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Paroda„Mokykla“,dvejusmetusišeilėssulaukusiypatingo
lankytojųdėmesio,šiemetvyksgruodžio6–8dienomis. 

Renginioorganizatoriaikviečiavisusšvietimodalyviusbūtiiniciatyviemsirišradin
giems,visatrastikąnorsnauja–netikparodoserdvėse,betirkasdienmokykloje.
Šiųmetųtema–lyderystė,kuriyrasvarbikūrybiškos,veiklios,pilietiškosvisuome

nėsprielaida.Siekianttokiosvisuomenės,dėmesįreiktųkreiptinevienįmokymosi
rezultatus,betirįdaugybękitųaspektų,pavyzdžiui,įsocialinįiremociniointelekto
lavinimą,laisvų,atsakingųirnovatoriškųasmenybiųugdymą.Todėlšvietimoinsti
tucijųtikslas–gerintiugdymoturinį,keltipedagogųkvalifikaciją,skleistilyderystės
irpažinimodžiaugsmunuspalvintoabipusiomokymosiidėjas.
Parodojevykslyderystėsforumas,kuriamebuspristatomosnaujausiosEuropos

ekspertųirvadovųįžvalgos,aptariaminumatomišaliesveiksmaišiojesrityje.Taip
pattikimasiįkvepiančiųšvietimolyderiųišLietuvosiružsieniopranešimų.Mokyklos
irmokytojailyderiaivisastrisdienasdalysisgerąjapatirtimi,netradiciniaismokymo
būdais,olankytojaigalėssujaisdiskutuoti,jiemsužduotiklausimus.
Darvienasparodosakcentas–gamtosmokslai,pasauliopažinimas,kuriųmoky

masisturėtųtaptinuotykiųiratradimųkupinakelione.Jukpasauliopažinimaspra
dedamasdėstytidardarželyje,ovėliauužimadidelęmokiniųpamokųirkasdienio
gyvenimodalį.
Kaipturėtųatrodyti idealuschemijos,biologijos,astronomijos,fizikos,geografi

joskabinetas?Kaipkuotikslingiaupanaudotiišmaniąsiastechnologijaspristatant
šiuosmokslusvaikams,opasauliopažinimopamokaspaverstipatraukliureginiu?
Siekiantatkreiptimokyklųvadovųirmokytojųdėmesįįgalimybękitaip,neformaliai
dėstytigamtos(irkitus)mokslus,supažindintisutamreikalingomispriemonėmis,
busįrengtosinteraktyvioserdvės,kuriosevyksimprovizuotospamokos.
Gražiatradicijatampantiparoda„Mokykla“yraišskirtinėvietasusitiktiirpabendrauti

švietimonaujovėmsneabejingiemsmokyklų, verslo,nevyriausybiniųorganizacijų
atstovams,mokiniams,jųtėvamsirvisiemsbesidomintiemsšiuolaikiniuugdymu.
RenginįorganizuojaŠvietimoirmoksloministerijabeiUgdymoplėtotėscentras

suparodųirkongresocentru„Litexpo“.
Daugiau informacijos rasite www.parodamokykla.lt.

MartynaBRAŽIŪNAITĖ

ParodaLietuvosmokslųakademijosVrublevskiųbibliotekojeveiksikirugsėjo20d. 
Taivienasišrenginių,skirtųUNESCO2013m.minimaisukakčiai–M.Lukšienės
100osiomsgimimometinėms.ParodojepanaudotidokumentaiišLietuvosmokslų
akademijosVrublevskiųbibliotekosRankraščių irRetųspaudiniųskyrių,Vilniaus
universitetobibliotekosRankraščiųskyriaus,M.LukšienėsšeimosirasmeninioEle
nosTervidytėsarchyvų.Buseksponuojamidokumentai,pristatantysM.Lukšienės
(1913–2009)gyvenimąirįvairiapusęveiklą.
RugpjūčiopabaigojeMokslųakademijosDidžiojojesalėjebusatidarytakilnojamoji

paroda,taippatskirtaM.Lukšienėsgimimošimtmečiui.Tokiubūdudalisunikalių
mokslininkėsdokumentųbuspristatytiplačiajaivisuomenei.

RasaSPERSKIENĖ
Parodosrengėja,LietuvosmokslųakademijosVrublevskiųbibliotekos

Rankraščiųskyriausmokslodarbuotoja

Ati da ry ta pa ro da 
Švietimoistorikeiirreformos
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S.MatjošaitisEsmaitisgyvenoirdirbosudėtingu,betkartu
iristoriniųįvykiųgausaišsiskiriančiuXIXa.pabaigosirXXa.
pirmosiospusėslaikotarpiu.Esmaitis–S.Matjošaičioslapy
vardis.S.Matjošaitis,kaip irdaugelisšviesuolių, lietuviškos
spaudosdraudimometaisnelegaliojespaudojerašiusiųjųau
torių,vartojoslapyvardžius.Jiebuvobūdingiirvėliau–tarpu
kariu.Beje,kititometovisuomenėsveikėjai,vadovėliųautoriai, 
S.Matjošaičiobendraminčiaiturėjoirnepovieną,okurkas
daugiauslapyvardžių.

S.Matjošaitis gimė1877m.Veiverių valsčiuje,Kraujučių
viensėdyje.Jis,kaipirdaugelisLietuvosinteligentų,gimusių
XIXa.pabaigoje,pirmuosiusmokslusbaigė„daraktorių“mo
kykloje. Veiveriųmokytojų seminarijoje, kuri parengė daug
pažangiųlietuviųmokytojųirkultūrosdarbuotojų,S.Matjošai
tisįgijopirmuosiuspedagoginiodarboįgūdžius,susipažinosu
pedagogikosteorija.TačiaudvidešimtmetisjaunuolisLietuvoje
savožiniųpanaudotinegalėjo–negavodarboirbuvoprivers
tasjoieškotisvetimoješalyje.Nenoromisprašymądėldarbo
mokyklojeišsiuntėįLenkiją.Netrukusgavoatsakymą–pasky
rimoraštąmokytojautinetoliLiublino.PirmąkartąS.Matjošaitis
išvykdamasišLietuvossavodienoraštyjeužrašėtokiasmintis
(beje,rašėneįprastai–trečiuojuasmeniu).

Motutėatidavėpaskutiniuspenkisrubliussūnauskelionei,
betšiųpinigųneištekonėgeležinkeliobilietuinusipirkti.Tad
Stasyspasiskolino40rubliųišvyresniojobrolio,kuriampaliko
vekselį,pasižadėdamasgrąžintikiekvienupareikalavimu.Mat
tėvai,dėlsenatvėsnepajėgdamisunkiųdarbųdirbti,pavedėūkį

MeilėsLukšienės100-osiomsgimimometinėms

Is to ri nės at min ties ret ros pek ty va 

vyresniajamsavosūnuiAntanui.JaudaugmetųAntanasūkį
valdė,niekoniekamneduodamas.Darmotutėatnešėskilan
džiogabalą,duonoskampelįirkeletąkietaidžiovintųsūrių,o
sesuodavėporąmarškinių,kelniųirdrobėspaklodeipasisiūti.
VisataiStasyssusidėjoįpintinęirišsinešėįvežimą.

Po aštuoneriųmetų, praleistųmokytojaujant Lenkijoje, 
1905m.,atsiliepdamas įLietuvosmokytojųsąjungos(LMS)
kvietimą,S.MatjošaitisgrįžoįLietuvąirtaispačiaismetaisda
lyvavopirmajameLietuvosmokytojųsuvažiavime,vykusiame
žymauslietuviųveikėjoGabrieliausLandsbergerioŽemkalnio
bute.Čia pagrindinė svarstyta tema– lietuviškosmokyklos
sukūrimas:mokymoprogramųrengimas,mokytojųugdymas,
vadovėliųleidybairvisikitišvietimoreikalai.Visųšiųrūpesčių
naštagulėirantS.Matjošaičiopečių.Netrukusjispradėjomo
kytojautiŽemaitkiemiopradinėjemokykloje(Ukmergėsapskr.),
betneilgaičiaužsilaikė.Užlietuvybėsskleidimąbuvoatleistas
išdarbo.LMSypačaktyviaigynėmokytojąS.Matjošaitį,pa
skelbdamaboikotą,kadpašalintasmokytojasbūtųsugrąžintas
įdarbą.Boikotastuometbuvovienaiškovossucarovaldinin
kųsavivalepriemonių.JampavykorastidarbąKaunoŠančių
„Saulės“švietimodraugijospradinėjemokykloje.Čiajismokė
netikvaikus,betirsuaugusiuosius,organizavoviešusirslaptus
susirinkimus,paskaitas,spektaklius,išvykas.SubūrėŠančių
irAleksoto jaunimo chorą.Dėstė JuozoVokietaičio suorga
nizuotuosemokytojų rengimo kursuose.Rūpinosi, kadbūtų
kuodaugiaumokyklų,kuriosedėstomalietuviųkalba.Tačiau
1908m.S.Matjošaitisdėltųpačiųpriežasčiųbuvopriverstas
kraustytisirišŠančių.ĮsikūrėVilniuje,čiasuMykoluBiržiškair

Sta sys Mat jo šai tis-Es mai tis – pe da go gas, žur na lis tas, 
li te ra tas, va do vė lių mo kyk loms au to rius, 

kul tū ros ir po li ti kos vei kė jas

PernaiLietuvosšvietimo istorijosmuziejujepristatytavirtuali
paroda „Atminties spalvų retrospektyva“, skirtagarsauspeda
gogoStasioMatjošaičioEsmaičio135osiomsgimimometinėms
paminėti.ŠiaismetaisminimeiškiliosLietuvospedagogėsMeilės
MatjošaitytėsLukšienės100ąsiasgimimometines.Mokslininkės
gyvenimuiirpedagogineikarjeraijisturėjoneabejotinaididžiau
siąįtaką.

Nuotraukosišmuziejausfondų

S. Mat jo šai tis su šei ma Kau ne. 
Iškairės:S.Matjošaitis,J.Biliūnienė-Matjošaitienė, 
dukraM.MatjošaitytėirsūnusS.Matjošaitis. 
Kaunas,1934m.

S.Matjošaičio-Esmaičiovadovėliai

S.Matjošaitissušeima.Išdešinės:S.Matjošaitis,J.Biliūnienė-Matjošaitienė,
dukraM.Matjošaitytė-Lukšienė,žentasK.Lukšairanūkai.1948m.
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GabrielePetkevičaitetrumpaidirbo„Vilniausžinių“redakcijoje.
TųpačiųmetųpabaigojeišvykoįRygą,priglaudusiądaugiš
Lietuvos pasitraukusių lietuvių inteligentų.RygojeS.Matjo
šaitissusitikosukitaisgarsiaispedagogaisPranuMašiotuir
MarcelinuŠikšniu.Kartudalyvavolietuviųdraugijų„Žvaigždė“
ir„Kanklės“veikloje.Redagavolaikraštį„Rygosgarsas“,rašė
straipsniusįleidinius„Rygosnaujienos“ir„Lietuvosūkininkas“.
1908–1911m.dirboRygoslietuviųpašalposdraugijosmokyk
losmokytoju.NorstuometuRygojegyvenoirdirbonemažai
lietuvių(per6500)irvykoaktyvi lietuviškašvietėjiškaveikla,
tėvynėsilgesysbuvonenumaldomas.
1911m.S.MatjošaitisgrįžoįLietuvąirtųpačiųmetųšla

piąrudenįišKuršėnųstoties„atbrido“įŠiupyliųbažnytkaimį
(Šiauliųapskr.),kuriopagrindiniai„švietimoirkultūros“centrai
buvobažnyčiairalausdaryklasusmukle.KaiS.Matjošaitis
čiaėmėmokytojauti,pamažudaugkaspakito.Jo iniciatyva
buvo pastatyta naujamūrinė pradinėmokykla, šiupyliškius
pasiekdavopažangilietuviškaspauda.Buvęsjomokinys,žur
nalistas,rašytojasAugustinasGriciusrašė:Kilus1914m.karui,
S.Matjošaitįmobilizavoįkariuomenę.Šiupyliuosejistebuvo
trejusmetus–nuo1911iki1914m.Betkokiežymūspakitimai
ėmėreikštisŠiupyliuose!Tobažnytkaimioirapylinkiųkaimų
buitiestamsojeėmėspingsėtižiburėliai,kuriųjaunebeužpūtė
jokiosaudros. 
PanašiaivienulaikuŠiauliųapskrityjemokytojavoirkiti,tuo

metudarplačiaunežinomi,vėliaugarsūspedagogai,mokyk
liniųvadovėliųautoriai–JonasMurkairAntanasVireliūnas,
bekuriųsunkuįsivaizduotinepriklausomosLietuvospradinių
mokyklųkūrimosiprocesą.Knygoje„MokytojasJonasMurka“
pedagogasJuozasKašysrašė:Taipjauatsitiko,kadJ.Murka
irS.MatjošaitisbuvoA.Griciaus,kilusiotaippatišŠiupylių,
mokytojai.Rašytojas paliko apie juosprisiminimų. Jie labai
įdomūs,betarpiški.Vertapacituotivienąkitągabalėlį:„Aukštas,
stipraussudėjimo,garbiniuotaisplaukaisžmogus,sėdėdamas
priešpilnusvaikųsuolus,nuolatpasakojokąnorsišLietuvos
istorijos.Paskuiėjolietuviųkalbospamokos.Žinoma,visatai
ėjo rusų valdinėspradžiosmokyklos kitų programosdalykų
sąskaita. JisŠiupylių pradžiosmokyklojeŠiaulių apskrityje
gaivino lietuvį, kėlė lietuvio sielą, ne tik „gramatną“ žmogų;
ruošėpilietį,tiknedidžiajaimatuškaiRusijai.“

1917m.S.Matjošaitis atsidūrėVoroneže.Čia įsitraukė į
Lietuvių draugijos nukentėjusiesiemsdėl karo šelpti veiklą,
rūpinosilietuviškųknygųleidyba,opometųparengėirišleido
elementorių „Sakalėlis“, kuris nepriklausomoje Lietuvoje su
silaukėdaugiausia leidimų.Taispačiaismetaisgrįžo įVilnių
irskleidė lietuvybę lenkųokupuotameVilniauskrašte.Dirbo
Lietuvos socialdemokratų partijos laikraščio „Darbobalsas“
redakcijoje,Švietimoministerijojerūpinosipradiniušvietimu,
organizavopirmąjį visuotinį Lietuvosmokytojų suvažiavimą,

kurisnumatėsvarbiausiaslietuviškųmokyklųgaires.1919m.
suJuozuTumuVaižgantuleido„NepriklausomąLietuvą“,oją
uždarius–„Vilniausaido“dienraštį.ApieS.Matjošaičiostraips
niusprof.MagdalenaKarčiauskienėrašė:TuometuMatjošaitis
paskelbėvertingųstraipsniųapiepradinįugdymą,propagavo
„aktyviosiosmokyklos“idėjas,kraštotyrinį,vaizdumobeivaikų
kūrybingumoiraktyvumoprincipus,kurieypačsvarbūsugdant
gimtąjąkalbą.Pasisakėpriešankstyvągramatikosmokymąir
piktnaudžiavimądiktantais.Pabrėžėugdymo integraciją bei
koreliaciją, būtinumąderinti protinį, fizinį, estetinį auklėjimą
sudarboįgūdžiųlavinimu,pavyzdžiui,mokantpiešti,lipdytiir
pan.,kartuugdytikalbą,skatintiįvairiųrūšiųpasakojimus.Šias
pedagoginesmintissiekėįgyvendintiirsavoelementoriuje.
S.MatjošaitisaktyviaidalyvavoLietuviųmokslodraugijos

(LMD)irLMSveiklojebeiVilniauskraštolietuviųkultūriniame
gyvenime.1922m.–„Kultūros“bendrovėssteigėjas,1924m. 
išrinktasLMDvaldybosnariu,1925m.–Vilniauslietuviųklubo
valdybosnariu,1926m.organizavolietuviųūkininkųsuvažiavi
mąVilniuje.1927–1929m.bendradarbiavoleidinyje„Vilniaus
šviesa“. Iki1933m.S.MatjošaitismokytojavoVilniausmer
gaičiųirVytautoDidžiojogimnazijose,dėstėlietuviųkalbąir
literatūrą,Lietuvosistorijąbeipiešimą.Parašėpiešimovadovėlį
„Veidrodėlis“(1921m.),istorijosvadovėlį„Lietuvosistorijėlė“
(1931m.)irketurias„Sakalėlio“knygas.
Per tąaktyviosvisuomeninės,švietėjiškos irpedagoginės

veikloslaikotarpįS.Matjošaičiogyvenimeįvykoirasmeninių
pasikeitimų–1924m.jisvedėJulijąJanulaitytęBiliūnienę,Jono
Biliūnonašlę.J.BiliūnienėMatjošaitienė,kaipirjosvyrai,buvo
aktyvivisuomenėsveikėja.1904m.jibaigėodontologijosstu
dijasCharkovomedicinosinstitute.1905–1906m.revoliucinių
įvykiųmetuaktyviaidalyvavoLietuvossocialdemokratųpartijos
veikloje.1912–1914m.gyvenoVienoje,čia1913m.gimėduktė
MeilytėMatjošaitytė.PrasidėjusPirmajampasauliniamkarui,
grįžoįLietuvą,betnetrukus1915m.pasitraukėįVoronežąir
dirbodantųgydytojalietuviųbendruomenėje.1918m.grįžoį
Vilnių.1931m.J.BiliūnienėMatjošaitienėsudukraMeilyteir
sūnumiSauliumipersikėlėgyventiįKauną.
Kai1933m.lenkųvaldžiamokytojąS.Matjošaitįištrėmėiš

Vilniaus,jistaippatpersikėlėįKaunąirapsigyvenosušeima.
Čiatoliautęsėpedagoginęveiklą.„Spaudosfondo“bendrovė
išleidodarketuriaspaskutiniąsiasjoparengtolietuviškoele
mentoriaus„Sakalėlis“dalis.DidžiausiasS.MatjošaičioEsmai
čionuopelnasLietuvosšvietimui–aštuoniųdalių„Sakalėlio“
knygos(1918–1942m.),skirtosšešiameteipradineimokyklai.
„Sakalėlio“elementorinėdalissusilaukėnet32 leidimų,kitų
daliųleidimųbuvokiekmažiau–per20.„Sakalėlio“autorius
siekė,kadmokymasbūtųvaizdingas,patrauklus,praktiškas,
žadinantismokiniokūrybingumą.Nuopatpirmųjų„Sakalėlio“
leidimųvyravožaismingoturinio,patraukliosformos,mokinių
lengvai skaitomi elementorinio ir poelementorinio vadovėlių

tekstai.Tekstaisėkmingaiderinamisugrožineirliaudies
kūryba. S.MatjošaitisEsmaitis aiškiai pasisakė prieš
moralizuojančius tekstus, siekė į skaitinius įtraukti ge
riausiųrašytojųkūrinius.Autoriusdiegėpradiniųmokyklų
mokiniamspagarbųpožiūrįįrašytojokūrybąirasmenybę,
lietuviųtautosaką.Paskiausiaileidžiamuosevadovėliuose
S.MatjošaitisEsmaitispateikėdardaugiaulietuviųvaikų
literatūrosprozosirpoezijoskūrinių.„Sakalėlį“iliustravo
žinomitometodailininkai:VytautasKazimierasJonynas,
JonasJuozasBurba,LiudasTruikys.„Sakalėlis“buvola
baipopuliarusirplačiainaudojamastarpukarioLietuvos
mokyklose,sujuoužaugonevienamūsųtautoskarta.
Dariršiandiengarbūsmuziejauslankytojaisuilgesiupri
simena„Sakalėlį“,odraugeirprabėgusiąnepakartojamą
savojaunystę...
Esuįsitikinusiirnuolatospakartoju,kadtikgerbdami

savotautosistorinęatmintį–žmones,dirbusiusirdaug
nuveikusiuslietuviųtautinėskultūrosiršvietimosrityje–
kuriamesavokartosateitį.

JūratėJAGMINIENĖ
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejausmuziejininkė

LietuviųinteligentųišvykaįBirštonoapylinkes.IšvykosvadovasJ.Tumas-Vaižgantas.Išdešinėsantraantžolės
sėdiM.Matjošaitytė.IškairėsantrastoviJ.Biliūnienė-Matjošaitienė,ketvirtas–J.Tumas-Vaižgantas,penktas–
S.Matjošaitis-Esmaitis.NuotraukojeM.Matjošaitytei12metų.Birštonas,1925m.
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MeilėsLukšienės100-osiomsgimimometinėms

JauLietuvosPersitvarkymoSąjūdžiosteigiamajamesu
važiavimedr.Meilė Lukšienėkalbėjo, kad„reikiadidelio
darbonorintatkurtiirsukurtišiomsdienomstinkamąžmo
gų<...>reikialabaidaugkąpergalvoti“.Taitebėraaktualu
irdabar,kalbantapieLietuvosšvietimotikslus.Mokykloje
vykstanuolatinėkaita,kuriatnešanetiknaujasgalimybes,
patirtis,betirnerimąbeisuvokimą,kadmokyklaikeliami
uždaviniai yra labaidideli. Tokioje situacijoje tampa itin
svarbusėjimaskoja kojon su švietimonaujovėmis, ben
dradarbiavimas, diskusijos, dalijimasis gerąjapatirtimi. 
UNESCOdėmesysdr.M.Lukšieneiskirtasužitinsvarbųvaid
menįvystantmoderniąšvietimosistemąirugdantdemok
ratiškąlietuviųbendruomenę.Siekiantpasikalbėtiapietai
irkartupagerbtišiosiškiliospedagogėsatminimą,Vilniaus
UžupiogimnazijojesurengtaVilniausmiestomokytojųme
todinėkonferencija„Mokiniokompetencijųugdymas“.

OrIEn tA cI jA į kOM pE tEn cI jO MIS grįS tą ug dy Mą

Kadangipastaraisiaismetaisorientacijaįkompetencijomis
grįstąugdymątapoesminiušvietimosistemoskaitosakcentu,
mestamskiriamedėmesįjaunepirmusmetus.Idėjasurengti
konferencijąšiatemamiestomastugimnazijosbendruomenei
kilopriešmetus,surengusgerosiospatirtiessklaidosmetodinę
dieną.Konferencijojesavopatirtimi,kasnuveikta,atrasta,su
kurta,išbandytakompetencijųugdymosrityje,dalijosiVilniaus
Užupio gimnazijos, kitųmokyklų,Ugdymo plėtotės centro
(UPC),Nacionalinioegzaminųcentrodarbuotojai,opaklausyti
pranešimųsusirinkogaususbūrysnetikmokytojų,betirmo
kyklųvadovųbeikitųprofesijųatstovųišVilniaus.

KonferencijąsveikinimupradėjoUžupiogimnazijosdirektorė
VirginijaEmilijaNavickienė.Pirmasisbuvopristatytaspavaduo
tojosneformaliamugdymuiVirginijosMackonienėsparengtas
kūrybingumoiriniciatyvumokompetencijųugdymogimnazijoje
tyrimas.Apiemokymosimokytiskompetencijosugdymągamtos
mokslųpamokosekalbėjoLinaTamošiūnienėbeiTomaNorvi
lė;daugįdomiųbūdų,kaippadėtimokiniamsįsimintisąvokas,
jųapibrėžimus informacinių technologijųpamokose,pateikė

rei kia di de lio dar bo...

SvetlanaTokareva,ožaismingaiugdytimokiniųkūrybingumo
kompetencijąkvietėSigitaŽurauskienė;apiesavovadovauja
mochoro„CantusVeris“veikląirpraktinįkompetencijųugdymą
kalbėjomuzikosmokytojaNijolėŽylienė, sugebėjusi padėti
klausytojamsįveiktinuovargį,atgytiirnetuždainuoti.

MO ky MO SI MO ky tIS kOM pE tEn cI jOS ug dy MAS 
lIE tu vIų kAl bOS pA MO kO jE

Taišiostraipsnioautorėspranešimotema.Mokantmokytis
labiausiaitinkanuoseklipamokosstruktūra;aktualijos;darbas
komandoje;akademiniaiiššūkiai;informacinėstechnologijos;
apibendrinimas,refleksija;darbopriemoniųpaieška,kūrimas
ir taikymas; savarankiškas problemų sprendimas; ryšiai su
realiupasauliu.Tadpranešėjossiūlomimetodaiirbuvosusiję
sutokiaisdalykais.Taipatarimai,žaidimai(išvisojųpristaty
ta30)buvosugrupuotipagalatitinkamusmokiniųgebėjimus,
kuriuosmes,mokytojai,turimesiektiugdytisavopamokose,
kadmokiniaimokėtųmokytis.
Gebėjimaiyrašie:keltimokymositikslus,uždavinius;planuoti

mokymosiveiklą;kryptingaiveikti,siekiantišsikeltųuždavinių;
apmąstytimokymosiveiklą,procesąirrezultatus.

Keletaspatarimųirmetodų,kurieugdogebėjimąkryp
tingaiveikti,siekiantišsikeltųuždavinių(plačiaušisgebė
jimasgalibūtiišaiškintastaip:mokytissietinaująmedžiagąsu
tuo,kasjaužinoma;išsiaiškintiklaidas,pagaltaikeistitolesnę
mokymosistrategiją;susidūrussusunkumais,atkakliaiieškoti
išeities;mokytisindividualiai,grupėje;mokytisišįvairiųinfor
macijos šaltinių; tvarkyti informaciją: rasti, suvokti, atsirinkti,
sisteminti,kritiškaivertinti).
Jeigutaiyraįmanoma,duokitemokiniamssusipažintisutemi  •
niujūsųpamokųplanu,aišku,pabrėždamijokeitimoatsižvel
giantįaplinkybesgalimybę.Taigeriausiapadarytinemokslo
metųpradžioje,betpriešpradedantnaująpamokųciklą.
Pateikiteužduočių,kuriosleistųsavarankiškaiieškotiatsa •
kymoirbūdotamatsakymuipateikti,taigimokytųmokytis.
Pavyzdys(jistinka,kaiturimedvilietuviųpamokasišeilės).
Pamokaiprasidėjus,mokiniamsleidžiamapasivaikščiotipo
kabinetą (apžiūrėti stendus,knygas,gulinčiusstraipsnius,
žurnalus,visąmetodinęmedžiagąirnetgipastebėtikompiu
terius–visataiparuoštatikšiaivienaipamokai).Tadaklasėje

vaikussuskirstomegrupėmis(pagalvisasgrupių
sudarymotaisykles).Duodametemąklausimą(jis
turibūtineplatus,pvz.,dėlkoliūdiViljamoŠekspy
rosonetųlyrinissubjektas?).Šiatemaatitinkamai
paruošta klasės aplinka.Mokiniai per paskirtą
laiką turipatyssavarankiškaisurinktimedžiagą
tatemaišparuoštųšaltinių irpateiktipasirinktu
jiemspriimtiniausiubūdu(lentele,teiginiųircitatų
principu,schema,teiginiųžemėlapiu,rišliutekstu
irpan.).Pamokaypatingairtuo,kadmokiniusga
limaskatintilenktyniauti–kaspirmiatliksužduotį,
užsidirbs papildomųpliusų vertinant.Pamokos
pabaigojejieturipristatytisavodarbąklaseiaiš
kindamivisądarboeigą,pateikdamirezultatą ir
pagrįsdami,kodėltaipirnekitaiprinkosimedžiagą
įprasminti.Irsvarbiausia–aptarusdarbąbūtina,
kadvaikaiįsivertintų,kojieišmoko,kaspasisekė,
kąpadarėnegeraiirkąkitąkartądarytųkitaip.Ši
užduotismokodirbtiirkomandoje.
Nepamiškime – klasės erdvė irgi gali mokyti •
mokytis.Čia reikėtų nepamiršti klasės stendų.
Mokslometų pradžioje paskirkitemokinius, at
sakingusužstendųpriežiūrą.Permokslometus
juosnuolat keiskite, kadvisigalėtųpasimokyti.
Keletasidėjų.
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Viename iš klasės stendų pakabinti pasaulio ar Lietuvos
žemėlapį ir per visusmokslometus atsakingimokiniai turi
smaigstytiįatitinkamasvietasvėliavėles,antkuriųabstrakčiai
parašyta informacija apie šioje pasaulio vietoje atsitikusius
svarbiusliteratūriniusarkalbiniusįvykius.
Panašusmetodas–„Medis“.Atsakingimokiniaiprižiūriant

klasėssienospakabintusdideliusmedžiųkamienussušako
mis,betbe lapų.Pavyzdžiui,nutariame,kadtaibusbaroko
epochosmedis.Taigimokiniųužduotis–kabintikasdienpo
pamokosapiebarokąlapus,antkuriųbūtųsurašytaesminė
informacija apie šią epochą.Kiekvienamedžio šaka– kaip
giminėsmedžiošaka– turibūti sudėliota logiškai–paisant
temosarchronologijostaisyklių.
Vienasklasėsstendasgalibūtiskirtasvisiškaisudėstomu

dalykunesusijusiemsdalykams–tiesiogįdomybėmsišįvai
riųšaltinių(pvz.,iš„Nationalgeographic“leidinio),beto,ten
kabinamainformacijagalibūtiirįvairiosformosbeitekstūros
(kodėlgipavasarį nepakabinti pirmųjųgėliųpuokštės irne
suteiktivaikamsinformacijos,kurieaugalaipavasarįsveikina 
pirmieji).

