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Švietimo panorama
ŠMM dovana – Airijoje ir Anglijoje
besimokantiems lietuviams
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) į Monachano šv. Luiso vidurinę mokyklą
(Airija) išsiuntė vertingų lietuviškų knygų komplektą, kurį sudaro lietuvių literatūros,
visuotinės literatūros klasikos kūriniai, knygos apie Lietuvos istoriją.
„Gyvendami skirtingose valstybėse, esame viena lietuvių tauta, kurią jungia tie
patys rūpesčiai ar džiaugsmai. Todėl turime išlaikyti tvirtus ryšius, ugdyti bendruome
niškumą, skatinti vaikus ir jaunimą puoselėti savo gimtąją kalbą, kultūrą, papročius,
istorinę atmintį, kad stiprintume mūsų Tėvynę“, – sako švietimo ir mokslo ministras
Dainius Pavalkis.
Monachano šv. Luiso vidurinėje mokykloje mokosi apie 40 mergaičių iš Lietuvos.
Šią mokyklą kasmet baigia apie 10 lietuvių abiturienčių. Nuo šių mokslo metų mo
kykloje sudarytos sąlygos lietuviams mokytis lietuvių kalbos. Airija – vienintelė ES
valstybė, kurioje lietuviai gali laikyti pasirenkamąjį lietuvių kalbos egzaminą. Tokias
pat galimybes turi ir kitų ES šalių vaikai, besimokantys Airijoje.
Švietimo ir mokslo ministerijos dovanotomis knygomis galės naudotis sekmadie
niais veikianti Monachano lituanistinė mokykla „Lietuvos vaikai“, kurioje mokosi 66
lietuviai, dirba 9 mokytojos.
Ši ministerijos iniciatyva suteikti lietuvių kilmės mokiniams, besimokantiems užsie
nio šalių mokyklose, galimybę naudotis jų mokyklų bibliotekose esančiomis lietuviš
komis knygomis bus tęsiama. Planuojama mokyklų, kuriose mokosi lietuviai, biblio
tekoms dovanoti grožinės, istorinės literatūros, enciklopedijų ir kitų lietuviškų knygų.

Mobilioji mokslinė laboratorija pradėjo
kelionę po Lietuvos mokyklas
Mobilioji mokslinė laboratorija pradėjo kelionę po Lietuvos mokyklas. Mobiliojoje
laboratorijoje mokiniai galės išbandyti tyrėjo darbą – moderniausiais prietaisais atlikti
įvairius mokslinius eksperimentus. Išskirtinio dizaino vilkiko puspriekabėje įrengtoje
laboratorijoje paskaitų vienu metu galės klausyti iki 30 mokinių.
Pirmieji ją galėjo išbandyti Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos jaunieji tyrėjai.
Vizito programa šioje gimnazijoje buvo parengta pagal iš anksto mokinių pasirink
tas sritis. Gimnazistai kartu su mokslininkais tyrinėjo aplinką: oro taršą, vandens
telkinius, jų gyvūniją ir augaliją, geologinius radinius ir kt., atliko medicinos, fizikos,
chemijos tyrimus bei eksperimentus, sudominusius ne tik jaunuosius tyrėjus, bet ir
jų mokytojus, susipažino su lazerine įranga, klausėsi paskaitų.
Mobiliosios mokslinės laboratorijos, kitaip dar vadinamos „MoMoLab“, apsilankymo
mokyklose tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus moksliniais
metodais tyrinėti aplinką ir gamtą, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų.
Per 2–3 dienas truksiančią edukacinę programą 7–11 klasių mokiniai kartu su
mokslininkais atliks mokslo tiriamuosius darbus, klausysis paskaitų apie mokslo
naujoves, stebės demonstruojamus mokslinius eksperimentus. Laboratorijoje yra
sąlygos daryti fizikos, biologijos, gamtos mokslų, elektronikos ir robotikos, vaizdų ir
duomenų analizės tyrimus.
Planuojama, kad mobilioji laboratorija aplankys 80 Lietuvos mokyklų. Per vieną
vizitą bus atliekama ne mažiau nei 10 tiriamųjų darbų, mokiniams padės Vilniaus
universiteto mokslininkai. Mokiniai susipažins su šiuolaikiniais mokslinių tyrimų me
todais, dirbs su modernia moksline įranga, stebės eksperimentus ir patys juos atliks,
kurs ir įgyvendins mokslines idėjas, dar mokykloje įgis mokslinio darbo įgūdžių.
Mokyklos, norinčios, kad į jas atvyktų „MoMoLab“, turėtų užsiregistruoti interneti
niame portale www.jaunasis-tyrejas.lt.
Mobiliosios mokslinės laboratorijos vizitai į mokyklas rengiami įgyvendinant pro
jektą „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas“.
Projektą įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.
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Universitetų ir gimnazijų bendradarbiavimo plėtros kryptys
Vilniaus Žemynos gimnazijoje balandį surengta apskritojo
stalo diskusija „Universitetų ir gimnazijų bendradarbiavimo
plėtros kryptys“. Diskutuoti susitiko politikai, mokslininkai
ir pedagogai. Diskusijoje dalyvavo LR švietimo ir mokslo
ministerijos, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino tech
nikos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos
edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto atstovai, Vil
niaus gimnazijų direktoriai, Lietuvos gimnazijų asociacijos
tarybos nariai.

Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė
diskusijoje teigė, kad visų mūsų tikslas suteikti jaunam žmo
gui gerą išsilavinimą. Gimnazijų asociacijos prezidentas Ed
mundas Grigaliūnas pažymėjo, kad kalbėti apie gimnazijų
problemas reikia kuo platesnėje auditorijoje, nes jos svarbios
ne tik gimnazijoms, bet ir aukštajai mokyklai, savivaldybei bei
visuomenei. Ši diskusija yra tik kitų susitikimų ir diskusijų
startas.
Svarb u mot yv uotas studij ų pasir ink imas
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesi
nio mokymo departamento direktoriaus dr. Sauliaus Zybarto
teigimu, labai svarbus yra motyvuotas studijų pasirinkimas,
nes neteisingas pasirinkimas daug kainuoja valstybei. Minis
terija laukia pasiūlymų ugdymo modeliavimo klausimais. Yra
pastebėta, kad taikant prognozuojamą vertinimą, to vertinimo
pažymiai nesutampa su brandos atestato pažymiais – vadina
si, sistema veikia blogai. Reikėtų vertinimą pradėti anksčiau.
Vertinimo procese orientacija į popieriaus ir pieštuko testus
apriboja patį mokymąsi. Svarbu, kad moksleivis gebėtų rasti,
struktūrizuoti, vertinti informaciją. Taip pat aktualus yra mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas. Šioje srityje suderinus įvairius požiū
rius, būtų galima pasinaudoti struktūrinių fondų parama. Dėl
privalomo matematikos egzamino – jis pagrįstas reikalavimais
stojant į aukštąsias mokyklas. Tai vienas iš svarstomų objektų
švietimo ir mokslo sistemoje ir turėtų būti įteisintas 2016 m.
Galbūt tai būtų dviejų pakopų egzaminas. Ministerijoje taip pat
svarstomas klausimas dėl bendrojo ugdymo ir profesinio moky
mo mokyklų sujungimo. Tai būtų daroma regionuose, kuriuose
šiuo metu mokyklos yra pustuštės.
VGTU studijų prorektorius dr. Romualdas Kliukas skaitė
pranešimą „Mokomųjų dalykų tęstinumas VGTU. Kokių kom
petencijų trūksta pirmakursiams“. Į VGTU stoja apie 75 proc.
studijuojančiųjų technologinius mokslus. Stoja labai skirtingi
abiturientai, neturėdami aiškios motyvacijos. Dėl to reikėtų dirbti
su tėvais. Jeigu įstoja turėdami 10 balų vidurkį, tai universitete
geriausiu atveju vidurkis būna 8,3. Žinoma, veikia psichologinis
šokas, bet studentams reikia papildomai mokytis. Fizikos, che
mijos, matematikos mokytis jie paprasčiausiai nemoka. Neturi
nuoseklumo mokymosi procese, taip pat pasireiškia nemoty
vuotumas. Jeigu studentas iškrinta pirmame semestre, mokėti
už studijas nereikia, jei iškrinta antrame, reikia susimokėti. Tik
55 proc. išlaiko egzaminus iš pirmo karto. Svarbu, kad stu
dentai sugebėtų susirinkti informaciją, ją sisteminti, diskutuoti.
Jiems trūksta socialinės kompetencijos, mokėjimo ginti savo
nuomonę. Viena iš priežasčių – testų sistema bukina, nepadeda
sisteminti žinių. Kyla klausimas, kodėl užsienyje vaikai geba
dirbti po 16 valandų. Mes rengiame papildomus mokymus,
pratybas – vaikai nenori mokytis. Pimame kurse iškrinta apie
20 proc. studentų.
Vilniaus Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos
fakulteto dekanas dr. Algirdas Monkevičius skaitė pranešimą
„Bendradarbiavimas siekiant ugdymo dermės“, kuriame išsakė
mintis apie skirtingų lygmenų švietimo institucijų bendradarbia
vimą. Siekiant užtikrinti darnų visuomenės vystymąsi, reikia
darnios švietimo sistemos, lydinčios žmogų ir laiduojančios
asmeninio tobulėjimo galimybes nuo pat ankstyvos vaikystės.
Naudodamiesi švietimo paslaugomis mes jaučiame tam tikrus
trūkio taškus. Ugdymo darnos reikėtų paieškoti patiems (iš apa
čios), nelaukiant nacionalinės strategijos. Pranešėjas pristatė
asociacijos, įkurtos geografiniu principu, patirtį. Šiame projekte
dalyvauja du Vilniaus lopšeliai-darželiai, Baltupių progimnazija,
Žirmūnų gimnazija bei Mykolo Romerio universiteto Politikos
ir vadybos fakultetas. Ši švietimo bendruomenė sėkmingai
rūpinasi kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymo
sąlygomis, skatina veiksmingą visų institucijų bendradarbia
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vimą, šeimų ir socialinų partnerių įsitraukimą. Šio projekto
tikslų įgyvendinimo priemonės: konkrečių problemų analizė ir
sprendimai; bendradarbiavimas organizuojant studijų procesą;
studentų praktikų organizavimas; tyrimų ir apklausų organiza
vimas ir kt.
Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė
skaitė pranešimą „Universitetas – gimnazijai, gimnazija – uni
versitetui“. Siekiant išanalizuoti 2011–2013 m. Vilniaus miesto
gimnazijų mokinių stojimo į užsienio universitetus pasirinki
mus, apžvelgti bendradarbiavimo su Lietuvos aukštosiomis
mokyklomis gaires, išsiaiškinti gimnazijų vadovų nuomonę
apie privalomą matematikos egzaminą, buvo atlikta Vilniaus
gimnazijų vadovų apklausa. Atsakymus į anketos klausimus
pateikė aštuonios Vilniaus miesto gimnazijos. Paaiškėjo, kad
2013 m. studijas užsienyje pasirinko 11,04 proc. gimnazijas
baigusių abiturientų. 45 proc.buvusių gimnazijų abiturientų
išvyko studijuoti į Didžiąją Britaniją, 18 proc. pasirinko stu
dijas Olandijoje, 10 proc. Lenkijoje, 9 proc. Škotijoje, 6 proc.
Danijoje, 5 proc. Vokietijoje. Vyrauja socialinių mokslų studijų
kryptis – ją pasirinko 27 proc. minėtų abiturientų. Nuo 2011 iki
2012 m. išvykusiųjų studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas
sumažėjo nuo 10,9 iki 9,2 proc.
Ar pasiteisina gimnazijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbia
vimas? Požiūris į bendradarbiavimą iš esmės yra teigiamas.
Respondentų manymu, labiausiai pasiteisino laboratoriniai dar
bai VGTU, studijų programų pristatymas, iš dalies – paskaitos
universitetuose. Tačiau prieš vykdami į gimnazijas universitetų
atstovai galėtų geriau pasirengti, nors to negalima pasakyti apie
užsienio universitetų atstovus. Gimnazijų vadovų nuomone,
abejotina parodos „Studijos 2014“ nauda Vilniaus mokiniams,
nes į mokinių pateiktus klausimus stenduose dirbantys stu
dentai nesugebėjo atsakyti. Vienintelis pasiūlymas – susirasti
informaciją lankstinukuose. O tai netenkina gimnazijų mokslei
vių. Bendradarbiauti su universitetais reikėtų nuosekliai ir sis
temingai. Gimnazijos galėtų prisidėti aktyviau propaguodamos
Lietuvos universitetus. Universitetai galėtų aktyviai dalyvauti
diskusijose su mokyklomis ir įsiklausyti į išsakomą nuomonę,
taip pat kartu ieškoti tinkamų sprendimų. Reikėtų dirbti kartu.
Koks požiūris į privalomą matematikos egzaminą? Privalo
mas matematikos egzaminas negali ir neturi išspręsti akivaiz
džių dalyko mokymo problemų, kurios prasideda pagrindinėje
mokykloje ir tęsiasi iki dvyliktos klasės. Klausimas formuluotinas
taip: koks matematikos mokytojų ir matematinio ugdymo pro
gramų sudarytojų požiūris į matematikos mokymą Lietuvoje?
Matematikos egzaminas galėtų būti laikomas konkursiniam
balui sudaryti. Svarbiau yra ugdymo programos įgyvendinimas
ir tik tada egzaminas. Tiek gimnazijoms, tiek ir universitetams
reikėtų daugiau investuoti į gabiuosius mokinius.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ana
litikė Žemyna Pauliukaitė skaitė pranešimą „Svajonių studijos:
ar būsimieji studentai joms pasiruošę?“, kuriame atskleidė dalį
MOSTA daryto tyrimo, skirto Lietuvos studijų kokybės analizei,
rezultatų. Tyrimo metu kaip viena iš tikslinių grupių buvo ap
klausti 1170 moksleivių visoje Lietuvos teritorijoje. Apklausa
atskleidė, kad didžioji dalis ketinančiųjų studijuoti pasižymi
stipria motyvacija. 79 proc. apklaustųjų numato studijuoti
aukštosiose mokyklose. Iš jų 88 proc. norėtų studijuoti iš karto
baigę mokyklą. Apsisprendimui, ar studijuoti aukštojoje mokyk
loje, respondentų gyvenamoji vieta (kaimas ar miestas) įtakos
neturi, tačiau studijuoti dažniau planuoja aukštąjį išsilavinimą
turinčių tėvų vaikai. Tam taip pat įtakos turi, kokioje mokykloje
(gimnazijoje, vidurinėje ar profesinėje) mokosi respondentas.
Gimnazistai labiausiai linkę savo ateitį sieti su aukštuoju moks
lu. Universitetinės studijos trokštamos labiau negu koleginės.
Prob lemos
Vilniaus universiteto Studijų direkcijos Studijų komunikaci
jos ir informacijos skyriaus vedėja Sigita Kilkutė, skaitydama
pranešimą apie VU studentą šiandien ir ateityje, pastebėjo,
kad vienas iš iššūkių – mažėjantis stojančiųjų skaičius. Dau

