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ŠMM do va na – Ai ri jo je ir An gli jo je 
be si mo kan tiems lie tu viams

Švietimo irmoksloministerija (ŠMM) įMonachano šv. Luiso vidurinęmokyklą
(Airija)išsiuntėvertingųlietuviškųknygųkomplektą,kurįsudarolietuviųliteratūros,
visuotinėsliteratūrosklasikoskūriniai,knygosapieLietuvosistoriją.
„Gyvendamiskirtingosevalstybėse,esameviena lietuvių tauta,kurią jungia tie

patysrūpesčiaiardžiaugsmai.Todėlturimeišlaikytitvirtusryšius,ugdytibendruome
niškumą,skatintivaikusirjaunimąpuoselėtisavogimtąjąkalbą,kultūrą,papročius,
istorinęatmintį,kadstiprintumemūsųTėvynę“,–sakošvietimoirmoksloministras
DainiusPavalkis.
Monachanošv.Luisovidurinėjemokyklojemokosiapie40mergaičiųišLietuvos.

Šiąmokykląkasmetbaigiaapie10lietuviųabiturienčių.Nuošiųmokslometųmo
kyklojesudarytossąlygoslietuviamsmokytislietuviųkalbos.Airija–vienintelėES
valstybė,kuriojelietuviaigalilaikytipasirenkamąjįlietuviųkalbosegzaminą.Tokias
patgalimybesturiirkitųESšaliųvaikai,besimokantysAirijoje.
Švietimoirmoksloministerijosdovanotomisknygomisgalėsnaudotissekmadie

niaisveikiantiMonachanolituanistinėmokykla„Lietuvosvaikai“,kuriojemokosi66
lietuviai,dirba9mokytojos.

Šiministerijosiniciatyvasuteiktilietuviųkilmėsmokiniams,besimokantiemsužsie
niošaliųmokyklose,galimybęnaudotisjųmokyklųbibliotekoseesančiomislietuviš
komisknygomisbustęsiama.Planuojamamokyklų,kuriosemokosilietuviai,biblio
tekomsdovanotigrožinės,istorinėsliteratūros,enciklopedijųirkitųlietuviškųknygų.

Mo bi lio ji moks li nė la bo ra to ri ja pra dė jo 
ke lio nę po Lie tu vos mo kyk las

MobiliojimokslinėlaboratorijapradėjokelionępoLietuvosmokyklas.Mobiliojoje
laboratorijojemokiniaigalėsišbandytityrėjodarbą–moderniausiaisprietaisaisatlikti
įvairiusmoksliniuseksperimentus.Išskirtiniodizainovilkikopuspriekabėjeįrengtoje
laboratorijojepaskaitųvienumetugalėsklausytiiki30mokinių.
PirmiejijągalėjoišbandytiLazdijųMotiejausGustaičiogimnazijosjauniejityrėjai.

Vizitoprogramašiojegimnazijojebuvoparengtapagališankstomokiniųpasirink
tassritis.Gimnazistaikartusumokslininkais tyrinėjoaplinką:oro taršą,vandens
telkinius,jųgyvūnijąiraugaliją,geologiniusradiniusirkt.,atlikomedicinos,fizikos,
chemijostyrimusbeieksperimentus,sudominusiusnetikjaunuosiustyrėjus,betir
jųmokytojus,susipažinosulazerineįranga,klausėsipaskaitų.
Mobiliosiosmokslinėslaboratorijos,kitaipdarvadinamos„MoMoLab“,apsilankymo

mokyklosetikslas–sudarytisąlygasmokiniamsatskleistisavogebėjimusmoksliniais
metodaistyrinėtiaplinkąirgamtą,kurtiirieškotinaujųtechnologiniųsprendimų.
Per2–3dienas truksiančiąedukacinęprogramą7–11klasiųmokiniai kartusu

mokslininkais atliksmokslo tiriamuosius darbus, klausysis paskaitų apiemokslo
naujoves,stebėsdemonstruojamusmoksliniuseksperimentus.Laboratorijojeyra
sąlygosdarytifizikos,biologijos,gamtosmokslų,elektronikosirrobotikos,vaizdųir
duomenųanalizėstyrimus.
Planuojama,kadmobiliojilaboratorijaaplankys80Lietuvosmokyklų.Pervieną

vizitąbusatliekamanemažiaunei10tiriamųjųdarbų,mokiniamspadėsVilniaus
universitetomokslininkai.Mokiniaisusipažinssušiuolaikiniaismoksliniųtyrimųme
todais,dirbssumoderniamokslineįranga,stebėseksperimentusirpatysjuosatliks,
kursirįgyvendinsmokslinesidėjas,darmokyklojeįgismoksliniodarboįgūdžių.
Mokyklos,norinčios,kadįjasatvyktų„MoMoLab“,turėtųužsiregistruotiinterneti

niameportalewww.jau na sis-ty re jas.lt.

Mobiliosiosmokslinėslaboratorijosvizitaiįmokyklasrengiamiįgyvendinantpro
jektą„Mokiniųjaunųjųtyrėjųatskleidimoirugdymosistemossukūrimas–IIetapas“.
ProjektąįgyvendinaLietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentras.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf. 
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VilniausŽemynosgimnazijojebalandįsurengtaapskritojo
stalodiskusija„Universitetųirgimnazijųbendradarbiavimo
plėtroskryptys“.Diskutuotisusitikopolitikai,mokslininkai
irpedagogai.Diskusijojedalyvavo LR švietimo irmokslo
ministerijos,Vilniausuniversiteto,VilniausGediminotech
nikosuniversiteto,MykoloRomeriouniversiteto,Lietuvos
edukologijosuniversiteto,Šiauliųuniversitetoatstovai,Vil
niausgimnazijųdirektoriai,Lietuvosgimnazijųasociacijos
tarybosnariai.

Uni ver si te tų ir gim na zi jų ben dra dar bia vi mo plėt ros kryp tys

ŠvietimoirmoksloviceministrėGenoveitaKrasauskienė 
diskusijojeteigė,kadvisųmūsųtikslassuteiktijaunamžmo
guigerąišsilavinimą.GimnazijųasociacijosprezidentasEd-
mundasGrigaliūnas pažymėjo, kad kalbėti apie gimnazijų
problemasreikiakuoplatesnėjeauditorijoje,nesjossvarbios
netikgimnazijoms,betiraukštajaimokyklai,savivaldybeibei 
visuomenei. Ši diskusija yra tik kitų susitikimų ir diskusijų
startas.

SvAr bU Mo ty vUo tAS StU di jų pA Si rin ki MAS

ŠvietimoirmoksloministerijosBendrojougdymoirprofesi
niomokymodepartamentodirektoriausdr.Sau liaus Zy bar to 
teigimu, labai svarbus yramotyvuotas studijų pasirinkimas,
nesneteisingaspasirinkimasdaugkainuojavalstybei.Minis
terijalaukiapasiūlymųugdymomodeliavimoklausimais.Yra
pastebėta,kadtaikantprognozuojamąvertinimą,tovertinimo
pažymiainesutampasubrandosatestatopažymiais–vadina
si,sistemaveikiablogai.Reikėtųvertinimąpradėtianksčiau.
Vertinimoproceseorientacija į popieriaus ir pieštuko testus
apribojapatįmokymąsi.Svarbu,kadmoksleivisgebėtųrasti,
struktūrizuoti,vertintiinformaciją.Taippataktualusyramokytojų
kvalifikacijostobulinimas.Šiojesrityjesuderinusįvairiuspožiū
rius,būtųgalimapasinaudotistruktūriniųfondųparama.Dėl
privalomomatematikosegzamino–jispagrįstasreikalavimais
stojantįaukštąsiasmokyklas.Taivienasišsvarstomųobjektų
švietimo irmokslosistemoje ir turėtųbūti įteisintas2016m. 
Galbūttaibūtųdviejųpakopųegzaminas.Ministerijojetaippat
svarstomasklausimasdėlbendrojougdymoirprofesiniomoky
momokyklųsujungimo.Taibūtųdaromaregionuose,kuriuose
šiuometumokyklosyrapustuštės.
VGTUstudijųprorektoriusdr. Ro mu al das Kliu kas skaitė

pranešimą„MokomųjųdalykųtęstinumasVGTU.Kokiųkom
petencijųtrūkstapirmakursiams“.ĮVGTUstojaapie75proc.
studijuojančiųjų technologiniusmokslus.Stoja labai skirtingi
abiturientai,neturėdamiaiškiosmotyvacijos.Dėltoreikėtųdirbti
sutėvais.Jeiguįstojaturėdami10balųvidurkį,taiuniversitete
geriausiuatvejuvidurkisbūna8,3.Žinoma,veikiapsichologinis
šokas,betstudentamsreikiapapildomaimokytis.Fizikos,che
mijos,matematikosmokytisjiepaprasčiausiainemoka.Neturi
nuoseklumomokymosiprocese,taippatpasireiškianemoty
vuotumas.Jeigustudentasiškrintapirmamesemestre,mokėti
užstudijasnereikia,jeiiškrintaantrame,reikiasusimokėti.Tik
55proc. išlaikoegzaminus išpirmokarto.Svarbu,kadstu
dentaisugebėtųsusirinktiinformaciją,jąsisteminti,diskutuoti.
Jiemstrūkstasocialinėskompetencijos,mokėjimogintisavo
nuomonę.Vienaišpriežasčių–testųsistemabukina,nepadeda
sistemintižinių.Kylaklausimas,kodėlužsienyjevaikaigeba
dirbti po 16 valandų.Mes rengiamepapildomusmokymus,
pratybas–vaikainenorimokytis.Pimamekurseiškrintaapie
20proc.studentų.
VilniausMykoloRomerio universitetoPolitikos ir vadybos

fakultetodekanasdr.AlgirdasMonkevičiusskaitėpranešimą
„Bendradarbiavimassiekiantugdymodermės“,kuriameišsakė
mintisapieskirtingųlygmenųšvietimoinstitucijųbendradarbia
vimą.Siekiantužtikrinti darnųvisuomenėsvystymąsi, reikia
darnios švietimo sistemos, lydinčios žmogų ir laiduojančios
asmeniniotobulėjimogalimybesnuopatankstyvosvaikystės.
Naudodamiesišvietimopaslaugomismesjaučiametamtikrus
trūkiotaškus.Ugdymodarnosreikėtųpaieškotipatiems(išapa
čios),nelaukiantnacionalinėsstrategijos.Pranešėjaspristatė
asociacijos,įkurtosgeografiniuprincipu,patirtį.Šiameprojekte
dalyvaujaduVilniauslopšeliaidarželiai,Baltupiųprogimnazija,
ŽirmūnųgimnazijabeiMykoloRomeriouniversitetoPolitikos
ir vadybos fakultetas. Ši švietimo bendruomenė sėkmingai
rūpinasikūrybingos,atsakingosiratvirosasmenybėsugdymo
sąlygomis, skatinaveiksmingąvisų institucijųbendradarbia
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vimą, šeimų ir socialinų partnerių įsitraukimą.Šio projekto
tikslųįgyvendinimopriemonės:konkrečiųproblemųanalizėir
sprendimai;bendradarbiavimasorganizuojantstudijųprocesą;
studentųpraktikųorganizavimas;tyrimųirapklausųorganiza
vimasirkt.
VilniausŽemynosgimnazijosdirektorėRūtaKrasauskienė 

skaitėpranešimą„Universitetas–gimnazijai,gimnazija–uni
versitetui“.Siekiantišanalizuoti2011–2013m.Vilniausmiesto
gimnazijųmokinių stojimo į užsienio universitetus pasirinki
mus, apžvelgti bendradarbiavimo su Lietuvos aukštosiomis
mokyklomis gaires, išsiaiškinti gimnazijų vadovų nuomonę
apieprivalomąmatematikosegzaminą,buvoatliktaVilniaus
gimnazijųvadovųapklausa.Atsakymus įanketosklausimus
pateikėaštuoniosVilniausmiestogimnazijos.Paaiškėjo,kad
2013m.studijasužsienyjepasirinko11,04proc.gimnazijas
baigusių abiturientų. 45 proc.buvusių gimnazijų abiturientų
išvyko studijuoti įDidžiąjąBritaniją, 18 proc. pasirinko stu
dijasOlandijoje,10proc.Lenkijoje,9proc.Škotijoje,6proc.
Danijoje,5proc.Vokietijoje.Vyraujasocialiniųmokslųstudijų
kryptis–jąpasirinko27proc.minėtųabiturientų.Nuo2011iki
2012m.išvykusiųjųstudijuotiįužsienioaukštąsiasmokyklas
sumažėjonuo10,9iki9,2proc.
Arpasiteisinagimnazijųiraukštųjųmokyklųbendradarbia

vimas?Požiūrisįbendradarbiavimąišesmėsyrateigiamas.
Respondentųmanymu,labiausiaipasiteisinolaboratoriniaidar
baiVGTU,studijųprogramųpristatymas,išdalies–paskaitos
universitetuose.Tačiaupriešvykdamiįgimnazijasuniversitetų
atstovaigalėtųgeriaupasirengti,norstonegalimapasakytiapie
užsienio universitetų atstovus.Gimnazijų vadovųnuomone,
abejotinaparodos„Studijos2014“naudaVilniausmokiniams,
nes įmokinių pateiktus klausimus stenduosedirbantys stu
dentainesugebėjoatsakyti.Vienintelispasiūlymas–susirasti
informacijąlankstinukuose.Otainetenkinagimnazijųmokslei
vių.Bendradarbiautisuuniversitetaisreikėtųnuosekliaiirsis
temingai.Gimnazijosgalėtųprisidėtiaktyviaupropaguodamos
Lietuvosuniversitetus.Universitetaigalėtųaktyviaidalyvauti
diskusijosesumokyklomisirįsiklausytiįišsakomąnuomonę,
taippatkartuieškotitinkamųsprendimų.Reikėtųdirbtikartu.
Kokspožiūrisįprivalomąmatematikosegzaminą?Privalo

masmatematikosegzaminasnegaliirneturiišspręstiakivaiz
džiųdalykomokymoproblemų,kuriosprasidedapagrindinėje
mokyklojeirtęsiasiikidvyliktosklasės.Klausimasformuluotinas
taip:koksmatematikosmokytojųirmatematiniougdymopro
gramųsudarytojųpožiūrisįmatematikosmokymąLietuvoje?
Matematikos egzaminas galėtų būti laikomas konkursiniam
baluisudaryti.Svarbiauyraugdymoprogramosįgyvendinimas
irtiktadaegzaminas.Tiekgimnazijoms,tiekiruniversitetams
reikėtųdaugiauinvestuotiįgabiuosiusmokinius.
Moksloirstudijųstebėsenosiranalizėscentro(MOSTA)ana

litikėŽemynaPauliukaitėskaitėpranešimą„Svajoniųstudijos:
arbūsimiejistudentaijomspasiruošę?“,kuriameatskleidėdalį
MOSTAdarytotyrimo,skirtoLietuvosstudijųkokybėsanalizei,
rezultatų.Tyrimometukaipvienaištiksliniųgrupiųbuvoap
klausti 1170moksleiviųvisojeLietuvos teritorijoje.Apklausa
atskleidė, kad didžioji dalis ketinančiųjų studijuoti pasižymi
stipriamotyvacija. 79 proc. apklaustųjų numato studijuoti
aukštosiosemokyklose.Išjų88proc.norėtųstudijuotiiškarto
baigęmokyklą.Apsisprendimui,arstudijuotiaukštojojemokyk
loje,respondentųgyvenamojivieta(kaimasarmiestas)įtakos
neturi,tačiaustudijuotidažniauplanuojaaukštąjįišsilavinimą
turinčiųtėvųvaikai.Tamtaippatįtakosturi,kokiojemokykloje
(gimnazijoje,vidurinėjearprofesinėje)mokosirespondentas.
Gimnazistailabiausiailinkęsavoateitįsietisuaukštuojumoks
lu.Universitetinėsstudijostrokštamoslabiaunegukoleginės.

pro bLe MoS

VilniausuniversitetoStudijųdirekcijosStudijųkomunikaci
josirinformacijosskyriausvedėjaSigitaKilkutė,skaitydama
pranešimąapieVUstudentą šiandien ir ateityje, pastebėjo,
kadvienasišiššūkių–mažėjantisstojančiųjųskaičius.Dau

giauneipusėšaliesgabiausiųmoksleiviųrenkasiVUstudijas.
Daugiausiašimtukininkųstudijuojamedicinos,politikosmokslų,
programų sistemų, teisės, ekonomikos, taikomosios fizikos
studijų programas.Permokslometusprarandama12proc. 
studentų.Daugiausiastudijųsutartisjųnutraukiaperpirmąjį
pusmetį.Kadtinkamaipasirinktų,kąstudijuoti,svarbumoks
leiviamspadėtiapsispręsti.SuVUdabarbendradarbiaujaaš
tuoniosgimnazijos,tačiaureikiaplačiaubendradarbiauti.Dėl
privalomomatematikosegzaminoVUpožiūrispalankus,nes
matematika–taimąstymas,analizė,apibendrinimas.Šiege
bėjimaibūtinisėkmingomsstudijomsįvairiosemokslosrityse.

Uni ver Si te to ir giM nA zi jų ben drA dAr biA vi MAS

Lietuvosedukologijosuniversiteto(LEU)akademiniųreikalų
direktorėdoc.dr.ŽivilėSederevičiutė-Pačiauskienėkalbėjo
apie Lietuvosedukologijos universiteto ir gimnazijų bendra
darbiavimogalimybes.Pranešėjosteigimu,daugėjastudentų,
norinčiųbūtimokytojais.Universitetejietamaktyviairuošiasi,
todėlsumokyklanorėtųbendradarbiautinetikpraktikųmetu,
betirdirbtisavanoriaispopaskaitų,kadįgautųdaugiaumokyto
juireikalingospatirties.Mokytojamstaibūtųpagalbaruošiantis
pamokoms,organizuojantneformaliąsiasveiklas.Dirbantiems
mokytojamsLEUsiūlo kvalifikacijai tobulinti rinktismagistro
studijųdalykus,kuriuospovienąarkelismokytojaigalistudi
juotijiemspatogiulaiku.Surinkusreikalingąkiekįkreditų,toks
kvalifikacijostobulinimasgalibūtiįformintaskaipstudijos,ouž
neformaliuojubūduįgytaskompetencijassuteikiamasmagistro
laipsnis.Šiuometu itin aktualumokytojamspersikvalifikuoti
arba įgyti galimybę dėstytimokykloje papildomąmokomąjį
dalyką:LEUsiūlodvejųmetųdalykomoduliostudijas.Aktua
lusbendradarbiavimassumokyklomisirpopuliarinantstudijas
Lietuvoje.Būsimiejimokytojaiturigerasstudijųsąlygas,dalis
jųgaunatikslines400Ltstipendijas,visigaligyventiVilniaus
centreesančiuosebendrabučiuose,daliniųstudijųišvyktiįuž
sienį,tenatliktiilgalaikęartrumpalaikępraktiką.

SiŪ Ly MAi

Darbo grupėse vyko diskusijos.Grupių darbui vadovavo
Vilniaus licėjaus direktoriusSaulius Jurkevičius, Vilniaus
SimonoDaukanto gimnazijos direktorėJolantaKnyvienė,
VilniausMykoloBiržiškosgimnazijosdirektoriusVal de ma ras 
Kau pi nis.Diskusijųpagrinduteikiamospastabosirsiūlymai.
Universitetųirgimnazijųbendradarbiavimo
kryp tys bei for mos:
 •Gimnazijomstūrėtųbūtiteikiamiaiškūsstudijųprogramos
aprašai;
 •Būtinas įvairiapusis, analize pagrįstas aukštųjųmokyklų
prisistatymas;
 •Reikalingos atvirojo kodo programos (universitetaimo
kykloms);
 •Aukštųjųmokyklųdėmesysirpagalbagabiemsirmotyvuo
tiemsmokiniamsbeijųmokytojams;
 •Gimnazijosprivalėtųaktyviaukreiptisįuniversitetusirat
silieptiįjųkvietimus.Bendradarbiavimastarpgimnazijųir
universitetųturėtųprasidėtijaupirmosegimnazijosklasėse.

Arstudijomsužsienyjereikalingoskitokios
kom pe ten ci jos nei stu di joms Lie tu vo je?
 •Užsienioaukštosiosemokyklosestudentaidaugiaudirba
savarankiškai,studijosorientuojamosįdarborinką(būtina
daugiaudirbtisavarankiškaiirjaustiatsakomybę);
 •Dėstytojųirstudentųsantykiaiartimesni–vyraujabendra
darbiavimopožiūris;
 •Studentamsreikiagebėtimokytis;
 •Svarbuugdytipraktiniusįgūdžiusirkomunikuoti;
 •Aktualuturėtiargumentuotąkompetencijąsocialiniųmoks
lųsrityje;
 •Svarbu,kadstudentaibūtųiniciatyvūsirkūrybiški.

ParengėVytautasMANKEVIČIUS
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Lietuvosedukologijosuniversitetas(LEU) irAlytausko
legija,siekdamibendradarbiautiLietuvosaukštojomokslo
plėtros,studijųirmokslotobulinimosrityse,taippatplėto
damitarpusavioryšius,kovo26d.sudarėbendradarbiavi
mosutartį,kuriaLEUįsipareigojosudarytisąlygaskolegijos
absolventams tęsti studijas LEU, pripažįstant kolegijoje
studijuotų studijųprogramųmetu įgytaskompetencijas.
TąpačiądienąLEUpasirašė sutartį ir suAlytausmiesto
savivaldybe.

LeU ben dra dar biaus su Aly taus ko le gi ja ir 
Aly taus mies to sa vi val dy be

LEUMokslo irplėtrosprorektoriusprof.AivasRagauskas
džiaugėsi,kadjauyrasuplanuotibendrikonkretūsmoksliniai
tyrimai.Taippatjispabrėžė,kadsutartisgerairtuo,jogjoje
numatytoskonkrečiosirabiemšalimssvarbiosveiklos.Jauyra
suplanuotaatliktibendrusmoksliniustyrimus,įtraukiantAlytaus
miestomokytojusirLEUmagistrantus.
AlytauskolegijaįsipareigojoderintisuLEUtųpačiųstudijų

krypčiųprogramas,skatintikolegijosstudentustęstistudijas
universitete,sudarytisąlygasuniversitetostudentamsatliktipe
dagoginępraktikąkolegijoje,taippatatskirususitarimukviesti
LEUdėstytojusvertintikolegijosstudijųprogramųrezultatus,
dalyvauti studentųbaigiamųjųdarbųgynimo ir kvalifikacinių
komisijųdarbe,vadovautikolegijosstudentųbaigiamiesiems
darbamsirjuosrecenzuoti.Beto,įsipareigotasudarytisąlygas
bendraimokslineitiriamajaiveiklai,bendradarbiautirengiantir
vykdantnacionaliniusirtarptautiniusprojektus.
BendradarbiavimosutartyjetarpLEUirAlytausmiestosavi

valdybėsnumatomasudarytisąlygastobulintistudijų,sporto,
kultūrosirverslokompetencijas,stiprintiteorijosirpraktikosryšį.
LEUrektoriusA.Gaižutis,kalbėdamasapiesutartįsuAlytaus
miestosavivaldybe,pripažino,kadšisutartis–didelėabipusė
nauda.„Jūsgalitepasinaudotimūsųpajėgomislabaiįvairiose
srityse:mokytojųperkvalifikavimo,naujųkompetencijųjiems
suteikimoirkitur.“AlytausmiestosavivaldybėsmerasJurgis
Krasnickasdėkojouniversitetuiužsuteiktągarbęirgalimybes.
LEUkartusuAlytauskolegija,Alytauskraštomokslininkų

draugija „Vizija“ ir kitomis suinteresuotomisAlytausmiesto
įstaigomisbeiorganizacijomisvykdysaktualiusšvietimo,kul
tūros,sveikatos,sporto,ekonomikosirverslomokslotyrimus,
dalyvausmokslopopuliarinimoprojektuose.Taippatinformuos
AlytausmiestomokiniusapiestojimąįLEU,mokymosijame
sąlygasirteiksinformacijąapiemiestoabiturientųmokymąsi
universitete.

Alytausmiestomokytojamsbus teikiama įvairi dalykinė ir
metodinėparama.Kaigalės,LEUpadėsmokyklomsmoder
nizuoti ugdymo procesą.Alytaus savivaldybė šia sutartimi
įsipareigojasudarytisąlygasLEUdėstytojams,magistrantams
irdoktorantamsbendraivykdytimoksliniustyrimus,kompeten
cijostobulinimo(kvalifikacijostobulinimo)programasšvietimo,
kultūros,sporto,sveikatospriežiūrosįstaigose,sudarytisąlygas
LEUstudentamsatliktipedagoginępraktikąmiestosavivaldy
bėsmokyklose.
Jaunumatyta,kad2014m.LEUrektoriusA.Gaižutisdaly

vausAlytausmokytojųšventinėjesueigoje.

LeonoKleniauskonuotr.

LEUteikskolegijosdėstytojamsdalykinęirmetodinępagal
bą,kviesjuosdalyvautiuniversitetorenginiuose,mokslinėseir
metodinėsekonferencijose,edukologiniuosetyrimuose,teiks
kolegijosstudentamsinformacijąapieLEUstudijųprogramas
irkarjerosgalimybes,kviesjuosįatvirųdurųdienas,taippat
bendradarbiausrengiant irvykdantnacionaliniusirtarptauti
niusprojektus.Bussudarytossąlygoskolegijosbendruomenės
nariamsnaudotisLietuvosedukologijosuniversitetobiblioteka.

LEUrektoriusakademikasAlgirdasGaižutispastebėjo,kad
suAlytausmiestuuniversitetasyraužsimezgęspuikiusryšius,
Alytausmoksleiviai yrakoncertavęuniversitete,mokytojai ir
dėstytojaiyradalyvavęmokslinėsekonferencijose.Universiteto
profesorėAldonaVilkelienėdirbaAlytausmuzikosmokykloje
direktore.OsuAlytauskolegijaryšiaidartikmezgasiirtikimasi,
kadstudentai,baigęstudijasAlytauskolegijoje,jastęsLEU.
„Nevisosspecialybėsnukreiptosvientikįmokyklą,yrairkitų
sričių“,–teigėA.Gaižutis.

ĮLietuvosedukologijosuniversitetą (LEU) iš įvairiųLie
tuvosmiestųirmokyklųsusirinkodvidešimt11–12klasių
mokinių,kurieparodėdidžiausiąmotyvacijątaptimokyto
jais.LEUrengtojeJaunojopedagogoakademijojejievisą
savaitęmokėsiirgeriaupažinopedagogoprofesiją,ugdė
lyderystės,bendravimo,komandiniodarbo irorganizavi
moįgūdžius.