„Leiskvaikamsmokytisnevientikto,kopatsesiišmokęs, •
nesjiegimękitaislaikais“(senovėsžydųpatarlė).Skirkite
užduotis,kuriosskatintųvaikusdomėtisnaujovėmis:filmais,
mokslonaujienomis,laidomisapieįvairiusžmones,reklama,
socialiniaistyrimais,istorija,periodiniaislediniaisnuo„Pa
nelės“iki„Iliustruotomokslo“.
Netikkūnokultūrospamokojegalimenaudotikamuolį,kaip •
priemonęmokytis. Pavyzdžiui, pabaigėme pamokų ciklą
apieRenesansoepochą.Apibendrinimopamokojevaikams
duodamaužduotissugalvotipovienąklausimąišišeitųpa
mokųirmetuskamuolįkuriamnorsdraugui jįužduoti.Šis
atsakęsvėlmetakamuolįiružduodasavoklausimąkitam 
irt.t.Taipmokomesavarankiškaiapibendrintiišeitąmedžia
gą, jąsisteminti, formuluotiklausimus,suvoktimedžiagos
esmę,taisyklingaikalbėti.

Jeigumokinysužduodaklausimą,neskubėkimeįjįatsakyti. •
Priverskite savarankiškai pamąstyti taip pat paklausdami:
„Kaiptauatrodo,kurgalėtumeieškotiatsakymo?“Teguvai
kaipavardijavisusįmanomusšaltinius(išskyrusgoogle.lt):
periodika,knygos,kompetentingiasmenys,įstaigos.

IŠ SI SkIrS tė ME Su vIE ny tI

Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš kitų švietimo
įstaigų:UPCatstovėdr.DaivaBigelienėkalbėjoapiemoky
mosipasiekimųvertinimąpamokose,skaitmeniniusmokymosi
objektuspristatėkitosUPCatstovės–ReginaKaušienė,Asta
Birgelytė.Patirtimi,kaipugdytikompetencijasfizikospamokoje,
dalijosiVilniausSenvagės gimnazijosmokytoja LinaPadri
bonienė; apie kompetencijų ugdymąpopamokinėje veikloje
kalbėjoVilniausJonoBasanavičiausprogimnazijosmokytoja
IrenaStalnionienė;kaipkomunikavimokompetencijąperlie
tuviųkalbospamokas,irnetik,sekasiugdytiVilniausBalsių
pagrindinėjemokykloje,papasakojoRitaVitanauskienė.
KadUžupiogimnazija gali didžiuotis pasiekimaismokinių

kompetencijų ugdymo srityje, patvirtino konferencijosmetu
surengtametodiniųdarbųparoda–savodarbus(nuoprojekti
nėsveiklosaprašųirpamokųplanųikisudėtingųkompiuterinių
programų)parodojepristatėvisosVilniausUžupiogimnazijos
metodinėsgrupės.

Išklausę įdomių ir naudingų pranešimų, pasisėmę idėjų,
artimiaususipažinę,draugiškaipašurmuliavęirpasidalijępa
tirtimi konferencijospertraukėliųmetu, taippat sutarę toliau
bendradarbiauti, konferencijos dalyviai išsiskirstė suvienyti
M.Lukšienėsvisugyvenimusiektoidealo–ugdytimoralias,
pilietiškas,savarankiškaimąstančias,kūrybiškasirgebančias
remtisįvairiųkultūrųvertybėmis,besimokančiasvisągyveni
mąasmenybes.

LinaCHOLINIENĖ
VilniausUžupiog-joslietuviųkalbosvyresniojimokytoja

Kaliningradosritieslietuviųkalbosasociacijosmokytojai ir
Kaliningradeetnokultūrosfakultatyvuosedirbantyspedagogai
įkasmetįtradicinįseminarąrinkosiŠilutėje.Čiajuospriėmėir
edukacinękultūrinęprogramą„Vaikoetnokultūrosugdymas:
tradicijosirplėtrosgalimybės“parengėŠilutėsrajonošvie
timopagalbos tarnybos specialistai, vadovaujami direktorės
JuditosBlinkevičienės.
SusitikimometuŠilutėsrajonosavivaldybėsŠvietimosky

riaus,Švietimoirmokslo,Užsienioreikalųministerijųspecialis
taikartusuLRgeneraliniokonsulatoKaliningradegeneraliniu
konsuluVaclavuStankevičiumibeiseminarodalyviaisaptarė
tolesnesneformaliojougdymogaires,kėlėproblemasirsiūlė
sprendimus.
Trijųdienųseminaredalyviaiišklausėpranešimus,dalijosi

patirtimi,aplankėKintųVydūnokultūrosbeiSalosetnokultū
rosirinformacijoscentrus.KintuosesusipažinosuMažosios
Lietuvosfilosofo, rašytojo, kultūrosveikėjoVilhelmoStoros
tosVydūno gyvenimu ir kūryba.Dalyvaudami edukacinėje
programoje „Senieji Pamario krašto amatai“mokėsi daryti
vėtrunges,oRusnėje išklausėpaskaitąapiesenuosiusPa
mariokraštoamatus,išbandėkarpiniųmeną.Ypačsusidomėję
seminarodalyviaiapsilankėŠilutėsrajonosavivaldybėsFrid
richoBajoraičioviešojojebibliotekojeirŠilutėsŽibųpradinėje
mokykloje,EtnografinėježvejosodybojemuziejujeRusnėje.Iš
ankstonumatytojevakaronėjefolkloroansamblis„Verdainė“,
vadovaujamasReginosJokubaitytės,praktiškaipristatėLietu
viųdainųšventės„Čiamanonamai“(2014m.)folklorodienos

va sa ros se mi na ras Ši lu tė je

programą„Laimužėslemta“,oKaraliaučiauskraštopedagogai
turėjoprogąsmagiaipašokti.
Visiemsseminarodalyviamsbuvoįteiktikvalifikacijostobu

linimopažymėjimai.SeminarodalyviaidėkingiŠilutėsturizmo
irpaslaugųverslomokyklosdirektoriuiPranuiAvižiniuiužsą
lygasapsigyventi.
Kaliningradosritieslietuviųkalbosbeietnokultūrosmokytojų

seminarąfinansavoLietuvosRespublikosšvietimoirmokslo,
Užsienioreikalųministerijos,parėmėMažosiosLietuvosKana
dosfondas.SeminarąkuravoVilniauslietuviųnamųUžsienio
lietuviųšvietimocentras.

AleksasBARTNIKAS
Kaliningradoregioninėslietuviųkalbosmokytojųasociacijospirmininkas
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Minint150ąsiasmetines2013ieji Lietuvojepaskelbti
1863m. sukilimometais.Visoje šalyje vyksta renginiai,
skirtišiamistoriniamįvykiuipaminėti.Vienasjų–projektas
„Rūpinamės1863m.sukilimopaveldu“.Edukacinįprojek
tąinicijavoirvykdoLenkijosinstitutas,Švietimoirmokslo
ministerija,LietuvoskultūrųforumasbeiLietuvosmokinių
neformaliojošvietimocentras.

„Projektotikslas–skatintimokiniųišmokyklų,kuriosedės
tomaskirtingomiskalbomis,tarpusaviobendravimą,atkreipti
dėmesį į bendrą Lietuvos ir Lenkijos istorijos laikotarpį bei
bendrą istorinį paveldą, apsaugoti nuoužmaršties 1863m.
sukilimo istorinius ženklus ir skatinti aktyvią bendruomenės
veiklą“,–sakėLenkijosinstitutoVilniujedirektorėMalgožata
Kasner(MalgorzataKasner).
Projektedalyvaujakomandos,sudarytosiš8–12klasiųmo

kinių, besimokančių lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.Mokiniai
ieško1863m.sukilimąmenančiųistoriniųženklų:nuotraukų,
paveikslų,kryžių,sienųfragmentų,rašytiniųistoriniųšaltinių,
pasakojimų,visataitiria,aprašojųistoriją,kuriafotoreporta
žus,trumpusfilmus.

Birželio7–9d.vykoantrasisprojektoetapas.Jometu300
projektedalyvaujančiųmokiniųirmokytojųišįvairiųšaliesmo
kyklųaplankėPaberžėjerekonstruotamebaronųŠilingųdvare
įsikūrusį1863m.sukilimomuziejų.Čiajieapžiūrėjosudėtin
gusXVIII–XIXa.įvykius–daugaukųpareikalavusįLietuvos
DidžiosiosKunigaikštystėsgyventojųsiekįatkurtiAbiejųTautų
Respubliką–menančiąekspoziciją:autentiškussukilėliamsir
dvarogyventojamspriklausiusiusdaiktus,archyvinęmedžia
gą,meno kūrinius, žibalinių lempų kolekciją. Vieninteliame
tokio pobūdžiomuziejuje Lietuvoje vyrauja balta ir raudona
spalvos.PasakmuziejausvadovėsAlinosGalvanauskienės,
baltasimbolizuojasusitaikymąsuįsigalėjusiasistema,kultūrinę
rezistenciją,nuoseklųlaisvėssiekimą;raudona–nepasitenki
nimąsocialineirkultūrinepriespauda,radikalesneskovossu
carineokupacijapriemones.
„Domiuosi1863m.sukilimu,nestaireikšmingasmūsųtautos

istorijosįvykis.Manau,būtųnegražupamiršti,kaipgyveno,už
kąkovojomūsųprotėviai.Jeinebūtųįvykęsšisirkitisukilimai,
šiandiengalnebūtųirLietuvosvalstybės.Žinodamiapiepraeitį
iršaknis,galimegeriausuprasti,kasesamešiandien.Buvo
įdomuapsilankytišiamemuziejuje,pabendrautisukitais,tuo

1863 m. su ki li mui skir tas pro jek tas ska ti na tau tų ben drys tę

pačiubesidominčiaisžmonėmis“,–įspūdžiaisdalijosiUtenos
AdolfoŠapokosgimnazijosmokinysDonatasLaurinavičius.
Projekto dalyviai apsilankė ir šalia 1863m. sukilimomu

ziejausesančiojePaberžėsbažnyčioje.Čianuo1966m. iki 
2005m.klebonavoirgyvenoTėvasStanislovas(AlgirdasMy
kolasDobrovolskis).MuziejausgidėsReginosAdomaitienės
lydimimokiniaiturėjoprogąpamatytiTėvoStanislovokleboniją,
josurinktąirišsaugotąunikaliąliturginiųrūbų–arnotų–kolekci
ją.R.Adomaitienėmokiniamspasakojo,kadTėvasStanislovas
mylėjokiekvienąžmogų,nesvarbu,iškokiosocialiniosluoksnio
jisbūtų,okiekvienądaiktą,namųapyvokosreikmenįsteng
davosiprikeltinaujamgyvenimui.Jaunieji istorikaiapžiūrėjo
puodais, drožiniais, surūdijusiais raktais dekoruotaspastato
sienas,paveikslus,įvairausdydžiokryželius,metalinestvorų
liekanas,aplankėTėvoStanislovokapą,kurįženklinapapras
taskryžiussutrimismazgais.Mokiniamsįspūdįpadarėkuklus
TėvoStanislovokambarėlis–kietaišlentųsukaltalova,stalinė
lempa,perdarytaišsenoviniolygintuvo,spintavienuolioabituiir
lazda.Abitassurištasvirvelesutrimismazgais,kurieįprasmina
trisvienuolioįžadus–neturtą,paklusnumąirskaistybę.
Kėdainiuoseprojektodalyvių laukė„Protųmūšis“sukilimo

tematika ir diskusija.Dalyvius pasveikino Lenkijos instituto
VilniujedirektorėM.Kasner,Kėdainiųkraštomuziejausdirek
toriusRimantasŽirgulis,kultūrosistorijostyrinėtojas,Vilniaus
universitetodėstytojasDariusKuolysbeipagrindinėsrenginio
organizatorėsirkuratorės:LenkijosinstitutoVilniujeprojektų
koordinatorėAnaPilarčykPalaitis(AnnaPilarczykPalaitis)ir
LietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentroPilietiniougdymo
skyriausmetodininkėRasaRutkauskienė.
„Labaidžiaugiuosiirdidžiuojuosi,kadįšįprojektąįsitraukė

tiekdauggabių,aktyviųmokinių,mokytojų.1863m.sukilimo
metinėsbuvopuikiprogaįgyvendintiprojektą,skirtąprisiminti
bendrąLietuvosirLenkijosistoriją,iristoriniųįvykiųkontekste
paskatintimokinių,kilusiųišskirtingastradicijasturinčiųšeimų,
kalbančiųskirtingomiskalbomis,bendravimą.Šiuolaikiškaikal
bėdamiapieistorijąsiekiamejaunusžmonessudomintiirjuos
įtraukti,sudarytijiemssąlygaskartudirbti,ugdytijųpilietiškumą,
toleranciją“,–apieprojektąkalbėjoM.Kasner.
Ištraukusburtus „Protųmūšiui“mokiniaibuvosuskirstyti į

šmaikščių pavadinimų komandas. Išmaišydami skirtingomis
kalbomisbesimokančiusmokinius,organizatoriaisiekėpaska
tinti,kadvaikaitikslingaibendradarbiautų.
Pasibaigus„Protųmūšiui“dalyviainetikaptarėklausimus

irsužinojoteisingusatsakymus,betirdiskutavosuKėdainių
kraštomuziejaus direktoriumiR. Žirguliu, taip pat istoriku 
D.Kuoliu.Pabrėždamas,kadlabaisvarbusuvoktišiosusitikimo
prasmę,D.Kuolysteigė:„Šiandienmesgalimekalbėtiapietą
istorijosdalį,apiekuriąkalbėtiviešainegalėjomūsų tėvai ir
seneliai.Prisimindamimūsųtautosistoriją,mesneleidžiame
jainugrimztiįpraeitį,oįtaigilindamiesiturtinamesavožinias
irmokomėssuprastipraeitiesįvykius.“
Projekto dalyviai taip pat pristatė nuveiktus savodarbus.

Visus sužavėjoUtenos rajonoUžpalių gimnazijosmokinės
Aurelijos Juškaitės sukurtas filmas „Atmintys“ apie sukilimą
UžpaliuoseirŠvenčioniųrajonoŠvenčionėliųMindaugogim
nazijosmokinių sukurtas filmukas.Renginio pabaigoje visi
dalyviai ir geriausiai „Protųmūšyje“ pasirodžiusios rinktinės
komandosbuvoapdovanotiatminimodovanomis,knygomis,
istoriniaisžurnalais.

Baigiamasisprojekto„Rūpinamės1863m.sukilimopaveldu“
susitikimasvykslapkričiopabaigoje.Jometuketinamaaptarti
atliktusdarbus,apdovanoti įdomiausių, išliekamąjąvertę tu
rinčiųdarbųautorius.

ViktorijaKALAIMAITĖ
Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentro

Komunikacijosskyriausspecialistė
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Klaipėdosrajonošvietimocentras2012–2013m.vykdo
PietųBaltijosbendradarbiavimopersienąprojektą„Kūry
biškomokymosiaplinkos–mokykloskūrimokompetencijos
lyderiautiirmokytispermainingamepasaulyje“(sutrum
pintaspavadinimasCreatLearn)kartusuŠvedijos,Danijos
irVokietijosšvietimoinstitucijomis.

Projektasorientuotasįkūrybiškąmokymąsiirpilietinędrąsą.
Juosiekiama inicijuoti reikiamąpokytį irnuostatą tobulinant
mokytojųprofesinįmeistriškumąbeiištekliustarptautiniulyg
meniu;sukurtimotyvuojančiasmokymo(si)aplinkaspasitelkiant
profesionaliąmenųirkultūrostinklųpatirtį.Vieniišsvarbiausių
projektoįgyvendinimouždaviniųyraparengtimokyklųbendra
darbiavimomodelįbendramtiksluisiektiirintegruotąmokomąją
priemonęmokiniųpilietiškumuiugdyti.

Pagrindinėprojekto veikla – spektakliomisterijos „Smėlio
dėžėspiliečiai“pastatymas.Šiąveikląįgyvendinantdalyvauja
19mokytojųir231mokinysišpenkiųrajonomokyklų–Gargž
dų„Vaivorykštės“gimnazijos,Gargždų„Minijos“progimnazi
jos,Gargždų„Kranto“,DovilųirVėžaičiųpagrindiniųmokyklų.
2012–2013m.m.veikėmoliodarbų,spektaklioscenografijos
kūrybinėsdirbtuvės,dramos,chorų,liaudiesinstrumentų,šo
kiųstudijos.Kūrybinėsemoliodirbtuvėsemokiniaipagamino
500obuolių.Dešimtpedagogųdalyvavotrijuoseseminaruose
irkūrybinėsedirbtuvėseŠvedijojebeiVokietijoje,75mokytojai
(netikdalyvaujantysprojekte)kvalifikacijątobulinoprofesio
nalųvedamuoseseminaruose „Teatrinėserdvėspaslaptys“,
„MoliodarbaiprojektoCreatLearnveiklaiįgyvendinti“,„Atvirukų
gamyba“irkt.
Generalinė spektakliomisterijos repeticija įvyko gegužę.

Repeticijąstebėjo26projektopartneriai–švedai,danaiirvo
kiečiai.PremjerarajonobendruomeneibuvoparodytaGargždų
miesto760ojojubiliejausproga.Spektaklyjemisterijoje„Smėlio
dėžėspiliečiai“vaikaižaidžialabairimtusžaidimus.Scenoje
jiesuvaidinonetkeletąLietuvaiypačsvarbiųlaikotarpių:pir
majameveiksmepasidalijoįpagoniųirkryžiuočiųstovyklas;
antrajame–prisiminėšviesiąJonoBasanavičiausasmenybę,
XXa.pradžią;trečiajameveiksmežaidėAntrąjįpasaulinįkarą,
tremtį,vėliauvisibuvopakviestiįsovietinęistorijospamoką;
ketvirtajame–kūrėSeimą;penktajame–atskleidėemigracijos
problemą,tačiauišryškinoirpatriotizmąvaikų,kurienorilikti
savokieme,savosmėliodėžėje,susavonoraisirsvajonėmis.
Spektaklyjevaidino,šokoirdainavo123mokiniai,skambėjo
AistėsSmilgevičiūtės irgrupės„Skylė“muzika irdainos.Fi
nalinėje scenoje spektakliomisterijos dalyviai rankose laikė
obuolius – juos dovanojo svečiams ir spektaklio žiūrovams

pi lie tiš ku mo pa mo kos pro jek ti nė je veik lo je

kaipsavopilietiškumosuvokimoženkląirpažinimąsavęssu
giliomistėvųirprotėviųšaknimisgimtojoježemėje.
Spektakliomisterijos „Smėlio dėžės piliečiai“ scenarijaus

autorėirrežisierė–Gargždų„Kranto“pagrindinėsmokyklos
mokytojaRasaRusteikienė.SpektaklįtaippatrežisavoGargž
dų„Minijos“progimnazijosmokytojaŽivilėKairienėir„Vaivo
rykštės“gimnazijosmokytojaVaidaTriuškienė.Režisieres ir
aktoriuskonsultavoprofesionalidailininkėscenografėRenata
ValčikirKlaipėdosmuzikinioteatrorežisieriausasistentėRūta
Bunikytė.
Mokytojai, dirbę projekte, įsitikino, kadmokiniai gali sėk

mingaiugdytisirnetradicinėseaplinkose,tobulintibendrąsias
kompetencijas,įgytinetikistoriniųžinių,betLietuvaireikšmin
guslaikotarpiusišgyventipatys,jaustiatsakomybęužbendrą
rezultatą,pajustisavovertę,galimybesirpatirtižiūrovųįver
tinimą.Jų teigimu,netginemotyvuotimokiniaiscenojebuvo
neatpažįstamaipasikeitę.Mokytojaibuvopatenkintiprojekto
veiksmų koordinacija.Mokiniai suvokė, kad geba tramdyti
emocijasirnugalėtiscenosbaimę,gerbtikitųdarbą,įsitikino,
kadsiekiantrezultatoreikiadaugdirbtiirdaugžmoniųgalitapti
vienakomanda.Kaikuriemokiniaiteigė:„Manelabaijaudino
tremtiestema–ėmėšiurpuliai“,„Dalyvavimasprojekteturė
joįtakosmanopožiūriuiįpilietiškumąirpilietinędrąsą“arba
„Pagaliaubuvoatsižvelgta įpasiūlymusskatintipilietiškumą
įdomiaisbūdais!“
Įrašųstudija„Studiofonas“filmavospektaklį,tadCD„Smėlio

dėžėspiliečiai“galėsbūtinaudojamaskaippapildomamoko
mojimokinių pilietiškumo ugdymopriemonė.Bet labiausiai
pilietiškumasugdomas, kai dirbama kartu ir jaučiamaatsa
komybėužsavoartimąjį,draugąirtuos,iškuriųšaknųmes
augamepatys...

Papildomaprojektoveikla–kūrybiškomokymosimetodo„Ke
lionėlaiku“pristatymas.PernailapkritįKalmarokrašto(Švedija)
muziejausdarbuotojaiEbėVestergrenas(EbbeWestergren)ir
TinaLindstromvedė32rajonopedagogams,kultūroscentrų
irmuziejųdarbuotojamsseminarąpraktikumąrestauruotame
Vėžaičiųdvareapiemetodo„Kelionėlaiku“naudojimąugdo
mojoje veikloje.Gargždų kraštomuziejaus istorikasDarius
Mockus supažindino seminaro dalyvius suVėžaičių dvaro,
kurisbuvovaldomasgrafųVolmerių,XIXa.antrosiospusės
gyvenimu.Trumpamseminaroklausytojaitapodvarodarbinin
kaisirsuvaidinosituacijas,kaidvarelankėsicarinėsRusijos
gubernatorius.
Šiųmetų gegužęVėžaičių irDovilų pagrindiniųmokyklų

mokiniai irmokytojai turėjounikaliągalimybękeliauti laiku ir
kartusuE.VestergrenuirT.LindstromatgaivintiVėžaičiųdva
roXIXa.dvasią.Švedaiatsivežėdaugybępraeitįmenančių
darbužių, indų.Mokiniai irmokytojai persirengė senoviniais
apdarais,pasivadinoproseneliųvardaisirįsikūnijoįVėžaičių
dvarodarbininkųvaidmenis.Jiemsbuvopateiktakonkretiis
torinėsituacija–1888m.,kaiįVėžaičiųdvarąpagalskundą
atvažiuojagubernatorius.Taitikrasįvykis,apiekurįliudijaisto
riniaidokumentai.Mokiniaiirmokytojaisuvaidinopasirengimą
sutiktigubernatorių.Mokiniaineslėpėsusižavėjimonaujaveikla
irteigė,kadtaibuvolabaiįdomuirnekasdieniška,kadsužinojo
daugiauneiišistorijosvadovėlioperpamoką.

Apie projektoCreatLearn veiklas informacijos galite rasti
tinklalapyjehttp://skolscenencreatlearn.riksteatern.se/,
o spektaklįmisteriją „Smėlio dėžėspiliečiai“ galite pažiūrėti
www.youtube.com.

Projektovadovėsirkoordinatorės
NijolėGOTLIBIENĖ

Klaipėdosr.savivaldybėsŠvietimoskyriausvedėjopavaduotoja
RamutėSIRUTIENĖ

Klaipėdosr.švietimocentrodirektorėSpektakliomisterijos„Smėliodėžėspiliečiai“finalinėscena
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Kauno rajonošvietimocentrassupartne
riais–VšĮŠiuolaikiniųdidaktikųcentru,Kauno
rajonoDomeikavosgimnazija,KlaipėdosVy
dūno,TrakųrajonoOnuškio,Ukmergėsrajono
SiesikųbeiVilniausGerosiosviltiesvidurinė
mismokyklomis–įgyvendino2011–2013m.
projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir
metodika“, finansuojamą pagal Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmųprogramos 2 prioriteto „Mokymasis
visągyvenimą“priemonę„Kalbųmokymo,verslumougdymo
ir inovatyvių švietimometodų kūrimas ir diegimas“.Projek
tas siejamas su kūrybiškumo ir kūrybiniomąstymougdymo
galimybiųplėtramokantgimtosioskalbosLietuvosbendrojo
lavinimomokyklose.Joveiklosbuvovykdomosdviemetapais:
kūrybiškumougdymogimtosioskalbospamokosesituacijos
tyrimas irbendroskūrybiškumougdymometodikoskūrimas
beiišbandymas.
Kūrybiškumougdymogimtosioskalbospamokosesituacijos

tyrimasrėmėsiteorine,sukūrybiškumuirjougdymususijusios
mokslinėsliteratūrosanalize.Jospagrinduformuluotosidėjos,
kurtametodika,aktualizuotiirinterpretuotityrimųduomenys.
Išvisoprojektedalyvavusiosemokykloseįvykdytišešityrimai:
1)kūrybiniammąstymuipalankiosaplinkos(tyrimopriemonė– 
anketa) padėjo išsiaiškintimokytojų požiūrį į kūrybiškumo
ugdymuiaktualiassąlygas irveiksnius, išsiaiškintiproblemi
nesišoriniųirvidiniųkūrybiškumokintamųjųsritis,formuluoti
kūrybiškumougdymosituacijosanalizeisvarbiusklausimus;
2)gimtosioskalbosugdymoprogramųirmokymopriemonių
analizėišryškinokūrybiškumoirkūrybiniomąstymougdymo
strateginesprielaidas;3)mokiniųpožiūrioįkūrybiškumoug
dymągimtosios kalbos pamokose tyrimas (apklausa raštu)
sudarė sąlygas išsiaiškintimokiniams kylančias problemas
kūrybiškumo raiškos ir ugdymosi galimybių aspektu; 4) kū
rybiškumo ir kūrybiniomąstymo ugdymo gimtosios kalbos
pamokosetyrimas(pamokųstebėjimas)padėjoatskleistiprak
tiniuskūrybiškumougdymoprocesoįgyvendinimoiraplinkos
kūrimoypatumus;5)mokytojųpožiūrioįkūrybiškumougdymą
gimtosioskalbospamokose tyrimas (interviusumokytojais)
išryškinomokytojųkūrybiškumosampratų, taikomųugdymo

kū ry biš ku mo ug dy mas: 
ty ri mai ir me to di ka

strategijų, kylančių problemų įvairovę; 6)mokinių kūrybinių
užduočiųanalizėatskleidėmokiniųkūrybiškumolygįirpadėjo
numatytitobulintinasjosritis.
Šie tyrimai išryškino su kūrybiškumo ugdymumokykloje

susijusiasproblemas:mokytojųkompetencijaugdytimokinių
kūrybiškumądažniausiaiįgyjamaatsitiktinai,asmeniniųinicia
tyvųardarbopraktikosmetu;pamokosestokojamatyrinėjimo
irinterpretavimoveiklų;kalbos(ypačgramatikos)mokymassu
kūrybiškumubeveiknesiejamas;didėjantmokiniųamžiuiretėja
irkūrybiškumąugdančiųmetodųtaikymodažnisirpan.Taigi,
remiantisminėtų tyrimų išvadomis ir teorinėmis įžvalgomis,
kompetentingaprojektotyrėjųdarbogrupė(JaninaBukantienė,
RūtaGirdzijauskienė,RaimondaJarienė,DaivaPenkauskie
nė, LaimaVincėSruoginis) parengė „Mokinių kūrybiškumo
ugdymolietuvių(gimtosios)kalbospamokosemetodiką“bei
„Mokinių kūrybiškumougdymogimtosios kalbos pamokose
mokomąjąmedžiagą“.
„Mokinių kūrybiškumougdymo lietuvių (gimtosios) kalbos

pamokosemetodika“ savo struktūra ir tikslais atitinka ak
tyvausmokymo(si) tikslus, joje pateikiami kūrybingumą le
miantysveiksniai,analizuojamiirvertinamikūrybosprocesai,
atskleidžiamipožiūriųįkūrybiškumąstereotipai,trukdantysir
mokiniams,irmokytojamsbūtiįžvalgesniems,lankstesniems,
drąsesniems,pateikiamavertingųpatarimų.
„Mokiniųkūrybiškumougdymogimtosioskalbospamokose

mokomojimedžiaga“yraskirtapraktiniammokiniųkūrybinių
gebėjimųugdymui(si)per lietuviųkalbospamokas.Jiorien
tuotaneįmoksloobjektą,betįbesimokančioasmensžinias
ir gebėjimus: pateikiamospraktinės užduotys, padedančios
plėtotimokiniųkūrybiškumą.Šiojemedžiagojegausuįdomių,
patrauklių,intriguojančiųužduočių,skatinančiųirkalbosmo

kymąsi,irkūrybiškumoplėtotę.
Pirmiausiametodinės priemonės buvo

išbandytos. Kiekvienoje projektomokyk
loje partnerėje vyko po du bandomuosius
seminarus.Pirmajame seminaremokytojai
buvo supažindinti su kūrybiškumougdymo
metodika: aptarta kūrybiškumosamprata ir
kūrybiškumo ugdymui palankios aplinkos
charakteristikos,išbandytosskaitymoirklau
sinėjimo strategijos, apmąstytosmetodikos
tobulinimo,jostaikymolietuviųkalbospamo
kosegalimybės.Mokytojamsbuvoskirtinamų
darbai – išbandyti pristatytas kūrybiškumo
ugdymostrategijasbeimetodussavopamo
koseirpasirengtipasidalytipatirtimipateikiant
parengtuspamokųišplėstiniusplanus,savo
refleksijas,mokiniųdarbųpavyzdžius.
Antrajame seminare buvo aptarti namų

darbai, išbandytoskūrybinio rašymo irgra
matikosdirbtuvės, „mažosios“kūrybiškumo
ugdymo strategijos, kai kurie kūrybiškumo
vertinimoaspektai.Šiųseminarųmetu taip
patbuvofilmuojamospamokos,kuriosemo

Žiniųvisuomenei,žiniųekonomikaireikiatechnologijų,inovacijų,informa
cijosirkūrybiškumovaldymogebėjimų.Kūrybiškumasyraasmensįgimtų
savybiųirugdymorezultatas.Nuoto,kurialinkmebuskreipiamaasmens
veikla,kaipbuspanaudojamosirįprasminamosįgytosžiniosbeigebėjimai,
dažniausiaipriklausoirkūrybiškumougdymoraida.Todėl,atsižvelgiantį
sociokultūrinessąlygasirugdymokontekstą,kūrybiškumougdymostrate
gijųkūrimas–aktualusirnuolatinioatnaujinimoreikalingasprocesas.