giau nei pusė šalies gabiausių moksleivių renkasi VU studijas.
Daugiausia šimtukininkų studijuoja medicinos, politikos mokslų,
programų sistemų, teisės, ekonomikos, taikomosios fizikos
studijų programas. Per mokslo metus prarandama 12 proc.
studentų. Daugiausia studijų sutartis jų nutraukia per pirmąjį
pusmetį. Kad tinkamai pasirinktų, ką studijuoti, svarbu moks
leiviams padėti apsispręsti. Su VU dabar bendradarbiauja aš
tuonios gimnazijos, tačiau reikia plačiau bendradarbiauti. Dėl
privalomo matematikos egzamino VU požiūris palankus, nes
matematika – tai mąstymas, analizė, apibendrinimas. Šie ge
bėjimai būtini sėkmingoms studijoms įvairiose mokslo srityse.
Univ ersit eto ir gimnazij ų bend radarb iavimas
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) akademinių reikalų
direktorė doc. dr. Živilė Sederevičiutė-Pačiauskienė kalbėjo
apie Lietuvos edukologijos universiteto ir gimnazijų bendra
darbiavimo galimybes. Pranešėjos teigimu, daugėja studentų,
norinčių būti mokytojais. Universitete jie tam aktyviai ruošiasi,
todėl su mokykla norėtų bendradarbiauti ne tik praktikų metu,
bet ir dirbti savanoriais po paskaitų, kad įgautų daugiau mokyto
jui reikalingos patirties. Mokytojams tai būtų pagalba ruošiantis
pamokoms, organizuojant neformaliąsias veiklas. Dirbantiems
mokytojams LEU siūlo kvalifikacijai tobulinti rinktis magistro
studijų dalykus, kuriuos po vieną ar kelis mokytojai gali studi
juoti jiems patogiu laiku. Surinkus reikalingą kiekį kreditų, toks
kvalifikacijos tobulinimas gali būti įformintas kaip studijos, o už
neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas suteikiamas magistro
laipsnis. Šiuo metu itin aktualu mokytojams persikvalifikuoti
arba įgyti galimybę dėstyti mokykloje papildomą mokomąjį
dalyką: LEU siūlo dvejų metų dalyko modulio studijas. Aktua
lus bendradarbiavimas su mokyklomis ir populiarinant studijas
Lietuvoje. Būsimieji mokytojai turi geras studijų sąlygas, dalis
jų gauna tikslines 400 Lt stipendijas, visi gali gyventi Vilniaus
centre esančiuose bendrabučiuose, dalinių studijų išvykti į už
sienį, ten atlikti ilgalaikę ar trumpalaikę praktiką.
SIŪLYMAI
Darbo grupėse vyko diskusijos. Grupių darbui vadovavo
Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, Vilniaus
Simono Daukanto gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė,
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos direktorius Valdemaras
Kaupinis. Diskusijų pagrindu teikiamos pastabos ir siūlymai.
Universitetų ir gimnazijų bendradarbiavimo
kryptys bei formos:
••Gimnazijoms tūrėtų būti teikiami aiškūs studijų programos
aprašai;
••Būtinas įvairiapusis, analize pagrįstas aukštųjų mokyklų
prisistatymas;
••Reikalingos atvirojo kodo programos (universitetai mo
kykloms);
••Aukštųjų mokyklų dėmesys ir pagalba gabiems ir motyvuo
tiems mokiniams bei jų mokytojams;
••Gimnazijos privalėtų aktyviau kreiptis į universitetus ir at
siliepti į jų kvietimus. Bendradarbiavimas tarp gimnazijų ir
universitetų turėtų prasidėti jau pirmose gimnazijos klasėse.
Ar studijoms užsienyje reikalingos kitokios
kompetencijos nei studijoms Lietuvoje?
••Užsienio aukštosiose mokyklose studentai daugiau dirba
savarankiškai, studijos orientuojamos į darbo rinką (būtina
daugiau dirbti savarankiškai ir jausti atsakomybę);
••Dėstytojų ir studentų santykiai artimesni – vyrauja bendra
darbiavimo požiūris;
••Studentams reikia gebėti mokytis;
••Svarbu ugdyti praktinius įgūdžius ir komunikuoti;
••Aktualu turėti argumentuotą kompetenciją socialinių moks
lų srityje;
••Svarbu, kad studentai būtų iniciatyvūs ir kūrybiški.
Parengė Vytautas MANKEVIČIUS
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LEU bendradarbiaus su Alytaus kolegija ir
Alytaus miesto savivaldybe
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Alytaus ko
legija, siekdami bendradarbiauti Lietuvos aukštojo mokslo
plėtros, studijų ir mokslo tobulinimo srityse, taip pat plėto
dami tarpusavio ryšius, kovo 26 d. sudarė bendradarbiavi
mo sutartį, kuria LEU įsipareigojo sudaryti sąlygas kolegijos
absolventams tęsti studijas LEU, pripažįstant kolegijoje
studijuotų studijų programų metu įgytas kompetencijas.
Tą pačią dieną LEU pasirašė sutartį ir su Alytaus miesto
savivaldybe.

Leono Kleniausko nuotr.

LEU teiks kolegijos dėstytojams dalykinę ir metodinę pagal
bą, kvies juos dalyvauti universiteto renginiuose, mokslinėse ir
metodinėse konferencijose, edukologiniuose tyrimuose, teiks
kolegijos studentams informaciją apie LEU studijų programas
ir karjeros galimybes, kvies juos į atvirų durų dienas, taip pat
bendradarbiaus rengiant ir vykdant nacionalinius ir tarptauti
nius projektus. Bus sudarytos sąlygos kolegijos bendruomenės
nariams naudotis Lietuvos edukologijos universiteto biblioteka.
LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis pastebėjo, kad
su Alytaus miestu universitetas yra užsimezgęs puikius ryšius,
Alytaus moksleiviai yra koncertavę universitete, mokytojai ir
dėstytojai yra dalyvavę mokslinėse konferencijose. Universiteto
profesorė Aldona Vilkelienė dirba Alytaus muzikos mokykloje
direktore. O su Alytaus kolegija ryšiai dar tik mezgasi ir tikimasi,
kad studentai, baigę studijas Alytaus kolegijoje, jas tęs LEU.
„Ne visos specialybės nukreiptos vien tik į mokyklą, yra ir kitų
sričių“, – teigė A. Gaižutis.