Į akademijądalyviai atrinkti pagalmotyvacijos stiprumą ir
mokymosimokyklojerezultatus.Kiekvienasakademijosdalyvis
turėjopateiktimotyvacinįrašinėlį„Kodėlvertabūtimokytoju?“,
mokytojo parašytą rekomendacinį laišką ir klasės auklėtojo
patvirtintąpaskutiniosemestropažymiųvidurkį.

jau no jo pe da go go aka de mi ja

Akademijojejiegalėjopažintistudentiškągyvenimą,sužinoti
apie studijas Lietuvosedukologijosuniversitete.Moksleiviai
gyvenouniversitetobendrabutyje,lankėpaskaitas,kuriasvedė
netikdėstytojai,betirstudentai.Kiekvienądienąakademijos
dalyviaisusitikdavosuskirtingųprofesijųatstovais,vykdėap
linkiniųnuomonėstyrimąapiepedagogoprofesiją.Pasiskirstę
užduotisjiekalbinouniversitetobendruomenę:rektorių,dės
tytojus,studentus.
PasakLEUrektoriausAlgirdoGaižučio,mokytojoprofesija–

vienasudėtingiausiųžmogiškųprofesijų,nesji–misionieriška.
Mokytojas–valstybėsgarantas,padedantisišlaikytivalstybin
gumopagrindus,užtikrintitautostapatybę.Ateitiesmokytojas
išliksplatausakiračio.Tobulėjantitechnikanepakeisugdymo
irlavinimoprasmės.
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Balandžio11–12d.Rygoslietuviųvidurinėje
mokyklojevykokvalifikacijostobulinimosemina
ras„Inovatyvūsmokymometodailietuviųkalbos
pamokoje“.Įseminarąatvyko25lietuviųkalbos
irpradiniųklasiųmokytojaiišlietuviškųmokyklų,
esančiųRimdžiūnuose irPelesoje,Seinuose,
Punske bei Vidugiriuose, kartu žinių sėmėsi
Rygoslietuviųvidurinėsmokyklosmokytojai.
Aktualiąseminarotemąpasiūlėpatysmoky

tojai,nesmokymo(si)metodų įvairovė leidžia
pamokas padaryti veiksmingesnes, žaismin
gesnes, pritaikomas pagalmokinių amžių ir
gebėjimus.Pirmąseminarodienąikipietųste
bėjomeatviraslietuviųkalbospamokasRygos
lietuviųvidurinėsmokyklos10ir12klasėsebeipradinėse–2
ir 3 – klasėse.Aptardami šiosmokyklosmokytojų Jolantos
Nagle,Daivos Isakienės,ReginosKrikščiūnaitės,Giedrės
Kulešovienėspamokas,seminarodalyviailabaigeraivertino
metodiškaiįdomiaspamokas,mokytojųsantykįsumokiniais.
AntrądienąsuseminarodalyviaisdalykiškaibendravoLietu
vosedukologijosuniversitetodėstytojadr.ZitaNauckūnaitėir
lektorėNijolėToleikytė.Joskalbėjoapieskaitymostrategijas,
grožinioirnegrožiniotekstoskaitymą,klausymo,kalbėjimoir
rašymointegravimąpamokose,perpraktinęveikląseminaro
dalyvės išbandė lektorių pasiūlytus įvairiausius lietuvių kal
bosmokymometodus.Apibendrindamos seminarą dalyvės
pažymėjo,kadšią temąbūtųgalimapratęsti– taivisuomet
aktualu,įdomuirpraktiškaipanaudojamapamokose.Taippat
užsienio lietuviškųmokyklųmokytojus dominamokiniųmo
tyvacija.Užsieniolietuviųšvietimoskyriuspažadėjomokyto 

jamskitameseminarenagrinėtišiuosjiemsaktualiusklausimus.
Pasivaikščiojimas poRygą – šiųmetųEuropos kultūros

sostinę–darviena,tikšįkartkultūrinė,seminaroprogramos
veikla.Rygoslietuviųvidurinėsmokykloslietuviųkalbosmoky
tojaReginaKrikščiūnaitėpasakojoRygosmiestoistoriją,daug
legendųirpadavimų,tikrųirišgalvotųistorijų.
Seminaro organizatoriusVilniaus lietuvių namųUžsienio

lietuviųšvietimocentrasvasarą jauplanuojanaująužsienio
lietuviškųmokyklųmokytojams seminarąmultikultūrinio ug
dymotemairnuoširdžiaidėkojaRygoslietuviųvidurinėsmo
kyklosdirektoreiAldonaiTreijaiirpavaduotojamsD.Isakienei, 
J.NagleiirRolanduiŽalnieriuiužpasidalijimąpatirtimibeišiltą,
malonųpriėmimą

Iri na MIcKUtė 
VilniauslietuviųnamųUžsieniolietuviųšvietimoskyriaus

vyresniojimetodininkė

Dėstytojaiteigė,kad
mokytojasyraįvairiapu
siškaasmenybė,turinti
didaktinių,kultūriniųži 
nių. Jis prisideda prie
žmogaus intelektinio ir
dvasinio pasaulio kū
rimo.Įmokiniųklausimą„Arvertabūtimokytoju?“dėstytojai
atsakėteigiamai,nesvertadirbtidėldidelėsmoralinėsgrįžta
mosiosvertės,dinamiškosdarbospecifikos.

LEUstudentaiJaunojopedagogo
akademijosdalyviamstvirtino,kad
pedagogas – ne tik kitų žmonių
ugdytojas, kvalifikuotas švietėjas,
padėjėjas ir draugas, bet taip pat
irasmuo,kurisįkvepiaieškotidau
giauatsakymų.
„Manesužavėjogalimybėįvairių

užsiėmimųmetususipažintisuLie
tuvosedukologijosuniversitetoben
druomene, aplinka, sužinoti apie 
mokymo programas.Ypač patiko
proga į viską pažvelgti iš visiškai
naujos perspektyvos, nesgyveni
masbendrabučiuosenetikleidžia
susitapatinti su studentais, bet ir

pažintijųkasdienybę“,–sakėMažeikiųMerkelio
RačkauskogimnazijosmoksleivėAgnėDulkytė.

Jaunojo pedagogo akademijos organizato
riaidžiaugėsipavykusiuprojektuiržadėjo,kad
akademijatapskasmetiniurenginiu.Pagrindinis
akademijostikslasyraparodytimokiniams,kad
Lietuvosedukologijosuniversiteteyra įdomu ir
galimadaug išmokti. LEUbendruomenė tikisi,
kadšiakademijapažangiausiusLietuvosmoks
leiviuskasmetsupažindinssupedagogoprofe
sijairstudijomisvieninteliameLietuvojeplataus
profiliopedagogusrengiančiameuniversitete.

Mi le na PUchoVA 
LEUryšiųsuvisuomenespecialistė

pa va sa ri nis se mi na ras už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų 
mo ky to jams vy ko ry go je
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Šiandienkarjerasuvokiamakaipvisągyvenimątrunkantis
mokymosi,darboirsaviraiškoskelias.Sėkmingakarjera–tai
ne tik profesiniai pasiekimai, bet ir gebėjimasderinti darbą,
laisvalaikį,asmeninįgyvenimą,pasitenkinimassavogyvenimo
keliopasirinkimu.
Siekdamasužtikrintimokiniųugdymąkarjerai,profesinįinfor

mavimąirprofesinįkonsultavimąbeistebėseną,Lietuvosmokinių
neformaliojošvietimocentras(LMNŠC)nuo2010m.vykdėna
cionalinįprojektą„Ugdymokarjeraiirstebėsenosmodeliųsu
kūrimasirplėtrabendrajamelavinimeirprofesiniamemokyme“
Nr.VP12.3ŠMM01V01002(Ietapas)pagal2007–2013m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“VP12.3ŠMM01V priemonę
„Profesinioorientavimosistemosveiklostobulinimasirplėtra“.
Projektubuvosiekiamatobulintiprofesinioorientavimopa

slaugas bendrojo ugdymomokyklose ir profesiniomokymo
įstaigose.Šiuotikslubuvoapmokyti1655bendrojougdymo
mokyklose,profesiniomokymoįstaigosebeisavivaldybiųte
ritorijosedirbantysšvietimopagalbosspecialistai,mokytojaiir
psichologai.Įgyvendinantprojektąbuvosukurtospriemonės:
parengta bendrojo ugdymomokyklų bei profesiniomokymo
įstaigųmokinių ugdymo karjerai programa,mokinio knyga,
mokytojoknyga,mokiniųugdymokarjeraipasiekimųaplankas,
sukurtamokiniųugdymokarjeraiinformacinėsvetainėMUKIS,
orientuota įmokinį,karjerospaslaugųinformacijossklaidąir
tiksliniųgrupių(mokinių,karjerosveiklųkoordinatorių,konsul
tantų,kitųpedagogų, tėvų,neformaliojougdymospecialistų
beidarbopasaulioatstovų)bendradarbiavimą.Mokyklųpsi
chologamsnupirktosasmenybėspsichologiniųtyrimų,profe
siniųinteresųnustatymometodikos,parengtadaugpagalbinių
dokumentų (standartų, koncepcijų,aprašų).Dalispriemonių
pritaikytosdarbuivirtualiojeerdvėje.Daugdėmesioskirtaatvi
rosinformavimo,konsultavimoirorientavimosistemos(AIKOS)
turinioplėtrai:parengta1500neformaliojougdymoprogramų
aprašų,1500profesijųaprašų,300profesijasiliustruojančių
nuotraukų,50profesijaspopuliarinančiųfilmų.
Įgyvendinantprojektąšaliesbendrojougdymomokykloseir

profesiniomokymoįstaigosemokiniamsbuvoteikiamossiste
mingosirinovatyviosprofesinioorientavimopaslaugos.Paslau
gasteikė1210įdarbintųkarjerosspecialistų.Jieorganizavo
irvykdėmokiniųprofesinįorientavimą:profesinįinformavimą,
profesinįkonsultavimą,ugdymąkarjerai.Karjerosspecialistai
padėjomokiniamsrengtikarjerosplanus,vedėugdymokarjerai
užsiėmimus,organizavokarjerosdienas,profesinioveiklinimo
irkitusrenginius.Projektedalyvavo884bendrojougdymomo
kyklosir67profesiniomokymoįstaigos.
Bendradarbiaujantkartusukitomisinstitucijomisbuvoatlikta

studija„Ugdymokarjeraistebėsenossistemosmodelioanalizė
irįgyvendinimorekomendacijos“,jospagrinduparengtas„Ug
dymokarjeraistebėsenossistemosmodelioaprašas“,sukurti
profesinioorientavimo(ugdymokarjerai)stebėsenosrodikliai
irjųaprašai,sukurtairįšvietimovaldymoinformacinęsistemą
(ŠVIS)integruotaugdymokarjeraistebėsenosduomenųpil
dymo,rodikliųskaičiavimo,stebėjimoiranalizėsinformacinė
sistema(UKSIS).
Šiųmetųbalandžio17d.įvykobaigiamojiprojektokonferen

cija.Įrenginįsusirinkodaugiauneišimtasdalyvių,juospasvei

pro jek to „Ug dy mo kar je rai ir ste bė se nos mo de lių su kū ri mas ir plėt ra 
ben dra ja me la vi ni me ir pro fe si nia me mo ky me“ bai gia mo ji kon fe ren ci ja

kinošvietimoirmoksloviceministrėGenoveitaKrasauskienė
ir Lietuvosmokinių neformaliojo švietimo centro direktorius
AlgirdasSakevičius.Konferencijospranešimųserijąpradėjo
ir projekto tikslą, uždaviniusbei pasiektus rezultatusaptarė
šiostraipsnioautorius.
Panevėžio JuozoMiltinio gimnazijos karjerosmokytoja,

LMNŠCkarjeroskonsultantėGiedrėValaitienė,pasakojo,ko
kiųpriemoniųreikia,kadmokyklojeefektyviaiveiktųugdymo
karjeraicentras,aptarė,sukokiomisproblemomisdažniausiai
susiduriama.
Širvintų„Atžalyno“progimnazijoskarjeroskoordinatorėGra

žinaGudonienėapžvelgėsavoatliktąmokslinįtyrimą„Ugdymo
karjerai koordinatoriaus vieta bendrojo ugdymo sistemoje ir
joveiklosįtakasocialinėsatskirtiesprevencijai“.Pasaklekto
rės,karjerosspecialistoveiklayrairkaipsocialinėsatskirties
prevencijospriemonė–jipadedamokiniuisuvoktiporeikius,
interesus,polinkius,bendruosiusirspecialiuosiusgebėjimus,
intelektą, charakterį, vertybines orientacijas, suteikia vidinių
galių,pasitikėjimosavimi.G.Gudonienėpabrėžė,kadypatingą
reikšmęugdymokarjeraiveiklojeturikarjerosplanorengimas– 
jis padedamokiniui susisteminti savęs, socialinės aplinkos,
darbopasauliopažinimokompetencijas,leidžianumatytiateitį.
Kėdainių švietimopagalbos tarnybosdirektorius, karjeros

konsultantasHenrikasVaicekauskaskalbėjoapieugdymokar
jeraiiššūkius,sukuriaissusiduriašvietimopagalbostarnybose
dirbantys specialistai. Jo teigimu, pirmasis iššūkis – įžvelgti
vaikųpotencialą, antrasis – atsisakyti eksperto vaidmens ir
aklai nesikliauti populiariais asmenybės testais, trečiasis –
rengti ne būsimai profesijai, o padėtimokiniui atrasti save.
Karjeroskonsultantas įsitikinęs,kadprivalusiektisisteminio
ugdymokarjerai,įšiąveikląįtraukiantdarbąsupedagogais,
mokiniaisirtėvais.
VytautoDidžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų

centrovadovasdr.VidmantasTutlyspasakojoapierengimąsi
profesineiveiklaiirkarjerosvaldymoypatumusprofesiniomoky
moįstaigose.Apiešiandienosdarborinkosrealijasirdarbdavių
lūkesčius šnekėjo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
atstovasVaidotasLevickis.
Konferencijosdalyviaisusipažinosuugdymokarjeraiypatu

maiskitosešalyse.ViešniaišLatvijosdr.IntaJaunzemėkalbėjo
apieugdymokarjerai iššūkius ir jaunimonedarboproblemų
sprendimobūdus,ugdymokarjeraiprojektus,vykdomusLat
vijoje.ApierengimosikarjeraisistemąirpraktikąJAVdalijosi
mintimisLietuvosedukologijosuniversitetoStudijųrinkodaros
irkarjerosskyriausvedėjaSandraČetrauskienė.
Konferencijojedalyvavępranešėjaipabrėžėprojektoreikalin

gumąirsvarbą,džiaugėsipasiektaisrezultatais,nesprofesinio
orientavimopaslaugosšiandienpasiekia jauapie300tūkst. 
šaliesmokinių,išjų88tūkst.projektometurengėsavokar
jerosplanus.
Projektuibaigiantisprofesinioorientavimosistemosiššūkiai

liekaaktualūs, todėl ypačsvarbuužtikrinti veiklų tęstinumą.
Pabrėžtina, kad visos karjeros paslaugos ir priemonės yra
glaudžiaitarpusavyjesusijusios,josturibūtinuolat,nenutrūks
tamaivykdomos.

Ri man tas PRANSKAItIS
Projektovadovas
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Įvertinękylantįekonomikos,finan
sų, verslumo ir lyderystės įgūdžių
poreikį, subūrę socialinius ir idėjas
palaikančius partnerius –VšĮ „Lie
tuvos JuniorAchievement“,Alytaus
kolegiją,banką„DNB“,Alytauskrašto
verslininkųasociaciją–šiandiendi
džiuojamės, kadPutinų gimnazijoje
vykdomaneformaliojo ugdymopro
gramayraišskirtinė.

DidžiuosiuoseLietuvosmiestuose
mokiniamsskirtų verslumomokyklų
yra, tačiau jos dažniausiai –moka
mos.Mūsųgimnazijosverslomokykla
yrafinansuojamaišmokiniokrepšelio
lėšųirprieinamavisiemsmotyvacijos
nestokojantiems,veržliems,kūrybiš
kiemsPutinųgimnazijosmokiniams.
Rengdamiprogramosturinįgimnazi
josmokytojai nesitikėjo, kad įvairių
versloįmoniųatstovųvizitainatūraliaipapildysjaunųjųversli
ninkųpatirtį. Kaip pavyzdyspaminėtinas verslininkoAntano
Guogos vizitas.Daugeliui jis žinomas kaipTonyG., puikus
pokerio žaidėjas, sėkmingas verslininkas ir šalies krepšinio
gelbėtojas.Laukiaantrassusitikimassu„Swedbank“atstove
OdetaBložieneirkt.
VerslumomokyklosI,IIIklasiųmokiniaimokosipagalnefor

maliojougdymoketurmetęprogramą,kuriojedėstomikursai– 
verslas,lyderystė,verslo(anglų)kalbairkt.Praktinėsveiklos
įmonėsešiuometuderinamossuVšĮ„VersliLietuva“valdybos
pirmininke,Alytauskraštoverslininkųasociacijosprezidente
AldonaDaliaMatukiene.Verslumomokyklosmokinių laukia
praktikaAlytausįmonėse,galnetverslumovasarosstovykla,
kuriaipradiniufinansavimujaupasirūpinta.Draugesumokiniais
lankytasiDNBbanke,bankovadovybėgimnazistussupažin
dinosuveiklanuopaskolų teikimo ikibankovaldymo.Vyko
praktiniai užsiėmimaiAlytaus kolegijoje, svečiuose lankėsi
organizacijos„LietuvosJuniorAchievement“vadovasEugeni
jusSavičius.„Putinųgimnazijosverslumomokykladraugesu
Robotikosakademijajaukuriainovatyvųproduktą“,–pabrėž
damasabipusiobendradarbiavimosvarbąteigiaekonomikos
mokytojasDonatasVasiliauskas.Dvejųmetų„ComeniusRegio“
projekto„Profesinėplėtrabesienų“partneriaiišJungtinėsKa
ralystėspakvietėbendradarbiautirengiantnaująparaiškąirją
teikti„Erasmus+“programai,kadbūtųgalimakeistisverslumo
idėjųpatirtimi.

va kar sva jo jom – 
šian dien esm ver slūs

Socialinioverslumomokykloje,vei
kiančiojeAlytausPutinųgimnazijoje,
šiuometuįkurtosnetpenkiosmoks
leiviųįmonės:„DecoDrink“dekoruoja
puodelius, „Unmuted“ organizuoja
renginiusirkoncertus,„BuenAlfato“
gaminakosmetikąirmuilą,„TutiMe
mories“orientuojasiįfotografijąirvie
netiniųfotoalbumųgamybą,o„Photo
shoot“veikloskryptis– fotografija ir
renginiųfilmavimas.„Siūliauįmonėms
susijungti,betmokiniainepanoro.Vei
kiakonkurencijosprincipas“,–tvirtina
mokytojasD.Vasiliauskas.
Didžiuojamasi, kad antrusmetus

veikianti „DecoDrink“ vieną jaunųjų
verslininkųkartąjauišugdė–šiandien
įmonėje dirba jaunesnieji gimnazis
tai,įmonėsvaldymovairąperėmęiš
vyresniųjų.Pasak „DecoDrink“ pre
zidentėsAkvilėsSabaliauskaitės, jų

tikslaspieštinetikantpuodelių,betirantlėkštučių,šaukštelių.
Kaipvienąišįgyvendintųnaujoviųšiaismokslometaisjaunoji
verslininkėįvardijairsavitąpiešimostilių.Pirmasispripažini
masatėjoišBelgijos–Europosflamandųmokiniųmokomųjų
bendroviųmugėjeAntverpenemūsųjauniejiverslininkaipelnė
trečią vietą.Unikalius rankųdarbokūriniusgaminantys jau
niejiverslininkaipasirašėbendradarbiavimosutartįsuveiklą
plečiančiaAlytaus įmone„BurneikaSports“.Sėkmęliudija ir
fotografijos žurnalo „Bzn start“ puslapiuose skelbiamos ap
dovanotosišradingiausiospradedančiosiosįmonėsLietuvoje,
tarpjųpuikuojasiir„DecoDrink“bei„Unmuted“.
PasakgimnazistųversląkoordinuojančiomokytojoD.Vasi

liausko,tiemokiniai,kuriedarmokyklossuolesusipažįstasu
verslu,gebalengviaubendrauti,susirastibendraminčių,kurti
irskleistiidėjas.„Tokiamžmoguigyvenimedauglengviaune
gutam,kurisniekonedarėartiesiogžaidėkompiuteriu.Apie 
90proc.mokinių,kuriedalyvavomokomųjųmokiniųbendro
viųprogramoje,vienaiparkitaipsusijęsuversluiryratiesiog
sėkmingižmonės“,– įsitikinęsD.Vasiliauskas.Tikimės,kad
verslumomokyklojepatirtiesįgijęgimnazistaiirgyvenimebus
praktiški,veiklūsirnuoseklūs.

Vy ta ŠIUGŽdINIENė
Direktoriauspavaduotojaugdymui

P.S.Straipsnyjepanaudotikeli„Alytausnaujienų“žurnalistės
IndrėsMikailionytėsinterviufragmentai.

Joniškio„Aušros“gimnazijostrečių
klasiųmokiniai gegužės 12ąją da
lyvavokarjerosdienoje „Įgyvenimą
2014“.Net 132 gimnazistai, lydimi
mokytojų,tądienlankėsiJoniškiora
jonoįmonėse,įstaigose,bendrovėse.
Tokįprojektągimnazijavykdojaunuo2000metų.
Ši karjerosdienaskirtapadėtimokiniamsapsispręsti, kur

toliaumokytisbaigusgimnaziją,planuotisavoateitį.Supažin
dinamemokiniussuJoniškiomiesteveikiančiomisįmonėmis,jų
darbospecifika,specialistųveiklomisdarbovietose,profesijo
mis,kuriosreikalingostoseįmonėse,irdarbuotojamskeliamais
reikalavimais.Sudaromesąlygasmokiniams „prisiliesti“ prie
konkretausdarbo.
Mokinius priėmė Joniškio rajono policijos komisariatas,

priešgaisrinėgelbėjimo tarnyba,kultūroscentras,vaikų lop
šelisdarželis„Saulutė“,pramogųcentras„Žilvinas“,UAB„Jo
niškioduona“,UAB„Miltinukoreceptas“,ŽŪB„Delikatesas“ir
Joniškioligoninė.
Mokiniaimaloniai pabendravo su verslininkuHenrikuMi

kalkėnu, jis papasakojo gimnazistams savo sėkmės istoriją

ir linkėjoatsakingai rinktisprofesiją.
Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
tekonertiįvandenįsunarokostiumu,
kopti virve ir patirti, ką reiškia būti
gaisrininku.Vaikų lopšelyjedaržely
jemokiniaisužinojo,kiekdaugreikia

turėti kantrybės ir atsakomybės, dirbant sumažais vaikais.
Bendrovėse,užsiimančiosemaistogamyba,jaunimassužinojo,
kaipgaminami,paskuiužšaldomikoldūnai,blyneliai,cepelinai,
kaipvykstamėsosperdirbimoprocesas,kaipkepamaduona
irpyragai.Joniškioligoninėjegimnazistaiapsilankėįvairiuose
skyriuose, operacinėje, druskų kambaryje. Kultūros centre
jaunimasdaugsužinojoapieteatrinęirkoncertinęveiklą,su
sipažino su savodarbąmėgstančiais kultūros darbuotojais. 
Policijoskomisariate išarčiautekopamatytipolicininkųkas
dienybę.
Tikime,kadšikarjerosdienamokiniamsbuvonaudingair

kitaismokslometaisjiemsbuslengviaupasirinkti,kurstoti.

StasėStUlGINSKIENė
Joniškio„Aušros“g-joskarjeroskoordinatorė

kar je ros die na 
„Į gy ve ni mą 2014“
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Vilniujebalandžio14dienąvykorespublikinisedukacinių
idėjųinkubatorius„Visavertėsšvietimopagalbosužtikrini
masvaikams,turintiemsspecialiųjųporeikių,ikimokyklinio
(priešmokyklinio)irpradiniougdymoįstaigose“,kurįrengė
Vilniaus„Žiburio“pradinėmokyklakartusuLietuvosšvieti
mopagalbosasociacija.Renginyjedalyvavęikimokyklinių
įstaigųvadovai,vaikogerovėsspecialistai,keturiųLietuvos
asociacijųvaldybosnariai,kitispecialistaisiekėišgryninti
problemasirpateiktijųgalimussprendimus.

Ugdymoįstaigųvadovaidiskusijoseįvardijospecialistųetatų
stokosproblemą,kuriaiįveiktikaipgalimassprendimasbuvo
nurodytasmobiliųjųšvietimopagalboskonsultantųgrupiųkū
rimas.Šiekonsultantaigalėtųpadėtiįstaigoms,neturinčioms
pagalbosspecialistųkomandos.Buvodiskutuojamagalimybė
grįžti prie atestacinių nuostatų redakcijos, kurmetodininko
kvalifikacineikategorijaibūtinaveiklamiestolygmeniu,oeks
perto – respublikos lygmeniu, ir būtent iš tokių specialistų,
siekiančiųįgytiaukštesneskvalifikacineskategorijas,formuoti
mobiliąsiaspagalboskomandas.Inkubatoriujedaugdėmesio
skirtatėvųšvietimoporeikioanalizei,išgryninantsituacijąne
tikapietradicinįtėvųšvietimą,betirsiūlantgalimybęinicijuoti
norminiaisdokumentaisreglamentuotątėvųmokymoprogra
mą,priešvaikuiateinant į ikimokyklinioarpradiniougdymo
įstaigą,sėkmingupavyzdžiulaikantįtėviųirglobėjųmokymo
programąPRIDE.
Vadovaisusirūpinęišsakė,kadsavivaldybės,kaipsteigėjos,

atstovų atliekama konsultacinė funkcija visiškai nematoma,
kad sulaukia daugiau kontrolės ir priekaištų negupatarimų,
kadneveiksmingafinansųvadyba.Daugkritikostekoirnor
miniųdokumentųbazei,susijusiaisuspecialiųjųporeikiųvaikų
ugdymu,nesvisgilabaisudėtingapadėtivaikui,kaitėvaine
visuometugdymoįstaigomspateikiamedikųarpedagoginių
psichologinių tarnybų išvadas ir rekomendacijas, siekdami
apsaugotivaikąnuostigmavimo.

edu ka ci nių idė jų in ku ba to rius: 
dar vie nas žings nis į veiks min gą švie ti mo pa gal bą

Renginyjeišdiskutuotairvaikogerovėskomisijosbejėgiškoji
dalis,kadanksčiauvisosereikiamosedarbogrupėsedalyvau
davotiepatyspedagogai,tačiaukiekvienagrupėturėjolabai
aiškias irapibrėžtasfunkcijas,odabar taisujungus įvienos
komandosveiklądažnaisutrinkamairnebežinomakogriebtis.
Renginioorganizatoriųpasirinktougdomojosektoriaus–ikimo
kyklinio(priešmokyklinio)irpradiniougdymospecialistaipasi
džiaugėbūtentjųsegmentuibūdingutėvųdalyvavimuugdymo
procese.Pasakdirektorių,bentaštuoniišdešimtiestėvųateina
visada,padeda,aktyviaidalyvaujarenginiuose,šventėsekartu
suvaikais.Tai labaiaukštas rodiklis,kurįsudėtingapasiekti
kitoseugdymopakopose.
Renginyjenuskambėjoneviena frazėapieužsienio šalių

patirtį,perimamąnepamatavus,daliniaiselementais,ikigalo
neištyrus pritaikomumo, todėl dažniauatnešančią žalos nei
naudosvaikui.Bene labiausiainuomonės išsiskyrėdėlspe
cialiųjųvaikųintegracijosįgrupes:pedagogaidiskutavo,kad
norsjeiteoriškaiirpažeidžiamosvaikoteisės,tačiautokiems
vaikamskurkaspalankiaudirbtiatskiromisgrupėmis,atsižvel
giantįkonkretųsutrikimąarnegalią,neiintegruotijuosįben
drasgrupessunegaliųneturinčiaisiaisiratimtiišjųnemenką
pedagogodėmesiodalį.Betoponentaiteigė,kadtokiubūduir
sukuriamestigmavimąvaikui,turinčiamnegalią,irtotaipbijo
tėvai,todėlnepateikiaįstaigomssveikatostikrinimoišvadų.

Inkubatoriausdalyviaipasidžiaugėrenginiopraktineverte:
juk visuometmalonupasiguosti, pasitarti apiemetodus.Ne
vienasspecialistasišsitarė,kadtokiųrenginiųreikiairdaugiau,
kadvyktųkonsultacijos,aptarimai,refleksijos,paieškantkitokių
formųneiįprastiseminarai.Šiorenginionaudanesuabejojoir
SpecialiosiospedagogikosirpsichologijoscentroSpecialiosios
pedagogikosskyriausvedėjopavaduotojaLaimaMotuzienėbei
VilniausuniversitetoMedicinosfakultetodoc.SigitaLesinskie
nė,kuriosšiorenginiopraktinęreikšmęsiejosuskirtingomis
pedagogųpatirtimis.