Projektai
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kytojairodė,kaipjiemssekasipraktiškaitaikytivykdantprojektą
sukurtąkūrybiškumougdymometodiką.
Atsižvelgusįmokytojųirekspertųrekomendacijas,„Mokinių

kūrybiškumougdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose
metodika“bei„Mokiniųkūrybiškumougdymogimtosioskalbos
pamokosemokomojimedžiaga“buvoperžiūrėtos,patobulintos
irpaskelbtosPDFformatu.Pamokųmetufilmuotamedžiaga
sumontuotairsukurtaspenkiųdaliųfilmas(mokomojimetodinė
medžiagalietuviųkalbosirliteratūrosmokytojams).
„Mokinių kūrybiškumougdymo lietuvių (gimtosios) kalbos

pamokosemetodiką“ir„Mokiniųkūrybiškumougdymogimto
sioskalbospamokosemokomąjąmedžiagą“mokiniamsbei
mokytojamsKaunorajonošvietimocentrasirprojektotyrėjos
DaivaPenkauskienėbeiRaimondaJarienėpristatėLietuvos
švietimobendruomeneidešimtyjesavivaldybių.Susitikimaisu
mokytojaisirkitaisšvietimodarbuotojais(išviso300dalyvių)
įvykoTrakų,Ukmergės,Marijampolės,Alytausrajono,Pane
vėžio,Utenos,Kaunorajono,Šiauliųrajonošvietimocentruose

irKlaipėdosVydūnobeiVilniausGerosiosviltiesvidurinėse
mokyklose.VisiLietuvosmokytojaišiasmetodinespriemones
galėsrastiadresuhttp://portalas.emokykla.lt.

Tikimės,kadprojektometusukurta „Mokiniųkūrybiškumo
ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokosemetodika“ ir
„Mokinių kūrybiškumougdymogimtosios kalbos pamokose
mokomojimedžiaga“padėsmokytojamsatpažintikūrybiškos
asmenybėssavybes,įvardytikūrybosrezultatųvertinimokri
terijusirjuostaikytiapibūdinantmokiniųkūrybą,analizuotiir
vertinti kūrybos procesus, o svarbiausia – skatins aktyvų ir
kūrybiškąmokymą(si).

Daugiauinformacijosapieprojektą
www.cen tras.krs.lt/ku ryb.php.

DaivaKLIMANTAVIČIENĖ
Projekto„Kūrybiškumougdymas:tyrimaiirmetodika“vadovė

Vilniaus lopšeliodarželio „Gintarėlis“ pedagogės kartu su
Latvijos privačiu lopšeliudarželiu „Creakids“ beiNorvegijos
įstaiga„LarinsverkstedetAS“įgyvendinotarptautinįNordplus
Junior paprogramės projektą „Kūrybiški vaikai“. Bendra
darbiautipasiūlėLatvijosprivatusdarželis,kurisvėliau tapo
koordinuojančiaprojektoinstitucija.PartneriaiišNorvegijos–
įstaiga„LarinsverkstedetAS“,jungianti72privačiusdarželius,– 
rūpinasinaujųiresamųįstaigųplėtra,atsakoužpersonaląir
jųkvalifikaciją,ugdymoprogramosįgyvendinimą.

Tarptautinisprojektas„Kūrybiškivaikai“vykonuo2012m.
rugpjūčio1d.iki2013m.rugpjūčio1d.Jometuiškeltitiks
lai:pasidalytigerąjapatirtimi;susipažintisukaimyniniųšalių
ankstyvojoamžiausvaikųnuovieneriųikitrejųmetųugdymu, 
bendradarbiavimu su tėvais adaptacijos periodu; pasidalyti
gerąjapatirtimiapievaikųemociniointelektovystymąvisuose
ikimokyklinioamžiausvaikųtarpsniuose;susipažintisuvaikų
veiklalaukeirgamtojebeikt.

Įgyvendinant pirmąjį projekte keltą tikslą, vyko vadovų
susitikimai trijose šalyse.Pirmasis –Norvegijoje, Jesheimo
mieste.Aplankėme keturis įstaigos „LarinsverkstedetAS“
darželius, susipažinome su ugdymoprogramos ypatumais,
darboplanavimu,organizavimuirkontrole.Latvijoje,Rygoje,
aplankėmedviskirtingasįstaigas:valstybinįdarželįRygosse
namiestyjeirprivatųjį„Creakids“,kurįįsteigėnorvegųtinklas
„LarinsverkstedetAS“.Buvo įdomuaptarti darželio patalpų
funkcionalumoklausimus irpraktiškaipamatyti rekonstruotą

pra smin ga pro jek to pa tir tis senamiesčiodarželį,rūsyjeįrengtasvirtuvėspatalpas,trečio
aukštopatalpose įkurdintuspersonalo kabinetus, pedagogų
poilsiokambarius,funkcionaliąlaukožaidimųaikštelęmažame
senamiesčiokiemelyje.
Latvijojetaippataplankėmenaujaipastatytąprivatų„Crea 

kids“darželį,perimantįNorvegijosgerąjąpatirtį.Trečiasissu
sitikimasvykoLietuvoje.Apsilankėmesavitumaisišsiskirian
čiuoseVilniauslopšeliuosedarželiuose„Pilaitukas“,„Giliukas“,
„Gintarėlis“.Šiamsusitikimui„Gintarėlio“pedagogėsparuošė
metodinių priemonių „Paprasti nepaprasti žaidimai“ parodą.
Pristatėmepačių pedagogių sukurtas sportines priemones,
dalijomės idėjomis,patirtimi,kaippriemonespanaudoti įvai
rioseveiklose.

VadoviųsusitikimuoseaptarėmeirlyginomeLietuvos,
LatvijosbeiNorvegijosikimokykliniougdymosistemas,
atradomepanašumųirskirtumų:
Įžvelgėme,kadvisosešalyseikimokykliniougdymopro

gramosevyraujaugdymosisritysarkompetencijos,tačiaujos
skirtingai įvardijamos. Lietuvoje ir Latvijoje vyrauja penkios,
Norvegijoje septynios ugdymo sritys. Latvijos irNorvegijoje
projektopartneriųdarželiųugdymoprogramosenurodytosšios
sritys:matematikairmotorika,menasirkūrybiškumas,kalba,
širdiesprograma,gamta.
Latvijojepriešmokyklinisugdymasyraprivalomopagrin

diniomokymodalis,Lietuvojepriešmokyklinisugdymasnėra
privalomas,oNorvegijojepriešmokyklinisugdymasneišskirtas
kaipvaikorengimomokyklaietapas.
Visosešalysedarželiaiplanuojasavometinęveiklą.Pe

dagogai numatomėnesio ir savaitės veiklas, žaidimas yra
pagrindinėugdymoforma.
Grupėsedirbančiųsuaugusiųjųirvaikųsantykisskiriasi:

Norvegijojegrupėjedirbavienaspedagogas irdupadėjėjai,
vienasdarbuotojas–trimsiki3metųvaikamsirvienasdar
buotojas–6–9vaikamsgrupėsevyresniųnei3metųvaikai,
oLietuvoješissantykisdaugdidesnis.Privačiamedarželyje
Latvijoje„Creakids“taikomanorvegųpatirtis.
Vadovėspastebėjo,kadNorvegijojevaikamssuteikiama

daugiaulaisvės,itindaugdėmesioskiriamažaidimamslauke,
aplinkospažinimui,tyrinėjimams,išvykoms.
Vadovėsatkreipėdėmesį,kadvalstybiniuoseLietuvosir

Latvijosdarželiųgrupėseyradaugiaužaislų,žaidimų,knygų,
aplinkatvarkingesnėneiNorvegijosdarželiuose.
Norvegijosdarželiuosemaistąruošiapatyspedagogaiar

padėjėjai,dalismaistoatsinešamaišnamų.Vaikamsleidžiama
stebėti,kaipruošiamasmaistas.LietuvojeirLatvijojeteikiama
didesnėreikšmėsveikaimitybai,plačiammitybosracionui.Vi
soseprojektopartneriųįstaigoseyraskatinamavartotidaugiau
vaisiųirdaržovių.

Projektai
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Pastebėjome,kadvisosešalysedarželiuosedirbapeda
gogai,turintysaukštąjįišsilavinimą.
 Visose šalyse veikia panašūs kontrolėsmechanizmai,

tačiauLatvijojeirLietuvojeyragriežtesnėshigienosnormos,
kontrolėdažnesnė.
Lietuvos,LatvijosirNorvegijosdarželiuoseįsveikųvaikų

grupes yra integruojami vaikai, turintys specialiųjų poreikių.
TačiauNorvegijojekitaiporganizuojamaspecialistųpagalba
tokiemsvaikams.
Norvegųšeimos,skirtingaineiLatvijoje irLietuvoje, turi

didesnęgalimybęrinktisdarželius,nesmokestisuždarželįyra
vienodastiekvalstybiniuose,tiekprivačiuosedarželiuose.
Vadovėsišsakėnuomonę,kadvisosešalyselabaiaktualus

bendradarbiavimosutėvaisaktyvinimas.

PedagogųkomandosišVilniauslopšeliodarželio„Gintarėlis“
irLatvijosprivatausdarželio „Creakids“sausiomėnesįvyko
į pedagogų susitikimąNorvegijoje. Lankėmės „Larinsverks
tedet“ darželyje. Susipažinome su grupių struktūra, veikla,
šiuolaikiškougdymometodais.Darželiougdymoprogramoje
vyraujančiomsugdymosritimsskirtosatskiroserdvės,tai:ma
tematikoskambarys,kalboskambarys,dailėsirkūrybiniųdar
beliųdirbtuvėlės,„širdies“kambarys,judesiamslavinti–sporto
salėirnedidelisbaseinas.Kiekvienasavaitėsdienaskirtavis
kitaisričiaiugdyti.
Ypatingas dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui lauke,

gamtos stebėjimui, tyrinėjimui. Šio darželio lauko teritorijo
je supiltas didelis kalnas, įrengta keletas sūpynių,medinių
karstyklių.Pastebėjome,kadpedagogaiirvaikailaukekartu
leidžiasinuokalno,mėtosigniūžtėmis,taškosipurve.Žiemą
laukepraleidžiamanemažiaukaipdvivalandas,ošiltuojume
tųlaiku–visądieną.Temperatūraturikristiikiminus20ar25
laipsnių,kaiatsisakomaeitiįlauką.SutiktaišeivėišLietuvos,
pedagogėDovilė,dirbantiNorvegijosdarželyje,dalijosisavo
patirtimi:„tokiamedarželyjevaikaiaugaartimesnigamtai,turi
labaidauggalimybiųlavintistambiająmotoriką,geriausutelkia
dėmesį,yrakūrybiškesni,mažiaukonfliktuojantys“.
Norvegųpedagogiųteigimu,išvykosįgamtąsuvaikaisyra

labaisvarbios,tampaprastaiskiriamavienadienapersavaitę.
Suplanavustokiądienąnepaisomaorosąlygų,tikpritaikoma
apranga.

mėsvaikųsavarankiškumu:jiepatysapsivilkokombinezonus,
nešėsisavoasmenineskuprinessuvandensgertuve,laikėsi
taisyklių.
Norvegijosdarželyjeaplankėmeankstyvojoamžiausvaikų

nuovieneriųikitrejųmetųgrupes,susipažinomesuaplinka,
dienotvarke.Musstebino,kadšioamžiausvaikaimiegalauke,
vežimėliuose(laukenemigdomitiktada,kailabaišalta).Lietu
vospedagogusstebinošiodarbonesibijantysirtokioamžiaus
grupėsepedagogaisdirbantysvyrai,vaikinai.
Stebėjome pedagogų organizuotas „Širdies“ programos

veiklas, skirtas emociniam intelektui ugdyti. Vaikaimokomi
įgytipasitikėjimosavimi,įvardytisavonuotaiką,jausmus.„Šir
dies“kambaryjeyraskirtingųpersonažų,profesijųdrabužių,
jaisvaikaigalipersirengti,žaisti,vaidinti.Paskutinispusdienis
Norvegijoje buvo skirtas bendradarbiavimo rezultatamsapi
bendrintiirsusitikimuiRygojenumatyti.

Surengtas susitikimasRygos darželyje „Creakids“, kurio
aplinka,ugdymoprogramasukurtapritaikantNorvegijosįstai
gos„LarinsverkstedetAS“patirtį.Taippatbuvoaplankytikeli
valstybiniaidarželiaiRygoje.Trijųšaliųpedagogųsusitikime
Latvijoje kreiptas dėmesys į gerosios patirties pasidalijimą
emociniointelektovystymosrityje,aptartiankstyvojoamžiaus
vaikųugdymometodai, bendradarbiavimo su tėvais formos
adaptacijosmetu.Latvijoje,kaip irLietuvoje,didėjaporeikis
lankytidarželįnuovieneriųmetų,todėlaktualustinkamaspe
dagogųpasirengimasdarbuisu tokioamžiausvaikais.Visų
šaliųpedagogųkomandospristatėgerąjąsavodarbopatirtį.
Susitikimasbaigėsiįstaigos„Creakids“bendruomenėskoncer
tu,stebėtaŽiemosšventedarželiokieme.
PavasarįpedagogųkomandosišLatvijosirNorvegijoslankė

simūsųlopšelyjedarželyje„Gintarėlis“.Pedagogaisusipažino 
su ugdymo aplinka, lankėsi grupėse, apžiūrėjo priemones,
stebėjogrupėsepedagogųorganizuotasveiklas,kartusuvai
kaisdalyvavokūrybinėjedirbtuvėlėje.Svečiaipamokėvaikus
linksmųdaineliųnorvegųirlatviųkalbomis.„Gintarėlio“koman
dapasiūlėvienąiškūrybiniokomandiniodarbometodų–kurti
dėlionę„Žuvis“.
Pedagogai išLatvijos irNorvegijosaplankė lopšelįdarželį

„Medynėlis“.

Šistarptautinisprojektasmūsųbendruomeneibuvonaujovė,
ovienijobendrastikslas–norastobulėti.Taikydamiįgytąpatirtį
projekte,esamenumatętobulintiugdymoprocesą:

Daugiaudėmesioskirti vaikųfizinioaktyvumodidinimui, •
organizmogrūdinimui,sistemingamlaukoveiklųplėtojimui,
eksperimentamsgamtoje,daugiausuteikiantvaikamslais
vės,kūrybiniodžiaugsmo.
Įtrauktiįmetinįplaną–trisdienaspermėnesįskirtižygiams •
pėstutepoartimiausiasmikrorajonoapylinkes.
Parengtiįvairiąinformacinęmežiagą:lankstinukus,skraju •
testėvamsapieišvykųdienas,veikląlauke.
Daugiaudėmesioskirtivisųamžiaustarpsniųvaikųemoci •
niointelektovystymuisi,nesvaikasnuomažensturimokytis 
tinkamai reaguoti į gyvenimo situacijas, stengtis įvardyti
savoemocijasirjastinkamaipriimti.
Aktyvintipedagogeskeltiasmeninękompetenciją–tobulinti •
užsieniokalbosžinias.

Didinant ugdymo kokybę, būtų tikslinga Lietuvoje taikyti
skandinavųpatirtį,kadgrupėsevienumetudirbtųvienaspe
dagogasirdviauklėtojųpadėjėjosarbakadaktyviuojuugdymo
laikotarpiunuo9iki12val.dirbtųdupedagogaiirvienaauk
lėtojospadėjėja.Tikime,kadsukauptapatirtisbusnaudinga
visųšaliųpedagogams,osukurtaspartnerystėstinklasmūsų
įstaigaisuteiksnaujųgalimybiųieškotibendrųveiklųirplanuoti
kitasiniciatyvas.

GitanaBUIVYDIENĖ
Vilniausl.-d.„Gintarėlis“direktorėspavaduotojaugdymui

LaimutėGIRDAUSKIENĖ
Vyresniojiauklėtoja

PedagogėsišLietuvosbuvomeaprengtosšiltaiskombinezo
nais,bataisirpakviestosdalyvautikartusudarželiooranžinės
grupės4–5metųvaikais(norsžygyjedalyvavoirkelitrimečiai
vaikai)trijųvalandųžygyje.Ėjomeįišvykomsskirtąaikštelę,
kuriojevaikaipuikiaileidolaiką:čiužinėjonuokalniuko,padė
jopedagogamssukurtilaužą,ruoštipietus(antlaužošildytos
bandelės su daržovėmis).O pavargę vaikai galėjo pailsėti
prigulęantneperšlampamočiužinioartiesiogantsniego,nes
aprangabuvotampritaikyta.
Patirtisžygyjemumsparodė,kadatšiauriossąlygosnėra

kliūtisišsirengtiįišvyką,aktyviaileistilaikągamtoje.Stebėjo

Projektai
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VilniausBirutėsdarželis2011–2013m.m.dalyvavotarp
tautiniameGrundtvigprojekte„Europossenjorųintegracija
įvaikųugdymąperšeimostradicijųskatinimą“.Projektu
siekiamastiprintibendradarbiavimątarpkartų,jungtimo
kymocentrų,vietiniųirtarptautiniųnevyriausybiniųorgani
zacijų,mokyklų,vaikųdarželiųirmenoorganizacijųpatirtį. 

Pagrindinisprojektotikslas–pedagogų,vaikųirtėvųarba
seneliųsąveika.
Šeima–tainetiktėvai,betirmylimiseneliaibeiproseneliai,

galintyspadėtiugdytivaikogebėjimus,suteiktipažintinės,isto
rinėsinformacijos.VilniausBirutėsdarželiougdymoprograma
skatinaaktyviaibendradarbiautivisusugdymoprocesodaly
vius,aptariantugdymotikslus,uždavinius,metodusirpriemo
nes,kartuįvaikųgyvenimądarželyjeįtrauktiirugdytiniųtėvus
beisenelius,taipsuburiantpačiosįstaigosbendruomenę.

Projektą Vilniaus Birutės darželis vykdė dviem etapais.
2011–2012m.m.buvopavadinti „SenoliųLietuva“,kaiypa
tingasdėmesysbuvoskiriamasmūsųetnokultūrospavelduiir
jopuoselėjimui.Perįvairiusedukaciniusrenginiusugdytiniai
susipažinosusenovėsdarbaisiramatais.Vienasištokiųren
ginių–„Linokelias“,kaivaikamsbuvoparodyta,kaipišlinų
išgaunamosmargaspalvėsjuostos,audeklai.Darželiougdy
tiniaibuvonežiūrovai,odalyviai.Vėliauvaikaibuvoįtrauktiį
edukacinęveiklą„Pirštukailėlės“irkartuišveltinioaudiniokūrė
lėles,jaspuošėįvairiaistradiciniaisraštuotaisaudiniais.
Adventinislaikotarpissubūrėdarželiobendruomenękelionei

įNemenčinėsseneliųnamus „Senevita“.Kiekvienosgrupės
tėveliai su vaikais kepė sausainius, pyragus,močiutės pri
mezgėskraisčių,šalikųirsušiomisdovanomisbeišventiniu
koncertu darželio vaikai apsilankė senelių namuose.Vaikai
mielaibendravosuseneliais,dainavo,kartupiešė.Šikelionė
palikodidelįįspūdįnetikvaikams,betirtėvams,todėlšiąveik
lątęsėmeirpernai.Projektedalyvavędarželinukųseneliaiir
močiutėsdžiaugėsigalėdamibūtinaudingivaikųveikloje,būti
reikalingisavodarbu.Visiemsvaikamspatikokeptibandeles
suSimonoOrvilo Jakubauskomočiute.Kiekvienasdirbo iš
peties.Buvosmagu.
Pernai ugdytiniai dalyvavoTeresės irVeronikosKatkučių

seneliomaestroDonatoKatkausvadovaujamoŠv.Kristoforo
kamerinioorkestrogeneralinėjerepeticijoje.D.Katkuspapasa
kojodarželio„Boružiukų“grupėsvaikamsapieorkestromuzikos
instrumentus.Vaikaigalėjojuospaliesti,netgijaispagroti,taip
patpasiklausytismuikininkės išVokietijosJonėsKaliūnaitės
atliekamokūrinio.

Išskirtinis tarptautinioGrundtvig projekto renginys buvo
šventė „SenoliųLietuva“, skirtaLietuvosvalstybėsatkūrimo
dienaipaminėti.Šventėjedalyvavosenjorųansambliovadovė
MikalinaŠakalienėirsenjorų„Salvija“ansambliovadovė,dainų
autorėLilijanaAblėnaitė.Darželiobendruomenėišgirdoirjau
žinomųlietuviųliaudiesdainų,irnegirdėtųįvairiųetnografinių
Lietuvosrajonųdainų,taippatstilizuotųL.Ablėnaitėskūrinių.
Taigi,projektastęsiamasiršiaismokslometais.Tikjie,metai,
pavadinti„Laisvėsšviesa“irskirtipilietiškumuibeipatriotišku
muiugdytiirpuoselėti.Buvoorganizuotirenginiai,skirtiSausio
13osiosįvykiams,Lietuvosnepriklausomybėsatkūrimodienai
paminėti,rengiamipiešiniųkonkursaiparodos„ManoLietuva“,
„Manomiestas“,„Laivėsšviesa“irkt.
Dominyko irGabijosRinkevičiųsenelis,Viešojosaugumo

tarnybosprieVidausreikalųministerijos(VRM)pulkininkaslei
tenantasRomualdasRinkevičiuspadėjoorganizuotirenginius,
skirtusLietuvosnepriklausomybeipažymėti.Kartusukolega
Vilniausįguloskarininkųramovėschoro„Aidas“nariuVaclo
vuPetkevičiumiirdarželiovaikaisbuvosurengtaspatriotinių

tarp tau ti nis Grundtvigpro jek tas – til tas tarp šei mos kar tų

dainų koncertas darželio bendruomenei.Dominyko senelis 
R.RinkevičiuskartusujungtiniuBirutėsdarželioansambliuku
dalyvavoVIIVilniausikimokykliniougdymoįstaigųmenųfes
tivalyje„Jaunųjųtalentųbeieškant“.
NeišdildomąįspūdįpalikosusitikimassuViešojosaugumo

tarnybosprieVRMkinologijosmajoruVytautuGustaičiuirjo
tarnybiniušunimi–belgųaviganiumalinua–Ruso.Susitikime
vaikaiirsuaugusiejidaugsužinojoapietarnybiniusšunis,jųdar
bus,mokymus,stebėjosi„jaunojokareivio“Rusosugebėjimais.
VėliauvaikaigalėjoRusopaglostytiirsujuopažaisti.
2013m.vasariomėnesįtradiciškaibuvošvenčiamašven

tė,skirtaLietuvosvalstybėsatkūrimodienaipažymėtipagal
Grundtvigprojektotęsinį„Laisvėsšviesa“.2013ieji–Tarmių
metai,todėlšventėsakcentas–Lietuvosetnokultūriniairegio
nai,tarmės,papročiai,muzikosinstrumentai.Šventėjedalyvavo
VilniausmiestoKirtimųkultūroscentrobočiųfolkloroansamblio
„Rasoda“nariai,kurienetikdainavo,šoko,betirsupažindinosu
Lietuvosregionųtautiniaisdrabužiais,valgiaisiržaidimais.

Dalyvavimastarptautiniameprojekteyranaudingasvisiems:
irpedagogams,irvaikams,irvisaibendruomenei.Taididina
pedagogųirbendruomenėssutelktumą,aktyvinabendruome
niškumojausmą,kūrybiškumą,skatinatėvusbeiseneliuslabiau
įsitrauktiįvaikųveiklą.Grundtvigprojektassuteikėpasitikėjimo
dalyvautiirkituosetarptautiniuoseprojektuose,taippattobulinti
jaupradėtąveiklą.

DianaSUSANINIENĖ
VilniausBirutėsdarželiodirektorė

BandeliųkepimassuSimonomočiute

Edukacinisužsiėmimas„Pirštukai-lėlės“

Projektai
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LietuvosRespublikosšvietimoirmoksloministroįsakymedėl
mokyklųpavadinimųsudarymoirrašymotaisykliųpatvirtinimo
yra reikalaujama, kadmokyklos pavadinimebūtų nurodyta
vietovėbeimokyklostipas,pvz.,Birštonogimnazija,Elektrėnų
pradinėmokykla.Galimanurodytipaskirtį(mokykladarželis,
suaugusiųjųmokymo centras), pvz.,Alytaus suaugusiųjų ir
jaunimomokykla.Neretaimokyklospavadinimaspapildomas
simboliniupavadinimu,pvz.,Kauno„Vyturio“katalikiškavidu
rinėmokykla,Kelmės„Aukuro“vidurinėmokykla,arbaistorijai,
krašto kultūrai,mokslui nusipelniusio asmens varduar sla
pyvardžiu,pvz.,KaunoSimonoDaukantovidurinėmokykla,
AnykščiųAntanoBaranauskovidurinėmokykla.
Asmenybiųvardųsuteikimomokyklospavadinimuitradicija

klostėsidarNepriklausomojeLietuvoje.Sovietmečiumokyk
loms buvo suteikiami revoliucionierių arba kitų su sovietų
ideologijasusijusiųasmenųvardai.Vardųteikimomokykloms
tradicijaišplitoatkurtosLietuvosRespublikosmetais.
Siekdamiišsiaiškinti,kiekšiuometuyraLietuvojemokyklų,

pavadintų iškiliausių Lietuvos arba kitų asmenybių, plačiau
žinomų tik atskirame Lietuvos rajone armieste, vardais,
2012–2013mokslometaisatlikometyrimą.Siekėmeišsiaiškinti,
kodėlmokyklapavadintakuriosnorsasmenybėsvarduirkaip
tosistorinėsasmenybėsveiklapristatomamokykloslogotipe,
internetosvetainėjebeikitaisbūdais.

As me ny bių įam ži ni mas lie tu vos mo kyk lų pa va di ni muo se 
2012–2013 m. m.