LEU Mokslo ir plėtros prorektorius prof. Aivas Ragauskas
džiaugėsi, kad jau yra suplanuoti bendri konkretūs moksliniai
tyrimai. Taip pat jis pabrėžė, kad sutartis gera ir tuo, jog joje
numatytos konkrečios ir abiem šalims svarbios veiklos. Jau yra
suplanuota atlikti bendrus mokslinius tyrimus, įtraukiant Alytaus
miesto mokytojus ir LEU magistrantus.
Alytaus kolegija įsipareigojo derinti su LEU tų pačių studijų
krypčių programas, skatinti kolegijos studentus tęsti studijas
universitete, sudaryti sąlygas universiteto studentams atlikti pe
dagoginę praktiką kolegijoje, taip pat atskiru susitarimu kviesti
LEU dėstytojus vertinti kolegijos studijų programų rezultatus,
dalyvauti studentų baigiamųjų darbų gynimo ir kvalifikacinių
komisijų darbe, vadovauti kolegijos studentų baigiamiesiems
darbams ir juos recenzuoti. Be to, įsipareigota sudaryti sąlygas
bendrai mokslinei tiriamajai veiklai, bendradarbiauti rengiant ir
vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus.
Bendradarbiavimo sutartyje tarp LEU ir Alytaus miesto savi
valdybės numatoma sudaryti sąlygas tobulinti studijų, sporto,
kultūros ir verslo kompetencijas, stiprinti teorijos ir praktikos ryšį.
LEU rektorius A. Gaižutis, kalbėdamas apie sutartį su Alytaus
miesto savivaldybe, pripažino, kad ši sutartis – didelė abipusė
nauda. „Jūs galite pasinaudoti mūsų pajėgomis labai įvairiose
srityse: mokytojų perkvalifikavimo, naujų kompetencijų jiems
suteikimo ir kitur.“ Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis
Krasnickas dėkojo universitetui už suteiktą garbę ir galimybes.
LEU kartu su Alytaus kolegija, Alytaus krašto mokslininkų
draugija „Vizija“ ir kitomis suinteresuotomis Alytaus miesto
įstaigomis bei organizacijomis vykdys aktualius švietimo, kul
tūros, sveikatos, sporto, ekonomikos ir verslo mokslo tyrimus,
dalyvaus mokslo populiarinimo projektuose. Taip pat informuos
Alytaus miesto mokinius apie stojimą į LEU, mokymosi jame
sąlygas ir teiks informaciją apie miesto abiturientų mokymąsi
universitete.
Alytaus miesto mokytojams bus teikiama įvairi dalykinė ir
metodinė parama. Kai galės, LEU padės mokykloms moder
nizuoti ugdymo procesą. Alytaus savivaldybė šia sutartimi
įsipareigoja sudaryti sąlygas LEU dėstytojams, magistrantams
ir doktorantams bendrai vykdyti mokslinius tyrimus, kompeten
cijos tobulinimo (kvalifikacijos tobulinimo) programas švietimo,
kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigose, sudaryti sąlygas
LEU studentams atlikti pedagoginę praktiką miesto savivaldy
bės mokyklose.
Jau numatyta, kad 2014 m. LEU rektorius A. Gaižutis daly
vaus Alytaus mokytojų šventinėje sueigoje.

Jaunojo pedagogo akademija
Į Lietuvos edukologijos universitetą (LEU) iš įvairių Lie
tuvos miestų ir mokyklų susirinko dvidešimt 11–12 klasių
mokinių, kurie parodė didžiausią motyvaciją tapti mokyto
jais. LEU rengtoje Jaunojo pedagogo akademijoje jie visą
savaitę mokėsi ir geriau pažino pedagogo profesiją, ugdė
lyderystės, bendravimo, komandinio darbo ir organizavi
mo įgūdžius.
Į akademiją dalyviai atrinkti pagal motyvacijos stiprumą ir
mokymosi mokykloje rezultatus. Kiekvienas akademijos dalyvis
turėjo pateikti motyvacinį rašinėlį „Kodėl verta būti mokytoju?“,
mokytojo parašytą rekomendacinį laišką ir klasės auklėtojo
patvirtintą paskutinio semestro pažymių vidurkį.
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Akademijoje jie galėjo pažinti studentišką gyvenimą, sužinoti
apie studijas Lietuvos edukologijos universitete. Moksleiviai
gyveno universiteto bendrabutyje, lankė paskaitas, kurias vedė
ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Kiekvieną dieną akademijos
dalyviai susitikdavo su skirtingų profesijų atstovais, vykdė ap
linkinių nuomonės tyrimą apie pedagogo profesiją. Pasiskirstę
užduotis jie kalbino universiteto bendruomenę: rektorių, dės
tytojus, studentus.
Pasak LEU rektoriaus Algirdo Gaižučio, mokytojo profesija –
viena sudėtingiausių žmogiškų profesijų, nes ji – misionieriška.
Mokytojas – valstybės garantas, padedantis išlaikyti valstybin
gumo pagrindus, užtikrinti tautos tapatybę. Ateities mokytojas
išliks plataus akiračio. Tobulėjanti technika nepakeis ugdymo
ir lavinimo prasmės.

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

LEU studentai Jaunojo pedagogo
akademijos dalyviams tvirtino, kad
pedagogas – ne tik kitų žmonių
ugdytojas, kvalifikuotas švietėjas,
padėjėjas ir draugas, bet taip pat
ir asmuo, kuris įkvepia ieškoti dau
giau atsakymų.
„Mane sužavėjo galimybė įvairių
užsiėmimų metu susipažinti su Lie
tuvos edukologijos universiteto ben
druomene, aplinka, sužinoti apie
mokymo programas. Ypač patiko
proga į viską pažvelgti iš visiškai
naujos perspektyvos, nes gyveni
mas bendrabučiuose ne tik leidžia
susitapatinti su studentais, bet ir
pažinti jų kasdienybę“, – sakė Mažeikių Merkelio
Račkausko gimnazijos moksleivė Agnė Dulkytė.

Dėstytojai teigė, kad
mokytojas yra įvairiapu
siška asmenybė, turinti
didaktinių, kultūrinių žinių. Jis prisideda prie
žmogaus intelektinio ir
dvasinio pasaulio kū
rimo. Į mokinių klausimą „Ar verta būti mokytoju?“ dėstytojai
atsakė teigiamai, nes verta dirbti dėl didelės moralinės grįžta
mosios vertės, dinamiškos darbo specifikos.

Jaunojo pedagogo akademijos organizato
riai džiaugėsi pavykusiu projektu ir žadėjo, kad
akademija taps kasmetiniu renginiu. Pagrindinis
akademijos tikslas yra parodyti mokiniams, kad
Lietuvos edukologijos universitete yra įdomu ir
galima daug išmokti. LEU bendruomenė tikisi,
kad ši akademija pažangiausius Lietuvos moks
leivius kasmet supažindins su pedagogo profe
sija ir studijomis vieninteliame Lietuvoje plataus
profilio pedagogus rengiančiame universitete.
Milena Puchova
LEU ryšių su visuomene specialistė

Pavasarinis seminaras užsienio lietuviškų mokyklų
mokytojams vyko Rygoje
Balandžio 11–12 d. Rygos lietuvių vidurinėje
mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo semina
ras „Inovatyvūs mokymo metodai lietuvių kalbos
pamokoje“. Į seminarą atvyko 25 lietuvių kalbos
ir pradinių klasių mokytojai iš lietuviškų mokyklų,
esančių Rimdžiūnuose ir Pelesoje, Seinuose,
Punske bei Vidugiriuose, kartu žinių sėmėsi
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokytojai.
Aktualią seminaro temą pasiūlė patys moky
tojai, nes mokymo(si) metodų įvairovė leidžia
pamokas padaryti veiksmingesnes, žaismin
gesnes, pritaikomas pagal mokinių amžių ir
gebėjimus. Pirmą seminaro dieną iki pietų ste
bėjome atviras lietuvių kalbos pamokas Rygos
lietuvių vidurinės mokyklos 10 ir 12 klasėse bei pradinėse – 2
ir 3 – klasėse. Aptardami šios mokyklos mokytojų Jolantos
Nagle, Daivos Isakienės, Reginos Krikščiūnaitės, Giedrės
Kulešovienės pamokas, seminaro dalyviai labai gerai vertino
metodiškai įdomias pamokas, mokytojų santykį su mokiniais.
Antrą dieną su seminaro dalyviais dalykiškai bendravo Lietu
vos edukologijos universiteto dėstytoja dr. Zita Nauckūnaitė ir
lektorė Nijolė Toleikytė. Jos kalbėjo apie skaitymo strategijas,
grožinio ir negrožinio teksto skaitymą, klausymo, kalbėjimo ir
rašymo integravimą pamokose, per praktinę veiklą seminaro
dalyvės išbandė lektorių pasiūlytus įvairiausius lietuvių kal
bos mokymo metodus. Apibendrindamos seminarą dalyvės
pažymėjo, kad šią temą būtų galima pratęsti – tai visuomet
aktualu, įdomu ir praktiškai panaudojama pamokose. Taip pat
užsienio lietuviškų mokyklų mokytojus domina mokinių mo
tyvacija. Užsienio lietuvių švietimo skyrius pažadėjo mokyto-

jams kitame seminare nagrinėti šiuos jiems aktualius klausimus.
Pasivaikščiojimas po Rygą – šių metų Europos kultūros
sostinę – dar viena, tik šįkart kultūrinė, seminaro programos
veikla. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos moky
toja Regina Krikščiūnaitė pasakojo Rygos miesto istoriją, daug
legendų ir padavimų, tikrų ir išgalvotų istorijų.
Seminaro organizatorius Vilniaus lietuvių namų Užsienio
lietuvių švietimo centras vasarą jau planuoja naują užsienio
lietuviškų mokyklų mokytojams seminarą multikultūrinio ug
dymo tema ir nuoširdžiai dėkoja Rygos lietuvių vidurinės mo
kyklos direktorei Aldonai Treijai ir pavaduotojams D. Isakienei,
J. Naglei ir Rolandui Žalnieriui už pasidalijimą patirtimi bei šiltą,
malonų priėmimą
Irina Mickutė
Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus
vyresnioji metodininkė
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Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ baigiamoji konferencija
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis
mokymosi, darbo ir saviraiškos kelias. Sėkminga karjera – tai
ne tik profesiniai pasiekimai, bet ir gebėjimas derinti darbą,
laisvalaikį, asmeninį gyvenimą, pasitenkinimas savo gyvenimo
kelio pasirinkimu.
Siekdamas užtikrinti mokinių ugdymą karjerai, profesinį infor
mavimą ir profesinį konsultavimą bei stebėseną, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) nuo 2010 m. vykdė na
cionalinį projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių su
kūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“
Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (I etapas) pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę
„Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.   
Projektu buvo siekiama tobulinti profesinio orientavimo pa
slaugas bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo
įstaigose. Šiuo tikslu buvo apmokyti 1 655 bendrojo ugdymo
mokyklose, profesinio mokymo įstaigose bei savivaldybių te
ritorijose dirbantys švietimo pagalbos specialistai, mokytojai ir
psichologai. Įgyvendinant projektą buvo sukurtos priemonės:
parengta bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo
įstaigų mokinių ugdymo karjerai programa, mokinio knyga,
mokytojo knyga, mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplankas,
sukurta mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė MUKIS,
orientuota į mokinį, karjeros paslaugų informacijos sklaidą ir
tikslinių grupių (mokinių, karjeros veiklų koordinatorių, konsul
tantų, kitų pedagogų, tėvų, neformaliojo ugdymo specialistų
bei darbo pasaulio atstovų) bendradarbiavimą. Mokyklų psi
chologams nupirktos asmenybės psichologinių tyrimų, profe
sinių interesų nustatymo metodikos, parengta daug pagalbinių
dokumentų (standartų, koncepcijų, aprašų). Dalis priemonių
pritaikytos darbui virtualioje erdvėje. Daug dėmesio skirta atvi
ros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS)
turinio plėtrai: parengta 1 500 neformaliojo ugdymo programų
aprašų, 1 500 profesijų aprašų, 300 profesijas iliustruojančių
nuotraukų, 50 profesijas populiarinančių filmų.
Įgyvendinant projektą šalies bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose mokiniams buvo teikiamos siste
mingos ir inovatyvios profesinio orientavimo paslaugos. Paslau
gas teikė 1 210 įdarbintų karjeros specialistų. Jie organizavo
ir vykdė mokinių profesinį orientavimą: profesinį informavimą,
profesinį konsultavimą, ugdymą karjerai. Karjeros specialistai
padėjo mokiniams rengti karjeros planus, vedė ugdymo karjerai
užsiėmimus, organizavo karjeros dienas, profesinio veiklinimo
ir kitus renginius. Projekte dalyvavo 884 bendrojo ugdymo mo
kyklos ir 67 profesinio mokymo įstaigos.
Bendradarbiaujant kartu su kitomis institucijomis buvo atlikta
studija „Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė
ir įgyvendinimo rekomendacijos“, jos pagrindu parengtas „Ug
dymo karjerai stebėsenos sistemos modelio aprašas“, sukurti
profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos rodikliai
ir jų aprašai, sukurta ir į švietimo valdymo informacinę sistemą
(ŠVIS) integruota ugdymo karjerai stebėsenos duomenų pil
dymo, rodiklių skaičiavimo, stebėjimo ir analizės informacinė
sistema (UKSIS).
Šių metų balandžio 17 d. įvyko baigiamoji projekto konferen
cija. Į renginį susirinko daugiau nei šimtas dalyvių, juos pasvei
6