SaulėŠERėNIENė 
Lietuvosšvietimopagalbosasociacijosdirektorė

Kaunopedagogųkvalifikacijoscentro (KPKC)bibliotekoje
mokslininkų ir praktikų bendruomenei buvo pristatytamo
nografija „Mokymodiferencijavimasedukacinėsparadigmos
kaitoje“.Leidinioautorės–Kauno technologijosuniversiteto
(KTU)Socialinių,humanitariniųmokslųirmenųfakultetoEdu
kologijoskatedrosprof.LiudaŠiaučiukėnienėirKaunomiesto
savivaldybėsŠvietimoirugdymoskyriausvedėjopavaduotoja 
doc.dr.OnaVisockienė.MonografijąrecenzavoVytautoDidžio
jouniversitetoprof.habil.dr.MargaritaTeresevičienėirLietuvos
edukologijosuniversitetoprof.habil.dr.OnaMonkevičienė.
Monografija skirta ne tik pedagoginių studijų studentams,

edukologijosmagistrantams,doktorantams,betirmokytojams,
dėstytojams,mokyklųvadovamsbeivisiems,dirbantiemspe
dagoginįdarbą.
MonografijospristatymedalyvavoKTUSocialinių,humani

tariniųmokslųirmenųfakultetoEdukologijoskatedrosvedėja
prof.dr.BrigitaJaniūnaitė,prof.habil.dr.PalmiraJucevičienė,
prof.IrenaLeliūgienė,prof.EditaŠtuopytėirkitiakademinės
bendruomenėsnariai,KaunomiestosavivaldybėsŠvietimoir

Ap tar ta mo nog ra fi ja 
„Mo ky mo di fe ren ci ja vi mas edu ka ci nės pa ra dig mos kai to je“

ugdymoskyriausvedėjasdr.AntanasBagdonas,kitisavival
dybėsspecialistai,ugdymoįstaigųvadovai,mokytojai.
Prof.dr.B.Janiūnaitė,sveikindamamonografijosautoresir

džiaugdamasijųdarboaktualumu,teigė,kadpasikeitusšvie
timo sistemai reikia kitokio požiūrio įmokymą irmokymąsi,
omokytojui reikia kitaip dirbti.Mokymasis yra suprantamas
plačiąjaprasme,jistęsiasivisągyvenimą.Mokymasissiaurą
japrasmeyrasusietassuugdymotikslaisirmokymoproceso
organizavimu.Taiedukacinėparadigmoskaita–nuomokymo
linkmokymosi.Šisleidinyspadėsmokytojamsmokiniusugdyti
irmokiniamsugdytiskritiniumąstymupagrįstussavęspažinimo,
vertinimoirpasirinkimogebėjimus.
Prof.habil.dr.P.Jucevičienėpuikiaiįvertinodiferencijuotojo

mokymo(si)sistemosteorinįpagrindimą,konceptualųpožiūrįį
individualizavimąirdiferencijavimą,mokymo(si)diferencijavi
mąugdymokaitossąlygomis,diferencijuotojomokymovirsmo
prielaidas,diferencijuotojomokymo(si)sistemą,diferencijuotojo
mokymo(si)įgyvendinimosituacijosanalizę.
Švietimoirugdymoskyriausvedėjasdr.A.Bagdonasmo
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nografijąapžvelgėpraktiniupožiūriu.Jispabrėžė,kadteorija
turibūtikuoarčiaugyvenimo.Tuoirvadovavosiautorės,rašy
damosšiąmokslomonografiją.Monografijaleidžiabendrojo
ugdymomokyklųvadovamsirmokytojamsremtisšiuolaikiniu
požiūriuįdiferencijuotąmokymąsi.
Knygosautorėprof.L.Šiaučiukėnienėpriminė,kadtaitęsinys

darbo,kurį1997m.susisteminoknygoje„Mokymoindividua
lizavimasirdiferencijavimas“.Dr.O.Visockienėpasidžiaugė,
kadlikimaslėmėbendrautiirbendradarbiautisuprof.L.Šiau
čiukėniene, kuri ir buvo diferencijuotojomokymo(si) idėjos
pradininkė,kadtyrimas,kuriotikslas–atskleistidiferencijuotojo
mokymokaitąedukacinėsparadigmoskontekste,nebuvotik
teorija.Jisišaugoįreikšmingąpraktinįdarbą,kuriamesiūloma
diferencijuotąjįmokymąpradėtinuopirmosklasės–žingsnis
požingsniotamtikrosepamokosdalyse,taikantdiferencijuotą
siasužduotisirsiekiantteigiamopoveikiokiekvienammokiniui.
Kauno„Purienų“vidurinėsmokyklosdirektoriusdr.Dainius

Žvirdauskaskalbėjoapiemonografijosaktualumą,padėkojo
autorėmsužvienojevietojesudėtusgerospamokos„receptus“.
KaunoPanemunėspradinėsmokyklosdirektorėdr.Virginija
Rupainienė teigė, kad jauatsisakomaankstesnių požiūrių į

mokymąsi kaippasyvųžinių,mokymo ir suvokimoprocesą,
o šimonografija yra nuoroda, kaip reikia dirbti šiuolaikinėje
mokykloje.KaunoKazioGriniaus progimnazijos direktorius
StanislovasŠimanauskasKaunomokyklųvadovųasociacijos
vardupadėkojoautorėmsužjųdarbąirneabejojo,kadvado
vaujantismonografijoje išreikštu nauju požiūriumokymasis
yraprocesas,kuriometužmonėsplėtojairvystosavožinias,
supratimą,gebėjimusirvertybes.KaunoJurgioDobkevičiaus
vidurinėsmokyklos direktoriaus pavaduotoja LinaViršilienė
Mokyklųmetodinėstarybosvarduautorėmstarėačiūužpa
rankinęmokytojoknygą.
SusirinkusiesiemsmuzikavoJuozoGruodžiokonservatori

josdėstytojasmuikininkėKristinaDomarkienėirjosmokinys
SauliusBukauskas.

L. Šiaučiukėnienės,O. Visockienėsmokslomonografija
„Mokymodiferencijavimasedukacinėsparadigmoskaitoje“iš
leistaKTUlėšomisirjągalimaįsigytileidykloje„Technologija“,
Studentųg.54,Kaunas.

Vi li ja BARzdŽIUVIENė
KPKCdirektoriauspavaduotoja

Siekdami skatinti jaunimądomėtis juos supančia aplinka
irgamtosmokslais,aktyviai įsitraukti įneformaliojošvietimo
veiklą, tapti aktyviais, pilietiškais visuomenėsnariais, Lietu
vosmokiniųneformaliojošvietimocentras(LMNŠC)kartusu
Panevėžiogamtosmokyklabalandžio11d.surengėpirmąją
atvirądiskusijąneformaliojogamtamoksliniougdymomokyklų
darbuotojams„Neformaliojogamtiniougdymocentrai–poky
čiai,tendencijos,iššūkiai“.
Renginyjespecialistaipasidalijosavopatirtimiirįžvalgomis,

kaipgamtosmokslaissudomintimoksleivius,padėtijiemspatirti
gamtospažinimodžiaugsmąiratrastipraktinęšiomokslopu
sę,oateityjegalbūtnetsusietisavogyvenimąsumokslininko
karjera.PasakŠvietimo irmoksloministerijosNeformalaus
ugdymoirpagalbosskyriausvyresniosiosspecialistėsAušros
Birietienės,tiklabaimenkadalisšvietimoįstaigųirpačiųmoks
leiviųyranuosekliai įsitraukęįneformalųjįgamtinėskrypties
švietimą:„Tamįtakosturiirnetolygusneformaliajamvaikųšvie
timuiskiriamasfinansavimas,irmokyklųtinklas,neatnaujinta
tokiųįstaigųugdymobazė.“

ne for ma lio jo gam ta moks li nio ug dy mo spe cia lis tai 
po pu lia rins gam tos moks lus

Lietuvosjaunųjųbičiuliųsambūrioveiklosvykdytojosir„Lu
tučiukų“ klubovadovėsLinosMarmaitės teigimu, įmokymo
procesąreikiaįtrauktikuodaugiaupraktiniomokymoelementų:
„Vaikamsbūtinasudarytisąlygaskuodaugiau laikopraleisti
gamtoje,pažintijątiesiogiai.Taipadėsvaikamsdauggeriau
pažintigamtą,perprasti jojevykstančiusprocesus,pažadinti
savyjejaunojotyrėjoarmokslininkodvasią.“
PasakValstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovės

ryšiamssuvisuomeneDianosRakauskaitės,puiki terpėsu
domintivaikusyrasaugomųteritorijųcentrai,kuriuosevaikai
gamtągalipažintitiesiogiai,susipažintisuatsakingoelgesio
gamtojeprincipais.„Saugomųteritorijųcentraiyrapuikiaipri
taikytiirpasirengęjaunimuipristatytijuosesaugomusobjektus,
yraatvirivisiemsnorintiemspažintigamtąirkraštoistoriją.Pa
rengtosekspozicijossudominsnetikmažuosius,betgalbūtnet
paskatinsjuosčiadarkartąatvyktiirsusavotėvais“,–teigė
D.Rakauskaitė.
Susitikimedaugdėmesioskirtairskirtinguosemiestuosevei

kiančiųgamtinėskryptiesneformaliojovaikųšvietimomokyklų
aktyvesniamtarpusaviobendradarbiavimo
poreikiui. Lietuvosmokinių neformaliojo
švietimocentroGamtinioirekologinioug
dymoskyriausvedėjoAlmantoKulbionuo
mone,bendromispastangomisįstaigųdar 
buotojai gali užimti daug daugiau vaikų,
įtrauktijuosįįvairesnesprogramas.
Renginyjekalbėtaapiegalimybę2014–

2020m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondųskiriamaslėšasnukreiptiirįgamtos
mokslųfinansavimąbeijųpopuliarinimą.
Panevėžiogamtosmokyklojesurengtoje

diskusijojedalyvavodaugiaukaip20spe
cialistų išŠvietimoirmoksloministerijos,
Lietuvosmokinių neformaliojo švietimo
centro,Kaunoaplinkotyroscentro,Šiaulių
jaunųjųgamtininkųcentro,Panevėžiogam
tosmokyklos,Saugomųteritorijųtarnybos.

Ingrida KUČIAUSKIENė
LMNŠCGamtosirekologiniougdymoskyriaus

metodininkė
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Projektas„Lyderių laikas2“drąsinamatytinetiksavo
kiemą,betpadedaatrastibendraminčių,įkvepiaimtisseniai
galvosebesisukančiųidėjųįgyvendinimo.Dalyvaujantšia
meprojekteatsiradopuikiprogaišvyktiįkitąsavivaldybęir
pasižvalgyti,kąirkaipveikiakolegos.Balandžio2–4dieno
misKėdainiųrajonosavivaldybėsŠvietimoskyriausvyriau
siasisspecialistasMindaugasDanilevičiusiršiostraipsnio
autorėvykoįKaišiadoryserengiamąstažuotę„Savivaldybės
unikalumas:socialinis,kultūrinis,ekonominiskontekstas“.

Apsilankęsavivaldybėjesužinojome,jogKaišiadoryspirmieji
irvieninteliaišalyjesavorajonomokyklassujungėįtristinklus,
kadmokymoįstaigostarpusavyjenekonkuruotų,odalytųsisa
voproblemomisirkartujasspręstų.Tinklosiejamosmokyklos
bendradarbiauja, rengia bendrus renginius, aptariamokinių
adaptacijos problemas, taip pat stengiasi, kad šiųmokyklų
vertinimosistemabūtųvienoda,kadmokiniai,pakeitęmokyklą,
kuolengviauprisitaikytų,nejaustųįtampos.Konkurencijątinklo
mokyklosstengiasisuprastikaippagalbąvienikitiems,kaip
galimybętobulėti,paskatągerintipamokųkokybę.
Kaišiadoriųturizmoirversloinformacijoscentreypačsužavė

jopristatytaprojektinėveikla,kuriojeatsispindirajono(miesto)
patriotiškumo,pilietiškumougdymas.Daugumaorganizuojamų
renginių,tokiųkaip„Jaunime,rinkisKaišiadoris“,„Rinkiskai
šiadorietišką“,„AteitiesKaišiadorys“,plėtojabendruomeninius
santykius,raginamylėtigimtąjįmiestą.Norėdamikuoplačiau
paskleisti žinią apie savo kraštą, kaišiadoriečiai įsteigė ne
formalią„Kaišiadoriųkraštoambasadą“.Jostikslas–suburti
iniciatyviųžmoniųkomandą,kuriteigiamaiviešintųKaišiado
riųrajoną,skleistųinformacijąapiečiavykstančiusrenginius,
reklamuotųlankytinasrajonovietasirgriautųklaidingusmitus
apieKaišiadoris.Dalyvavimas„Kaišiadoriųkraštoambasados“
veikloje–savanoriškas.Organizuojamuoseprojektuose,rengi
niuosepastebimasžmoniųaktyvumas,norasdalyvauti,todėl
džiugu, kad centro darbuotojai sugeba sudominti, pritraukti,
sugalvotioriginaliusprojektųirrenginiųpavadinimus.Darvie
naįdomicentroveiklossritis–reklaminiųfilmukųapiemieste
esančiasįstaigaskūrimas.Filmuojasineprofesionalūsaktoriai,
omėgėjaiirrezultatasžavi.

LankėmėsprezidentoAlgirdoMykoloBrazauskomuziejuje.
Namai,pastatyti1960m.,yrapirmasisA.Brazauskoprojek
tuotasirstatytasobjektas.Čiaikipatmirtiesgyvenoprezidento
tėvai.Namuoselikęšeimosbaldai,nuotraukos,knygos.Mu
ziejusatidarytas2011m.liepos2dieną.Jamelankosimiesto,
rajonomokiniai,vykdomaedukacinėveikla.
Kaišiadoriųspecialiojojemokyklojestebėjomeindividualio

siosgydomosioskūnokultūrosužsiėmimą „Sensomotorikos
lavinimas“,mokyklospsichologėrelaksacijoskabineteugdy
tiniamsvedėužsiėmimą „Jacobsonoprogresyvinė raumenų
relaksacija“.Matėmegražiusvaikųdarbelius.
KaišiadoriųAlgirdoBrazauskogimnazijojesužinojomedaug

įdomiųdalykų.10–12klasiųauklėtojusčiapakeitėkuratoriai.
Gimnazijojegeraisutvarkytaugdymoorganizavimosistema–
nuoseklusvaikųkonsultavimasdėlklasiųkomplektųsudarymo.
Gimnazijojeoriginaliaiišnaudotavienomokyklosaukštoerdvė,
kuripritaikytaįvairiemsporeikiams:įrengtabiblioteka,skaityk
la,klasė,mokytojųkambarys.Mokyklojeveikiavietinisradijas,
transliuojantisnetikmuziką,betirtemineslaidas.

LankėmėsKaišiadoriųkūnokultūrosirsportocentre,kuris
savopaslaugasteikiavisųamžiausgrupiųnariams.Ypatingas
dėmesysskiriamasikimokyklinioamžiausvaikųugdymui.Kūno
kultūrosirsportocentrasrengiašeimųsportošventes,seniūnijų
šventes,originaliussportininkųapdovanojimus.

Sta žuo tė kai šia do ry se – ver tin ga pa tir tis

SužavėjoKaišiadorių rajonoPakertų lopšeliodarželio ap
linka, tendirbančiųžmoniųatsidavimassavodarbui. Įstaigą
lankodvidešimtvaikų,kuriųamžius–nuo2iki7metų.Dar
želyjelopšelyjeįrengtosjaukios,vaikųugdymuiiružimtumui
pritaikytoserdvės.Daugįdomių,estetiškųpriemonių.Įrengtas
tėvųkambarys.Įstaigosveiklojepastebimavertybiniųnuosta
tų,tokiųkaipatsakingumo,pareigingumo,nuoširdumodarna.
Visasdėmesyssutelktasįvaiką.
LabaišiltusirgerusįspūdžiuspatyrėmeKaišiadoriųrajono

RumšiškiųAntanoBaranauskogimnazijoje.Darnebuvotekę
matytiklasių, turinčiųžymiųžmoniųvardus.Gimnazijojeyra
AntanoBaranausko, JonoAisčio,VaidotoDaunio klasės ir
AudronėsGlosienėsbibliotekainformaciniscentras.Gimnazija
pasirašiusibendradarbiavimosutartįsuKaunotechnologijos
universitetuirturigerąpatirtįorganizuodamavasarosstovyklas
perkonkrečiųdalykųveiklas.Sudominogimnazijosmokytojų
pristatytapatirtis,dalyvaujant„Omnitel“ir„Swedbank“ rengia
muoseprojektuose.Taipatsirandaprogapasikviestiįgimnaziją
įdomių žmonių, t. y. jiems vesti gyvosios teorijos pamokas.
Gimnazijoje įkurtas etnokultūrosmuziejus, kuriame vyksta
edukaciniairenginiaiarbagalimaramiaipabūti,pasikalbėtisu
draugu.Šiojeerdvėjedirbantietnografėoriginaliaipanaudoja
etnokultūrąvaikųugdymui,užimtumui,saviraiškaiplėtoti.

AkiratįpraplėtėmeapsilankęJonoAisčiomuziejuje,kuriame
kaupiamadaiktinė, pasakojamoji ir vaizdinėmedžiaga apie
poetą, jogimines,draugus,pažįstamus,Rumšiškiųmiestelį.
Muziejuje rengiamosdailės, liaudiesmeno,kraštotyros, lite
ratūros ir kitokio pobūdžio parodos, čia dažnai lankosimo 
kiniai.
Rumšiškių dvaro akademijos veikla daugiau orientuota į

neformalųjįugdymą,ovisakultūrinėaplinkaoriginaliaipritaiko
mamokymui.Čiaįgyvendinamadaugįvairiųpsichosocialinės
reabilitacijos, intelekto lavinimo,meninės raiškos, kultūrinio
akiračio plėtros projektų.Ypač sudomino projektinė veikla,
paremtaAmerikospraktikapagrįstumetodu„Kelionėslaike“.
Muziejausdarbuotojaiparenkalaikotarpį,oprojektedalyvau
jantysžmonėsprisitaiko tammetuibūdingusdrabužius,šu
kuosenasirbendraudamitarpusavyjestengiasiatitiktitolaiko
dvasią,ypatumus.
Teko svečiuotis Kaišiadorių rajonoKruonio gimnazijoje.

Čiaypačpuikiaiatsiskleidėkomandiniodarbopranašumaiir
gebėjimas„prisijaukinti“tėvus,įvardijantvaikospecialiuosius
poreikius.Atkreipėmedėmesį,kadčiaitinsusistemintaslogo
pedodarbas–nuopriešmokykliniougdymogrupiųikivyresnių
klasiųmokinių.Šigimnazijaturimuziejų,esantįDarsūniškyje.
Visieksponataipadovanotikaimožmonių.Vienojekaimiškos
trobos, kurioje anksčiau buvo pradinėmokykla, patalpoje
įrengtas senovęmenantis gyvenamasis kambarys. Kitame
kambaryje–klasėsujaitinkančiaiseksponatais:mokyklinėmis
uniformomis, senaissuolais,mokymopriemonėmis.Trečias
kambarys skirtas senajai technikai: gramofonas, senimag
netofonai, televizoriai, radijo imtuvai radosauderamąvietą.
Darkitojepatalpojegalimasusipažintisulinokeliu.Surinkta
daug buities rakandų.Taigi tai labai puiki vieta edukacinei 
veiklai.

StažuotėKaišiadoriųsavivaldybėsšvietimoįstaigosepaliko
labaigerusįspūdžius.Sužinojomedaugnaujo,pamatėme,ko
kiepuikūsžmonėsdirbaaplankytoseįstaigose.Tomisdienomis,
pristatantsavokraštosavitusšvietimosistemosypatumus,mus
lydėjoKaišiadoriųrajonošvietimoirkultūrospaslaugųcentro
direktorėsKristinosDzeventlauskienės entuziazmas, rūpes
tingumas irgebėjimasparinktiugdymo įstaigas. Įgytąpatirtį
tikimėspritaikytisavopraktikoje.

Ri ta ŽEMGUlIENė
Kėdainiųspecialiosiosmokyklospsichologė
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Mokymosi visą gyvenimą programos veikla, „Comenius
Regio“partnerysčiųprojektai remia tarpregioninįbendradar
biavimąEuroposšvietimosrityje.
Pasirinkta 2012–2014metų projekto „Profesinis informavi

mas,konsultavimas irkarjerosplanavimas“ temaaktualiabiem
(LietuvairTurkija)regionams.Šalyjevykdomašvietimopolitika,
orientuotaįbendrąjįdalykinį,sociokultūrinį,technologinįraš
tingumą,profesinėskompetencijospradmenųugdymą,tačiau
darbomokyklosepatirtis rodo,kadugdymaskarjeraivyksta
nesistemingai,nesmokytojaiiradministratoriaiturimažaitam
reikalingųkompetencijųiržinių.Švietimodokumentuosenė
rakonkrečiosmetodikos,kaipprofesinįorientavimą,karjeros
planavimąsusietisuugdymoplanu–kaipirkokiąinformaciją
pateiktiskirtingoamžiausvaikams.Taigitrūkstanuoseklumo,
rengiantmokiniusdarborinkai.
„ComeniusRegio“partnerysčiųprojekto„Profesinisinforma

vimas,konsultavimasirkarjerosplanavimas–taisąmoningas
ėjimaspasirinkimolink“tikslas–padėtimokiniamstikslingiau
pasirinktiprofesiją,kadjuoslydėtųsėkmėdarborinkoje,plėtoti
mokytojoirdėstytojožiniasbeikompetencijas,ieškantsąsajų
tarpLietuvosirTurkijosšvietimosistemų.
DarbėnųgimnazijairKlaipėdosvalstybinėkolegijayrapro

jektovietospartnerės.Tarptautinėmisprojektopartnerėmistapo
keturiosTurkijosJalovosmiestošvietimoinstitucijos.Josnoriai
dalijasipatirtimiirdalyvaujadiskusijose,ieškantgeriausiųbūdų,
kaippadėtimokiniamsplanuotisavokarjerą.
Kadmokiniamsreikalingapagalbarenkantisprofesinįkelią,

tapoaiškuiratlikusjųapklausą–jojedalyvavoirDarbėnųgim
nazistai,irJalovosmokiniai.PaaiškėjodidžiausiKretingosir
Jalovosjaunimoskirtumai:Jalovosmokiniaidažniaupasvarsto
ateityjekurtisavoversląnegumūsųgimnazistai.Beto,Dar
bėnų gimnazijosmokiniai karjeros ir profesijos apibrėžimą
siejasudarbu,oJalovosprofesinėsmokyklosmokiniai–su
pomėgiaisirgebėjimais.
Organizuotų dalykinių susitikimų,metodinių, karjeros die

nų, konferencijų Lietuvoje irTurkijojemetu tobulinome šią
sritįremdamiesipartneriųpatirtimi.Diegiamąšalyjeprofesinio
informavimo,konsultavimoirkarjerosplanavimosistemą,jos
sandarą, principus, vykdomaspagrindines veiklasgalėjome
palyginti suTurkijos profesinio informavimo ir konsultavimo
sistemųypatumaisnuoankstyvojovaikųamžiausiki19mečių
mokiniųugdymo.
Kiekvienoje Turkijosmokykloje yramažiausiai vienas

žmogus,kurisgilinasi įugdymokarjeraiklausimus,mokiniai
ateina individualiaipasikonsultuoti.ApsilankęJalovosprofe
sinėjemokykloje,įsitikinome,kadjojedaugdėmesioskiriama
praktiniamsįgūdžiamslavinti–praktikasudaroapie80proc.
mokymo.Pavyzdžiui,baldžiaimokosigamintibaldus,kuriuos
parduoda,tadstudentaidariružsidirba.Išvisošiojeprofesinėje
mokyklojemokosi1,4tūkst.studentųirdaugumajų,baigęšią
mokyklą,gaunagerusdarbus.
Bendradarbiaudamisuvietosirregionoprojektopartneriais

ieškomenaujųmetodų, formų, padedančiųmokiniams įgyti
bendrąjį,dalykinį irkultūrinį raštingumą;rastisavoporeikius
atitinkančiąveiklą,ugdytikūrybinesgaliasirpasirengtistudi
joms.Mokytojai tobulino dalykines kompetencijas ir ateityje
pritaikysnaujasteorinesbeipraktinesžinias.
Rengėmemetodines dienas, skirtasmetiniams planams

irmoduliui „Profesinio informavimo,konsultavimo irkarjeros
ugdymoplanai3–6metųvaikams,7–11 ir12–19metųmo
kiniams“ parengti.Metodinėse dienose dalyvavo projekto
partneriai, rajonomokyklų ugdymo karjerai koordinatoriai,
konsultantai, klasių vadovai,mokyklų vadovai, psichologai.
Rengiantmetinius planus konsultuotasi sumokslininkais ir
pedagoginebendruomene,metodinių,pedagoginiųpatarimų

pro fe si nis in for ma vi mas, kon sul ta vi mas ir kar je ros 
pla na vi mas – tai są mo nin gas ėji mas pa si rin ki mo link

pateikėKretingosrajonoikimokykliniougdymoįstaigųvadovai,
Pedagoginėspsichologinėstarnybosdirektorė,rajonomokyklų
ugdymokarjeraikonsultantai.
Baigiantįgyvendintiprojektometiniusplanus„Profesinisin

formavimas,konsultavimasirkarjerosplanavimas“,surengta
edukacinėišvykaįUteną,kuriojeprojektovykdytojaiirpartnerių
atstovaipasidalijopatirtimiirįžvalgomis,numatėtolesnioben
dradarbiavimogaires.Diskusijojeišklausytosprojektodalyvių
nuomonės apie tai, kaip užtikrinti profesinio informavimo ir
karjerosugdymopaslaugųteikimąvisosešvietimosistemos
grandyse.
Dvejųmetų bendromsprojekto veiklomsaptartiDarbėnų

gimnazijojesurengta tarptautinėmetodinėkonferencija „Co
meniusRegiopartnerysčiųprojekto„Profesinisinformavimas,
konsultavimasirkarjerosplanavimas–taisąmoningasėjimas
pasirinkimolink“apžvalga“. ProjektovadovėAstaPocienėap
žvelgėbendrasprojektoveiklas.Darbėnųgimnazijosugdymo
karjeraikoordinatorėIrenaDaukantienėpristatėiranalizavo,
kaipauklėtojaiirklasiųvadovaiįgyvendinometinius3–11metų,
12–19metųvaikųirmokiniųkarjerosugdymoplanus.Klaipė
dosvalstybinėskolegijossocialiniųmokslųprodekanėAušra
Anužienėpapasakojoapiekarjerosugdymopokyčiusįstaigoje.
Projekto ekspertas išTurkijos JalovosmiestoZijaOzdenas 
(ZiyaÖzden)supažindinosuvykdomoprojektovertinimu.
Apskritojo stalodiskusijoje „Projekto sėkmės ir tvarumas“

konferencijos dalyviai dirbo grupėse ir numatė šio projekto
ateitiesveiklas/ambicijas:socialiniųklubųsteigimasrajone
(Jalovospartneriųpatirtis);grįžtamojianketinėapklausa;pe
dagogų kvalifikacijos kėlimoprogramosparengimasbei Ja
lovospedagogųsukurtotinklalapiopritaikymasrajone.Turkų
partneriaipažymėjo,kadjiemspalikoįspūdįLietuvospartnerių
administracijosinovatyvusvadovavimas,tarpinstitucinisben
dradarbiavimasirbendravimas,socialinių,kultūriniųirsporto
veiklųaktyvinimasbeimūsųpožiūrisįneįgaliųvaikųintegraciją.
Projektosėkmė–parengtiirįgyvendintimetiniaiplanai„Pro

fesinis informavimas,konsultavimas irkarjerosplanavimas“.
Pasitelkęšiuosplanusklasiųauklėtojai beidarželinukųauk
lėtojaigalėspadėtivaikamsirmokiniamspažintisave,atrasti
gabumus,ovėliaupasirinktiprofesinįkelią.
Norsprojektasbaigiasi,tačiautikimės,kadbendradarbiavi

massuJalovosmiestošvietimoįstaigomistęsiskituoseben
druoseEuroposprojektuose.