Lietuvoje2012–2013m.m.užregistruotos1246bendrojo
ugdymomokyklos,iškurių40yranevalstybinės.Išminėtųmo
kyklųnet292mokyklosyrapavadintosasmenybiųvardais.
Išbendrovalstybiniųmokyklųskaičiauspagalmokyklostipą

daugiausiasudaropagrindinėsmokyklos(jųyra495).Nedidelis
skirtumastarpgimnazijų(254)irviduriniųmokyklų(228).Kiek
mažiauyrapradiniųmokyklų(163),omažiausiai–progimna
zijų(66).(Žr.1pav.)
Kaipmatyti, tarpmokyklų, pavadintų asmenybių vardais,

daugiausiayragimnazijų(102).Pagrindiniųmokyklųyra85,vi
durinių–68,progimnazijų–24,opradiniųmokyklų–tik13.
Lietuvojeesamamokyklų,kuriosemokymasvykstavalsty

binelietuviųkalba(jųyra251), irmokyklų,kuriosemokoma
ne valstybine (rusų, lenkų, baltarusių armišria) kalba – jų 
yra41.Žemiaupateiktojediagramojematyti,kaipmokyklosyra
pasiskirsčiusiospagalmokomąjąkalbą.(Žr.2pav.)
Atsižvelgiantįtai,kadinternetinėerdvėšiameinformacijosir

technologijųamžiujeyrakaipsvarbiausiasinformacijosšaltinis,
norėtaišsiaiškinti,kiekreprezentatyviosyramokyklųinterneto
svetainės.Išsamiaisusipažįstantsujosepateiktainformacija
buvosiekiamanustatyti,arsvetainėjeyraskelbiamamokyklos
istorija,arpateiktipagrindiniaibiografijosfaktaiapiemokyklos
pavadinimeįamžintąasmenybęirkt.
Iš292valstybiniųLietuvosbendrojougdymomokyklųdau

giauneipusė(59proc.)savointernetosvetainėse
mokyklosistorijąpateikialabaifragmentiškai.Mažiau
neitrečdalis(29proc.)internetosvetainiųganaiš
samiai pateikia informaciją apiemokyklų istoriją,
įdomesnių asmenybių gyvenimo faktų. Nemaža
dalispateiktosinformacijosderamaireprezentuoja
mokyklosveiklą,atributiką,bendradarbiavimąirkt.
Kaipvienąišsektinų(tuopožiūriu)mokyklųinterne
tosvetainiųbūtųgalimapaminėtiKaunoMaironio
universitetinęgimnaziją.Jojepateikta tekstinėbei
vaizdomedžiagaapiegimnaziją,išsamiaiaprašyta
Maironioasmenybė,joįamžinimasnetikLietuvoje,
betirsvetur,pateikiamasrenginiųplanasMaironio
metamspaminėti.
Mūsųapžvelgtų27mokyklųinternetosvetainėse

(9 proc.) nepateikiama informacija apiemokyklos
istorijąirasmenybes.Penkiųmokyklų(2proc.)in
ternetosvetainėsneveikiaarbaveikiasutrukdžiais
irtikdvimokyklos(1proc.)skelbiaaprašymąapiejų
pavadinimeįamžintąasmenybę,nepateikdamosjo
kiosinformacijosapiemokyklosistoriją.(Žr.3pav.)
Tyrimometutaippatsiektanustatyti,kaipasme

nybėsyrasusijusiossumokyklosvieta.Išmokyklų
pavadinimuoseįamžintųasmenybiųbiografijųbuvo
bandomanustatyti,artojevietoje,kuriojeyramokyk
la,asmenybėgimė,armirė,artiktamtikrumetutoje
vietojelankėsi,buvoapsistojusi,arišvisonegalima
nustatytiasmenybėsirmokyklosvietossantykio.
Išnagrinėjusduomenisapievisas292mokyklas,

nustatyta,kad96asmenybės(34proc.)miestear
miestelyje,kuriameyramokykla,tiktamtikrusavo
gyvenimometugyvenoar lankėsi,86asmenybės 
(29proc.)tengimė,o62asmenybės(21proc.)ten
mirėarbabuvopalaidotos.Skirtumastarptojevieto
vėjegimusiųirmirusiųasmenybiųnėralabairyškus.
24asmenybiųsantykiosumokyklosvietanepavyko
išsiaiškinti.Taidaugiausiasusijęsuasmenybėmis,
įamžintomismokyklųmokomąja nevalstybine kal
bapavadinimuose,nesšiosasmenybėsyranusi
pelniusios tųšalių tautaibeikultūrai irsuLietuva,
regis,dažniausiainėrasusijusios.Taippatpriešios

1pav.ValstybiniųLietuvosbendrojougdymomokyklųirmokyklų,
pavadintųasmenybiųvardais,palyginimaspagalmokyklostipą

2pav.Mokyklų,pavadintųasmenybiųvardais,pasiskirstymas
pagalmokomąjąkalbąirmokyklostipą

Bendrasvalstybinių
mokyklųskaičius

Mokyklos,pavadintos
asmenybiųvardais

Mokomojikalbalietuvių Mokomojikalba:rusų,
lenkų,baltarusiųarmišri
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kategorijosgalėtumepriskirtikanonizuotusšventuosius,pvz.,
šv.Matas,šv.Pranciškus,šv.Kristoforasirkt.Tokiąpačiąpro
centinędalį(8proc.)sudaroasmenybės,kuriostojevietojeir
gimė,irmirė.
Galimadarytiišvadą,kadmokyklųapsisprendimaspavadi

nimuipasirinktitamtikrąasmenybędažniausiaiyrasusijęssu
jospasiektaisnuopelnais tamtikramemieste.Taisietinasu

nuolatinežmoniųmigracija,kaitalentingosasmenybės,atvy
kusiosįdidmiesčiusstudijuoti,vėliauįsidarbindavoirdirbdavo
moksluibeivisuomeneinaudingądarbą.Todėldidesniųmiestų
armiesteliųmokykloskartaissavopavadinimamsrenkasiten
neigimusių,neimirusių,betkąnors reikšmingonuveikusių
asmenybiųvardus.(Žr.4pav.)
Kai kurios asmenybės, pvz.,SimonasDaukantas, Jonas

Basanavičius,JuozasTumasVaižgantasirkt., 
yraįamžintosnevienos,okeliųmokyklųpa
vadinimuose.Pastebėta,kadmažiauLietuvos
mastužinomaasmenybėdažniausiaiyrasie
jamasukonkrečiavietove(apiejąlabiaužino
tik vietos gyventojai), o visos šaliesmastu
žinomaspolitikos,moksloarkultūrosveikėjas
įamžintaskeliose,skirtingųmiestųmokyklųpa
vadinimuose.Tadnet181asmenybėsvardas
yrasuteiktasvienaimokyklaiir28asmenybių
vardaisįprasmintikeliųmokyklųpavadinimai.
Septyniųasmenybių,t.y.AleksandroStulgins
kio, Jono Laužiko, Jono ŽemaičioVytauto,
MotiejausValančiaus, PetroVileišio, Prano
Mašioto, Vydūno, vardai yra suteikti po tris
mokyklas.Trijųasmenybių–VytautoDidžiojo,
VincoKudirkos,SteponoDariausirStasioGirė
no–vardaispavadintospoketuriasmokyklas.
Po penkiasmokyklas savo pavadinimuose
turitrijųiškiliųlietuviųvardus,tai–Martynas
Mažvydas,JuozasTumasVaižgantasirJonas
Basanavičius.SimonoDaukantovardupava
dinta daugiausia – net 7mokyklos:Vilniaus

SimonoDaukanto progimnazija,Akmenės rajono. Papilės
SimonoDaukantogimnazija,ŠiauliųSimonoDaukantogim
nazija,VilniausSimonoDaukantogimnazija,KaunoSimono
Daukantovidurinėmokykla,KretingosSimonoDaukantopa
grindinėmokykla,SkuodorajonoLenkimųSimonoDaukanto
pagrindinėmokykla.
Kiek pavyko išsiaiškinti, anksčiausiai asmenybės vardas

buvosuteiktasPrienųrajonoVeiveriųTomoŽilinskogimnazijai
(1918m.).Tiesa,mokykla1940m.žymauspedagogoTomo
Žilinskovardoneteko, jisbuvogrąžintas1989m.Prieškario
Lietuvojeirsovietmečiuasmenybiųvardaimokyklomsbuvosu
teikiaminesistemingai:keleriusmetusišeilėsbuvosuteikiama
povienąarbapokelisvardus,okaikuriaismetaistokiųvardų
išvisonebuvosuteikiama.Akivaizdu,kaddaugiausiaasmeny
biųvardųsuteikta1989–2002m.laikotarpiu,ypačdaugvardų
suteikta1993,1997,1998m.Nuo2003iki2013m.asmenybių
vardųsuteikiamamažiau.(Žr.5pav.)
Asmenybes, kurių vardais pavadintosmokyklos, bandyta

išskirstyti į grupes pagal tų asmenybių veiklos sritį.Tačiau
bandymassusistemintikėlėsunkumų,nes taspatsžmogus
galibūtiirrašytojas,irkunigas,irvisuomenėsveikėjas.Ban
dytaįvardytiveiklossritį,kuriojeasmenybėpasiekėdidžiausių

nuopelnų. Tokiu atveju
didžiausiąprocentinędalį
sudaro kultūros veikėjai:
Šatrijos Ragana, Balys
Sruoga,SalomėjaNėris,
Kazys Inčiūra,Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis,
JuozasGruodis ir kt. (jie
sudaro 37 proc.). Kiek
mažiauesamavalstybės,
visuomenės ir politinių
veikėjų–VladasMironas,
UgnėKarvelis,Aleksan
dras Stulginskis, Jonas
Žemaitis, Vincas Kudir
ka, KazysGrinius ir kt. 
(27 proc.). Yra įamžinta
švietimo ir mokslo vei
kėjų, tarp kurių nemažai

Internetosvetainėjeaprašoma
mokyklosistorijairasmenybė
Internetosvetainėjeaprašoma
tikmokyklosistorija
Internetosvetainėjeaprašoma
tikasmenybė
Internetosvetainėjenėrainformacijos
apiemokyklosistorijąirasmenybę
Internetosvetainėneveikiaar
veikiasutrukdžiais

3pav.Mokyklosistorijosirasmenybiųbiografijųprezentavimas
valstybiniųLietuvosbendrojougdymomokyklųinternetosvetainėse

4pav.Asmenybių,kuriųvardaispavadintosmokyklos,
sąsajossumokyklųįsteigimovieta

Asmenybėtojevietojegimė

Asmenybėtojevietojemirė

Asmenybėtojevietojeirgimė,irmirė

Asmenybėtojevietojeneigimė,neimirė,tačiautam
tikrusavogyvenimometutengyvenoarlankėsi

Asmenybėssantykissumokyklosvietanenustatytas

5pav.AsmenybiųvardųsuteikimoLietuvosmokykloms1989–2013m.dinamika
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pedagogų(pvz.,JonasLaužikas,AntanasGiedraitis,Adomas
Mitkus),taippatmoksluinusipelniusiųveikėjų,tokiųkaipAdol
fasŠapoka,JonasJablonskis,JuozasBalčikonis(21proc.).
Mažiausiąprocentinędalįsudarodvasininkaibeišventieji:Mi
kalojusDaukša,MotiejusValančius(minėtiasmenysišgarsėjo
ir kaip kultūros žmonės),KazimierasPaltarokas, šv.Matas, 
šv.Kristoforasirkt.(Žr.6pav.)

6pav.Mokyklųpavadinimuoseįamžintųasmenybių
skirstymaspagalveiklossritį(proc.)

kryptį.Vėliavossimbolikojeknygareiškiamoksloiržiniųšaltinį,
saulė–dvasinęšviesą,oavinėlis–JėzausKristausženklas,
simbolizuojantispasišventimą,pasiaukojimą,ramybę.

Mokykloshimnas
Mokyklųhimnųtekstuosetaippatgalimaįžvelgtikaikurių

tendencijų. Kartais himno autoriai keliose eilutėse pamini
asmenybę, užsimena, kuo ji garsi ar svarbi.Kartais himnui
pasirenkamaseilėraštisarbadaina išmokyklospavadinime
įamžintosasmenybėskūrybos.Pavyzdžiui,AnykščiųAntano
Baranauskovidurinėmokyklasavomokykloshimnuipasirinko
A.Baranauskoeilėraštį„Dainųdainelędainuoju“.KaunoMairo
niouniversitetinėgimnazija,pasitelkusiJuozoNaujaliomuziką,
himnupavertėvienąišMaironioeilėraščių.
Himnuose neretai atsispindi irmokyklos ugdymo kryptis.

Tarkime,PanevėžioKazimieroPaltarokogimnazijoshimnas
bylojaapiekatalikiškąugdymą(si):
O,Dieve,Tavęsmesieškojomužjūrųplačių.
O,Dieve,Tavęsmesieškojomviršūnėjkalnų.

Mokyklosrenginiai
Mokyklos,savopavadinimeįamžinusiosasmenybiųvardus,

be įprastųminimųšvenčių, turi ir tik jomsbūdingų renginių,
skirtųiškiliaiasmenybeipaminėti.Dažniausiaiminimosasme
nybėsgimimoarmirimometinės, tačiaupasitaiko ir išimčių.
Pavyzdžiui,PanevėžioVytautoMikalauskomenųmokyklaturi
netapiedešimttradiciniųmokyklosrenginių,susijusiųsukon
certais,konkursaisirfestivaliais.Taigimokyklavykdokryptingą
meninįugdymą,atsižvelgdamaįtai,kadV.Mikalauskasbuvo
žymuslietuviųpianistasirkompozitorius.
IgnalinosČeslovoKudabospagrindinėsmokyklosbendruo

menėsiekiapuoselėtivertybesirnuostatas,kuriomisvadova
vosigeografasprof.Č.Kudaba.Daugiausiapermokslometus
pasiekęmokiniai varžosimokyklos „Šauniausio kudabiečio“
konkurse,kuriameišrenkama10geriausiųjųmoksleivių.Taip
patkasmetmokyklarengiarajoninįČeslovoKudabosjaunųjų
geografųkonkursą.
JonavosrajonoPanoteriųPetroVaičiūnopagrindinėjemo

kykloje1997m.įsteigtasVaičiūniečiųklubas–vienintelistoks
klubasLietuvosbendrojougdymomokyklose.Klubuivadovau
jalietuviųkalbosmokytojametodininkėAudronėŽagunienė.
Nuo2002m.mokyklakartusuJonavosrajonosavivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi rengia rajoninį ben
drojo ugdymomokyklųmoksleivių kūrybos konkursą, skirtą 
P.Vaičiūnoatminimui.Klubastaippatkuriaspektaklius,rengia
parodas,konkursus.
Panevėžiomiestosavivaldybėstarybossprendimu1993m.

vienaiišmiestomokyklųbuvosuteiktaskunigoAlfonsoLipniū
novardas,tadnetrukusčiabuvoįkurtasjaunųjųlipniūniečių
būrelis, vadovaujamas istorijosmokytojosSkaidrėsZavad
skienės.Pirmaisiaisbūrelioveiklosmetaismokiniaibendravo
sukunigogiminėmis,studijavokunigoA.Lipniūnodienoraštį,
dabar stengiamasi skleisti kunigo gyvenimonuostatas visai
mokyklosbendruomenei.

Mokyklosmuziejus
Vienaišasmenybėsįamžinimoformų–mokyklosmuziejų

veikla.AntaiJonavosrajonoRuklos JonoStanislauskopagrin
dinėsmokykloskraštotyrosmuziejussiekiamokyklosbendruo
meneiperteiktisurinktąmedžiagąapiepirmąjįRuklospradinės
mokyklosmokytojąJ.Stanislauską.
1998m.gegužės12d.įkurtoKaunoJuozoGrušoirmokyk

los istorijos jaunųjųmuziejininkų grupelė studijuoja rašytojo
gyvenimą, analizuoja kūrybą, renka kraštotyrinęmedžiagą,
atsiminimus, pildo archyvinių nuotraukų albumą, dalyvauja
įvairiuoseprojektuose,rengiaekspedicijas.
PanevėžioAlfonsoLipniūnopagrindinėjemokykloje 1995m. 

įrengtaskunigoA.Lipniūnokambarys.Čiaeksponuojamiku
nigąmenantysdaiktai,surinktiišjoartimųjų,giminių,pažįsta
mų,saugomakunigoparašytair1933m.išspausdintaknyga
„Penkiųvalstybiųsostinėse“.

AS ME ny bIų įAM žI nI MAS MO kyk lų At rI bu tI kO jE, 
rEn gI nIuO SE Ir MO kyk lų Mu zIE juO SE

Kiekvienamokykla,bevalstybeisvarbiųdatųminėjimo,turi
tikjaibūdingųtradicijų,švenčių.Mokyklos,kuriųpavadinimuo
se yra įamžinti iškilių asmenybių vardai, siekia papildomos
misijos–deramaiįamžintišiąasmenybęsavomokykloje,kai
kada–vietosbendruomenėje.Įamžinimoformosyraįvairios:
renginiai,skirtiasmenybėsgimimoarmirtiesmetinėmspami
nėti,specialusmokyklos laikraštisarbamokyklosmuziejaus
kampelis,skirtasasmenybėsveiklainušviesti.

Mokyklosatributika
Kiekvienamokyklaturisavoatributiką–vėliavąir(arba)em

blemą.Kaikuriųmokyklųatributikojeyrapateiktasmokyklos
pavadinimeįamžintosasmenybėsbareljefas,pvz.,Klaipėdos
SimonoDacho progimnazijos, Kauno JonoBasanavičiaus
gimnazijosvėliavose.
JurbarkoVytautoDidžiojopagrindinėsmokyklosemblema– 

žaliosspalvosVytautoDidžiojoantspaudas,įkomponuotasbal
toapskritimofone.Šiemblemayrairmokykloslogotipas.
Kitųvėliavųsimbolikojegalimaįžvelgti įamžintosasmeny

bėsveiklossritį, pvz.,KaunoJurgioDobkevičiausvidurinės
mokyklosvėliava.J.DobkevičiusbuvoLietuvoskarolakūnas,
aviacijosinžinieriusirlėktuvųkonstruktorius.Tokiąpačiąsim
bolinęreikšmęgalimaįžvelgtiirkitųžymiųlakūnųS.Dariaus
irS.GirėnovardupasivadinusiosKaunoSteponoDariausir
StasioGirėnogimnazijosatributikoje.Logotipupapuoštane
tikmokyklosvėliava,betirpadėkosraštai,puodeliai,rašikliai,
lipdukai,marškinėliai.
KaunoTitoMasiuliojaunimomokyklosemblemojeVilniaus

televizijosbokštassimbolizuojaLietuvoslaisvę.T.Masiulisbuvo
vienasišSausio13osioslaisvėsgynėjų.Kaipžinome,balandis
yrataikossimbolis(žodis„titas“lotyniškaireiškia„balandis“).
Augalųmotyvaisimbolizuojabesimokantįjaunimą.Mokyklos
emblemą1996m.sukūrėmokiniaiirdailėsmokytojaIngrida
Aleksandronienė.
PanevėžioKazimieroPaltarokogimnazijagalibūtipavyzdys,

kaipmokyklasavosimbolikojeatspindinetiksavopavadinime
įamžintąasmenybę, josveiklą,bet ir katalikiškąugdymo(si)

Kultūrosveikėjai(rašytojai,poetai,kompozitoriaiirkt.)

Valstybės,visuomenės,tautiniaibeipolitiniaiveikėjai
(prezidentai,kunigaikščiai,rezistentaiirkt.)

Dvasininkaibeišventieji(kunigai,vyskupai, 
popiežiaiirkt.)

Švietimobeimoksloveikėjai(pedagogai,filosofai, 
kalbininkai,vertėjaiirkt.)
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Kitosasmenybėsįamžinimoformos
AnykščiųAntanoBaranauskovidurinėmokyklayraįsteigusi

specialųprizą–BARI,tiesiogiaisusijusįsumokyklospavadi
nimu.BARIkasmetskiriamasgeriausiemsir labiausiaisavo
veiklaįvairiosesritysepasižymėjusiemsmokiniams.
Kaikuriosemokykloseyraskiriamospremijos,stipendijos,

pvz., JurbarkorajonoKlausučiųStasioSantvaropagrindinėje
mokyklojeišAlgimantoSantvaroatminimofondo kasmetskiria
mosstipendijoslabaigeraismokymosirezultataisbaigusiems
irįbetkuriąLietuvosaukštąjąmokykląįstojusiemsmokiniams
(stipendijosdydis–1000JAVdolerių).Mokykladaugiaukaip
dešimtmetųsusirašinėjolaiškaissuužAtlantogyvenusiaStasio
SantvarožmonaAleSantvariene,kurinetikpasakodavoapie
poetą,betirdomėjosimokyklospasiekimais.
Kai kuriosemokyklose įprasta leistimokyklos laikraštuką.

Pavyzdžiui, KaunoMartynoMažvydo pagrindinėmokykla
leidžia laikraštį „Mažvydietis“. Širvintų rajonoBagaslaviškio
IgnoŠeiniaus pagrindinėmokykla nuo2003m. leidžiamė
nesinį laikraštį„Šeiniukas“,AkmenėsrajonoPapilėsSimono
Daukantogimnazijanuo1995m.gegužės5d.leidžialaikraštį
„Daukantiečiųžodis“.
Kaipmatome, asmenybių įamžinimas Lietuvosmokyklų

pavadinimuoseirjųugdymoveiklojeyraganaįvairus.Esame
įsitikinę,kadtokiaveiklayravisokeriopaiprasmingaugdymo(si)
požiūriu,todėlturėtųbūtipuoselėjama.

AistėKUNDROTAITĖ
Taikomosiosistorijosstudijųprogramosbakalaurė

Doc.dr.BenediktasŠETKUS
LietuvosedukologijosuniversitetoIstorijosdidaktikoscentrodirektorius

Kalbuosisuvienosdidžiausiųpra
diniųmokyklų Lietuvoje, Lentvario
pradinėsmokyklos, vadoveOna 
RAMANAUSKIENE.

Statistikarodo,kadJūsųmokykla
turidaugiausiapradiniųklasiųmo
kiniųrespublikoje...
Statistikaneklysta,2012–2013m.m. 

mokyklojemokėsi306vaikai.Pasta
raisiaismetaisjųskaičiusstabilizavosi.
Kitaismetais į pradines klases ateis
daugiaunei70pirmokėlių.Jaučiame,kadšeimosatsigauna.

Pagalgyventojų tautinę sudėtį Lentvaris – įvairiatau
tismiestas.Gretalietuviųesamalenkų,rusų,baltarusių,
armėnų,gruzinų... Irvisdėltodaugelis tėvųpatikisavo
vaikusJūsųmokyklai.
Taip,beveikpusėmokiniųyraišmišriųšeimų.Antaikokios

manomokiniųpavardės:Gruntmejer,Tolstych,Sergatiuk,Zak
ševskij,Čiupailoirpan.Manau,kadmokiniųtėveliuspirmiausia
patraukiakryptingasmeninisugdymas(dailėstechnologijos,te
atras,muzika,šokis),gražūs,naujibaldaiklasėse,kompiuteriai,
kiekvienojeklasėjeesančiosprieigosprieinternetoir,beabejo,
mokytojai.Mokytojai,kuriegeraiišmanosavodalyką,mokyto
jai–mokiniodraugai,patarėjai,organizatoriaiirvadovai.

Ar sunku kitakalbį prašnekinti lietuviškai, su kokiais
keblumaissusiduriamokytojai,kaipirmojeklasėjemokosi
geraikalbąslietuviškaiirtas,kurįreikiaprašnekinti?
Mokytojoprakaitasirdarkartąprakaitasbeividinėnuostata,

jogbūtinavaikąišmokytitaip,kadjisnesijaustųnemokąs.Dau
geliui kitataučiųsuteikiamagalimybė lankyti priešmokyklinio
ugdymogrupę.Joježaidimųformavaikaimokomi irmokosi
bendrautivalstybinekalba.

Mokiniaitobulėjanetikmokydamiesi,betirlankydamie
siįvairiuoserenginiuose.Prieškeleriusmetuslaimėjote
projektą,kurįpavadinote„Mizanscenųpilis“...
Mūsų „Mizanscenųpilis“ – tai tęstinis projektas, pradėtas

2000aisiais. Į jįkviečiamenetikLietuvosmokyklųaktorius,
betirdramoskolektyvusišLatvijos(Rygoslietuviškojimokyk
la),Lenkijos(Punsko,Seinų),Rusijos(Kaliningradolietuviškų
klasių).Projektastenkinoįvairiasvisuomenėsgrupes:ikimokyk
linioamžiausvaikus,moksleivius,švietimoirkultūrosdarbuo
tojus,tėvus,jaunuosiusaktorius.Juoparodėmevisuomenei,
kadmokiniųsaviraiškasvarbi formuojantmeninesvertybes,
kadteatrasugdobendrąjąvaikoelgesiokultūrąnetikscenoje,
betirgyvenime.

Jausakėte, kadJūsųmokykla yrameninės krypties.
Kokiebūreliaiveikiapopamokų?
Populiariausibūreliai:teatrostudija„Fėja“,choras,šokiųstu

dija„Spindulėlis“,dailėstechnologijųstudija,jaunųjųžurnalistų
būrelis,folkloroansamblis.

Gyvenameneuždaramepasaulyje.Bedaugeliomokyk
losdraugųLietuvoje,matyt,turitebičiuliųiružsienyje?
MaloniaiprisimenupirmąsiaspažintissuKaliningradosrities

lietuviųkalbosmokytojųasociacija(pirmininkasAleksasBartni
kas),Kaliningrado35uojulicėjumi(mokytojasAlgirdasKarmila
vičius;jisirlietuviškovyrųansamblio–vieninteliotokioRusijos
Federacijoje – „PenkieVaikia“ vadovas),Rygos lietuviškąja
mokykla(direktorėAldonaTreija),Lenkijoslietuviaisirdaugeliu
kitų.Draugųniekadanebūnaperdaug,oypačgerų.

Kasnaujolaukiamokiniųšiaismokslometais?
ŠiemetaibussusietisudidžiojopoetoKristijonoDonelai

čio300osiomisgimimometinėmis.Šiaidataiskirsimedaug
renginių,kaikuriejausurežisuotiirlaukiasavoeilės.Kadangi
mūsųmokyklameninėskrypties,taipaminėsimeTeatrųmetus:
naujispektakliaijaugimė„Fėjos“vadovėsAngelėsŠakalienės
mintyse.
NeliksimeabejingiirHolokaustotemai.Jukbeveikpusantro

tūkstančiožydųbuvonužudytiRūdiškėse,Žydkaimyje,Trakuo
se,Lentvaryje,Onuškyje,Aukštadvaryje(1446asmenys).

Dėkojuužpokalbį.
AlfonsasKAIRYS

yra to kia mo kyk la

Šokiųstudija„Spindulėlis“
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„Kogero,sunkutąnuomonęperformuoti,betturbūtreikia
profesinįmokymąarbaprofesinesmokyklasvizualiaiviešinti,
skleistiapiejasinformacijąperradijąirteleviziją.Irtaidaryti
gyvai,kadįprofesinesmokyklasateitųtiežmonės,kuriejomis
gąsdina“,–taipkalbėjovienaišVilniaustechnologijųirverslo
profesiniomokymocentrevykusiosrespublikinėskonferenci
jos „Profesiniomokymopatrauklumo ir įvaizdžio gerinimas“
dalyvių,Švietimo irmoksloministerijos (ŠMM)atstovėRūta
Žukauskaitė.
Tądienčiašurmuliobuvoitindaug:opiaLietuvosšvietimo

aktualijabesidomintysprofesiniomokymoįstaigųirbendrojo
ugdymomokyklųpedagogai,psichologai,socialiniaipedago
gai,neformaliojougdymo įstaigųatstovai,aukštųjųmokyklų
dėstytojai,reklamosįstaigųatstovai,įmoniųįvaizdžiokūrimo
specialistai susirinkoaptarti patrauklausprofesiniomokymo
įvaizdžio kūrimo strategijos, būdų ir vaidmens šiuolaikinėje
visuomenėje.Beto,buvoklausytasioficialiųpranešimų,daug
laikobuvopraleistadiskutuojant,šnekučiuojantissukolego
mis,atsakantįžurnalistųklausimus.Tieužkulisiniaipokalbiai,
atspindintysnemažiausvarbiasdabartinioprofesiniomokymo
realijas,likoitparaštėse,tačiaunorėtųsijasatskleisti,kalbėti
kurkasatviriau,neimumsįprasta.
ŠMMProfesiniomokymoirorientavimoskyriausvyr.specia

listėR.Žukauskaitėmumsdarkartąpriminėirapžvelgėprofe
sinėsmokyklosbeipačiosprofesijossampratospatrauklumą
lemiančiusveiksnius–atrodytų,tai,kąirtaipžinome,betgal
pernelygkukliaipabrėžiame.Kaipvienąišprofesiniomokymo
privalumųjinurodėpraktiniumokymupagrįstąmokymopro
cesą,kurissuteikiajaunuoliuikurkasdaugiauvertingųkom
petencijųirgalimybiųsėkmingaitęstibūtentprofesinękarjerą,
palygintisubeveiktikteorinįišmanymąsuteikiančiųaukštųjų
mokyklųprogramomis.
Antrasis privalumas, specialistėsmanymu, – profesinio

mokymoprogramosegausupasirenkamųjųdalykų,modulių
(lygiaikaipirgimnazijose),vadinasi,galimatinkamaipasirengti
tolesnėmsstudijomskolegijojearuniversitete,juolabkaipro
fesiniųmokyklųabsolventamsskiriamipapildomibalaistojant
įkoleginiųiruniversitetiniųstudijųprogramas.Beje,ŠMMšiuo
metuaktyviairengiaprofesinękvalifikacijąpatvirtinančiąkredi
tųsistemą,kuriospagrinduspecialistopraktiniaiįgūdžiaibus
pripažįstami kaip lygiaverčiaiakademinį išsilavinimą turinčio
asmenskvalifikacijai.Tad,regis,stengiamasigrįžti į logiškai
pamatuotosasmenspatirtiesvertinimovėžes.
Irtrečiasis,nemažiausvarbus,aspektas–intensyvusprak

tinioprofesiniomokymogerinimas,susidedantisišsektorinių
praktiniomokymo centrų steigimo bei profesijosmokytojų
kompetencijųtobulinimo.

pro fe si nis mo ky mas ke lia spar nus

Tuo įsitinkintigalėjoVisuotinėsprofesiniomokymo įstaigų
atvirų durų dienos renginiuose lankęsis švietimo irmokslo
ministrasDainiusPavalkis,kuriambuvopristatytasvienasiš
dviejųVilniaustechnologijųirversloprofesiniomokymocentre
rengiamųsektoriniųpraktiniomokymocentrų.Ministras,kar
tusuprofesiniomokymoprogramomisbesidominčiųmokinių
grupėmisišVilniausmiestoirrajonobendrojougdymomokyk
lųapžiūrėjęsEnergetikosirmechatronikosskyriauspraktinio
mokymodirbtuves,susirinkusiesiemsvėliaukalbėjo:„Užsienio
šalyselabaipopuliaruvidurinįišsilavinimąįgytikartusukvalifi
kacija,opaskuispręsti–artęstimokslusaukštojojemokykloje,
arpradėtidirbti.Labaiskatinčiauirmūsųmokinius,ypačma
žiaulinkusiusįakademinęveiklą,baiguspagrindinęmokyklą
rinktisprofesinįmokymą.“Lygišgausybėsragotąkartpasipylė
žiniasklaidosatstovųklausimaiapieakivaizdžiaimodernizuo
jamoprofesiniomokymogalimybesirperspektyvas.Atrodytų,
būtent tokiodėmesionusipelnęsprofesinismokymasgalėtų
numalšintivisdargajusstereotipus,nesakivaizdu–gąsdina
tie,kurieapiešiandieninįprofesinįmokymąničniekonežino.