kino švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė
ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius
Algirdas Sakevičius. Konferencijos pranešimų seriją pradėjo
ir projekto tikslą, uždavinius bei pasiektus rezultatus aptarė
šio straipsnio autorius.
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos karjeros mokytoja,
LMNŠC karjeros konsultantė Giedrė Valaitienė, pasakojo, ko
kių priemonių reikia, kad mokykloje efektyviai veiktų ugdymo
karjerai centras, aptarė, su kokiomis problemomis dažniausiai
susiduriama.
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos karjeros koordinatorė Gra
žina Gudonienė apžvelgė savo atliktą mokslinį tyrimą „Ugdymo
karjerai koordinatoriaus vieta bendrojo ugdymo sistemoje ir
jo veiklos įtaka socialinės atskirties prevencijai“. Pasak lekto
rės, karjeros specialisto veikla yra ir kaip socialinės atskirties
prevencijos priemonė – ji padeda mokiniui suvokti poreikius,
interesus, polinkius, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus,
intelektą, charakterį, vertybines orientacijas, suteikia vidinių
galių, pasitikėjimo savimi. G. Gudonienė pabrėžė, kad ypatingą
reikšmę ugdymo karjerai veikloje turi karjeros plano rengimas –
jis padeda mokiniui susisteminti savęs, socialinės aplinkos,
darbo pasaulio pažinimo kompetencijas, leidžia numatyti ateitį.
Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius, karjeros
konsultantas Henrikas Vaicekauskas kalbėjo apie ugdymo kar
jerai iššūkius, su kuriais susiduria švietimo pagalbos tarnybose
dirbantys specialistai. Jo teigimu, pirmasis iššūkis – įžvelgti
vaikų potencialą, antrasis – atsisakyti eksperto vaidmens ir
aklai nesikliauti populiariais asmenybės testais, trečiasis –
rengti ne būsimai profesijai, o padėti mokiniui atrasti save.
Karjeros konsultantas įsitikinęs, kad privalu siekti sisteminio
ugdymo karjerai, į šią veiklą įtraukiant darbą su pedagogais,
mokiniais ir tėvais.
Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų
centro vadovas dr. Vidmantas Tutlys pasakojo apie rengimąsi
profesinei veiklai ir karjeros valdymo ypatumus profesinio moky
mo įstaigose. Apie šiandienos darbo rinkos realijas ir darbdavių
lūkesčius šnekėjo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
atstovas Vaidotas Levickis.
Konferencijos dalyviai susipažino su ugdymo karjerai ypatu
mais kitose šalyse. Viešnia iš Latvijos dr. Inta Jaunzemė kalbėjo
apie ugdymo karjerai iššūkius ir jaunimo nedarbo problemų
sprendimo būdus, ugdymo karjerai projektus, vykdomus Lat
vijoje. Apie rengimosi karjerai sistemą ir praktiką JAV dalijosi
mintimis Lietuvos edukologijos universiteto Studijų rinkodaros
ir karjeros skyriaus vedėja Sandra Četrauskienė.
Konferencijoje dalyvavę pranešėjai pabrėžė projekto reikalin
gumą ir svarbą, džiaugėsi pasiektais rezultatais, nes profesinio
orientavimo paslaugos šiandien pasiekia jau apie 300 tūkst.
šalies mokinių, iš jų 88 tūkst. projekto metu rengė savo kar
jeros planus.
Projektui baigiantis profesinio orientavimo sistemos iššūkiai
lieka aktualūs, todėl ypač svarbu užtikrinti veiklų tęstinumą.
Pabrėžtina, kad visos karjeros paslaugos ir priemonės yra
glaudžiai tarpusavyje susijusios, jos turi būti nuolat, nenutrūks
tamai vykdomos.
Rimantas Pranskaitis
Projekto vadovas
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Karjeros diena
„Į gyvenimą 2014“

Joniškio „Aušros“ gimnazijos trečių
klasių mokiniai gegužės 12-ąją da
lyvavo karjeros dienoje „Į gyvenimą
2014“. Net 132 gimnazistai, lydimi
mokytojų, tądien lankėsi Joniškio ra
jono įmonėse, įstaigose, bendrovėse.
Tokį projektą gimnazija vykdo jau nuo 2000 metų.
Ši karjeros diena skirta padėti mokiniams apsispręsti, kur
toliau mokytis baigus gimnaziją, planuoti savo ateitį. Supažin
diname mokinius su Joniškio mieste veikiančiomis įmonėmis, jų
darbo specifika, specialistų veiklomis darbo vietose, profesijo
mis, kurios reikalingos tose įmonėse, ir darbuotojams keliamais
reikalavimais. Sudarome sąlygas mokiniams „prisiliesti“ prie
konkretaus darbo.
Mokinius priėmė Joniškio rajono policijos komisariatas,
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kultūros centras, vaikų lop
šelis-darželis „Saulutė“, pramogų centras „Žilvinas“, UAB „Jo
niškio duona“, UAB „Miltinuko receptas“, ŽŪB „Delikatesas“ ir
Joniškio ligoninė.
Mokiniai maloniai pabendravo su verslininku Henriku Mi
kalkėnu, jis papasakojo gimnazistams savo sėkmės istoriją

Įvertinę kylantį ekonomikos, finan
sų, verslumo ir lyderystės įgūdžių
poreikį, subūrę socialinius ir idėjas
palaikančius partnerius – VšĮ „Lie
tuvos Junior Achievement“, Alytaus
kolegiją, banką „DNB“, Alytaus krašto
verslininkų asociaciją – šiandien di
džiuojamės, kad Putinų gimnazijoje
vykdoma neformaliojo ugdymo pro
grama yra išskirtinė.

ir linkėjo atsakingai rinktis profesiją.
Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
teko nerti į vandenį su naro kostiumu,
kopti virve ir patirti, ką reiškia būti
gaisrininku. Vaikų lopšelyje-daržely
je mokiniai sužinojo, kiek daug reikia
turėti kantrybės ir atsakomybės, dirbant su mažais vaikais.
Bendrovėse, užsiimančiose maisto gamyba, jaunimas sužinojo,
kaip gaminami, paskui užšaldomi koldūnai, blyneliai, cepelinai,
kaip vyksta mėsos perdirbimo procesas, kaip kepama duona
ir pyragai. Joniškio ligoninėje gimnazistai apsilankė įvairiuose
skyriuose, operacinėje, druskų kambaryje. Kultūros centre
jaunimas daug sužinojo apie teatrinę ir koncertinę veiklą, su
sipažino su savo darbą mėgstančiais kultūros darbuotojais.
Policijos komisariate iš arčiau teko pamatyti policininkų kas
dienybę.
Tikime, kad ši karjeros diena mokiniams buvo naudinga ir
kitais mokslo metais jiems bus lengviau pasirinkti, kur stoti.
Stasė Stulginskie
 nė
Joniškio „Aušros“ g-jos karjeros koordinatorė

Vakar svajojom –
šiandien esm verslūs

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose
mokiniams skirtų verslumo mokyklų
yra, tačiau jos dažniausiai – moka
mos. Mūsų gimnazijos verslo mokykla
yra finansuojama iš mokinio krepšelio
lėšų ir prieinama visiems motyvacijos
nestokojantiems, veržliems, kūrybiš
kiems Putinų gimnazijos mokiniams.
Rengdami programos turinį gimnazi
jos mokytojai nesitikėjo, kad įvairių
verslo įmonių atstovų vizitai natūraliai papildys jaunųjų versli
ninkų patirtį. Kaip pavyzdys paminėtinas verslininko Antano
Guogos vizitas. Daugeliui jis žinomas kaip Tony G., puikus
pokerio žaidėjas, sėkmingas verslininkas ir šalies krepšinio
gelbėtojas. Laukia antras susitikimas su „Swedbank“ atstove
Odeta Bložiene ir kt.
Verslumo mokyklos I, III klasių mokiniai mokosi pagal nefor
maliojo ugdymo keturmetę programą, kurioje dėstomi kursai –
verslas, lyderystė, verslo (anglų) kalba ir kt. Praktinės veiklos
įmonėse šiuo metu derinamos su VšĮ „Versli Lietuva“ valdybos
pirmininke, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidente
Aldona Dalia Matukiene. Verslumo mokyklos mokinių laukia
praktika Alytaus įmonėse, gal net verslumo vasaros stovykla,
kuriai pradiniu finansavimu jau pasirūpinta. Drauge su mokiniais
lankytasi DNB banke, banko vadovybė gimnazistus supažin
dino su veikla nuo paskolų teikimo iki banko valdymo. Vyko
praktiniai užsiėmimai Alytaus kolegijoje, svečiuose lankėsi
organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ vadovas Eugeni
jus Savičius. „Putinų gimnazijos verslumo mokykla drauge su
Robotikos akademija jau kuria inovatyvų produktą“, – pabrėž
damas abipusio bendradarbiavimo svarbą teigia ekonomikos
mokytojas Donatas Vasiliauskas. Dvejų metų „Comenius Regio“
projekto „Profesinė plėtra be sienų“ partneriai iš Jungtinės Ka
ralystės pakvietė bendradarbiauti rengiant naują paraišką ir ją
teikti „Erasmus+“ programai, kad būtų galima keistis verslumo
idėjų patirtimi.