AstaPocIENė
Švietimoskyriausvyr.specialistė

SonatalItVINIENė
Kretingosr.Darbėnųg-josdirektorė

daivaRAČKAUSKIENė
Direktorėspavaduotojaugdymui
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Lietuvosbendrojougdymomokyklosmisija–ugdytiveržlų,
atvirą,savarankiškąirkūrybingąžmogų,atsakingaiirsolidariai
kursiantįsavo,Lietuvos irpasaulioateitį1.Bendriejiugdymo
planai,Bendrosiosugdymoprogramosirkitidokumentaiug
dymoprocesąorientuojaįbendrųjųirdalykiniųkompetencijų
ugdymą. Įsigalint laisvojougdymoparadigmai, labaisvarbiu
ugdymokokybėsparametrutampahumaniškisantykiai,kurie,
kaipvertybiniųnuostatųraiška,sudarovisųkompetencijųdė
menį.PasakT.H.McLaughlino2(1997),„ugdymas,nepagrįstas
vertybėmis,netikneįmanomasirnegeistinas,betirneatitinka
logikos“(p.20).Todėlyrasvarbumokyti(s)kurtiadekvačius
santykiussukitaisžmonėmisirsavimi,susupančiupasauliu,
vadovautisbūties–tiesos,gėrioirgrožio–vertybėmis.Šiomis
vertybėmisgrindžiamisantykiairodoasmensbrandumą,pasi
reiškiantįįvairiosegyvenimoirveiklossrityse.
Norsvertybiųugdymasnuolatpabrėžiamas,tačiaupaste

bimasjųnuvertėjimas.R.Veenhovenas3(2006),kalbėdamas
apieveiksnius,turinčiusįtakosatskirųvisuomenėsnariųmora
liniamvystymuisi,pabrėžia„pažangosparadoksą“iratkreipia
dėmesįįtai,kadnorsmaterialinėsgerovėsgausėja,spartėja
modernizacija,tačiaužmoniųtarpusavioryšiaisilpsta,santy
kiaiprastėja,vertybiniaiaspektaitampaantraplaniai,atmeta
massantykių(sukitaisžmonėmis,savimi,aplinka)moralinis
kriterijus.Dėltoirugdymoprocesegalibūtipastebimasarba
sąstingis,arbaanarchija,sumaištis,iškylavertybiniųpriešta
ravimųtarpžmogausdvasiniougdymogalimybiųiržmogaus
kaip prekės rinkoje supratimo.Mokslininkai pabrėžia, kad
šiuolaikiniamepasaulyjevisdidesnęįtakąugdymokokybeituri
humaniškisantykiaimokykloje.
Mokyklų pažangos, ugdymo proceso ir visos švietimo

sistemoskokybėssiekiamaįvairiaisbūdais.Apžvelgusskel
biamusEuroposšaliųšvietimokokybėspranešimus,matyti,
kadapibūdinantmokyklųveikloskokybę,veiklosefektyvumą
ir veiksmingumą, dažniausiai yra remiamasi edukaciniais
veiksniais:mikroklimatu, bendravimu ir bendradarbiavimu,
mokykloskultūrairkt.Vertinantmokyklųveikloskokybętiesio
giaišieveiksniainevisuometanalizuojamiirvertinami(pvz.,
Anglijoje),tačiaujielaikomisvarbiaiskontekstiniaisveiksniais,
naudojami interpretuojant visusmokyklų veiklos kokybės 
duomenis. 
EuroposšvietimoinformacijostinkloEurydiceduomenimis,

veiklosstebėjimasirvertinimas,rekomendacijų,kaiptobulinti
veiklą, teikimasyrakokybęskatinantysveiksniai.Daugelyje
Europosšaliųmokyklųugdymokokybėslygmuonustatomas
išorinio vertinimo irmokyklų įsivertinimometu. Vertinimas
įtraukiamasįstrateginesprogramasiryrasvarbusformuojant
Europosšaliųšvietimokokybėstobulinimopolitiką.Lietuvoje
taippatveikiadvilypėšvietimokokybęskatinantisistema–for
muojamasisbendrojougdymomokyklųveikloskokybėsišorinis
vertinimas(toliau–išorinisvertinimas)irmokyklųįsivertinimas.
RemiantisEuroposekonomikosaugimostrategija„Europa

2020“galimateigti,kadkiekvienašvietimokokybėsužtikrinimo
sistemayrasvarbinumatytiemsEuroposšaliųtikslamspasiekti.
Lietuvospažangosstrategijoje„Lietuva2030“taippatnuma
tomastiprintivisuomenėsgebėjimus,padedančiusreaguotiį
pasauliniusekonomikos ir aplinkospokyčius, užtikrinančius
darniąvalstybėsraidą,pabrėžiama,kadateitiesLietuvosgy

ver ty bi nių nuo sta tų ug dy mo as pek tai 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se

venimokokybęirdarbųsėkmęlemsvisuomenėjevyraujančios
vertybės,kompetentingiirkūrybingižmonės.Kaipnurodoma
Lietuvospažangosstrategijoje„Lietuva2030“,didžiausiašalies
stiprybė–pasitikėjimasžmogumiirkūrybiniųjėgųsutelkimas,
oLietuvospažangaisvarbiosvertybės–kūrybiškumas,atsa
komybėiratvirumas.Todėl,kintantekonominėms,socialinėms
irpolitinėmssąlygoms,spartėjantglobalizacijai,informaciniųir
komunikaciniųtechnologijųplėtrai,vertybiniųnuostatųugdy
mas(si)mokyklojeitinaktualus.

ver ty bi nių nUo StA tų Ug dy MAS(iS) 
pe dA go gi nių SAn ty kių kon tekS te

Santykiaimokykloje apima formalųjį ir neformalųjį jos gy
venimą, yra ugdymometodologinis pagrindas ir sėkmės
garantas.Santykiai turėtųbūtigrindžiamikiekvienoasmens
vertėspripažinimuirpagarbajam,asmenspasirinkimolaisve
iratsakomybebendraujant.Lietuvosiružsieniošaliųmokslinin
kaipabrėžia,kadhumaniškisantykiai,jųkokybė,pozityvumo
lygmuoformuojažmogauscharakterį,lemiapsichinįirdvasinį
vystymąsi.Tinkamo,paveikaussantykiosumokiniuužmez
gimasnėrapaprastasirlengvasprocesas:čialabaisvarbus
vaiko pažinimas ir žmogaus prigimties – kūno, psichikos ir
dvasios–vienovėssamprata.Kuriantirpuoselėjantdorovinius
vertybiniussantykiusyrasvarbulaikytispedagogikosprincipų:
mylėti,gerbtikitą(ugdytinį,kolegą)irsavepatį,žvelgiantįkitus
vertintisavoveiklą,norėtikeistisirsiektigeresnio,gražesnio,
teisingesniogyvenimo.
Santykiųmokyklojeraiškaianalizuoti išbendro67veiklos

rodikliųsąrašo(pagališoriniovertinimotvarkosaprašą4)buvo
pasirinkti šeši rodikliai (vertybės, elgesio normos, principai;
bendruomenės santykiai; klasiųmikroklimatas; asmenybės
raidos lūkesčiai;pageidaujamoelgesioskatinimas;mokymo
nuostatos ir būdai). Iš išorinio vertinimo ataskaitų analizės
matyti,kadmokyklospedagoginėsbendruomenėssantykiuose
esamairsėkmių,irproblemų.Pedagoginėmsbendruomenėms
geraisekasireglamentuotiveiklas(rengtiįvairiasveiklą,elgesį
reglamentuojančiastvarkas,aprašus,taisykliųrinkiniusirpan.),
bendraitartisirteoriškainupasakotiįsivaizduojamus,siektinus
rezultatus(nusimatytiiraptartimokinioasmenybėsraidoslū
kesčius,pageidaujamoelgesioskatinimobūdusirkt.),tačiau
ugdymopraktikoje susitarimai ir teoriškai parengti ugdymo
modeliai įgyvendinami tikvidutiniškai (2 lygiu).Analizuojant,
kokiusstipriuosiusirtobulintinusaspektusdažniausiaiįvardija
vertintojaistebėdamiirvertindamimokyklųveiklą,paaiškėjo,
kadišjauminėtųšešiųrodikliųstipriaisiaisaspektaisdažniau
siainurodomibendruomenėssantykiai ir klasiųmikroklimatas.
Tainustatytabeveikpusėjevertintųmokyklų(1lentelė).

Vertėtųpastebėti,kadmokymonuostatas,kaipirasmenybės
raidoslūkesčius,yrasunkustandartizuoti,apčiuopti,išmatuoti
irišreikštikiekybiniaisduomenimis,kurieyrageriausuvokiami
neikokybiniai.Išduomenųmatyti,kadmokyklomsyranesu
dėtingapastebėti ir tobulinti konkrečias veiklas, apie kurias
išvadosdaromos stebint elgseną, bendradarbiavimo raišką,
tačiaunelengvastebėtiirveiktiasmensnuostatas.Galbūttodėl
kiekvienojevertintojemokyklojeyranemažaistatistiniųduome
nųsuvestinių,betnedažnaianalizuojama,dėlkokiųpriežasčių
kylaugdymo,bendravimoirbendradarbiavimoproblemų.

1Lietuvospažangosstrategija„Lietuva2030“;Valstybinėšvietimo2013–2020metųstrategija.
2McLaughlinT.Šiuolaikinėugdymofilosofija:demokratiškumas,vertybės,įvairovė.Kaunas:Technologija,1997.
3VeenhovenR.(2006).Howdoweassesshowhappyweare?Tenets,implicationsandtenabilityofthreetheories. 
 Prieigaperinternetąhttp://www3.nd.edu/~adutt/activities/documents/Veenhoven_paper.pdf.
4Prieigaperinternetąhttp://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/dokumentai.
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IšoriniovertinimoduomenysatliepiaL.Duoblienės5(2012)
įžvalgą,kadnūdienos„mokykloskultūranorminamapasinau
dojantįvairiaisstruktūriniaiselementais,jųunifikavimu,apskai
čiavimu,klasifikavimu,otaiprovokuojakonfliktinessituacijas
irįvairiųmokyklosinteresųgrupiųnepasitenkinimąjųraiškai
kuriamomissąlygomisirmokykloskultūra“(p.19).Apibendri
nantduomenisgalima teigti,kadvidinėsmokykloskultūros,
bendruomenės santykių stebėsenai yra itin svarbu įvardyti
vertinimo kriterijus ir pasirinkti tinkamus vertinimometodus.
Kaijųnėra,mokyklųįsivertinimoprocesetrūkstanuoseklumo,
aiškumo ir gilumo.Pavyzdžiui, vertintojai bendrosioms san
tykių tendencijomsmokyklose išryškinti taiko trianguliacijos
(duomenųirinformacijosšaltinių,duomenųrinkimo,duomenų
analizės)metodus:remiamasikonkrečiosmokykloskonteks
tu,vertinimometusurinktiduomenysaptariamiirderinamisu
mokyklosadministracijairpedagogais,–tokiubūdusiekiama
kuolabiausumažintisubjektyviąinterpretacijąirkiekįmanoma
labiauįsigilintiįpriežastiesirpasekmėsryšius,kurienevisuo
metaiškiaiempiriškaiatsiskleidžia.
Išvertinimoataskaitųmatyti,kadbendruomenėssantykiai 

ir klasiųmikroklimatas labiausiaiatsiskleidžiapopamokinėje
(renginiai, šventės, išvykos, bendradarbiavimas su įvairiais
mokyklospartneriais ir kt.) ir neformaliojo švietimo veikloje.
Formaliajame ugdyme daugiau dėmesio skiriama „dalyko
išdėstymui“neiasmensugdymo(ypačauklėjimo) tikslų įgy
vendinimui.Beabejo,išoriniovertinimoataskaitoserandama
sėkmingųveiklųpavydžių, tiesiogiaisusijusiųsu formaliuoju
švietimu: kai kuriose (kasmet iki 50 proc. vertintųmokyklų)
mokyklosenustatytakonstruktyviirpaveikimokytojųmetodinė
veikla,veiksmingapasidalytojilyderystė,turintitiesioginęįtaką
mokiniųvertybiniųnuostatųugdymui(si).Dalyje(kasmetnuo
50 iki 75proc.) vertintųmokyklų suvokiamaugdymoesmė:
svarbiomislaikomosveiklos,kuriančiosatvirusirhumaniškus
santykius geresniomokinių ugdymosi, asmenybės tapsmo
labui.Jaupedagogikosklasikaibuvopastebėję,kadugdant
būtina išlaikyti trijųprigimtinių jėgų–fizinės,protinės,doro
vinės–vienovęirpusiausvyrą.Jeišivienovėirpusiausvyra
sutrikdoma, ugdymas tampa vienpusis, nenatūralus ir netgi
prieštaraujantisvaikoprigimčiai.
Išduomenųanalizėsmatyti,kadnorsveiklakiekvienojemo

kyklojeyraplanuojama,tačiauplanųdermėdažnaiyrapatenki
nama(2lygis)(4,4proc.vertintųmokyklųplanavimasįvardytas
stipriuojuveiklosaspektuirįvertintageraiarbalabaigerai,o
12,4proc.mokyklų–kaiptobulintinaveiklairįvertintaprastai),
betveiklosplanavimasmokyklosbendruomenėssantykiams,
sutelktumui,mokyklosraidai,geresniammokiniųmokymui(si)
esminiopoveikioneturi.Tailemiakeletaspriežasčių.Visųpir
mamokyklosestokojamavisuminioveiklų „matymo“.Be to,
mokyklų veiklos kokybės įsivertinimoprocesas, įsivertinimo
duomenųpanaudojimasnevisuometyratinkamas,todėlįsi
vertinimas,planavimasirrealiveiklabūnanevientisi:atskiros
mokyklosveiklossujungiamosformaliai,daugiausiadėmesio
dažniausiaiskiriamaatskirųmokomųjųdalykųmokymuisi,tarsi
pamirštant,kadvisiaplinkvaikąvykstantysprocesaivienaipar
kitaipveikiairjovertybiųsistemą.Išvertinimometusukauptų

duomenųmatyti,kadValstybinėsšvietimo2013–2020metų
strategijojenumatytastikslas–„pasiektitokįpedagoginiųben
druomeniųlygį,kaijųdaugumąsudaroreflektuojantys,nuolat
tobulėjantysirrezultatyviaidirbantysprofesionalūsmokytojai
irdėstytojai“ – yraitinaktualusirprasmingas.Įgyvendinantšį
strateginįtiksląatsigręžtiįsave,įsavoveikląturėtųbūtikvie
čiamaskiekvienaspedagogas.
Analizuojant bendruomenės nariųpageidaujamo elgesio

skatinimąbeimokymonuostatasirbūdus,žvelgta,kokiomis
normomismokyklosbendruomenėgrindžiasantykius irkaip
jos atsispindi ugdomajameprocese, vienos ar kitos klasės
mikroklimate, koks lūkesčių ir pedagoginio poveikio santy
kis,kokiąreikšmętai turimokiniogaliųsklaidai,asmenybės
tapsmui.Duomenųanalizėatskleidė,kadvisosmokyklosyra
numačiusios skatinimo ir drausminimo sistemas, aptarusios
pageidaujamoelgesioskatinimobūdus.Atlikusvertinimoata
skaitųanalizęirapžvelgusmokiniųnuomoniųtyrimoduomenis
nustatyta, kadmokyklos bendruomenėsnariai nors ir žino,
dėlkobuvosusitarta,betsusitarimųnevisadalaikosi(pavyz
džiui,pasaktyrimedalyvavusiųmokinių,16,8proc.mokytojų
vėluojaįpamokas).Atkreiptasdėmesysirįtai,kadmokyklos,
rašydamoselgesiotaisykles,dažniausiaifiksuojadraudimus,
o skatinimą aprašomenkai – pagyrimai nėra tapę atsvara
skatinantgerąelgesįirhumaniškąbendruomenėsnariųtarpu
saviobendravimą.PasakS.R.Covey’aus6(2007),„taisyklės
slopinasavarankiškąžmogausmąstymą,negalimapuoselėti
inovacijų ir išradingumo,o tikpataikavimo terpę.Beaukšto
pasitikėjimolygio<...>negalimapasiektikokybės“(p.294).Iš
duomenųanalizėsakivaizdu,kadnusimatytatvarkaišesmės
neskatinaatsakomybės.Pastebėta,kadišoriniovertinimometu
stengiamasiparodytigeresniussantykiusirveikloskokybę,nei
realiaiesama.Tačiauugdomasispotencialasstiprėja,žiniųir
gebėjimųformavimąnuosekliaigrindžiantpozityviuirempatišku
bendravimu,skatinimukurtiautentiškusdalykiniusirasmeni
niussantykius,mokymusisavevaldyti,aktyviaiveiktiirkurti.
Taigiduomenųanalizėleidžiadarytiprielaidą,kadhumaniški
santykiai(gilinimasisįkitusirsave,savęskaipsubjektosuvoki
mas,žvelgimasįsaveiššalies)mokyklosedaryrasiekiamybė.

ver ty bi nių nUo StA tų Ug dy MAS(iS) pA Mo ko je

Stebėdamiirvertindamisantykiųaspektąpamokojevertin
tojaianalizuojairmokytojų,irmokiniųbendravimąveikloje.Jie
remiasišiaiskriterijais:mokiniųtarpusaviosantykiai(pasitenki
nimasbendraklasiais,tarpusaviopagalba,norasirgebėjimas
bendradarbiauti),mokytojoveikla(gebėjimasaiškiaiperteikti
pamokosturinį,rūpinimasismokiniais,pagalbajiems,mokinių
pasitenkinimaspamoka),mokytojosąveikasumokiniais(draus
mė ir tvarka klasėje, klasės valdymas, aiškūs reikalavimai,
objektyvus ir adekvatusmokinių vertinimas, bendravimo su
mokiniaisstilius,harmonijamokytojoverbalinėjeirneverbalinė
jekalboje),mokiniųnusiteikimasmokytojoatžvilgiu(aktyvus/ 
neaktyvusdalyvavimaspamokoje,pagarbus/nepagarbusar
netįžūluselgesys).Stebintmokiniųirmokytojodarbąpamo
koje,vertinantsantykiųaspektąkiekvienamminėtamkriterijui

5DuoblienėL.Mokykloskultūrakaipugdomasiskontekstasirkaipprievarta.ActaPaedagogicaVilnensia,2012,t.29,p.9–21.
6CoveyS.R.8-asisįprotis.Tobulybėslink.Vilnius:Almalittera,2007.

Rodiklio pavadinimas Stiprusis aspektas Tobulintinas aspektas
Vertybės,elgesionormos,principai 16,8 0

Bendruomenėssantykiai 46,9 0

Klasiųmikroklimatas 44,2 0

Asmenybėsraidoslūkesčiai 5,3 0,9

Pageidaujamoelgesioskatinimas 15,0 0,9

Mokymonuostatosirbūdai 8,0 48,7

1lentelė. 2012m.vertintosemokyklose(N=113)išskirtųstipriųjųirtobulintinųveiklųrodikliai(proc.)
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priskiriamastamtikraslygmuo.Mokiniųtarpusavio,mokytojo
irmokiniųsantykiaipamokojevertintojųstebėjimometudaž
niausiaibūnageri.
Apibendrinusišoriniovertinimoataskaitųduomenismatyti,

kadsantykiaipamokojepažeidžiamibemažketvirtadalyjepa
mokųirtaidažniausiaiįvykstamokiniųpasiekimųbeipažan
gosvertinimometu:mokiniųpažangosirpasiekimųpamokoje
vertinimasyravienasprasčiausiaiįvertintųaspektų(vertinimo
lygiovidurkis–2,4 (dažniausiai fiksuojamasvidutiniškas ly
gis)),kasantrojemokyklojerekomenduotatobulintiišmokimo
stebėjimą(50proc.mokyklų),vertinimąkaipugdymą(48proc.)
irkasketvirtoje–vertinimąkaippažinimą(24proc.).Tačiau
vertinimas yra gana svarbus: jis siejasi su asmens orumu,
todėlmokiniui vertinimo informacija gali būti ir skatinanti, ir
slopinantiasmenybėstapsmą.Moksliniaityrinėjimaiirišorinio
vertinimoempiriniai duomenysatskleidžia, kadmokytojams
dėlspecifiniųžiniųstokosnelengvaatpažinti,ugdytigabiusir
specialiųjųugdymosiporeikiųmokinius,todėldažniausiaiyra
orientuojamasiįvidutiniųgebėjimų,neišskirtiniokūrybiškumo
irporeikiųmokinius.Tokianeadekvatiugdymo realybėdaro
neigiamąpoveikįsantykiams.
Mokykloskontekstas(socialinė,ekonominė,kultūrinė,pe

dagoginėmokyklosaplinka) taip pat turi įtakos santykiams.
2012m.santykiųduomenysstebėtose10334pamokosebuvo
palygintipagalklasiųpakopas,mokyklostipą,lokalizacijąirso
cialinįekonominįmokykloskontekstą(šiaipozicijaipasirinktas
kriterijus–nemokamaimaitinamųmokiniųskaičiusklasėje).Iš
apibendrintųduomenųnustatyta,kadgeriausiaisantykiaivertin
ti11–12klasiųpamokose,prasčiau–5–8klasiųir9–10klasių

Klau si my no tei gi niai Pritarimoteiginiuiprocentas
Jeimokyklojeprasižengiu,sumanimielgiamasisąžiningaiirteisingai 77,2

Kaikuriemūsųklasėsmokiniaisumokytojaiselgiasinepagarbiaiirįžūliai 57,2

Mokytojaidaugiaudėmesioskiriageraibesimokantiemsmokiniamsirmažiaudirbasu
patiriančiaisproblemų

34,6

Pasitaiko,kadmokytojaimaneskaudžiaiįžeidžia,pašiepia 26,5

Bendraklasiaišaiposiištų,kuriestengiasigeraimokytis 24,8

pamokose.Progimnazijoseirpradinėsemokyklosestebėtose
pamokosesantykiaidažnaibuvogeri(1pav.),opagrindinėse
mokyklosesantykiaivertintiprasčiausiai.Didmiesčiųirmiestų
mokyklosesantykiaipamokojevertintigeriauneimiesteliųir
kaimųmokyklose.Mokyklose,kuriosenemokamaimaitinamų
mokiniųyramažiau(iki24proc.),santykiųvertinimaspamokose
buvogeresnis(2pav.).Esantdidesniamnemokamaimaitinamų
mokiniųskaičiuimokykloje(daugiaunei75proc.),pastebimi
prastenisantykiaipamokoje.
Apibendrinantduomenisnustatyta,kaddidesnisnemokamai

maitinamųmokiniųskaičiusdažniausiaibuvofiksuotasmieste
liųirkaimųmokyklose,opagrindinėsmokyklųlokalizacijosvieta
taippatdažniausiaibuvomiesteliuoseirkaimuose.Išanaliza
vus,kokiųpedagoginiųkvalifikacijoskategorijųmokytojaidirba
miesteliųirkaimųmokyklose,paaiškėjo,kaddažniausiaijose
dirbavyresniejimokytojai (48proc.),mokytojaimetodininkai 
(25proc.)irmokytojai(20proc.).Miesteliųirkaimųvertintose
mokykloseapie3proc.mokytojųnebuvoįgijęjokioskvalifika
cinėskategorijos(dėlmažodarbostažo,reikiamoišsilavinimo
stokosarkt.priežasčių).Miestųirdidmiesčiųmokyklosedau
gumamokytojų–mokytojaimetodininkaiirvyresniejimokytojai,
oneturinčiųkvalifikacinėskategorijosmokytojųbuvotiknuo
0,8iki1,5proc.Sociologaipripažįsta,kadsantykiųpobūdispri
klausonuoasmensapsisprendimų,kurieremiasijųsuvoktais
motyvais,įsitikinimais,vertybinėmisnuostatomis.Kontekstas
neturėtųturėtiesminiopoveikio.

Mo ki nių ir jų tė vų nUo Mo nė Apie SAn ty kiUS 
pA Mo ko Se ir Mo kyk Lo je

Mokiniųpožiūriotyrimastaippatatskleidėkaikuriassanty
kiųpamokoseproblemas.Pasakmokinių,mokyklosepasitaiko
nepagarbauselgesioapraiškųtiekišmokinių,tiekišmokytojų
pusės(2lentelė).
Ganadaugmokiniųpripažįsta,kadmokyklojesujaiselgia

ma si sąžiningaiirteisingai:šiamteiginiuipritariadaugiaunei
trysketvirtadaliai(77,2proc.)tyrimedalyvavusiųmokinių.Dau
giauneipusė(57,2proc.)tyrimedalyvavusiųmokiniųpritarė
teiginiui,kad„kaikurieklasėsmokiniaisumokytojaiselgiasi
nepagarbiaiirįžūliai“, perpusmažiau(26,5proc.)mokiniųpri
tarėteiginiui„pasitaiko,kadmokytojaimaneskaudžiaiįžeidžia,
pašiepia“.Duomenysrodonevienodąmokytojųpožiūrįįskir
tingųgebėjimųmokinius:beveiktrečdalis(34,6proc.)tyrime
dalyvavusiųmokiniųpritarėteiginiui,kad„mokytojaidaugiau
dėmesio skiria gerai besimokantiemsmokiniams irmažiau
dirbasupatiriančiaisproblemų“.Tyrimometumokiniųbuvo
klausta irapiemokytojųvėlavimą įpamokas.Maždaugkas
šeštasmokinys (16,8proc.) pritarė teiginiui, kad „mokytojai
vėluojaįpamokas“.Išoriniovertinimoataskaitosefiksuojama,
kadmokyklųvertinimometupasitaikydavomokiniųvėlavimo
įpamokasatvejų.
Iš išorinio vertinimo ataskaitų duomenų analizės galima

manyti,kadtyrimometuatskleistasneigiamasmokiniųnuomo
nes(nuostatas)mokytojoveiklosatžvilgiugaliveiktimokytojo
sąveikos sumokiniais stilius.Daugumoje stebėtų pamokų
(daugiaunei75proc.)fiksuotasgriežtasmokytojųdarbostilius
(pamokosevyravogriežtadrausmėirtvarka,mokytojoveikla
irnurodymai,kaikuriemsmokiniamspamokostempasbuvo

2lentelė. 2009–2013m.tyrimedalyvavusių 5–12klasiųmokinių(N=44863)nuomoniųpasiskirstymas

1pav.Santykiųpamokojevertinimaspagal
 mokyklostipą

2pav.Santykiųpamokojevertinimaspagalnemokamai
 maitinamųmokiniųskaičių



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2014 m. Nr. 5 (338)

15

pergreitas,įkaikuriųmokiniųporeikius,darbostiliųirgebėji
musnevisuometbuvoatsižvelgiama).Pamokosepastebėtas
nepakankamaigerasmokiniųdarboirjųpažangospamokoje
įvertinimas (vertinimo informacijabuvopateikiamaskubotai,
dažniausiaipamokosveiklą,bendrąklasėsmokiniųmokymąsi
įvertindavomokytojas,mokiniųrefleksijailaikopritrūkdavo).
Palyginusmokiniųirjųtėvųtyrimoduomenis(3pav.)matyti,

kadmokiniaiirjųtėvaiskirtingaivertinapadėtįmokykloje:pavyz
džiui,2012m.daugumatyrimedalyvavusiųmokiniųtėvųpritaria
teiginiui„mustenkinatvarkairdrausmėpamokųmetu“, omoki
niaiįsitikinę,kadmokyklojegalimasiektigeresnėstvarkos(ypač
5–8klasėse,irtokiebeveiktapatūspritarimoteiginiamsprocen
taifiksuojamikasmet).Vertėtųpastebėti,kadtvarkairdrausmė
mokyklojelabiausiaitenkinapradiniųklasiųmokiniųtėvus,o
pradinėsemokyklose(irkitųtipųmokyklųpradinėseklasėse)
bendrasugdymokokybėspamokojevertinimasbuvogeriau
sias.Ištyrimoduomenųmatyti,kad,beveikpusės(55,7proc.) 
5–8klasiųmokiniųnuomone,pamokoseyratriukšmaujama,
trečdalio(31,7proc.)nuomone,–yrašaipomasiišgeraibe

simokančiųjų.Vyresnėseklasėsepritarimoprocentasšiems
teiginiamsmažėja,bettendencijosišliekatokiospačios(4pav.).
IšNacionalinėsmokyklųvertinimoagentūros2011,2012,

2013m.paskelbtųmokyklųveikloskokybėsduomenų7apžval
gųmatyti,kadmokyklųpedagoginėsbendruomenėsnedažnai
atsižvelgia įmokinių poreikius, ne visimokiniai pamokose
jaučiasigerai.Todėlgalimabūtųteigti,kadmokyklosereikėtų
keisti problemųsprendimokultūrą. „Kaltųjų“ paieškos ir ne
adekvačiosbausmėsyraneveiksmingiproblemųsprendimo
būdai ugdymopraktikoje, taip pat kritikuojami irmokslinėje
literatūroje.Vertintojai,stebėjęmokyklosveiklasirpoišorinio
vertinimopateikęataskaitąmokyklai,negalipakeistineimokyk
losnusistatytostvarkos,neibendruomenėssantykių,tačiau,
aiškiai pateikdamimokyklos veiklos stebėjimo duomenis ir
rekomendacijas,padedajomskryptingiautobulintiugdymąir
bendruomenėssantykius.

vie to je iŠ vA dų 

Filosofai iredukologaipastebi,kadnegalimapriverstikito
žmogausmylėti,būtisąžiningam,doraielgtis.Tožmogusturi
patsnorėti.Galimatikpaskatintijįveiktietiškai,sąžiningaiir
atsakingai,kviestisjįveiktikartuirbendraujantsujuoveikti–
ugdytimokinį.
Kaipyrapastebėjęmokymosi,integracinėsirinterakcinės,

dialektinėsteorijųatstovai(P.Baltes,J.Brunes,R.Lernerirkt.), 
žmogausnegalima„stumtiįkampą“,reikiasudarytisąlygasjam
pačiampasirinkti,opasirinkus,veiktiramiai,saugiai,oriai.Kai
kuriųautorių(N.Legate,R.M.Ryan,N.Weinstein8)teigimu,
labiaugalintysatsiskleistižmonės,„turimažiaupykčio,mažiau
linkęįdepresijąirpasižymididesnesavigarba“(p.147).Pagar
ba,savigarbairtolerancija–svarbiausiosvertybėsžmogaus
orumuireikštis.
Taigivertybinisveiksnysyrasvarbiausiaspuoselėjanthuma

niškussantykius. Išaptartųišoriniovertinimoduomenųbuvo
matyti,kadpedagogųpožiūris įskirtingųgebėjimųmokinius
yra nevienodas; nevienodai geri santykiai ir skirtingo kon
tekstobei lokalizacijosmokyklose.Todėlgalimamanyti,kad
mokykloje vertėtų stiprinti savigarbą, pasitikėjimą, pagarbą,
toleranciją,orumą.
Kitassvarbusveiksnys,besisiejantissuvertybiniu,yrapa

galbapedagogui.Pagalbaplačiąjaprasme–irpačiamsau,ir
šaliaesančiajam.Sociologai,psichologai,edukologainesykį
yrapabrėžę,kadtikorusirbrandusugdytojasugdobrandžias
asmenybes.Strateginiu, teoriniu  lygmeniusąlygos tamyra
sudarytos: švietimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka

pažangiausiųEuroposšaliųšvietimogairesirsie
kius,mūsųšaliesmokslininkaiperiodiškaiaptaria
ugdymoproblemasirpristatofuturologinįpožiūrįį
mokyklą,išryškinasvarbiausiusaspektus,kuriuos
turėtųimtidomėnirugdymopraktikai.Tačiauug
dymopraktikąveikiainercija.
Apibendrinusišoriniovertinimoduomenisirmoks

lininkųpastebėjimus,norisiparašytinerimtairimtą
išvadą:galjaunuošiandienvertėtųpirmenybelai
kytinešimtukųskaičiavimą,odėmesįkiekvienam
augančiamžmogui?Galturėtumenetikskatintivai
kątobulaipažintimatematiką,kalbasirkitųmokslų
žinias,betnuoširdžiaipadėtijamieškotisavojo„Aš“,
savojovaidmensvisuomenėje?