Vilniaus technologijų ir verslo profesiniomokymo centro
AdministravimoirpaslaugųskyriausvedėjaVirginijaStanke
vičienė taippatpabrėžė loginęasmenybėsugdymosi seką,
kuriospagrindupirmiausiajaunasžmogusturėtų„pasimatuoti“
specialybę,perkurkastrumpesnįlaikąirvisiškainemokamai
perprastivienoarkitodarbospecifikąirtiktadasiektiaukštumų,
ypačtodėl,kaddabarprofesinėmokyklaneprimenantitos,kurią
baigėmokiniųtėvai.„Europosstruktūriniųfondųparamaleido
atnaujintimokymobazę,kurtiinovatyviaspraktiniomokymoga
limybes,todėltaiturėtųpaskatintiskeptikuspagaliausuprasti,
jognamasstatomasnenuostogo,onuopamatų,irįprofesinį
mokymąžvelgtipozityviai“,–viliasiV.Stankevičienė.
Jai pritarė apie profesiniomokymo įvaizdžio formavimo

psichologiniusaspektuskonferencijosdalyviamskalbėjęspsi
chologasTomasLagūnavičius:„Užmirštame,kadbeįgūdžių
niekonebus.Sako,žiniųvisuomenė...Kokiažiniųvisuomenė?
Įgūdžiųvisuomenė!Kaižmogusturiįgūdžių,jogalimybėskur
kasdidesnės.Naujausimoksliniaityrimaiįrodė,kadpramonės
įmoniųvadovai,kuriesavoišsilavinimąįgijopirmiausiaprofe
sinėsemokyklose,dirbakurkassėkmingiau,nes jiepuikiai
suprantasavosritiesaplinkąiržino,kąirkaipdirbajosdarbinin
kas.Suformuotiįgūdžius–tokiapridėtinėprofesinėsmokyklos
vertė.“Psichologastaippatpabrėžėryšiųsuvisuomenesvar
bą:„Pirmiausiareikiaformuotinuostatą,kadbaigtiprofesinę
mokyklą,kaipirmuzikosardailėsmokyklą,yraprestižas.Jei
baigusmuzikosmokyklą,toliau–konservatorijairakademija,
tai turėtųvykti ir suprofesinėmismokyklomis.Lietuvojepri

Profesinismokymas
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dėtinęvertękuriatik33proc.kvalifikuotųgamybojedirbančių
specialistų,visakitadalis–gyvenantiejiišmokesčiųmokėtojų
pinigų.Vadinasi, tie33proc. turibūti labaigeraikvalifikuoti,
bettainereiškia,kadčiatodarbininkokarjerairbaigiasi:kitas
žingsnis,pavyzdžiui,kolegija,darkitas–universitetinisbaka
lauras–irtukaipspecialistasvisadajudiįpriekį.“
Požiūrio,kadprofesiniųmokyklųmokiniainemotyvuoti,mo

kosinenoriaiaryratiesiogberaščiai,keitimas,konferencijos
rengėjųmanymu,taippatreikalingasypatingosatidos,todėl
renginyje dalyvavo ir pranešimą skaitė vizualinės reklamos
gamintojospecialybępobakalaurostudijųpasirinkusiSvajūnė
Ungurytė.Mergina,vienąišLietuvosuniversitetųpagalmoky
mosi rezultatusbaigusipirma,palygintisukursokolegomis,
tikinorenginiosvečiusnėkieknesigailinti,kadpoaukštosios
mokyklos pasirinko profesinęmokyklą: „Universitetemums
sakė,kadbaigęstudijasdirbsimeministerijoseirsavivaldybė
se,tačiaunekaskitas,odarbasmannuėmėrožiniusakinius,
nespajutau, jogneturiupriemonių,padedančiųdirbtidarbą.
Ėmiauieškotibūdų,kaipįsigytireikalingųįgūdžių,irįstojauį
profesinęmokyklą.“
ApieprofesinįmokymądiskredituojančiusįsitikinimusV.Stan

kevičienėteigė:„Šisįvaizdis,kadprofesinėmokyklayraskirta
antrarūšiams,silpnesniemsarnetokiemsgabiems,lemiamas,
kaikalbameapiesusiformavusiąvisuomenėsnuomonępro
fesiniųmokyklųatžvilgiu.Pasmusatėjęmotyvuotimokiniai,

turintysaiškųtiksląirjosiekiantys,stebinasavolaimėjimais,
osilpnesniejiįgyjasparnus,nesgalbūtsavomokyklosebuvo
nustumtiužborto.Čiamokosito,kasjiemsprieširdies.“Oštai
S.Ungurytėstereotipą,kadįprofesinesmokyklasstojatiktie,
kuriemstrūkstamotyvacijos,laikovisiškainepagrįstu:„Galiu
drąsiaipaneigtišitąmitą.Darpriešstodamaįprofesinęmokyklą
pažinojaunemažaigabiųžmonių,pomokyklosarbapostudijų
aukštosiosemokyklosepasirinkusiųtokįstudijųbūdą.“

Vienatikraiaišku–visojeLietuvojemažėjantmokiniųskai
čiuikiekvienamokykla,siekdamaaktyviaikonkuruotišvietimo
paslaugųrinkoje,turikurtiteigiamąįvaizdįirplėtotiryšiussu
visuomene.Taip jaususiklostė,kadperpastaruosiusmetus
bendrojo lavinimomokyklos uždaromos, tačiau į profesines
mokyklasstojančiųmokiniųskaičiusjautrejetąmetųnesikeičia.
Artainaujųtendencijųšvietimosrityjeformavimosiženklas?
Kadanginežinomeviskoikigalo,daugkamsuprasti,oypač
prognozuoti,galiprireiktilaiko.Tai,kasbuvovakar–istorija,
dažnai profesiniamemokymemenanti įsišaknijusiusneigia
musstereotipus,orytdienayrakupinaiššūkių.Tikimasi,kad
konferencijosmetu aptartos dabarties aktualijos leis šiems
išbandymamstinkamaipasirengti.

TomaGRABAUSKAITĖ
Vilniaustechnologijųirversloprofesiniomokymocentro

Vystymoskyriausvedėja

Vykdant bendradarbiavimo sutartis tarp
Kaunomechanikosmokyklos,AlytausirMari
jampolėsprofesiniorengimocentrų,Ukmergės
technologijų ir verslomokyklos bei Švietimo
mainųparamosfondo,2012–2013m.m.Kauno
mechanikosmokyklaadministravodumobilumo
projektus ir buvo partnerėAlytaus profesinio
rengimocentroprojekte.
LeonardodaVinci programosprojektai su

teikiagalimybęmokiniamsirmokytojamsstažuotis,keltisavo
kvalifikacijąirtobulintiprofesinesbeibendrąsiaskompetencijas
EuroposSąjungosmokymoįstaigosebeikitoseorganizacijose,
naudojantisEuroposKomisijoslėšomis.
Kaunomechanikosmokyklos parengtas projektas „Auto

mobiliųremontospecialybiųmokiniųtobulinimasisdirbantsu
diagnostineaparatūra“suteikėprogą24automobiliųremonto
specialybiųmokiniamsišpartneriųmokyklųdvisavaitestobu
lintisavoprofesinius įgūdžiusSlovakijos irŠkotijosmokymo
įstaigose.Šiosmokymo įstaigosužsienyjepasirinktos todėl,
kadjųmokymobazėsaprūpintosnaujoviškiausiaisįrenginiais,
„Bosch“,„Toyota“irkitųgarsiųfirmųdiagnostinėmisįrangomis.
Įgyvendinantprojektą„Automobiliųremontoirmetaloapdirbimo
specialybiųmokytojųprofesiniųkompetencijųtobulinimas“16
mokytojųišpartneriųmokyklųvienąsavaitękėlėsavokvalifi
kacijąSlovakijosirDanijosaukštesniosioseprofesiniorengimo
mokyklosenaudodamiesinaujausiomistechnologijomis.

BūdamipartneriaisAlytausprofesiniorengimo
centroadministruojamameprojekte„Mobilumo
praktika–profesiniųkompetencijųtobulinimas“
atrinkome16automobilių remonto ir elektros
įrenginiųremontospecialybiųmokinių įdviejų
savaičiųstažuotesAustrijos,ČekijosirŠvedijos
profesiniomokymocentrus.Šiemokiniai įgijo
profesinėspatirtiesdirbdamiAustrijosirČekijos
automobiliųservisuosebeivienos išŠvedijos

profesiniorengimomokyklųgamybinėjebazėje.
Stažuotėsemokiniainetikįgijoprofesinėspatirties,betirsu

sipažinosuužsieniošaliųkultūra,istorija,jaunimoproblemomis,
darbotvarka,galėjoįsivertintisavobendrąsiaskompetencijas
irpalygintijassuužsieniošaliųjaunimokompetencijomis.
Mainųvizitųdalyviaibirželįsusirinko įKaunomechanikos

mokyklojesurengtąMokymosivisągyvenimąprogramospro
jektųbaigiamąjąveiklosrezultatųsklaidoskonferenciją.Vizitų
dalyviaiaptarėsavoveikląstažuotėse,dalijosiįgytapatirtimi.
Kiekvienaismokslometais vykstančių stažuotis užsienyje

mokiniųdaugėja,taiskatinajuosgeriaumokytisanglųkalbąir
gilintisįpasirinktosspecialybėsprofesinespaslaptis.

SauliusMERECKAS
VŠĮKaunomechanikosmokyklosprojektųvadovas

Vi sas straips nis www.sac.smm.lt (Švie ti mo nau jie nos – Re dak ci jos pa štas). 

Mo ki niai  
sta žuo ja si  
už sie ny je

Vilniaus technologijų ir
versloprofesiniomokymo
centro(VTVPMC)maketa
vimo profesijosmokytoja
VilmaGudeikaitėdalyvavo
Vilniaus universitetoUž
sieniokalbųinstitutokoordinuojamoprojekto„Integruotodalyko
iružsieniokalbosmokymoplėtraugdymoprocese“kursuose,
kuriuosepatobulinimosavointegruotokalbosirdalykodidak
tinesiranglųkalboskomunikacineskompetencijas.
Šio palyginti naujometodo taikymasmokykloje padeda

mokytojamskūrybiškiaudirbti,aktyvintimokymoirmokymosi
procesus,taikytipraktiniusdarbometodus.Jisugdomokytojų
irmokiniųmotyvaciją ir šiųdienųpasaulyje reikalingaspro

fesines bei žmogiškąsias
kompetencijas.
V. Gudeikaitės paste

bėjimu, taikant integruoto
kalbos ir dalykomokymo
metodąsusiejamosdalyko

irkalbosžinios,otai,bejokiosabejonės,skatinamokytojus
tobulėti,ugdytidalykinesirkalbineskompetencijas,lavintimo
kymoįgūdžius.Mokytoja įsitikinusi,kadpamokosetaikomas
integruotasdalyko ir užsienio kalbosmokymometodaspa
skatinsmokiniuslabiaudomėtisdėstomudalyku,tadpadidės
irjųmotyvacija.

VaidaRAČIALIENĖ
VTVPMC mo ky to ja

dvikalbis dalyko dėstymas  
stiprina mokymosi motyvaciją
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SuvirinimoagregatąTPM2510,1997m. •
PurkštuvąJARMETP128,2000m. •
Automobilį„VWCaravelle“,1985m. •
Automobilį„VWPassat“,1992m. •
CirkuliacinįsiurblįLP80125/1243kW,2003m. •

Kompiuterinėsįrangoskomplektą,2004m. •
VejapjovęLM2155MD,2004m. •
Asmeninįkompiuterį„VectorAK07“(3vnt.),2004m. •
Asmeninįkompiuterį„VectorAK07“,2005m. •
Kompiuterį„OptiPlexGX270“(2vnt.),2004m. •

Rokiškiotechnologijos,versloiržemėsūkiomokyklaišbalansoįbalansąperduoda
mokyklainereikalingąarbanetinkamąnaudotivalstybėsilgalaikįturtą:

Informacijatel.:(8458)68078,869802561.

Direktorius LeonasKilius

Arba – nenorėti būti išlaikytiniu, gyvenančiu iš pašalpų,
lengvųatsitiktiniųuždarbių,senųtėvųpensijos.Nenorėtibūti
amžinubedarbiu,klejojančiuapiepasakiškasgalimybesuž
sienyje.Norėti,labainorėtiišmoktiamato.Irsuprasti,kadnet
pačiomisekstremaliausiomissąlygomistavo,jaunasžmogau,
gyvenimaspriklausonuopatiespasirinkimų,valiosirpastan
gų.Ogalimybėsištiesųvisadayraneribotos.Tos,kuriosslypi
tavyje.Tikpatikėtijomisturipats.
Yrajaunuolių,kurieišbendrojougdymomokyklųišeinataip

niekoirnesupratę,beveikniekoneišmokę.Otaireiškia,kad
profesinėjemokyklojebendrabučioauklėtojamokysjuospa
prasčiausiųhigienosįgūdžių:nuleistivandenįtualete,valytis
dantis,persivilktiapatiniusdrabužius...Lietuviųkalbosmokytoja
stengsisprimintipagrindinesgramatikostaisykles,oprofesijos
mokytojai,gražiaikalbant,atversdurisįvisiškaikitą,tavoama
to,nepatirtųgalimybių,pasaulį.Šiamepasaulyjetugaliišmokti
taptioriu,nepriklausomu,saveišlaikančiužmogumi.Arbanet
tobulėtiirsiektidaugiau.Jeiįdomu,Lietuvoješiuometugyvena
irdirbanevienaslabaiturtingasžmogus,milijonierius,savo
karjerąpradėjęspoprofesinėsmokyklos.
Švietimo irmoksloministrasDainiusPavalkisnesykį yra

kalbėjęs,kad„visuomenėspožiūrisįprofesinįmokymąkeičiasi,
profesinismokymasLietuvojeyraganaaukštoskokybės,orien
tuotasįdarborinkaireikalingųspecialistųrengimąirkartuišlai
kantisbalansątarppraktiniųįgūdžiųirplatesnioišsilavinimo“. 

Švietimoirmoksloministerija(ŠMM)artėjančiųmokslometų
išvakarėseprofesiniammokymuiskyrėnetradiciškaidaugdė
mesio.VeikląpradėjošvietimoirmoksloministroD.Pavalkio
įsakymusudarytadarbogrupė,kuriaivadovaujaviceministrė
GenoveitaKrasauskienė, rengsianti siūlymusdėlProfesinio
mokymoįstatymokeitimo.KaipinformuojaŠMMKomunikaci
josskyrius,įstatymastobulinamas,siekiantsuartintiprofesinio
mokymopasiūlą irdarbo rinkospaklausą, laiduotigeresnes
sąlygasdiegtipameistrystę,kadprofesinismokymaskuogeriau
atitiktųdarborinkosporeikius.Pameistrystėstema„Švietimo
naujienos“ypačdomėjosivisąbalandį.Tačiaupasidžiaugtibe
veikneradokuo,nespameistrystėdaryratikplanųirsvajonių
lygio. Išskyrus privačią amatųmokyklą „Sodžiausmeistrai“ 
(J.Šorys„Sodžiausmeistrai“,„Švietimonaujienos“,Nr.5).

ŠiąvasarąŠMMbuvoaptartospameistrystėsperspektyvos
Lietuvoje irpraktiniomokymo realiosedarbovietoseklausi
mai. Pasitarimą organizavo viceministrėG.Krasauskienė,
jame dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo viceministras
AivarasTušas,profesiniomokymoįstaigųvadovai.Susitikime
tartasi,kaipdidintidarbdaviųvaidmenįrengiantspecialistus,
kaipdarbdaviusaktyviaiįtrauktiįprofesiniomokymoirstudijų
praktinėsdaliesorganizavimą.Profesiniomokymoįstaigųva
dovaikalbėjoapiegerąjąpatirtįirgalimasrizikasorganizuojant

Profesinismokymas

ne bū ti... iš lai ky ti niu! praktinįmokymądarbovietoje.Jiepateikėsiūlymųdėltolesnio
pameistrystėsdiegimo.
Europos lygiu pabrėžiama pameistrystė – tai profesinio

mokymosiforma,kaibesimokantysasmenysdaugmokymosi
laiko praleidžia įmonėse ir darbdaviai prisiima atsakomybę
užmokymo įgyvendinimą.Tačiau,pasakšvietimo irmokslo
ministroD.Pavalkio,Lietuvainereikiaaklaikopijuotikitųša
liųpatirties,nesmūsųprofesiniomokymosistemasėkmingai
taiko ir stiprina tokias pameistrysčių formas kaip gamybinė
praktikaįmonėje.

Įpraktikąorientuotasprofesinismokymas,pasakšvietimo
irmoksloministro, atspindi bendrąEuroposSąjungos šalių
tendencijąartintidarboirmokymosritis.Europoslygiuvisla
biaupabrėžiamasprofesiniomokymo,organizuojamorealioje
darbovietoje,vaidmuosprendžiantjaunimonedarboproblemą.
Liepos pradžioje įsteigtasEuropos pameistrysčių aljansas,
jungiantisEuroposšaliųvaldžios,versloirsocialiniųpartnerių
organizacijųatstovus.

Švietimoirmoksloministerijosprioritetasprofesiniomokymo
srityje–stiprintipraktiniomokymokokybę,daugiaulaikoskirti
praktikaidarbovietoje,investuotiįprofesijosmokytojųmoky
musirkvalifikacijostobulinimą,atnaujintiprofesiniomokymo
programas ir siūlyti didesnęmokymosi formų įvairovę.Šiuo
metu panaudojant ES paramą Lietuvoje kuriamimodernia
įrangaaprūpintisektoriniaipraktinioprofesiniomokymocentrai,
kuriuosegalipraktikuotisnetikprofesiniųmokyklųauklėtiniai,
betiraukštųjųmokyklųstudentai,įmoniųdarbuotojai.

Įprofesinesmokyklaspriimamimokiniainuo14metų.Dau
giaukaip70šaliesprofesiniomokymoįstaigųsiūloapie300
įvairiųprofesiniomokymoprogramų:architektūrosirstatybos,
gamybos irperdirbimo, inžinerijos,kompiuterijos,meno,so
cialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto, žemės
ūkio,miškininkystėsiržuvininkystėsirt.t.Šiemetikirugpjūčio
vidurioprašymuspadavėper12tūkst.kandidatų,taisudaro
daugiaukaip60proc.visųgalimųpriimtimokinių.Per5tūkst.
kandidatųjauturiįgijęvidurinįišsilavinimą.

PasakD. Pavalkio, Lietuvoje sėkmingai taikomi įvairūs
praktiniomokymomodeliai:„Turimemodernizuotasprofesines
mokyklas,kuriosedidžiąjądalį–apie70proc.–mokymosi
laikosudaropraktinismokymasmokyklojearįmonėje.Profe
siniomokymoįstaigųvaldymostruktūrosetiesiogiaidalyvauja
verslo įmonės, darbdaviai teikia profesinėmsmokykloms
siūlymusirinformacijądėlspecialistųporeikiojųregione,pri
sideda rengiantmokymoprogramas ir kartu jas įgyvendina,
paskuiįdarbinaabsolventus.Profesinesmokyklasbaigiančių
mokiniųkvalifikacijąvertinaakredituotoskompetencijųvertini
moįstaigos,tokioskaipPramonės,prekybosiramatųrūmai.
Darbdaviųvaidmuovertinantprofesiniųmokyklųabsolventų
įgyjamaskompetencijastikdidės.“

Mūsųinf.



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

19

studijuoti orlaivių pilotavimą.Treni
ruoklis leidžia imituoti keturių tipų
lėktuvus. Padedant instruktoriams
išmokstama paleisti orlaivių varik
lius, riedėtižeme,skristivizualiai ir
išbandyti save avarinėse situacijo
se.Šiemetįrengtasnaujasskrydžių
valdymo treniruoklių kompleksas
EXPERT;joekranestudentaimatys
tikrąaerodromovaizdąsuvisaisja

me judančiais lėktuvais, automobiliais, specialiąja technika,
žmonėmis.Programinėįrangapadedaimituotiskrydžiusesant
pačioms įvairiausioms gamtos sąlygoms– lyjant, sningant,
tvyrantrūkui,esantperkūnijaiirtamsai.Statomaslaboratorijų
korpusas;nupirktaaerodromopriežiūrostechnika.

Šiuometu institute veikia trys katedros ir kiti padaliniai.
Aviacijosprietaisųkatedros dėstymoobjektas – aviacinė
elektronika,aviacijoselektrosįrenginiai.Katedrojevykstastu
dijospagalpirmosiosirantrosiospakoposprogramas,taippat
irdoktorantūrosstudijųprogramas.Atliekamimoksliniaityrimai.
Aviacijostechnologijųkatedrosdėstymoobjektas–orlaivių
pilotavimas ir skrydžių valdymas.Čia atliekami šiuolaikinių
aviacijostechnologijų,strateginiovystymoproblemųirkitityri
mai.Aviacinėsmechanikoskatedrojestudijosvykstapagal
pirmosiosirantrosiospakoposprogramas.Pagrindinėsmokslo
tyrimųkryptys:naujųjųaviacijostechnologijųvystymas;bepi
ločiaiorlaiviaiirjųtaikymasciviliniaistikslais;sklandytuvųae
rodinamika;vėjojėgainiųaerodinamika.Aviacijosinžinerijos
praktikųbazėsveikla–orlaiviųtechninėspriežiūrosspecialistų
teorijos ir praktikosmokymųorganizavimas bei dokumentų
rengimas.BendradarbiaujamasuLietuvoskarinėmisoropa
jėgomis,Valstybėssienosapsaugostarnyba,suinteresuotomis
privačiomisbendrovėmisirkt.Aviacijosspecialistųkvalifi
kacijostobulinimocentrasvykdointegruotąavialinijųpilotų
mokymą,pilotųpermokymą,rengiapilotusmėgėjusirpilotus
instruktorius,organizuojateoriniuskursus,aviacinėsanglųkal
bosmokymus.Skrydžiųpraktikųbazėvykdopraktiniuspilotų
mokymus,taippatpraktiniusmokymus,kuriųdalyviamsgali
būtisuteiktoslicencijosarbakvalifikacija(komercinėsaviacijos
piloto, pilotomėgėjo, daugiamotorio orlaivio piloto, skrydžio
instruktoriausirkt.).Skrydžiųvaldymopraktikųbazėren gia 
praktiniusskrydžiųvadovųmokymus.
Nuo1994m.institutasrengiatarptautinesirLietuvosavia

cijaiskirtasmokslineskonferencijas:kasmetLietuvojeįvyksta
po dvi konferencijas.Kas antrimetai rengiama tarptautinė
konferencija„Aviation“. InstitutastaippatprisidedaprieVar
šuvos technologijos keliaujančios tarptautinės konferencijos
„Oreivystėstyrimaiirstudijos“.Leidžiamas kasmetinismokslo
žurnalas„Aviation“.Aviacijosirkosmosoinžinerijosklausimais
institutasbendradarbiaujasudaugeliuEuroposšaliųinstitucijų
irtarptautiniųorganizacijų.
Puoselėjamosrealiosviltys,kadinstitutastapsESregioninių

aviacijos specialistų rengimo centru.Plečiamas tarptautinis
bendradarbiavimas–Latvijosaviatoriainorėtų,kadpraktiniusjų
mokymusatliktųAntanoGustaičioaviacijosinstitutas.Darbinė
aviatoriųkalba–anglųkalba.Nuošiorudensirlakūnų(vėliau
iraviacijosinžinierių)mokymaivyksanglųkalba.

Apievadovą
Institutovadovas–prof.J.Stankūnasperdvidešimtmetų

subūrė kūrybingą kolektyvą.Apie lakūnodarbo specifiką jis
teigia, kadbeatsidavimoaviacijai ir entuziazmobūtų labai
sunku. Paklaustas, ar greitai prabėgo tie dvidešimtmetų, 
J.Stankūnastvirtina,kad„laikastiesiogdingo...“

ParengėVytautasMANKEVIČIUS

Aviacijos raida Lietuvoje žengia
koja kojon su pasaulio oreivyste.
KaroaviacijosLietuvojeistorijapra
sidėjo1919m.Tuopatmetuduris
atvėrėirpirmojikarolakūnųmokykla,
kuriąbaigėpirmųjųlietuviškųlėktu
vųkonstruktorius,bandytojasJurgis
Dobkevičius,Lietuvoskaroaviacijos
viršininkas,brigadosgenerolasAnta
nasGustaitisirkitižymūsaviatoriai.
AtkūrusLietuvosnepriklausomybętuometisVilniaustech

nikosuniversiteto rektorius prof.EdmundasKazimierasZa
vadskisirprof.JonasStankūnasbuvoAviacijosinstitutoprie
Technikosuniversitetosteigimoiniciatoriai.

Vilniaustechnikosuniversitetotarybossprendimu1993m.
vasario11d.buvoįkurtasfakultetoteisesturintisAviacijosins
titutas.JodirektoriumipaskirtasJ.Stankūnas.Prasidėjolabai
aktyvūsdarboirkūrybosmetai.1997m.lapkričio13d.institutui
suteiktasAntanoGustaičiovardas.Taireiškėinstitutopripažini
mą.NuopatįsikūrimoinstitutasbendradarbiaujasuGenerolo
JonoŽemaičioLietuvoskaroakademija.2007m.pasirašyta
VilniausGedimino technikos universiteto irGenerolo Jono
ŽemaičioLietuvoskaroakademijossutartisdėlbendradarbia
vimorengiantaviacijosspecialistuskraštoapsaugai.Dirbama
pagaljungtinesmokymoprogramas.Kariūnamskaromokslai
dėstomikaroakademijoje,oaviacijosmokslaiirpraktikosmo
kymai–Aviacijosinstitute.Baigęstudijasabsolventaigauna
jungtinį abiejųmokymo įstaigų vadovų pasirašytą aukštojo
mokslodiplomą.

2008m.buvoparengtairLRVyriausybėspatvirtinta„Avia
cijos specialistų rengimo irmokomosios bazės atnaujinimo
2008–2013metųprograma“.Jos tikslas–pagerintiaukštos
kvalifikacijos specialistų rengimą pagal Europos aviacijos
saugosagentūrosirCivilinėsaviacijosadministracijospriimtus
bei kitų teisėsaktų nustatytusaviacijos specialistų rengimo
reikalavimus.
Užtikrinti aviacijos specialistų rengimo reikalavimus insti

tutui buvo sudėtinga, nesnepakako lėšųorlaivių pilotavimo
ir skrydžių valdymo studentų praktiniamsmokymams, buvo
susidėvėjęsirnepakankamasmokamųjųorlaiviųparkas.Mo
komuosius lėktuvusbuvobūtinaremontuoti irkeistinaujais.
Valstybėsužsakovams–Lietuvoskariuomenėskarinėmsoro
pajėgomsirValstybėssienosapsaugostarnybaiprieVidaus
reikalųministerijos– reikia sraigtasparnių pilotų.Buvobūti
na įsigyti ekonomiškųmokomųjų sraigtasparnių, atnaujinti
susidėvėjusmokomųjų lėktuvų treniruoklius.Pagalaviacijos
specialistųrengimoreikalavimus20proc.orlaiviųpilotavimo
programosskrydžiųpraktiniomokymogalibūtiatliekamamo
komojolėktuvotreniruokliu.Pagaltarptautinėscivilinėsaviaci
josorganizacijosreikalavimusorlaiviųpilotusrengiantiįstaiga
privalo turėti skrydžių praktiniomokymo bazę su dirbtinės
dangoskilimoirtūpimotaku.Mokamasisaerodromasturibūti
sertifikuotasteiktioronavigacijospaslaugas.Deja,nepakako
patalpųaviacijosstudijųprogramųmokamosiomslaboratori
jomsirtreniruokliams.

Siektiužsibrėžtųaviacijosspecialistųrengimoirkvalifikaci
jostobulinimotikslųvissunkiaunetikdėlgriežtėjančiųavia
cijosspecialistųrengimoreikalavimų,betirdėlkonkurencijos
sparčiaikintančiojetarptautinėjeaviacijosspecialistųrinkoje.
Galimateigti,kad2008–2013m.veiklosprogramabuvoįgy
vendinta:institutassuformavomokomąjąbazę;2010m.įsigyti
nauji lėktuvai: trysCessna172SP, vienas dvimotorisPiper
SenecaVPA34220T;2010įrengtasskrydžiųnavigacijosir
procedūrųtreniruoklisFNPTIIMCC,skirtasplanuojantiesiems

Susipažinkime–profesijos

An ta no gus tai čio avia ci jos ins ti tu tas – 20 veik los me tų 

Šiemetai Lietuvosaviacijos istorijoje ju
biliejiniai – švenčiamos 80osios Stepono
DariausirStasioGirėnoskrydžioperAtlantą
metinėsirVilniausGediminotechnikosuni
versitetoAntanoGustaičioaviacijosinstituto
20asisveiklosjubiliejus.
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Sveikas,pasauli!

AšesuDariusLeonavičius,atvykauišUrugvajausirjaučiuosi
urugvajietis,norsmanotėvasyratikraslietuvis.
UrugvajusyraPietųAmerikoje.Taišalis,nutolusi20000km

nuoLietuvos.Beto,taišalis,kuriojevisadašilta,žmonėsšyp
sosiirdėkojaužtai,kąkiekvienądienąduodagyvenimas.
Gyvenau tenai 17metų.Dabarman19...Palikau šeimą,

draugus–viską.Atvažiavauirjaučiu,kadgimiaudarkartą.
Buvo labai sunku, bet po truputį imupriprasti.Čia šalta,

sniegas, saulėsmažai.Nenoriu sakyti, kad čia blogai, bet
man kažko trūksta.Mokausi Lietuvių namuose,mokykloje,
kuriojemokosilietuviųvaikaiišvisopasaulio,daugumakalba
rusiškai.
Čiavisižmonėskitokieneimes,todėl–mesypatingi,visi

muspažįsta.
Gyventibendrabutyjeirmokytisšiojemokyklojemanpatinka,

susipažinausudaugybegerųžmonių,tikraigerų,nors,aišku,
yrakvailių,betjųvisurbūna.
Sunkukeistisavogyvenimą,jobūdą,betvistiekkiekvienas

žmogusturilinksmaigyventiirdžiaugtis,kadirkokssunkus
būtųgyvenimas.

Da rius,IIIGkl.(mokyt.VilmaVilkytėŽemaitaitienė)

AtskridauįLietuvąišUrugvajausprieš4metus,
išėjauišorouosto,sustojau,

įkvėpiaugiliai,
žiūrėjauaplinkuiirjaučiau,

lygšitoježemėjebūčiaujaubuvusianksčiau.
Visimanęsklausė:arčiamansunku!

Taip,aišku,sunku,
Atvažiavau,nesnorėjaupažintitėčio
kultūrą,naujusdalykus,kitąžemyną,

oypačpamatyti,pajausti,užuostisniegą.
Urugvajujesniegonėra,

niekadanebuvo,nesnigoirnemanau,kadsnigs.
Niekadanepamiršiu,

kaiatsikėliau,užėjaupasdraugęišUkrainos,ojižiūriįmane
sušypsenairsako:

„Liepa,laukeyrasniego“...
Bėgauprielango,

atitraukiauužuolaidasirnegalėjaupatikėti,
kadpagaliaupamačiau...

Manoveidasbuvokaiptrejųmetukųvaiko,
kuriampergimtadienįpadovanojodviratį,

neįtikėtinasjausmas,vaizdas,
norspalyginęssulietuviška

žiema,tadiena,kaiiškritopirmassniegas,buvoniekas!
Laikasįmokyklą,sustojaupriebendrabučiodurų,

išėjau,atsistojauirjaučiausi
kaipkątikgimęsvaikas,kurisnemokavaikščioti.

Laikytisniegąrankose,tirpstantįlėtai,
virstantįvandeniu,lašu,kaipalieti...

Pasakiau:„Čiataippat,kaippasmusšaldiklyje!“
Priprataugreitaipriemiesto,žmoniųkalbos.

Priesniego...
Irpradėjaulaisviauvaikščioti,kvėpuoti,kalbėti.

Mesesamypatingivaikai,
pakeitęsavogyvenimątaipgretai,kiektrunkaakimirka.

