyje.
Latvijoje taip pat aplankėme naujai pastatytą privatų „Creakids“ darželį, perimantį Norvegijos gerąją patirtį. Trečiasis su
sitikimas vyko Lietuvoje. Apsilankėme savitumais išsiskirian
čiuose Vilniaus lopšeliuose-darželiuose „Pilaitukas“, „Giliukas“,
„Gintarėlis“. Šiam susitikimui „Gintarėlio“ pedagogės paruošė
metodinių priemonių „Paprasti nepaprasti žaidimai“ parodą.
Pristatėme pačių pedagogių sukurtas sportines priemones,
dalijomės idėjomis, patirtimi, kaip priemones panaudoti įvai
riose veiklose.
Vadovių susitikimuose aptarėme ir lyginome Lietuvos,
Latvijos bei Norvegijos ikimokyklinio ugdymo sistemas,
atradome panašumų ir skirtumų:
 Įžvelgėme, kad visose šalyse ikimokyklinio ugdymo pro
gramose vyrauja ugdymosi sritys ar kompetencijos, tačiau jos
skirtingai įvardijamos. Lietuvoje ir Latvijoje vyrauja penkios,
Norvegijoje septynios ugdymo sritys. Latvijos ir Norvegijoje
projekto partnerių darželių ugdymo programose nurodytos šios
sritys: matematika ir motorika, menas ir kūrybiškumas, kalba,
širdies programa, gamta.
 Latvijoje priešmokyklinis ugdymas yra privalomo pagrin
dinio mokymo dalis, Lietuvoje priešmokyklinis ugdymas nėra
privalomas, o Norvegijoje priešmokyklinis ugdymas neišskirtas
kaip vaiko rengimo mokyklai etapas.
 Visose šalyse darželiai planuoja savo metinę veiklą. Pe
dagogai numato mėnesio ir savaitės veiklas, žaidimas yra
pagrindinė ugdymo forma.
 Grupėse dirbančių suaugusiųjų ir vaikų santykis skiriasi:
Norvegijoje grupėje dirba vienas pedagogas ir du padėjėjai,
vienas darbuotojas – trims iki 3 metų vaikams ir vienas dar
buotojas – 6–9 vaikams grupėse vyresnių nei 3 metų vaikai,
o Lietuvoje šis santykis daug didesnis. Privačiame darželyje
Latvijoje „Creakids“ taikoma norvegų patirtis.
 Vadovės pastebėjo, kad Norvegijoje vaikams suteikiama
daugiau laisvės, itin daug dėmesio skiriama žaidimams lauke,
aplinkos pažinimui, tyrinėjimams, išvykoms.
 Vadovės atkreipė dėmesį, kad valstybiniuose Lietuvos ir
Latvijos darželių grupėse yra daugiau žaislų, žaidimų, knygų,
aplinka tvarkingesnė nei Norvegijos darželiuose.
 Norvegijos darželiuose maistą ruošia patys pedagogai ar
padėjėjai, dalis maisto atsinešama iš namų. Vaikams leidžiama
stebėti, kaip ruošiamas maistas. Lietuvoje ir Latvijoje teikiama
didesnė reikšmė sveikai mitybai, plačiam mitybos racionui. Vi
sose projekto partnerių įstaigose yra skatinama vartoti daugiau
vaisių ir daržovių.
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 Pastebėjome, kad visose šalyse darželiuose dirba peda
gogai, turintys aukštąjį išsilavinimą.
 Visose šalyse veikia panašūs kontrolės mechanizmai,
tačiau Latvijoje ir Lietuvoje yra griežtesnės higienos normos,
kontrolė dažnesnė.
 Lietuvos, Latvijos ir Norvegijos darželiuose į sveikų vaikų
grupes yra integruojami vaikai, turintys specialiųjų poreikių.
Tačiau Norvegijoje kitaip organizuojama specialistų pagalba
tokiems vaikams.
 Norvegų šeimos, skirtingai nei Latvijoje ir Lietuvoje, turi
didesnę galimybę rinktis darželius, nes mokestis už darželį yra
vienodas tiek valstybiniuose, tiek privačiuose darželiuose.
 Vadovės išsakė nuomonę, kad visose šalyse labai aktualus
bendradarbiavimo su tėvais aktyvinimas.
Pedagogų komandos iš Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“
ir Latvijos privataus darželio „Creakids“ sausio mėnesį vyko
į pedagogų susitikimą Norvegijoje. Lankėmės „Larinsverks
tedet“ darželyje. Susipažinome su grupių struktūra, veikla,
šiuolaikiško ugdymo metodais. Darželio ugdymo programoje
vyraujančioms ugdymo sritims skirtos atskiros erdvės, tai: ma
tematikos kambarys, kalbos kambarys, dailės ir kūrybinių dar
belių dirbtuvėlės, „širdies“ kambarys, judesiams lavinti – sporto
salė ir nedidelis baseinas. Kiekviena savaitės diena skirta vis
kitai sričiai ugdyti.
Ypatingas dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui lauke,
gamtos stebėjimui, tyrinėjimui. Šio darželio lauko teritorijo
je supiltas didelis kalnas, įrengta keletas sūpynių, medinių
karstyklių. Pastebėjome, kad pedagogai ir vaikai lauke kartu
leidžiasi nuo kalno, mėtosi gniūžtėmis, taškosi purve. Žiemą
lauke praleidžiama ne mažiau kaip dvi valandas, o šiltuoju me
tų laiku – visą dieną. Temperatūra turi kristi iki minus 20 ar 25
laipsnių, kai atsisakoma eiti į lauką. Sutikta išeivė iš Lietuvos,
pedagogė Dovilė, dirbanti Norvegijos darželyje, dalijosi savo
patirtimi: „tokiame darželyje vaikai auga artimesni gamtai, turi
labai daug galimybių lavinti stambiają motoriką, geriau sutelkia
dėmesį, yra kūrybiškesni, mažiau konfliktuojantys“.
Norvegų pedagogių teigimu, išvykos į gamtą su vaikais yra
labai svarbios, tam paprastai skiriama viena diena per savaitę.
Suplanavus tokią dieną nepaisoma oro sąlygų, tik pritaikoma
apranga.

Pedagogės iš Lietuvos buvome aprengtos šiltais kombinezo
nais, batais ir pakviestos dalyvauti kartu su darželio oranžinės
grupės 4–5 metų vaikais (nors žygyje dalyvavo ir keli trimečiai
vaikai) trijų valandų žygyje. Ėjome į išvykoms skirtą aikštelę,
kurioje vaikai puikiai leido laiką: čiužinėjo nuo kalniuko, padė
jo pedagogams sukurti laužą, ruošti pietus (ant laužo šildytos
bandelės su daržovėmis). O pavargę vaikai galėjo pailsėti
prigulę ant neperšlampamo čiužinio ar tiesiog ant sniego, nes
apranga buvo tam pritaikyta.
Patirtis žygyje mums parodė, kad atšiaurios sąlygos nėra
kliūtis išsirengti į išvyką, aktyviai leisti laiką gamtoje. Stebėjo
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mės vaikų savarankiškumu: jie patys apsivilko kombinezonus,
nešėsi savo asmenines kuprines su vandens gertuve, laikėsi
taisyklių.
Norvegijos darželyje aplankėme ankstyvojo amžiaus vaikų
nuo vienerių iki trejų metų grupes, susipažinome su aplinka,
dienotvarke. Mus stebino, kad šio amžiaus vaikai miega lauke,
vežimėliuose (lauke nemigdomi tik tada, kai labai šalta). Lietu
vos pedagogus stebino šio darbo nesibijantys ir tokio amžiaus
grupėse pedagogais dirbantys vyrai, vaikinai.
Stebėjome pedagogų organizuotas „Širdies“ programos
veiklas, skirtas emociniam intelektui ugdyti. Vaikai mokomi
įgyti pasitikėjimo savimi, įvardyti savo nuotaiką, jausmus. „Šir
dies“ kambaryje yra skirtingų personažų, profesijų drabužių,
jais vaikai gali persirengti, žaisti, vaidinti. Paskutinis pusdienis
Norvegijoje buvo skirtas bendradarbiavimo rezultatams api
bendrinti ir susitikimui Rygoje numatyti.
Surengtas susitikimas Rygos darželyje „Creakids“, kurio
aplinka, ugdymo programa sukurta pritaikant Norvegijos įstai
gos „Larinsverkstedet AS“ patirtį. Taip pat buvo aplankyti keli
valstybiniai darželiai Rygoje. Trijų šalių pedagogų susitikime
Latvijoje kreiptas dėmesys į gerosios patirties pasidalijimą
emocinio intelekto vystymo srityje, aptarti ankstyvojo amžiaus
vaikų ugdymo metodai, bendradarbiavimo su tėvais formos
adaptacijos metu. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, didėja poreikis
lankyti darželį nuo vienerių metų, todėl aktualus tinkamas pe
dagogų pasirengimas darbui su tokio amžiaus vaikais. Visų
šalių pedagogų komandos pristatė gerąją savo darbo patirtį.
Susitikimas baigėsi įstaigos „Creakids“ bendruomenės koncer
tu, stebėta Žiemos švente darželio kieme.
Pavasarį pedagogų komandos iš Latvijos ir Norvegijos lankė
si mūsų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. Pedagogai susipažino
su ugdymo aplinka, lankėsi grupėse, apžiūrėjo priemones,
stebėjo grupėse pedagogų organizuotas veiklas, kartu su vai
kais dalyvavo kūrybinėje dirbtuvėlėje. Svečiai pamokė vaikus
linksmų dainelių norvegų ir latvių kalbomis. „Gintarėlio“ koman
da pasiūlė vieną iš kūrybinio komandinio darbo metodų – kurti
dėlionę „Žuvis“.
Pedagogai iš Latvijos ir Norvegijos aplankė lopšelį-darželį
„Medynėlis“.
Šis tarptautinis projektas mūsų bendruomenei buvo naujovė,
o vienijo bendras tikslas – noras tobulėti. Taikydami įgytą patirtį
projekte, esame numatę tobulinti ugdymo procesą:
••Daugiau dėmesio skirti vaikų fizinio aktyvumo didinimui,
organizmo grūdinimui, sistemingam lauko veiklų plėtojimui,
eksperimentams gamtoje, daugiau suteikiant vaikams lais
vės, kūrybinio džiaugsmo.
••Įtraukti į metinį planą – tris dienas per mėnesį skirti žygiams
pėstute po artimiausias mikrorajono apylinkes.
••Parengti įvairią informacinę mežiagą: lankstinukus, skraju
tes tėvams apie išvykų dienas, veiklą lauke.
••Daugiau dėmesio skirti visų amžiaus tarpsnių vaikų emoci
nio intelekto vystymuisi, nes vaikas nuo mažens turi mokytis
tinkamai reaguoti į gyvenimo situacijas, stengtis įvardyti
savo emocijas ir jas tinkamai priimti.
••Aktyvinti pedagoges kelti asmeninę kompetenciją – tobulinti
užsienio kalbos žinias.
Didinant ugdymo kokybę, būtų tikslinga Lietuvoje taikyti
skandinavų patirtį, kad grupėse vienu metu dirbtų vienas pe
dagogas ir dvi auklėtojų padėjėjos arba kad aktyviuoju ugdymo
laikotarpiu nuo 9 iki 12 val. dirbtų du pedagogai ir viena auk
lėtojos padėjėja. Tikime, kad sukaupta patirtis bus naudinga
visų šalių pedagogams, o sukurtas partnerystės tinklas mūsų
įstaigai suteiks naujų galimybių ieškoti bendrų veiklų ir planuoti
kitas iniciatyvas.
Gitana BUIVYDIENĖ
Vilniaus l.-d. „Gintarėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Laimutė GIRDAUSKIENĖ
Vyresnioji auklėtoja
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Tarptautinis Grundtvig projektas – tiltas tarp šeimos kartų
Vilniaus Birutės darželis 2011–2013 m. m. dalyvavo tarp
tautiniame Grundtvig projekte „Europos senjorų integracija
į vaikų ugdymą per šeimos tradicijų skatinimą“. Projektu
siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp kartų, jungti mo
kymo centrų, vietinių ir tarptautinių nevyriausybinių organi
zacijų, mokyklų, vaikų darželių ir meno organizacijų patirtį.
Pagrindinis projekto tikslas – pedagogų, vaikų ir tėvų arba
senelių sąveika.
Šeima – tai ne tik tėvai, bet ir mylimi seneliai bei proseneliai,
galintys padėti ugdyti vaiko gebėjimus, suteikti pažintinės, isto
rinės informacijos. Vilniaus Birutės darželio ugdymo programa
skatina aktyviai bendradarbiauti visus ugdymo proceso daly
vius, aptariant ugdymo tikslus, uždavinius, metodus ir priemo
nes, kartu į vaikų gyvenimą darželyje įtraukti ir ugdytinių tėvus
bei senelius, taip suburiant pačios įstaigos bendruomenę.
Projektą Vilniaus Birutės darželis vykdė dviem etapais.
2011–2012 m. m. buvo pavadinti „Senolių Lietuva“, kai ypa
tingas dėmesys buvo skiriamas mūsų etnokultūros paveldui ir
jo puoselėjimui. Per įvairius edukacinius renginius ugdytiniai
susipažino su senovės darbais ir amatais. Vienas iš tokių ren
ginių – „Lino kelias“, kai vaikams buvo parodyta, kaip iš linų
išgaunamos margaspalvės juostos, audeklai. Darželio ugdy
tiniai buvo ne žiūrovai, o dalyviai. Vėliau vaikai buvo įtraukti į
edukacinę veiklą „Pirštukai-lėlės“ ir kartu iš veltinio audinio kūrė
lėles, jas puošė įvairiais tradiciniais raštuotais audiniais.
Adventinis laikotarpis subūrė darželio bendruomenę kelionei
į Nemenčinės senelių namus „Senevita“. Kiekvienos grupės
tėveliai su vaikais kepė sausainius, pyragus, močiutės pri
mezgė skraisčių, šalikų ir su šiomis dovanomis bei šventiniu
koncertu darželio vaikai apsilankė senelių namuose. Vaikai
mielai bendravo su seneliais, dainavo, kartu piešė. Ši kelionė
paliko didelį įspūdį ne tik vaikams, bet ir tėvams, todėl šią veik
lą tęsėme ir pernai. Projekte dalyvavę darželinukų seneliai ir
močiutės džiaugėsi galėdami būti naudingi vaikų veikloje, būti
reikalingi savo darbu. Visiems vaikams patiko kepti bandeles
su Simono Orvilo Jakubausko močiute. Kiekvienas dirbo iš
peties. Buvo smagu.
Pernai ugdytiniai dalyvavo Teresės ir Veronikos Katkučių
senelio maestro Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo
kamerinio orkestro generalinėje repeticijoje. D. Katkus papasa
kojo darželio „Boružiukų“ grupės vaikams apie orkestro muzikos
instrumentus. Vaikai galėjo juos paliesti, netgi jais pagroti, taip
pat pasiklausyti smuikininkės iš Vokietijos Jonės Kaliūnaitės
atliekamo kūrinio.
Išskirtinis tarptautinio Grundtvig projekto renginys buvo
šventė „Senolių Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti. Šventėje dalyvavo senjorų ansamblio vadovė
Mikalina Šakalienė ir senjorų „Salvija“ ansamblio vadovė, dainų
autorė Lilijana Ablėnaitė. Darželio bendruomenė išgirdo ir jau
žinomų lietuvių liaudies dainų, ir negirdėtų įvairių etnografinių
Lietuvos rajonų dainų, taip pat stilizuotų L. Ablėnaitės kūrinių.
Taigi, projektas tęsiamas ir šiais mokslo metais. Tik jie, metai,
pavadinti „Laisvės šviesa“ ir skirti pilietiškumui bei patriotišku
mui ugdyti ir puoselėti. Buvo organizuoti renginiai, skirti Sausio
13-osios įvykiams, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti, rengiami piešinių konkursai-parodos „Mano Lietuva“,
„Mano miestas“, „Laivės šviesa“ ir kt.
Dominyko ir Gabijos Rinkevičių senelis, Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pulkininkas lei
tenantas Romualdas Rinkevičius padėjo organizuoti renginius,
skirtus Lietuvos nepriklausomybei pažymėti. Kartu su kolega
Vilniaus įgulos karininkų ramovės choro „Aidas“ nariu Vaclo
vu Petkevičiumi ir darželio vaikais buvo surengtas patriotinių

Bandelių kepimas su Simono močiute

Edukacinis užsiėmimas „Pirštukai-lėlės“

dainų koncertas darželio bendruomenei. Dominyko senelis
R. Rinkevičius kartu su jungtiniu Birutės darželio ansambliuku
dalyvavo VII Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų menų fes
tivalyje „Jaunųjų talentų beieškant“.
Neišdildomą įspūdį paliko susitikimas su Viešojo saugumo
tarnybos prie VRM kinologijos majoru Vytautu Gustaičiu ir jo
tarnybiniu šunimi – belgų aviganiu malinua – Ruso. Susitikime
vaikai ir suaugusieji daug sužinojo apie tarnybinius šunis, jų dar
bus, mokymus, stebėjosi „jaunojo kareivio“ Ruso sugebėjimais.
Vėliau vaikai galėjo Ruso paglostyti ir su juo pažaisti.
2013 m. vasario mėnesį tradiciškai buvo švenčiama šven
tė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti pagal
Grundtvig projekto tęsinį „Laisvės šviesa“. 2013-ieji – Tarmių
metai, todėl šventės akcentas – Lietuvos etnokultūriniai regio
nai, tarmės, papročiai, muzikos instrumentai. Šventėje dalyvavo
Vilniaus miesto Kirtimų kultūros centro bočių folkloro ansamblio
„Rasoda“ nariai, kurie ne tik dainavo, šoko, bet ir supažindino su
Lietuvos regionų tautiniais drabužiais, valgiais ir žaidimais.
Dalyvavimas tarptautiniame projekte yra naudingas visiems:
ir pedagogams, ir vaikams, ir visai bendruomenei. Tai didina
pedagogų ir bendruomenės sutelktumą, aktyvina bendruome
niškumo jausmą, kūrybiškumą, skatina tėvus bei senelius labiau
įsitraukti į vaikų veiklą. Grundtvig projektas suteikė pasitikėjimo
dalyvauti ir kituose tarptautiniuose projektuose, taip pat tobulinti
jau pradėtą veiklą.
Diana SUSANINIENĖ
Vilniaus Birutės darželio direktorė
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Asmenybių įamžinimas Lietuvos mokyklų pavadinimuose
2012–2013 m. m.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme dėl
mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo
yra reikalaujama, kad mokyklos pavadinime būtų nurodyta
vietovė bei mokyklos tipas, pvz., Birštono gimnazija, Elektrėnų
pradinė mokykla. Galima nurodyti paskirtį (mokykla-darželis,
suaugusiųjų mokymo centras), pvz., Alytaus suaugusiųjų ir
jaunimo mokykla. Neretai mokyklos pavadinimas papildomas
simboliniu pavadinimu, pvz., Kauno „Vyturio“ katalikiška vidu
rinė mokykla, Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla, arba istorijai,
krašto kultūrai, mokslui nusipelniusio asmens vardu ar sla
pyvardžiu, pvz., Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla,
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla.
Asmenybių vardų suteikimo mokyklos pavadinimui tradicija
klostėsi dar Nepriklausomoje Lietuvoje. Sovietmečiu mokyk
loms buvo suteikiami revoliucionierių arba kitų su sovietų
ideologija susijusių asmenų vardai. Vardų teikimo mokykloms
tradicija išplito atkurtos Lietuvos Respublikos metais.
Siekdami išsiaiškinti, kiek šiuo metu yra Lietuvoje mokyklų,
pavadintų iškiliausių Lietuvos arba kitų asmenybių, plačiau
žinomų tik atskirame Lietuvos rajone ar mieste, vardais,
2012–2013 mokslo metais atlikome tyrimą. Siekėme išsiaiškinti,
kodėl mokykla pavadinta kurios nors asmenybės vardu ir kaip
tos istorinės asmenybės veikla pristatoma mokyklos logotipe,
interneto svetainėje bei kitais būdais.