Socialinio verslumo mokykloje, vei
kiančioje Alytaus Putinų gimnazijoje,
šiuo metu įkurtos net penkios moks
leivių įmonės: „DecoDrink“ dekoruoja
puodelius, „Unmuted“ organizuoja
renginius ir koncertus, „Buen Alfato“
gamina kosmetiką ir muilą, „TutiMe
mories“ orientuojasi į fotografiją ir vie
netinių fotoalbumų gamybą, o „Photo
shoot“ veiklos kryptis – fotografija ir
renginių filmavimas. „Siūliau įmonėms
susijungti, bet mokiniai nepanoro. Vei
kia konkurencijos principas“, – tvirtina
mokytojas D. Vasiliauskas.
Didžiuojamasi, kad antrus metus
veikianti „DecoDrink“ vieną jaunųjų
verslininkų kartą jau išugdė – šiandien
įmonėje dirba jaunesnieji gimnazis
tai, įmonės valdymo vairą perėmę iš
vyresniųjų. Pasak „DecoDrink“ pre
zidentės Akvilės Sabaliauskaitės, jų
tikslas piešti ne tik ant puodelių, bet ir ant lėkštučių, šaukštelių.
Kaip vieną iš įgyvendintų naujovių šiais mokslo metais jaunoji
verslininkė įvardija ir savitą piešimo stilių. Pirmasis pripažini
mas atėjo iš Belgijos – Europos flamandų mokinių mokomųjų
bendrovių mugėje Antverpene mūsų jaunieji verslininkai pelnė
trečią vietą. Unikalius rankų darbo kūrinius gaminantys jau
nieji verslininkai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su veiklą
plečiančia Alytaus įmone „Burneika Sports“. Sėkmę liudija ir
fotografijos žurnalo „Bzn start“ puslapiuose skelbiamos ap
dovanotos išradingiausios pradedančiosios įmonės Lietuvoje,
tarp jų puikuojasi ir „DecoDrink“ bei „Unmuted“.
Pasak gimnazistų verslą koordinuojančio mokytojo D. Vasi
liausko, tie mokiniai, kurie dar mokyklos suole susipažįsta su
verslu, geba lengviau bendrauti, susirasti bendraminčių, kurti
ir skleisti idėjas. „Tokiam žmogui gyvenime daug lengviau ne
gu tam, kuris nieko nedarė ar tiesiog žaidė kompiuteriu. Apie
90 proc. mokinių, kurie dalyvavo mokomųjų mokinių bendro
vių programoje, vienaip ar kitaip susiję su verslu ir yra tiesiog
sėkmingi žmonės“, – įsitikinęs D. Vasiliauskas. Tikimės, kad
verslumo mokykloje patirties įgiję gimnazistai ir gyvenime bus
praktiški, veiklūs ir nuoseklūs.
Vyta Šiugždinienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
P.S. Straipsnyje panaudoti keli „Alytaus naujienų“ žurnalistės
Indrės Mikailionytės interviu fragmentai.
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Edukacinių idėjų inkubatorius:
dar vienas žingsnis į veiksmingą švietimo pagalbą
Vilniuje balandžio 14 dieną vyko respublikinis edukacinių
idėjų inkubatorius „Visavertės švietimo pagalbos užtikrini
mas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio
(priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose“, kurį rengė
Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla kartu su Lietuvos švieti
mo pagalbos asociacija. Renginyje dalyvavę ikimokyklinių
įstaigų vadovai, vaiko gerovės specialistai, keturių Lietuvos
asociacijų valdybos nariai, kiti specialistai siekė išgryninti
problemas ir pateikti jų galimus sprendimus.
Ugdymo įstaigų vadovai diskusijose įvardijo specialistų etatų
stokos problemą, kuriai įveikti kaip galimas sprendimas buvo
nurodytas mobiliųjų švietimo pagalbos konsultantų grupių kū
rimas. Šie konsultantai galėtų padėti įstaigoms, neturinčioms
pagalbos specialistų komandos. Buvo diskutuojama galimybė
grįžti prie atestacinių nuostatų redakcijos, kur metodininko
kvalifikacinei kategorijai būtina veikla miesto lygmeniu, o eks
perto – respublikos lygmeniu, ir būtent iš tokių specialistų,
siekiančių įgyti aukštesnes kvalifikacines kategorijas, formuoti
mobiliąsias pagalbos komandas. Inkubatoriuje daug dėmesio
skirta tėvų švietimo poreikio analizei, išgryninant situaciją ne
tik apie tradicinį tėvų švietimą, bet ir siūlant galimybę inicijuoti
norminiais dokumentais reglamentuotą tėvų mokymo progra
mą, prieš vaikui ateinant į ikimokyklinio ar pradinio ugdymo
įstaigą, sėkmingu pavyzdžiu laikant įtėvių ir globėjų mokymo
programą PRIDE.
Vadovai susirūpinę išsakė, kad savivaldybės, kaip steigėjos,
atstovų atliekama konsultacinė funkcija visiškai nematoma,
kad sulaukia daugiau kontrolės ir priekaištų negu patarimų,
kad neveiksminga finansų vadyba. Daug kritikos teko ir nor
minių dokumentų bazei, susijusiai su specialiųjų poreikių vaikų
ugdymu, nes visgi labai sudėtinga padėti vaikui, kai tėvai ne
visuomet ugdymo įstaigoms pateikia medikų ar pedagoginių
psichologinių tarnybų išvadas ir rekomendacijas, siekdami
apsaugoti vaiką nuo stigmavimo.

Renginyje išdiskutuota ir vaiko gerovės komisijos bejėgiškoji
dalis, kad anksčiau visose reikiamose darbo grupėse dalyvau
davo tie patys pedagogai, tačiau kiekviena grupė turėjo labai
aiškias ir apibrėžtas funkcijas, o dabar tai sujungus į vienos
komandos veiklą dažnai sutrinkama ir nebežinoma ko griebtis.
Renginio organizatorių pasirinkto ugdomojo sektoriaus – ikimo
kyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo specialistai pasi
džiaugė būtent jų segmentui būdingu tėvų dalyvavimu ugdymo
procese. Pasak direktorių, bent aštuoni iš dešimties tėvų ateina
visada, padeda, aktyviai dalyvauja renginiuose, šventėse kartu
su vaikais. Tai labai aukštas rodiklis, kurį sudėtinga pasiekti
kitose ugdymo pakopose.
Renginyje nuskambėjo ne viena frazė apie užsienio šalių
patirtį, perimamą nepamatavus, daliniais elementais, iki galo
neištyrus pritaikomumo, todėl dažniau atnešančią žalos nei
naudos vaikui. Bene labiausiai nuomonės išsiskyrė dėl spe
cialiųjų vaikų integracijos į grupes: pedagogai diskutavo, kad
nors jei teoriškai ir pažeidžiamos vaiko teisės, tačiau tokiems
vaikams kur kas palankiau dirbti atskiromis grupėmis, atsižvel
giant į konkretų sutrikimą ar negalią, nei integruoti juos į ben
dras grupes su negalių neturinčiaisiais ir atimti iš jų nemenką
pedagogo dėmesio dalį. Bet oponentai teigė, kad tokiu būdu ir
sukuriame stigmavimą vaikui, turinčiam negalią, ir to taip bijo
tėvai, todėl nepateikia įstaigoms sveikatos tikrinimo išvadų.
Inkubatoriaus dalyviai pasidžiaugė renginio praktine verte:
juk visuomet malonu pasiguosti, pasitarti apie metodus. Ne
vienas specialistas išsitarė, kad tokių renginių reikia ir daugiau,
kad vyktų konsultacijos, aptarimai, refleksijos, paieškant kitokių
formų nei įprasti seminarai. Šio renginio nauda nesuabejojo ir
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios
pedagogikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Motuzienė bei
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto doc. Sigita Lesinskie
nė, kurios šio renginio praktinę reikšmę siejo su skirtingomis
pedagogų patirtimis.
Saulė Šerėnien
 ė
Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė

Aptarta monografija
„Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje“
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (KPKC) bibliotekoje
mokslininkų ir praktikų bendruomenei buvo pristatyta mo
nografija „Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos
kaitoje“. Leidinio autorės – Kauno technologijos universiteto
(KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edu
kologijos katedros prof. Liuda Šiaučiukėnienė ir Kauno miesto
savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
doc. dr. Ona Visockienė. Monografiją recenzavo Vytauto Didžio
jo universiteto prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė ir Lietuvos
edukologijos universiteto prof. habil. dr. Ona Monkevičienė.
Monografija skirta ne tik pedagoginių studijų studentams,
edukologijos magistrantams, doktorantams, bet ir mokytojams,
dėstytojams, mokyklų vadovams bei visiems, dirbantiems pe
dagoginį darbą.
Monografijos pristatyme dalyvavo KTU Socialinių, humani
tarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos katedros vedėja
prof. dr. Brigita Janiūnaitė, prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė,
prof. Irena Leliūgienė, prof. Edita Štuopytė ir kiti akademinės
bendruomenės nariai, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir
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ugdymo skyriaus vedėjas dr. Antanas Bagdonas, kiti savival
dybės specialistai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai.
Prof. dr. B. Janiūnaitė, sveikindama monografijos autores ir
džiaugdamasi jų darbo aktualumu, teigė, kad pasikeitus švie
timo sistemai reikia kitokio požiūrio į mokymą ir mokymąsi,
o mokytojui reikia kitaip dirbti. Mokymasis yra suprantamas
plačiąja prasme, jis tęsiasi visą gyvenimą. Mokymasis siaurą
ja prasme yra susietas su ugdymo tikslais ir mokymo proceso
organizavimu. Tai edukacinė paradigmos kaita – nuo mokymo
link mokymosi. Šis leidinys padės mokytojams mokinius ugdyti
ir mokiniams ugdytis kritiniu mąstymu pagrįstus savęs pažinimo,
vertinimo ir pasirinkimo gebėjimus.
Prof. habil. dr. P. Jucevičienė puikiai įvertino diferencijuotojo
mokymo(si) sistemos teorinį pagrindimą, konceptualų požiūrį į
individualizavimą ir diferencijavimą, mokymo(si) diferencijavi
mą ugdymo kaitos sąlygomis, diferencijuotojo mokymo virsmo
prielaidas, diferencijuotojo mokymo(si) sistemą, diferencijuotojo
mokymo(si) įgyvendinimo situacijos analizę.
Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas dr. A. Bagdonas mo
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nografiją apžvelgė praktiniu požiūriu. Jis pabrėžė, kad teorija
turi būti kuo arčiau gyvenimo. Tuo ir vadovavosi autorės, rašy
damos šią mokslo monografiją. Monografija leidžia bendrojo
ugdymo mokyklų vadovams ir mokytojams remtis šiuolaikiniu
požiūriu į diferencijuotą mokymąsi.
Knygos autorė prof. L. Šiaučiukėnienė priminė, kad tai tęsinys
darbo, kurį 1997 m. susistemino knygoje „Mokymo individua
lizavimas ir diferencijavimas“. Dr. O. Visockienė pasidžiaugė,
kad likimas lėmė bendrauti ir bendradarbiauti su prof. L. Šiau
čiukėniene, kuri ir buvo diferencijuotojo mokymo(si) idėjos
pradininkė, kad tyrimas, kurio tikslas – atskleisti diferencijuotojo
mokymo kaitą edukacinės paradigmos kontekste, nebuvo tik
teorija. Jis išaugo į reikšmingą praktinį darbą, kuriame siūloma
diferencijuotąjį mokymą pradėti nuo pirmos klasės – žingsnis
po žingsnio tam tikrose pamokos dalyse, taikant diferencijuotą
sias užduotis ir siekiant teigiamo poveikio kiekvienam mokiniui.
Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos direktorius dr. Dainius
Žvirdauskas kalbėjo apie monografijos aktualumą, padėkojo
autorėms už vienoje vietoje sudėtus geros pamokos „receptus“.
Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė dr. Virginija
Rupainienė teigė, kad jau atsisakoma ankstesnių požiūrių į

mokymąsi kaip pasyvų žinių, mokymo ir suvokimo procesą,
o ši monografija yra nuoroda, kaip reikia dirbti šiuolaikinėje
mokykloje. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktorius
Stanislovas Šimanauskas Kauno mokyklų vadovų asociacijos
vardu padėkojo autorėms už jų darbą ir neabejojo, kad vado
vaujantis monografijoje išreikštu nauju požiūriu mokymasis
yra procesas, kurio metu žmonės plėtoja ir vysto savo žinias,
supratimą, gebėjimus ir vertybes. Kauno Jurgio Dobkevičiaus
vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Lina Viršilienė
Mokyklų metodinės tarybos vardu autorėms tarė ačiū už pa
rankinę mokytojo knygą.
Susirinkusiesiems muzikavo Juozo Gruodžio konservatori
jos dėstytoja smuikininkė Kristina Domarkienė ir jos mokinys
Saulius Bukauskas.
L. Šiaučiukėnienės, O. Visockienės mokslo monografija
„Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje“ iš
leista KTU lėšomis ir ją galima įsigyti leidykloje „Technologija“,
Studentų g. 54, Kaunas.
Vilija Barzdžiuvien
 ė
KPKC direktoriaus pavaduotoja