Sėkmingougdymo,gerų,gražių
irderamųsantykių!

SnieguolėVAIČEKAUSKIENė
Nacionalinėsmokyklųvertinimoagentūros

Mokyklųveikloskokybėsišoriniovertinimoskyriausvedėja

	Esu tikras, kad vaikas yra saugus mokykloje: 
 jo niekas neskriaus ir nežemins

	Mus tenkina tvarka ir drausmė pamokų metu 

	Jei būčiau mokyklos direktorius, tikrai siekčiau, 
 kad mokykloje būtų daugiau tvarkos

	Bendraklasiai šaiposi iš tų, kurie stengiasi gerai mokytis 

	Dažnai klasėje yra taip triukšmaujama, kad sunku susikaupti ir mokytis

3pav. Mokiniųtėvų(N=18941)nuomonių
 pasiskirstymasskirtingoseklasiųpakopose
 (pritarimasteiginiuiproc.)

4pav. Mokiniųnuomonių(N=14734)pasiskirstymas
 skirtingoseklasiųpakopose 
 (pritarimasteiginiuiproc.)

7Prieigaperinternetąhttp://www.nmva.smm.lt/nmva/leidiniai/nmva-leidiniai.
8LegateN.,RyanR.M.,WeinsteinN.(2012).Iscomingoutalwaysa„goodthing“?Exploringtherelationsofautonomysupport,outness,
 andwellnessforlesbian,gay,andbisexualindividuals.SocialPsychologicalandPersonalityScience,3,145–152.
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Kristijonui Donelaičiui – 300

Projektas,kuriotikslassusipažintisu
literatūriniu lobynu, įsigilinti į jo reikš
mę ir prasmę šių dienų kultūriniame
kontekste, prasidėjo šalies partnerių
teoriniaisirpraktiniaismokymais„Dva
siniųvertybiųpuoselėjimas,pasitelkiant
kalbosirgamtoslobyną“.
Perprojektąskatinamevaikuspažinti

irgerbtisavokraštą,jogyvąsiasverty
bes:kalbą,gamtąiržmones;apmąstyti
paukščiųvietąmūsųgyvenimoerdvė
je;gilintiirstiprintišeimyniniusryšius.
Tėvelių padedami, grupėse įkūrėme
„paukštelių kampelį“, kurį papildome
naujomisknygelėmisapiepaukščius,
muzikiniais paukščių garsų įrašais,
drožinėtomismedinėmis,molinėmis,
šiaudinėmispaukšteliųfigūrėlėmis.
Žiemą paskelbėme gerumo akciją

„Mespadedamesparnuotiesiemsdrau 
gams“–kartusuvaikųtėveliais,sene
liais ir įstaigosbendruomenėsnariais
gaminomelesyklėles.Kalėdiniulaiko
tarpiusulaukėmeprojektopartnerių– 
BulgarijosirRadviliškiolopšeliodarže
lio„Eglutė“vaikų–sukurtųpaukšteliųir
jaispapuošėmekalėdinęeglutę.Prieš
didžiąsiasšventesvykovideokonferen
cija–vaikučiaipasveikinosavomažuo
siusdraugusišEuroposirLietuvosdarželiųšv.Kalėdųproga.
Kasdienpildydami„Paukščiųkalendorių“,vaikaigeriaususi

pažįstasumūsųkraštosparnuočiais.Perpasivaikščiojimusjie
irgistebipaukščius,juosskaičiuoja,lygina,sužino,kurvieniar
kitiišskrenda,kuriebuvolikęžiemoti,kaipmesjiemspadėjo
me...Žaisdamiįvariusjudriuosiusirlietuviųliaudiesžaidimus
apiepaukščius,vaikaigaliparungtyniauti,nuotaikingaipašėl
ti, išlietienergiją,susipažintisulietuviųliaudiespapročiaisir
tradicijomis.

paukš čių me tai Bendradarbiaudami su projekto partneriais, lankomės jų
įstaigose,susipažįstamesupedagogaisirjųugdytiniais,šalies
kultūriniupaveldu,dalijamėssavopatirtimi,įspūdžiais,įvairiais
teminiaisaplankais.
Projektoužduočiųintegravimasįugdymoturinįyramotyvuo

jantis,nuoseklusirsklandus,skatinantisugdytiniųsmalsumą,
orientuotas į vaiką, užtikrinantis ugdymo kokybę, ugdymosi
galimybesspecialiųjųugdymosiporeikiųturintiemsvaikams.
Kūrybingaiorganizuojamosveiklosužtikrinavaikųtobulėjimą,
gerėjajųsocializacijosįgūdžiai,atsirandanorasirmotyvacija
būtiaktyviems,iniciatyviemsirkomunikabiliems.Projektinėje
veiklojedalyvaujantysvaikaiįgaunadaugiaužinių,mokėjimų,
įgūdžių.JiesusipažįstasuLietuvosirEuroposšaliųvaikais,
tradicijomis.
Ugdytiniai įvairiadailės technikakuriadarbelius, kuriuose

vaizduojami paukščiai; grožisi kitų šalių atsiųstais paukščių
vaizdais, ieško panašumų ir skirtumų.Kūrybingai naudoda
miesiinformacinėmiskomunikacinėmistechnologijomisgalime
lyginti,analizuotiirkeistisidėjomis.Ugdytiniai,tėveliai,įstaigos
bendruomenėsupažindinamisuprojektedalyvaujančiaispart
neriais,jųorganizuojamomisveiklomis.
Įstaigojevykogražitrijųkartųvakaronė„Šokavarna,šoka

šarka,šokavisipaukščiai...“,kuriojedainavomedainasapie
žvirblelį, pelėdą, šarkelę.Pedagogai su vaikais inscenizavo
pasaką„Žvirbliopiršlybos“.Visišokome,dainavome,žaidėme
lietuviųliaudiesžaidimusapiepaukštelius,minėmemįslesir
puikiaipraleidomevakarą.
VasariomėnesįKėdainiųmokykladarželis„Puriena“rengė

respublikinęmetodinępraktinękonferenciją„Terapijųvirdulys:
kūrybiškumasugdymoprocese“,kuriojepasidalijomegerąja
patirtimiirpristatėmeprojektą„Paukščiųmetai“.
Kovomėnesįsvečiavomėspasprojektopartneres–Radvi

liškiolopšeliodarželio„Eglutė“pedago
ges.Radviliškiomiestosportoarenoje
stebėjomerenginį–priešmokyklinukų
„Olimpinędieną“.Draugepasidžiaugė
mevaikučiųvikrumu,greitumu,įgijome
naujųžiniųiridėjų.
GlaudžiaibendradarbiaudamisuKė

dainiųMikalojausDaukšosbibliotekos
„Liepa“ filialo darbuotojomis ir skaity
tojais, surengėme vaikų darbelių pa
rodą„Kiekpaukšteliųtupi,suskaičiuot
mumsrūpi...“Ugdytiniai,lankydamiesi
bibliotekoje,vartėK.Donelaičioknygą
„Metai“,klausėsipasakų,eilėraščių,pa
sakojimųapiepaukščius,žaidėlietuvių
liaudiesžaidimus.
Respublikiniamikimokyklinioirprieš

mokyklinioamžiausvaikųpiešiniųkon 
kursui„Pavasarįatnešapaukščiai“pa 
rengėme ir nusiuntėmedailėsdarbe
lius, kuriuose vaikai įvairiomis dailės
technikomis piešė, aplikavo paukš
telius.BesiruošdamiKaunoMaironio
lietuvių literatūrosmuziejuje rengia
maiparodai,suugdytiniaissukūrėme
meninę kompoziciją „Vieversėliai“.
Klausydamiesi ištraukos išK.Done
laičio poemos „Metai“, vaikučiai kūrė
vieversėlius iš sukarpytų dėžučių ir
lininiųsiūlų.

Džiaugiamės,kadapgalvotaipritaikytasugdymoturinyspa
dedakiekvienamugdytiniuiįgytikompetencijų,būtinųtolesniam
ugdymui(si).Dalyvaudami projekte „Paukščiųmetai“, vaikai
praturtina savo žinias apie paukščius, gamtą, o pedagogai
tampatvirta,iššūkiųnebijančiairnaujovėmsatvirakomanda,
gebančiabendrautiirbendradarbiauti.

 
Ra sa SIMoNAVIČIENė, Jo lan ta KARAŠAUSKIENė

Kėdainiųl.-d.„Pasaka“pedagogės

Nuo2013ųjųrugsėjoKėdainiųlopšeliodarželio„Pasa
ka“ugdytiniaiirpedagogaidalyvaujaprojekte„Paukščių
metai“,skirtameKristijonoDonelaičio300osiomsgimimo
metinėmspaminėti. Įprojektąįsitraukė22Europosir22
Lietuvosikimokykliniougdymoįstaigos.

Vaikųdarbeliųparoda„Kiekpaukšteliųtupi,suskaičiuotmumsrūpi...“

Kokiepaukšteliailikožiemoti,kaipmesjiemspadėsime...

Pasivaikščiojimųmetuvaikai,stebėdamipaukščius,juosskaičiuoja
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Kaunomaistopramonės irprekybosmokymocentrevisa
mokyklosbendruomenėsusirinkoįiškilmingąpamoką,skirtą
KristijonoDonelaičiogimimometiniųsukakčiaipaminėti.Kaip
priesakas skambėjo poeto JustinoMarcinkevičiaus žodžiai:
„Privalomišsavęskažkąišmesti,kadDonelaitistilptųširdyje.“
JuosperskaitėmokinėGintarėAdomavičiūtė,pagarbiaiper
duodamaper rankasknygą „Metai“.Žaismingudonelaitišku

pa mo ka su kris ti jo nu do ne lai čiu

sveikinimukreipėsiįpublikąmokinysStanislovasPakalniškis:
„Sveiks, svietelimargs!Šventes pavasario šventęs...“Me
todininkė IrenaVainienėsumokiniaisparengė literatūrinę ir
muzikinękompoziciją„Lakštingala“,liaudiesmuzikosbūrelis,
vadovaujamas vadovėsVirginijosStunžėnienės, atliko liau
diesdainas „Lakštingalėle, gražuspaukšteli“, „Oi kieno žali
sodai“.Simboliška,kadgrožinėsliteratūrospradininkojubiliejų

Jau dešimtusmetus Vilniaus „Senvagės“
gimnazijojevykdomasprojektasmisterija„Sen
vagėsžiedai“.Šiųmetųtema–„K.Donelaitis.
MažojiLietuva“,tadmokyklosklasėsirkoridoriai
tapoMažąjaLietuva.GrupėPanevėžio„Žemy
nos“progimnazijosmokiniųlankėsigimnazijoje
irdalyvavoneįprastosepamokose.
Pirmoji pamoka panevėžiečiams vykoKa

raliaučiaus universitete. Jaunasis istorikas
papasakojoapiekažkadamėgtus,odabarjau
eksponataisvirtusiustechnikosstebuklus:skai
čiuotuvus,fotoaparatus,tranzistorius,televizo
rius.Antrojipamoka–dailė.MokytojaGražina
MurelytėAjauskienėaiškinoapiebaltųženklus.
Mokiniai,naudodamivaškineslentelesirpaga
liukus,patysbraižėženklus,dirbotarsitikriar
cheologai.Istorijospamokojekeliavopomiestus
irmiestelius,kuriemenaK.Donelaitį.Olietuvių
kalbosmokytojaKristinaKazlauskaitė
priminė dar vieną pirmąją lietuvišką
knygą–Mažvydo„Katekizmą“.Moki

pro jek tas-mis te ri ja „Sen va gės žie dai“

niaigimtosioskalbospamokojenetik
rašė,skaitė,betireiliavo.Perpertrau
kas irgi nenuobodžiauta.Galėjome
apsilankyti Lazdynėlių sodybvietėje,
apsipirkti Stalupėnų turguje,Tolmin
kiemioparapijojedalyvautiKrizoduk
tersElzbutėsvestuvėse,pasivaikščioti
Karaliaučiausgrindiniuiraplankytise
nąjįuniversitetą,pasidomėti,kobuvo
mokomasi universiteto fakultetuose,
parašytilaišką,žaistišaškėmis.

Zi ta KAzlAUSKIENė
Panevėžio„Žemynos“prog-jos

mokytojametodininkė
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Tradicinistautosakosfestivalis„Senoliųgodos“yraKauno
miestomokiniųkraštotyrinėsekspedicijos„Kraštotyra–pažini
moknyga“dalis.Festivaliorenginiai,pristatantystautospapro
čius,gyvenimobūdąbeitradicinesšventes,skatinamokinius
domėtisdvasinesavotautoskultūra.

Kaunojaunųjųturistųcentroinicijuotastradicinistautosakos
festivalis „Senoliųgodos“sulaukėatsako išVilniaus jaunųjų
turistųcentrokraštotyrininkų.MokiniaipasiruošėminėtiKristi
jonoDonelaičiometusatskleisdamitautiniųiršeimosšvenčių
tradicijas.Atrankiniame konkurse geriausiai pasirodžiusios
grupėsbuvopakviestosįfinalinįfestivalioturą,kurisvykoRyšių
istorijosmuziejuje,Kaune.
KTUVaižgantoprogimnazijospradinukai (mokytojosVilija

Želvienė irRimaMackevičienė) irKaunoMartynoMažvydo
pagrindinėsmokyklosmokinukai (mokytojos LinaMisiūnie
nė,EglėVerzienėirEglėGlinskienė)supažindinosuJurginių
papročiais.Užįspūdingąfolkloropynęšioskomandoslaimė
jopirmąsias vietas. Išradingiausiai ne visai tradicinęDagos
šventės inscenizaciją parodėgeneroloPoviloPlechavičiaus
kadetųmokyklosmokiniai(mokytojaAidaJazavitienė)–jiems
skirtaantrojivieta.
Sąmojingiausi atrankinio turo dalyviai buvoKaunoRokų

vidurinėsmokyklos pradinukai (mokytojaVirginijaPraškevi
čiūtė),inscenizavęvaizdelį„Melagismelavo...“Vilniausmiesto
mokiniainetikinscenizavo,betirpatyssurinkomedžiagąiš
savoseneliųapiejųjaunystėsšventes.Geriausiaiatrankiniame
turepasirodėVilniaus„Ryto“progimnazijosmokiniųkraštotyri
ninkųbūrelis(mokytojaVilmaRiabovienė),surengęsdzūkišką
senoliųvakaronę.VilniausmiestoMartynoMažvydoprogimna
zijoskraštotyrosbūrelis(mokytojaZinaidaŠimkuvienė)pagal
surinktąmedžiagąvakarojogavėniosvakarą.Tai,kadmūsų
seneliaimėgolinksmintis,parodėVilniausJonoBasanavičiaus
progimnazijoskraštotyrininkai(mokytojaAngelėMičiūnienė),
parengęsenoliųvakaronę.Visusnudžiuginojauniausidalyviai– 
VilniausLazdynųvidurinėsmokykloskraštotyrosbūrelis.Ins
cenizaciją„Irmūsųseneliaikažkadabuvopiemenėliai“pagal
senuosiuslietuviųpapročiusparengėvadovėRitaVinciūnienė.
Vaikų patriotiškumas pasireiškė ne žodžiais, o gražiais

darbais, kai jie, dovanodami pavasarėjančiai Lietuvai savo
tautos išnešiotasdainas,žaidimus, juokus, išgyventus jaus
musirpagarbątėvųbeiseneliųpapročiams,sustiprinokartų
bendravimą.

dalinaGAlSKIENė
Kaunojaunųjųturistųcentrometodininkė

šventėmeminėdamiPasaulinęžemėsdieną.Jukdidžiavyris
išMažosiosLietuvosmylėjoirpuoselėjomotinągamtą,ragin
damasirkitustaidaryti.
Rengdamiteatralizuotą„Metų“veikėjųpristatymądaugiausia

padirbėjo lituanistai.Neeilinei literatūrineipopieteiruošėmės
kruopščiaiiratsakingai:studijavomepoetogyvenimoirkūrybos
vingrybes,gilinomėsįtometoistorinę,kultūrinęRytųPrūsijos
situaciją,tikrindamiinformacijąįvairiuosešaltiniuose.Atsikratę
stereotipiniomąstymo,kadK.Donelaitissunkiaisuprantamas,
mokytojailituanistaiGenovaitėNarkevičiūtėirRomasPapinigis,
vadovaujamiGimnazijosskyriausvedėjosBirutėsSveikatie
nės,nuveikėištiesdaug:subūrėpirmojokurso(11kl.)mokinių
komandą,kurisudideliuužsispyrimuirdvasiospastangomis
skaitė „Metus“, gilinosi į poemos kontekstus, problematiką,
vertybes,Vyžlaukiobūrųpaveikslus.Labiausiaidžiuginotai,
kadsugebėjomeatskleistiirsukurti„viežlybųjų“ir„nenaudė
lių“būrųprototipus.Tarsiišamžiųglūdumosprabiloįsakmus
irpamokantisšaltyšiausPričkaus(mokinėErikaGrinevičiūtė)
balsas.Kovingai ir įtikinamai skambėjo nenuoramosDočio
(mokinysDeividasSvirskis)kaltinimasponamsdėljogyvenimo

nesėkmių.GeraijautėsiSlunkius(mokinysAdomasJasukaitis)
sakydamasmonologąirpateikdamas„svarių“argumentųsavo
tinginysteipateisinti.Norskritikųpripažįstama,kadspalvingesni
yra„nenaudėliai“,betmūsųsukurti„viežlybųjų“būrųpaveikslai
buvoištiesįdomūs:Krizas(mokinėSandraBurčikaitė)prisiminė
savosunkiąvaikystę,betpasidžiaugėnuveiktaisdarbais,įgyta
gyvenimoišmintimiirsukauptaisturtais;užtobuląpasaulįdan
giškajamvaldytojuinuoširdžiaibuvodėkojamatikinčiųjųLauro
(mokinysPovilasŠimkus) irSelmo (mokinėŽivilėŠininaitė)
lūpomis.InscenizacijaiįtaigumosuteikėstilizuotiXIXamžiaus
Vyžlaukiovalsčiausbūrųapdarai(mokytojaNijolėTilindienė),
kaikuriosbutaforijosdetalės...
„ŠiandienK.Donelaičio siela džiaugėsi...“ – šiemokymo

centro direktoriusAlvydoPranoGrevo ištarti žodžiai buvo
geriausiasįvertinimastiekmokiniams,tiekmokytojams,nepa
būgusiemsimtissudėtingųtekstųirjuosteatralizuotaipateikti
XXIamžiausžmogui.

GenovaitėNARKEVIČIūtė 
Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentro

lietuviųkalbosmokytojametodininkė

„Se no lių go dos“ – kris ti jo no do ne lai čio me tams
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Fran ko fo ni jos mė nuo

MinintTarptautinęfrankofonijosdienąVilniujeBelgijosam 
basadaLietuvojepakvietėįsuUNESCOorganizuojamąpir 
mojoEuropojeleistokomiksųžurnalo„LeJournalSpirou“pa 
rodą.
Kovo 20ąjąmokiniai dalyvavo JonoBasanavičiaus gim

nazijojeprancūzųkalbavykusiojeteatrošventėje,okovo21
dieną–tradiciniamekasmetiniame7–8klasiųprancūzųkalbos
konkurse,vykusiamePetroVileišioprogimnazijoje.
Kovo26ąjąskambėjomuzika irdainosprancūzųkalba–

vyko4–8klasiųmokiniųprancūziškosdainoskonkursasJono
Basanavičiausprogimnazijoje,obalandžio1dieną–9–12kla
siųmokiniųprancūziškosdainoskonkursasSimonoDaukanto

Vilniauslietuviųnamuosenuo2007m.veikiaJaunųjųkon
sulųklubas.Klubonariaitarsijauniejiambasadoriaiskleidžia
gerąją žiniąapieVilniaus lietuviųnamus,apiegalimybęčia
mokytisvisamepasaulyjeišsibarsčiusiemslietuvaičiams,yra
pasirengęsutikti,priimtiirbendrautisuatvykstančiaissvečiais
beimokiniaisiškitųužsieniolietuviškųmokyklų.
Jaunųjųkonsulųklubasėmėsiiniciatyvospristatytimokyklos

koridoriuoseskambančiaskalbasirpakvietėvisąbendruomenę
įpopietę„Įdomiaiirpaprastaiapiepasauliokalbas“.Tam,kad
labiausuprastumeatvykstančioirlietuviškainemokančiokalbėti
naujokosunkumus,reikiapatiemspabandytiatsidurtijokaily
je.Perkeliastokiaspopietesgimnazijosmokiniaiirmokytojai
pabandėsuprastiarabų,gruzinų,vokiečių,prancūzų,ispanų
kalbas.Trumpi,kitakalbapasakytipasisveikinimo,prašymo,at
siprašymožodeliai,skaitvardžiai,abėcėlė...Rodos,tieknedaug
teišėjoišmoktikitoskalbospervienąpamoką,tačiausuprato
me,kaipsunkuparašytigruzinųkalbasavovardąirpavardę
ararabiškaipasakyti„aštavemyliu“.Darsunkiauarbabeveik
neįmanomasakytigreitakalbesvisomiskalbomis–ispaniškai,
vokiškaiirprancūziškaiirt.t.Kiektamreikiapastangų,susi
kaupimo!Okiekdaugtaisukeliajuoko!Pasirodo,kadispanai
klausiamajamesakinyjeklaustukądedairpradžioje,irsakinio
pabaigoje,oarabairašoišdešinėsįkairę.
Surengtišiaspopietesnebuvosunku:mokiniaipatysnoriai

pasisiūlė irruošėšalies, iškuriosatvyko,kalbospristatymą.
Kaip sako aktyvūs šių renginių lankytojai, „šiose popietėse
mestikrainaudingaipraleidžiamelaiką–priearbatospuodelio
papildomekalbųžiniasirpabendraujamelinksmainusiteiku

siųžmoniųaplinkoje“.Visi,besimokantysšiojemokykloje,yra
draugiški,kūrybingi ir iniciatyvūs.OJaunųjųkonsulųklubas
jungiaaktyviusmokinius irkasmetplanuojavis įdomesnius,
netradiciniusrenginiusmokykloserdvėse.ŠiaismetaisJaunųjų
konsulųklubasdarsurengstarptautinęmokiniųkonferenciją
„Ašmatausavoateitį“irkviesšoktivisąmokykląpagalšokio
„Harlemsheike“taisykles.

Ri man tas lEoNAVIČIUS (Urugvajus)
VilniauslietuviųnamųJaunųjųkonsulųklubopirmininkas

To mas VaL KauS KaS (Baltarusija)
Klubonarys

gimnazijoje.7–8klasiųmokiniųprancūzųkalbosir9–12klasių
mokiniųdainųkonkursusrengiaVilniausmiestoprancūzųkal
bosmokytojųmetodinisbūrelis.
Tikimės,kadšiekonkursaikitąmetsukviesdardaugiaupran

cūzųkalbosmylėtojųiršioskalbospuoselėtojų.Taippatesame
dėkingiPrancūzijosinstitutui,BelgijosirKanadosambasadoms
uždovanaskonkursųnugalėtojams.
Džiaugiamėsmokydamišiosnuostabioskalbosmokinius,

organizuosimetradiciniusirnaujusrenginius,nekantriailauk
simegausausbūriodalyvių.

danutėStANKAItIENė
Vilniausmiestoprancūzųkalbosbūreliopirmininkė

Renginio vieta simboliška–VilniausAdomoMickevičiaus
viešojibiblioteka,kurioje,pasakbibliotekosdirektoriausPetro
Zurlio,visdarsklandoMickevičiausdvasia.
Šiųmetųinstitucijosnominantaibuvo:Valstybėsinstitucijų

kalbųcentrasirVilniauskolegija.Apdovanojimas„Baltofilologo
skrynelė“įteiktaValstybėsinstitucijųkalbųcentruiuždaugiakal
bystėspuoselėjimąiružsieniokalbųmokymo(si)skatinimąbei
aktyviąveikląLietuvoskalbųpedagogųasociacijoje.Renginio
metupagerbtikalbųpedagogai–humanitariniųmokslųdaktarė,
ilgametė LKPA viceprezidentėNijolėBražėnienė ir Vytauto
Didžiojo universiteto turkų kalbos dėstytojas, orientalistinės
kultūrospuoselėtojasAleksandrasIsmailovas.„Baltofilologo
skrynelė“įteiktaN.Bražėnienei.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 
apdovanojo baltus filologus

Apdovanojimųiškilmėsedalyvavoirnemažasbūrysgarbių
svečių:ambasadoriusRimutisKlevečka,Švietimo irmokslo
ministerijoskanclerisDainiusNumgaudis,Pagrindinioirvidu
riniougdymoskyriausvyriausiojispecialistėVilmaBačkiūtė,
ValstybinėslietuviųkalboskomisijospirmininkėDaivaVaišnienė
beiPrancūzųinstitutoatstovėSnieguolėKavoliūnienė.Jurgio
BaltrušaičioirAdomoMickevičiauskūrybąskaitėaktoriusAl
gimantasButvilas.Popietęvainikavostyginiųkvarteto„Archi
Quartett“ pasirodymas, kuriame skambėjo JuozoNaujalio,
ŽiulioMasnė,AntoninoDvoržako ir VofgangoAmadėjaus
Mocartomuzika.

EglėŠlEINotIENė
Lietuvoskalbųpedagogųasociacijosprezidentė

(Atkeltaišspalvotosiosdalies20psl.)

(Atkeltaišspalvotosiosdalies20psl.)
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Priimtamanyti, kad profesi
niomokymoįstaigųmoksleiviai
domisi tik praktinemokymo(si)
proceso dalimi – neva akade
miniaidalykai jiemsnėraįdomūsarbanesuprantami.Tačiau
pastaraisiaismetaisitinkeičiasipožiūrisįprofesinįmokymąir
įprofesiniųmokymoįstaigųmokinius.Lietuvoje(beje,irvisoje
Europoje) jaučiama kvalifikuotų darbuotojų stoka.Principas
„kiekvienasprivaloturėtiaukštąjįišsilavinimą“keičiasiįnatū
raliauskambantį„kiekvienasturiturėtiamatą“.Tačiautaivisai
nereiškia,kadkvalifikuotasdarbininkas–siauromąstymo,nie
kuonesidomintis,išskyrussavospecialybę.Šįmitąsėkmingai
sugriovėKaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentro
užsieniokalbųmokytojos,surengusiosanglų,vokiečiųirrusų
kalbųkonkursą,įkurįpakvietėvisų14Kaunoregionoprofesinių
mokyklų11–12klasiųmokiniusirjųmokytojus.
SusirinkusiuosiusįrenginįpasveikinoKaunoregionoprofesi

niomokymoįstaigųužsieniokalbųmokytojųmetodinėsgrupės
pirmininkė,anglųkalbosmokytojametodininkėDainaLasienė.
MūsųmokymocentrodirektoriusAlvydasPranasGrevaspasi
džiaugė,kadprofesiniomokymoįstaigųmokiniaidalyvaujane
tikprofesiniomeistriškumokonkursuose,betirKaunoregione
jaukeletąmetųrengiamuose„Raštingiausiobūsimojodarbuo
tojo“,„Raštingiausiogamtamokslio“,matematikų,informacinių
technologijų konkursuose ir olimpiadose, sporto varžybose.
Svečiusšventiškainuteikėpopuliariosmuzikosatlikėjas,mūsų
mokymocentroneformaliojougdymoprogramosvadovasVal
demarasPetersonas.Joatliktosdainosanglųirrusųkalbomis
buvošiltaipriimtos,greitaivisidainavomekartu.
Konkursoprogramabuvosudarytaišdviejųdalių:kiekvienos

mokymo įstaigoskomanda turėjoparengti žodinįpristatymą
visomistrimiskalbomisirreikėjoatliktiganasudėtingusanglų,
rusų,vokiečiųkalbųtestus.Daugiausiamokiniųbuvopasiren
gusiųanglųkalbosužduotims.Labaigaila,kadvokiečiųkalbai
atstovavotikketuriųmokyklųmokiniai,rusųkalbai–septynių
ugdymoįstaigųmokiniai.
Džiaugiamės,kadmūsųmo

kymo centre vietos užtenka vi 
somstrimspagrindinėmsužsie
nio kalboms: anglų, vokiečių,
rusų.Todėl ir žodinį pristatymą
angliškai,vokiškai,rusiškaimo

Kau no mais to pra mo nės ir pre ky bos mo ky mo cen tre

Me tas griau ti mi tus kiniaipuikiaiatliko,pademonst
ravęnetikgerąkalbųmokėjimą,
betirartistiniusgebėjimus.Sce
nojejungtinėabiejųskyriųmoki

niųkomanda–dvyliktokė(būsimojikonditerė)SandraPavalkytė
(vokiečiųkalba),abiturientas(būsimasismėsininkas)Andrius
Norvaiša(anglųkalba),dvyliktokas(būsimasisvirėjas)Dmit
rijusZavadovskis(rusųkalba)–jautėsikaipsenivilkai,juolab
kadirpatirtiesturi:debatųmodulioprogramosužsiėmimuose
jielavinasavošnekamąjąkalbą,mokosidrąsosviešumoje.
Kitųmokymoįstaigųkomandostaippatbuvoišradingos:su

meileirpasididžiavimupasakojoapiesavougdymoįstaigas,
joserengiamasprofesijas,mokiniųlaisvalaikį,tarptautiniuspro
jektus,profesinesstažuotes,laimėjimus.Jaunatviškužaismin
gumupakerėjorimuotasKaunoryšininkųmokyklospristatymas
„Nelikberyšio!“,KaraliausMindaugoprofesiniorengimocentro,
Raseiniųtechnologijųirverslomokyklos,Kėdainiųprofesinio
rengimo centromoksleivių visomis trimis kalbomis pateikti
vaizdoirtekstomontažai.
Pasibaigusžodiniamsprisistatymams,moksleiviaiirmoky

tojaigavoatokvėpiovalandėlę–jiemsbuvoparodytosnaujojo
viešbučiųirrestoranųsektoriniomokymougdymuiskirtoserd
vės:mokomasisrestoranas,mokomiejiviešbučiųkambariai,
virtuvė,kabinetai (čiašiuolaikinėstechnologijosbeimoderni
išvaizdaorganiškaisusietasuautentiškomiskultūrospaveldo
interjerodetalėmis).
Moksleiviaiatskiruosekabinetuosevisąvalandąatlikouž

duotisraštu,omokytojaisusibūrė įužsieniokalbųmokytojų
metodinėsgrupėsposėdį,noriaidalijosipedagoginepatirtimi
bei problemomis.Kauno statybininkų rengimo centro anglų
kalbosmokytojaekspertėGeniaKudinov,Kaunomaistopra
monėsirprekybosmokymocentrovokiečiųkalbosvyresnioji
mokytojaLilijaUknevičienėbeianglųkalbosvyresniojimokytoja
ViktorijaMarkevičienėparengėirpristatėkolegomsdalykinius
pranešimus,kuriuoslydėjodiskusijosirpatarimai.