Lietuvoje 2012–2013 m. m. užregistruotos 1246 bendrojo
ugdymo mokyklos, iš kurių 40 yra nevalstybinės. Iš minėtų mo
kyklų net 292 mokyklos yra pavadintos asmenybių vardais.
Iš bendro valstybinių mokyklų skaičiaus pagal mokyklos tipą
daugiausia sudaro pagrindinės mokyklos (jų yra 495). Nedidelis
skirtumas tarp gimnazijų (254) ir vidurinių mokyklų (228). Kiek
mažiau yra pradinių mokyklų (163), o mažiausiai – progimna
zijų (66). (Žr. 1 pav.)
Kaip matyti, tarp mokyklų, pavadintų asmenybių vardais,
daugiausia yra gimnazijų (102). Pagrindinių mokyklų yra 85, vi
durinių – 68, progimnazijų – 24, o pradinių mokyklų – tik 13.
Lietuvoje esama mokyklų, kuriose mokymas vyksta valsty
bine lietuvių kalba (jų yra 251), ir mokyklų, kuriose mokoma
ne valstybine (rusų, lenkų, baltarusių ar mišria) kalba – jų
yra 41. Žemiau pateiktoje diagramoje matyti, kaip mokyklos yra
pasiskirsčiusios pagal mokomąją kalbą. (Žr. 2 pav.)
Atsižvelgiant į tai, kad internetinė erdvė šiame informacijos ir
technologijų amžiuje yra kaip svarbiausias informacijos šaltinis,
norėta išsiaiškinti, kiek reprezentatyvios yra mokyklų interneto
svetainės. Išsamiai susipažįstant su jose pateikta informacija
buvo siekiama nustatyti, ar svetainėje yra skelbiama mokyklos
istorija, ar pateikti pagrindiniai biografijos faktai apie mokyklos
pavadinime įamžintą asmenybę ir kt.
Iš 292 valstybinių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų dau
giau nei pusė (59 proc.) savo interneto svetainėse
1 pav. Valstybinių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir mokyklų, mokyklos istoriją pateikia labai fragmentiškai. Mažiau
pavadintų asmenybių vardais, palyginimas pagal mokyklos tipą
nei trečdalis (29 proc.) interneto svetainių gana iš
samiai pateikia informaciją apie mokyklų istoriją,
įdomesnių asmenybių gyvenimo faktų. Nemaža
dalis pateiktos informacijos deramai reprezentuoja
mokyklos veiklą, atributiką, bendradarbiavimą ir kt.
Kaip vieną iš sektinų (tuo požiūriu) mokyklų interne
to svetainių būtų galima paminėti Kauno Maironio
universitetinę gimnaziją. Joje pateikta tekstinė bei
vaizdo medžiaga apie gimnaziją, išsamiai aprašyta
Maironio asmenybė, jo įamžinimas ne tik Lietuvoje,
bet ir svetur, pateikiamas renginių planas Maironio
metams paminėti.
Mūsų apžvelgtų 27 mokyklų interneto svetainėse
(9 proc.) nepateikiama informacija apie mokyklos
istoriją ir asmenybes. Penkių mokyklų (2 proc.) in
terneto svetainės neveikia arba veikia su trukdžiais
ir tik dvi mokyklos (1 proc.) skelbia aprašymą apie jų
Bendras valstybinių
Mokyklos, pavadintos
pavadinime įamžintą asmenybę, nepateikdamos jo
mokyklų skaičius
asmenybių vardais
kios informacijos apie mokyklos istoriją. (Žr. 3 pav.)
Tyrimo metu taip pat siekta nustatyti, kaip asme
nybės yra susijusios su mokyklos vieta. Iš mokyklų
2 pav. Mokyklų, pavadintų asmenybių vardais, pasiskirstymas
pavadinimuose įamžintų asmenybių biografijų buvo
pagal mokomąją kalbą ir mokyklos tipą
bandoma nustatyti, ar toje vietoje, kurioje yra mokyk
la, asmenybė gimė, ar mirė, ar tik tam tikru metu toje
vietoje lankėsi, buvo apsistojusi, ar iš viso negalima
nustatyti asmenybės ir mokyklos vietos santykio.
Išnagrinėjus duomenis apie visas 292 mokyklas,
nustatyta, kad 96 asmenybės (34 proc.) mieste ar
miestelyje, kuriame yra mokykla, tik tam tikru savo
gyvenimo metu gyveno ar lankėsi, 86 asmenybės
(29 proc.) ten gimė, o 62 asmenybės (21 proc.) ten
mirė arba buvo palaidotos. Skirtumas tarp toje vieto
vėje gimusių ir mirusių asmenybių nėra labai ryškus.
24 asmenybių santykio su mokyklos vieta nepavyko
išsiaiškinti. Tai daugiausia susiję su asmenybėmis,
įamžintomis mokyklų mokomąja nevalstybine kal
ba pavadinimuose, nes šios asmenybės yra nusi
Mokomoji kalba lietuvių
Mokomoji kalba: rusų,
pelniusios tų šalių tautai bei kultūrai ir su Lietuva,
lenkų, baltarusių ar mišri
regis, dažniausiai nėra susijusios. Taip pat prie šios
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kategorijos galėtume priskirti kanonizuotus šventuosius, pvz.,
šv. Matas, šv. Pranciškus, šv. Kristoforas ir kt. Tokią pačią pro
centinę dalį (8 proc.) sudaro asmenybės, kurios toje vietoje ir
gimė, ir mirė.
Galima daryti išvadą, kad mokyklų apsisprendimas pavadi
nimui pasirinkti tam tikrą asmenybę dažniausiai yra susijęs su
jos pasiektais nuopelnais tam tikrame mieste. Tai sietina su

nuolatine žmonių migracija, kai talentingos asmenybės, atvy
kusios į didmiesčius studijuoti, vėliau įsidarbindavo ir dirbdavo
mokslui bei visuomenei naudingą darbą. Todėl didesnių miestų
ar miestelių mokyklos kartais savo pavadinimams renkasi ten
nei gimusių, nei mirusių, bet ką nors reikšmingo nuveikusių
asmenybių vardus. (Žr. 4 pav.)
Kai kurios asmenybės, pvz., Simonas Daukantas, Jonas
Basanavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt.,
3 pav. Mokyklos istorijos ir asmenybių biografijų prezentavimas
yra įamžintos ne vienos, o kelių mokyklų pa
valstybinių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse
vadinimuose. Pastebėta, kad mažiau Lietuvos
mastu žinoma asmenybė dažniausiai yra sie
jama su konkrečia vietove (apie ją labiau žino
Interneto svetainėje aprašoma
tik vietos gyventojai), o visos šalies mastu
mokyklos istorija ir asmenybė
žinomas politikos, mokslo ar kultūros veikėjas
įamžintas keliose, skirtingų miestų mokyklų pa
Interneto svetainėje aprašoma
vadinimuose. Tad net 181 asmenybės vardas
tik mokyklos istorija
yra suteiktas vienai mokyklai ir 28 asmenybių
Interneto svetainėje aprašoma
vardais įprasminti kelių mokyklų pavadinimai.
tik asmenybė
Septynių asmenybių, t. y. Aleksandro Stulgins
Interneto svetainėje nėra informacijos kio, Jono Laužiko, Jono Žemaičio-Vytauto,
apie mokyklos istoriją ir asmenybę
Motiejaus Valančiaus, Petro Vileišio, Prano
Mašioto, Vydūno, vardai yra suteikti po tris
Interneto svetainė neveikia ar
mokyklas. Trijų asmenybių – Vytauto Didžiojo,
veikia su trukdžiais
Vinco Kudirkos, Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no – vardais pavadintos po keturias mokyklas.
Po penkias mokyklas savo pavadinimuose
turi trijų iškilių lietuvių vardus, tai – Martynas
Mažvydas, Juozas Tumas-Vaižgantas ir Jonas
Basanavičius. Simono Daukanto vardu pava
dinta daugiausia – net 7 mokyklos: Vilniaus
4 pav. Asmenybių, kurių vardais pavadintos mokyklos,
Simono Daukanto progimnazija, Akmenės rajono. Papilės
sąsajos su mokyklų įsteigimo vieta
Simono Daukanto gimnazija, Šiaulių Simono Daukanto gim
nazija, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Kauno Simono
Daukanto vidurinė mokykla, Kretingos Simono Daukanto pa
grindinė mokykla, Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto
pagrindinė mokykla.
Kiek pavyko išsiaiškinti, anksčiausiai asmenybės vardas
buvo suteiktas Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
(1918 m.). Tiesa, mokykla 1940 m. žymaus pedagogo Tomo
Žilinsko vardo neteko, jis buvo grąžintas 1989 m. Prieškario
Lietuvoje ir sovietmečiu asmenybių vardai mokykloms buvo su
teikiami nesistemingai: kelerius metus iš eilės buvo suteikiama
po vieną arba po kelis vardus, o kai kuriais metais tokių vardų
iš viso nebuvo suteikiama. Akivaizdu, kad daugiausia asmeny
Asmenybė toje vietoje gimė
bių vardų suteikta 1989–2002 m. laikotarpiu, ypač daug vardų
suteikta 1993, 1997, 1998 m. Nuo 2003 iki 2013 m. asmenybių
Asmenybė toje vietoje mirė
vardų suteikiama mažiau. (Žr. 5 pav.)
Asmenybė toje vietoje ir gimė, ir mirė
Asmenybes, kurių vardais pavadintos mokyklos, bandyta
išskirstyti į grupes pagal tų asmenybių veiklos sritį. Tačiau
Asmenybė toje vietoje nei gimė, nei mirė, tačiau tam
bandymas susisteminti kėlė sunkumų, nes tas pats žmogus
tikru savo gyvenimo metu ten gyveno ar lankėsi
gali būti ir rašytojas, ir kunigas, ir visuomenės veikėjas. Ban
Asmenybės santykis su mokyklos vieta nenustatytas
dyta įvardyti veiklos sritį, kurioje asmenybė pasiekė didžiausių
nuop eln ų. Tok iu atv eju
didžiausią procentinę dalį
5 pav. Asmenybių vardų suteikimo Lietuvos mokykloms 1989–2013 m. dinamika
sudaro kultūros veikėjai:
Šatr ijos Rag an a, Balys
Sruoga, Salomėja Nėris,
Kazys Inčiūra, Mikalojus
Kons tant in as Čiurlion is,
Juozas Gruodis ir kt. (jie
sud ar o 37 proc.). Kiek
mažiau esama valstybės,
vis uom en ės ir polit in ių
veikėjų – Vladas Mironas,
Ugnė Karvelis, Aleksan
dras Stulg insk is, Jon as
Žem ait is, Vinc as Kud ir
ka, Kaz ys Grin ius ir kt.
(27 proc.). Yra įamžinta
šviet im o ir mokslo vei
kėjų, tarp kurių nemažai
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pedagogų (pvz., Jonas Laužikas, Antanas Giedraitis, Adomas
Mitkus), taip pat mokslui nusipelniusių veikėjų, tokių kaip Adol
fas Šapoka, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis (21 proc.).
Mažiausią procentinę dalį sudaro dvasininkai bei šventieji: Mi
kalojus Daukša, Motiejus Valančius (minėti asmenys išgarsėjo
ir kaip kultūros žmonės), Kazimieras Paltarokas, šv. Matas,
šv. Kristoforas ir kt. (Žr. 6 pav.)
6 pav. Mokyklų pavadinimuose įamžintų asmenybių
skirstymas pagal veiklos sritį (proc.)

Kultūros veikėjai (rašytojai, poetai, kompozitoriai ir kt.)
Valstybės, visuomenės, tautiniai bei politiniai veikėjai
(prezidentai, kunigaikščiai, rezistentai ir kt.)
Dvasininkai bei šventieji (kunigai, vyskupai,
popiežiai ir kt.)
Švietimo bei mokslo veikėjai (pedagogai, filosofai,
kalbininkai, vertėjai ir kt.)
Asmenyb ių įamžin imas mokyklų atr ib ut ikoje,
reng in iuose ir mokyklų muz iejuose
Kiekviena mokykla, be valstybei svarbių datų minėjimo, turi
tik jai būdingų tradicijų, švenčių. Mokyklos, kurių pavadinimuo
se yra įamžinti iškilių asmenybių vardai, siekia papildomos
misijos – deramai įamžinti šią asmenybę savo mokykloje, kai
kada – vietos bendruomenėje. Įamžinimo formos yra įvairios:
renginiai, skirti asmenybės gimimo ar mirties metinėms pami
nėti, specialus mokyklos laikraštis arba mokyklos muziejaus
kampelis, skirtas asmenybės veiklai nušviesti.
Mokyklos atributika
Kiekviena mokykla turi savo atributiką – vėliavą ir (arba) em
blemą. Kai kurių mokyklų atributikoje yra pateiktas mokyklos
pavadinime įamžintos asmenybės bareljefas, pvz., Klaipėdos
Simono Dacho progimnazijos, Kauno Jono Basanavičiaus
gimnazijos vėliavose.
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos emblema –
žalios spalvos Vytauto Didžiojo antspaudas, įkomponuotas bal
to apskritimo fone. Ši emblema yra ir mokyklos logotipas.
Kitų vėliavų simbolikoje galima įžvelgti įamžintos asmeny
bės veiklos sritį, pvz., Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinės
mokyklos vėliava. J. Dobkevičius buvo Lietuvos karo lakūnas,
aviacijos inžinierius ir lėktuvų konstruktorius. Tokią pačią sim
bolinę reikšmę galima įžvelgti ir kitų žymių lakūnų S. Dariaus
ir S. Girėno vardu pasivadinusios Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazijos atributikoje. Logotipu papuošta ne
tik mokyklos vėliava, bet ir padėkos raštai, puodeliai, rašikliai,
lipdukai, marškinėliai.
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos emblemoje Vilniaus
televizijos bokštas simbolizuoja Lietuvos laisvę. T. Masiulis buvo
vienas iš Sausio 13-osios laisvės gynėjų. Kaip žinome, balandis
yra taikos simbolis (žodis „titas“ lotyniškai reiškia „balandis“).
Augalų motyvai simbolizuoja besimokantį jaunimą. Mokyklos
emblemą 1996 m. sukūrė mokiniai ir dailės mokytoja Ingrida
Aleksandronienė.
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija gali būti pavyzdys,
kaip mokykla savo simbolikoje atspindi ne tik savo pavadinime
įamžintą asmenybę, jos veiklą, bet ir katalikišką ugdymo(si)
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kryptį. Vėliavos simbolikoje knyga reiškia mokslo ir žinių šaltinį,
saulė – dvasinę šviesą, o avinėlis – Jėzaus Kristaus ženklas,
simbolizuojantis pasišventimą, pasiaukojimą, ramybę.
Mokyklos himnas
Mokyklų himnų tekstuose taip pat galima įžvelgti kai kurių
tendencijų. Kartais himno autoriai keliose eilutėse pamini
asmenybę, užsimena, kuo ji garsi ar svarbi. Kartais himnui
pasirenkamas eilėraštis arba daina iš mokyklos pavadinime
įamžintos asmenybės kūrybos. Pavyzdžiui, Anykščių Antano
Baranausko vidurinė mokykla savo mokyklos himnui pasirinko
A. Baranausko eilėraštį „Dainų dainelę dainuoju“. Kauno Mairo
nio universitetinė gimnazija, pasitelkusi Juozo Naujalio muziką,
himnu pavertė vieną iš Maironio eilėraščių.
Himnuose neretai atsispindi ir mokyklos ugdymo kryptis.
Tarkime, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos himnas
byloja apie katalikišką ugdymą(si):
O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių.
O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų.
Mokyklos renginiai
Mokyklos, savo pavadinime įamžinusios asmenybių vardus,
be įprastų minimų švenčių, turi ir tik joms būdingų renginių,
skirtų iškiliai asmenybei paminėti. Dažniausiai minimos asme
nybės gimimo ar mirimo metinės, tačiau pasitaiko ir išimčių.
Pavyzdžiui, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla turi
net apie dešimt tradicinių mokyklos renginių, susijusių su kon
certais, konkursais ir festivaliais. Taigi mokykla vykdo kryptingą
meninį ugdymą, atsižvelgdama į tai, kad V. Mikalauskas buvo
žymus lietuvių pianistas ir kompozitorius.
Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos bendruo
menė siekia puoselėti vertybes ir nuostatas, kuriomis vadova
vosi geografas prof. Č. Kudaba. Daugiausia per mokslo metus
pasiekę mokiniai varžosi mokyklos „Šauniausio kudabiečio“
konkurse, kuriame išrenkama 10 geriausiųjų moksleivių. Taip
pat kasmet mokykla rengia rajoninį Česlovo Kudabos jaunųjų
geografų konkursą.
Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinėje mo
kykloje 1997 m. įsteigtas Vaičiūniečių klubas – vienintelis toks
klubas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Klubui vadovau
ja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Žagunienė.
Nuo 2002 m. mokykla kartu su Jonavos rajono savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi rengia rajoninį ben
drojo ugdymo mokyklų moksleivių kūrybos konkursą, skirtą
P. Vaičiūno atminimui. Klubas taip pat kuria spektaklius, rengia
parodas, konkursus.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 1993 m.
vienai iš miesto mokyklų buvo suteiktas kunigo Alfonso Lipniū
no vardas, tad netrukus čia buvo įkurtas jaunųjų lipniūniečių
būrelis, vadovaujamas istorijos mokytojos Skaidrės Zavad
skienės. Pirmaisiais būrelio veiklos metais mokiniai bendravo
su kunigo giminėmis, studijavo kunigo A. Lipniūno dienoraštį,
dabar stengiamasi skleisti kunigo gyvenimo nuostatas visai
mokyklos bendruomenei.
Mokyklos muziejus
Viena iš asmenybės įamžinimo formų – mokyklos muziejų
veikla. Antai Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrin
dinės mokyklos kraštotyros muziejus siekia mokyklos bendruo
menei perteikti surinktą medžiagą apie pirmąjį Ruklos pradinės
mokyklos mokytoją J. Stanislauską.
1998 m. gegužės 12 d. įkurto Kauno Juozo Grušo ir mokyk
los istorijos jaunųjų muziejininkų grupelė studijuoja rašytojo
gyvenimą, analizuoja kūrybą, renka kraštotyrinę medžiagą,
atsiminimus, pildo archyvinių nuotraukų albumą, dalyvauja
įvairiuose projektuose, rengia ekspedicijas.
Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinėje mokykloje 1995 m.
įrengtas kunigo A. Lipniūno kambarys. Čia eksponuojami ku
nigą menantys daiktai, surinkti iš jo artimųjų, giminių, pažįsta
mų, saugoma kunigo parašyta ir 1933 m. išspausdinta knyga
„Penkių valstybių sostinėse“.
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Kitos asmenybės įamžinimo formos
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla yra įsteigusi
specialų prizą – BARI, tiesiogiai susijusį su mokyklos pavadi
nimu. BARI kasmet skiriamas geriausiems ir labiausiai savo
veikla įvairiose srityse pasižymėjusiems mokiniams.
Kai kuriose mokyklose yra skiriamos premijos, stipendijos,
pvz., Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje
mokykloje iš Algimanto Santvaro atminimo fondo kasmet skiria
mos stipendijos labai gerais mokymosi rezultatais baigusiems
ir į bet kurią Lietuvos aukštąją mokyklą įstojusiems mokiniams
(stipendijos dydis – 1000 JAV dolerių). Mokykla daugiau kaip
dešimt metų susirašinėjo laiškais su už Atlanto gyvenusia Stasio
Santvaro žmona Ale Santvariene, kuri ne tik pasakodavo apie
poetą, bet ir domėjosi mokyklos pasiekimais.
Kai kuriose mokyklose įprasta leisti mokyklos laikraštuką.

Pavyzdžiui, Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla
leidžia laikraštį „Mažvydietis“. Širvintų rajono Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla nuo 2003 m. leidžia mė
nesinį laikraštį „Šeiniukas“, Akmenės rajono Papilės Simono
Daukanto gimnazija nuo 1995 m. gegužės 5 d. leidžia laikraštį
„Daukantiečių žodis“.
Kaip matome, asmenybių įamžinimas Lietuvos mokyklų
pavadinimuose ir jų ugdymo veikloje yra gana įvairus. Esame
įsitikinę, kad tokia veikla yra visokeriopai prasminga ugdymo(si)
požiūriu, todėl turėtų būti puoselėjama.

Yra tokia mokykla

Ar sunku kitakalbį prašnekinti lietuviškai, su kokiais
keblumais susiduria mokytojai, kai pirmoje klasėje mokosi
gerai kalbąs lietuviškai ir tas, kurį reikia prašnekinti?
Mokytojo prakaitas ir dar kartą prakaitas bei vidinė nuostata,
jog būtina vaiką išmokyti taip, kad jis nesijaustų nemokąs. Dau
geliui kitataučių suteikiama galimybė lankyti priešmokyklinio
ugdymo grupę. Joje žaidimų forma vaikai mokomi ir mokosi
bendrauti valstybine kalba.

Kalbuosi su vienos didžiausių pra
dinių mokyklų Lietuvoje, Lentvario
prad in ės mok ykl os, vad ov e Ona
RAMANAUSKIENE.
Statistika rodo, kad Jūsų mokykla
turi daugiausia pradinių klasių mo
kinių respublikoje...
Statistika neklysta, 2012–2013 m. m.
mokykloje mokėsi 306 vaikai. Pasta
raisiais metais jų skaičius stabilizavosi.
Kitais metais į pradines klases ateis
daugiau nei 70 pirmokėlių. Jaučiame, kad šeimos atsigauna.
Pagal gyventojų tautinę sudėtį Lentvaris – įvairiatau
tis miestas. Greta lietuvių esama lenkų, rusų, baltarusių,
armėnų, gruzinų... Ir vis dėlto daugelis tėvų patiki savo
vaikus Jūsų mokyklai.
Taip, beveik pusė mokinių yra iš mišrių šeimų. Antai kokios
mano mokinių pavardės: Gruntmejer, Tolstych, Sergatiuk, Zak
ševskij, Čiupailo ir pan. Manau, kad mokinių tėvelius pirmiausia
patraukia kryptingas meninis ugdymas (dailės technologijos, te
atras, muzika, šokis), gražūs, nauji baldai klasėse, kompiuteriai,
kiekvienoje klasėje esančios prieigos prie interneto ir, be abejo,
mokytojai. Mokytojai, kurie gerai išmano savo dalyką, mokyto
jai – mokinio draugai, patarėjai, organizatoriai ir vadovai.