Neformaliojo gamtamokslinio ugdymo specialistai
populiarins gamtos mokslus
Siekdami skatinti jaunimą domėtis juos supančia aplinka
ir gamtos mokslais, aktyviai įsitraukti į neformaliojo švietimo
veiklą, tapti aktyviais, pilietiškais visuomenės nariais, Lietu
vos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) kartu su
Panevėžio gamtos mokykla balandžio 11 d. surengė pirmąją
atvirą diskusiją neformaliojo gamtamokslinio ugdymo mokyklų
darbuotojams „Neformaliojo gamtinio ugdymo centrai – poky
čiai, tendencijos, iššūkiai“.
Renginyje specialistai pasidalijo savo patirtimi ir įžvalgomis,
kaip gamtos mokslais sudominti moksleivius, padėti jiems patirti
gamtos pažinimo džiaugsmą ir atrasti praktinę šio mokslo pu
sę, o ateityje galbūt net susieti savo gyvenimą su mokslininko
karjera. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus
ugdymo ir pagalbos skyriaus vyresniosios specialistės Aušros
Birietienės, tik labai menka dalis švietimo įstaigų ir pačių moks
leivių yra nuosekliai įsitraukę į neformalųjį gamtinės krypties
švietimą: „Tam įtakos turi ir netolygus neformaliajam vaikų švie
timui skiriamas finansavimas, ir mokyklų tinklas, neatnaujinta
tokių įstaigų ugdymo bazė.“

Lietuvos jaunųjų bičiulių sambūrio veiklos vykdytojos ir „Lu
tučiukų“ klubo vadovės Linos Marmaitės teigimu, į mokymo
procesą reikia įtraukti kuo daugiau praktinio mokymo elementų:
„Vaikams būtina sudaryti sąlygas kuo daugiau laiko praleisti
gamtoje, pažinti ją tiesiogiai. Tai padės vaikams daug geriau
pažinti gamtą, perprasti joje vykstančius procesus, pažadinti
savyje jaunojo tyrėjo ar mokslininko dvasią.“
Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovės
ryšiams su visuomene Dianos Rakauskaitės, puiki terpė su
dominti vaikus yra saugomų teritorijų centrai, kuriuose vaikai
gamtą gali pažinti tiesiogiai, susipažinti su atsakingo elgesio
gamtoje principais. „Saugomų teritorijų centrai yra puikiai pri
taikyti ir pasirengę jaunimui pristatyti juose saugomus objektus,
yra atviri visiems norintiems pažinti gamtą ir krašto istoriją. Pa
rengtos ekspozicijos sudomins ne tik mažuosius, bet galbūt net
paskatins juos čia dar kartą atvykti ir su savo tėvais“, – teigė
D. Rakauskaitė.
Susitikime daug dėmesio skirta ir skirtinguose miestuose vei
kiančių gamtinės krypties neformaliojo vaikų švietimo mokyklų
aktyvesniam tarpusavio bendradarbiavimo
poreikiui. Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ug
dymo skyriaus vedėjo Almanto Kulbio nuo
mone, bendromis pastangomis įstaigų darbuotojai gali užimti daug daugiau vaikų,
įtraukti juos į įvairesnes programas.
Renginyje kalbėta apie galimybę 2014–
2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų skiriamas lėšas nukreipti ir į gamtos
mokslų finansavimą bei jų populiarinimą.
Panevėžio gamtos mokykloje surengtoje
diskusijoje dalyvavo daugiau kaip 20 spe
cialistų iš Švietimo ir mokslo ministerijos,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro, Kauno aplinkotyros centro, Šiaulių
jaunųjų gamtininkų centro, Panevėžio gam
tos mokyklos, Saugomų teritorijų tarnybos.
Ingrida Kučiauskienė
LMNŠC Gamtos ir ekologinio ugdymo skyriaus
metodininkė
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Stažuotė Kaišiadoryse – vertinga patirtis
Projektas „Lyderių laikas 2“ drąsina matyti ne tik savo
kiemą, bet padeda atrasti bendraminčių, įkvepia imtis seniai
galvose besisukančių idėjų įgyvendinimo. Dalyvaujant šia
me projekte atsirado puiki proga išvykti į kitą savivaldybę ir
pasižvalgyti, ką ir kaip veikia kolegos. Balandžio 2–4 dieno
mis Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriau
siasis specialistas Mindaugas Danilevičius ir šio straipsnio
autorė vyko į Kaišiadoryse rengiamą stažuotę „Savivaldybės
unikalumas: socialinis, kultūrinis, ekonominis kontekstas“.
Apsilankę savivaldybėje sužinojome, jog Kaišiadorys pirmieji
ir vieninteliai šalyje savo rajono mokyklas sujungė į tris tinklus,
kad mokymo įstaigos tarpusavyje ne konkuruotų, o dalytųsi sa
vo problemomis ir kartu jas spręstų. Tinklo siejamos mokyklos
bendradarbiauja, rengia bendrus renginius, aptaria mokinių
adaptacijos problemas, taip pat stengiasi, kad šių mokyklų
vertinimo sistema būtų vienoda, kad mokiniai, pakeitę mokyklą,
kuo lengviau prisitaikytų, nejaustų įtampos. Konkurenciją tinklo
mokyklos stengiasi suprasti kaip pagalbą vieni kitiems, kaip
galimybę tobulėti, paskatą gerinti pamokų kokybę.
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre ypač sužavė
jo pristatyta projektinė veikla, kurioje atsispindi rajono (miesto)
patriotiškumo, pilietiškumo ugdymas. Dauguma organizuojamų
renginių, tokių kaip „Jaunime, rinkis Kaišiadoris“, „Rinkis kai
šiadorietišką“, „Ateities Kaišiadorys“, plėtoja bendruomeninius
santykius, ragina mylėti gimtąjį miestą. Norėdami kuo plačiau
paskleisti žinią apie savo kraštą, kaišiadoriečiai įsteigė ne
formalią „Kaišiadorių krašto ambasadą“. Jos tikslas – suburti
iniciatyvių žmonių komandą, kuri teigiamai viešintų Kaišiado
rių rajoną, skleistų informaciją apie čia vykstančius renginius,
reklamuotų lankytinas rajono vietas ir griautų klaidingus mitus
apie Kaišiadoris. Dalyvavimas „Kaišiadorių krašto ambasados“
veikloje – savanoriškas. Organizuojamuose projektuose, rengi
niuose pastebimas žmonių aktyvumas, noras dalyvauti, todėl
džiugu, kad centro darbuotojai sugeba sudominti, pritraukti,
sugalvoti originalius projektų ir renginių pavadinimus. Dar vie
na įdomi centro veiklos sritis – reklaminių filmukų apie mieste
esančias įstaigas kūrimas. Filmuojasi ne profesionalūs aktoriai,
o mėgėjai ir rezultatas žavi.
Lankėmės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko muziejuje.
Namai, pastatyti 1960 m., yra pirmasis A. Brazausko projek
tuotas ir statytas objektas. Čia iki pat mirties gyveno prezidento
tėvai. Namuose likę šeimos baldai, nuotraukos, knygos. Mu
ziejus atidarytas 2011 m. liepos 2 dieną. Jame lankosi miesto,
rajono mokiniai, vykdoma edukacinė veikla.
Kaišiadorių specialiojoje mokykloje stebėjome individualio
sios gydomosios kūno kultūros užsiėmimą „Sensomotorikos
lavinimas“, mokyklos psichologė relaksacijos kabinete ugdy
tiniams vedė užsiėmimą „Jacobsono progresyvinė raumenų
relaksacija“. Matėme gražius vaikų darbelius.
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje sužinojome daug
įdomių dalykų. 10–12 klasių auklėtojus čia pakeitė kuratoriai.
Gimnazijoje gerai sutvarkyta ugdymo organizavimo sistema –
nuoseklus vaikų konsultavimas dėl klasių komplektų sudarymo.
Gimnazijoje originaliai išnaudota vieno mokyklos aukšto erdvė,
kuri pritaikyta įvairiems poreikiams: įrengta biblioteka, skaityk
la, klasė, mokytojų kambarys. Mokykloje veikia vietinis radijas,
transliuojantis ne tik muziką, bet ir temines laidas.
Lankėmės Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre, kuris
savo paslaugas teikia visų amžiaus grupių nariams. Ypatingas
dėmesys skiriamas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Kūno
kultūros ir sporto centras rengia šeimų sporto šventes, seniūnijų
šventes, originalius sportininkų apdovanojimus.
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Sužavėjo Kaišiadorių rajono Pakertų lopšelio-darželio ap
linka, ten dirbančių žmonių atsidavimas savo darbui. Įstaigą
lanko dvidešimt vaikų, kurių amžius – nuo 2 iki 7 metų. Dar
želyje-lopšelyje įrengtos jaukios, vaikų ugdymui ir užimtumui
pritaikytos erdvės. Daug įdomių, estetiškų priemonių. Įrengtas
tėvų kambarys. Įstaigos veikloje pastebima vertybinių nuosta
tų, tokių kaip atsakingumo, pareigingumo, nuoširdumo darna.
Visas dėmesys sutelktas į vaiką.
Labai šiltus ir gerus įspūdžius patyrėme Kaišiadorių rajono
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje. Dar nebuvo tekę
matyti klasių, turinčių žymių žmonių vardus. Gimnazijoje yra
Antano Baranausko, Jono Aisčio, Vaidoto Daunio klasės ir
Audronės Glosienės biblioteka-informacinis centras. Gimnazija
pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos
universitetu ir turi gerą patirtį organizuodama vasaros stovyklas
per konkrečių dalykų veiklas. Sudomino gimnazijos mokytojų
pristatyta patirtis, dalyvaujant „Omnitel“ ir „Swedbank“ rengia
muose projektuose. Taip atsiranda proga pasikviesti į gimnaziją
įdomių žmonių, t. y. jiems vesti gyvosios teorijos pamokas.
Gimnazijoje įkurtas etnokultūros muziejus, kuriame vyksta
edukaciniai renginiai arba galima ramiai pabūti, pasikalbėti su
draugu. Šioje erdvėje dirbanti etnografė originaliai panaudoja
etnokultūrą vaikų ugdymui, užimtumui, saviraiškai plėtoti.
Akiratį praplėtėme apsilankę Jono Aisčio muziejuje, kuriame
kaupiama daiktinė, pasakojamoji ir vaizdinė medžiaga apie
poetą, jo gimines, draugus, pažįstamus, Rumšiškių miestelį.
Muziejuje rengiamos dailės, liaudies meno, kraštotyros, lite
ratūros ir kitokio pobūdžio parodos, čia dažnai lankosi mokiniai.
Rumšiškių dvaro akademijos veikla daugiau orientuota į
neformalųjį ugdymą, o visa kultūrinė aplinka originaliai pritaiko
ma mokymui. Čia įgyvendinama daug įvairių psichosocialinės
reabilitacijos, intelekto lavinimo, meninės raiškos, kultūrinio
akiračio plėtros projektų. Ypač sudomino projektinė veikla,
paremta Amerikos praktika pagrįstu metodu „Kelionės laike“.
Muziejaus darbuotojai parenka laikotarpį, o projekte dalyvau
jantys žmonės prisitaiko tam metui būdingus drabužius, šu
kuosenas ir bendraudami tarpusavyje stengiasi atitikti to laiko
dvasią, ypatumus.
Teko svečiuotis Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazijoje.
Čia ypač puikiai atsiskleidė komandinio darbo pranašumai ir
gebėjimas „prisijaukinti“ tėvus, įvardijant vaiko specialiuosius
poreikius. Atkreipėme dėmesį, kad čia itin susistemintas logo
pedo darbas – nuo priešmokyklinio ugdymo grupių iki vyresnių
klasių mokinių. Ši gimnazija turi muziejų, esantį Darsūniškyje.
Visi eksponatai padovanoti kaimo žmonių. Vienoje kaimiškos
trobos, kurioje anksčiau buvo pradinė mokykla, patalpoje
įrengtas senovę menantis gyvenamasis kambarys. Kitame
kambaryje – klasė su jai tinkančiais eksponatais: mokyklinėmis
uniformomis, senais suolais, mokymo priemonėmis. Trečias
kambarys skirtas senajai technikai: gramofonas, seni mag
netofonai, televizoriai, radijo imtuvai rado sau deramą vietą.
Dar kitoje patalpoje galima susipažinti su lino keliu. Surinkta
daug buities rakandų. Taigi tai labai puiki vieta edukacinei
veiklai.
Stažuotė Kaišiadorių savivaldybės švietimo įstaigose paliko
labai gerus įspūdžius. Sužinojome daug naujo, pamatėme, ko
kie puikūs žmonės dirba aplankytose įstaigose. Tomis dienomis,
pristatant savo krašto savitus švietimo sistemos ypatumus, mus
lydėjo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro
direktorės Kristinos Dzeventlauskienės entuziazmas, rūpes
tingumas ir gebėjimas parinkti ugdymo įstaigas. Įgytą patirtį
tikimės pritaikyti savo praktikoje.
Rita Žemgulienė
Kėdainių specialiosios mokyklos psichologė
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Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros
planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link
Mokymosi visą gyvenimą programos veikla, „Comenius
Regio“ partnerysčių projektai remia tarpregioninį bendradar
biavimą Europos švietimo srityje.
Pasirinkta 2012–2014 metų projekto „Profesinis informavi
mas, konsultavimas ir karjeros planavimas“ tema aktuali abiem
(Lietuva ir Turkija) regionams. Šalyje vykdoma švietimo politika,
orientuota į bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raš
tingumą, profesinės kompetencijos pradmenų ugdymą, tačiau
darbo mokyklose patirtis rodo, kad ugdymas karjerai vyksta
nesistemingai, nes mokytojai ir administratoriai turi mažai tam
reikalingų kompetencijų ir žinių. Švietimo dokumentuose nė
ra konkrečios metodikos, kaip profesinį orientavimą, karjeros
planavimą susieti su ugdymo planu – kaip ir kokią informaciją
pateikti skirtingo amžiaus vaikams. Taigi trūksta nuoseklumo,
rengiant mokinius darbo rinkai.
„Comenius Regio“ partnerysčių projekto „Profesinis informa
vimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas
ėjimas pasirinkimo link“ tikslas – padėti mokiniams tikslingiau
pasirinkti profesiją, kad juos lydėtų sėkmė darbo rinkoje, plėtoti
mokytojo ir dėstytojo žinias bei kompetencijas, ieškant sąsajų
tarp Lietuvos ir Turkijos švietimo sistemų.
Darbėnų gimnazija ir Klaipėdos valstybinė kolegija yra pro
jekto vietos partnerės. Tarptautinėmis projekto partnerėmis tapo
keturios Turkijos Jalovos miesto švietimo institucijos. Jos noriai
dalijasi patirtimi ir dalyvauja diskusijose, ieškant geriausių būdų,
kaip padėti mokiniams planuoti savo karjerą.
Kad mokiniams reikalinga pagalba renkantis profesinį kelią,
tapo aišku ir atlikus jų apklausą – joje dalyvavo ir Darbėnų gim
nazistai, ir Jalovos mokiniai. Paaiškėjo didžiausi Kretingos ir
Jalovos jaunimo skirtumai: Jalovos mokiniai dažniau pasvarsto
ateityje kurti savo verslą negu mūsų gimnazistai. Be to, Dar
bėnų gimnazijos mokiniai karjeros ir profesijos apibrėžimą
sieja su darbu, o Jalovos profesinės mokyklos mokiniai – su
pomėgiais ir gebėjimais.
Organizuotų dalykinių susitikimų, metodinių, karjeros die
nų, konferencijų Lietuvoje ir Turkijoje metu tobulinome šią
sritį remdamiesi partnerių patirtimi. Diegiamą šalyje profesinio
informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo sistemą, jos
sandarą, principus, vykdomas pagrindines veiklas galėjome
palyginti su Turkijos profesinio informavimo ir konsultavimo
sistemų ypatumais nuo ankstyvojo vaikų amžiaus iki 19-mečių
mokinių ugdymo.
Kiekv ien oje Turkijos mok ykloje yra maž iaus iai vien as
žmogus, kuris gilinasi į ugdymo karjerai klausimus, mokiniai
ateina individualiai pasikonsultuoti. Apsilankę Jalovos profe
sinėje mokykloje, įsitikinome, kad joje daug dėmesio skiriama
praktiniams įgūdžiams lavinti – praktika sudaro apie 80 proc.
mokymo. Pavyzdžiui, baldžiai mokosi gaminti baldus, kuriuos
parduoda, tad studentai dar ir užsidirba. Iš viso šioje profesinėje
mokykloje mokosi 1,4 tūkst. studentų ir dauguma jų, baigę šią
mokyklą, gauna gerus darbus.
Bendradarbiaudami su vietos ir regiono projekto partneriais
ieškome naujų metodų, formų, padedančių mokiniams įgyti
bendrąjį, dalykinį ir kultūrinį raštingumą; rasti savo poreikius
atitinkančią veiklą, ugdyti kūrybines galias ir pasirengti studi
joms. Mokytojai tobulino dalykines kompetencijas ir ateityje
pritaikys naujas teorines bei praktines žinias.
Rengėme metodines dienas, skirtas metiniams planams
ir moduliui „Profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros
ugdymo planai 3–6 metų vaikams, 7–11 ir 12–19 metų mo
kiniams“ parengti. Metodinėse dienose dalyvavo projekto
partneriai, rajono mokyklų ugdymo karjerai koordinatoriai,
konsultantai, klasių vadovai, mokyklų vadovai, psichologai.
Rengiant metinius planus konsultuotasi su mokslininkais ir
pedagogine bendruomene, metodinių, pedagoginių patarimų