Padavėjų irbarmenųprogra
mosmokiniai,vadovaujamivyr.
profesijosmokytojos Kristinos
Česlevičienės, mokomajame
naujame restorane šauniai ap
tarnavosvečius,siūlėpačiųmo
kiniųpagamintųkonditerijosbei 
kulinarijosgaminių,gaiviųjųgė 
rimų,kūrėsvetingąirjaukiąben
dravimoaplinką.
Kaivertinimokomisijosnariai

suskaičiavoabiejųužduočiųba 
lus,pasidžiaugėme,kadšiojeko 
misijojenedalyvavomūsųmoky
mocentromokytojai, todėlnie 
kamnekiloabejoniųdėlnešališ

kumoarsubjektyvumo.Konkursonugalėtojųkomandabuvo
pripažintamūsųmokymo centromokinių komanda.Antrąją
vietąpelnėKaraliausMindaugoprofesiniomokymocentro,o
trečiąją–Kaunoryšininkųmokykloskomanda.
Nutarėmepasiūlytikolegomsirkitaismetaismūsųmokymo

centretokiupačiulaikuvėlsurengtiužsieniokalbųkonkursą,
pasektiVilkijosžemėsūkiomokyklos iniciatyva– jie jauke
letąmetųVilkijoje rengiaKaunoregionoprofesiniomokymo
įstaigųmokinių gamtosmokslų konkursą „Raštingiausias
gamtamokslis“.

Džiaugiamės,kadprieškeletąmetųmūsųmokymocentro
iškelta idėjarengtiregionobendrojougdymodalykųkonkur
susyrapatraukli;esamevienintelisregionas,kuriameaktyviai
veikiaviduriniougdymoprogramosdalykųmetodinėsgrupės:
rengiametodiniusposėdžius,kvalifikacijoskėlimoseminarus
irkonkursus.

BirutėSVEIKAtIENė
Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentro

gimnazijosskyriausvedėjaA
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uk
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Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentresena
tradicija–baigiantdidesnįkonditerijosarduonoskepimodalyko
kursąleistimokiniamspasivaržytitarpusavyjetarpgrupiniuose
profesiniomeistriškumokonkursuose,išbandytiįgytusprakti
niusgebėjimus,kūrybiškumą,savarankiškumą.

Nacionalinio konditerių profesiniomeistriškumo konkurso
organizavimoiniciatoriai–Kaunomaistopramonėsirpreky
bosmokymocentrokonditeriųprofesijosmokytojaibeiMaisto
produktųgamybosprofesiniomokymometodinėkomisija.Pasi
varžyti,pasimokytivieniemsiškitųsusirinkošešiųrespublikos
profesiniomokymoįstaigų,rengiančiųkvalifikuotuskonditerius
darborinkai,mokiniaiišAlytausirŠiauliųprofesiniorengimo
centrų,Kaišiadoriųtechnologijųirverslomokyklos,Klaipėdos
turizmoirverslomokyklos,Vilniausturizmoirprekybosverslo
mokyklosbeimūsų–Kaunomaistopramonėsirprekybosmo
kymocentroMaistotechnologijųskyriaus.Konkursedalyvavo
dvylikabūsimųjųkonditerių.

Pertrisvalandasmokiniaiturėjoatliktipraktinęužduotį:sufor
muotikietostrapiostešlospusgaminius,juosiškepti;gaminius
apipavidalintišokoladoarbacukrauspudrosglajumi,papuošti
cukrauspudrosmasėsaršokoladopuošiniais.Konkursodaly
viųdarbąirparuoštusgaminiusvertinokomisija:UAB„Bijola“

na cio na li nis pro fe si nio meist riš ku mo kon kur sas – 
ga li my bė iš ban dy ti jė gas

direktorėJolantaValaikienė,UAB„MaximaLT“gamybosvado
vėBirutėJakubauskaitė,UAB„Alkava“gamybosvadovėSan
draJusevičienė.Vertintojųakyskrypoįdarboorganizavimą,
kruopštumą,atlikimotechniką,higienosreikalavimųlaikymąsi
irgautąrezultatą.
Nacionalinio profesiniomeistriškumo konkursą stebėjo

Švietimo irmoksloministerijosBendrojo ugdymo ir profesi
niomokymodepartamentoProfesiniomokymoirorientavimo
skyriausvyresniojispecialistėRūtaŽukauskaitė,Kvalifikacijų
irprofesiniomokymoplėtroscentroProfesiniomokymokoky
bėsskyriausmetodininkaiAlminaPačešiūnienė irGintautas
Bužinskas.
Kolmokiniai,stebimiakyloskonkursovertinimokomisijos,

plušėjokonditerijoslaboratorijoje,atvykęprofesijosmokytojaiir
svečiaidalyvavoedukacinėjeduonoskepimopamokoje,kurią
vedėvyresniosiosprofesijosmokytojosSalomėjaČesnulevi
čienė ir JaninaNarbutienė.Visųakivaizdojemokytojos prie
senoviškosduonoskepimokrosniesformavoduonoskepalus,
pasakojo,kaiplinksmabūdavodzūkiškojetrobojesusėdusuž
dideliostalovalgytigrikiųduoną.Kažinarrastumekurmokyk
lojeirmoderniąduonoskepimobeikonditerijosįrangą,irstirtą
malkų,sudėtųpriesenoviškosduonoskepimokrosnies?Oką
jaukalbėtiapiekvapą,kurissklindapovisąmokymocentrą...
SvečiaiturėjoprogąapžiūrėtiSenamiestyjeįsikūrusįnaują

restoranų ir viešbučių sektorinį praktinio
mokymocentrą.
Įvertinuskonkursorezultatus,visigalėjo

apžiūrėti gaminių parodėlę.Konkurse pir
mąjąvietąužėmėKaunomaistopramonės
ir prekybosmokymo centromokinėGyta
Aukštuolytė,oantrąjąirtrečiąjąpelnėKlai
pėdos turizmomokyklosmokinės Justina
RimeikaitėbeiGretaGrikštaitė.
Nacionalinį konditerių profesiniomeist

riškumokonkursąrėmėŠvietimoirmokslo
ministerija,Kvalifikacijųirprofesiniomoky 
mo plėtros centras,AB „Kauno grūdai“,
UAB„Leipurin“,UAB„Overlack“,UAB„San 
gaida“.

Ra sa Vir gi ni ja VENtERIENė
Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentro

konditerijosprofesijosmokytojametodininkė,
Maistoproduktųgamybosprofesiniomokymo

metodinėskomisijospirmininkėArūnoRožnionuotr.

Olimpiados atidarymąNidos vidurinėjemokykloje vedė
Neringosmenomokyklosteatrostudijos„Nendrelė“mokiniai
(mokyt.VirginijaMamontovienė).Fortepijonospecialybėsmo
kinėsAretaStanevičiūtėirGretaNikoličiūtė(vyr.mokyt.Reda
Normantienė)visuspasveikinopavasariškuFrankoŠuberto
„Vokišku šokiu“.AugustėStalioraitytė (vyr.mokyt.Aušrelė
Augaitienė)sugrojoMendelioBašopjesę„Susimąstymas“,o
teatriniomenoklasė(mokyt.V.Mamontovienė)pristatėmeni
nękompoziciją,pasakojančiąapieKuršiųnerijąirsenuosius
kuršiukus,„vėtrungiųvaikus“.Šiaiskoncertiniaiskūriniaisbuvo
siekiamadailėsolimpiadosdalyviusįkvėptikūrybai.
OlimpiadosdalyviuspasveikinoNeringossavivaldybėsadmi

nistracijosdirektoriauspavaduotojaGražinaŽemaitienė,verti

XX Lie tu vos mo ki nių dai lės olim pia da: 
jau nie ji tarp kū ry bos vėt run gių

nimokomisijospirmininkėSigitaSaulėnienė,Kaunokolegijos
JustinoVienožinskiomenųfakultetodekanė,socialiniųmokslų
daktarė,Lietuvosdailėsugdytojųdraugijospirmininkė,LMNŠC
direktoriauspavaduotojaRimaPocienėirNeringosmenomo
kyklosdirektorėRasaNorvilienė.Mokyklosdirektorėpaskelbė
šiųmetų kūrybinės užduoties temą, skirtąKuršių nerijai, ir
pacitavoPrūsijosvalstybėsšvietimoreikalųministroVilhelmo
fonHumbolto(WilhelmvonHumboldt)žodžius: „Kuršiųnerija
yratokiasavita,kadjąbūtinapamatytikaipItalijąarIspaniją,
idantsielanestokotųnuostabausgrožiovaizdų.“
Olimpiados dalyviai turėjo progos aplankyti Nidosmeno

koloniją,TomoManomemorialinįmuziejų,Nidosevangelikų
liuteronų bažnyčią, Virginijos ir KazimieroMizgirių gintaro 

(Atkeltaišspalvotosiosdalies18psl.)

Konkursai, olim pia dos 
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galerijąmuziejų, pamatyti saulės laikrodįkalendorių, nuo
ParnidžiokoposgrožėtispuikiaisKuršiųmariųirBaltijosjūros
vaizdais,laivu„Austėja“leistisįekskursijąpoKuršiųmarias.
Nidosbendruomenėsnariams,svečiamsbuvosurengtamo

kiniųįolimpiadąatvežtų,taippatjojesukurtųkūriniųparoda.
VakaremokiniaigalėjopabendrautisuNidosmenokoloni

jojekuriančiaismenininkais,vėliauvykovakaronė.Klaipėdos
etnokultūros centro tradicinių šokių entuziastai supažindino
mokinius su įvairių šalių tradiciniais šokiais, jų ypatumais,
skirtumais ir panašumais.Skambėjomuzika–Etnokultūros
centrošokiųentuziastaigrojobūgneliu,tambūrinu,dūdmaišiu,
armonika,lumzdeliu,smuiku,mandolina.
MokytojaipabendravosuKuršiųnerijosnacionalinioparko

direktoreAušraFeser,kurikalbėjoapieKuršiųnerijosnacio
nalinioparkoaktualijas–ateitiesplanus,kuriamasstrategijas.
Kitądieną,kaimokiniaipristatinėjosavodarbuskompetentin

gaimokytojųekspertųkomisijai,mokytojaidalyvavoseminare

„Kuršmariųvėtrungėsirkurėnai“.Tokiaseminarotemabuvo
pasiūlytaneatsitiktinai.Klaipėda2014uosiuspaskelbėvėtrun
giųmetais.Vėtrungėsirkurėnai–unikaluskultūrospaveldas.
Todėlbuvopuikiprogaplačiausužinoti,kasyravėtrungėsir
kokiąreikšmęjosturėjoMažosiosLietuvosgyventojams,tiks
liau,žvejams.
Seminarasbuvoįdomusirnaudingas.Mokytojaiįgijodalyki

niųirasmeniniųkompetencijų,daugiausužinojoapieMažosios
Lietuvosistoriją,galėjosusikurtisavovėtrungępagalšeimos
istoriją.SeminarodalyviamsbuvoišduotiKlaipėdospedagogų
švietimoirkultūroscentropažymėjimai.
XX Lietuvosmokinių dailės olimpiados nugalėtoju tapo

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinėsmokyklos 
11klasėsmokinysRafalasdoveiko(mokyt.ReginaKoševska)
ir buvoapdovanotasŠvietimo irmoksloministerijos (ŠMM) 
I laips nio di plo mu,auksomedaliuirrėmėjųprizais.
MažeikiųMerkelioRačkauskogimnazijos IVklasėsmoki

nėErnestaPocevičiūtė (mokytojaAstaMilėškienė) 
irŠilutėspirmosiosgimnazijosIIklasėsmokinėGre ta 
Kuzmickaitė(mokyt.KristinaBlankaitė)apdovanotos
ŠMM II laips nio di plo mais, sidabromedaliais ir rė
mėjųprizais.
PanevėžioVytautoŽemkalnio gimnazijos II klasės

mokinysdanieliusBalčiūnas(mokyt.IlonaŽvinakie
nė),Prienų „Revuonos“ vidurinėsmokyklos 8 klasės
mokinysArijusJurevičius(mokyt.AušraDeltuvienė)
irJonavosJeronimoRaliogimnazijosIIIklasėsmokinė
AistėRakauskaitė (mokyt.JaninaCeliešienė)apdo
va no ti ŠMM III laips nio di plo mais,bronzosmedaliais
irrėmėjųprizais
Norisi tikėti,kadkiekvienasolimpiadosdalyvis,pa

lytėtastrapausirnepakartojamoKuršiųnerijosgrožio,
suspėjošįkampelįpamiltiirdarnekartąčiagrįš–pa
būti,įsiklausytiirvandensbeismiltiesramybėjeatrasti
gaiviąkūrybosversmę.

Daugiauinformacijos–www.lmnsc.lt.

LMNŠC inf.

Pobalandžio25–26d.vyku
sioXXLietuvosmokiniųdailės
olimpiados III etapo gavau
elektroninįlaišką,kurįnorėčiau
pacituoti:„Namogrįžusivisdarnegaliuatsidžiaugtigražiudai
lėsolimpiadosorganizavimuNidoje.Mokiniųkurtaisdarbais,
jųtalentais,pasiekimais,nugalėtojais,kuriuosišrinkote,puikiu
oru,geranuotaika,susitikimusukolegomispodvidešimties
metų.Vienu žodžiu, tobula.Ar dar kadanors kasnors bus
panašaus?..Tik ties Juodkrante degantismiškas priminė,
kaipreikiatausotisavokraštą,aplinką,kokiaji trapi, irsavo
mokiniamsperduoti,kaipsvarbupajausti ir įamžintitąmūsų
gamtosgrožį.Potokiųgražiųdalykųdarlabiaunorisistengtis
irdirbtiieškant„perliukų“tarpvaikų,siekiančiųtobulėti.Moty
vacijaateičiaimanyradidžiulėirkitaismetasjaubūsiukurkas
geriauparuošusisavomokinius.“
Ačiūšiaimokytojaiužtokįgražųirtaiklųįvertinimą.Pritariu

josnuomonei,nesNeringosmiestosavivaldybėspalaikoma
Nidosmenomokyklaištiessukūrėišskirtinęmenošventęjau
niesiemsdailininkamsirjųmokytojams.XXLietuvosmokinių
dailėsolimpiadosvietapasirinktaneatsitiktinai.Šiųmetųolim
piados temabuvoskirtaMažosiosLietuvos (darvadinamos
PrūsųLietuva)kultūrospalikimui.
Savokūrybiniusieškojimusjauniejidailininkaipateikėišanks

tosukurtuosedarbuoseMažosiosLietuvostema,okonkursinį
finalinioetapodarbąjiekūrėvietoje.Vertinimokomisijosnariai
išklausė65mokiniųprisistatymus,gilinosiįjaunatviškusieš
kojimus,norussuvoktiiratskleistiMažosiosLietuvoskultūrą,
siekiuspajaustiNeringosgamtą.Džiuginomokiniųsuvoktas
pilietiškumas,raiškosbranda,temųįvairovė...Kaikurieaštunto

At ra di mai ir pa mo kos kaiišsakytomisidėjomisirraiš
kosužmojaispranokonetvieną
kitąbaigiamųjųklasiųjaunuolį.
Natūralu,kadkompozicijose

vyravoKristijonoDonelaičio„Metų“vaizdiniai,nes,2014uo
sius paskelbusKristijonoDonelaičiometais, visuomenėje ir
vietosbendruomenėseapietaibuvodaugkalbama.Tapytojas
profesoriusArvydasŠaltenis,dailininkėtekstilininkėprofesorė
EglėGandaBogdanienėirdailininkėgrafikėJūratėStauskaitė
negailėjojauniesiemskūrėjamspatarimų,paskatinimųdrąsiai
eitikūryboskeliu,atrastisave.
Įdomubuvotai,kadkaikuriųmokiniųfinalinioetapodarbai,

sukurtiNidojeperdvisupusevalandos,buvokurkasgaives
ni,mažiau„užkankinti“neikūrybiniainamųdarbai.(Dingtelėjo
nuodėmingamintis:galtamielakūryboslaisvėkilodėlto,kad
mokiniuiužnugarosnestebėjovisaregintimokytojoakis?)Ki
tavertus,kaipkūrybiniusnamųdarbuskaikuriųsavivaldybių
mokiniaipateikėolimpiadosIIetapokonkursesukurtaskom
pozicijas,taippatatliktasperduotątrumpąlaiką,irjųdarbai
neišvengiamaiskyrėsisavoeskiziškumuirlakoniškumu.Gal
buvogalimašaliapateiktiirilgalaikiųieškojimųkompoziciją?
Juolabkadnuostataileidoteiktidudarbus.
Tokiųmokiniųkūrybinįpotencialąsuvoktipadėjojųparengti

kūrybinėsveiklosaplankai.Kaipjįparengti,kaipatskleisti jo
savininkoraštingumąirkūrybiniusinteresus,mokiniusturėtų
mokytikiekvienasmokytojas.Taproganorėčiaupriminti,kad
olimpiadaipateikiamųkūrybosaplankųturinįturėtųsudarytiti
tulinislapas,temosieškojimųeskizaiarjųnuotraukos,galibūti
pridėtitrumpitekstai,susijęsuidėjospaieškomis,kitąmokinio
kūrybinės veiklos įvairovę iliustruojantyspiešiniai, kūrybiniai

Olimpiadosdalyviųdarbųpristatymasvertinimokomisijosnariams
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Balandžio 22 d. LietuvosRespublikos prezi
dentūroje ir Krašto apsaugosministerijoje buvo
apdovanotimoksleiviųfotografijųkonkurso„NATO
užrašasgyvai“nugalėtojai.
Nugalėtojus sveikino ir apdovanojimus įteikė

LietuvosRespublikosPrezidentėDaliaGrybauskai
tė,kraštoapsaugosviceministrasAntanasValys,
Užsienioreikalųministerijosatstovai.
„Fotografijų konkursas „NATOužrašas gyvai“

skirtaspaminėtiLietuvos10metųsukakčiaitapus
ŠiaurėsAtlanto sutarties organizacijos (NATO)
nare.Noriupasidžiaugti,kadpirmąkartąorgani
zuojamastokiopobūdžiokonkursassulaukėdidelio
mokiniųsusidomėjimo.Nepriklausomainuomokinių
amžiausgrupėsirišrinktųlaureatų,visosatsiųstos
nuotraukosvertostikaukščiausiųbalų.Nuoširdžiai
dėkojuirsveikinuvisuskonkursodalyvius,laurea
tus,mokytojus.Linkiuirateityjebūtikūrybiškiems,
aktyviaidalyvautimokyklosbeivisuomeninėjeveikloje.Visos
jūsųsvajonėsišsipildystuomet,kaibūsitevieningi“,–sveikinda
masnugalėtojus,sakėkraštoapsaugosviceministrasA.Valys.
Konkurse dalyvavomokiniai iš 53 Lietuvosmokyklų, jie

pateikėdaugiaukaip70darbų.Nugalėtojaibuvoatrinktipagal
trisamžiauskategorijas:
1–4klasiųkategorijojepirmąjąvietąlaimėjoŠilalėsrajono

PajūrioStanislovoBiržiškiogimnazijos2ir3klasiųmokiniai.
5–8 klasių kategorijoje pirmąją vietą užėmėSuvalkijos 

šaulių4-osiosrinktinėsMarijampolėsjaunųjųšaulių8-osios 
kuoposperformansas.
9–12klasiųkategorijojenugalėtojaistapoVilkaviškio rajo-

no Pilviškių„Santakos“gimnazijosmoksleiviai.
SpecialusisprizasįteiktasSuvalkijosšaulių4-osiosrinkti-

nėsMarijampolėsjaunųjųšaulių8osioskuoposjauniesiems
šauliams.

Po pirmos dalies sveikinimų ir apdovanojimų nugalėtojų
laukėapsilankymasLietuvosRespublikosprezidentūroje.Čia
moksleiviaiirmokytojaisusitikosušaliesPrezidenteD.Gry
bauskaite.Prezidentėpasveikinolaureatus,jiemsįteikėdovanų
irvisinusifotografavoLietuvosnarystėsNATO10mečioproga.

Konkursui pateiktus darbus vertino ir nugalėtojus atrinko
vertinimokomisija,kuriąsudarėKraštoapsaugosministerijos
(KAM),UžsienioreikalųministerijosirPilietinėsgynyboscen
tro(PGC)prieKAMatstovai.Iškeliolikosgeriausiųnuotraukų
parengta fotografijų paroda keliaus per įvairias valstybės ir
švietimoįstaigas.
PilietinėsgynyboscentroprieKAMmisija–siekti,kadbūtų

ugdomajaunimopilietinėnuostatagintisavoTėvynę.

PGcprieKAMinf.

darbaiarjųnuotraukos,nurodytostųkūriniųmetrikos(autorius,
darbopavadinimas,technika,sukūrimometai)irgaliausiaikaip
papildomamedžiagaįsegamiužkūrybiniuspasiekimusgauti
įvairūsapdovanojimai.Nepatartumejųsegtiaplankopriekyje
(taiprasilenktųsuetika).Daugumamokytojųnuoširdžiaipa
dirbėjosumokiniais,padėjojiemsorientuotis,kassvarbiausia
šiamekonkurse.Norsbuvoapmaududėlkeliųmokinių,kurių
puikioskompozicijoslikonepažymėtosviendėlto,kadjiene
turėjosavokūrybinėsveiklosaplanko...
Nustebino viena, atrodytų,menka, smulkmena, kuri vėl

leidžiamesti akmenėlį įmokytojo daržą.Ant kitos finalinio
kūrybinio darbo pusėsmokiniai turėjo užrašyti savo darbo
metriką. Pokalbiųmetu pusėmokinių nesuprato sąvokos
„metrika“.Kylapagrįstasklausimas,kaipmokyklojepamokose
vykstadailėstyrinėjimoužduotys?..Galimamanyti,jogsvarbi
dailės pažinimodalis kai kuriosemokyklose organizuojama
nesilaikantBendrųjųprogramųnuostatų.Vertinimokomisijos
nariaidomėjosi jaunųjųdailininkų interesais,klausinėjoapie
mėgstamusdailininkus.VienaskitasįvardijoSalvadorąDaliar
LeonardądaVinči,opaklaususapielietuviųdailėskūrėjus,kai
kasprisiminėMikalojųKonstantinąČiurlionį.Suprantu,kadką
norsmėgdžiodamasnebūsioriginalus,betugdymoirpažinimo
proceseieškantidėjųsvarburemtisiškiliaispasaulioirLietuvos
dailėskūriniais,ovienasiškūrybiškumobruožų–gebėjimas
savaipinterpretuotimatytuskūrinius.
Stebintmokiniųpateiktuskūrybiniusdarbusirkūrybinėsveik

losaplankus,deja,tekopamatytiir„televizinėssąmonės“bei
josplatinamospopkultūrossuformuotųstereotipų,pastangų

perteikti„grožį“pasitelkiantreklaminiųgražuoliųveideliusirne
saikingus„raitalus“.Tikriausiaiirtokiaraiškaturiteisęgyvuoti,
betsavobanalumubuvonepajėgirungtisšiamekonkursesu
išjaustomisirišmąstytomiskompozicijomis.
Tokie kūrybingųmokinių susitikimai, proga parodyti savo

minčiųirjutimųraiškosgebėjimus,idėjųirjųvaizdavimobūdų
įvairovėspažinimas–puikipatirtisirjauniesiemskūrėjams,irjų
mokytojams.Vertinimokomisija,vadovaudamasibendraismo
kiniųolimpiadomsbūdingaisnuostatais,išrinko10įdomiausiai
pasirodžiusiųjaunųjųkūrėjų,jievisipaskelbtiLietuvosmokinių
neformaliojošvietimocentro(LMNŠC)tinklalapyje.Tačiaušio
jedailėsolimpiadojebuvoirdaugiautalentingaiatliktųdarbų,
tadorganizatoriųdėkabuvoišrinktakurkasdaugiauįdomiai
mąstančiųirkuriančiųautorių.
DailėsolimpiadaNidojepadėjopajustigamtosiržmogaus

ryšį, bendruomenės susitelkimą, siekiant bendrų tikslų.Net
kilęsgaisraspadėjorenginiodalyviamssuvokti,kadvisiesa
meatsakingiužtrapųmūsųvisatosgrožį,kadugnisirsmėlio
audrosgaligreitaisunaikinti tai,kąperamžiusyrasukūrusi
gamta ir ištisosžmoniųkartos, irkokiųpastangųreikia,kad
įstengtumevisataitausotiirsaugoti.

VisųjaunųjųtalentųdarbusgalimaišvystilMNŠc
tin kla la py je www.lmnsc.lt/lt/olim pia dos/dai les.

Ri ma tUINylAItė
Dailėsmokytojaekspertė,XXLietuvosmokiniųdailėsolimpiados

vertinimokomisijosnarė

Srž.NerijausVitonuotr.

Apdovanoti fotografijų konkurso 
„nAto užrašas gyvai“ nugalėtojai
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ĮkūrybinesdirbtuvesPasvaliospecialiojojemokyklojesusi
rinkogaususbūrysmokiniųišįvairiųrajonobendrojougdymo
mokyklų,taippatlopšeliodarželio„Žilvitis“.Net120mokinių,
turinčiųspecialiųjųporeikių,lydimisavomokyklosspecialiųjų
pedagogų, logopedųirmokytojųpadėjėjų,skubėjodalyvauti
kūrybinėsedirbtuvėlėsepagal savopomėgius. Jų laukė13 

kū ry bi nės dirb tu vės pa sva lio spe cia lio jo je mo kyk lo je

Pasvaliospecialiosiosmokyklospedagogų,kuriepasiūlėpa 
dirbėtitokiosedirbtuvėse:„Mažojomenininkodirbtuvėlė“(tech
nologijos), „Medžio dirbtuvėlė“ (technologijos), „Veltinukas“
(technologijos),„Molinukodirbtuvėlė“(technologijos),„Darbeliai
išgipso“(technologijos),„Lankstiniaiorigamis“,„Žaidžiuspal
vomis“ (dailė), „Mokomėsmarmuruoti“ (dailė), logopedinės
pratybos „Prakalbinkmane“, „Judėjimas– vaiko sveikata ir
stiprybė“(kūnokultūra),„Pasakųpasaulyje“(teatras),„Skrisk
dainele“(muzika).Mokyklosmokytojamsorganizuojantveik
lastalkinogabiausiPasvaliospecialiosiosmokyklosmokiniai.
Edukaciniorenginiodalyviusmokyklosaktųsalėjenuotaikin

gadainapasveikinoPasvaliospecialiosiosmokyklosmokytojos
RasaGailiūnienė irBronislavaMainonienė.Vėliaumokiniai
pasirinkomėgstamąveikląirvisiišskubėjoįdirbtuvėles.Vieni
minkėmolį,dekoravomargučius,darėišgipsokrepšelius,kiti
išvilnoskūrėpapuošalus,išmedžiopaukštelius,marmuravimo
paveikslus,lankstėirkonstravožuvytes,mokėsiprakalbintisa
voirdraugopirštelius,tretistiprinosveikatąsportosalėje,kūrė
pasakąmažajameteatre,paruošėdainąrenginiopabaigai.
Použsiėmimųvaikaisusirinkosalėje.Čiajųlaukėpadėkos

irprizai.Jausunkiaisekėsivaldytimokiniųšurmulį ir teigia
masemocijas.Visiišvykolaimingi,sušypsenomisveiduose.
IrpasitvirtinorenginiopradžiojepavaduotojosugdymuiRitos
VaikšnorienėspacituotiDžonoKenedžiožodžiai:„Mesneturime
vienodųtalentų,betmesvisigalimeturėtivienodasgalimybes
juosplėtoti.“
Pasvalio rajonosavivaldybėsŠvietimopagalbos tarnybos

direktorė dėkojo visiemspadėjusiems įgyvendinti šią idėją:
Pasvalio specialiosiosmokyklosmokytojams,mokiniams ir
vadovams,rajonošvietimoįtaigųspecialistams,vadovamsir
mokiniams,nepabūgusiemsatvyktiirišbandytivisainepažįs
tamųveiklų.