Aistė KUNDROTAITĖ
Taikomosios istorijos studijų programos bakalaurė
Doc. dr. Benediktas ŠETKUS
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos didaktikos centro direktorius

Mokiniai tobulėja ne tik mokydamiesi, bet ir lankydamie
si įvairiuose renginiuose. Prieš kelerius metus laimėjote
projektą, kurį pavadinote „Mizanscenų pilis“...
Mūsų „Mizanscenų pilis“ – tai tęstinis projektas, pradėtas
2000-aisiais. Į jį kviečiame ne tik Lietuvos mokyklų aktorius,
bet ir dramos kolektyvus iš Latvijos (Rygos lietuviškoji mokyk
la), Lenkijos (Punsko, Seinų), Rusijos (Kaliningrado lietuviškų
klasių). Projektas tenkino įvairias visuomenės grupes: ikimokyk
linio amžiaus vaikus, moksleivius, švietimo ir kultūros darbuo
tojus, tėvus, jaunuosius aktorius. Juo parodėme visuomenei,
kad mokinių saviraiška svarbi formuojant menines vertybes,
kad teatras ugdo bendrąją vaiko elgesio kultūrą ne tik scenoje,
bet ir gyvenime.
Jau sakėte, kad Jūsų mokykla yra meninės krypties.
Kokie būreliai veikia po pamokų?
Populiariausi būreliai: teatro studija „Fėja“, choras, šokių stu
dija „Spindulėlis“, dailės technologijų studija, jaunųjų žurnalistų
būrelis, folkloro ansamblis.
Gyvename ne uždarame pasaulyje. Be daugelio mokyk
los draugų Lietuvoje, matyt, turite bičiulių ir užsienyje?
Maloniai prisimenu pirmąsias pažintis su Kaliningrado srities
lietuvių kalbos mokytojų asociacija (pirmininkas Aleksas Bartni
kas), Kaliningrado 35-uoju licėjumi (mokytojas Algirdas Karmila
vičius; jis ir lietuviško vyrų ansamblio – vienintelio tokio Rusijos
Federacijoje – „Penkie Vaikia“ vadovas), Rygos lietuviškąja
mokykla (direktorė Aldona Treija), Lenkijos lietuviais ir daugeliu
kitų. Draugų niekada nebūna per daug, o ypač gerų.
Kas naujo laukia mokinių šiais mokslo metais?
Šie metai bus susieti su didžiojo poeto Kristijono Donelai
čio 300-osiomis gimimo metinėmis. Šiai datai skirsime daug
renginių, kai kurie jau surežisuoti ir laukia savo eilės. Kadangi
mūsų mokykla meninės krypties, tai paminėsime Teatrų metus:
nauji spektakliai jau gimė „Fėjos“ vadovės Angelės Šakalienės
mintyse.
Neliksime abejingi ir Holokausto temai. Juk beveik pusantro
tūkstančio žydų buvo nužudyti Rūdiškėse, Žydkaimyje, Trakuo
se, Lentvaryje, Onuškyje, Aukštadvaryje (1446 asmenys).

Šokių studija „Spindulėlis“

Dėkoju už pokalbį.

Alfonsas KAIRYS
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Profesinis mokymas kelia sparnus
„Ko gero, sunku tą nuomonę performuoti, bet turbūt reikia
profesinį mokymą arba profesines mokyklas vizualiai viešinti,
skleisti apie jas informaciją per radiją ir televiziją. Ir tai daryti
gyvai, kad į profesines mokyklas ateitų tie žmonės, kurie jomis
gąsdina“, – taip kalbėjo viena iš Vilniaus technologijų ir verslo
profesinio mokymo centre vykusios respublikinės konferenci
jos „Profesinio mokymo patrauklumo ir įvaizdžio gerinimas“
dalyvių, Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovė Rūta
Žukauskaitė.
Tądien čia šurmulio buvo itin daug: opia Lietuvos švietimo
aktualija besidomintys profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo
ugdymo mokyklų pedagogai, psichologai, socialiniai pedago
gai, neformaliojo ugdymo įstaigų atstovai, aukštųjų mokyklų
dėstytojai, reklamos įstaigų atstovai, įmonių įvaizdžio kūrimo
specialistai susirinko aptarti patrauklaus profesinio mokymo
įvaizdžio kūrimo strategijos, būdų ir vaidmens šiuolaikinėje
visuomenėje. Be to, buvo klausytasi oficialių pranešimų, daug
laiko buvo praleista diskutuojant, šnekučiuojantis su kolego
mis, atsakant į žurnalistų klausimus. Tie užkulisiniai pokalbiai,
atspindintys ne mažiau svarbias dabartinio profesinio mokymo
realijas, liko it paraštėse, tačiau norėtųsi jas atskleisti, kalbėti
kur kas atviriau, nei mums įprasta.
ŠMM Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyr. specia
listė R. Žukauskaitė mums dar kartą priminė ir apžvelgė profe
sinės mokyklos bei pačios profesijos sampratos patrauklumą
lemiančius veiksnius – atrodytų, tai, ką ir taip žinome, bet gal
pernelyg kukliai pabrėžiame. Kaip vieną iš profesinio mokymo
privalumų ji nurodė praktiniu mokymu pagrįstą mokymo pro
cesą, kuris suteikia jaunuoliui kur kas daugiau vertingų kom
petencijų ir galimybių sėkmingai tęsti būtent profesinę karjerą,
palyginti su beveik tik teorinį išmanymą suteikiančių aukštųjų
mokyklų programomis.
Antrasis privalumas, specialistės manymu, – profesinio
mokymo programose gausu pasirenkamųjų dalykų, modulių
(lygiai kaip ir gimnazijose), vadinasi, galima tinkamai pasirengti
tolesnėms studijoms kolegijoje ar universitete, juolab kai pro
fesinių mokyklų absolventams skiriami papildomi balai stojant
į koleginių ir universitetinių studijų programas. Beje, ŠMM šiuo
metu aktyviai rengia profesinę kvalifikaciją patvirtinančią kredi
tų sistemą, kurios pagrindu specialisto praktiniai įgūdžiai bus
pripažįstami kaip lygiaverčiai akademinį išsilavinimą turinčio
asmens kvalifikacijai. Tad, regis, stengiamasi grįžti į logiškai
pamatuotos asmens patirties vertinimo vėžes.
Ir trečiasis, ne mažiau svarbus, aspektas – intensyvus prak
tinio profesinio mokymo gerinimas, susidedantis iš sektorinių
praktinio mokymo centrų steigimo bei profesijos mokytojų
kompetencijų tobulinimo.
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Tuo įsitinkinti galėjo Visuotinės profesinio mokymo įstaigų
atvirų durų dienos renginiuose lankęsis švietimo ir mokslo
ministras Dainius Pavalkis, kuriam buvo pristatytas vienas iš
dviejų Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre
rengiamų sektorinių praktinio mokymo centrų. Ministras, kar
tu su profesinio mokymo programomis besidominčių mokinių
grupėmis iš Vilniaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyk
lų apžiūrėjęs Energetikos ir mechatronikos skyriaus praktinio
mokymo dirbtuves, susirinkusiesiems vėliau kalbėjo: „Užsienio
šalyse labai populiaru vidurinį išsilavinimą įgyti kartu su kvalifi
kacija, o paskui spręsti – ar tęsti mokslus aukštojoje mokykloje,
ar pradėti dirbti. Labai skatinčiau ir mūsų mokinius, ypač ma
žiau linkusius į akademinę veiklą, baigus pagrindinę mokyklą
rinktis profesinį mokymą.“ Lyg iš gausybės rago tąkart pasipylė
žiniasklaidos atstovų klausimai apie akivaizdžiai modernizuo
jamo profesinio mokymo galimybes ir perspektyvas. Atrodytų,
būtent tokio dėmesio nusipelnęs profesinis mokymas galėtų
numalšinti vis dar gajus stereotipus, nes akivaizdu – gąsdina
tie, kurie apie šiandieninį profesinį mokymą ničnieko nežino.
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro
Administravimo ir paslaugų skyriaus vedėja Virginija Stanke
vičienė taip pat pabrėžė loginę asmenybės ugdymosi seką,
kurios pagrindu pirmiausia jaunas žmogus turėtų „pasimatuoti“
specialybę, per kur kas trumpesnį laiką ir visiškai nemokamai
perprasti vieno ar kito darbo specifiką ir tik tada siekti aukštumų,
ypač todėl, kad dabar profesinė mokykla neprimenanti tos, kurią
baigė mokinių tėvai. „Europos struktūrinių fondų parama leido
atnaujinti mokymo bazę, kurti inovatyvias praktinio mokymo ga
limybes, todėl tai turėtų paskatinti skeptikus pagaliau suprasti,
jog namas statomas ne nuo stogo, o nuo pamatų, ir į profesinį
mokymą žvelgti pozityviai“, – viliasi V. Stankevičienė.
Jai pritarė apie profesinio mokymo įvaizdžio formavimo
psichologinius aspektus konferencijos dalyviams kalbėjęs psi
chologas Tomas Lagūnavičius: „Užmirštame, kad be įgūdžių
nieko nebus. Sako, žinių visuomenė... Kokia žinių visuomenė?
Įgūdžių visuomenė! Kai žmogus turi įgūdžių, jo galimybės kur
kas didesnės. Naujausi moksliniai tyrimai įrodė, kad pramonės
įmonių vadovai, kurie savo išsilavinimą įgijo pirmiausia profe
sinėse mokyklose, dirba kur kas sėkmingiau, nes jie puikiai
supranta savo srities aplinką ir žino, ką ir kaip dirba jos darbinin
kas. Suformuoti įgūdžius – tokia pridėtinė profesinės mokyklos
vertė.“ Psichologas taip pat pabrėžė ryšių su visuomene svar
bą: „Pirmiausia reikia formuoti nuostatą, kad baigti profesinę
mokyklą, kaip ir muzikos ar dailės mokyklą, yra prestižas. Jei
baigus muzikos mokyklą, toliau – konservatorija ir akademija,
tai turėtų vykti ir su profesinėmis mokyklomis. Lietuvoje pri
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dėtinę vertę kuria tik 33 proc. kvalifikuotų gamyboje dirbančių
specialistų, visa kita dalis – gyvenantieji iš mokesčių mokėtojų
pinigų. Vadinasi, tie 33 proc. turi būti labai gerai kvalifikuoti,
bet tai nereiškia, kad čia to darbininko karjera ir baigiasi: kitas
žingsnis, pavyzdžiui, kolegija, dar kitas – universitetinis baka
lauras – ir tu kaip specialistas visada judi į priekį.“
Požiūrio, kad profesinių mokyklų mokiniai nemotyvuoti, mo
kosi nenoriai ar yra tiesiog beraščiai, keitimas, konferencijos
rengėjų manymu, taip pat reikalingas ypatingos atidos, todėl
renginyje dalyvavo ir pranešimą skaitė vizualinės reklamos
gamintojo specialybę po bakalauro studijų pasirinkusi Svajūnė
Ungurytė. Mergina, vieną iš Lietuvos universitetų pagal moky
mosi rezultatus baigusi pirma, palyginti su kurso kolegomis,
tikino renginio svečius nė kiek nesigailinti, kad po aukštosios
mokyklos pasirinko profesinę mokyklą: „Universitete mums
sakė, kad baigę studijas dirbsime ministerijose ir savivaldybė
se, tačiau ne kas kitas, o darbas man nuėmė rožinius akinius,
nes pajutau, jog neturiu priemonių, padedančių dirbti darbą.
Ėmiau ieškoti būdų, kaip įsigyti reikalingų įgūdžių, ir įstojau į
profesinę mokyklą.“
Apie profesinį mokymą diskredituojančius įsitikinimus V. Stan
kevičienė teigė: „Šis įvaizdis, kad profesinė mokykla yra skirta
antrarūšiams, silpnesniems ar ne tokiems gabiems, lemiamas,
kai kalbame apie susiformavusią visuomenės nuomonę pro
fesinių mokyklų atžvilgiu. Pas mus atėję motyvuoti mokiniai,

turintys aiškų tikslą ir jo siekiantys, stebina savo laimėjimais,
o silpnesnieji įgyja sparnus, nes galbūt savo mokyklose buvo
nustumti už borto. Čia mokosi to, kas jiems prie širdies.“ O štai
S. Ungurytė stereotipą, kad į profesines mokyklas stoja tik tie,
kuriems trūksta motyvacijos, laiko visiškai nepagrįstu: „Galiu
drąsiai paneigti šitą mitą. Dar prieš stodama į profesinę mokyklą
pažinojau nemažai gabių žmonių, po mokyklos arba po studijų
aukštosiose mokyklose pasirinkusių tokį studijų būdą.“
Viena tikrai aišku – visoje Lietuvoje mažėjant mokinių skai
čiui kiekviena mokykla, siekdama aktyviai konkuruoti švietimo
paslaugų rinkoje, turi kurti teigiamą įvaizdį ir plėtoti ryšius su
visuomene. Taip jau susiklostė, kad per pastaruosius metus
bendrojo lavinimo mokyklos uždaromos, tačiau į profesines
mokyklas stojančių mokinių skaičius jau trejetą metų nesikeičia.
Ar tai naujų tendencijų švietimo srityje formavimosi ženklas?
Kadangi nežinome visko iki galo, daug kam suprasti, o ypač
prognozuoti, gali prireikti laiko. Tai, kas buvo vakar – istorija,
dažnai profesiniame mokyme menanti įsišaknijusius neigia
mus stereotipus, o rytdiena yra kupina iššūkių. Tikimasi, kad
konferencijos metu aptartos dabarties aktualijos leis šiems
išbandymams tinkamai pasirengti.
Toma GRABAUSKAITĖ
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro
Vystymo skyriaus vedėja

Dvikalbis dalyko dėstymas
stiprina mokymosi motyvaciją

Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centro (VTVPMC) maketa
vimo profesijos mokytoja
Vilma Gudeikaitė dalyvavo
Vilniaus universiteto Už
sienio kalbų instituto koordinuojamo projekto „Integruoto dalyko
ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese“ kursuose,
kuriuose patobulinimo savo integruoto kalbos ir dalyko didak
tines ir anglų kalbos komunikacines kompetencijas.
Šio palyginti naujo metodo taikymas mokykloje padeda
mokytojams kūrybiškiau dirbti, aktyvinti mokymo ir mokymosi
procesus, taikyti praktinius darbo metodus. Jis ugdo mokytojų
ir mokinių motyvaciją ir šių dienų pasaulyje reikalingas pro

fesines bei žmogiškąsias
kompetencijas.
V. Gud eik ait ės pas te
bėjimu, taikant integruoto
kalbos ir dalyko mokymo
metodą susiejamos dalyko
ir kalbos žinios, o tai, be jokios abejonės, skatina mokytojus
tobulėti, ugdyti dalykines ir kalbines kompetencijas, lavinti mo
kymo įgūdžius. Mokytoja įsitikinusi, kad pamokose taikomas
integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodas pa
skatins mokinius labiau domėtis dėstomu dalyku, tad padidės
ir jų motyvacija.
Vaida RAČIALIENĖ
VTVPMC mokytoja

Mokiniai
stažuojasi
užsienyje

Vykd ant bend rad arb iav im o sut art is tarp
Kauno mechanikos mokyklos, Alytaus ir Mari
jampolės profesinio rengimo centrų, Ukmergės
technologijų ir verslo mokyklos bei Švietimo
mainų paramos fondo, 2012–2013 m. m. Kauno
mechanikos mokykla administravo du mobilumo
projektus ir buvo partnerė Alytaus profesinio
rengimo centro projekte.
Leonardo da Vinci programos projektai su
teikia galimybę mokiniams ir mokytojams stažuotis, kelti savo
kvalifikaciją ir tobulinti profesines bei bendrąsias kompetencijas
Europos Sąjungos mokymo įstaigose bei kitose organizacijose,
naudojantis Europos Komisijos lėšomis.
Kauno mechanikos mokyklos parengtas projektas „Auto
mobilių remonto specialybių mokinių tobulinimasis dirbant su
diagnostine aparatūra“ suteikė progą 24 automobilių remonto
specialybių mokiniams iš partnerių mokyklų dvi savaites tobu
linti savo profesinius įgūdžius Slovakijos ir Škotijos mokymo
įstaigose. Šios mokymo įstaigos užsienyje pasirinktos todėl,
kad jų mokymo bazės aprūpintos naujoviškiausiais įrenginiais,
„Bosch“, „Toyota“ ir kitų garsių firmų diagnostinėmis įrangomis.
Įgyvendinant projektą „Automobilių remonto ir metalo apdirbimo
specialybių mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ 16
mokytojų iš partnerių mokyklų vieną savaitę kėlė savo kvalifi
kaciją Slovakijos ir Danijos aukštesniosiose profesinio rengimo
mokyklose naudodamiesi naujausiomis technologijomis.

Būdami partneriais Alytaus profesinio rengimo
centro administruojamame projekte „Mobilumo
praktika – profesinių kompetencijų tobulinimas“
atrinkome 16 automobilių remonto ir elektros
įrenginių remonto specialybių mokinių į dviejų
savaičių stažuotes Austrijos, Čekijos ir Švedijos
profesinio mokymo centrus. Šie mokiniai įgijo
profesinės patirties dirbdami Austrijos ir Čekijos
automobilių servisuose bei vienos iš Švedijos
profesinio rengimo mokyklų gamybinėje bazėje.
Stažuotėse mokiniai ne tik įgijo profesinės patirties, bet ir su
sipažino su užsienio šalių kultūra, istorija, jaunimo problemomis,
darbo tvarka, galėjo įsivertinti savo bendrąsias kompetencijas
ir palyginti jas su užsienio šalių jaunimo kompetencijomis.
Mainų vizitų dalyviai birželį susirinko į Kauno mechanikos
mokykloje surengtą Mokymosi visą gyvenimą programos pro
jektų baigiamąją veiklos rezultatų sklaidos konferenciją. Vizitų
dalyviai aptarė savo veiklą stažuotėse, dalijosi įgyta patirtimi.
Kiekvienais mokslo metais vykstančių stažuotis užsienyje
mokinių daugėja, tai skatina juos geriau mokytis anglų kalbą ir
gilintis į pasirinktos specialybės profesines paslaptis.
Saulius MERECKAS
VŠĮ Kauno mechanikos mokyklos projektų vadovas
Visas straipsnis www.sac.smm.lt (Švietimo naujienos – Redakcijos paštas).
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Nebūti... išlaikytin
 iu!
Arba – nenorėti būti išlaikytiniu, gyvenančiu iš pašalpų,
lengvų atsitiktinių uždarbių, senų tėvų pensijos. Nenorėti būti
amžinu bedarbiu, klejojančiu apie pasakiškas galimybes už
sienyje. Norėti, labai norėti išmokti amato. Ir suprasti, kad net
pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis tavo, jaunas žmogau,
gyvenimas priklauso nuo paties pasirinkimų, valios ir pastan
gų. O galimybės iš tiesų visada yra neribotos. Tos, kurios slypi
tavyje. Tik patikėti jomis turi pats.
Yra jaunuolių, kurie iš bendrojo ugdymo mokyklų išeina taip
nieko ir nesupratę, beveik nieko neišmokę. O tai reiškia, kad
profesinėje mokykloje bendrabučio auklėtoja mokys juos pa
prasčiausių higienos įgūdžių: nuleisti vandenį tualete, valytis
dantis, persivilkti apatinius drabužius... Lietuvių kalbos mokytoja
stengsis priminti pagrindines gramatikos taisykles, o profesijos
mokytojai, gražiai kalbant, atvers duris į visiškai kitą, tavo ama
to, nepatirtų galimybių, pasaulį. Šiame pasaulyje tu gali išmokti
tapti oriu, nepriklausomu, save išlaikančiu žmogumi. Arba net
tobulėti ir siekti daugiau. Jei įdomu, Lietuvoje šiuo metu gyvena
ir dirba ne vienas labai turtingas žmogus, milijonierius, savo
karjerą pradėjęs po profesinės mokyklos.
Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis ne sykį yra
kalbėjęs, kad „visuomenės požiūris į profesinį mokymą keičiasi,
profesinis mokymas Lietuvoje yra gana aukštos kokybės, orien
tuotas į darbo rinkai reikalingų specialistų rengimą ir kartu išlai
kantis balansą tarp praktinių įgūdžių ir platesnio išsilavinimo“.
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) artėjančių mokslo metų
išvakarėse profesiniam mokymui skyrė netradiciškai daug dė
mesio. Veiklą pradėjo švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio
įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja viceministrė
Genoveita Krasauskienė, rengsianti siūlymus dėl Profesinio
mokymo įstatymo keitimo. Kaip informuoja ŠMM Komunikaci
jos skyrius, įstatymas tobulinamas, siekiant suartinti profesinio
mokymo pasiūlą ir darbo rinkos paklausą, laiduoti geresnes
sąlygas diegti pameistrystę, kad profesinis mokymas kuo geriau
atitiktų darbo rinkos poreikius. Pameistrystės tema „Švietimo
naujienos“ ypač domėjosi visą balandį. Tačiau pasidžiaugti be
veik nerado kuo, nes pameistrystė dar yra tik planų ir svajonių
lygio. Išskyrus privačią amatų mokyklą „Sodžiaus meistrai“
(J. Šorys „Sodžiaus meistrai“, „Švietimo naujienos“, Nr. 5).
Šią vasarą ŠMM buvo aptartos pameistrystės perspektyvos
Lietuvoje ir praktinio mokymo realiose darbo vietose klausi
mai. Pasitarimą organizavo viceministrė G. Krasauskienė,
jame dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo viceministras
Aivaras Tušas, profesinio mokymo įstaigų vadovai. Susitikime
tartasi, kaip didinti darbdavių vaidmenį rengiant specialistus,
kaip darbdavius aktyviai įtraukti į profesinio mokymo ir studijų
praktinės dalies organizavimą. Profesinio mokymo įstaigų va
dovai kalbėjo apie gerąją patirtį ir galimas rizikas organizuojant