Taitaspats,kaipgimtiišnaujo,
20000km–labaidaug.

Niekadanepervėlukeistisavogyvenimą.
Ten,kurbūsi–Lietuvabussutavim.
Anksčiauarvėliauvisisusirinksime.

Betkolkastegulkitisužino,kokiemesesame,
kokiagražiLietuvosistorija,praeitis...

Reikiamokėtirizikuoti,
mokėtipakeistisavogyvenimą,nesniekadanežinosi,

kasužnugarostavęslaukia.
Ačiūužtiekdauggražiųakimirkų–Lietuva...

Liepa,IIIGkl.(mokyt.VilmaVilkytėŽemaitaitienė)

KelionėįKernavę.TaipVilniauslietuviųnamų
mokiniaipažįstaLietuvąirjosistoriją

Laiškas Lietuvai

LietuviųkalbossavaitėsrenginiaiVilniauslietuviųnamuose
baigėsilaiškųkonkursoapdovanojimaisUžsieniolietuviųšvieti
mocentre.Komisijaišrinkokonkursolaureatus–jieapdovanoti
padėkosraštaisirbilietaisįkinofilmą.Visidalyvavusiejibuvo
pažymėtidirektoriausįsakymuirdovanųgavopoknygą.Dalis
konkursodalyviųrašiniųišsiųstiįžurnalą„Pasauliolietuvis“.

Omessavoruožtutaippatkviečiamepasinertiįgero
kai primirštą, bet vis dar gyvuojančią epistolinio žanro
kūrybą.

Redakcija

Laiš kai 
iš vil niaus lie tu vių na mų
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Laiškas mamai
Labas,mama!

Vosatvykusįnaująmokyklą,ašpamačiaudaugnaujų
žmonių iš skirtingų šalių.Radaugeriausią draugę.Šioje
mokyklojemokytojaidraugiškiirmalonūs.Jiemanpadėjo
išmoktilietuviųkalbą.Buvolabaisunku,betmatai–rašau
lietuviškai.Yrasocialinėpedagogė,mes,susidūręsusun
kumais,einamepasją.Dažnaivykstameįekskursijas.Ypač
buvosmagu,kaisukitaklasevažiavomeįbaseiną.
Antraismetaisatvykomergaičių išAnglijos,viena iš jų

mokėsimūsųklasėje.Manjosnelabaipatiko,neslaikėsi
kitokiųtradicijų irpačiosbuvokitokios.Kartąašsujomis
susipykau.Buvonelengva, bet susitaikėme. Jos svarstė
grįžtiįAngliją.
Šiojemokyklojemokausijautrečiusmetus.Lankaušo

kius,kuriųmokomūsųbendrabučioauklėtojaZita.Messu
draugaisirsuZitagalimevažiuotipasirodytiįkitosšalies
mokyklą.
Mūsųmokyklojevykstadaugrenginių,diskotekų.Nese

niaimokyklojebuvoKazachstanodiena.Kitąkartbuspa
sakojamaapiemūsųšalį–Gruziją.Aširgipasakosiuapie
Gruziją,betneviena–subroliuirkitomismergaitėmisiš
Gruzijos.Tikiuosi,kadkitiemsbusįdomu.
Įšiąmokykląpasisvečiuotiatvažiuojavaikųišskirtingų

šalių.Darčiavyksta„Talentųšou“.
Kartumes valgomeKūčių vakarienę.Kartą perKūčių

vakarienę įmūsųmokykląatvykooperosdainininkė.Su
žinojusi,kadašmėgstudainuoti,jimanpadovanojosavo
operos įrašųkompaktinęplokštelę,pabučiavo įžandą,o
ašjąapkabinau.
Mokytisčianelengva.Manomėgstamiausiasdalykasyra

matematika.Norsirnelabaigeraijąmoku,betsumatema
tikosmokytojalabaismagumokytis.Tačiausvarbiausiayra
lietuviųkalba.Ašišmokaudarvienąkalbą.Štaiirviskas,ką
galiupapasakotiapiesavomokyklą.

GiunelKARIMOVA,7kl.(mokyt.RūtaZakaraitė)

Laiškai seneliams

Mielasenele,

noriupapasakotitauapiesavomokyklą.TaiLietuviųna
mai,jieveikianuo1990m.Mokyklojemokosivaikaiišįvairių
pasauliošalių:Kazachstano,Rusijos,Ispanijos,Lenkijos,
Urugvajaus,Argentinosirkt.Vaikai,atvykstantysiškitųša
lių,padedapažintiskirtingųtautųkultūrą,daugiausužinoti
apieįvairiųtautųpapročiusirtradicijas.
Dabarašdevintokas.Perdevyneriusmetus šiojemo

kyklojepatyriaudaugnuotykių.Čiapradėjaulankytišokių
būrelį, su kuriuomes ne vieną kartą dalyvavomedainų
šventėje.Pradinėjeklasėjedalyvavaukonkurseirpiešiau
paveikslėliusknygai.ManoklasėlaimėjokelionęįNorvegi
ją.Šikelionėmanesužavėjo,taibuvonepakartojama.Mes
daugkeliaujameirpoLietuvą.
Mūsųmokyklojelabaiįdomūsnaujametiniaivaidinimai.

Kiekvienaklasėsukuriatrumpąpasirodymą.Užpirmastris
vietasskiriamasapdovanojimas–tortas.
Lietuviųnamųgimnazijojelabaigerimokytojai.Dešimto

jeklasėjemanęslaukiaegzaminai.Bijau,betmanau,kad
viskasbusgerai.
Tuoirbaigsiusavopasakojimą.Tikiuositaupatiko,okai

atvyksiįLietuvą,būtinaiparodysiusavomokyklą.

Bučiuoju,tavoanūkasGevorgasišLietuvos

GevorgasGEVORGIAN,IGkl.,
(mokyt.VilmaVilkytėŽemaitaitienė)

Mielasseneli,

ačiūužlaiškutį.Rašeiturbūtnepats,neskaidarbuvau
namie,jausilpnaimatei...Betžodžiai,neabejoju,kadtavo.
Labaimalonu.Skubutauatsakyti.
Sekasivisgeriauirgeriau.Kaianuometmanečiaatve

žei,buvošiek tieknejauku.Laikuibėgantsupratau,kaip
čiagera.
VisdėltogražitaLietuva.Visaitokia,kokiąprisimineiiš

vaikystės.Tankūsmiškai,kalvotasreljefas.Ežerai,upės,
Baltijos jūra, kurios dar neteko pamatyti.Neįsivaizduoji,
kaipnorėčiau,kadtuarbamamasutėčiubūtųčia...Žinau,
kadyradaugpriežasčių,bettaipnorėčiausujumisnueitiį
artimiausiąmiškąpagrybauti.
Prieš atvažiuojant čia išmokeimane poros lietuviškų

žodžių.Jiemanlabaipadėjo.Dabarmokudaugdaugiau,
susikalbusudraugaisirrašaubeveikbeklaidų.Manpatinka
manoprotėviųkalba.Jaučiu,kadšikalbayramano.Turbūt
ištavęspaveldėjaujaimeilę.
Turiu daugdraugų: išBaltarusijos,Ukrainos, Latvijos,

RusijosirnetišUrugvajaus!Jiemokosilietuviųkalboskaip
iraš–nuopradžių.IšMongolijosvaikųdaugiaunėra,todėl
susikalbėtigaliutiklietuviškai.Galirgerai,taipgreičiauiš
moksiu.Beje,gyvendamasbendrabutyjeišmokauirdaug
rusiškųžodžių,betnemanau,kadjiebustauįdomūs.
Mokytojaiirbendrabučioauklėtojaiyralabaigeriirnuošir

dūs.Negalėdamiišverstikeliųžodžių,gestais,rankųmos
taisirpanašiaibandėšįbeitąpaaiškinti.Būdavojuokinga
žiūrėti,betsuprasdavau–otaiiryrasvarbiausia.Jųdėka
greitaipasijutausavas.
Gaila,kadnesisumanimi.Žinau,kadsunkiaisergi,bet

labaitikiuosipasimatytisutavimikitąvasarą.Nesijaudink,
greitaiužaugsiu,užsidirbsiupinigųirapmokėsiutaugydy
mąLietuvoje,kurioneįstengeisauleisti.Myliu.Bučiuoju.
Iki.Rašyk,lauksiu.

TavoanūkėlisPetras

JurijusGORSKOVAS,IIIGkl.(mokyt.VioletaBartkienė)

Sveikas,seneli,

rašautauišVilniaus.Taip,ašjaunaujojemokykloje,jau
irkojasapšiltispėjau.Papasakosiu,kokienuotykiaimanęs
laukėvosatvykus.
Atvažiavaučiavasarospabaigojeiriškartoturėjauvykti

įtreniruotę.Manpasakė,kadišstotiesgalimavažiuotibet
kuriuotransportu.Ašnusipirkaubilietąirįsėdauįautobu
są.Bilietonepažymėjau,manepagavokontrolieriaiirvedė
įpolicijoskomisariatą.Ašbandžiaujiemsišaiškinti,kadką
tikatvykau,betjienetikėjo,nesgeraikalbulietuviškai.Kai
kontrolieriaisužinojo,kadman15metų,paleidoirpaaiški
no,kaipnaudotiselektroniniaisirpaprastaisbilietais,kokiu
transportunuvyktiikitreniruotės.Tadasupratau,kadgalir
gerai,jogjiemanepagavo,nesgalbūčiauįsėdęsneįtą
autobusą...
Bendrabutyjevisibuvodraugiški:greitaisusipažinausu

kitaisirsusiradaukambariodraugą,sukuriuogeraisutariu
ikišiol.Tikiuosi,kadjisneišvyksirbūsimsujuobendrak
lasiai.

TavoanūkasAndrius

AndriusŽEMAITAITIS,IIGkl.(mokyt.RūtaZakaraitė)



22

Laiškai draugui

Mielasismanodrauge,

šįkartąnusprendžiaupapasakotitauapieypatingąmokyklą
irkaipjojeakimirksniupraskriejobeveikvienuolikamanogy
venimometų.Tačiaubenepatysįspūdingiausibuvopirmieji,
kaimokiausipradinėseklasėse.
AtvažiavauįLietuvąišRusijos,TatarstanoRespublikos,bū

damadarvisaimažytė.Išvydaunaująpasaulį:kitokiosspalvos,
miestai,pastatai,žmonės,dėvintyskitokiostiliausdrabužius,
kalbairnetgigamta,kuriąaštaipmėgstu,čiaatrodėvisaiki
taip.Tačiaumanęsvisatainėkieknegąsdino,o,atvirkščiai,
patraukė.Tuometudarnemokėjaunėvienolietuviškožodžio,
todėlnusprendžiauišmoktilietuviųkalbąirkalbėtijataiplaisvai,
kaipkadaisekalbėjomanoproseneliai.
Irštaipometų–laikaseitiįmokyklą.Patekauįpirmąklasę,

kurioje,bemanęs,buvotiktrysmokiniai.Manopirmojimoky
tojabuvolabaigera,nuoširdiirdraugiška,jiikišiolmokovis
naujusmokiniussutapačiašiluma.Susidraugavaususkirtingų
tautybiųvaikais.Išpradžiųmusskyrėkalbosbarjeras,tačiau
jungėdidesnėarmažesnėlietuviškokraujodalis.Žinojau,kad
visiesamepanašūsiresamekartu.
Metaibėgo–išmokaukalbą,pažinauLietuvąirjoskultūrą,

išgirdaudaugįvairiųmokiniųistorijųapiejųšeimasirkelionę
įTėvynę.Dabarmokausivienuoliktojeklasėje,nėkieknesi
gailiu,kadatsidūriaušiojemokykloje.Labaidžiaugiuosi,kad
man teko pažinti savo protėvių kraštą.Mūsų, lietuvių, nėra
labaidaug(na,tikraimažiaunegukinų)ir,manomanymu,la
baisvarbupamiltisavogimtąjąšalį.Šalį,sukuriayrasusijusi
tavogiminėsistorija.Svarbubūtivieningiems,sietisavoateitį
su šiuo kraštu.Todėl taipnuostabu ir džiugu, kad yra tokia
mokyklakaipVilniauslietuviųnamai,kuriojegalimokytisvisi
lietuviųkilmėsvaikai.
Taddabartužinai,kokiojemokyklojeašmokausi.Tikiuosi,

kad,rašydamaslaišką,tumanatversisavokasdienybėspus
lapį.Linkiusėkmėsirnekantraudamalaukiuatsakymo!

Tavoištikimadraugė

AlinaRUKŠNAITIS,IIIGkl.(mokyt.VioletaBartkienė)

SveikasTadai,

pirmiausiagaliutaupasakyti,kadšiojemokyklojejaučiuosi
dauggeriaunegubetkurkitur!Išpradžiųbuvokeistamatyti
daugmokiniųklasėje,sukuriaisnegalėjaususikalbėti,betlai
kuibėgantvisi išmokomūsųgimtąjąkalbą,todėlpradėjome
šnekėtilietuviškai.
Mokyklosirbendrabučiopastataineseniaibuvorenovuoti,

todėldabarjieyragražūsnetikišvidaus,betirišišorės.
Dargalėčiaupapasakotiapietai,koksgražusyraVilnius.

Visiškaisuprantu,kodėlmūsųprotėviaitaipnarsiaigynėsavo
tėvynę...Architektūrospalikimasšiosežemėsetiesiogpasakiš
kas.OmūsųArkikatedrabazilikaturėtųbūtiįrašytaįpasaulio
stebuklųsąrašą!GalėčiaupasakotiapieVilniųvisądieną,bet
reikiataupačiamviskąpamatyti.
Tikiuosi,kadtukuriądienąatvyksiįLietuvą,irji,manau,tave

priimsišskėstomisrankomis.Jeikadaplanuosimusaplankyti,
pranešk,lauksiu.

TavodraugasSimas

MariusKRIKŠČIŪNAS, IIIGkl.(mokyt.VioletaBartkienė)

Labas,Marta!

Gavautavolaišką.Labaimalonubuvosužinoti,kaiptulai
kaisi.
Klausei,kaipmansekasimokykloje,kaipašgyvenu.Turbūt

atsimeni,kaipašjaudinausipriešvažiuodamaįLietuvą.Buvo
truputįbaisuvyktiįsvetimąšalį,jaudinausi,kadnemokukal
bos,kėlėnerimąkitoksžmoniųmentalitetas,svetimipapročiai
irpan.
Pirmiausiamanlabaipasisekė,kadmokausišiojemokykloje,

nesjitokiavienintelėvisojeLietuvojeirBaltijosšalyse.Mokykla
įgijotarptautinįstatusą,jojemokosiirlietuviškasšaknisturintys
mokiniaiišvisopasaulio.Mokyklayradidelėirnaujoviška.Šalia
josįsikūręsbendrabutis.
Pirmųjųmetųpradžiojebuvosunkupriprastiprienegirdėtos

kalbos.Daugkonesupratau.Kalbosašmokiausinuopačios
pradžios–skaitytiirrašyti.Labaipadėjogeraširdžiaiirdrau
giškimokytojai.
Mokykladaugdėmesioskiriapatriotizmougdymui,papro

čiųbeitradicijųpuoselėjimui.Nuolatosvykstaįdomūs,dažnai
tarptautiniai renginai.Kasmet šiojemokykloje vis įdomiau ir
įdomiau.
Esulabaipatenkinta,kadatvykaučiamokytis.Manomany

mu,taigeriausia,kasatsitikomanogyvenime.Mokyklągalime
drąsiaivadintiantraisiaisnamais.

TavodraugėSnizhana!

SnizhanaBABIY, IIIGkl.(mokyt.VioletaBartkienė)Mieladrauge,

šiandien sulaukiau dar vieno savo gimtadienio.Man jau
vienuolika.Gaila,kadnebuvaikartu.Gavaudovanų,bet jos
tokiospačios,bevertės,kaipvisada.Svajojuapieakvariumą
sužuvytėmis.Jospapuoštųmanorašomąjįstaląirnamaiat
rodytų jaukesni.Betmamaiatrodokitaip... Jimano,kadaš
jaspalikčiauvienas,pamirščiauirnumarinčiau.Taupasisekė,
Monika.Tuturipapūgėlę,žuvyčių,dušunis,triušįirnetžiurkė
ną,oašneturiunieko.Na,nebentgaliupasigirtisavoklasės
draugais,sukuriaiskartumokausiVilniauslietuviųnamuose.
Čia aš laiminga.Manpatinkamokytis, kurti, sužinoti naujų
dalykų,bendrauti.
MielaMonika,tikiuosi,įkitąmanogimtadienįatvažiuosiiraš

taudaugviskopapasakosiu...Odabarturiuatsisveikinti.

TavodraugėIevaAndruškevičiūtė

IevaANDRUŠKEVIČIŪTĖ,5kl.(mokyt.KristinaNugarienė)

Brangūsdraugai,

rašaujumsištolimosiosLietuvos.Noriupasidalytisavonau
jausiaisatradimais.
Rugsėjopirmąjąašįsimylėjau.Atėjauįmokyklą,susiradau

savoklasėsdraugus, šnekučiavomėskieme ir štai... pama
čiaugražiąmergaitę!Mūsųžvilgsniaisusitiko.Ašįsimylėjautą
pačiąakimirką.Kiekvienąpamokąstengiausibūtiarčiaujos.
Pradėjaulankytidaugybębūrelių–netšokių.Kadtikbūčiau
arčiaujos!Įpasimatymąvisnedrįsaukviesti,delsiau...Pagaliau
vienąpenktadienįpakviečiaująįkavinę.Pasimatymasbuvo
nuostabus!Neatitraukėmakiųvienasnuokito,abubuvomįsi
mylėję!Ašskridau,vėlleidausiirvėlskridau–kaiptaspaukštis,
ištrūkęsįlaisvę.Irdabaresubegalolaimingas.Pavyditman?
Norisusipažintisumanoišrinktąja?Kviečiuįsvečius.Omano
mokykloje,Vilniauslietuviųnamuose,kiekvienasgaliįsimylėti.
Čiatokiosmerginos–gražios,tiesiogtobulos!
Lauksiujūsųlaiškučioirsusitikimo.

ĮsimylėjęsKasparasSvitojus

KasparasSVITOJUS,8kl.(mokyt.KristinaNugarienė)
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ir įkūrėjas kompozitorius L. Povilaitis sugebėdavo
įžiebtikūrybinęugnelęirpaskatintikituslietuviųkom
pozitoriuskurtivaikams,omokytojus–leistinaujus
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių rinkinius. Tad iki
šiolkasmetparengiamairišleidžiamamažiausiaipo
vieną lietuviųkompozitoriųnaujausiųkūrinių rinkinį.
ŠiemetpasirodėVladoJakubėnopjesiųfortepijonuiir
ansambliuileidinys„IštraukosišbaletoVaivosjuosta“.
UžšiąpuikiądovanąnuoširdžiaidėkingiBiržųVlado
Jakubėnomuzikosmokyklai.Išvisoper13festivalio
konkursogyvavimometųbuvosurinkta,suredaguota
irišleistaapie30šiuolaikinėslietuviškosfortepijoninės
muzikosleidiniųvaikams.Šierinkiniai,patekęįvisos
Lietuvosiružsieniomuzikosmokyklųbibliotekas,at

liekamuzikosvadovėliųfunkcijas.
Gaila,kadlietuviųkompozitoriaivismažiaunoridalytissavo

muzikineišmintimisuvaikais,rašytijiems.Tikiu,kadL.Povi
laičiokompozitoriauskūrybinispalikimas,okartuirfestivalis
konkursas įkvėpsmūsų lietuvių kompozitoriusdaugiaukurti
vaikams.Omes,Lietuvoskompozitoriųsąjungair„Ąžuoliuko“
muzikosmokykla,stengsimėsirtoliaupropaguotijūsųkūrinius,
leidinius.Noriupacituotigerbiamomūsųmokyklosmokytojo
ekspertoGediminoPamakščiomamos(mokytojos)žodžius:
„Kaskuria,tasrūpinasikitais.“

AdaGELPERNAITĖ
Vilniaus„Ąžuoliuko“muzikosm-klosbibliotekosvedėja

ŠiaismetaisjautryliktąkartąVilniaus„Ąžuoliuko“muzi
kosmokyklairjospartnerėLietuvoskompozitoriųsąjunga
įgyvendinoprojektą „XIII LeonoPovilaičio respublikinis
šiuolaikinėslietuviškosfortepijoninėsmuzikosfestivaliskon
kursas“irsukvietėįKompozitoriųsąjungąvisosrespublikos
jaunuosiusmuzikus.

Šioprojektošvietėjiškastikslas–ugdytijaunųjųatlikėjųpro
fesiniusįgūdžiusirtęstipažintįsušiuolaikinelietuviškamuzika,
skatintidomėtisLietuvoskompozitoriųkūryba,skirtidaugiau
dėmesio lietuviškosmuzikos repertuarui. Jau12kartų vyko
kompozitoriųirmuzikosmokytojųteorinisbeipraktinissemina
ras„Šiuolaikiniailietuviųkompozitoriaiirpedagogai–jaunojo
pianisto ugdymui“. Kompozitoriai ir pedagogai turėjo progą
pasidalytimetodinepatirtimiirrepertuaronaujovėmis.
Festivaliokonkursometuvykolietuviųkompozitoriųnaujau

sių leidiniųparoda.Džiuginatai,kadtebepuoselėjamakom
pozitoriausL.Povilaičioidėjapropaguotilietuviųkompozitorių
kūrybąrespublikojeiružsienyje.Šiofestivaliokonkursosiela

Su vil ti mi žvel gia me į at ei tį

Vertinimo komisija

AnykščiųrajonoRaguvėlėspagrindinėmokyklavisusmokslo
metusdžiaugėsiedukacinėmismenininkųpamokomis.Taibuvo
tikraatgaivamažokaimomokyklosbendruomenei.„Menasprie
tavodurų“būtųgalimapavadintirespublikinįprojektąAKIM.

Besibaigiantį projektąRaguvėlės pagrindinėmokykla nu
sprendėapibendrintisimpoziumu„Kūrybiniaisprendimaime
ne“,kuriometu,kaip irvisaismokslometais,daugdėmesio
buvoskirtamokiniųbendrųjųkompetencijųugdymui.Pirmoje
simpoziumodalyjebuvogalimasusipažintisusavitakultūrinio
suvokimoišraiškapasitelkianttapybos(dailininkųVilijosStat
kutėsirMindaugoBreivėsdarbai),akvarelės(dailininkėsIre
nosBreivienėsdarbai),fotografijos(SauliausSaladūno,Petro
Kaupelio,IrenosGiedraitienės,MarijosŠileikaitėsČičirkienės,
EvaldoIvanausko,ValentinoPečaninodarbai)irmuzikos(gitarų
irsmuikųskambesįkūrėAnykščiųmuzikosmokyklosmokiniai)
sintezę.KultūrinįsuvokimąstiprintipadėjoirRaguvėlėsdvaro
aplinka.Tapytojųdarbaikartusumuzikosgarsaiskūrėjungtį
tarplengvumoirsunkumo,dangausirgelmėsgrindėpamatus
kūrybingumui.Spalvos,vaizdo irgarsosintezėkūrėžaismo
įspūdį...Fotomenininkųdarbaiskatinokomunikuoti,išgyventi,

suvoktikultūrą„Raudonojopirmadienio“,Vilniaus,Panevėžioir
Afrikosfotografijųvaizduose.Sprendimų,kaippažintistiklą,pa
teikėfotomenininkasPetrasKaupelisirstiklomenininkaiIndrė
beiRemigijusKriukai,taippatstyginiųinstrumentųansamblis.
Interpretacijųiraliuzijųįfa ta mor ga nakilodaugeliui.
Antrasimpoziumodalis–VincoMatoniokūrybiniųdirbtuvių

pamoka„VitražaspagalTiffanimetodiką“(AKIM)tapodidžiuliu
traukosobjektu.Trijųvalandųpamokos trukmėneišgąsdino
neimokinių,neisvečių,visinorėjopamatytisukurtąbendrą
darbą–vitražą.
TrečiojerenginiodalyjeRaguvėlėspagrindinėsmokyklosmo

kiniaiirmokytojaipateikėsavosukurtuskūrybiniussprendimus
apiemokyklosateitįinstaliacijose„Link“,„Mokyklostriumfoar
ka“ir„Mes–asmenybės“(mokyklosdarbuotojųarkosišraiška).
KeramikosmokytojasAudriusGokasišdegėkiekvienoRaguvė
lėspagrindinėsmokyklosnariosukurtusmolinius,šamotinius
indusirjiebuvopadovanotisimpoziumosvečiams,osvečiai,
belaukdamidovanų,tapėantstalųprisiminimui.

VilmaDIRŽYTĖ
Anykščiųr.Raguvėlėspagrindinėsm-klosdirektorė

ben drų jų kom pe ten ci jų ug dy mo spren di mai
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Mesesame

TrisPanevėžiomokyklasšiųmetųpava
sarįsubūrėbendras įgyvendinamaspre
vencinissocializacijosprojektas„Sveikas,
gyvenime!“.VeiklosedalyvavoPanevėžio
specialiosiosmokyklosmokiniaikartusu
SenvagėspagrindinėsbeiVytautoMika
lauskomenųmokyklųmokiniais.Perben
drassportinesirmeninesveiklasprojekto
dalyviaimokėsi bendrauti, kurti ir kartu
turiningaileistilaiką.
Pirmasissusitikimas įvykoVytautoMi

kalauskomenųmokykloje.Šiosmokyklos
pirmokaikartusujuosugdančiamokytoja
VioletaMurauskiene irkitaispedagogais
visuspakvietėdalyvauti„Abėcėlėsšven
tėje“.Taibuvoturtingakultūrinėprograma:
muzikuojantysmokiniaiatlikoinstrumenti
niuskūrinius,buvoparodytasvaidinimas,
atliktaschoreografinispasirodymas.Estetiškaipakylėtiirugdo
mibuvonetikpasirodymąrengę,betirjįstebėjęmokiniai.
Estafečių rungtys vykoPanevėžio specialiosiosmokyklos

sportosalėje.Mokyklųkomandomstaibuvopuikiprogaišlieti
energiją,pasivaržytiirsmagiaidraugepraleistilaiką.Stiprinant
socialiniussaitusirskatinantbendrystębuvosuburtosmišrios
skirtingųmokyklųkomandos.Vaikaivaržėsirungtyseirsirgo
užsavokomandą,sudarytąnetikišklasėsdraugų,betiriš
mažaipažįstamųmokinių.Taiskatinomokiniuspažinti,priimti
irpalaikytivieniemskitus.Stipresniejimokėsipriimtisilpnes
nius,pastariejidžiaugėsiirpalaikėsavokomandųvikruolius.
Estafetinės rungtys kėlė daugemocijų.Kiekvienas varžybų
dalyvisbuvoapdovanotas.

Projektą vainikavomeninė veikla „Draugystės lašeliai“.
SenvagėspagrindinėsmokyklosmokytojaDaliaAndrulienė
pakvietėmokiniuspieštivandenslašelius.Klausydamivaikiš
kosmuzikosvaikaipiešėirspalvinosavąjįlašelįatskleisdami
vidinius išgyvenimus, nuotaikas ir jausmus.Mokinių sukurti
lašeliaibuvosujungtiįdideliusdraugystėslašus.Mokytojalin
kėjo,kadšielašaikaippavasariolietuspalaistytųužsimezgusią
trijųPanevėžiomokyklųmokiniųdraugystę.

IngridaANTANAITIENĖ
Panevėžiospecialiosiosm-klossocialinėpedagogė

RamūnasJUKNA
Psi cho lo go asis ten tas

Pasveikintigyvenimą

Stebuklingasmetas–vasarosrytas.Sodriaigeltona,jau
visiškaiprisirpusisaulėvėltūpteliantvaikųpečių,pasiųs
damalinksmąspinduliuką.Mokyklabunda.Atėjusisavaitė
žadanaujųįspūdžių,nesKėdainiųspecialiosiosmokyklos
mokiniaiirpedagogaikartusuKėdainiųsocialinėsglobos
namųglobotiniaisįgyvendinaprojektą„Atsigręžkimveidu
įpraeitį“.

ŠisprojektasprasidėjoKėdainiųsocialinėsglobosnamuose
Šlapaberžėje.Mokiniai irglobotiniai turėjoprogąišgirstimo
kytojosOnosMiglinienėsprisiminimusapievaikystętremtyje,
oragaudamijuodosruginėsduonosriekelękitaipįvertintijos
skonį irkvapą.Stebint„MisijaSibiras2012“dalyviųfilmuotą
dokumentinęmedžiagąvaikamskilonoraspatiemsišbandyti
save panašioje veikloje.Prisimindami senąsias lietuvių tra
dicijas jie triūsėkūrybinėsedirbtuvėse „Išsenoliųskrynios“.
Kitosdienosrytąmokiniaipasidalijoįdvigrupes.Vieniišvyko
įApytalaukiokapinaitesirčiakartusuKėdainiųsocialinėsglo
bosnamųgyventojaisrestauravodvarininkųZabielųšeimos
kapavietę,tvarkėapleistuskapus,sodinogėles.Apmąstydami
veikląvaikaipalyginosavesu„MisijaSibiras“dalyviais,didžia
vosiatliktaisdarbais,džiaugėsiprisilietępriegyvosiospraei
ties.BažnyčioszakristijonasKęstutispadėkojotalkininkamsir
palinkėjogerųatostogų.
AntramokiniųgrupėdomėjosiKėdainiųkraštopokariometų

istorija,klausėsitremtiniųdainų,dalyvavoedukacinėjepamoko
je„TremtisirpartizaninisjudėjimasKėdainiųkrašte“Kėdainių
kraštomuziejuje,aplankėsenosioskeramikosdirbiniųparodą
daugiakultūriamecentre.