Ri ta VAIKŠNoRIENė 
Pasvaliospecialiosiosmokyklospavaduotojaugdymui

an dro me da BARŠAUSKIENė 
Švietimopagalbostarnybosdirektorė

Mes esa me

Švedųsusidomėjimasmūsųmokyklosdarbusuneįgaliaisiais
nuolatdidėja.JaudvyliktimetaiįKėdainiųspecialiąjąmokyklą
atvykstaišŠvedijosNassjokomunosBrinellgimnazijosben
druomenėsstudentaiatliktipraktikąpagalvykdomąprogramą
„Vaikasirrekreacija“.Programosdėmesiocentre–vaikųuž

Šve dų sta žuo tė Lie tu vo je

imtumas,pažintissukitųkultūrųžmonėmis.Vadovas
ErikasEjermodžiaugiasiilgametedraugystesumokykla
irteigiamaivertinagimnazistųpraktinęveikląKėdainių
specialiojojemokykloje.
Pirmąją praktikos savaitę švedų jaunuoliai stebėjo

mokytojųdarbąsuvaikais,mokiniųveikląpamokoseir
neformaliojougdymoveikloje,ovėliaupatysmokėvai
kusįvairiųmeniniųdarbelių,šokių,žaidimų,švediškos
virtuvėspaslapčių.Bendrautisukitataučiaisgimnazis
tai ruošėsi išanksto–mokėsikomunikuoti judesiais,
mimikairvaizdinėmis,kompiuterinėmispriemonėmis.
ŠvedųviešnagėsLietuvojeturiirpažintinęreikšmę.

GimnazistaisusipažinosuKėdainiųmiestosenamies
čiu,lankėsi„Ryto“pagrindinėjemokyklojeirŠviesiojoje
gimnazijoje.PraktikantailankėsiDruskininkuose,Kryžių
kalneŠiauliųrajone,KaziukomugėjeKaune.
Mūsųugdytiniamsbendravimassušvedųgimnazis

taispalikoneišdildomąįspūdį:mokiniainoriaidalyva
vo gimnazistų vedamuose užsiėmimuose, su dideliu

džiaugsmukartuleidolaisvalaikį.Mūsųmokyklosvaikaikasmet
nekantriailaukiaatvykstančiosnaujospraktikantųgrupės.

oksanaNEČAJEVA,Vai va SIUtIlIENė
Mokytojos

Kėdainiųspecialiojojemokyklojevisąmėnesįstažavosike
turišvedų17–18metųjaunuoliai.Oskaras,Aleksas,Fionair
Linadirbosumokyklosugdytiniais.
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MokyklabendradarbiaujasuJAVambasada jauantrąde
šimtmetį.Pertąlaikąbuvoįgyvendintasnevienasprojektas:
nuo idėjos iki realiaimatomų rezultatų.Kiekvienomokyklai
gyvybiškaisvarbausprojektopabaigtuvesvainikuodavoJAV
ambasadoriųapsilankymai.Tokiųgarbiųsvečiųmokykla jau
sulaukia penktą kartą. Šį kartą JAVambasadorė Lietuvoje 
D.A.MakartiįPanevėžįatvykokartusuJAVgynybinioben
dradarbiavimoskyriauspulkininkuleitenantuDanieliuMileriu
(DanielMiller)irbiudžetospecialistuMariumiŽelviu,koordinato
riumiDžastinuBraunu(JustinBrown),JAVambasadosgynybos
atašėpulkininkuDžefuDženete(JeffJennette),koordinatore
RenataDromantaite,viešųjųryšiųatstoveRimaVydmantas,
vertėjaJulijaKupstyteirfotografuAleksandruBalčiūnu.
Garbius svečius sveikinusiPanevėžio kurčiųjų ir neprigir

dinčiųjųpagrindinėsmokyklosdirektorėDanutėKriščiūnienė
apžvelgėmokyklos irJAVambasadosbendradarbiavimo is
toriją:prisiminėmokykloskūrimosi laikotarpiuJAVgynybinio
bendradarbiavimoštaboskirtąparamąpatalpomsatnaujinti,
finansuotąmokyklostrečiojoaukštostatybą,taippatšiaisme
taisgautą150tūkst.doleriųvertėslabdarossiuntąiraštuonių
vietųmikroautobusą.„Kadangimokykląlankovaikainetikiš
apskrities,betirištolimesniųrajonų–šidovanamumslabai
vertingairreikalingamokiniamspavėžėti“,–pabrėžėdirektorė.
JAVambasadorėD.A.Makarti pirmiausia teiravosi, kaip

gestaissakoma„labadiena“irsakė,joglabiausiainorintipa
sisveikintisuvaikais.„Ašnoriužengtituopačiukeliu,kaipir
mano kolegos–buvęambasadoriai.Džiaugiuosi galėdama
tęstibendradarbiavimąsujūsųmokykla.Jiyraišskirtinė,todėl
jūsturitejaustiypatingądėmesį.Žinau,kadpriešioprojekto
prisidėjodaugžmonių“,–kalbėjogarbiviešnia.Ambasadorė
teigėtrokštantiišreikštididelępadėkąirmokyklosmokytojams,
kurieturisvarbiąužduotį–padėtišiemsvaikamsintegruotis
įvisuomenę.
ProjektąkuravęsJAVgynybiniobendradarbiavimoskyriaus

jAv am ba sa do rė ap si lan kė mo kyk lo je
(Atkeltaišspalvotosiosdalies20psl.)

biudžetospecialistasM.Želvyspažymėjo,jogšiamprojektui
buvoruošiamasiketveriusmetusirdėkojovisiemspriejoprisi
dėjusiems:JAVambasadai,muitinėsdarbuotojams,mokyklos
vadovamsirmokiniams,padėjusiemsatvežtąlabdarąsunešti
įmokyklą.
D.Kriščiūnienė JAVambasadorei ir visiemspadėjusiems

įgyvendintiprojektąsvarbiemsasmenimsįteikėpadėkas,mo
kiniųsukurtussuvenyrusirdidelęsaldžiąjądovaną–šimtalapį.
Padėkosžodžiusgarbiemssvečiamsišsakėiršianeeiline

progamokykloje apsilankęPanevėžiomiesto savivaldybės
administracijosdirektoriauspavaduotojaJaninaGaidžiūnaitė,
meropatarėjasPetrasLuomanas,Švietimoskyriausvedėjas
DainiusŠipelis,ŠvietimoprofesinėssąjungosPanevėžiosky
riaus pirmininkėErika LeiputėStundžienė, LRSeimonario
PoviloUrbšiopadėjėjaNomedaSimėnienė,mokykloskuratorė
AušraGabrėnienėirkitigarbingisvečiai.
Nelikosavopadėkosneišreiškusiirmokyklosbendruomenė.

JosvardukalbėjusidirektorėspavaduotojaLinaBartnykienė
irauklėtojasArtūrasJuknevičiussakėnorintysįteiktipadėkąir
gėliųpuokštęmokyklosdirektoreiD.Kriščiūnienei.„Užbega
linįrūpestį,užtuosnematomus,betbegalosvarbiusdarbus,
vykdantšįprojektą.Nestikvisikartu,sutelkęsavojėgas,pa
siekėmetokįrezultatą“,–teigėL.Bartnykienė.
Garbiųsvečiųapsilankymoprogamokiniaiparodėįspūdin

gą šokių studijos „Selevy“ vadovėsReginos Liutkevičienės
parengtąmeninęprogramą.
JAVambasadorėirjąlydėjęasmenysapžiūrėjodovanotais

baldais atnaujintąmokyklos bendrabutį, klases, kabinetus,
aptarėtolesniomokyklosirJAVambasadosbendradarbiavi
mogaires.
PovizitomokyklojeD.A.MakartilankėsiPanevėžiomiesto

savivaldybėje,čiasusitikosumiestomerubeikitaisatsakin
gaisasmenimis.

laimalAPėNIENė

Lietuvos neformaliojo švietimoasociacijos „Jaunimoaka
demija“pakviestiŠiauliųspecialiojougdymocentrougdytiniai
balandžio10d.prisijungėprieiniciatyvos„Dienakitaip2014“.
Mūsų„Dienakitaip“,pavadinta„Sušildykakmenėlį“,prasidėjo

akcija„Atnešklaukoakmenįbūsimamįstaigosekolabirintui“.
Kiekvienas,norėdamassėkmės,šiądieną lietė „Laimėsak
menėlį“. „Dienos kitaip“ pradžią paskelbė „akmenų žinovė“
Gintarė ir papasakojo apie akmens kilmę, įvairovę.Mažieji
dienąpradėjo ryto ratu „Akmenėlis turi širdį“.Vyresnieji su
sipažinosu liaudies instrumentųmeistru,kalviu,akmenkaliu
AlbertuMartinaičiu.Jisugdytiniamsatvežėparodytiakmens
amžiauskirvukų,titnaginiųiečiųantgalių,muzikosinstrumentų.
Vaikaisusidomėjęapžiūrinėjosuakmenėjusiąmedžiokempinę,
unikaliusišakmensmeistropadarytusskudučius–„lydekiu
kus“.Meistrasparodė, kaipdaromiakmeniniai
pakabučiai, ir juos vėliau padovanojo įstaigos
ugdytiniams.
Mokiniamsbuvosuteiktaprogapabūtimoks

liniaisdarbuotojaisirsukurtiakmenstapatybės
kortelę. Jie susipažino suakmens savybėmis,
svėrė,matavoirvisusduomenissurašėįkorteles.
Kokiabūtų„Dienakitaip“,jeinepabandytume

sušildyti Šiaulių „Puntuko“?Vykomeapkabinti
didžiojoakmens,gulinčionetoliŠiaulių.
Veiklos„Atsisėskantakmens,pagalvok,kas

esi“metumokiniaiantakmensužrašėpovieną
jiems svarbų ir brangų žodį, skirtą būsimoms

Su šil dyk ak me nė lį

kartoms,mąstė,kokiaakmensreikšmė lietuvių
tautosakojeirliteratūroje.
Tądienąįstaigojeveikėmenodirbtuvėlės„Mar

gaslaukoakmenėlis“.Mokiniaimarginoakmenė
lius, kūrė paveiksliukus.Buvogalimaapžiūrėti
parodėlę „Velykinis akmenėlis“. „Diena kitaip“
baigėsišokiųpopiete„Akmuoteka“.
Šiauliųspecialiojougdymocentropedagogai

pasiekė iniciatyvos „Dienakitaip2014“ tikslą–
surengėnetradicinę,išradingądieną.

linatAUtKIENė
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Kėdainių specialiojimokykla vykdo
tarptautinį„Comenius“daugiašaliųmo
kyklųpartnerysčiųprojektą„Išsaugoki
memūsųdainas“ („Saveour songs“),
kurįfinansuojaEuroposKomisijospat 
virtintaMokymosi visą gyvenimąpro
grama.
Šiame projekte dalyvaujaTurkijos,

Graikijos,Suomijos,Bulgarijos,Anglijos
ir Lietuvos ugdymo įstaigos. Projektu
siekiama keistis Europos Sąjungos
šaliųmokiniųirmokytojųidėjomisapie
muzikos poveikį žmogaus gyvenimui
šiuolaikinėjeaplinkojeiraplinkoje,kurio
jegyvenomūsųseneliaiarproseneliai.
Dalyvaudamiįvairioseprojektoveiklose,
specialiųjųporeikiųmokiniai įgisnaujų
žinių,pasitikėjimosavimi,lengviauįsilies
įvisuomenę,taippatįsitikins,kadanglų
kalbayranetikklasėspamokosmokyk
loje,betirpriemonė,padedantigyveni
meatrastikitaskultūras,bendrautisukitųtautybiųžmonėmis.
Pirmasisprojektopartneriųsusitikimasįvykospaliomėnesį

Kėdainiųspecialiojojemokykloje.Kovomėnesįįantrąjįsusi
tikimąvisusdalyviuspakvietėBulgarijosatstovai.Lietuvaiat
stovavoKėdainiųspecialiosiosmokyklosmokiniaiMindaugas
VenckusirPauliusKalėdabeimokytojos,šiostraipsnioautorės.
Besirengdamakelionei, kiekviena šalis turėjoatlikti namų

darbus.Projekto veiklose dalyvavo visimokyklosmokiniai.
Vieni iš buitinių atliekų gaminomuzikos instrumentus, kiti
filmuotojemedžiagoje pristatė lietuvių liaudies papročius ir
tradicijas,tretimokėsilietuviškaisudainuotidainąpagalturkų
liaudiesmelodiją.
PirmąjąsusitikimodienąbuvomešiltaisutiktiŠumenodar

želio„Svetulka“kolektyvo.Visusdalyvius,mojuodamiprojekte
dalyvaujančiųšaliųvėliavėlėmis,pasitikodarželioauklėtiniai,
vaišinotradiciniubulgariškupyragusumedumiircinamonu.
Mažiejidarželinukaikiekvienąkomandąnustebinotosšalies
liaudišku šokiu ir pasisveikinimu.Poapsilankymodarželyje
buvomepakviestisusipažintisumiestoistorinėmisvietovėmis.
Antrąją dieną susirinkusios komandos pristatė atliktas

projekto veiklas, numatė tolesnius darbus, aptarė būsimųjų

susitikimųdatas.Vakarevisibuvopa
kviesti į tradicinębulgariškąvakarienę
su liaudiškaisšokiaisirdainomis.Žavėjo
temperamentinginacionaliniaišokiai ir
šiltasšeimininkųpriėmimas.
Trečiojidienabuvoskirtašaliaipažinti.

IstoriniamearcheologiniameMadaros
rezervatepamatėme įspūdingaskalnų
uolassuaukštomisvertikaliomissieno
mis,kabančiaisvarvekliais,priešistorinių
laikųcivilizacijosliekanomis.Antvienos
vertikaliosuolos23metrųaukštyje iš
skobtas reljefas, vadinamas „Madaros
raiteliu“.Reljefokompozicijojematomas
piemenslankąlaikantisraitelis,paskuijį
bėgantisšuo,šliaužiantigyvatėiršuo
liuojantis liūtas.Tai garsus ankstyvųjų
viduramžiųBulgarijosmenomonumen
tas ir vienintelis toksEuropoje, todėl
1979m.įtrauktasįUNESCOsaugomų
pasauliokultūrosirgamtospaveldosą

rašą. VėliauaplankėmekurortinįmiestąVarną.Josdelfinariume
stebėjomedelfinųpasirodymą.Šiltapavasariosaulėirpuikus
orasleidoprojektodalyviamsgrožėtisJuodosiosjūrosvaizdais.
KetvirtojidienaprasidėjopriėmimuŠumenomiestosavival

dybėje.Dalyviuspasveikinomiestomeras,švietimoskyriaus
vedėjairkitisavivaldybėsdarbuotojai.Vėliauvykotarptautinė
konferencija „Mokinių kūrybiškumougdymasper projektinę
veiklą“.MūsųmokyklosmokytojaOksanaNečajeva skaitė
pranešimą„Vaikųkūrybiškumougdymasneformaliojošvietimo
metu“irsupažindinokonferencijosdalyviussuvykdomapopa
mokineveiklaKėdainiųspecialiojojemokykloje.Konferencijos
dalyviusdžiuginoŠumenomiestovaikųugdymoįstaigųteat
ralizuotipasirodymaimiestoteatre.
Atsisveikinęsuišvykstančiaisprojektopartneriais,aplankė

medarvienągražųkurortinįmiestąBurgasą.
ViešnagėjeBulgarijojepasisėmėmenaujųidėjųirgerosios

patirties,tadgrįžęįLietuvąvėlkibomeįnaujasprojektoveiklas.
Gegužėsmėnesįmokykloskomandoslaukiatrečiasispartnerių
susitikimasSuomijoje.

dainaJoNAVIČIENė, 
oksanaNEČAJEVA, Ja ni na dAUtARtIENė

pro jek to da ly viai su si ti ko bul ga ri jo je

Knygose–visaspasaulis:gražiosirpamokančiosistorijos,
nuostabūspiešiniai,erdvėvaizduotei,dramai,filmųirfilmukų
kūrybai,muzikai.Knyga labaisvarbi irspecialiųjųugdymosi
poreikiųturinčiųvaikųgyvenime.Išjosmokomėspažintipa
saulį,raidesirskaičius,skaityti.Versdamasįvairausstorioir
faktūrosknygoslapus,vaikaslavinarankosjudesius,smulkiąją
motoriką.Stebėdamaspaveikslėliusugdosavopastabumą,dė
mesį,susikaupimą.Laisvalaikissuknygavaikuigalibūtilabai
naudingas,visavertis,turintisauklėjamąjąprasmęužsiėmimas.
Balandžio1–4dienomisPanevėžiospecialiojojemokykloje

mokytojų,šiotekstoautorių,iniciatyvavykoprojektas„Knygų
ir pasakų pasaulyje“, skirtasTarptautinei vaikiškos knygos
dienai paminėti. Lavinamųjų ir socialinių įgūdžių formavimo
klasiųmokiniai,padedamimokytojų,patysgaminoknygeles.
Mokiniųrankųdarboknygųparoda„Mano irdraugųpasakų
knyga“galėjogrožėtisPanevėžioapskritiesGabrielėsPetke
vičaitėsBitėsviešosiosbibliotekosvaikųirjaunimoliteratūros
centrolankytojai.

Mei lė kny gai – ke lias į ste buk lų, žai di mų, ži nių ša lį

Mes esa me
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Siekiantatskleistivaikiškųknygeliųįvairovę,mokyklojesu
rengtaparoda„Draugaukimesuknygele“.Vaikaigalėjopavarty
ti,apžiūrėtiįvairausdydžio,„kalbančias“,žaislines,magnetines
knygas,pasigrožėtiįspūdingomiserdvinėmisiliustracijomis.
ŽymiausiopasaulyjepasakųkūrėjoHansoKristianoAnder

senogimimodieną,balandžio2ąją,mokiniaiminėjodalyvau
damiviktorinoje„Atspėk,kasaš“.Vaikaispėjopasakųveikėjų
vardus,pavadinimus,prisiminėpasakasiristorijas,iškuriųjie

atkeliavę.Aktyviausi, daugiausia herojų atpažinę ugdytiniai
apdovanoti knygelėmis.Vėliau visi žiūrėjoH.K.Anderseno
pasakosmotyvaissukurtąanimacinįfilmą„Bjaurusisančiukas“.
Kitą dieną žemesniųjų lavinamųjų klasiųmokiniai lankėsi

PanevėžioapskritiesGabrielėsPetkevičaitėsBitėsviešosios
bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centre.Aptarnavimo
skyriausvedėjaPalmiraStyrienėjiemsvaizdingaipapasakojo
apieknygų įvairovę,saugojimą irpriežiūrą.Vaikaiapžiūrėjo
knygas,centroerdves,galėjopažaistiįspūdingamenamelyje,
dengtameknygųstogeliu.Vyresnieji lavinamųjųklasiųmoki
niaitądienąvykoįPanevėžiospaustuvę.Sužinojo,kokįkelią
nukeliaujaknyga,kolpasiekiaskaitytoją.Spaustuvėsdarbuo
tojaparodėįvairiusįrenginius,papasakojo,kokiasfunkcijasjie
atlieka.Tačiausupratome,kadirkokieišmanūsbūtųprietaisai,
bežmogausrankų,pastangų,įdėjųneatsirastųnėvienakny
gelė.Visimokiniailikopatenkintiprasmingomis,turiningomis
pažintinėmisišvykomis.
Paskutinęprojekto„Knygųirpasakųpasaulyje“dienąįsve

čiusatvykoPanevėžiorajonoPaliūniškiopagrindinėsmokyklos
mokiniaikartusumokytojaNijoleMežiūniene.Jiepadovanojo
Panevėžiospecialiosiosmokyklosmokiniamsįdomiąinsceni
zaciją,spektaklį„Petriukasvabalųšalyje“.
Visos savaitės renginiai vaikamsatskleidė, kaip įdomu ir

geradraugautisuknyga.Jie įsitikino,kadknygapadedane
tikišmokti,atrasti,pažinti,betgalinugabentiirįnuotykių,ste
buklų,žaidimųpasaulį.

olgaVENISloVIENė, 
Si gi ta INdRIEKIENė, Jo vi ta MAtKEVIČIENė 

Mokytojos

 • Siuvimomašinas,1022kl.,1994m.,4vnt.
 • Siuvimomašinas,1022kl.,1996m.,3vnt.
 • Overloką,1994m.
 • Siuvimomašinas„Čaika“,1996m.,2vnt. 
 • Siuvimomašiną„Čaika“,1992m. 
 • Siuvimomašiną„Overlokas“,1993m.
 • Siuvimomašiną„Overlokas“,1998m.
 • Siuvimomašinas,997kl.,1998m.
 • Siuvimomašinas,337kl.,1998m.
 • SiuvimomašinąPFPff,1998m.
 • SiuvimomašinąPEHFFHOBB4,1995m.
 • Siuvimomašiną,697kl.,1998m.
 • Siuvimomašinąkraštamsapmėtyti,508kl.,1982m.
 • Siuvimomašinąkraštamsapmėtyti„Jukki816kl.“,1993m.
 • Siuvimomašiną,408kl.,1989m.
 • Siuvimomašiną„Anker“,1996m.
 • Overloką,1999m.
 • Siuvimomašinas,2000m.,4vnt.
 • Buitinessiuvimomašinas,2000m.,7vnt.
 • Mezgimomašinas,1993m.,2vnt.
 • Elektrinesvirykles,2002m.,2vnt.
 • Televizorių„Samsung“,1999m.
 • Televizorių2122T,2003m.
 • TelevizoriųTV2122T,sidabr.,2003m.
 • Televizorius„Šilelis“,2007m.,2vnt.
 • Pianiną„Ryga“,1968m.
 • Vaizdo(vaizdajuosčių)leistuvą„Supra“,1994m.
 • PrietaisąPST2,5,1990m.
 • Kodoskopąprojektorių,1998m.
 • Vaizdokamerą„National“,1992m.
 • Kopijavimoaparatą„CanonNP1020“,1994m.
 • Kopijavimoaparatą„CanonNP6317“,2000m.

Ukmergėstechnologijųirverslomokyklaperduodaišbalansoįbalansą
šįjainereikalingąilgalaikįturtąirūkinįinventorių:

 • Faksimilinįaparatą„PanasonicKXFLP552“,2002m.
 • Daugiafunkcįaparatą„Bizhuf130f“,2005m.
 • RadijomodemąSA10D,2001m.
 • Kompiuterius,1998m.,9vnt.
 • Kompiuterius„MicrolinkEsentia“,1998m.,5vnt.
 • Kompiuterį„Pentium“,75RAM,1996m.
 • Kompiuterį486,2001m.
 • Kompiuterį,2002m.
 • Nešiojamąjįkompiuterį„MagnumBook“,2006m.
 • Nešiojamąjįkompiuterį„MagnumBook“,2007m.
 • Kompiuterius,2002m.,2vnt.
 • Kompiuterį„MagnumOffice“,2003m.
 • KompiuterįPII,2005m.,2vnt.
 • Spausdintuvus,2000m.,2vnt.
 • Spausdintuvą,1998m.
 • Lazerinįspausdintuvą,1998m.
 • Spausdintuvą„HPLaserJet1200“,2001m.
 • Spausdintuvą„MinoltaPagePro1100“,2002m.
 • LazerinįspausdintuvąML2015,2006m.
 • MonitoriųVGA,1999m.
 • Monitorių„Samtron15,55B“,2001m.
 • Monitorių„17SyncMaster765MB“,2003m.
 • Monitorių17”770PF,2003m.
 • Monitorių„ProviewDX797,17“,2004m.
 • Mikrobangųkrosnelę,2007m.
 • Mikrobangųkrosnelę„SamsungQW71“,2007m.
 • Dujųbalionus,2000m.,2vnt.
 • Siuvimomašinųgalvutes,2000m.,10vnt.
 • Kodoskopą,2002m.
 • Smūginįgrąžtą6200HS550WLAG,2001m.
 • Akumuliatorinįsuktuvą„Makita“,2006m.
 • Dažųdegintuvą,2009m.

Papildomainformacijateikiamaadresu:Kaunog.108,Ukmergė,tel./faks.(8340)53543,63042.

Direktorius     JonasCesevičius
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Ikimokyklinis ugdymas
Vilniaus lopšelyjedarželyje

„Gintarėlis“ vykdoma visuo
menės sveikatos programa
„Į sveikatos šalį“. Programos
tikslas–bendromispedagogų,tėvų,įstaigosbendruomenės
pastangomisstiprintivaikosveikatą,gerintišiossritiesžiniasir
įgūdžius,kurtibendrąsveikogyvenimobūdougdymosistemą.

Programą įgyvendinti pradėjome tėveliamsatnešus daug
įspūdingų nuotraukų su įdomiais, išskirtiniais, originaliais
daržovių,vaisių,augalųvaizdaisirkomentarais.Surengėme
nuotraukųparodą„Stebuklaižaliamdarže,sode,pievoje“.Nuo
traukaseksponavomeatviroseįstaigoserdvėse.
Buvosurengtosdvisveikatingumoirkūrybinėsraiškossa

vaitės:„Obuoliukas–vitaminųkamuoliukas“ir„Ašgražus,kai
švarus“.Vykoįvairiosestafetės,judriejižaidimaisuobuoliais,
rungtys:obuoliusvežėsunkvežimiais,karučiais,vaikaišokinėjo
perobuoliųkrūvas,taikėįpintuskrepšius.Per„Smaguriųdie
ną“vaikairuošėobuoliųsalotas,spaudėsultis,kepėpyragus.
Savaitėbaigėsikompozicijųišobuoliųkūrimupievelėje.
Vykstantsavaitei„Ašgražus,kaišvarus“vaikųasmenshi

gienosįgūdžiaibuvougdomiperpraktinęveiklą.Vaikaižaidė
asmenshigienosmokančiusžaidimus„Kadatutaidarai?“,„Ko
reikia,kadbūtumšvarus ir tvarkingas?“ irkt.Apsilankiusios
„odontologė“(darželioslaugytoja)ir„Dantukųfėja“vaikussu
pažindinosudantukųdraugaisirpiktaispriešais,pasitelkusios
žandikauliomodelį,skirtątinkamiemsdantųvalymoįgūdžiams
ugdyti,irdidelįdantųšepetuką,mokė,kaipvalytidantis,davė
vaikamspabandyti.
Vykosportinėspramogos„Kasvikriauirtvarkingiau“.Nau

dojomestafečių rinkinius, kurie pritaikyti judriesiems žaidi
mams,kliūčiųruožamskonstruoti,estafečiųžaidimams,vaikų

„Į svei ka tos ša lį“ mankštai.Mitybos kamuoliai
mokėvaikusatpažintisveikus
maistoproduktus,gaminius,jų
grupes.Žaidimas„Sveikomais

topiramidė“formavovaikųsveikosmitybosįgūdžius,padėjo
vaikamssužinoti,kokįkiekįirkokiųproduktųreikiasuvartoti.
Siekiantįtvirtintižiniasapieasmenshigieną,vaikaibuvopa

kviestiįsalępasižiūrėtispektakliuko„Kelionėįdantukųmiestą“,
kuriamevaidinopedagogėssuvaikais.
Akcija„Nėdienosbevandens“siekėmesuteiktižiniųapie

vandenssvarbąžmoguiirsupančiaiaplinkai,sudarytisąlygas
vaikamstyrinėtivandenssavybes,eksperimentuoti.Papasakoti
vaikamsapievandenssvarbąišsiruošėdarželioslaugytojair
„Vandenslašelis“.Vaikaisužinojo,kadžmogusirvanduoyra
duneatsiejamidalykai.Augančiamvaikuivanduoreikalingas
taip,kaiporasirmaistas.„Vandenslašelis“vaikusvaišinotyru
vandeniu.Naudodamivandenssimuliatorių,matavimoindus
irkitaspasirinktaspriemones,vaikaiatlikoįvairiusbandymus,
sužinojo,kodėltekaupėsirkaipsusidarolietus.
Smalsumo,draugavimo,vikrumodienosbuvopilnosįspū

džių,emocijų,ieškojimų,atradimų.Menųdienąvaikaiišgyveno
unikaliossaviraiškosdžiaugsmą.Buvo lavinamavaikųvaiz
duotė,smalsumas,iniciatyva.Vaikaigaminolaivelius,stebėjo,
kaipskleidžiasivandenyjegėlės,emocijasliejotapydamiant
šlapiopopieriaus.
Savaitėsrenginiusužbaigėvandenspasakųdiena,kaiBaltu

piųprogimnazijospriešmokykliniųgrupiųugdytiniaivaikučiams
suvaidinospektakliuką„Lašeliokelionė“.Mažųjųgrupiųvaikai
džiaugėsianimaciniufilmukuapievandensnuotykius.