praktinį mokymą darbo vietoje. Jie pateikė siūlymų dėl tolesnio
pameistrystės diegimo.
Europos lygiu pabrėžiama pameistrystė – tai profesinio
mokymosi forma, kai besimokantys asmenys daug mokymosi
laiko praleidžia įmonėse ir darbdaviai prisiima atsakomybę
už mokymo įgyvendinimą. Tačiau, pasak švietimo ir mokslo
ministro D. Pavalkio, Lietuvai nereikia aklai kopijuoti kitų ša
lių patirties, nes mūsų profesinio mokymo sistema sėkmingai
taiko ir stiprina tokias pameistrysčių formas kaip gamybinė
praktika įmonėje.
Į praktiką orientuotas profesinis mokymas, pasak švietimo
ir mokslo ministro, atspindi bendrą Europos Sąjungos šalių
tendenciją artinti darbo ir mokymo sritis. Europos lygiu vis la
biau pabrėžiamas profesinio mokymo, organizuojamo realioje
darbo vietoje, vaidmuo sprendžiant jaunimo nedarbo problemą.
Liepos pradžioje įsteigtas Europos pameistrysčių aljansas,
jungiantis Europos šalių valdžios, verslo ir socialinių partnerių
organizacijų atstovus.
Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetas profesinio mokymo
srityje – stiprinti praktinio mokymo kokybę, daugiau laiko skirti
praktikai darbo vietoje, investuoti į profesijos mokytojų moky
mus ir kvalifikacijos tobulinimą, atnaujinti profesinio mokymo
programas ir siūlyti didesnę mokymosi formų įvairovę. Šiuo
metu panaudojant ES paramą Lietuvoje kuriami modernia
įranga aprūpinti sektoriniai praktinio profesinio mokymo centrai,
kuriuose gali praktikuotis ne tik profesinių mokyklų auklėtiniai,
bet ir aukštųjų mokyklų studentai, įmonių darbuotojai.
Į profesines mokyklas priimami mokiniai nuo 14 metų. Dau
giau kaip 70 šalies profesinio mokymo įstaigų siūlo apie 300
įvairių profesinio mokymo programų: architektūros ir statybos,
gamybos ir perdirbimo, inžinerijos, kompiuterijos, meno, so
cialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto, žemės
ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir t. t. Šiemet iki rugpjūčio
vidurio prašymus padavė per 12 tūkst. kandidatų, tai sudaro
daugiau kaip 60 proc. visų galimų priimti mokinių. Per 5 tūkst.
kandidatų jau turi įgiję vidurinį išsilavinimą.
Pasak D. Pavalkio, Lietuvoje sėkmingai taikomi įvairūs
praktinio mokymo modeliai: „Turime modernizuotas profesines
mokyklas, kuriose didžiąją dalį – apie 70 proc. – mokymosi
laiko sudaro praktinis mokymas mokykloje ar įmonėje. Profe
sinio mokymo įstaigų valdymo struktūrose tiesiogiai dalyvauja
verslo įmonės, darbdaviai teikia profesinėms mokykloms
siūlymus ir informaciją dėl specialistų poreikio jų regione, pri
sideda rengiant mokymo programas ir kartu jas įgyvendina,
paskui įdarbina absolventus. Profesines mokyklas baigiančių
mokinių kvalifikaciją vertina akredituotos kompetencijų vertini
mo įstaigos, tokios kaip Pramonės, prekybos ir amatų rūmai.
Darbdavių vaidmuo vertinant profesinių mokyklų absolventų
įgyjamas kompetencijas tik didės.“
Mūsų inf.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla iš balanso į balansą perduoda
mokyklai nereikalingą arba netinkamą naudoti valstybės ilgalaikį turtą:
••Suvirinimo agregatą TPM-2510, 1997 m.
••Purkštuvą JAR-MET P-128, 2000 m.
••Automobilį „VW Caravelle“, 1985 m.
••Automobilį „VW Passat“, 1992 m.
••Cirkuliacinį siurblį LP80-125/124 3kW, 2003 m.

••Kompiuterinės įrangos komplektą, 2004 m.
••Vejapjovę LM2155MD, 2004 m.
••Asmeninį kompiuterį „Vector AK07“ (3 vnt.), 2004 m.
••Asmeninį kompiuterį „Vector AK07“, 2005 m.
••Kompiuterį „OptiPlex GX270“ (2 vnt.), 2004 m.

Informacija tel.: (8 458) 68078, 8 698 02561.
Direktorius
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Susipažinkime – profesijos

Antano Gustaičio aviacijos institutas – 20 veiklos metų
studijuoti orlaivių pilotavimą. Treni
Aviacijos raida Lietuvoje žengia
Šie metai Lietuvos aviacijos istorijoje ju
ruoklis leidžia imituoti keturių tipų
koja kojon su pasaulio oreivyste.
biliejiniai – švenčiamos 80-osios Stepono
lėktuvus. Padedant instruktoriams
Karo aviacijos Lietuvoje istorija pra
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą
išmokstama paleisti orlaivių varik
sidėjo 1919 m. Tuo pat metu duris
metinės ir Vilniaus Gedimino technikos uni
lius, riedėti žeme, skristi vizualiai ir
atvėrė ir pirmoji karo lakūnų mokykla,
versiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto
išbandyti save avarinėse situacijo
kurią baigė pirmųjų lietuviškų lėktu
20-asis veiklos jubiliejus.
se. Šiemet įrengtas naujas skrydžių
vų konstruktorius, bandytojas Jurgis
vald ym o tren ir uoklių komp leks as
Dobkevičius, Lietuvos karo aviacijos
EXPERT; jo ekrane studentai matys
viršininkas, brigados generolas Anta
tikrą aerodromo vaizdą su visais ja
nas Gustaitis ir kiti žymūs aviatoriai.
me judančiais lėktuvais, automobiliais, specialiąja technika,
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę tuometis Vilniaus tech
žmonėmis. Programinė įranga padeda imituoti skrydžius esant
nikos universiteto rektorius prof. Edmundas Kazimieras Za
pačioms įvairiausioms gamtos sąlygoms – lyjant, sningant,
vadskis ir prof. Jonas Stankūnas buvo Aviacijos instituto prie
tvyrant rūkui, esant perkūnijai ir tamsai. Statomas laboratorijų
Technikos universiteto steigimo iniciatoriai.
korpusas; nupirkta aerodromo priežiūros technika.
Vilniaus technikos universiteto tarybos sprendimu 1993 m.
Šiuo metu institute veikia trys katedros ir kiti padaliniai.
vasario 11 d. buvo įkurtas fakulteto teises turintis Aviacijos ins
Aviacijos prietaisų katedros dėstymo objektas – aviacinė
titutas. Jo direktoriumi paskirtas J. Stankūnas. Prasidėjo labai
elektronika, aviacijos elektros įrenginiai. Katedroje vyksta stu
aktyvūs darbo ir kūrybos metai. 1997 m. lapkričio 13 d. institutui
dijos pagal pirmosios ir antrosios pakopos programas, taip pat
suteiktas Antano Gustaičio vardas. Tai reiškė instituto pripažini
ir doktorantūros studijų programas. Atliekami moksliniai tyrimai.
mą. Nuo pat įsikūrimo institutas bendradarbiauja su Generolo
Aviacijos technologijų katedros dėstymo objektas – orlaivių
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2007 m. pasirašyta
pilotavimas ir skrydžių valdymas. Čia atliekami šiuolaikinių
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Generolo Jono
aviacijos technologijų, strateginio vystymo problemų ir kiti tyri
Žemaičio Lietuvos karo akademijos sutartis dėl bendradarbia
mai. Aviacinės mechanikos katedroje studijos vyksta pagal
vimo rengiant aviacijos specialistus krašto apsaugai. Dirbama
pirmosios ir antrosios pakopos programas. Pagrindinės mokslo
pagal jungtines mokymo programas. Kariūnams karo mokslai
tyrimų kryptys: naujųjų aviacijos technologijų vystymas; bepi
dėstomi karo akademijoje, o aviacijos mokslai ir praktikos mo
ločiai orlaiviai ir jų taikymas civiliniais tikslais; sklandytuvų ae
kymai – Aviacijos institute. Baigę studijas absolventai gauna
rodinamika; vėjo jėgainių aerodinamika. Aviacijos inžinerijos
jungtinį abiejų mokymo įstaigų vadovų pasirašytą aukštojo
praktikų bazės veikla – orlaivių techninės priežiūros specialistų
mokslo diplomą.
teorijos ir praktikos mokymų organizavimas bei dokumentų
rengimas. Bendradarbiaujama su Lietuvos karinėmis oro pa
2008 m. buvo parengta ir LR Vyriausybės patvirtinta „Avia
jėgomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, suinteresuotomis
cijos specialistų rengimo ir mokomosios bazės atnaujinimo
privačiomis bendrovėmis ir kt. Aviacijos specialistų kvalifi
2008–2013 metų programa“. Jos tikslas – pagerinti aukštos
kacijos tobulinimo centras vykdo integruotą avialinijų pilotų
kvalifikacijos specialistų rengimą pagal Europos aviacijos
mokymą, pilotų permokymą, rengia pilotus mėgėjus ir pilotus
saugos agentūros ir Civilinės aviacijos administracijos priimtus
instruktorius, organizuoja teorinius kursus, aviacinės anglų kal
bei kitų teisės aktų nustatytus aviacijos specialistų rengimo
bos mokymus. Skrydžių praktikų bazė vykdo praktinius pilotų
reikalavimus.
mokymus, taip pat praktinius mokymus, kurių dalyviams gali
Užtikrinti aviacijos specialistų rengimo reikalavimus insti
būti suteiktos licencijos arba kvalifikacija (komercinės aviacijos
tutui buvo sudėtinga, nes nepakako lėšų orlaivių pilotavimo
piloto, piloto mėgėjo, daugiamotorio orlaivio piloto, skrydžio
ir skrydžių valdymo studentų praktiniams mokymams, buvo
instruktoriaus ir kt.). Skrydžių valdymo praktikų bazė rengia
susidėvėjęs ir nepakankamas mokamųjų orlaivių parkas. Mo
praktinius skrydžių vadovų mokymus.
komuosius lėktuvus buvo būtina remontuoti ir keisti naujais.
Nuo 1994 m. institutas rengia tarptautines ir Lietuvos avia
Valstybės užsakovams – Lietuvos kariuomenės karinėms oro
cijai skirtas mokslines konferencijas: kasmet Lietuvoje įvyksta
pajėgoms ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus
po dvi konferencijas. Kas antri metai rengiama tarptautinė
reikalų ministerijos – reikia sraigtasparnių pilotų. Buvo būti
konferencija „Aviation“. Institutas taip pat prisideda prie Var
na įsigyti ekonomiškų mokomųjų sraigtasparnių, atnaujinti
šuvos technologijos keliaujančios tarptautinės konferencijos
susidėvėjus mokomųjų lėktuvų treniruoklius. Pagal aviacijos
„Oreivystės tyrimai ir studijos“. Leidžiamas kasmetinis mokslo
specialistų rengimo reikalavimus 20 proc. orlaivių pilotavimo
žurnalas „Aviation“. Aviacijos ir kosmoso inžinerijos klausimais
programos skrydžių praktinio mokymo gali būti atliekama mo
institutas bendradarbiauja su daugeliu Europos šalių institucijų
komojo lėktuvo treniruokliu. Pagal tarptautinės civilinės aviaci
ir tarptautinių organizacijų.
jos organizacijos reikalavimus orlaivių pilotus rengianti įstaiga
Puoselėjamos realios viltys, kad institutas taps ES regioninių
privalo turėti skrydžių praktinio mokymo bazę su dirbtinės
aviacijos specialistų rengimo centru. Plečiamas tarptautinis
dangos kilimo ir tūpimo taku. Mokamasis aerodromas turi būti
bendradarbiavimas – Latvijos aviatoriai norėtų, kad praktinius jų
sertifikuotas teikti oro navigacijos paslaugas. Deja, nepakako
mokymus atliktų Antano Gustaičio aviacijos institutas. Darbinė
patalpų aviacijos studijų programų mokamosioms laboratori
aviatorių kalba – anglų kalba. Nuo šio rudens ir lakūnų (vėliau
joms ir treniruokliams.
ir aviacijos inžinierių) mokymai vyks anglų kalba.
Siekti užsibrėžtų aviacijos specialistų rengimo ir kvalifikaci
Apie vadovą
jos tobulinimo tikslų vis sunkiau ne tik dėl griežtėjančių avia
Instituto vadovas – prof. J. Stankūnas per dvidešimt metų
cijos specialistų rengimo reikalavimų, bet ir dėl konkurencijos
subūrė kūrybingą kolektyvą. Apie lakūno darbo specifiką jis
sparčiai kintančioje tarptautinėje aviacijos specialistų rinkoje.
teigia, kad be atsidavimo aviacijai ir entuziazmo būtų labai
Galima teigti, kad 2008–2013 m. veiklos programa buvo įgy
sunku. Paklaustas, ar greitai prabėgo tie dvidešimt metų,
vendinta: institutas suformavo mokomąją bazę; 2010 m. įsigyti
J. Stankūnas tvirtina, kad „laikas tiesiog dingo...“
nauji lėktuvai: trys Cessna 172SP, vienas dvimotoris Piper
Seneca V PA-34-220T; 2010 įrengtas skrydžių navigacijos ir
Parengė Vytautas MANKEVIČIUS
procedūrų treniruoklis FNPT II MCC, skirtas planuojantiesiems
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Laiškai

iš Vilniaus lietuvių namų
Lietuvių kalbos savaitės renginiai Vilniaus lietuvių namuose
baigėsi laiškų konkurso apdovanojimais Užsienio lietuvių švieti
mo centre. Komisija išrinko konkurso laureatus – jie apdovanoti
padėkos raštais ir bilietais į kino filmą. Visi dalyvavusieji buvo
pažymėti direktoriaus įsakymu ir dovanų gavo po knygą. Dalis
konkurso dalyvių rašinių išsiųsti į žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

O mes savo ruožtu taip pat kviečiame pasinerti į gero
kai primirštą, bet vis dar gyvuojančią epistolinio žanro
kūrybą.
Redakcija

Laiškas Lietuvai
Atskridau į Lietuvą iš Urugvajaus prieš 4 metus,
išėjau iš oro uosto, sustojau,
įkvėpiau giliai,
žiūrėjau aplinkui ir jaučiau,
lyg šitoje žemėje būčiau jau buvusi anksčiau.
Visi manęs klausė: ar čia man sunku!
Taip, aišku, sunku,
Atvažiavau, nes norėjau pažinti tėčio
kultūrą, naujus dalykus, kitą žemyną,
o ypač pamatyti, pajausti, užuosti sniegą.
Urugvajuje sniego nėra,
niekada nebuvo, nesnigo ir nemanau, kad snigs.
Niekada nepamiršiu,
kai atsikėliau, užėjau pas draugę iš Ukrainos, o ji žiūri į mane
su šypsena ir sako:
„Liepa, lauke yra sniego“...
Bėgau prie lango,
atitraukiau užuolaidas ir negalėjau patikėti,
kad pagaliau pamačiau...
Mano veidas buvo kaip trejų metukų vaiko,
kuriam per gimtadienį padovanojo dviratį,
neįtikėtinas jausmas, vaizdas,
nors palyginęs su lietuviška
žiema, ta diena, kai iškrito pirmas sniegas, buvo niekas!
Laikas į mokyklą, sustojau prie bendrabučio durų,
išėjau, atsistojau ir jaučiausi
kaip ką tik gimęs vaikas, kuris nemoka vaikščioti.
Laikyti sniegą rankose, tirpstantį lėtai,
virstantį vandeniu, lašu, kai palieti...
Pasakiau: „Čia taip pat, kaip pas mus šaldiklyje!“
Pripratau greitai prie miesto, žmonių kalbos.
Prie sniego...
Ir pradėjau laisviau vaikščioti, kvėpuoti, kalbėti.
Mes esam ypatingi vaikai,
pakeitę savo gyvenimą taip gretai, kiek trunka akimirka.
Tai tas pats, kaip gimti iš naujo,
20 000 km – labai daug.
Niekada ne per vėlu keisti savo gyvenimą.
Ten, kur būsi – Lietuva bus su tavim.
Anksčiau ar vėliau visi susirinksime.
Bet kol kas tegul kiti sužino, kokie mes esame,
kokia graži Lietuvos istorija, praeitis...
Reikia mokėti rizikuoti,
mokėti pakeisti savo gyvenimą, nes niekada nežinosi,
kas už nugaros tavęs laukia.
Ačiū už tiek daug gražių akimirkų – Lietuva...

Aš esu Darius Leonavičius, atvykau iš Urugvajaus ir jaučiuosi
urugvajietis, nors mano tėvas yra tikras lietuvis.
Urugvajus yra Pietų Amerikoje. Tai šalis, nutolusi 20 000 km
nuo Lietuvos. Be to, tai šalis, kurioje visada  šilta, žmonės šyp
sosi ir dėkoja už tai, ką kiekvieną dieną  duoda gyvenimas.
Gyvenau tenai 17 metų. Dabar man 19... Palikau šeimą,
draugus – viską. Atvažiavau ir jaučiu, kad gimiau dar kartą.
Buvo labai sunku, bet po truputį imu priprasti. Čia šalta,
sniegas, saulės mažai. Nenoriu sakyti, kad čia blogai, bet
man kažko trūksta. Mokausi Lietuvių namuose, mokykloje,
kurioje mokosi lietuvių vaikai iš viso pasaulio, dauguma kalba
rusiškai.
Čia visi žmonės kitokie nei mes, todėl – mes ypatingi, visi
mus pažįsta.
Gyventi bendrabutyje ir mokytis šioje mokykloje man patinka,
susipažinau su daugybe gerų žmonių, tikrai gerų, nors, aišku,
yra kvailių, bet jų visur būna.
Sunku keisti savo gyvenimą, jo būdą, bet vis tiek kiekvienas
žmogus turi linksmai gyventi ir džiaugtis, kad ir  koks sunkus
būtų gyvenimas.

Liepa, IIIG kl. (mokyt. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė)

Darius, IIIG kl. (mokyt. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė)
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Kelionė į Kernavę. Taip Vilniaus lietuvių namų
mokiniai pažįsta Lietuvą ir jos istoriją

Sveikas, pasauli!
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Laiškas mamai
Labas, mama!
Vos atvykus į naują mokyklą, aš pamačiau daug naujų
žmonių iš skirtingų šalių. Radau geriausią draugę. Šioje
mokykloje mokytojai draugiški ir malonūs. Jie man padėjo
išmokti lietuvių kalbą. Buvo labai sunku, bet matai –  rašau
lietuviškai. Yra socialinė pedagogė, mes, susidūrę su sun
kumais, einame pas ją. Dažnai vykstame į ekskursijas. Ypač
buvo smagu, kai su kita klase važiavome į baseiną.
Antrais metais atvyko mergaičių iš Anglijos, viena iš jų
mokėsi mūsų klasėje. Man jos nelabai patiko, nes laikėsi
kitokių tradicijų ir pačios buvo kitokios. Kartą aš su jomis
susipykau. Buvo nelengva, bet susitaikėme. Jos svarstė
grįžti į Angliją.
Šioje mokykloje mokausi jau trečius metus. Lankau šo
kius, kurių moko mūsų bendrabučio auklėtoja Zita. Mes su
draugais ir su Zita galime važiuoti pasirodyti į kitos šalies
mokyklą.
Mūsų mokykloje vyksta daug renginių, diskotekų. Nese
niai mokykloje buvo Kazachstano diena. Kitąkart bus pa
sakojama apie mūsų šalį – Gruziją. Aš irgi pasakosiu apie
Gruziją, bet ne viena – su broliu ir kitomis mergaitėmis iš
Gruzijos. Tikiuosi, kad kitiems bus įdomu.
Į šią mokyklą pasisvečiuoti atvažiuoja vaikų iš skirtingų
šalių. Dar čia vyksta „Talentų šou“.
Kartu mes valgome Kūčių vakarienę. Kartą per Kūčių
vakarienę į mūsų mokyklą atvyko operos dainininkė. Su
žinojusi, kad aš mėgstu dainuoti, ji man padovanojo savo
operos įrašų kompaktinę plokštelę, pabučiavo į žandą, o
aš ją apkabinau.
Mokytis čia nelengva. Mano mėgstamiausias dalykas yra
matematika. Nors ir nelabai gerai ją moku, bet su matema
tikos mokytoja labai smagu mokytis. Tačiau svarbiausia yra
lietuvių kalba. Aš išmokau dar vieną kalbą. Štai ir viskas, ką
galiu papasakoti apie savo mokyklą.