At sig ręž ki me į pra ei tį

Trečiojidienaprasidėjoištvermėstestu.Norėdamiišbandyti
savojėgas,vienimokiniaiiškeliavoįmechanizuotąjąpėstinin
kųbrigados„GeležinisVilkas“generoloRomualdoGiedraičio
artilerijosbatalioną,kitisusipažinosuLietuvoskariuomenės
kraštoapsaugossavanoriųpajėgųDariausirGirėnoapygardos
2osiosrinktinėsKėdainių207kuoposveikla.Daugemocijųmo
kiniamskėlėpažintissukareiviškugyvenimu,buitimi.Vaikams
buvoįdomupamatytikarinętechniką,ginkluotę,aprangą.
Ketvirtosios dienos rytąmokinukai atkeliavo įDotnuvos

slaugosnamus.ČiajuospasitikošiosįstaigosdirektoriusVy
tautasGogaitis.Vaikai ravėjo gėlynus, šlavė takelius, rinko
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šakas, tvarkė aplinką.Po nuoširdaus darbomokiniai kartu
sumuzikosmokytojaVirgilijaTymienevienišiemsseneliams
padovanojo koncertą.Dienos įspūdžiuspratęsė susitikimas
BernardinųvienuolynesubuvusiamokytojaMaryteKelpšie
ne.Pedagogėpapasakojomūsųmokyklosatsiradimoistoriją,
pasidalijoprisiminimais.

ProjektuiapibendrintibuvopasirinktasSkinderiškiodendro
loginisparkas.Mokiniai susipažinosuparko istorija,augalų
įvairove,vaikščiodamitakeliaisgrožėjosigamtosvaizdais,klau
sėsipaukščiųgiesmių,medžiųšlamėjimo.Iškylaujantgamtos
apsuptyjebuvoprisimintaprojektoveikla.Ilsėdamiesiaugalų
pavėsyjevaikaisudžiaugsmutraukėdainasapiegimtinę,mu
zikavoirsvajojo.Savosvajonesužrašęantspalvotųpopieriaus

lapeliųjieprisipažino,kadpageidautųdažniaususitiktisunau
jaisbičiuliaisišŠlapaberžėsiružsiimtipanašiaveikla.

Perpenkiasprojektodienasmokiniaikitaippažvelgėįpraeitį
irdabartį,užsiėmėaltruistineveikla,susipažinoirbendravosu
įvairiaisžmonėmis,pasidžiaugėnuostabiagamta.Prisilietęprie
mažos taškuotosboružėlės,vaikaisvarstė: „Delnu ropojanti
mažytėboružėieškokelioištrūktiišmanosugniaužtųpirštųį
laisvę...Manorankoje–gyvabūtybė,irnuomanęspriklauso
jos laisvė.Kažkasmanyjepabunda,auga...Lyggėlė, ... lyg
neištartasžodis...Lėk,sakau,įlaisvę,lėk...“

VirgilijaTYMIENĖ,AlgėKISIELIENĖ,RitaKAIRIENĖ
Kėdainiųspecialiosiosmokyklosmokytojos

Ėjome aplankyti savo pa
sodintų pomidorų,moliūgų,
svogūno, bazilikų, bulvės ir
topinambų.Topinambusrado
menušienautus,tainutarėme
tąvietąaptverti.Kevinas,Ig
nas,MartynasirArnasieškojo
pagalių,paskuismeigėaplink
auklėtojosnuravėtąvietą,išli
kusiustopinambųstimburiusir
vienąnuožoliapjovėsišsisu
kusįlapelį.Dabardėdėsargas
tikrai turės pastebėti. Smiltė
klausė,kurčiayrapomidorai.
Argi šitie žali augalai su at
mestaisįšalislapaisirgelto
naisžiedeliaisyrapomidorai?
Jukpomidoraituribūtiapvalūs
irraudoni.Matyt,reikėsdarne
darkartąateiti,kaiišgeltonų
žiedelių užsimegsmaži žali
kaipžirniaivaisiai,paskui jie
augs,pabals,paraus.Kągaližinoti,galpavyksirprinokintiant
palangės?Pernaivienaspomidorasprinokinotrisvaisius,bet
mesneparagavom,tikskruzdėlytės.Irlikonuotrauka–Elina
iržaliaspomidoras.
Ignaspasakoja,kaddaržepasmočiutęjisauginamoliūgąir

arbūzą,„skleidžiasijųgeltonosgėlytės,osvogūnaslabaima
žaipaaugo,kažkokskeistas...“Pernaimūsųmoliūgaižydėjo
ikipatvėlyvorudens,irdriekėsiperpievąilgasilgasjostiebas
sudideliaislapais.ŠiemetlysvėjevešaauklėtojosJūratėsduoti
labaigražiųformųdekoratyviniaimoliūgėliai.
Daraugavienabulvė,kurianiekasnesusidomėjo,irpupelė

sudviemnedidukėmankštim.Auklėtojarovėgaršvasirklojo
aplinkaugalųšaknis,kaddrėgmęlaikytų,ovaikairinkosraiges
irnešiojoįpatvorį,kadniekasneužmintų.
Grįždamiįgrupędarpasigėrėjomevaistažoliųdarželiu,pa

laistėmemedetkas.Dabarčiažydimonarda,ežiuolė,linažolė,
cikorija,lavanda,raudonėlisirčiobreliai.Okampešviečiaplytų
spalvosvienadienėslelijos.Irvaikams,irbitėmslabaipatinka
pusiaulaukinisvaistažoliųdarželis–taitarsipievosgabaliukas,
kurvisosžolėsdraugiškaisutaria,vienoskitomsnetrukdo,net
iršitamemažameplotelyieškosavovietos:pipirmėtėssulindo
įpakraščius,raudonėlisužsiveisėvisaikitamkampe,valerijo
nuipersausabuvo–išnyko,ežiuolėsvaikasšiemetpražydo,
cikorijaitaippatiko,kadnorėjovisąplotąužkariauti,tekošiek
tiekišrauti,mėlynasgalveleskeliaanyžinislofantas,pelynas
pernaikaraliavo,ošiemetkuklesnis,šalavijuisulavandatikrai
patinkakarštisirsausavieta,opernykštėpatiatklydusitūbė
kokiųšešiųpalikuoniųsusilaukė–kitąmetžydės.Medetkųšie
mettiekprisisėjo,kadreikėjoretinti,nešėmgegužėsmėnesį
daigeliusirsodinomaplinkjaunusąžuoliukusirberželį.Bitėms
irdrugeliamstikrapuotaantežiuolių irmonardų.Vaikaigali

vai kai pri žiū ri dar žą stovėti ir žiūrėti, kaip vabz
džiaipožiedusnardo, reikia
netrukdyti,kaibitutėsdirba,o
drugeliai, straubliukus įkišę,
nektaruvaišinasi.

Dar reikia pasakyti, kad
vaistažolių darželį užveisė
Ekologinio švietimo grupė
(auklėtojaiVilmaikiloidėjapo
dalyvavimolyderystėskursuo
se).Kas padėjo pasenusius
melsvės kerus versti, kas
sėklų ir daigų parūpino, kas
skelbimusrašė,okaspomai
šelįgeresnėsžemėsatnešė.
Irvaikaiišrautasžolesįkrūvą
nešiojo, pasodintus daigus
laistė, ramunėlių sėklas, linų
sėmenisčiupinėjo,įparuoštą
žemębėrė,opaskuikaiptas
vilkasišpasakosapsisukdami

visklausinėjo,kadagalėsimearbatągerti.
Manau, kad labai svarbu vaikui augalo gyvenimą nuo

sėklos ikisėklospažinti,akisžiedų įvairovėjepaganyti,prie
nepažįstamoaugaloarvabzdžiostabtelėti,švelniaidelniuku
lapelįpaglostyti,pajudintųaugalųkvapąuosti,ožiemąpačių
užsiaugintaarbatagardžiuotis.Tokievaikainetikpatyslapo
neplėš,šakelėsnelauš,betirkitąsudraus,jukirmedeliui,ir
žoleiskauda.
BulgaraiRodopų kalnų papėdėje išsibarsčiusiuosemies

teliuosebirželiopabaigojerengiaLaukiniųgėliųfestivalį.Iriš
EuroposSąjungoslėšųtamgauna.Arnebūtųlaikasirmums
savopievųaugaluspagerbti,vaikusmokytijuospažinti,kvap
niosiomsarbatomsiššvariųvietųrinkti,laukogėliųpievųplotus
grožėjimuisipaliktiarbaspecialiaipasėti.KelionėspoBulgariją
metu prie vienospoilsiavietėsaptikomenuostabią pievą su
neįtikėtinaaugalųįvairove.Akįglostėspalvųderiniai–gelto
nairšvelniaialyvinė,skaisčiaioranžinėirtamsiaivioletinė–ir
formos–nuopavieniųgležnaisstiebeliaisišsilenkusiųžiedųiki
pažemebesidriekiančiųtankiųkilimųsukurnekurišmėtytomis
sodriomispiramidėmis.Antakmensiškaltasužrašasskelbė,
kadpievaužsėtalaukiniųgėliųsėklomis.Panašiaspievaskal
nuosebuvoužsėjęsvėjas.

Žinau,kadirmestaipgalim–irsavožemęmylėti,irsavo
gėlėmisgėrėtis,irsavodainasdainuoti,irsavokalbadidžiuotis.
Tikvaikamsreikiapavyzdįrodyti,jųširdelėsegerumąirmeilę
auginti.Irtikėti,kadtai,kasmumsikiskausmosvarbu,jiepe
rims,rūpinsis,globos,mylėsirdidžiuosis.

AušraSTEIKŪNIENĖ
Vilniausl.-d.„Obelėlė“vyresniojiauklėtoja
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Tai,kadMarijampolėssavivaldybėspriešmokyklinioug
dymopedagogamsyrasvarbusetnokultūrosirpilietiškumo
ugdymas,buvogalima įsitikintivaikų lopšelyjedarželyje
„Šypsenėlė“ vykusiamemetodiniame renginyje, kuriame
buvodalijamasipedagoginepatirtimi.

Pedagoginępatirtįskleidėmokyklosdarželio„Želmenėliai“ir
lopšeliodarželio„Šypsenėlė“pedagogėsLinaBendaravičienė,
Audronė Lozoraitienė, LinaStadalienė,DaivaZeikuvienė ir
SalomėjaStaniulienė.Lopšeliodarželio„Šypsenėlė“direktorė
AldonaStagniūnienėpasidžiaugė,kadpriešmokykliniougdymo
pedagogaidaugdėmesioskiriaetnokultūrosugdymui.Marijam
polės mokyklosdarželio„Želmenėliai“priešmokykliniougdymo
pedagogėL.Bendaravičienėskaitėpranešimą„Etnokultūrinio
ugdymopriešmokykliniameamžiujepatirtis“.Jiišsamiaiaptarė
vaikųveiklą,grupėjeorganizuotusrenginius,kuriuosedarže
linukaimokėsilietuviųliaudiesamatų,susipažinosušvenčių
papročiaisirtradicijomis.Pranešėjosįsitikinimu,„svarbu,kad
patspedagogas jaustų tautinędvasią.Tik tada jisgebėstai
perduotisavougdytiniams.“
Popranešimųlopšeliodarželio„Šypsenėlė“kiemevisųsve

čiųirugdytiniųtėveliųlaukėlietuviškastradicijaspuoselėjanti
popietė.Čiabaltojekrosnyješeimininkėsnetik„kepė“duoną,
išlydėjokerdžiųirpiemenukusįsunkiąganymodieną,betir
mokėsvečiusmuštisviestą,raikėgardžiaikvepiantįskilandį.
Piemenėliai,apėjęgyvulėlius,žaidėlietuviųliaudiesžaidimus,
klausėsikerdžiauspasakojimų,linksminosilaidydamišmaikš

Et no kul tū ri nis ug dy mas 

čiuserzinimus.O kokios laukė linksmybės, kai šeimininkės
jiemsatnešėlauknešėliussupaludieniais.

Marijampolės savivaldybėsŠvietimo skyriaus vyriausioji
specialistėVandaPangonienėteigė,kadtiekpranešimai,tiek
irnetradicinėkiemošventėparodė,jogetnokultūrapriešmokyk
liniougdymoįstaigosenėrasvetima.Renginyjedalyvaujančios
pedagogėsdėkojoužprogąpasisemtinaujųidėjų,kuriasgalės
įgyvendintisavoįstaigose.

ValentinaPRANCKEVIČIENĖ
Marijampolėssav.priešmokykliniougdymopedagogų 

metodiniobūreliopirmininkė

Pasibaigusmokslometams,birželį,KėdainiųrajonoKrakių
MikalojausKatkausgimnazijojebuvoįgyvendinamassavivaldy
bėsremiamasvaikųvasarospoilsioiružimtumobeinusikals
tamumoprevencijossocializacijosprojektas„Garbingatautos
praeitismusaugina“.
Gautas1500litųfinansavimasvaikųmaitinimui,transporto,

kanceliariniųpriemoniųįsigijimoišlaidomspadengti.Projekte
dalyvavopenkiolika2–8klasiųmokiniųišgimnazijosirdešimt
pradiniųklasiųmokiniųišMeironiškiųskyriaus.Programabuvo
įgyvendinamapagaletninęistorinępaveldopažinimotemą.Vai
kaipuoselėjofizinęirdvasinękultūrą,atskleidėsavomeninius
beikūrybiniusgebėjimus,tobulinobendravimoirbendradarbia
vimokultūrą,ugdėsocialiniusįgūdžius.Programojenumatytos
veiklospadėjodalyviamsgeriaupažintisaveirkitus.Ekskursijų
metu–gilintiistorijosžinias.
Stovyklosužsiėmimusvedėgimnazijossocialinėpedago

gėVirmaUrbienėiranglųkalbosmokytojaSandraJuodienė.
Stovyklosatidarymodienąvaikaikūrėprogramosemblemas,
elgesiotaisykles,kompiuteriųklasėjeieškojoinformacijosapie
numatytasekskursijasAnykščiuose,Kaune.Kūrėaplankusir
pateiktisapiegarsiusanykštėnus:JonąBiliūną,AntanąVie
nuolį,AntanąBaranauską.GilinožiniasapiežymiasAnykščių
vietoves.Noriai ieškojo informacijos apie Lietuvos aviacijos
muziejų,SteponąDariųirStasįGirėną.
Surinktamedžiagapravertėantrąjąstovyklosdieną,nesda

lyviaivykoįAnykščius.StovyklautojaiaplankėArkliomuziejų,
A.Baranauskoklėtelę,Šeimyniškėliųpiliakalnį,J.Biliūnoka
pą–Laimėsžiburį.Užlipęantaukštoskalvosvaikaimintyse
sugalvojonorą,svajonę...Grįžomenamonetikpilniįspūdžių,
betirsuviltieskibirkštėle,kadsvajonėsišsipildys.
Trečiąjądienąvaikamsbuvoplačiaupapasakotaapiežy

miausiusAnykščiųrašytojus,tokraštožmoniųpapročius,tradi
cijas,šventes.Vaikaisusidomėjęklausėsitarmiškosšnektos.
„Praeitiesvizijas“mokiniaikūrėmarmuravimodažais.Jaunieji

menininkaidažaisantvandens,atsargiaimaišydamipagaliu
ku, kūrė įvairius raštus, paskui perkėlė juosant popieriaus.
Priglaustamepriepiešinioantvandenspopieriauslapeatsi
spaudžiaraštas,kiekvienąkartąviskitoksirnepakartojamas.
Daugumaitaisukėlėdaugdžiaugsmo,nuostabos,nesypatingų
gebėjimųirpastangųnereikia,betrezultatas–įspūdingasir
visiemspavykęs.
Ketvirtojidiena–vėlekskursija,tikšįkartąįKauną.Keletas

dalyviųprisipažino,kadšiamemiestelankosipirmąkartą.Vi
siemslabaipatikoLietuvosaviacijosmuziejuje,stebinančiame
eksponatųįvairoveirįdomiugidėspasakojimuapielėktuvus.
SudominoVytautoDidžiojokaromuziejus–vienasseniausiųir
didžiausiųLietuvoje.Daugneišdildomųįspūdžiųsuteikėvienin
telispasaulyjeVelniųmuziejus,garsėjantisdidžiulekolekcija,
pradėtarinktidailininkoAntanoŽmuidzinavičiaus.
Paskutiniąją dieną stovyklautojai pradėjo iškylamokyklos

sode.Visiemsbuvolinksmapusryčiautilauke.Opaskui–su
sikaupimolaikas.PėsčiomisėjomeįPeštinukuslankytimasinių
žudyniųvietą.Tenstovyklosvadovėspapasakojoapietragiš
kuosiusmūsųistorijosįvykius.Vaikaipasakojotai,kąprisiminė
išistorijospamokų.Priepaminklouždegėžvakelių.
Kiekvienasugdytinis,pasibaigusprojektineistovyklai,gavo

dalyviodiplomąiratminimodovanėlę.Užsibrėžtitikslaiiružda
viniaibuvoįgyvendinti.Vaikaipuikiaipraleidolaiką,įgijonaujos
patirtiesiristoriniųžinių.NuoširdžiaidėkojameKėdainiųrajono
savivaldybei,parėmusiaiprojektą.

VirmaURBIENĖ
KrakiųMikalojausKatkausg-jossocialinėpedagogė

gar bin ga tau tos pra ei tis mus au gi na
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KretingosJurgioPabrėžosgimnazijojevykogamtosmokslų
tiriamųjųdarbųstovykla.Dviejųdienųstovykloje,bešeimininkų,
dalyvavomokiniaiišKretingosMarijonoDaujoto,SimonoDau
kantopagrindiniųmokyklų,KretingosrajonoVydmantųviduri
nėsmokyklos,SkuodoPranciškausŽadeikio,Klaipėdosrajono
Gargždų„Vaivorykštės“,KretingosrajonoSalantųgimnazijų.
Svarbiausiąstovyklostikslą–sudarytisąlygasgamtamokslinei
tiriamajaiveiklaiplėtoti,skatintimokiniųpažinimo,lavinimosiir 
saviraiškosporeikius,manome,pavykoįgyvendinti.

Profesorės, technologijosmokslų daktarės ŽanetosSta
siškienėspaskaitadaliaimokiniųpalikodidelįįspūdį,todėljie
susidomėjoprofesijomis,kuriasgalimaįsigytiKaunotechno
logijosuniversiteto(KTU)Aplinkotyrosinžinerijosinstitute.Nė
vienasnelikoabejingasstebėdamasKTUstudentųMindaugo
Pinkausko,MantoŽukauskoirGintautoPalinauskodemonst
ruojamus„Įdomiuosiusfizikoseksperimentus“.Taibuvopuikus
pavyzdys,kaipreikiabendrautisuauditorijairsudomintifizika
kaipsudėtinguirįdomiumokslu.
YpačbuvonaudingasPalangos senosiosgimnazijos bio

logijosmokytojos ekspertėsDaivosUrbštienės ir chemijos
mokytojosmetodininkėsAušrosŽemaitaitienės pranešimas
„Biologijosirchemijospamokųintegravimogalimybiųpavyz
džiai“kolegoms–taitiesioggerosiospatirtiessklaida.Mokiniai
klausėsipsichologoAntanoJonaičiopaskaitos,vėliau jėgas
išbandėatlikdamibiologijosmokytojosSimonosŠadreikaitės
parengtasorientacinesloginesužduotis.Vakarasbuvoskirtas
aktyviemsžaidimamsiršokiams.

Vasarosstovyklose

Sto vyk la „Su ži nok dau giau“

KTUstudentųeksperimentai

Prasmingosbuvoirantrosdienospaskaitos.ŠaunusVyd
mantų vidurinės, Salantų, SkuodoPranciškaus Žadeikio ir
JurgioPabrėžosgimnazijųmokiniųtiriamųjųdarbųpristatymas:
pristatantieji galėjo jaustis jaunaisiaismokslininkais, besi
klausantieji–pasimokyti,kaipatliktitiriamuosiusdarbus.Visi
jaunaisiaismokslininkaisgalėjopasijausti,kaivykotiriamasis
darbasatskirosesekcijose–biologijos,fizikos,chemijos.Didelį
įspūdįmokiniamspalikochemijosmokytojųJovitosJapertienės
irRasosBulvydaitėsparengtibandymai.
Stovyklamokiniams suteikė progą pabendrauti, susirasti

naujųdraugųarsusitiktisubendraminčiais,sukuriaissusipa
žinopraeitųmetųstovykloje.

AurelijaORLOVIENĖ
KretingosJurgioPabrėžosg-josbiologijosmokytojametodininkė

Vaikai kūrė stovyklos taisykles, kalbėjo apie savo ir kitų
saugumą, dirbdami grupėse atliko daug kūrybinių užduočių
ir,žinoma,sportavo.Vienądienąstovyklautojaiatsinešėsavo
mėgstamiausiasknygasirskaitėgražiausiaspasakas,opaskui
piešė pasakų veikėjus.
Džiugu,kadvaikaižino
daugpasakų irmėgsta
jasskaityti.Populiariau
sia buvo išrinkta „Ba
tuoto katino“ pasaka.
Kitomisdienomisvaikai
žiūrėjo ir aptarė filmus,
kalbėjoapiemažuosius
draugus–gyvūnus,apie
sveikatą.Muzikosmoky
toja VidaTaurinskienė
surengė smagią dainų
karaokę.
Vasarosstovyklosda

lyviai, lydimi sumanios
teatro vadovėsSigitosMatulienės, aplankė kultūros centrą.
Tenvisų laukėmenoMūzos, kurios vaikus įtraukė į įvairias
veiklas.Kitądienąstovyklautojai,vadovaujamimokyklosslau
gytojosNijolėsGedrimienės,nuvykoirįSveikatosbiurą.Ten
netiksvėrėsi,matavosi,betsužinojo,kaipsveikaimaitintisir
prižiūrėtidantukus.VaikaiaplankėPlungėsparką, išgirdo jo
istoriją,susipažinosuparkomedžiais,bandėsuskaičiuotinu
pjautųmedžiųmetus,žaidėžaidimus,ilsėjosi.
MokytojosElenosKazlauskienėspakviestažolininkėJanina

Danielienėpasakojoapiegydomąsiasaugalųsavybes.Vieš
niospasakojimoįdėmiaiklausėsinetikstovyklaujantysvaikai,
betirvisos„Saulės“skyriausmokytojos.

(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

Sto vyk la „va sa ros džiaugs mai“

Stovyklosmetu vaikai smagiai žaidė jud
riuosius žaidimus,darėmankštą, piešė krei
delėmis. Jau trečiusmetus stovyklos vaikai,
minėdamiGedulo ir vilties dieną, dalyvauja
pilietinėse iniciatyvose.Šiemet tai buvo „Vil
tiesmedis“.MokyklosdirektorėVidaTurskytė
papasakojoapiesunkiątremtiniųdalią.Vaikai

žiūrėjodokumentinįfilmąapietremtiniųprisiminimus,vėliaura
šėapiesužinotasistorijas,išgyventusjausmusiršiuoslaiškus
kabinoantmokykloskiemeaugančiųmedžių,simbolizuojančių
tautosstiprybę.Taibuvopaskutinėdienastovykloje,kuribai
gėsinuveiktųdarbųaptarimuirpadėkosraštųįteikimu.Belieka
pasidžiaugtiprofesionaliuirkūrybiškumokytojųdarbuorgani
zuojantvasarosdienosstovykląPlungėsvyskupoMotiejaus
Valančiauspradinėjemokyklojeir„Saulės“skyriuje.

SigitaGABALIENĖ
PlungėsvyskupoMotiejausValančiausprad.m-klos 

direktorėspavaduotojaugdymui
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Gražiųprisiminimųvedamibirželio25d.įUkmergėsSena
miesčio pagrindinėsmokyklos Laičių pradinio ugdymo sky
riaus100metųjubiliejausšventęrinkosimokiniai,mokytojai,
kitisvečiai.
Šventėsvedėjai–pradiniųklasiųmokytojaJolantaZgirs

kienėirdirektoriauspavaduotojasugdymuiVidasKrištaponis
papasakojoLaičiųmokyklos istoriją.Pirmasismokinysbuvo
JonasPuzinasnuoSvaronių,vėliautapęsžymiuarcheologu
irmuziejininku.Ne vienasLaičiųmokykosmokinys, baigęs
mokslus, grįžo čiamokytojauti. VladaGaivenienė, buvusi
Laičiųpradinėsmokyklosmokinė, tapodirektore.Direktorės
dukraVidaGaivenytėGiedrienėpasakojo,kaipbuvostatoma
mokykla,kaipdirektorėV.Gaivenienė,mokytojosMonikaArt
monienėirVladaTijūnaitienėpadėjokertinįmokyklos
akmenį.Direktorėnetikpuoselėjomokyklosaplinkos
grožį,betirskatinokaimožmones:prašėmoterųau
gintigėlespriesavosodybų,tvarkytisaplinką.Direktorė
stengėsi,kadžmonėskuodaugiaubendrautų,padėtų
vienikitiems,dirbtųkartu.
Mokyklos gyvenimoprisiminimais dalijosi pradinės

mokyklosmokiniai StefanijaVisockaitėŽurauskienė,
AlgirdasAntanasKaselis,eilesapiesenąmokykląSva

lai čių mo kyk lai – 100 me tų roniųkaimeskaitėAlfonsasKuodis.Šiassmagiaseilesprieš
daugelįmetųparašėlietuviųkalbosmokytojaJaninaUsonytė
Valiaugienė.Pačiusnaujausiusišgyvenimusjiišliejoeilėraštyje
„AšsuJumis“,skirtamemokyklosjubiliejui.
Sveikinimo kalbas sakė LRSeimonarė, Laičiųmokyklos

mecenatėLoretaGraužinienėirkitisvečiai.Mokyklosjubilie
jus–šventėvisiemsLaičiųkaimožmonėms.Laičiųdainininkės
padainavodainas„Bijūnėlis“,„Peršilalįjojau“.Beje,šiądainą
dainuodavodirektorėsV.Gaivenienėsaštuoniasdešimtmetė
mama.Dainą1969m.užrašėanūkasSauliusTamašauskas.
Džiugu,kadLaičiųkraštožmonėssaugoirpuoselėjasenolių
palikimą.

Šventėsutaposudarvienusvarbiuįvykiu–tąpačiądieną
mokyklojebuvoatidarytasLaičiųkraštomuziejus.Laičiųben
druomenėsatstovaiparašėprojektą,buvoskirtoslėšosmuziejui
įrengti. „Muziejus–puikierdvėmokiniųpilietiškumuiugdyti,

skatinti domėtis gimtojo
kraštoistorija“,–įsitikinusi
Senamiesčio pagrindinės
mokyklos direktorėAudra
Uselienė.Muziejujeekspo
nuojamiirLaičiųmokyklos
metraščiai.Metraščiųidė
ja kilomokytojaiMonikai
Artmonienei, ilgusmetus
kruopščiairinkusiaiistorinę
medžiagą apiemokyklą,
kaupusiainuotraukas.
Laičiųmokyklosdarbuo

tojai,padedamikaimožmonių,paruošėdarvienąmokyklos
aplinką puošiančią dovaną – alpinariumą. Įrengtimokyklos
kiemealpinariumąpasiūlėdirektorėA.Uselienė:„Reikianetik
saugotimussupantįgrožį,betirjįpuoselėti.Būtinaišsaugoti
Laičiųmokyklos tradiciją rūpintismokyklos aplinka, stiprinti
bendrumo,bendradarbiavimojausmą.“

SvečiusdžiuginoLaičiųpradinėsmokyklos,priešmokyklinės
grupės,Senamiesčio pagrindinėsmokyklosmokinių pasiro
dymai. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo, vaidino. „Gal jau
nustojolyti?Noriupažiūrėti,kaipmedžiaiišaugo“,–prasitarė
V.GaivenytėGiedrienė,prisiminusimamossodintusmedžius.
Jukvisainesvarbu,kadtiemedžiaijaudidelidideli,kadpra
bėgodešimt,penkiasdešimtardaugiaumetų.Svarbutiktai,
kadsenojiLaičiųmokykla–taivieta,įkuriąvedašilti,brangūs
prisiminimųkeliai...