pateikė Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai,
Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, rajono mokyklų
ugdymo karjerai konsultantai.
Baigiant įgyvendinti projekto metinius planus „Profesinis in
formavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas“, surengta
edukacinė išvyka į Uteną, kurioje projekto vykdytojai ir partnerių
atstovai pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis, numatė tolesnio ben
dradarbiavimo gaires. Diskusijoje išklausytos projekto dalyvių
nuomonės apie tai, kaip užtikrinti profesinio informavimo ir
karjeros ugdymo paslaugų teikimą visose švietimo sistemos
grandyse.
Dvejų metų bendroms projekto veikloms aptarti Darbėnų
gimnazijoje surengta tarptautinė metodinė konferencija „Co
menius Regio partnerysčių projekto „Profesinis informavimas,
konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas
pasirinkimo link“ apžvalga“. Projekto vadovė Asta Pocienė ap
žvelgė bendras projekto veiklas. Darbėnų gimnazijos ugdymo
karjerai koordinatorė Irena Daukantienė pristatė ir analizavo,
kaip auklėtojai ir klasių vadovai įgyvendino metinius 3–11 metų,
12–19 metų vaikų ir mokinių karjeros ugdymo planus. Klaipė
dos valstybinės kolegijos socialinių mokslų prodekanė Aušra
Anužienė papasakojo apie karjeros ugdymo pokyčius įstaigoje.
Projekto ekspertas iš Turkijos Jalovos miesto Zija Ozdenas
(Ziya Özden) supažindino su vykdomo projekto vertinimu.
Apskritojo stalo diskusijoje „Projekto sėkmės ir tvarumas“
konferencijos dalyviai dirbo grupėse ir numatė šio projekto
ateities veiklas / ambicijas: socialinių klubų steigimas rajone
(Jalovos partnerių patirtis); grįžtamoji anketinė apklausa; pe
dagogų kvalifikacijos kėlimo programos parengimas bei Ja
lovos pedagogų sukurto tinklalapio pritaikymas rajone. Turkų
partneriai pažymėjo, kad jiems paliko įspūdį Lietuvos partnerių
administracijos inovatyvus vadovavimas, tarpinstitucinis ben
dradarbiavimas ir bendravimas, socialinių, kultūrinių ir sporto
veiklų aktyvinimas bei mūsų požiūris į neįgalių vaikų integraciją.
Projekto sėkmė – parengti ir įgyvendinti metiniai planai „Pro
fesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas“.
Pasitelkę šiuos planus klasių auklėtojai bei darželinukų auk
lėtojai galės padėti vaikams ir mokiniams pažinti save, atrasti
gabumus, o vėliau pasirinkti profesinį kelią.
Nors projektas baigiasi, tačiau tikimės, kad bendradarbiavi
mas su Jalovos miesto švietimo įstaigomis tęsis kituose ben
druose Europos projektuose.
Asta POCIENĖ
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Sonata LITVINIENĖ
Kretingos r. Darbėnų g-jos direktorė
Daiva RAČKAUSKIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui
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Vertybinių nuostatų ugdymo aspektai
bendrojo ugdymo mokyklose
Vert yb in ės nuostatos šiand ien os mok yklose
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos misija – ugdyti veržlų,
atvirą, savarankišką ir kūrybingą žmogų, atsakingai ir solidariai
kursiantį savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį1. Bendrieji ugdymo
planai, Bendrosios ugdymo programos ir kiti dokumentai ug
dymo procesą orientuoja į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
ugdymą. Įsigalint laisvojo ugdymo paradigmai, labai svarbiu
ugdymo kokybės parametru tampa humaniški santykiai, kurie,
kaip vertybinių nuostatų raiška, sudaro visų kompetencijų dė
menį. Pasak T. H. McLaughlino2 (1997), „ugdymas, nepagrįstas
vertybėmis, ne tik neįmanomas ir negeistinas, bet ir neatitinka
logikos“ (p. 20). Todėl yra svarbu mokyti(s) kurti adekvačius
santykius su kitais žmonėmis ir savimi, su supančiu pasauliu,
vadovautis būties – tiesos, gėrio ir grožio – vertybėmis. Šiomis
vertybėmis grindžiami santykiai rodo asmens brandumą, pasi
reiškiantį įvairiose gyvenimo ir veiklos srityse.
Nors vertybių ugdymas nuolat pabrėžiamas, tačiau paste
bimas jų nuvertėjimas. R. Veenhovenas3 (2006), kalbėdamas
apie veiksnius, turinčius įtakos atskirų visuomenės narių mora
liniam vystymuisi, pabrėžia „pažangos paradoksą“ ir atkreipia
dėmesį į tai, kad nors materialinės gerovės gausėja, spartėja
modernizacija, tačiau žmonių tarpusavio ryšiai silpsta, santy
kiai prastėja, vertybiniai aspektai tampa antraplaniai, atmeta
mas santykių (su kitais žmonėmis, savimi, aplinka) moralinis
kriterijus. Dėl to ir ugdymo procese gali būti pastebimas arba
sąstingis, arba anarchija, sumaištis, iškyla vertybinių priešta
ravimų tarp žmogaus dvasinio ugdymo galimybių ir žmogaus
kaip prekės rinkoje supratimo. Mokslininkai pabrėžia, kad
šiuolaikiniame pasaulyje vis didesnę įtaką ugdymo kokybei turi
humaniški santykiai mokykloje.
Mok yklų paž ang os, ugd ym o proc es o ir vis os šviet im o
sistemos kokybės siekiama įvairiais būdais. Apžvelgus skel
biamus Europos šalių švietimo kokybės pranešimus, matyti,
kad apibūdinant mokyklų veiklos kokybę, veiklos efektyvumą
ir veiksmingumą, dažniausiai yra remiamasi edukaciniais
veiksniais: mikroklimatu, bendravimu ir bendradarbiavimu,
mokyklos kultūra ir kt. Vertinant mokyklų veiklos kokybę tiesio
giai šie veiksniai ne visuomet analizuojami ir vertinami (pvz.,
Anglijoje), tačiau jie laikomi svarbiais kontekstiniais veiksniais,
naudojami interpretuojant visus mokyklų veiklos kokybės
duomenis.
Europos švietimo informacijos tinklo Eurydice duomenimis,
veiklos stebėjimas ir vertinimas, rekomendacijų, kaip tobulinti
veiklą, teikimas yra kokybę skatinantys veiksniai. Daugelyje
Europos šalių mokyklų ugdymo kokybės lygmuo nustatomas
išorinio vertinimo ir mokyklų įsivertinimo metu. Vertinimas
įtraukiamas į strategines programas ir yra svarbus formuojant
Europos šalių švietimo kokybės tobulinimo politiką. Lietuvoje
taip pat veikia dvilypė švietimo kokybę skatinanti sistema – for
muojamasis bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinis
vertinimas (toliau – išorinis vertinimas) ir mokyklų įsivertinimas.
Remiantis Europos ekonomikos augimo strategija „Europa
2020“ galima teigti, kad kiekviena švietimo kokybės užtikrinimo
sistema yra svarbi numatytiems Europos šalių tikslams pasiekti.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ taip pat numa
toma stiprinti visuomenės gebėjimus, padedančius reaguoti į
pasaulinius ekonomikos ir aplinkos pokyčius, užtikrinančius
darnią valstybės raidą, pabrėžiama, kad ateities Lietuvos gy