Miela senele,
noriu papasakoti tau apie savo mokyklą. Tai Lietuvių na
mai, jie veikia nuo 1990 m. Mokykloje mokosi vaikai iš įvairių
pasaulio šalių: Kazachstano, Rusijos, Ispanijos, Lenkijos,
Urugvajaus, Argentinos ir kt. Vaikai, atvykstantys iš kitų ša
lių, padeda pažinti skirtingų tautų kultūrą, daugiau sužinoti
apie įvairių tautų papročius ir tradicijas.
Dabar aš devintokas. Per devynerius metus šioje mo
kykloje patyriau daug nuotykių. Čia pradėjau lankyti šokių
būrelį, su kuriuo mes ne vieną kartą dalyvavome dainų
šventėje. Pradinėje klasėje dalyvavau konkurse ir piešiau
paveikslėlius knygai. Mano klasė laimėjo kelionę į Norvegi
ją. Ši kelionė mane sužavėjo, tai buvo nepakartojama. Mes
daug keliaujame ir po Lietuvą.
Mūsų mokykloje labai įdomūs naujametiniai vaidinimai.
Kiekviena klasė sukuria trumpą pasirodymą. Už pirmas tris
vietas skiriamas apdovanojimas – tortas.  
Lietuvių namų gimnazijoje labai geri mokytojai. Dešimto
je klasėje manęs laukia egzaminai. Bijau, bet manau, kad
viskas bus gerai.
Tuo ir baigsiu savo pasakojimą. Tikiuosi tau patiko, o kai
atvyksi į Lietuvą, būtinai parodysiu savo mokyklą.
Bučiuoju, tavo anūkas Gevorgas iš Lietuvos
Gevorgas GEVORGIAN, IG kl.,
(mokyt. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė)

Mielas seneli,

rašau tau iš Vilniaus. Taip, aš jau naujoje mokykloje, jau
ir kojas apšilti spėjau. Papasakosiu, kokie nuotykiai manęs
laukė vos atvykus.
Atvažiavau čia vasaros pabaigoje ir iš karto turėjau vykti
į treniruotę. Man pasakė, kad iš stoties galima važiuoti bet
kuriuo transportu. Aš nusipirkau bilietą ir įsėdau į autobu
są. Bilieto nepažymėjau, mane pagavo kontrolieriai ir vedė
į policijos komisariatą. Aš bandžiau jiems išaiškinti, kad ką
tik atvykau, bet jie netikėjo, nes gerai kalbu lietuviškai. Kai
kontrolieriai sužinojo, kad man 15 metų, paleido ir paaiški
no, kaip naudotis elektroniniais ir paprastais bilietais, kokiu
transportu nuvykti iki treniruotės. Tada supratau, kad gal ir  
gerai, jog jie mane pagavo, nes gal būčiau įsėdęs ne į tą
autobusą...
Bendrabutyje visi buvo draugiški: greitai susipažinau su
kitais ir susiradau kambario draugą, su kuriuo gerai sutariu
iki šiol. Tikiuosi, kad jis neišvyks ir būsim su juo bendrak
lasiai.
Tavo anūkas Andrius

ačiū už laiškutį. Rašei turbūt ne pats, nes kai dar buvau
namie, jau silpnai matei... Bet žodžiai, neabejoju, kad tavo.
Labai malonu. Skubu tau atsakyti.
Sekasi vis geriau ir geriau. Kai anuomet mane čia atve
žei, buvo šiek tiek nejauku. Laikui bėgant supratau, kaip
čia gera.
Vis dėlto graži ta Lietuva. Visai tokia, kokią prisiminei iš
vaikystės. Tankūs miškai, kalvotas reljefas. Ežerai, upės,
Baltijos jūra, kurios dar neteko pamatyti. Neįsivaizduoji,
kaip norėčiau, kad tu arba mama su tėčiu būtų čia... Žinau,
kad yra daug priežasčių, bet taip norėčiau su jumis nueiti į
artimiausią mišką pagrybauti.
Prieš atvažiuojant čia išmokei mane poros lietuviškų
žodžių. Jie man labai padėjo. Dabar moku daug daugiau,
susikalbu su draugais ir rašau beveik be klaidų. Man patinka
mano protėvių kalba. Jaučiu, kad ši kalba yra mano. Turbūt
iš tavęs paveldėjau jai meilę.
Turiu daug draugų: iš Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos,
Rusijos ir net iš Urugvajaus! Jie mokosi lietuvių kalbos kaip
ir aš – nuo pradžių. Iš Mongolijos vaikų daugiau nėra, todėl
susikalbėti galiu tik lietuviškai. Gal ir gerai, taip greičiau iš
moksiu. Beje, gyvendamas bendrabutyje išmokau ir daug
rusiškų žodžių, bet nemanau, kad jie bus tau įdomūs.
Mokytojai ir bendrabučio auklėtojai yra labai geri ir nuošir
dūs. Negalėdami išversti kelių žodžių, gestais, rankų mos
tais ir panašiai bandė šį bei tą paaiškinti. Būdavo juokinga
žiūrėti, bet suprasdavau – o tai ir yra svarbiausia. Jų dėka
greitai pasijutau savas.
Gaila, kad nesi su manimi. Žinau, kad sunkiai sergi, bet
labai tikiuosi pasimatyti su tavimi kitą vasarą. Nesijaudink,
greitai užaugsiu, užsidirbsiu pinigų ir apmokėsiu tau gydy
mą Lietuvoje, kurio neįstengei sau leisti. Myliu. Bučiuoju.
Iki. Rašyk, lauksiu.
Tavo anūkėlis Petras

Andrius ŽEMAITAITIS, IIG kl. (mokyt. Rūta Zakaraitė)

Jurijus GORSKOVAS, IIIG kl. (mokyt. Violeta Bartkienė)

Giunel KARIMOVA, 7 kl. (mokyt. Rūta Zakaraitė)

Laiškai seneliams
Sveikas, seneli,
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Laiškai draugui
Sveikas Tadai,
pirmiausia galiu tau pasakyti, kad šioje mokykloje jaučiuosi
daug geriau negu bet kur kitur! Iš pradžių buvo keista matyti
daug mokinių klasėje, su kuriais negalėjau susikalbėti, bet lai
kui bėgant visi išmoko mūsų gimtąją kalbą, todėl pradėjome
šnekėti lietuviškai.
Mokyklos ir bendrabučio pastatai neseniai buvo renovuoti,
todėl dabar jie yra gražūs ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės.
Dar galėčiau papasakoti apie tai, koks gražus yra Vilnius.
Visiškai suprantu, kodėl mūsų protėviai taip narsiai gynė savo
tėvynę... Architektūros palikimas šiose žemėse tiesiog pasakiš
kas. O mūsų Arkikatedra bazilika turėtų būti įrašyta į pasaulio
stebuklų sąrašą! Galėčiau pasakoti apie Vilnių visą dieną, bet
reikia tau pačiam viską pamatyti.
Tikiuosi, kad tu kurią dieną atvyksi į Lietuvą, ir ji, manau, tave
priims išskėstomis rankomis. Jei kada planuosi mus aplankyti,
pranešk, lauksiu.
Tavo draugas Simas
Marius KRIKŠČIŪNAS, IIIG kl. (mokyt. Violeta Bartkienė)

Labas, Marta!
Gavau tavo laišką. Labai malonu buvo sužinoti, kaip tu lai
kaisi.
Klausei, kaip man sekasi mokykloje, kaip aš gyvenu. Turbūt
atsimeni, kaip aš jaudinausi prieš važiuodama į Lietuvą. Buvo
truputį baisu vykti į svetimą šalį, jaudinausi, kad nemoku kal
bos, kėlė nerimą kitoks žmonių mentalitetas, svetimi papročiai
ir pan.
Pirmiausia man labai pasisekė, kad mokausi šioje mokykloje,
nes ji tokia vienintelė visoje Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Mokykla
įgijo tarptautinį statusą, joje mokosi ir lietuviškas šaknis turintys
mokiniai iš viso pasaulio. Mokykla yra didelė ir naujoviška. Šalia
jos įsikūręs bendrabutis.
Pirmųjų metų pradžioje buvo sunku priprasti prie negirdėtos
kalbos. Daug ko nesupratau. Kalbos aš mokiausi nuo pačios
pradžios – skaityti ir rašyti. Labai padėjo geraširdžiai ir drau
giški mokytojai.
Mokykla daug dėmesio skiria patriotizmo ugdymui, papro
čių bei tradicijų puoselėjimui. Nuolatos vyksta įdomūs, dažnai
tarptautiniai renginai. Kasmet šioje mokykloje vis įdomiau ir
įdomiau.
Esu labai patenkinta, kad atvykau čia mokytis. Mano many
mu, tai geriausia, kas atsitiko mano gyvenime. Mokyklą galime
drąsiai vadinti antraisiais namais.
Tavo draugė Snizhana!
Snizhana BABIY, IIIG kl. (mokyt. Violeta Bartkienė)

Miela drauge,
šiandien sulaukiau dar vieno savo gimtadienio. Man jau
vienuolika. Gaila, kad nebuvai kartu. Gavau dovanų, bet jos
tokios pačios, bevertės, kaip visada. Svajoju apie akvariumą
su žuvytėmis. Jos papuoštų mano rašomąjį stalą ir namai at
rodytų jaukesni. Bet mamai atrodo kitaip... Ji mano, kad aš
jas palikčiau vienas, pamirščiau ir numarinčiau. Tau pasisekė,
Monika. Tu turi papūgėlę, žuvyčių, du šunis, triušį ir net žiurkė
ną, o aš neturiu nieko. Na, nebent galiu pasigirti savo klasės
draugais, su kuriais kartu mokausi Vilniaus lietuvių namuose.
Čia aš laiminga. Man patinka mokytis, kurti, sužinoti naujų
dalykų, bendrauti.
Miela Monika, tikiuosi, į kitą mano gimtadienį atvažiuosi ir aš
tau daug visko papasakosiu... O dabar turiu atsisveikinti.

Mielasis mano drauge,

rašau jums iš tolimosios Lietuvos. Noriu pasidalyti savo nau
jausiais atradimais.
Rugsėjo pirmąją aš įsimylėjau. Atėjau į mokyklą, susiradau
savo klasės draugus, šnekučiavomės kieme ir štai... pama
čiau gražią mergaitę! Mūsų žvilgsniai susitiko. Aš įsimylėjau tą
pačią akimirką. Kiekvieną pamoką stengiausi būti arčiau jos.
Pradėjau lankyti daugybę būrelių – net šokių. Kad tik būčiau
arčiau jos! Į pasimatymą vis nedrįsau kviesti, delsiau... Pagaliau
vieną penktadienį pakviečiau ją į kavinę. Pasimatymas buvo
nuostabus! Neatitraukėm akių vienas nuo kito, abu buvom įsi
mylėję! Aš skridau, vėl leidausi ir vėl skridau – kaip tas paukštis,
ištrūkęs į laisvę. Ir dabar esu be galo laimingas. Pavydit man?
Nori susipažinti su mano išrinktąja? Kviečiu į svečius. O mano
mokykloje, Vilniaus lietuvių namuose, kiekvienas gali įsimylėti.
Čia tokios merginos – gražios, tiesiog tobulos!
Lauksiu jūsų laiškučio ir susitikimo.

šį kartą nusprendžiau papasakoti tau apie ypatingą mokyklą
ir kaip joje akimirksniu praskriejo beveik vienuolika mano gy
venimo metų. Tačiau bene patys įspūdingiausi buvo pirmieji,
kai mokiausi pradinėse klasėse.
Atvažiavau į Lietuvą iš Rusijos, Tatarstano Respublikos, bū
dama dar visai mažytė. Išvydau naują pasaulį: kitokios spalvos,
miestai, pastatai, žmonės, dėvintys kitokio stiliaus drabužius,
kalba ir netgi gamta, kurią aš taip mėgstu, čia atrodė visai ki
taip. Tačiau manęs visa tai nė kiek negąsdino, o, atvirkščiai,
patraukė. Tuo metu dar nemokėjau nė vieno lietuviško žodžio,
todėl nusprendžiau išmokti lietuvių kalbą ir kalbėti ja taip laisvai,
kaip kadaise kalbėjo mano proseneliai.
Ir štai po metų – laikas eiti į mokyklą. Patekau į pirmą klasę,
kurioje, be manęs, buvo tik trys mokiniai. Mano pirmoji moky
toja buvo labai gera, nuoširdi ir draugiška, ji iki šiol moko vis
naujus mokinius su ta pačia šiluma. Susidraugavau su skirtingų
tautybių vaikais. Iš pradžių mus skyrė kalbos barjeras, tačiau
jungė didesnė ar mažesnė lietuviško kraujo dalis. Žinojau, kad
visi esame panašūs ir esame kartu.
Metai bėgo – išmokau kalbą, pažinau Lietuvą ir jos kultūrą,
išgirdau daug įvairių mokinių istorijų apie jų šeimas ir kelionę
į Tėvynę. Dabar mokausi vienuoliktoje klasėje, nė kiek nesi
gailiu, kad atsidūriau šioje mokykloje. Labai džiaugiuosi, kad
man teko pažinti savo protėvių kraštą. Mūsų, lietuvių, nėra
labai daug (na, tikrai mažiau negu kinų) ir, mano manymu, la
bai svarbu pamilti savo gimtąją šalį. Šalį, su kuria yra susijusi
tavo giminės istorija. Svarbu būti vieningiems, sieti savo ateitį
su šiuo kraštu. Todėl taip nuostabu ir džiugu, kad yra tokia
mokykla kaip Vilniaus lietuvių namai, kurioje gali mokytis visi
lietuvių kilmės vaikai.
Tad dabar tu žinai, kokioje mokykloje aš mokausi. Tikiuosi,
kad, rašydamas laišką, tu man atversi savo kasdienybės pus
lapį. Linkiu sėkmės ir nekantraudama laukiu atsakymo!

Įsimylėjęs Kasparas Svitojus

Tavo ištikima draugė

Kasparas SVITOJUS, 8 kl. (mokyt. Kristina Nugarienė)

Alina RUKŠNAITIS, IIIG kl. (mokyt. Violeta Bartkienė)

Tavo draugė Ieva Andruškevičiūtė
Ieva ANDRUŠKEVIČIŪTĖ, 5 kl. (mokyt. Kristina Nugarienė)

Brangūs draugai,
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Bendrųjų kompetencijų ugdymo sprendimai
Anykščių rajono Raguvėlės pagrindinė mokykla visus mokslo
metus džiaugėsi edukacinėmis menininkų pamokomis. Tai buvo
tikra atgaiva mažo kaimo mokyklos bendruomenei. „Menas prie
tavo durų“ būtų galima pavadinti respublikinį projektą AKIM.
Besibaigiantį projektą Raguvėlės pagrindinė mokykla nu
sprendė apibendrinti simpoziumu „Kūrybiniai sprendimai me
ne“, kurio metu, kaip ir visais mokslo metais, daug dėmesio
buvo skirta mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui. Pirmoje
simpoziumo dalyje buvo galima susipažinti su savita kultūrinio
suvokimo išraiška pasitelkiant tapybos (dailininkų Vilijos Stat
kutės ir Mindaugo Breivės darbai), akvarelės (dailininkės Ire
nos Breivienės darbai), fotografijos (Sauliaus Saladūno, Petro
Kaupelio, Irenos Giedraitienės, Marijos Šileikaitės-Čičirkienės,
Evaldo Ivanausko, Valentino Pečanino darbai) ir muzikos (gitarų
ir smuikų skambesį kūrė Anykščių muzikos mokyklos mokiniai)
sintezę. Kultūrinį suvokimą stiprinti padėjo ir Raguvėlės dvaro
aplinka. Tapytojų darbai kartu su muzikos garsais kūrė jungtį
tarp lengvumo ir sunkumo, dangaus ir gelmės grindė pamatus
kūrybingumui. Spalvos, vaizdo ir garso sintezė kūrė žaismo
įspūdį... Fotomenininkų darbai skatino komunikuoti, išgyventi,

suvokti kultūrą „Raudonojo pirmadienio“, Vilniaus, Panevėžio ir
Afrikos fotografijų vaizduose. Sprendimų, kaip pažinti stiklą, pa
teikė fotomenininkas Petras Kaupelis ir stiklo menininkai Indrė
bei Remigijus Kriukai, taip pat styginių instrumentų ansamblis.
Interpretacijų ir aliuzijų į fata morgana kilo daugeliui.
Antra simpoziumo dalis – Vinco Matonio kūrybinių dirbtuvių
pamoka „Vitražas pagal Tiffani metodiką“ (AKIM) tapo didžiuliu
traukos objektu. Trijų valandų pamokos trukmė neišgąsdino
nei mokinių, nei svečių, visi norėjo pamatyti sukurtą bendrą
darbą – vitražą.
Trečioje renginio dalyje Raguvėlės pagrindinės mokyklos mo
kiniai ir mokytojai pateikė savo sukurtus kūrybinius sprendimus
apie mokyklos ateitį instaliacijose „Link“, „Mokyklos triumfo ar
ka“ ir „Mes – asmenybės“ (mokyklos darbuotojų arkos išraiška).
Keramikos mokytojas Audrius Gokas išdegė kiekvieno Raguvė
lės pagrindinės mokyklos nario sukurtus molinius, šamotinius
indus ir jie buvo padovanoti simpoziumo svečiams, o svečiai,
belaukdami dovanų, tapė ant stalų prisiminimui.
Vilma DIRŽYTĖ
Anykščių r. Raguvėlės pagrindinės m-klos direktorė

Su viltimi žvelgiame į ateitį
Šiais metais jau tryliktą kartą Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzi
kos mokykla ir jos partnerė Lietuvos kompozitorių sąjunga
įgyvendino projektą „XIII Leono Povilaičio respublikinis
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis-kon
kursas“ ir sukvietė į Kompozitorių sąjungą visos respublikos
jaunuosius muzikus.

Vertinimo komisija

Šio projekto švietėjiškas tikslas – ugdyti jaunųjų atlikėjų pro
fesinius įgūdžius ir tęsti pažintį su šiuolaikine lietuviška muzika,
skatinti domėtis Lietuvos kompozitorių kūryba, skirti daugiau
dėmesio lietuviškos muzikos repertuarui. Jau 12 kartų vyko
kompozitorių ir muzikos mokytojų teorinis bei praktinis semina
ras „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo
pianisto ugdymui“. Kompozitoriai ir pedagogai turėjo progą
pasidalyti metodine patirtimi ir repertuaro naujovėmis.
Festivalio-konkurso metu vyko lietuvių kompozitorių naujau
sių leidinių paroda. Džiugina tai, kad tebepuoselėjama kom
pozitoriaus L. Povilaičio idėja propaguoti lietuvių kompozitorių
kūrybą respublikoje ir užsienyje. Šio festivalio-konkurso siela

ir įkūrėjas kompozitorius L. Povilaitis sugebėdavo
įžiebti kūrybinę ugnelę ir paskatinti kitus lietuvių kom
pozitorius kurti vaikams, o mokytojus – leisti naujus
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių rinkinius. Tad iki
šiol kasmet parengiama ir išleidžiama mažiausiai po
vieną lietuvių kompozitorių naujausių kūrinių rinkinį.
Šiemet pasirodė Vlado Jakubėno pjesių fortepijonui ir
ansambliui leidinys „Ištraukos iš baleto Vaivos juosta“.
Už šią puikią dovaną nuoširdžiai dėkingi Biržų Vlado
Jakubėno muzikos mokyklai. Iš viso per 13 festivaliokonkurso gyvavimo metų buvo surinkta, suredaguota
ir išleista apie 30 šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės
muzikos leidinių vaikams. Šie rinkiniai, patekę į visos
Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklų bibliotekas, at
lieka muzikos vadovėlių funkcijas.
Gaila, kad lietuvių kompozitoriai vis mažiau nori dalytis savo
muzikine išmintimi su vaikais, rašyti jiems. Tikiu, kad L. Povi
laičio kompozitoriaus kūrybinis palikimas, o kartu ir festivaliskonkursas įkvėps mūsų lietuvių kompozitorius daugiau kurti
vaikams. O mes, Lietuvos kompozitorių sąjunga ir „Ąžuoliuko“
muzikos mokykla, stengsimės ir toliau propaguoti jūsų kūrinius,
leidinius. Noriu pacituoti gerbiamo mūsų mokyklos mokytojo
eksperto Gedimino Pamakščio mamos (mokytojos) žodžius:
„Kas kuria, tas rūpinasi kitais.“
Ada GELPERNAITĖ
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos m-klos bibliotekos vedėja
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Mes esame

Pasveikinti gyvenimą
Tris Panevėžio mokyklas šių metų pava
sarį subūrė bendras įgyvendinamas pre
vencinis socializacijos projektas „Sveikas,
gyvenime!“. Veiklose dalyvavo Panevėžio
specialiosios mokyklos mokiniai kartu su
Senvagės pagrindinės bei Vytauto Mika
lausko menų mokyklų mokiniais. Per ben
dras sportines ir menines veiklas projekto
dalyviai mokėsi bendrauti, kurti ir kartu
turiningai leisti laiką.
Pirmasis susitikimas įvyko Vytauto Mi
kalausko menų mokykloje. Šios mokyklos
pirmokai kartu su juos ugdančia mokytoja
Violeta Murauskiene ir kitais pedagogais
visus pakvietė dalyvauti „Abėcėlės šven
tėje“. Tai buvo turtinga kultūrinė programa:
muzikuojantys mokiniai atliko instrumenti
nius kūrinius, buvo parodytas vaidinimas,
atliktas choreografinis pasirodymas. Estetiškai pakylėti ir ugdo
mi buvo ne tik pasirodymą rengę, bet ir jį stebėję mokiniai.
Estafečių rungtys vyko Panevėžio specialiosios mokyklos
sporto salėje. Mokyklų komandoms tai buvo puiki proga išlieti
energiją, pasivaržyti ir smagiai drauge praleisti laiką. Stiprinant
socialinius saitus ir skatinant bendrystę buvo suburtos mišrios
skirtingų mokyklų komandos. Vaikai varžėsi rungtyse ir sirgo
už savo komandą, sudarytą ne tik iš klasės draugų, bet ir iš
mažai pažįstamų mokinių. Tai skatino mokinius pažinti, priimti
ir palaikyti vieniems kitus. Stipresnieji mokėsi priimti silpnes
nius, pastarieji džiaugėsi ir palaikė savo komandų vikruolius.
Estafetinės rungtys kėlė daug emocijų. Kiekvienas varžybų
dalyvis buvo apdovanotas.