ŽivilėKUDLINSKIENĖ
Lietuviųkalbosmokytoja

Laičiųdarželiogrupė
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Laičiųkaimobendruomenėsdainininkai

Mažosiosužsieniokalbųstu
dijosįkūrimasKėdainiųjaunimo
mokyklosNeformaliojošvietimo
skyriuje 2011m. sudarė sąly
gasikimokyklinukamsmokytis
vokiečių kalbos.Mokyklos di
rektorėsAlmosJociuvienėssumanymasdalyvautiprojekteir
jįlaimėti,mokytojosSalomėjosDanielėsirkitųspecialistųpa
tirtislėmė,kad„Obelėlės“,„Aviliuko“,„Dobiliuko“ir„Purienos“
ikimokyklinių įstaigųgrupėse sėkmingai būtų įgyvendinama
tarptautinėGėtės(Goethe)institutoprojektoprograma„Vokie
čiųkalbasuHansHasepriešmokykliniameugdyme“.
Šiuometuketuriosegrupėsežaidybiniaismetodaismokosi

52 vaikai.Mokymosi sėkmę lemiabesimokančių vaikų tėvų
paskatinimai,atliekamosugdymokokybėsanalizės,kvalifika
cijostobulinimorenginiai,organizuojami institutoLietuvojeir
Vokietijoje, ikimokyklinių įstaigųdirektorių nuolatinėspaska
tosugdymuimodernizuoti irnetradicinėmsveiklomssteigtis,
galimybės įsigyti patraukliųmokymo priemonių ir, žinoma,
vaizdžios,žaismingosmokytojosS.Danielėsvedamospamo

kėlės.Mokytojatarptautiniame
seminare, kurį rengė Kauno
pedagogųkvalifikacijoscentras
beiVokiečiųkalbosmokytojųir
dėstytojų draugija, pristatė ki
tokiosneiįprastaveiklospatirtį,

taippatmokyklojesukurtądokumentinįfilmukąapiedarbąsu
mažaisiaisugdytiniais.GėtėsinstitutoVilniujeKalbosskyriaus
vedėjosNijoliosBuinovskajosnuomone,taišalyjeunikaliveikla,
nesatvėrusdurisįžinančiąkąveiktimokyklą,žmoniųbendra
vimokeliainusitiesiavisamgyvenimuipervisąpasaulį.
Mokytojasuvaikaissavogebėjimus jauparodė ir rajone:

„Ryto“pagrindinėsmokyklostradiciniame„Europietiškosdai
nosfiesta2013“renginyjeirLietuvosmokiniųvokiečiųkalbos
olimpiadoje.Sėkmingassutapimas:pačiosmokyklosiniciatyvos
kūrybiškai ugdyti daugiakalbystę rajone ir akademinis visos
Lietuvosrenginys.Pažymėtina,kadLietuvosmokiniųvokiečių
kalbosolimpiada,kuriąrengėŠvietimoirmoksloministerija,
Gėtėsinstitutas,Gabiųirtalentingųvaikųugdymoprograma
beiKėdainių švietimopagalbos tarnyba ir kurioje dalyvavo

dau gia kal bys tės ug dy mui – 
at ver tos du rys
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Dieveniškiųbažnyčiosšventoriujeprievyskupuiskirtopa
minkloantrąkartvykoMotiejausValančiauskūriniųskaitymo
konkursas.JamedalyvavoŠalčininkųirVilniausrajonųjaunieji
skaitovai,oskaitomųkūriniųmeninįatlikimąvertinožymūsme
nopasauliožmonės–aktorėMeilėKudarauskaitė,„Vilnijos“
draugijospirmininkasKazimierasGaršvairjopavaduotojaNi
jolėBalčiūnienė.VisikonkursodalyviaiapdovanotiPalangos
Juzėsmedaliaisirpadėkosraštais.
PosavaitėsšiokonkursoDieveniškėseskaitovaivykoįjau

dvidešimtąkartąrengiamąrespublikinęmoksleiviųMotiejaus
Valančiauskūriniųskaitymošventęrašytojogimtinėje–Nas
rėnuose.KelionėautobusuišŠalčininkųprasidėjoankstiryte.
Irnorsdangusbuvoapniukęs,autobusevyravopakilinuotai
ka.Visišventėsdalyviaideklamavopuikiai,beto,dariršoko,
vaidino...Buvoaplankytas vyskupoM.Valančiausgimtinės
muziejus, kuriamemokiniai daugiau sužinojo apie rašytojo
biografijąirjokūrinius.
Būdamasvyskupujisrūpinosiliaudiesšvietimu,organizavo

parapinesmokyklas,reikalavo,kadjosebūtųmokomalietuvių
kalba.Raginokunigusdirbtišviečiamąjįdarbą,rašytiirskelb
ti lietuviškas knygas, rinkti tautosaką.Organizavoblaivybės
draugijas.Uždrauduslietuviųspaudą1864m.,M.Valančius
rūpinosilietuviškųknygųleidimuPrūsijojeirplatinimuLietuvoje.
Parašėapie70šviečiamojodidaktiniopobūdžiopasakojimų
irapsakymų.

SvarbiausiasM.Valančiauskūrinys–humoristinėapysaka
„Palangos Juzė“. Jau daug dešimtmečių Lietuvos vaikai iš
„Skaitinių“susipažįstasulinksmusiuvėjuJuozapuViskantu–
Juze.Išliksjisirateitiesknygose.Kaipkitaip.PalangosJuzė
irtoliaukartųkartasmokysdžiaugtisįgytuamatu,pokštautiir
pasakoti–gyvai,vaizdingai,šmaikščiai.

MūsųekskursijaiįM.Valančiausgimtinęvadovavopaminklo
M.ValančiuiDieveniškėseautoriusGediminasRadzevičius,
kurisyrairM.ValančiauskūriniųskaitymoDieveniškėseorga
nizatoriusbeivadovas.Šioskulptoriausdėkajauantrąkartą
VilniauskraštomoksleiviaiapsilankėŽemaitijojeirčiapatyrė
daugįspūdingųakimirkų.Vienajųyraužsimezgusimūsųdrau
gystėsuKretingosrajonoKūlupėnųMotiejausValančiauspa
grindinemokykla.Vietiniaimoksleiviaismagiaivakarojo,šoko
irbendravosumūsiškiais.Osekmadienisišaušosaulėtasir
karštas.PrasidėjomūsųpažintissuįspūdingaisŽemaitijosmu
ziejais.Orvidųsodybojemuziejujekiekvienasakmuoužmena

Mo tie jui va lan čiui – 212 mįslių,taippatstebina,kaipViliusOrvidasgalėjotieksuspėti!
Žinoma,jissamdydavodarbininkų,technikos.Padėdavoirtie,
kuriečionaiatklysdavoieškodamidvasinėsramybės.Jisvisus
įtraukdavo į kūrybą, nes siekė, kadkurdamasžmogusatsi
gautų.KiekvienasOrvidųsodyboslankytojassavaipsupranta
čiasukurtąpasaulį, tačiauabejingųšiaikūrybainebūna.Tai
dvasingumocentras,įkurįgaliateitivisi–irpikti,irnusivylę,
irpakylėti,irlaimingi.
Kitažymišiokraštovietovė–Mosėdis–Žemaitijosturistų

meka.MiestelyjeyraVaclovoIntosodyba,taippatšiožymaus
žmogausįkurtasunikalusakmenųmuziejusparkas.Akmenų
slėnyjevasarąvykstagegužinės,kitirenginiai.
ŠiedužymusŽemaitijoskraštoakmenųgerbėjai–V.Orvidas

irV.Intas–akmenįsupratokaipamžinybėssimbolį.V.Orvido
rankoseakmuoįgyjamistinęprasmę.Jisraižomas,skaptuo
jamas,oV.Intasakmeniuipaliekanatūraliąišraišką,todėl jo
sodybojejuntiramybę,poilsį–nebesinoriiščianeišeiti.
Kretingojeapsilankėmemuziejujesužiemossodu.Miestas

ypačdėkingasgrafuiJuozapuiTiškevičiui,kuris,1875m.įsigijęs
Kretingosdvarą,pastatėįspūdingusrūmussužiemossodu,
įrengėnuostabų parką.Šiandien čia –Kretingosmuziejus,
garsusarcheologijos,senosiosskulptūrosirtapybosrinkiniais,
dvarųkultūrosekspozicija.

O dar po savaitėsmes su savo naujausiais draugais iš
Žemaitijos susitikomeDieveniškėse.Čia bažnyčios švento
riujeprie vyskupopaminkloKūlupėnųMotiejausValančiaus
pagrindinėsmokyklosmokiniaišokosmagiusšokius,dainavo
irpasakojožemaičių tarme.Susirinkusiejiklausėsimokytojo
AntanoŽvinklio vadovaujamomokyklos orkestro atliekamų
nuotaikingųkūrinių,aktoriausGiedriausArbačiauskomuzikinės
programos.ApierenginįkalbėjoŠvietimoirmoksloministerijos
atstovėOnaČepulėnienė.

Malonu, kad tris gegužėsmėnesio savaitgalius vyskupas 
M.Valančiusmusbuvo subūręs draugėnpasipasakoti, pa
dainuoti,pašoktiirpasigrožėtiunikaliaisŽemaitijosmuziejais.
Džiugu,kadtekolaimėbendrautisužymiuskulptoriumiG.Ra
dzevičiumiirjokomanda,kurieM.ValančiųišgarsinoirDieve
niškėse.KūlupėnųMotiejausValančiauspagrindinėsmokyklos
mokytojaVitalijaValančiūtė,Dieveniškiųparapijos klebonas
DomasValančiauskasirjosesuoMarija–M.Valančiausgi
minaičiai–sujungėAukštaitijosirŽemaitijosdvasiniuslobius,
nesmeilėknygai,nepakantumasgirtavimuiniekadanesensta.
TąmumsdiegėvyskupasirrašytojasM.Valančius.

ZitaSTAČKAUSKIENĖVAIČKUTĖ
Šalčininkųr.Poškoniųpagr.m-kloslietuviųkalbosvyresn.mokytoja

Lietuvosvokiečiųkalbosolimpiadosdalyvės

gaususbūrysmokinių,mokytojų,vertintojų,svečiųiššaliesir
užsienio,vykoKėdainiųjaunimomokykloje.Olimpiadosmetu
mokytojamssurengtapaskaita „Projektinis darbasmokantis
vokiečiųkalbos“,vykoekskursijapoKėdainius.
Didžiuojamės, kad svečiams surengėme du koncertus ir

galėjomeparodyti, ką gebamažosios užsienio kalbų, šiuo
laikinio šokio irmuzikinėsscenosveiksmostudijų (vadovės
mokytojosS.Danielė,Vaiva Ivanovaitė,JolitaGvergždienė,
LaimaŽilytė)mokiniai.Svečiusirolimpiadosdalyviussutiko,
rūpinosiolimpiadoseigairsveikinooficialioseatidarymobei
baigiamosiosedalyseKėdainių švietimopagalbos tarnybos
direktoriusHenrikasVaicekauskas.
Mūsųmokyklosdurysyraatvirosvisiemsvaikamsirjaunimui,

kuriesuinteresuotikokybiškaintegracijaįEuroposSąjungos
kalbųmokymosiplėtojimąnuopatvaikystės,domisidaugia
kalbystės ugdymu, saviraiška ir nori papildomai įgyti naujų
gebėjimųbeižinių.

GiedrėKUROVIENĖ
Kėdainiųjaunimom-kloslietuviųkalbosmokytoja,
olimpiadosorganizaciniokomitetonarėmokykloje
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Vadovėlių,metodiniųbei interaktyviųpriemoniųgau
sagluminavartotojąirskatinamąstyti,kąpasirinkti,kur
atrastitai,kastinkamiausiamūsųšaliesmokiniams,kaip
dirbti,kaddaugmačiusiems,smalsiemsmokiniamsbūtų
nenuobodu,oabejinguspavyktųsudominti.
Leidyklos„Didakta“direktoriusRemigijus MARTINAVI

ČIUSirvyriausiasisredaktoriusRytas ŠALNAsu„Švietimo
naujienų“ redakcijapasidalijo savopastebėjimais, ko, jų
nuomone, labiausiaistingamūsųugdymoįstaigose irką
galipasiūlytišaliesleidyklos.

Kokiafilosofijavadovaujasileidykla„Didakta“?
„Didakta“ buvo kuriama sunuostata pakreipti edukacinės

leidybosirgamybosprocesąįmokymoirmokymosiaplinkos
gerinimą.Apietaibylojairleidyklospavadinimas,kurisnetyčia
sutaposukasmetVokietijojevykstančiabenegarsiausiapasau
lyjemokyklineparoda.Darprieškrizęatkreipėmedėmesį,kad
ilgąlaikąLietuvosšvietimorinkojebuvostokojamadidaktinės
literatūros,metodinėsmedžiagos,edukaciniųirvaizdiniųprie
monių,kuriosbūtųtinkamoslietuviškamkontekstuiirpadėtų
kūrybiškaiįvairintimokymobeimokymosiprocesą.Leidyklos
vadovaiperdaugmetųyraaplankękelisšimtusmokymoįstaigų
Lietuvoje,taippatįvairioseužsieniomokyklose.Akivaizdu,kad
Lietuvosmokyklosnėrapakankamaiaprūpintosedukacinėmis
priemonėmis.Kuriant šiuolaikinęmokyklą nepakankanaujų
programų,skambių lozungų,aiškinimo,kad tikskaitmeninis
turinysgalipadarytiproveržįmokymeirmokymesi.Daugybė
tyrimųirapklausųrodo,kaddaugumamokytojų laikosinuo
monės,jogugdymesvarbuskuodidesnismokymopriemonių
pasirinkimas,nestaiišlaisvinamokytoją,suteikiajampalan
kesniųpamokosplanavimogalimybių.

ĮkąlabiausiaiorientuotosJūsųsiūlomospriemonės?
2013m.leidiniųkataloguoseišvisoyraapietūkstantismo

kymopriemonių.Suprasdami,kadLietuvosrinkayranedidelė,
stengiamėsįvairintisavoveiklą, todėl leidžiameirplatiname
itin didelio pasirinkimo priemones.Mūsų priemonių pasiūla
apimaikimokyklinį,priešmokyklinį,pradinį,pagrindinįirvidurinį
ugdymą.Kiekvienaiiššiųpakopųstengiamėspasiūlytitai,kas
galibūtiinovatyvuirnaudingamokytojodarbe.Didesnėmūsų
leidyklossiūlomųirplatinamųleidiniųdalis–vaizdinėsmokymo
priemonės.Rinkdamiesišiąveikloskryptį,dauglaikoskyrėme

Mokymo priemonės 
išlaisvina kūrybiškumą

Vykdantprojekto„Lyderiųlaikas2“veiklą„Specializuotos
literatūros(edukaciniųknygų)pirkimasirpristatymasšvieti
mobendruomenei“,nupirktapo200egzemplioriųdaršešių
pavadinimųedukaciniųknygųšvietimovadybosirlyderystės
tema.DalisjųjaupasiekėLietuvosšvietimocentrus,tikimasi,
kadkitosbusišdalytosšiųmokslųmetųpradžioje.
„Džiaugiamės,kadšvietimobendruomeneigalimepristatyti

naujasiraktualiasknygas,kuriasatrinkomeatsižvelgdamiį
projekto švietimo konsultantų ir partnerių rekomendacijas.
Tikimės, kad šios knygos, kaip ir anksčiaupirktosios, bus
naudingosirskaitomosšvietimobendruomenėsnarių“,–sako
RasaŠnipienė,projekto„Lyderiųlaikas2“vadovė.
Pavyzdžiui,TomoMisiukonioknygoje„Koučingotechni 

kos“ išsamiai aptartos ir praktiniais patarimais papildytos
įvairiausioskonsultuojamojougdymotechnikos,kuriospra
vers tiek pradedantiems, tiek įgudusiemskonsultuojamojo
ugdymospecialistams.
MichaeloA.Westoknygoje„Efektyvuskomandinisdar

bas“analizuojama,kaipveiksmingaisąveikauti irbendra
darbiautiorganizacijose,kaipdarbokomandoseišmintingai
naudotisunikaliaiskiekvienožmogausgebėjimais.
BethCritchleyCharltonknygoje„Neformaliojovertinimo

strategijos“mokytojamsparodoma,kaipnaudotisvertinimo
rezultataisir–svarbiausia–kaiprastilaikovertinti,kaidarbo
dienadarosivisužimtesnė.
Knygoje„Ugdymodvasingumas“įvairiųšaliųmokslinin

kaiatskleidžiaugdymodvasingumąkaipedukologijosreiškinį
ir problemą, ieško galimybių skatinti dvasingumo sklaidą
ugdymo(si)procese.
JamesoBorgoknyga„Mintiesgalia.Pakeiskitemąsty

mą,pakeisitegyvenimą“skatinagalvotiirteikiaskaitytojams
žiniųapietai,kaip,naudojantisįgimtomisprotogaliomis,kon
troliuotisavomintis,užuotleidusjomskontroliuotimus.
ODanielioGolemanoknygoje„Visuomeninisintelektas“ 

atrasimenaują žmonių santykių sampratą, pagrįstąnaujai
besikuriančioneuromoksloduomenimis.
Tikimasi,kadsušiomisknygomispatyręlektoriaišvietimo

bendruomenęsupažindinsiki2013m.pabaigos.Knygųpri
statymainumatytipenkiuoseatrinktuoseLietuvosšvietimo
centruose.Išvisoperantrąjįprojekto„Lyderiųlaikas2“etapą
jaunupirktapo200egz.11pavadinimųedukaciniųknygųir
įvyko25nupirktųknygųpristatymai,kuriuosedalyvavoapie
750švietimodarbuotojų.
„Galime pasidžiaugti, kad per pirmą projekto etapą

(2008–2011)nupirkome15pavadinimųknygų,nacionalinėms
institucijomsiršvietimocentramsišdalijome4170jųegzem
pliorių,įvyko300pristatymųirjuosedalyvavo10500kolegų
išvisosLietuvos“,–pridūrėR.Šnipienė.

„Lyderiųlaikas2“

pro jek tas „ly de rių lai kas 2“ 
rug sė jo pir mą ją pa si tin ka  

su nau jo mis kny go mis
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tyrimųanalizei. Jie rodo, kadvaizdinėsmokymopriemonės
padedageriauįsiminti,kaddaugumaimokinių,studentų,kitų
klausytojų tradicinėspamokos,kuriosedominuojašnekantis
mokytojas,nepatinka.Įrodyta,kadvaizdinėspriemonėsnetiki
40proc.veiksmingiaupadedaperprastižinias.Kaipasitelkiant
vaizdinespriemonesmokomanaujosmedžiagos–rezultatas
net200proc.geresnis.Beto,naudojantvaizdinespriemones
gerokaimažiaulaikotenkaskirtiteoriniamsdalykamsaiškinti.
Spalvinisirgrafinispatrauklumasmoksleiviamsyraypačsvar
bus.Mokantgarsu ir vaizdu informacijaperduodamadviem
kanalais.Naudojantjuosabu–daugiaugalimybiųpatenkinti
įvairių tipųmokinių poreikius.Dalismūsųpriemonių skirtos
viešosiomsugdymo įstaigųerdvėms, pilietiškumougdymui,
socialiniamsdalykams.Džiaugiamėsmokyklosepamatęmūsų
išleistaspriemones.Laikomėsnuomonės,kadnorint,jogmo
kiniaimokėtųLietuvoshimną,reikia,kadjiekasdienjožodžius
matytųpriešakis,norint,kadmokiniaisveikaimaitintųsi–jieturi
matytisveikosmitybospiramidę,norint,kadmokiniaineterštų
gamtosirrūšiuotųšiukšles–nepakankavienąarkeliskartus
apietaipasakyti,jieturimatytitaisykles.Vertinantšįaspektą,
vaizdinėsagitacijospoveikisyralabaistiprus.

Internetosvetainėjeteigiate,jogatliekatemokytojųap
klausas,atsižvelgiateįmokytojųpageidavimus.Sakykite,
kopaprastaitrūkstašiandieniniammokytojui.Galgalite
paminėtimokyklų,kuriosdžiaugiasiJūsųpriemonėmisir
mielaipasidalytųmintimisapiejas?
Šiandieniniammokytojui ir dabartiesmokyklai reikia dau

giaupasirinkimogalimybių, tačiaukokybinėtokiopageidavi
moišraiškagalimatiktuoatveju,kaimokytojas/mokyklaturi
arsenaląmetodikųirmokymopriemoniųidėjomsįgyvendinti.
Mokytojamsreikianetikskelbiamoslaisvės,bet iraplinkos,
kurioje būtų galima įgyvendinti išmanius sumanymus. Per
penkeriusveiklosmetus,įveikęnegailestinguskrizėspadari
nius,išsilaikėmešiameaudringamevandenyne.Pertąlaiką
užmezgėmeryšiussudaugiaukaiptūkstančiušvietimoįstaigų.
Kaikuriosmokyklosirjųpedagogaijauseniaiįvertinomūsų
mokymopriemoniųkokybęirkasmetpasipildosavofondus.
Tokiųmokyklųtikraidaug,jomstariamenuoširdųačiū.

Leidžiatepriemonestiklenkųkalbaarirkitomisužsienio
kalbomis?Kokstokiųpriemoniųporeikis?
Laikomėsnuostatos,kadkiekvienasmokinys,neatsižvelgiant

įkilmę,turiteisękalbėtiirmokytissavogimtąjakalba.Norma
lioje visuomenėje daugiakultūriškumas, kaip rodopasaulinė
praktika,yraprivalumas,onetrūkumas.Vieniišmūsųpartnerių
yralenkai,kurieyranetikpuikūsverslininkai,betirnuostabūs
žmonės.Jųpageidavimukaikuriųpriemoniųanalogijasparen
gėmelenkųkalba.Labaididžiuojamės,kadmūsųpriemonės
ganauždarojeLenkijosšvietimorinkojebuvopripažintoskaip
itin kokybiškos.Šių priemonių siūlome irmūsų lenkiškoms
mokykloms.Belenkųkalbos,darvaizdiniųpriemoniųsiūlome
irrusiškomsmokykloms.

Teigiate,kadbendraujatesuužsieniopartneriais,kas
jie?KokiopobūdžioJūsųbendravimas:bendriprojektai,
vertimai,kt.?
Leidyklojeturimekampelį,kuriamepagarbiailaikomesavo

partneriųšaliųvėliavėles:Latvijos,Vokietijos,Rusijos,Lenkijos,
Ukrainos,Austrijos,JungtinėsKaralystės,JungtiniųAmerikos
Valstijųirkt.Lietuvosrinkayralabaimaža,todėlkaikuriųspe
cializuotųmokymopriemonių be valstybės paramos išleisti
neįmanoma. Kadangi dabar daugiausia dėmesio telkiama
skaitmeniniamturiniui,mėginameieškotipartnerių.Bendradar
biavimasįvairus–nuoplatinimolicencijųįsigijimoikiautorių
teisiųpirkimoirpan.ImportuotipriemonęįLietuvąšiaislaikais
nėrasudėtinga, tačiaumestuoneapsiribojame. Išpokalbių,
apklausųžinome,kadmokytojamsreikalingametodikairjos
instrukcijųvertimaiįlietuviųkalbą.Tamskiriamenemažailė
šųirtaigalbūtyraišskirtinismūsųleidyklosbruožas–suteikti
mokytojamskuodaugiaumetodinėspagalbos.
Nerimąnetikmums,betirkitiemsleidėjamskelialėšųmo

kyklųreikmėmspaskirstymoliberalizavimas.Matomeprocesą,
kaišvietimoproblemosglaistomoslėšomis,skirtomisvadovė
liams,metodineiliteratūrai,mokyklųaplinkaikurti.Mūsųžinio
mis,tokioprecedentoniekurnėra.Jeigutokiapadėtistęsisir
toliau,akivaizdu,kadnetrukusgalinebeliktitų,kurieapskritai
ką nors kursmokyklai, o leidėjai iš viso gali nusigręžti nuo 
švietimo.

Mokyklomssiūloteitindidelęįvairovępriemonių(nuo
plakatų,portretų iki gaublių,molbertų ir pan.).Ar kitos
leidyklostokiųpriemoniųtaippatturi?
Tai,kąkuriairleidžia„Didakta“,paprastaigalimaįsigytitik

pasmus,tačiaumesplatinameirkitųgamintojųprodukciją.Mū
sųnuostatašiuopožiūriuyraplatipasiūla,metodinėpagalba,
lankstumas,operatyvumas.Visasatsirandančiasproblemas
stengiamėsspręstimokyklųirmokytojųnaudai.

Viena iš švietimopirmenybių – ugdyti kūrybiškumą.
Kaipmanote,armetodinėspriemonėspadedajįugdytiir
arneužgožiapedagogųkūrybiniopotencialo?
MesvadovaujamėsdarkinųfilosofoirišminčiausKonfuci

jausišsakytamintimi:„Kąišgirstu–pamirštu,kąpamatau– 
prisimenu, ką padarau – suprantu.“Net neabejojame, kad
kiekvienasmokytojasturididžiulįkūrybospotencialą.Jukmūsų
autoriaidažniausiaiyrapedagogai.Tačiaubūtinasuprasti,kad
nekiekvienaspedagogaspajėgussusikurtivisasmetodines
priemones.Mesvisiesametokieskirtingiirkiekvienogalvoje
kirbatiekdaugidėjų,kadtikrasdžiaugsmas,kaikažkasgali
pasiūlyti kąnors naujo, nematyto ir labai naudingo.Tik visi
kartusiūlydamiirįgyvendindamisumanymusgalimekurtito
kiąmokymoirmokymosiaplinką,kuripalaikytųnuolatinįmūsų
švietimosistemosgyvybingumą.

AnotČarlzoDarvino,išliekatie,kuriegeriausiaisugeba
prisitaikyti priegreitai kintančiosaplinkos.Ar šiandien
siūlomosmetodinėspriemonėsbusaktualios rytoj, kai
viskastaipgreitaikinta?
 Beveik visimūsų leidyklos darbuotojai pagal pašaukimą

yrapedagogai,todėlvertinamešvietimoaplinkąir jojevyks
tančiuspokyčiusneiššalies,bettiesiogiaibūdamiaktyviais
jodalyviais.Č.Darvinožodžiusgalimairperfrazuoti,kadne
viskas,kasnauja,yratobula,irneviskas,kassena,turibūti
nurašoma.Sistemųgriūtisirdukupininesibaigiančiųpermainų
Lietuvosšvietimedešimtmečiaiaiškiaiparodė,kadnevisos
taipliaupsinamosnaujovėspasmusprigijo.Įpokyčiusturime
žvelgtinesupriešprieša,nesuišankstineneigiamanuostata,
betkaipįnaujasgalimybes.Leidykla„Didakta“nebijoiššūkiųir,
kaipiranksčiau,kviečiasumumisbendradarbiautimokytojus,
patyrusiusautorius,mokyklas,institucijas.Mesesamestiprūs
nepavieniui,betkartu.

Dėkojameužpokalbį.
Mūsųinf.

R.ŠalnairR.Martinavičius
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DažnasišmūsųlankėmėsaratostogavomeprieBaltijosjūros,tačiautikriausiaine
kiekvienassusimąstėme,kadjiyravienalabiausiaikenčiančiųjūrųpasaulyje.Dėlsavo
uždarumoirlėtosvandensapykaitosjiyralabaijautritaršai.Išsi
liejusiosnaftostarša,pernelygaktyvižvejyba,pramonė
ir žemėsūkis: didelis patenkančiųmaistiniųmedžia
gų–azotoirfosforojunginių–kiekisirsutuosusijusi
eutrofikacija(„vandensžydėjimas“)–pagrindinėsprie
žastys,dėlkuriųnykstajūra.Baltijosšaliųvyriausybės
patvirtino,kadeutrofikacijayralabaiopiproblema,kurią
reikiaskubiaispręsti.TodėlBaltijosjūrosveiksmųplane
numatyta„sumažintiiki42proc.fosforoir18proc.azoto
nuotekųįjūrą“.Atsakingosinstitucijosnumatėšiamtikslui
pasiektistrategijas,kaipantai:perėjimasnuotradicinioprie
ekologinioūkininkavimo;ekologinėsgamybosuždarociklo
gamybosūkiųsteigimas,„ŠvariosBaltijosdieta“,ūkininkų,
virėjų,mokiniųirstudentųšvietimas.
Šiasstrategijasįgyvendinair2007–2013m.Baltijosjūros

regionoprogramosprojektasBERAS„Ekologinisžemės
ūkioprodukcijosperdirbimasirvisuomenėsšvietimas
Baltijosjūrosregione“(2011–2013),kuriotikslas–spręsti
Baltijosjūrosužterštumoproblemą,diegiantekologinįūkinin
kavimąirplėtojantvisuomenėsšvietimąvisoseBaltijosjūros
regionovalstybėse.
ProjektopartnerėyraKaunorajonosavivaldybė.Projekto įgy

vendinimąjipatikėjoKaunorajonošvietimocentrui,nespagrin
dinėsveiklos–ūkininkų,studentų,mokytojųbeimokiniųekologinio
sąmoningumo,pagarbosaplinkaiugdymasiršvietimas(seminarai,
konsultacijos,forumai),sveikomaistotinklobendruomeniųkūrimas,
mokymoprogramų,edukaciniųpaketų,investiciniųirpažangausūki
ninkavimoplanųrengimas–glaudžiaisusijęsušvietimu.Pertrejus
projektometusbuvoatliktanemažainaudingųdarbų:užmegztas
bendradarbiavimas su rajono ūkininkais, pasirašytos paslaugų
sutartys,pagalkuriasšviežios,tiesiaiišūkininkodaržo,daržovės
pristatomosįkaikuriasrajonomokyklųvirtuves;surengtamoko
mojistažuotėmokyklųvalgyklųvirėjomsŠvedijoje,Sioderteljės
savivaldybėje;vykoseminarai,susitikimai,televizijosreportažai;
švediškomaistosavaitėsKaunorajonougdymoįstaigose.
Mokytojamsirmokiniamsišleidomeduprojektoleidinius.Pradi

niųklasiųmokiniaikartususpalvingaknygele„Mesdalijamėsjūra“
gali „apsilankyti“ekologiniuoseDanijosūkiuose,susipažinti su
ekologinioūkininkavimoesminiaisprincipais.Biologijos,technolo
gijų,geografijosmokytojamsparengtasrekomendaciniopobūdžio
edukacinispaketas„VandenslašokelionėįBaltijosjūrą“,skirtas
padėtimokytojamspasirengtipamokoms,integruojantekologinio
švietimo,darnausūkininkavimoidėjasįdėstomųdalykųmokymo
programas. Leidinyje aptariamosBaltijos jūros aplinkosaugos
problemos ir jųsprendimogalimybės;pristatomaBaltijos jūra ir
josunikaliekosistema,kuriaiįtakosturiypatingosgeografinėsir
hidromorfologinėssąlygos;uždaroekologiniogamyboscikloūkių
patirtisLietuvoje;konkretūsBaltijos jūros išsaugojimoveiksmai,
saugiauūkininkaujantirsveikiaumaitinantis,diegiant„ŠvariosBaltijosdietos“principus.Edukacinįpaketąsudaronetikteorinė
medžiaga,betirpamokųplanai,priedai,popiečiųscenarijai,įvairiosužduotysbeireceptųpavyzdžiai.Tikimės,kadšieleidiniai
surassavoskaitytojąirprisidėsprieekologiniošvietimobeiBaltijosjūrosišsaugojimo.Susidomėjusiuosiusmetodinemedžiaga
kviečiameapsilankytiprojektointernetosvetainėjewww.beras.ltiratsisiųstipristatytusleidinius.

LaimutėRUZGIENĖ
Kaunor.švietimocentrodirektorė,projektovadovė

Edu ka ci nis pa ke tas 
„van dens la šo ke lio nė į bal ti jos jū rą“ – 

me to di nė me džia ga mo ky to jui
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