Vio le ta PAŠKEVIČIENė, Lo re ta MARcINKEVIČIūtė
Ikimokykliniougdymopedagogės

Ikimokyklinisamžius–labaisvarbusvaikogyvenime.Pirma
sisseptynmetis–tailaikas,kaivaikasturisuprasti,kadpasaulis
yrageras.Tėvųirpedagogųpareiga,pasidalijusatsakomybe,
palydėtivaikąjogyvenimokeliu.
Vaikasperimaiš tėvų įvairiaselgesio,veiklos,charakterio

savybes, vertybes, nuostatas, įgūdžius.Mes, darželio auk
lėtojos, įsipareigojame žadinti ir puoselėti kiekvieno vaiko
kūrybingumą, atsakomybę, norą pažinti, atsižvelgdamos į
kiekvieno poreikius. Ugdydamos vaikus stengiamės siekti
prasmingodialogosutėvaisirkurtišiltąklimatą–beįtampos,
pagrįstątarpusavioparamairpasitikėjimu.Negalimapasiekti
gerųrezultatųatsiskyrusnuošeimos,nestėvaiatliekadau
gelįsocialiniųvaidmenų.Jiešeimoje–įkvėpėjaiirdrąsintojai,
stebėtojaiirvertintojai,padėjėjaiirpalaikytojai,planuotojaiir
organizatoriai,iniciatoriaiirdalyviai.
Įgyvendindamosprojektą„Čia–manonamai“įtraukėmeir

tėvus.Siekėme, kad jie taptų darnia grupėsbendruomene.
Pirmiausiatėvamspristatėmeprojektąirpakvietėmejuosak
tyviaudalyvautigrupės irdarželiogyvenime.Tėveliaiėmėsi
iniciatyvos.Darželis vaikams tapo artimesnis, kai kartu su
tėvais kūrė nepakartojamus linkėjimusVilniui, eilėraščius,
skirtussavomylimammiestui.Rengėpiešiniųparodą,ieškojo
nuotraukų,vietų,kuriasaplankėsavogimtajamemieste.Tė
veliaituriįdomiųgebėjimųirpomėgių–jiepadėjopasiruošti
Kaziukomugei, vaikamssurengė specialių užsiėmimų.Vie
nas tėvelisdomisi riteriais irsenoviniaisherbais,apie tai jis
papasakojo irvaikams.Vaikaigavoskirtingusherbusir juos
itinnoriaispalvino.Netrukusgimėdarvienaidėja,susijusisu
projektu,sukurtisavošeimosherbą.Kitastėvelispapasakojo
apie savoprofesiją.Vaikai sužinojo, kaip taisomosautomo
biliopadangos,išgirdoapieelektrą.Kūnokultūrosvalandėlė
tapodarsmagesnė,kaijąvedėdarvienastėvelis.Taipvaikai
mokosibendrautisusuaugusiaisiais,otėveliai,vedantysvai

kamsužsiėmimus,susipažįstasugrupeirkitaisvaikais,kurie
yrabendruomenėsdalis.
Stebėdamosvisatai,vislabiauįsitikiname,kadbendravimas

irbendradarbiavimassušeimayravienaišpagrindiniųsąlygų,
lemiančiųvaikųugdymosisėkmę.Įgyvendindamiprojektąren
gėmepažintinesišvykas:auklėtojossuvaikaislankėsiLietuvos
geležinkeliųmuziejuje,dalyvavoekskursijojepomiestą.Taip
patorganizavomebendruskultūriniusrenginiussutėvais:iš
vykąįteatrąirkinoteatrą.Tėvaipalaikėpasiūlymąapsilankyti
senoviniųžaislųmuziejujeirvaikųskatinamiišvykoįValdovų
rūmus,aplankėGediminopilįirtelevizijosbokštą.
Organizuodamiprojektusvadovaujamėsprincipu,kadviskas

daromadėlvaikų.Tokiabendradarbiavimosušeimapatirtisįro
dė,kiekdaugdvasiniųvertybiųvaikamsgaliduotitėvai,kaijie
lankosigrupėjeirdalyvaujaugdymoprocese.Siekdamiremti
vaikųugdymąsi,tėvaiirmes–pedagogai–privalome eitiišvien.

Ri ma Ja SINS Ka Ja, Liud mi la KARKlElIENė
Vaikųl.-d.„Gelvonėlis“auklėtojosmetodininkės

Žodis „mes“ – stip res nis nei „aš“
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Skaitykime drauge Jūsų laiškus. Kartais juose – begalė
ataskaitoselementų ir devyniosgalybėspavardžių, kaspro
mokyklątądienėjo,kasįšventęužėjo,kaspenkissveikinimo
žodžiuspasakė.Nėračianiekoblogo,jeigutaipirbuvo,betar
galitaibūtiįdomukamnors,bepačiųrenginioorganizatorių?
Vienojemokyklojemetų pradžioje vyko konferencija, skirta
patyčiųprevencijosprogramai. Irkąmesapietaisužinomeiš
laiško:„...įkonferenciją„Olweuspatyčiųprevencijosprogramos
įgyvendinimoypatumaimokykloje,Xrajonomokyklųpatirtis“
aptartiirįvertintišiandieninępatyčiųsituacijąmokyklosesusi
rinkobūrelispedagogų,švietimopagalbosspecialistų,vaiko
gerovės komisijų atstovų iš skirtingų rajono kampelių. <...>
Šiorenginiometusiektasupažindintikitųmokyklųpedagogus
suvienaveiksmingiausiųprevenciniųprogramų,padedančių
ugdymoįstaigomssėkmingaikovotisupatyčiomis,–Olweus 
patyčiųprevencijosprograma.KonferencijąpradėjoXvidurinės
mokyklosdirektoriusXX.Jispasidalijosavolūkesčiais,kadį
šiąkonferencijądalyviusgreičiausiaiatvedėnenumaldomas
alkis–žiniųirnaujovių,kuriasgalėtųpritaikytisavomokyklose.“
Konferencijoje,sprendžiantišlaiško,visiapžvelginėjoben

drąpadėtį,„dalijosiįžvalgomisirpastebėjimais,diskutavoapie
reikiamosveiklosorganizavimoypatumusmokyklose“.Kokius?
Kam?Kodėl?Neginiekastojekonferencijojenepasakėnieko
konkretaus? Ir galų gale kodėl niekamnekilomintis kalbėti
apietai,kądaryti,kadpatyčiųužvarytasmokinysneužsinertų
virvėsantkaklo?
Tiesa,laiškedarrašoma,kad„konferencijosviešniaXpapa

sakojoapiešiandieninęprogramossituacijąLietuvosmokyklo
se,pristatėnaujausiusatliktųtyrimųduomenis,aptarėpatyčių
tendencijasšaliesmastu“.
Betniekokonkretaus.Norssmalsu,kokiatasituacijašiuo

metuLietuvoje.Kokietienaujausityrimai?Irkokiąnaudąjie
galiturėtinerimaujantdėltragiškųpatyčiųpasekmių?
Norspasaulistuoirįdomus,kadnesamevienodi...Kitigeba

ir nedalyvaudami ypatingose programose, begarbių svečių
padėtivaikamssuprasti,kąkiekvienasgalinuveitikitolabui...

AuklėtojaRedaKvedaravičienėparašėapie Druskininkų
savivaldybėsLeipalingiopagrindinėsmokyklos ikimokyklinio
ugdymoskyriaus„Liepaitė“akcijoje„Savaitėbepatyčių“įgy
vendintas veiklas: „Draugystės saulutė“, „Gerumogėlytės“,
„Mandagumomedis“,„Draugystėsknyga“,„Širdeliųgirlianda“.
Veiklosebuvopasitelktos informacinės technologijos,žiūrėti
ir aptarti filmukai: „Gaidys ir spalvos“, „Bjaurusis ančiukas“,
„KatinasLeopoldasirpeliukai“,„Atsargiaibeždžionėlės“,„Ne
paprastasdraugas“,„Obuoliųmaišas“,„Naujokė“.
Pasakauklėtojos,grožinėsliteratūrosskaitymas,aptarimas,

diskusijosmokėmažuosius,kaipreikiaelgtisgyvenimiškose
situacijose:„Kalbėjomėsapiedraugystę,patyčias,kaipjospa
sireiškia,draugiškustarpusaviosantykius,kaspadedaišlaikyti
draugystęirdraugus,kasjągriauna,kasvaikusdžiugina,skau
dina,skatinomeužuojautą,pagalbąsilpnesniam.Vaikaipatys
noriaipasidalijosavomintimisapieemocijas,kuriassukelia
patyčiosirpriekabiavimas.Buvožaidžiamižaidimaidraugystės
tematika,kuriamosdraugystėssituacijos.“

Šiemetsukako65metainuo1949m. 
sovietųokupacinėsvaldžiosįvykdytos
trėmimųoperacijos„Bangųmūša“.Tai
buvovienadidžiausiųmasiniųtrėmimų
akcijaBaltijosvalstybėse.Tuometper
keliasdienasbuvoištremtadaugiaunei
100tūkst.žmonių,vien išLietuvos– 
apie32tūkst.žmonių.Pasakistoriko
ArvydoAnušausko, kas trečias iš iš

tremtųjųbuvovaikas.Tadšiaidataiprisiminti,perduotimoki
niamsžiniąapievykdytąprievartinįLietuvosžmoniųištrėmimą
buvoskirtasdainųfestivalis„Dainosištremties“.
RenginiosumanytojaTarptautinėkomisijanacių irsovieti

niookupacinių režimųnusikaltimamsLietuvoje įvertinti šiais
metaisnusprendė,kadapietremtis,netektis,žmoniųgyveni
mąokupacijossąlygomisgalimakalbėti irkitomisformomis,
kurios patraukliosmokiniams– taimuzika, šokis, vaidyba.
Organizuoti respublikinįdainų festivalįbuvonutartaVilniaus
Viršuliškiųmokykloje,kuriojeaktyviaiveikiaTolerancijosug
dymocentras irdaugdėmesioskiriama istorijossupratimui,
pilietiškumuiugdyti.Permėnesįįkvietimądalyvautiatsiliepė
dvidešimtLietuvosmokyklų.
Nors į renginį pakviestaLietuvosRespublikosPrezidentė

DaliaGrybauskaitė negalėjo atvykti, bet festivalio dalyvius
pasveikino laišku ir josžodžiai „Dainuokitepraeitį. Įkvėpkite
dabartį.Stiprinkiteateitį“taposavotiškufestivaliošūkiu.Ren
ginioviešnia,EuroposParlamentonarėRadvilėMorkūnaitė
padėkojomokiniųtėvams,mokytojams,kadjiederamadvasia
augina,auklėjasavovaikus.
Festivalio dalyviai dainavo dainas, kurios gerai žinomos

vyresnėskartosžmonėms.Tačiaumokiniųlūposešiosdainos
skambėjokitaip– iš jųsklidodabartinio jaunimoemocijos ir
jausmai.Netkeliosdalyvavusiosmokyklospasirinkotąpačią
dainą,tačiaująatlikoskirtingai ir tainuskambėjo labaišiuo
laikiškai.Dalyviaidaugdėmesioskyrėiraprangai–merginos
dėvėjogėlėtassukneles,kokiomiskadaisepuošėsijųmočiutės
arprosenelės.
Renginįorganizavusios institucijosvykdomasisdirektorius

RonaldasRačinskaspažadėjo, kad tremtiesdainų festivalis
bus rengiamas ir kitaismetais, kad tai, kas buvo palinkėta 
LietuvosRespublikosPrezidentėsD.Grybauskaitėssveikinimo
laiške,–„dainuokitepraeitį“–turigyvuoti.

IngridaVIlKIENė
Tarptautinėskomisijosnaciųirsovietiniookupaciniųrežimųnusikaltimams

Lietuvojeįvertintišvietimoprogramųkoordinatorė

trem ti nių dai nuo tos dai nos 
įgi jo nau ją skam be sį
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Vyresnieji1–4klasiųmokiniamsvedėrenginį„Kaipsutaupyti
laimę“.RenginyjedalyvavusiPanevėžioapskritiesvyriausio
jo policijos komisariato vyr. specialistėDaivaŠarkauskienė
papasakojomokiniamsapiepatyčiųpasekmes,kalbėjoapie
virtualiaspatyčias,kaipjųišvengti,atsakėįmokiniųužduotus
klausimus.Pradinukaigaminošvelnukus.Vykoparoda,buvo
renkamigražiausiklasiųšvelnukai,Paskutiniąją„Savaitėsbe
patyčių“dieną1–4klasiųmokiniai,mokykloskiemesustojęį
draugystėsratą,garsiaiištarė:„Draugystėmusvienija.Bepa
tyčių.“ Visosprogimnazijosklasėskūrė„Draugystėsknygas“,
įkuriasmokiniaisudėjosavopiešinius,eilėraščius,pasakoji
mus, įdomiasmintis, įvairias iškarpas,nuotraukasapie:kas
padeda išsaugoti draugus ir draugystę, o kas griauna; kas
vaikusdžiugina,okasskaudina;apieemocijas,kuriassukelia
patyčios;kaippadėtigeriaupasijustisunkiojesituacijojeirpan.
„Draugystėsknygas“klasėspristatėbaigiamajame„Savaitės
bepatyčių“renginyje.“

Na,omessakome–gerai,kadkuria„švelnukus“,darge
riau,kadkuriaknygas,betgeriausia,kadpatysmažiausieji
mokosibūtišaliavienaskito,suprasti,kadareikiapaguosti,
padėti,apkabinti,pasidžiaugti...Puiku,kadtokiaveiklaužsi
imtiskatinamiVilniauslopšeliodarželio„Justinukas“ugdytiniai.
Vyresnioji auklėtojaVilmaNedzveckienėpapasakojo apie
darželyjevykdomąprojektą„Draugasaš,draugastu“:„Mes,
kartusukeliomisauklėtojomissukvietėmevisusvaikusįaktų
salęirsuvaidinomejiemsinteraktyviąpasaką„Meškiukas,ku
riampatikotyčiotis“.„Virtusios“žvėreliais,auklėtojossusirinkoį
„žvėreliųdarželį“irpaprastomissituacijomispabandėparodyti
vaikams,kaipnederėtųelgtisirkodėl.Situacijosbuvoparinktos
išartimos ir gerai pažįstamosvaikamsaplinkos:meškiukas
tampėpelytęužuodegos,atiminėjoišžvėreliųžaislus,prasi
vardžiavo,stumdėsiirkt.“

Bet turbūtsvarbiausianepatsvaidinimas,o tai,kad„vai
dindamosauklėtojosaktyviaibendravosuvaikais,nagrinėjo
spektaklyjevaizduotassituacijas(kurios–kasdieninėsirtokios
artimosvaikams),bandėdraugeišsiaiškinti,kasatsitiko,kaip

Auklėtojataippatpapasakojoapiepriešmokykliniougdymo
grupėje vykdytą projektą „Man rankelės duotos tik geriems
darbams“: „Kalbėtasi, aiškintasi, kokia laimė turėti rankas ir
pamąstyti,kągerodaro,darėirgalipadarytišiandienmūsų
rankos: apkabinti, prisiliesti taip, kad sumažėtų skausmas,
nudžiūtų ašara, suspindėtų šypsena.Buvoorganizuojamas
žaidimas „Paliesk ir papasakok“,mokomasi patarlių,mįslių,
eilėraščių.Vaikučiai kartu su tėveliais augino „Gėriomedį“,
piešė,spalvinosavorankeles.“

Kiti„Savaitębepatyčių“minėjotiesdamidraugystėsirbend 
rystės tiltus.Gal iš tiesų verta išeiti už savomokyklos ribų,
pažintidaugiaubendraamžių,pamėgintijuossuprastiir,svar
biausia,išmoktidraugauti...
PsichologėAušraKaukėnienėirsocialinėpedagogėJur gi ta 

Petrovičienėsako,kad„Smagukurtidraugystękartu“:„Minint
„Savaitębepatyčių“mokiniusirjųtėveliussutikogėrio,draugys
tėsžodžiai,kuriepuikavosimokykloslaiptinėjeantįvairiaspalvių
balionų.Prasidėjodidelės„Draugystėsknygos“kūrimas.Šios
knygoslapuosedraugystėstemabuvoatskleistaįvairiaisvaikų
kūrybiniais darbeliais – piešiniais, aplikacijomis, patarlėmis,
priežodžiais,patarimais,eilėraščiais, istorijomis,pasakomis,
situacijomis.Vykokonkursas„Draugiškiausiasklasėslaiškas“.
Vaikairašėlaiškusirtaipkiekvienądieną„paštas“pasipildy
davopluoštudraugiškųlaiškų.SocialinėpedagogėJurgitair
psichologėAušraįvairioseklasėsevedėpamokasdraugystės
irpatyčiųtemomis.Patysmažiausimokiniai„kepėtortą“pagal
savosukurtąreceptą:įdubenįvaikaibėrėpagalbą,užuojautą,
šypsenas,tortąskaninomeileirdžiaugsmu.“

Panašu,kadŠvenčioniųpradinėmokykla,„Veiksmosavaitę
bepatyčių2014“baigusirajonine„Draugystės“viktorina,išties
išmoko„draugystėspagrindų“,kaiveikląpasidalijosuPabradės
„Ryto“gimnazijos,Švenčionėliųprogimnazijos,Švenčioniųir
Adutiškio viduriniųmokyklų 3–4 klasiųmokiniais.Visos ko
mandosgavopadėkas,kiekvienasmokinys–dovaną,oprie
bendrovaišiųstalogėrėarbatąirvaišinosi„Draugystės“pyra
gu.„Beliekapasakyti–smagukurtidraugystękartu“,–teigė
tekstoautorės.

Panašia „nata skambėjo“ ir socialinės pedagogėsLi nos 
Bernadickaitėstekstas„Savaitėbepatyčių–2014“:mokėk
nesusipykti,betmokėkišklausytižmogųirtupadarysilaimin
gesnįirjį,irsave.“Pasaksocialinėspedagogės,„visąsavaitę
mokiniai buvo geresni, atlaidesni, pakantesni vieni kitiems,
nesityčiojo ar bentmažiau tyčiojosi“.Nuoširdžiai pasakyta
„arbentjaumažiautyčiojosi“...Tikriausiainevertatikėtis,kad
„Savaitėbepatyčių“imsirišspręsesamąproblemą,betgali
madžiaugtis,kadsprendimųpumpuraipamažėlimaskleistis
tarpįvairausamžiausmokinių:„Pradinukaidiskutavotemomis:
„Mūsdraugystėgraži“,„Žodisžvirbliuišskrenda,betakmeniu
sugrįžta“,„Ginčas“,„Draugystėmusvienija“,„Žodžiogalybė“.



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2014 m. Nr. 5 (338)

31

elgėsivienasirkitasveikėjas.Kodėlnuskriaustasisverkėar
tylėjo.Buvoieškomaišeičiųištokiųsituacijų.“
Turbūtnesuklysimemanydami,kadtikras,išširdiesįširdį

einantisdėmesysgeriausiaimokoirauklėjamažuosius,todėl
pagirtina,jogauklėtojosnetikleidovaikamsmąstytiirklaus
ti per spektaklį, bet ir tai, kadnorintieji galėjopadeklamuoti
grupėsesuauklėtojomisišmoktųeilėraštukųapieatitinkamą
situaciją.Kadspektaklisvaikamsnebūtųnuobodus,tarpsuvai
dintųsituacijųirdialogųauklėtojosįpynėatitinkamųdainelių.
Pabaigojemeškiukaspadėkojo vaikams, kadpadėjo jam

suprastisituaciją,irpridūrė,kad,jeivaikaipastebėsjųgrupėje
priekabiaujantarbajispatstapspriekabiavimoauka,tegulne
bijokreiptispagalbosįauklėtojąartėvelius.Taippatpriminė,
kadvaikas,kurispriekabiauja,nėrablogas,tikgreičiausiaipats
turiproblemų,kuriasjamreikiapadėtiišspręsti.

Būtentapiepuikiaisprendžiamasproblemasmumsparašėir
psichologėdovilė Juozaitytė beisocialinėpedagogėIn gri da 
Antanaitienė.Tekstukas „Kartu:draugaujam,kuriam,žaidžiam,
mokomės“svarbusnetiktuo,kaddarvienamokyklaminėjo
„Savaitębepatyčių“.Jisišskirtinis,kadprieakcijosprisijungė
pačiųįvairiausiųgebėjimųPanevėžiospecialiosiosmokyklos
mokiniai.Ir,regis,jiemspuikiaipavyko...
„Veiksmosavaitėbepatyčių“yravienasišlabiausiaipasi

teisinančių ir įsimintiniausių renginių, vykstančiųPanevėžio
specialiojojemokykloje.Tradicinetampantisavaitėkiekvienais
metaisįdomiirišskirtinė,oveiklomisstengiamasisudomintiįvai
riųgebėjimųmokinius.
„Vaikųlinijos“inicia

tyvašiaismetaisbuvo
siūloma organizaci
joms kurti „Draugys
tės knygą“. Kadangi
Panevėžio specialio
ji mokykla glaudžiai
bendradarbiauja su
Panevėžio apskrities
GabrielėsPetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos vaikų ir
jaunimoliteratūroscentru,šiidėjabuvoįgyvendinta.Kiekviena
klasėkūrėsavopuslapį:rašėeilėraščius,savomintis,istori
jasapiedraugystę.Puslapiaibuvoparengtipasitelkuspačias
įvairiausiastechnikasirmedžiagas.Sukurtosdvi„Draugystės
knygos“:vienąpadovanojomepartneriųatstovams,okitąpa
tikėjomesaugotimokyklosbibliotekoje.
Visąsavaitęmokyklojeveikėpaštas„Dėkojuiratsiprašau“

beiminčiųapiedraugystęsiena.Mokyklosbendruomenėbuvo

raginamaatsiprašytiirpadėkotivienikitiems.Šiosiniciatyvos
„Bepatyčių“veiklosgalėjotaptipuikiapriežastimiišreikštitas
mintis iremocijas,kurias išsakyti irparodytikartaisyrasun
kiausiairprireikiadaugiausiadrąsos.
Panevėžiospecialiojojemokyklojemokosiskirtingimokiniai,

todėlveiklomissiekiamaįtrauktikuodaugiauvaikų,praplėstijų
patirtįirugdytikuoįvairesniusgebėjimus.Vienasavaitėsdie
nabuvoskirtastaložaidimamsirbendravimui„Draugaujamir
žaidžiam“.TikslinėmokiniųgrupėvykoįPanevėžioapskrities
GabrielėsPetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos vaikų ir
jaunimoliteratūroscentrą,kuriojaukioseirįdomioseerdvėse
mokiniaigalėjoprisimintijaužinomusstaložaidimus,taippat
išmokti irdrauguspamokytinaujų.Tokiaveiklane tikmoko
vaikusskaičiuoti,pažintispalvas,rūšiuoti,betirskatinaakies
irrankoskoordinaciją.Staložaidimaiyravienaišpriemonių,
kuriaugdomisocialiniaiįgūdžiai(bendrauti,lauktisavoeilės,
paaiškintikitam,pasidalyti),gebėjimassusikaupti,kantrybėir
atkaklumas.Popietų„Draugaujamiržaidžiam“veiklapersikėlė
įmokyklosbendrabutį,kuriamegyvenantysmokiniaitaippat
labaiaktyviaidalijosiirišbandėįvairiausiusstaložaidimus.
Siekiantstiprintidraugiškumąirbendravimąkiekvienojekla

sėje,buvokepama„Draugystėspica“.Trečiąjąsavaitėsdieną
kiekvienosklasėsmokiniaiirmokytojaibuvoatsakingiužsavo
pietųpasiruošimą.<...>Tyrimaisįrodyta,kadmaistoruošimas
yranetikkasdienėveikla,betgalibūtiirkaipterapijospriemo
nė.Ruošiantkonkretųpatiekalągrupėjelabaisvarbudraugiškai
pasidalytidarbus,numatytijųeiliškumą,padėtivienikitiems,
kantriai laukti irdalytis rezultatais.Taippatmaistoruošimas
yra svarbus ir padeda žmonėmsugdyti ne tik bendravimo
ir bendradarbiavimo, laiko planavimo kompetencijas, bet ir
kognityvinius(atminties,dėmesiosukaupimoirišlaikymo)bei
kūrybiniusgebėjimus.Norsdarbogrupėjeprocesasmokiniams
sukėlėteigiamųemocijų,tačiaulabiausiaijiemėgavosisavo
darborezultatųragavimu.
„Veiksmosavaitębepatyčių“mokyklosbendruomenėužbai

gėtradiciškai–besišypsančioveidukoformosfotografavimu
mokyklos kieme. Ir norsPanevėžio specialiosiosmokyklos
mokiniaiskatinamidraugiškaiirnuoširdžiaibendrauti,kreipti
dėmesįįvisusesančiusšalia,nesijuoktivieniemsiškitųkiek
vienądieną,tačiau„Savaitėbepatyčių“galibūtipuikipriežastis
aktyviaubeiįdomiaubendrautiirbendradarbiauti.“

Irtoliaubūkitešaliavienaskito...Tikriausiaituometgeriausiai
pajusite,kaipugdyti,auklėti,mokytiarbakaippadėtimokytis.
Irapietairašykite...

Re dak ci ja

„Jeinorigyventisau,gyvenkkitiems“,–skelbėromėnųfilo
sofasSeneka.Išminčiausteiginysbuvosvarbusvisomsepo
choms,aktualusirmūsųlaikųžmonėms.Būtenttokįgyvenimo
kredopasirinkoistorikėDanguolėSabienė.Praeityjepatirtiir
išgyventiviražainesužlugdėtvirtosasmenybės,tikdarlabiau
sustiprinomeilęLietuvaiirnorąpadėtivisųvaldžiųignoruoja
miemskolegomsmokytojams.
Tokilnausnoroskatinamadaugiauneipriešketveriusme

tusD.SabienėsubūrėVilniaus,ŠalčininkųbeiTrakųrajonų
mokytojus ir įkūrėRytųLietuvosmokytojųsąjungą (LRMS).
BendraminčiaipirmininkevienbalsiaiišrinkoD.Sabienę.Są
jungosveiklaskirtamokytojamsprusinti.Gerai išmanydama
šių rajonų savitumąpirmininkė kelia kultūrinius, pažintinius
tikslus–plėstiLRMSnariųistorijosakiratį,įgyvendintiprojek
tą„GeriaupažinkimeLietuvosistoriją“.Sumanymaivykdomi
pagalnumatytąplaną.JaulankytasiBaltarusijoje,užsukantį
LDKpilis, Lenkijoje žingsniuota „Lietuvos karalių pėdomis“,
Latvijojekeliautabaltųkultūrosvieškeliais.
Ne išimtis iršiemetai.RLMS,bendradarbiaudamasukai

kuriaisEuroposparlamentarųbiurais,gavopakvietimąbalan
džio12–19d.aplankytiEuroposParlamentobūstinęStrasbūre.
Įspūdingonkelionėnbuvopakviestipatysaktyviausieji,vienaip
arkitaipVilnijoskraštuinusipelnęRLMSnariai.Laimėšįkart
nusišypsojo15lietuviųkalbosirkitųdalykųmokytojų.
PakeliuiįStrasbūrąlaukėapžvalginėekskursijaVokietijoje

poBerlyną.Visa kita dienapraleistaNiurnberge, senajame
viduramžiųmieste.Balandžio15d.susitiktasuLietuvosparla
mentaraisEuroposParlamente,apsilankytaEuroposTaryboje.
Laiko pakako ir pažinčiai suStrasbūru,PrancūzijosElzaso
regionosostine.Kitądieną,grįžtant įLietuvą,pasisvečiuota
Prahoje.
Kelionėsnuovargisblėsta,svečiosešalysepatirtiįspūdžiai

vislabiauryškėjairįsitvirtinaatmintyje.ORytųLietuvosmo
kytojųsąjungosnariai jaukraunasi lagaminusįnaująpažin
tinękelionę.Šįkartą– įTolminkiemį, įKristijonoDonelaičio
gimtąsiasvietas.

Liut gar da ČEPIENė
Vilniausr.Dūkštųpagr.m-kloslietuviųkalbosmokytoja,LRMSnarė
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