Projektą vainikavo meninė veikla „Draugystės lašeliai“.
Senvagės pagrindinės mokyklos mokytoja Dalia Andrulienė
pakvietė mokinius piešti vandens lašelius. Klausydami vaikiš
kos muzikos vaikai piešė ir spalvino savąjį lašelį atskleisdami
vidinius išgyvenimus, nuotaikas ir jausmus. Mokinių sukurti
lašeliai buvo sujungti į didelius draugystės lašus. Mokytoja lin
kėjo, kad šie lašai kaip pavasario lietus palaistytų užsimezgusią
trijų Panevėžio mokyklų mokinių draugystę.
Ingrida ANTANAITIENĖ
Panevėžio specialiosios m-klos socialinė pedagogė
Ramūnas JUKNA
Psichologo asistentas

Atsigręžkime į praeitį
Stebuklingas metas – vasaros rytas. Sodriai geltona, jau
visiškai prisirpusi saulė vėl tūpteli ant vaikų pečių, pasiųs
dama linksmą spinduliuką. Mokykla bunda. Atėjusi savaitė
žada naujų įspūdžių, nes Kėdainių specialiosios mokyklos
mokiniai ir pedagogai kartu su Kėdainių socialinės globos
namų globotiniais įgyvendina projektą „Atsigręžkim veidu
į praeitį“.
Šis projektas prasidėjo Kėdainių socialinės globos namuose
Šlapaberžėje. Mokiniai ir globotiniai turėjo progą išgirsti mo
kytojos Onos Miglinienės prisiminimus apie vaikystę tremtyje,
o ragaudami juodos ruginės duonos riekelę kitaip įvertinti jos
skonį ir kvapą. Stebint „Misija Sibiras 2012“ dalyvių filmuotą
dokumentinę medžiagą vaikams kilo noras patiems išbandyti
save panašioje veikloje. Prisimindami senąsias lietuvių tra
dicijas jie triūsė kūrybinėse dirbtuvėse „Iš senolių skrynios“.
Kitos dienos rytą mokiniai pasidalijo į dvi grupes. Vieni išvyko
į Apytalaukio kapinaites ir čia kartu su Kėdainių socialinės glo
bos namų gyventojais restauravo dvarininkų Zabielų šeimos
kapavietę, tvarkė apleistus kapus, sodino gėles. Apmąstydami
veiklą vaikai palygino save su „Misija Sibiras“ dalyviais, didžia
vosi atliktais darbais, džiaugėsi prisilietę prie gyvosios praei
ties. Bažnyčios zakristijonas Kęstutis padėkojo talkininkams ir
palinkėjo gerų atostogų.
Antra mokinių grupė domėjosi Kėdainių krašto pokario metų
istorija, klausėsi tremtinių dainų, dalyvavo edukacinėje pamoko
je „Tremtis ir partizaninis judėjimas Kėdainių krašte“ Kėdainių
krašto muziejuje, aplankė senosios keramikos dirbinių parodą
daugiakultūriame centre.
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Trečioji diena prasidėjo ištvermės testu. Norėdami išbandyti
savo jėgas, vieni mokiniai iškeliavo į mechanizuotąją pėstinin
kų brigados „Geležinis Vilkas“ generolo Romualdo Giedraičio
artilerijos batalioną, kiti susipažino su Lietuvos kariuomenės
krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos
2-osios rinktinės Kėdainių 207 kuopos veikla. Daug emocijų mo
kiniams kėlė pažintis su kareivišku gyvenimu, buitimi. Vaikams
buvo įdomu pamatyti karinę techniką, ginkluotę, aprangą.
Ketvirtosios dienos rytą mokinukai atkeliavo į Dotnuvos
slaugos namus. Čia juos pasitiko šios įstaigos direktorius Vy
tautas Gogaitis. Vaikai ravėjo gėlynus, šlavė takelius, rinko
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šakas, tvarkė aplinką. Po nuoširdaus darbo mokiniai kartu
su muzikos mokytoja Virgilija Tymiene vienišiems seneliams
padovanojo koncertą. Dienos įspūdžius pratęsė susitikimas
Bernardinų vienuolyne su buvusia mokytoja Maryte Kelpšie
ne. Pedagogė papasakojo mūsų mokyklos atsiradimo istoriją,
pasidalijo prisiminimais.
Projektui apibendrinti buvo pasirinktas Skinderiškio dendro
loginis parkas. Mokiniai susipažino su parko istorija, augalų
įvairove, vaikščiodami takeliais grožėjosi gamtos vaizdais, klau
sėsi paukščių giesmių, medžių šlamėjimo. Iškylaujant gamtos
apsuptyje buvo prisiminta projekto veikla. Ilsėdamiesi augalų
pavėsyje vaikai su džiaugsmu traukė dainas apie gimtinę, mu
zikavo ir svajojo. Savo svajones užrašę ant spalvotų popieriaus

lapelių jie prisipažino, kad pageidautų dažniau susitikti su nau
jais bičiuliais iš Šlapaberžės ir užsiimti panašia veikla.
Per penkias projekto dienas mokiniai kitaip pažvelgė į praeitį
ir dabartį, užsiėmė altruistine veikla, susipažino ir bendravo su
įvairiais žmonėmis, pasidžiaugė nuostabia gamta. Prisilietę prie
mažos taškuotos boružėlės, vaikai svarstė: „Delnu ropojanti
mažytė boružė ieško kelio ištrūkti iš mano sugniaužtų pirštų į
laisvę... Mano rankoje – gyva būtybė, ir nuo manęs priklauso
jos laisvė. Kažkas manyje pabunda, auga... Lyg gėlė, ... lyg
neištartas žodis... Lėk, sakau, į laisvę, lėk...“
Virgilija TYMIENĖ, Algė KISIELIENĖ, Rita KAIRIENĖ
Kėdainių specialiosios mokyklos mokytojos

Vaikai prižiūri daržą

Ėjome aplankyti savo pa
sodintų pomidorų, moliūgų,
svogūno, bazilikų, bulvės ir
topinambų. Topinambus rado
me nušienautus, tai nutarėme
tą vietą aptverti. Kevinas, Ig
nas, Martynas ir Arnas ieškojo
pagalių, paskui smeigė aplink
auklėtojos nuravėtą vietą, išli
kusius topinambų stimburius ir
vieną nuo žoliapjovės išsisu
kusį lapelį. Dabar dėdė sargas
tikrai turės pastebėti. Smiltė
klausė, kur čia yra pomidorai.
Argi šitie žali augalai su at
mestais į šalis lapais ir gelto
nais žiedeliais yra pomidorai?
Juk pomidorai turi būti apvalūs
ir raudoni. Matyt, reikės dar ne
dar kartą ateiti, kai iš geltonų
žiedelių užsimegs maži žali
kaip žirniai vaisiai, paskui jie
augs, pabals, paraus. Ką gali žinoti, gal pavyks ir prinokinti ant
palangės? Pernai vienas pomidoras prinokino tris vaisius, bet
mes neparagavom, tik skruzdėlytės. Ir liko nuotrauka – Elina
ir žalias pomidoras.
Ignas pasakoja, kad darže pas močiutę jis augina moliūgą ir
arbūzą, „skleidžiasi jų geltonos gėlytės, o svogūnas labai ma
žai paaugo, kažkoks keistas...“ Pernai mūsų moliūgai žydėjo
iki pat vėlyvo rudens, ir driekėsi per pievą ilgas ilgas jo stiebas
su dideliais lapais. Šiemet lysvėje veša auklėtojos Jūratės duoti
labai gražių formų dekoratyviniai moliūgėliai.
Dar auga viena bulvė, kuria niekas nesusidomėjo, ir pupelė
su dviem nedidukėm ankštim. Auklėtoja rovė garšvas ir klojo
aplink augalų šaknis, kad drėgmę laikytų, o vaikai rinko sraiges
ir nešiojo į patvorį, kad niekas neužmintų.
Grįždami į grupę dar pasigėrėjome vaistažolių darželiu, pa
laistėme medetkas. Dabar čia žydi monarda, ežiuolė, linažolė,
cikorija, lavanda, raudonėlis ir čiobreliai. O kampe šviečia plytų
spalvos vienadienės lelijos. Ir vaikams, ir bitėms labai patinka
pusiau laukinis vaistažolių darželis – tai tarsi pievos gabaliukas,
kur visos žolės draugiškai sutaria, vienos kitoms netrukdo, net
ir šitame mažame plotely ieško savo vietos: pipirmėtės sulindo
į pakraščius, raudonėlis užsiveisė visai kitam kampe, valerijo
nui per sausa buvo – išnyko, ežiuolės vaikas šiemet pražydo,
cikorijai taip patiko, kad norėjo visą plotą užkariauti, teko šiek
tiek išrauti, mėlynas galveles kelia anyžinis lofantas, pelynas
pernai karaliavo, o šiemet kuklesnis, šalavijui su lavanda tikrai
patinka karštis ir sausa vieta, o pernykštė pati atklydusi tūbė
kokių šešių palikuonių susilaukė – kitąmet žydės. Medetkų šie
met tiek prisisėjo, kad reikėjo retinti, nešėm gegužės mėnesį
daigelius ir sodinom aplink jaunus ąžuoliukus ir berželį. Bitėms
ir drugeliams tikra puota ant ežiuolių ir monardų. Vaikai gali

stovėti ir žiūrėti, kaip vabz
džiai po žiedus nardo, reikia
netrukdyti, kai bitutės dirba, o
drugeliai, straubliukus įkišę,
nektaru vaišinasi.

Dar reik ia pas ak yt i, kad
vaist až olių darž elį užv eis ė
Ekolog in io šviet im o grup ė
(auklėtojai Vilmai kilo idėja po
dalyvavimo lyderystės kursuo
se). Kas padėjo pasenusius
melsv ės ker us verst i, kas
sėklų ir daigų parūpino, kas
skelbimus rašė, o kas po mai
šelį geresnės žemės atnešė.
Ir vaikai išrautas žoles į krūvą
neš iojo, pas od int us daig us
laistė, ramunėlių sėklas, linų
sėmenis čiupinėjo, į paruoštą
žemę bėrė, o paskui kaip tas
vilkas iš pasakos apsisukdami
vis klausinėjo, kada galėsime arbatą gerti.
Man au, kad lab ai svarb u vaik ui aug alo gyv en im ą nuo
sėklos iki sėklos pažinti, akis žiedų įvairovėje paganyti, prie
nepažįstamo augalo ar vabzdžio stabtelėti, švelniai delniuku
lapelį paglostyti, pajudintų augalų kvapą uosti, o žiemą pačių
užsiauginta arbata gardžiuotis. Tokie vaikai ne tik patys lapo
neplėš, šakelės nelauš, bet ir kitą sudraus, juk ir medeliui, ir
žolei skauda.
Bulgarai Rodopų kalnų papėdėje išsibarsčiusiuose mies
teliuose birželio pabaigoje rengia Laukinių gėlių festivalį. Ir iš
Europos Sąjungos lėšų tam gauna. Ar nebūtų laikas ir mums
savo pievų augalus pagerbti, vaikus mokyti juos pažinti, kvap
niosioms arbatoms iš švarių vietų rinkti, lauko gėlių pievų plotus
grožėjimuisi palikti arba specialiai pasėti. Kelionės po Bulgariją
metu prie vienos poilsiavietės aptikome nuostabią pievą su
neįtikėtina augalų įvairove. Akį glostė spalvų deriniai – gelto
na ir švelniai alyvinė, skaisčiai oranžinė ir tamsiai violetinė – ir
formos – nuo pavienių gležnais stiebeliais išsilenkusių žiedų iki
pažeme besidriekiančių tankių kilimų su kur ne kur išmėtytomis
sodriomis piramidėmis. Ant akmens iškaltas užrašas skelbė,
kad pieva užsėta laukinių gėlių sėklomis. Panašias pievas kal
nuose buvo užsėjęs vėjas.
Žinau, kad ir mes taip galim – ir savo žemę mylėti, ir savo
gėlėmis gėrėtis, ir savo dainas dainuoti, ir savo kalba didžiuotis.
Tik vaikams reikia pavyzdį rodyti, jų širdelėse gerumą ir meilę
auginti. Ir tikėti, kad tai, kas mums iki skausmo svarbu, jie pe
rims, rūpinsis, globos, mylės ir didžiuosis.
Aušra STEIKŪNIENĖ
Vilniaus l.-d. „Obelėlė“ vyresnioji auklėtoja
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Etnokultūrinis ugdymas
Tai, kad Marijampolės savivaldybės priešmokyklinio ug
dymo pedagogams yra svarbus etnokultūros ir pilietiškumo
ugdymas, buvo galima įsitikinti vaikų lopšelyje-darželyje
„Šypsenėlė“ vykusiame metodiniame renginyje, kuriame
buvo dalijamasi pedagogine patirtimi.
Pedagoginę patirtį skleidė mokyklos-darželio „Želmenėliai“ ir
lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogės Lina Bendaravičienė,
Audronė Lozoraitienė, Lina Stadalienė, Daiva Zeikuvienė ir  
Salomėja Staniulienė. Lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ direktorė
Aldona Stagniūnienė pasidžiaugė, kad priešmokyklinio ugdymo
pedagogai daug dėmesio skiria etnokultūros ugdymui. Marijam
polės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ priešmokyklinio ugdymo
pedagogė L. Bendaravičienė skaitė pranešimą „Etnokultūrinio
ugdymo priešmokykliniame amžiuje patirtis“. Ji išsamiai aptarė
vaikų veiklą, grupėje organizuotus renginius, kuriuose darže
linukai mokėsi lietuvių liaudies amatų, susipažino su švenčių
papročiais ir tradicijomis. Pranešėjos įsitikinimu, „svarbu, kad
pats pedagogas jaustų tautinę dvasią. Tik tada jis gebės tai
perduoti savo ugdytiniams.“
Po pranešimų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ kieme visų sve
čių ir ugdytinių tėvelių laukė lietuviškas tradicijas puoselėjanti
popietė. Čia baltoje krosnyje šeimininkės ne tik „kepė“ duoną,
išlydėjo kerdžių ir piemenukus į sunkią ganymo dieną, bet ir
mokė svečius mušti sviestą, raikė gardžiai kvepiantį skilandį.
Piemenėliai, apėję gyvulėlius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus,
klausėsi kerdžiaus pasakojimų, linksminosi laidydami šmaikš

čius erzinimus. O kokios laukė linksmybės, kai šeimininkės
jiems atnešė lauknešėlius su paludieniais.
Marijampolės savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Vanda Pangonienė teigė, kad tiek pranešimai, tiek
ir netradicinė kiemo šventė parodė, jog etnokultūra priešmokyk
linio ugdymo įstaigose nėra svetima. Renginyje dalyvaujančios
pedagogės dėkojo už progą pasisemti naujų idėjų, kurias galės
įgyvendinti savo įstaigose.
Valentina PRANCKEVIČIENĖ
Marijampolės sav. priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė

Garbinga tautos praeitis mus augina
Pasibaigus mokslo metams, birželį, Kėdainių rajono Krakių
Mikalojaus Katkaus gimnazijoje buvo įgyvendinamas savivaldy
bės remiamas vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikals
tamumo prevencijos socializacijos projektas „Garbinga tautos
praeitis mus augina“.
Gautas 1500 litų finansavimas vaikų maitinimui, transporto,
kanceliarinių priemonių įsigijimo išlaidoms padengti. Projekte
dalyvavo penkiolika 2–8 klasių mokinių iš gimnazijos ir dešimt
pradinių klasių mokinių iš Meironiškių skyriaus. Programa buvo
įgyvendinama pagal etninę istorinę paveldo pažinimo temą. Vai
kai puoselėjo fizinę ir dvasinę kultūrą, atskleidė savo meninius
bei kūrybinius gebėjimus, tobulino bendravimo ir bendradarbia
vimo kultūrą, ugdė socialinius įgūdžius. Programoje numatytos
veiklos padėjo dalyviams geriau pažinti save ir kitus. Ekskursijų
metu – gilinti istorijos žinias.
Stovyklos užsiėmimus vedė gimnazijos socialinė pedago
gė Virma Urbienė ir anglų kalbos mokytoja Sandra Juodienė.
Stovyklos atidarymo dieną vaikai kūrė programos emblemas,
elgesio taisykles, kompiuterių klasėje ieškojo informacijos apie
numatytas ekskursijas Anykščiuose, Kaune. Kūrė aplankus ir
pateiktis apie garsius anykštėnus: Joną Biliūną, Antaną Vie
nuolį, Antaną Baranauską. Gilino žinias apie žymias Anykščių
vietoves. Noriai ieškojo informacijos apie Lietuvos aviacijos
muziejų, Steponą Darių ir Stasį Girėną.
Surinkta medžiaga pravertė antrąją stovyklos dieną, nes da
lyviai vyko į Anykščius. Stovyklautojai aplankė Arklio muziejų,
A. Baranausko klėtelę, Šeimyniškėlių piliakalnį, J. Biliūno ka
pą – Laimės žiburį. Užlipę ant aukštos kalvos vaikai mintyse
sugalvojo norą, svajonę... Grįžome namo ne tik pilni įspūdžių,
bet ir su vilties kibirkštėle, kad svajonės išsipildys.
Trečiąją dieną vaikams buvo plačiau papasakota apie žy
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miausius Anykščių rašytojus, to krašto žmonių papročius, tradi
cijas, šventes. Vaikai susidomėję klausėsi tarmiškos šnektos.
„Praeities vizijas“ mokiniai kūrė marmuravimo dažais. Jaunieji
menininkai dažais ant vandens, atsargiai maišydami pagaliu
ku, kūrė įvairius raštus, paskui perkėlė juos ant popieriaus.
Priglaustame prie piešinio ant vandens popieriaus lape atsi
spaudžia raštas, kiekvieną kartą vis kitoks ir nepakartojamas.
Daugumai tai sukėlė daug džiaugsmo, nuostabos, nes ypatingų
gebėjimų ir pastangų nereikia, bet rezultatas – įspūdingas ir
visiems pavykęs.
Ketvirtoji diena – vėl ekskursija, tik šį kartą į Kauną. Keletas
dalyvių prisipažino, kad šiame mieste lankosi pirmą kartą. Vi
siems labai patiko Lietuvos aviacijos muziejuje, stebinančiame
eksponatų įvairove ir įdomiu gidės pasakojimu apie lėktuvus.
Sudomino Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių ir
didžiausių Lietuvoje. Daug neišdildomų įspūdžių suteikė vienin
telis pasaulyje Velnių muziejus, garsėjantis didžiule kolekcija,
pradėta rinkti dailininko Antano Žmuidzinavičiaus.
Paskutiniąją dieną stovyklautojai pradėjo iškyla mokyklos
sode. Visiems buvo linksma pusryčiauti lauke. O paskui – su
sikaupimo laikas. Pėsčiomis ėjome į Peštinukus lankyti masinių
žudynių vietą. Ten stovyklos vadovės papasakojo apie tragiš
kuosius mūsų istorijos įvykius. Vaikai pasakojo tai, ką prisiminė
iš istorijos pamokų. Prie paminklo uždegė žvakelių.
Kiekvienas ugdytinis, pasibaigus projektinei stovyklai, gavo
dalyvio diplomą ir atminimo dovanėlę. Užsibrėžti tikslai ir užda
viniai buvo įgyvendinti. Vaikai puikiai praleido laiką, įgijo naujos
patirties ir istorinių žinių. Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių rajono
savivaldybei, parėmusiai projektą.
Virma URBIENĖ
Krakių Mikalojaus Katkaus g-jos socialinė pedagogė
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Vasaros stovyklose

Stovykla „Sužinok daugiau“
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje vyko gamtos mokslų
tiriamųjų darbų stovykla. Dviejų dienų stovykloje, be šeimininkų,
dalyvavo mokiniai iš Kretingos Marijono Daujoto, Simono Dau
kanto pagrindinių mokyklų, Kretingos rajono Vydmantų viduri
nės mokyklos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio, Klaipėdos rajono
Gargždų „Vaivorykštės“, Kretingos rajono Salantų gimnazijų.
Svarbiausią stovyklos tikslą – sudaryti sąlygas gamtamokslinei
tiriamajai veiklai plėtoti, skatinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius, manome, pavyko įgyvendinti.
Profesorės, technologijos mokslų daktarės Žanetos Sta
siškienės paskaita daliai mokinių paliko didelį įspūdį, todėl jie
susidomėjo profesijomis, kurias galima įsigyti Kauno techno
logijos universiteto (KTU) Aplinkotyros inžinerijos institute. Nė
vienas neliko abejingas stebėdamas KTU studentų Mindaugo
Pinkausko, Manto Žukausko ir Gintauto Palinausko demonst
ruojamus „Įdomiuosius fizikos eksperimentus“. Tai buvo puikus
pavyzdys, kaip reikia bendrauti su auditorija ir sudominti fizika
kaip sudėtingu ir įdomiu mokslu.
Ypač buvo naudingas Palangos senosios gimnazijos bio
logijos mokytojos ekspertės Daivos Urbštienės ir chemijos
mokytojos metodininkės Aušros Žemaitaitienės pranešimas
„Biologijos ir chemijos pamokų integravimo galimybių pavyz
džiai“ kolegoms – tai tiesiog gerosios patirties sklaida. Mokiniai
klausėsi psichologo Antano Jonaičio paskaitos, vėliau jėgas
išbandė atlikdami biologijos mokytojos Simonos Šadreikaitės
parengtas orientacines logines užduotis. Vakaras buvo skirtas
aktyviems žaidimams ir šokiams.

KTU studentų eksperimentai

Prasmingos buvo ir antros dienos paskaitos. Šaunus Vyd
mantų vidurinės, Salantų, Skuodo Pranciškaus Žadeikio ir
Jurgio Pabrėžos gimnazijų mokinių tiriamųjų darbų pristatymas:
pristatantieji galėjo jaustis jaunaisiais mokslininkais, besi
klausantieji – pasimokyti, kaip atlikti tiriamuosius darbus. Visi
jaunaisiais mokslininkais galėjo pasijausti, kai vyko tiriamasis
darbas atskirose sekcijose – biologijos, fizikos, chemijos. Didelį
įspūdį mokiniams paliko chemijos mokytojų Jovitos Japertienės
ir Rasos Bulvydaitės parengti bandymai.
Stovykla mokiniams suteikė progą pabendrauti, susirasti
naujų draugų ar susitikti su bendraminčiais, su kuriais susipa
žino praeitų metų stovykloje.
Aurelija ORLOVIENĖ
Kretingos Jurgio Pabrėžos g-jos biologijos mokytoja metodininkė

Stovykla „Vasaros džiaugsmai“
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

Vaikai kūrė stovyklos taisykles, kalbėjo apie savo ir kitų
saugumą, dirbdami grupėse atliko daug kūrybinių užduočių
ir, žinoma, sportavo. Vieną dieną stovyklautojai atsinešė savo
mėgstamiausias knygas ir skaitė gražiausias pasakas, o paskui
piešė pasakų veikėjus.
Džiugu, kad vaikai žino
daug pasakų ir mėgsta
jas skaityti. Populiariau
sia buv o išr inkt a „Ba
tuot o kat in o“ pas ak a.
Kitomis dienomis vaikai
žiūrėjo ir aptarė filmus,
kalbėjo apie mažuosius
draugus – gyvūnus, apie
sveikatą. Muzikos moky
toja Vida Taurinskienė
surengė smagią dainų
karaokę.
Vasaros stovyklos da
lyviai, lydimi sumanios
teatro vadovės Sigitos Matulienės, aplankė kultūros centrą.
Ten visų laukė meno Mūzos, kurios vaikus įtraukė į įvairias
veiklas. Kitą dieną stovyklautojai, vadovaujami mokyklos slau
gytojos Nijolės Gedrimienės, nuvyko ir į Sveikatos biurą. Ten
ne tik svėrėsi, matavosi, bet sužinojo, kaip sveikai maitintis ir
prižiūrėti dantukus. Vaikai aplankė Plungės parką, išgirdo jo
istoriją, susipažino su parko medžiais, bandė suskaičiuoti nu
pjautų medžių metus, žaidė žaidimus, ilsėjosi.
Mokytojos Elenos Kazlauskienės pakviesta žolininkė Janina
Danielienė pasakojo apie gydomąsias augalų savybes. Vieš
nios pasakojimo įdėmiai klausėsi ne tik stovyklaujantys vaikai,
bet ir visos „Saulės“ skyriaus mokytojos.

Stovyklos metu vaikai smagiai žaidė jud
riuosius žaidimus, darė mankštą, piešė krei
delėmis. Jau trečius metus stovyklos vaikai,
minėdami Gedulo ir vilties dieną, dalyvauja
pilietinėse iniciatyvose. Šiemet tai buvo „Vil
ties medis“. Mokyklos direktorė Vida Turskytė
papasakojo apie sunkią tremtinių dalią. Vaikai
žiūrėjo dokumentinį filmą apie tremtinių prisiminimus, vėliau ra
šė  apie sužinotas istorijas, išgyventus jausmus ir šiuos laiškus
kabino ant mokyklos kieme augančių medžių, simbolizuojančių
tautos stiprybę. Tai buvo paskutinė diena stovykloje, kuri bai
gėsi nuveiktų darbų aptarimu ir padėkos raštų įteikimu. Belieka
pasidžiaugti profesionaliu ir kūrybišku mokytojų darbu organi
zuojant vasaros dienos stovyklą Plungės vyskupo Motiejaus
Valančiaus pradinėje mokykloje ir „Saulės“ skyriuje.
Sigita GABALIENĖ
Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus prad. m-klos
direktorės pavaduotoja ugdymui
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Daugiakalbystės ugdymui –
atvertos durys

Mažosios užsienio kalbų stu
dijos įkūrimas Kėdainių jaunimo
mokyklos Neformaliojo švietimo
skyriuje 2011 m. sudarė sąly
gas ikimokyklinukams mokytis
vokiečių kalbos. Mokyklos di
rektorės Almos Jociuvienės sumanymas dalyvauti projekte ir
jį laimėti, mokytojos Salomėjos Danielės ir kitų specialistų pa
tirtis lėmė, kad „Obelėlės“, „Aviliuko“, „Dobiliuko“ ir „Purienos“
ikimokyklinių įstaigų grupėse sėkmingai būtų įgyvendinama
tarptautinė Gėtės (Goethe) instituto projekto programa „Vokie
čių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“.
Šiuo metu keturiose grupėse žaidybiniais metodais mokosi
52 vaikai. Mokymosi sėkmę lemia besimokančių vaikų tėvų
paskatinimai, atliekamos ugdymo kokybės analizės, kvalifika
cijos tobulinimo renginiai, organizuojami instituto Lietuvoje ir
Vokietijoje, ikimokyklinių įstaigų direktorių nuolatinės paska
tos ugdymui modernizuoti ir netradicinėms veikloms steigtis,
galimybės įsigyti patrauklių mokymo priemonių ir, žinoma,
vaizdžios, žaismingos mokytojos S. Danielės vedamos pamo

kėlės. Mokytoja tarptautiniame
sem in ar e, kur į reng ė Kaun o
pedagogų kvalifikacijos centras
bei Vokiečių kalbos mokytojų ir
dėstytojų draugija, pristatė ki
tokios nei įprasta veiklos patirtį,
taip pat mokykloje sukurtą dokumentinį filmuką apie darbą su
mažaisiais ugdytiniais. Gėtės instituto Vilniuje Kalbos skyriaus
vedėjos Nijolios Buinovskajos nuomone, tai šalyje unikali veikla,
nes atvėrus duris į žinančią ką veikti mokyklą, žmonių bendra
vimo keliai nusitiesia visam gyvenimui per visą pasaulį.
Mokytoja su vaikais savo gebėjimus jau parodė ir rajone:
„Ryto“ pagrindinės mokyklos tradiciniame „Europietiškos dai
nos fiesta 2013“ renginyje ir Lietuvos mokinių vokiečių kalbos
olimpiadoje. Sėkmingas sutapimas: pačios mokyklos iniciatyvos
kūrybiškai ugdyti daugiakalbystę rajone ir akademinis visos
Lietuvos renginys. Pažymėtina, kad Lietuvos mokinių vokiečių
kalbos olimpiada, kurią rengė Švietimo ir mokslo ministerija,
Gėtės institutas, Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa
bei Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir kurioje dalyvavo

Laičių mokyklai – 100 metų

ronių kaime skaitė Alfonsas Kuodis. Šias smagias eiles prieš
daugelį metų parašė lietuvių kalbos mokytoja Janina UsonytėValiaugienė. Pačius naujausius išgyvenimus ji išliejo eilėraštyje
„Aš su Jumis“, skirtame mokyklos jubiliejui.
Sveikinimo kalbas sakė LR Seimo narė, Laičių mokyklos
mecenatė Loreta Graužinienė ir kiti svečiai. Mokyklos jubilie
jus – šventė visiems Laičių kaimo žmonėms. Laičių dainininkės
padainavo dainas „Bijūnėlis“, „Per šilalį jojau“. Beje, šią dainą
dainuodavo direktorės V. Gaivenienės aštuoniasdešimtmetė
mama. Dainą 1969 m. užrašė anūkas Saulius Tamašauskas.
Džiugu, kad Laičių krašto žmonės saugo ir puoselėja senolių
palikimą.

Gretos Čereškaitės nuotraukos

Gražių prisiminimų vedami birželio 25 d. į Ukmergės Sena
miesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo sky
riaus 100 metų jubiliejaus šventę rinkosi mokiniai, mokytojai,
kiti svečiai.
Šventės vedėjai – pradinių klasių mokytoja Jolanta Zgirs
kienė ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vidas Krištaponis
papasakojo Laičių mokyklos istoriją. Pirmasis mokinys buvo
Jonas Puzinas nuo Svaronių, vėliau tapęs žymiu archeologu
ir muziejininku. Ne vienas Laičių mokykos mokinys, baigęs
mokslus, grįžo čia mokytojauti. Vlada Gaivenienė, buvusi
Laičių pradinės mokyklos mokinė, tapo direktore. Direktorės
dukra Vida Gaivenytė-Giedrienė pasakojo, kaip buvo statoma
mokykla, kaip direktorė V. Gaivenienė, mokytojos Monika Art
monienė ir Vlada Tijūnaitienė padėjo kertinį mokyklos
akmenį. Direktorė ne tik puoselėjo mokyklos aplinkos
grožį, bet ir skatino kaimo žmones: prašė moterų au
ginti gėles prie savo sodybų, tvarkytis aplinką. Direktorė
stengėsi, kad žmonės kuo daugiau bendrautų, padėtų
vieni kitiems, dirbtų kartu.
Mokyklos gyvenimo prisiminimais dalijosi pradinės
mokyklos mokiniai Stefanija Visockaitė-Žurauskienė,
Algirdas Antanas Kaselis, eiles apie seną mokyklą Sva

Laičių kaimo bendruomenės dainininkai
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Šventė sutapo su dar vienu svarbiu įvykiu – tą pačią dieną
mokykloje buvo atidarytas Laičių krašto muziejus. Laičių ben
druomenės atstovai parašė projektą, buvo skirtos lėšos muziejui
įrengti. „Muziejus – puiki erdvė mokinių pilietiškumui ugdyti,
skat int i dom ėt is gimt ojo
krašto istorija“, – įsitikinusi
Senamiesčio pagrindinės
mokyklos direktorė Audra
Uselienė. Muziejuje ekspo
nuojami ir Laičių mokyklos
metraščiai. Metraščių idė
ja kilo mokytojai Monikai
Artmonienei, ilgus metus
kruopščiai rinkusiai istorinę
medžiagą apie mokyklą,
kaupusiai nuotraukas.
Laičių darželio grupė
Laičių mokyklos darbuo
tojai, padedami kaimo žmonių, paruošė dar vieną mokyklos
aplinką puošiančią dovaną – alpinariumą. Įrengti mokyklos
kieme alpinariumą pasiūlė direktorė A. Uselienė: „Reikia ne tik
saugoti mus supantį grožį, bet ir jį puoselėti. Būtina išsaugoti
Laičių mokyklos tradiciją rūpintis mokyklos aplinka, stiprinti
bendrumo, bendradarbiavimo jausmą.“
Svečius džiugino Laičių pradinės mokyklos, priešmokyklinės
grupės, Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių pasiro
dymai. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo, vaidino. „Gal jau
nustojo lyti? Noriu pažiūrėti, kaip medžiai išaugo“, – prasitarė
V. Gaivenytė-Giedrienė, prisiminusi mamos sodintus medžius.
Juk visai nesvarbu, kad tie medžiai jau dideli dideli, kad pra
bėgo dešimt, penkiasdešimt ar daugiau metų. Svarbu tik tai,
kad senoji Laičių mokykla – tai vieta, į kurią veda šilti, brangūs
prisiminimų keliai...
Živilė KUDLINSKIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2013 m. Nr. 7 (329)

Lietuvos vokiečių kalbos olimpiados dalyvės

Motiejui Valančiui – 212
Dieveniškių bažnyčios šventoriuje prie vyskupui skirto pa
minklo antrąkart vyko Motiejaus Valančiaus kūrinių skaitymo
konkursas. Jame dalyvavo Šalčininkų ir Vilniaus rajonų jaunieji
skaitovai, o skaitomų kūrinių meninį atlikimą vertino žymūs me
no pasaulio žmonės – aktorė Meilė Kudarauskaitė, „Vilnijos“
draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva ir jo pavaduotoja Ni
jolė Balčiūnienė. Visi konkurso dalyviai apdovanoti Palangos
Juzės medaliais ir padėkos raštais.
Po savaitės šio konkurso Dieveniškėse skaitovai vyko į jau
dvidešimtą kartą rengiamą respublikinę moksleivių Motiejaus
Valančiaus kūrinių skaitymo šventę rašytojo gimtinėje – Nas
rėnuose. Kelionė autobusu iš Šalčininkų prasidėjo anksti ryte.
Ir nors dangus buvo apniukęs, autobuse vyravo pakili nuotai
ka. Visi šventės dalyviai deklamavo puikiai, be to, dar ir šoko,
vaidino... Buvo aplankytas vyskupo M. Valančiaus gimtinės
muziejus, kuriame mokiniai daugiau sužinojo apie rašytojo
biografiją ir jo kūrinius.
Būdamas vyskupu jis rūpinosi liaudies švietimu, organizavo
parapines mokyklas, reikalavo, kad jose būtų mokoma lietuvių
kalba. Ragino kunigus dirbti šviečiamąjį darbą, rašyti ir skelb
ti lietuviškas knygas, rinkti tautosaką. Organizavo blaivybės
draugijas. Uždraudus lietuvių spaudą 1864 m., M. Valančius
rūpinosi lietuviškų knygų leidimu Prūsijoje ir platinimu Lietuvoje.
Parašė apie 70 šviečiamojo didaktinio pobūdžio pasakojimų
ir apsakymų.
Svarbiausias M. Valančiaus kūrinys – humoristinė apysaka
„Palangos Juzė“. Jau daug dešimtmečių Lietuvos vaikai iš
„Skaitinių“ susipažįsta su linksmu siuvėju Juozapu Viskantu –
Juze. Išliks jis ir ateities knygose. Kaip kitaip. Palangos Juzė
ir toliau kartų kartas mokys džiaugtis įgytu amatu, pokštauti ir
pasakoti – gyvai, vaizdingai, šmaikščiai.
Mūsų ekskursijai į M. Valančiaus gimtinę vadovavo paminklo
M. Valančiui Dieveniškėse autorius Gediminas Radzevičius,
kuris yra ir M. Valančiaus kūrinių skaitymo Dieveniškėse orga
nizatorius bei vadovas. Šio skulptoriaus dėka jau antrą kartą
Vilniaus krašto moksleiviai apsilankė Žemaitijoje ir čia patyrė
daug įspūdingų akimirkų. Viena jų yra užsimezgusi mūsų drau
gystė su Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pa
grindine mokykla. Vietiniai moksleiviai smagiai vakarojo, šoko
ir bendravo su mūsiškiais. O sekmadienis išaušo saulėtas ir
karštas. Prasidėjo mūsų pažintis su įspūdingais Žemaitijos mu
ziejais. Orvidų sodyboje-muziejuje kiekvienas akmuo užmena

gausus būrys mokinių, mokytojų, vertintojų, svečių iš šalies ir
užsienio, vyko Kėdainių jaunimo mokykloje. Olimpiados metu
mokytojams surengta paskaita „Projektinis darbas mokantis
vokiečių kalbos“, vyko ekskursija po Kėdainius.
Didžiuojamės, kad svečiams surengėme du koncertus ir
galėjome parodyti, ką geba mažosios užsienio kalbų, šiuo
laikinio šokio ir muzikinės scenos veiksmo studijų (vadovės
mokytojos S. Danielė, Vaiva Ivanovaitė, Jolita Gvergždienė,
Laima Žilytė) mokiniai. Svečius ir olimpiados dalyvius sutiko,
rūpinosi olimpiados eiga ir sveikino oficialiose atidarymo bei
baigiamosiose dalyse Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos
direktorius Henrikas Vaicekauskas.
Mūsų mokyklos durys yra atviros visiems vaikams ir jaunimui,
kurie suinteresuoti kokybiška integracija į Europos Sąjungos
kalbų mokymosi plėtojimą nuo pat vaikystės, domisi daugia
kalbystės ugdymu, saviraiška ir nori papildomai įgyti naujų
gebėjimų bei žinių.
Giedrė KUROVIENĖ
Kėdainių jaunimo m-klos lietuvių kalbos mokytoja,
olimpiados organizacinio komiteto narė mokykloje

mįslių, taip pat stebina, kaip Vilius Orvidas galėjo tiek suspėti!
Žinoma, jis samdydavo darbininkų, technikos. Padėdavo ir tie,
kurie čionai atklysdavo ieškodami dvasinės ramybės. Jis visus
įtraukdavo į kūrybą, nes siekė, kad kurdamas žmogus atsi
gautų. Kiekvienas Orvidų sodybos lankytojas savaip supranta
čia sukurtą pasaulį, tačiau abejingų šiai kūrybai nebūna. Tai
dvasingumo centras, į kurį gali ateiti visi – ir pikti, ir nusivylę,
ir pakylėti, ir laimingi.
Kita žymi šio krašto vietovė – Mosėdis – Žemaitijos turistų
meka. Miestelyje yra Vaclovo Into sodyba, taip pat šio žymaus
žmogaus įkurtas unikalus akmenų muziejus-parkas. Akmenų
slėnyje vasarą vyksta gegužinės, kiti renginiai.
Šie du žymus Žemaitijos krašto akmenų gerbėjai – V. Orvidas
ir V. Intas – akmenį suprato kaip amžinybės simbolį. V. Orvido
rankose akmuo įgyja mistinę prasmę. Jis raižomas, skaptuo
jamas, o V. Intas akmeniui palieka natūralią išraišką,todėl jo
sodyboje junti ramybę, poilsį – nebesinori iš čia neišeiti.
Kretingoje apsilankėme muziejuje su žiemos sodu. Miestas
ypač dėkingas grafui Juozapui Tiškevičiui, kuris, 1875 m. įsigijęs
Kretingos dvarą, pastatė įspūdingus rūmus su žiemos sodu,
įrengė nuostabų parką. Šiandien čia – Kretingos muziejus,
garsus archeologijos, senosios skulptūros ir tapybos rinkiniais,
dvarų kultūros ekspozicija.
O dar po savaitės mes su savo naujausiais draugais iš
Žemaitijos susitikome Dieveniškėse. Čia bažnyčios švento
riuje prie vyskupo paminklo Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus
pagrindinės mokyklos mokiniai šoko smagius šokius, dainavo
ir pasakojo žemaičių tarme. Susirinkusieji klausėsi mokytojo
Antano Žvinklio vadovaujamo mokyklos orkestro atliekamų
nuotaikingų kūrinių, aktoriaus Giedriaus Arbačiausko muzikinės
programos. Apie renginį kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos
atstovė Ona Čepulėnienė.
Malonu, kad tris gegužės mėnesio savaitgalius vyskupas
M. Valančius mus buvo subūręs draugėn pasipasakoti, pa
dainuoti, pašokti ir pasigrožėti unikaliais Žemaitijos muziejais.
Džiugu, kad teko laimė bendrauti su žymiu skulptoriumi G. Ra
dzevičiumi ir jo komanda, kurie M. Valančių išgarsino ir Dieve
niškėse.  Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos
mokytoja Vitalija Valančiūtė, Dieveniškių parapijos klebonas
Domas Valančiauskas ir jo sesuo Marija – M. Valančiaus gi
minaičiai – sujungė Aukštaitijos ir Žemaitijos dvasinius lobius,
nes meilė knygai, nepakantumas girtavimui niekada nesensta.
Tą mums diegė vyskupas ir rašytojas M. Valančius.
Zita STAČKAUSKIENĖ-VAIČKUTĖ
Šalčininkų r. Poškonių pagr. m-klos lietuvių kalbos vyresn. mokytoja
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Projektas „Lyderių laikas 2“
rugsėjo pirmąją pasitinka
su naujomis knygomis

Vykdant projekto „Lyderių laikas 2“ veiklą „Specializuotos
literatūros (edukacinių knygų) pirkimas ir pristatymas švieti
mo bendruomenei“, nupirkta po 200 egzempliorių dar šešių
pavadinimų edukacinių knygų švietimo vadybos ir lyderystės
tema. Dalis jų jau pasiekė Lietuvos švietimo centrus, tikimasi,
kad kitos bus išdalytos šių mokslų metų pradžioje.
„Džiaugiamės, kad švietimo bendruomenei galime pristatyti
naujas ir aktualias knygas, kurias atrinkome atsižvelgdami į
projekto švietimo konsultantų ir partnerių rekomendacijas.
Tikimės, kad šios knygos, kaip ir anksčiau pirktosios, bus
naudingos ir skaitomos švietimo bendruomenės narių“, – sako
Rasa Šnipienė, projekto „Lyderių laikas 2“ vadovė.
Pavyzdžiui, Tomo Misiukonio knygoje „Koučingo technikos“ išsamiai aptartos ir praktiniais patarimais papildytos
įvairiausios konsultuojamojo ugdymo technikos, kurios pra
vers tiek pradedantiems, tiek įgudusiems konsultuojamojo
ugdymo specialistams.
Michaelo A. Westo knygoje „Efektyvus komandinis dar
bas“ analizuojama, kaip veiksmingai sąveikauti ir bendra
darbiauti organizacijose, kaip darbo komandose išmintingai
naudotis unikaliais kiekvieno žmogaus gebėjimais.
Beth Critchley Charlton knygoje „Neformaliojo vertinimo
strategijos“ mokytojams parodoma, kaip naudotis vertinimo
rezultatais ir – svarbiausia – kaip rasti laiko vertinti, kai darbo
diena darosi vis užimtesnė.
Knygoje „Ugdymo dvasingumas“ įvairių šalių mokslinin
kai atskleidžia ugdymo dvasingumą kaip edukologijos reiškinį
ir problemą, ieško galimybių skatinti dvasingumo sklaidą
ugdymo(si) procese.
Jameso Borgo knyga „Minties galia. Pakeiskite mąsty
mą, pakeisite gyvenimą“ skatina galvoti ir teikia skaitytojams
žinių apie tai, kaip, naudojantis įgimtomis proto galiomis, kon
troliuoti savo mintis, užuot leidus joms kontroliuoti mus.
O Danielio Golemano knygoje „Visuomeninis intelektas“
atrasime naują žmonių santykių sampratą, pagrįstą naujai
besikuriančio neuromokslo duomenimis.
Tikimasi, kad su šiomis knygomis patyrę lektoriai švietimo
bendruomenę supažindins iki 2013 m. pabaigos. Knygų pri
statymai numatyti penkiuose atrinktuose Lietuvos švietimo
centruose. Iš viso per antrąjį projekto „Lyderių laikas 2“ etapą
jau nupirkta po 200 egz. 11 pavadinimų edukacinių knygų ir
įvyko 25 nupirktų knygų pristatymai, kuriuose dalyvavo apie
750 švietimo darbuotojų.
„Galim e pas id žiaugt i, kad per pirm ą projekt o etap ą
(2008–2011) nupirkome 15 pavadinimų knygų, nacionalinėms
institucijoms ir švietimo centrams išdalijome 4170 jų egzem
pliorių, įvyko 300 pristatymų ir juose dalyvavo 10 500 kolegų
iš visos Lietuvos“, – pridūrė R. Šnipienė.
„Lyderių laikas 2“
30

Mokymo priemonės
išlaisvina kūrybiškumą
Vadovėlių, metodinių bei interaktyvių priemonių gau
sa glumina vartotoją ir skatina mąstyti, ką pasirinkti, kur
atrasti tai, kas tinkamiausia mūsų šalies mokiniams, kaip
dirbti, kad daug mačiusiems, smalsiems mokiniams būtų
nenuobodu, o abejingus pavyktų sudominti.
Leidyklos „Didakta“ direktorius Remigijus MARTINAVI
ČIUS ir vyriausiasis redaktorius Rytas ŠALNA su „Švietimo
naujienų“ redakcija pasidalijo savo pastebėjimais, ko, jų
nuomone, labiausiai stinga mūsų ugdymo įstaigose ir ką
gali pasiūlyti šalies leidyklos.
Kokia filosofija vadovaujasi leidykla „Didakta“?
„Didakta“ buvo kuriama su nuostata pakreipti edukacinės
leidybos ir gamybos procesą į mokymo ir mokymosi aplinkos
gerinimą. Apie tai byloja ir leidyklos pavadinimas, kuris netyčia
sutapo su kasmet Vokietijoje vykstančia bene garsiausia pasau
lyje mokykline paroda. Dar prieš krizę atkreipėme dėmesį, kad
ilgą laiką Lietuvos švietimo rinkoje buvo stokojama didaktinės
literatūros, metodinės medžiagos, edukacinių ir vaizdinių prie
monių, kurios būtų tinkamos lietuviškam kontekstui ir padėtų
kūrybiškai įvairinti mokymo bei mokymosi procesą. Leidyklos
vadovai per daug metų yra aplankę kelis šimtus mokymo įstaigų
Lietuvoje, taip pat įvairiose užsienio mokyklose. Akivaizdu, kad
Lietuvos mokyklos nėra pakankamai aprūpintos edukacinėmis
priemonėmis. Kuriant šiuolaikinę mokyklą nepakanka naujų
programų, skambių lozungų, aiškinimo, kad tik skaitmeninis
turinys gali padaryti proveržį mokyme ir mokymesi. Daugybė
tyrimų ir apklausų rodo, kad dauguma mokytojų laikosi nuo
monės, jog ugdyme svarbus kuo didesnis mokymo priemonių
pasirinkimas, nes tai išlaisvina mokytoją, suteikia jam palan
kesnių pamokos planavimo galimybių.
Į ką labiausiai orientuotos Jūsų siūlomos priemonės?
2013 m. leidinių kataloguose iš viso yra apie tūkstantis mo
kymo priemonių. Suprasdami, kad Lietuvos rinka yra nedidelė,
stengiamės įvairinti savo veiklą, todėl leidžiame ir platiname
itin didelio pasirinkimo priemones. Mūsų priemonių pasiūla
apima ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį
ugdymą. Kiekvienai iš šių pakopų stengiamės pasiūlyti tai, kas
gali būti inovatyvu ir naudinga mokytojo darbe. Didesnė mūsų
leidyklos siūlomų ir platinamų leidinių dalis – vaizdinės mokymo
priemonės. Rinkdamiesi šią veiklos kryptį, daug laiko skyrėme
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tyrimų analizei. Jie rodo, kad vaizdinės mokymo priemonės
padeda geriau įsiminti, kad daugumai mokinių, studentų, kitų
klausytojų tradicinės pamokos, kuriose dominuoja šnekantis
mokytojas, nepatinka. Įrodyta, kad vaizdinės priemonės net iki
40 proc. veiksmingiau padeda perprasti žinias. Kai pasitelkiant
vaizdines priemones mokoma naujos medžiagos – rezultatas
net 200 proc. geresnis. Be to, naudojant vaizdines priemones
gerokai mažiau laiko tenka skirti teoriniams dalykams aiškinti.
Spalvinis ir grafinis patrauklumas moksleiviams yra ypač svar
bus. Mokant garsu ir vaizdu informacija perduodama dviem
kanalais. Naudojant juos abu – daugiau galimybių patenkinti
įvairių tipų mokinių poreikius. Dalis mūsų priemonių skirtos
viešosioms ugdymo įstaigų erdvėms, pilietiškumo ugdymui,
socialiniams dalykams. Džiaugiamės mokyklose pamatę mūsų
išleistas priemones. Laikomės nuomonės, kad norint, jog mo
kiniai mokėtų Lietuvos himną, reikia, kad jie kasdien jo žodžius
matytų prieš akis, norint, kad mokiniai sveikai maitintųsi – jie turi
matyti sveikos mitybos piramidę, norint, kad mokiniai neterštų
gamtos ir rūšiuotų šiukšles – nepakanka vieną ar kelis kartus
apie tai pasakyti, jie turi matyti taisykles. Vertinant šį aspektą,
vaizdinės agitacijos poveikis yra labai stiprus.
Interneto svetainėje teigiate, jog atliekate mokytojų ap
klausas, atsižvelgiate į mokytojų pageidavimus. Sakykite,
ko paprastai trūksta šiandieniniam mokytojui. Gal galite
paminėti mokyklų, kurios džiaugiasi Jūsų priemonėmis ir
mielai pasidalytų mintimis apie jas?
Šiandieniniam mokytojui ir dabarties mokyklai reikia dau
giau pasirinkimo galimybių, tačiau kokybinė tokio pageidavi
mo išraiška galima tik tuo atveju, kai mokytojas / mokykla turi
arsenalą metodikų ir mokymo priemonių idėjoms įgyvendinti.
Mokytojams reikia ne tik skelbiamos laisvės, bet ir aplinkos,
kurioje būtų galima įgyvendinti išmanius sumanymus. Per
penkerius veiklos metus, įveikę negailestingus krizės padari
nius, išsilaikėme šiame audringame vandenyne. Per tą laiką
užmezgėme ryšius su daugiau kaip tūkstančiu švietimo įstaigų.
Kai kurios mokyklos ir jų pedagogai jau seniai įvertino mūsų
mokymo priemonių kokybę ir kasmet pasipildo savo fondus.
Tokių mokyklų tikrai daug, joms tariame nuoširdų ačiū.
Leidžiate priemones tik lenkų kalba ar ir kitomis užsienio
kalbomis? Koks tokių priemonių poreikis?
Laikomės nuostatos, kad kiekvienas mokinys, neatsižvelgiant
į kilmę, turi teisę kalbėti ir mokytis savo gimtąja kalba. Norma
lioje visuomenėje daugiakultūriškumas, kaip rodo pasaulinė
praktika, yra privalumas, o ne trūkumas. Vieni iš mūsų partnerių
yra lenkai, kurie yra ne tik puikūs verslininkai, bet ir nuostabūs
žmonės. Jų pageidavimu kai kurių priemonių analogijas paren
gėme lenkų kalba. Labai didžiuojamės, kad mūsų priemonės
gana uždaroje Lenkijos švietimo rinkoje buvo pripažintos kaip
itin kokybiškos. Šių priemonių siūlome ir mūsų lenkiškoms
mokykloms. Be lenkų kalbos, dar vaizdinių priemonių siūlome
ir rusiškoms mokykloms.

Teigiate, kad bendraujate su užsienio partneriais, kas
jie? Kokio pobūdžio Jūsų bendravimas: bendri projektai,
vertimai, kt.?
Leidykloje turime kampelį, kuriame pagarbiai laikome savo
partnerių šalių vėliavėles: Latvijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos,
Ukrainos, Austrijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos
Valstijų ir kt. Lietuvos rinka yra labai maža, todėl kai kurių spe
cializuotų mokymo priemonių be valstybės paramos išleisti
neįmanoma. Kadangi dabar daugiausia dėmesio telkiama
skaitmeniniam turiniui, mėginame ieškoti partnerių. Bendradar
biavimas įvairus – nuo platinimo licencijų įsigijimo iki autorių
teisių pirkimo ir pan. Importuoti priemonę į Lietuvą šiais laikais
nėra sudėtinga, tačiau mes tuo neapsiribojame. Iš pokalbių,
apklausų žinome, kad mokytojams reikalinga metodika ir jos
instrukcijų vertimai į lietuvių kalbą. Tam skiriame nemažai lė
šų ir tai galbūt yra išskirtinis mūsų leidyklos bruožas – suteikti
mokytojams kuo daugiau metodinės pagalbos.
Nerimą ne tik mums, bet ir kitiems leidėjams kelia lėšų mo
kyklų reikmėms paskirstymo liberalizavimas. Matome procesą,
kai švietimo problemos glaistomos lėšomis, skirtomis vadovė
liams, metodinei literatūrai, mokyklų aplinkai kurti. Mūsų žinio
mis, tokio precedento niekur nėra. Jeigu tokia padėtis tęsis ir
toliau, akivaizdu, kad netrukus gali nebelikti tų, kurie apskritai
ką nors kurs mokyklai, o leidėjai iš viso gali nusigręžti nuo
švietimo.
Mokykloms siūlote itin didelę įvairovę priemonių (nuo
plakatų, portretų iki gaublių, molbertų ir pan.). Ar kitos
leidyklos tokių priemonių taip pat turi?
Tai, ką kuria ir leidžia „Didakta“, paprastai galima įsigyti tik
pas mus, tačiau mes platiname ir kitų gamintojų produkciją. Mū
sų nuostata šiuo požiūriu yra plati pasiūla, metodinė pagalba,
lankstumas, operatyvumas. Visas atsirandančias problemas
stengiamės spręsti mokyklų ir mokytojų naudai.
Viena iš švietimo pirmenybių – ugdyti kūrybiškumą.
Kaip manote, ar metodinės priemonės padeda jį ugdyti ir
ar neužgožia pedagogų kūrybinio potencialo?
Mes vadovaujamės dar kinų filosofo ir išminčiaus Konfuci
jaus išsakyta mintimi: „Ką išgirstu – pamirštu, ką pamatau –
prisimenu, ką padarau – suprantu.“ Net neabejojame, kad
kiekvienas mokytojas turi didžiulį kūrybos potencialą. Juk mūsų
autoriai dažniausiai yra pedagogai. Tačiau būtina suprasti, kad
ne kiekvienas pedagogas pajėgus susikurti visas metodines
priemones. Mes visi esame tokie skirtingi ir kiekvieno galvoje
kirba tiek daug idėjų, kad tikras džiaugsmas, kai kažkas gali
pasiūlyti ką nors naujo, nematyto ir labai naudingo. Tik visi
kartu siūlydami ir įgyvendindami sumanymus galime kurti to
kią mokymo ir mokymosi aplinką, kuri palaikytų nuolatinį mūsų
švietimo sistemos gyvybingumą.
Anot Čarlzo Darvino, išlieka tie, kurie geriausiai sugeba
prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos. Ar šiandien
siūlomos metodinės priemonės bus aktualios rytoj, kai
viskas taip greitai kinta?
Beveik visi mūsų leidyklos darbuotojai pagal pašaukimą
yra pedagogai, todėl vertiname švietimo aplinką ir joje vyks
tančius pokyčius ne iš šalies, bet tiesiogiai būdami aktyviais
jo dalyviais. Č. Darvino žodžius galima ir perfrazuoti, kad ne
viskas, kas nauja, yra tobula, ir ne viskas, kas sena, turi būti
nurašoma. Sistemų griūtis ir du kupini nesibaigiančių permainų
Lietuvos švietime dešimtmečiai aiškiai parodė, kad ne visos
taip liaupsinamos naujovės pas mus prigijo. Į pokyčius turime
žvelgti ne su priešprieša, ne su išankstine neigiama nuostata,
bet kaip į naujas galimybes. Leidykla „Didakta“ nebijo iššūkių ir,
kaip ir anksčiau, kviečia su mumis bendradarbiauti mokytojus,
patyrusius autorius, mokyklas, institucijas. Mes esame stiprūs
ne pavieniui, bet kartu.
Dėkojame už pokalbį.
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Edukacinis paketas
„Vandens lašo kelionė į Baltijos jūrą“ –
metodinė medžiaga mokytojui
Dažnas iš mūsų lankėmės ar atostogavome prie Baltijos jūros, tačiau tikriausiai ne
kiekvienas susimąstėme, kad ji yra viena labiausiai kenčiančių jūrų pasaulyje. Dėl savo
uždarumo ir lėtos vandens apykaitos ji yra labai jautri taršai. Išsi
liejusios naftos tarša, pernelyg aktyvi žvejyba, pramonė
ir žemės ūkis: didelis patenkančių maistinių medžia
gų – azoto ir fosforo junginių – kiekis ir su tuo susijusi
eutrofikacija („vandens žydėjimas“) – pagrindinės prie
žastys, dėl kurių nyksta jūra. Baltijos šalių vyriausybės
patvirtino, kad eutrofikacija yra labai opi problema, kurią
reikia skubiai spręsti. Todėl Baltijos jūros veiksmų plane
numatyta „sumažinti iki 42 proc. fosforo ir 18 proc. azoto
nuotekų į jūrą“. Atsakingos institucijos numatė šiam tikslui
pasiekti strategijas, kaip antai: perėjimas nuo tradicinio prie
ekologinio ūkininkavimo; ekologinės gamybos uždaro ciklo
gamybos ūkių steigimas, „Švarios Baltijos dieta“, ūkininkų,
virėjų, mokinių ir studentų švietimas.
Šias strategijas įgyvendina ir 2007–2013 m. Baltijos jūros
regiono programos projektas BERAS „Ekologinis žemės
ūkio produkcijos perdirbimas ir visuomenės švietimas
Baltijos jūros regione“ (2011–2013), kurio tikslas – spręsti
Baltijos jūros užterštumo problemą, diegiant ekologinį ūkinin
kavimą ir plėtojant visuomenės švietimą visose Baltijos jūros
regiono valstybėse.
Projekto partnerė yra Kauno rajono savivaldybė. Projekto įgy
vendinimą ji patikėjo Kauno rajono švietimo centrui, nes pagrin
dinės veiklos – ūkininkų, studentų, mokytojų bei mokinių ekologinio
sąmoningumo, pagarbos aplinkai ugdymas ir švietimas (seminarai,
konsultacijos, forumai), sveiko maisto tinklo bendruomenių kūrimas,
mokymo programų, edukacinių paketų, investicinių ir pažangaus ūki
ninkavimo planų rengimas – glaudžiai susiję su švietimu. Per trejus
projekto metus buvo atlikta nemažai naudingų darbų: užmegztas
bendradarbiavimas su rajono ūkininkais, pasirašytos paslaugų
sutartys, pagal kurias šviežios, tiesiai iš ūkininko daržo, daržovės
pristatomos į kai kurias rajono mokyklų virtuves; surengta moko
moji stažuotė mokyklų valgyklų virėjoms Švedijoje, Sioderteljės
savivaldybėje; vyko seminarai, susitikimai, televizijos reportažai;
švediško maisto savaitės Kauno rajono ugdymo įstaigose.
Mokytojams ir mokiniams išleidome du projekto leidinius. Pradi
nių klasių mokiniai kartu su spalvinga knygele „Mes dalijamės jūra“
gali „apsilankyti“ ekologiniuose Danijos ūkiuose, susipažinti su
ekologinio ūkininkavimo esminiais principais. Biologijos, technolo
gijų, geografijos mokytojams parengtas rekomendacinio pobūdžio
edukacinis paketas „Vandens lašo kelionė į Baltijos jūrą“, skirtas
padėti mokytojams pasirengti pamokoms, integruojant ekologinio
švietimo, darnaus ūkininkavimo idėjas į dėstomų dalykų mokymo
programas. Leidinyje aptariamos Baltijos jūros aplinkosaugos
problemos ir jų sprendimo galimybės; pristatoma Baltijos jūra ir
jos unikali ekosistema, kuriai įtakos turi ypatingos geografinės ir
hidromorfologinės sąlygos; uždaro ekologinio gamybos ciklo ūkių
patirtis Lietuvoje; konkretūs Baltijos jūros išsaugojimo veiksmai,
saugiau ūkininkaujant ir sveikiau maitinantis, diegiant „Švarios Baltijos dietos“ principus. Edukacinį paketą sudaro ne tik teorinė
medžiaga, bet ir pamokų planai, priedai, popiečių scenarijai, įvairios užduotys bei receptų pavyzdžiai. Tikimės, kad šie leidiniai
suras savo skaitytoją ir prisidės prie ekologinio švietimo bei Baltijos jūros išsaugojimo. Susidomėjusiuosius metodine medžiaga
kviečiame apsilankyti projekto interneto svetainėje www.beras.lt ir atsisiųsti pristatytus leidinius.
Laimutė RUZGIENĖ
Kauno r. švietimo centro direktorė, projekto vadovė
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