venimo kokybę ir darbų sėkmę lems visuomenėje vyraujančios
vertybės, kompetentingi ir kūrybingi žmonės. Kaip nurodoma
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, didžiausia šalies
stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas,
o Lietuvos pažangai svarbios vertybės – kūrybiškumas, atsa
komybė ir atvirumas. Todėl, kintant ekonominėms, socialinėms
ir politinėms sąlygoms, spartėjant globalizacijai, informacinių ir
komunikacinių technologijų plėtrai, vertybinių nuostatų ugdy
mas(si) mokykloje itin aktualus.
Vert yb in ių nuostatų ugdymas(is)
pedagog in ių sant yk ių kont ekste
Santykiai mokykloje apima formalųjį ir neformalųjį jos gy
venim ą, yra ugdym o metodologinis pagrindas ir sėkmės
garantas. Santykiai turėtų būti grindžiami kiekvieno asmens
vertės pripažinimu ir pagarba jam, asmens pasirinkimo laisve
ir atsakomybe bendraujant. Lietuvos ir užsienio šalių mokslinin
kai pabrėžia, kad humaniški santykiai, jų kokybė, pozityvumo
lygmuo formuoja žmogaus charakterį, lemia psichinį ir dvasinį
vystymąsi. Tinkamo, paveikaus santykio su mokiniu užmez
gimas nėra paprastas ir lengvas procesas: čia labai svarbus
vaiko pažinimas ir žmogaus prigimties – kūno, psichikos ir
dvasios – vienovės samprata. Kuriant ir puoselėjant dorovinius
vertybinius santykius yra svarbu laikytis pedagogikos principų:
mylėti, gerbti kitą (ugdytinį, kolegą) ir save patį, žvelgiant į kitus
vertinti savo veiklą, norėti keistis ir siekti geresnio, gražesnio,
teisingesnio gyvenimo.
Santykių mokykloje raiškai analizuoti iš bendro 67 veiklos
rodiklių sąrašo (pagal išorinio vertinimo tvarkos aprašą4) buvo
pasirinkti šeši rodikliai (vertybės, elgesio normos, principai;
bendruomenės santykiai; klasių mikroklimatas; asmenybės
raidos lūkesčiai; pageidaujamo elgesio skatinimas; mokymo
nuostatos ir būdai). Iš išorinio vertinimo ataskaitų analizės
matyti, kad mokyklos pedagoginės bendruomenės santykiuose
esama ir sėkmių, ir problemų. Pedagoginėms bendruomenėms
gerai sekasi reglamentuoti veiklas (rengti įvairias veiklą, elgesį
reglamentuojančias tvarkas, aprašus, taisyklių rinkinius ir pan.),
bendrai tartis ir teoriškai nupasakoti įsivaizduojamus, siektinus
rezultatus (nusimatyti ir aptarti mokinio asmenybės raidos lū
kesčius, pageidaujamo elgesio skatinimo būdus ir kt.), tačiau
ugdymo praktikoje susitarimai ir teoriškai parengti ugdymo
modeliai įgyvendinami tik vidutiniškai (2 lygiu). Analizuojant,
kokius stipriuosius ir tobulintinus aspektus dažniausiai įvardija
vertintojai stebėdami ir vertindami mokyklų veiklą, paaiškėjo,
kad iš jau minėtų šešių rodiklių stipriaisiais aspektais dažniau
siai nurodomi bendruomenės santykiai ir klasių mikroklimatas.
Tai nustatyta beveik pusėje vertintų mokyklų (1 lentelė).  
Vertėtų pastebėti, kad mokymo nuostatas, kaip ir asmenybės
raidos lūkesčius, yra sunku standartizuoti, apčiuopti, išmatuoti
ir išreikšti kiekybiniais duomenimis, kurie yra geriau suvokiami
nei kokybiniai. Iš duomenų matyti, kad mokykloms yra nesu
dėtinga pastebėti ir tobulinti konkrečias veiklas, apie kurias
išvados daromos stebint elgseną, bendradarbiavimo raišką,
tačiau nelengva stebėti ir veikti asmens nuostatas. Galbūt todėl
kiekvienoje vertintoje mokykloje yra nemažai statistinių duome
nų suvestinių, bet nedažnai analizuojama, dėl kokių priežasčių
kyla ugdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo problemų.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; Valstybinė švietimo 2013–2020 metų strategija.
McLaughlin T. Šiuolaikinė ugdymo filosofija: demokratiškumas, vertybės, įvairovė. Kaunas: Technologija, 1997.
3
Veenhoven R. (2006). How do we assess how happy we are? Tenets, implications and tenability of three theories.
Prieiga per internetą http://www3.nd.edu/~adutt/activities/documents/Veenhoven_paper.pdf.
4
Prieiga per internetą http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/dokumentai.
1
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1 lentelė. 2012 m. vertintose mokyklose (N = 113) išskirtų stipriųjų ir tobulintinų veiklų rodikliai (proc.)
Rodiklio pavadinimas

Stiprusis aspektas

Tobulintinas aspektas

Vertybės, elgesio normos, principai

16,8

0

Bendruomenės santykiai

46,9

0

Klasių mikroklimatas

44,2

0

Asmenybės raidos lūkesčiai

5,3

0,9

Pageidaujamo elgesio skatinimas

15,0

0,9

Mokymo nuostatos ir būdai

8,0

48,7

Išorinio vertinimo duomenys atliepia L. Duoblienės5 (2012)
įžvalgą, kad nūdienos „mokyklos kultūra norminama pasinau
dojant įvairiais struktūriniais elementais, jų unifikavimu, apskai
čiavimu, klasifikavimu, o tai provokuoja konfliktines situacijas
ir įvairių mokyklos interesų grupių nepasitenkinimą jų raiškai
kuriamomis sąlygomis ir mokyklos kultūra“ (p. 19). Apibendri
nant duomenis galima teigti, kad vidinės mokyklos kultūros,
bendruomenės santykių stebėsenai yra itin svarbu įvardyti
vertinimo kriterijus ir pasirinkti tinkamus vertinimo metodus.
Kai jų nėra, mokyklų įsivertinimo procese trūksta nuoseklumo,
aiškumo ir gilumo. Pavyzdžiui, vertintojai bendrosioms san
tykių tendencijoms mokyklose išryškinti taiko trianguliacijos
(duomenų ir informacijos šaltinių, duomenų rinkimo, duomenų
analizės) metodus: remiamasi konkrečios mokyklos konteks
tu, vertinimo metu surinkti duomenys aptariami ir derinami su
mokyklos administracija ir pedagogais, – tokiu būdu siekiama
kuo labiau sumažinti subjektyvią interpretaciją ir kiek įmanoma
labiau įsigilinti į priežasties ir pasekmės ryšius, kurie ne visuo
met aiškiai empiriškai atsiskleidžia.
Iš vertinimo ataskaitų matyti, kad bendruomenės santykiai
ir klasių mikroklimatas labiausiai atsiskleidžia popamokinėje
(renginiai, šventės, išvykos, bendradarbiavimas su įvairiais
mokyklos partneriais ir kt.) ir neformaliojo švietimo veikloje.
Formaliajame ugdyme daugiau dėmesio skiriama „dalyko
išdėstymui“ nei asmens ugdymo (ypač auklėjimo) tikslų įgy
vendinimui. Be abejo, išorinio vertinimo ataskaitose randama
sėkmingų veiklų pavydžių, tiesiogiai susijusių su formaliuoju
švietimu: kai kuriose (kasmet iki 50 proc. vertintų mokyklų)
mokyklose nustatyta konstruktyvi ir paveiki mokytojų metodinė
veikla, veiksminga pasidalytoji lyderystė, turinti tiesioginę įtaką
mokinių vertybinių nuostatų ugdymui(si). Dalyje (kasmet nuo
50 iki 75 proc.) vertintų mokyklų suvokiama ugdymo esmė:
svarbiomis laikomos veiklos, kuriančios atvirus ir humaniškus
santykius geresnio mokinių ugdymosi, asmenybės tapsmo
labui. Jau pedagogikos klasikai buvo pastebėję, kad ugdant
būtina išlaikyti trijų prigimtinių jėgų – fizinės, protinės, doro
vinės – vienovę ir pusiausvyrą. Jei ši vienovė ir pusiausvyra
sutrikdoma, ugdymas tampa vienpusis, nenatūralus ir netgi
prieštaraujantis vaiko prigimčiai.
Iš duomenų analizės matyti, kad nors veikla kiekvienoje mo
kykloje yra planuojama, tačiau planų dermė dažnai yra patenki
nama (2 lygis) (4,4 proc. vertintų mokyklų planavimas įvardytas
stipriuoju veiklos aspektu ir įvertinta gerai arba labai gerai, o
12,4 proc. mokyklų – kaip tobulintina veikla ir įvertinta prastai),
bet veiklos planavimas mokyklos bendruomenės santykiams,
sutelktumui, mokyklos raidai, geresniam mokinių mokymui(si)
esminio poveikio neturi. Tai lemia keletas priežasčių. Visų pir
ma mokyklose stokojama visuminio veiklų „matymo“. Be to,
mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo procesas, įsivertinimo
duomenų panaudojimas ne visuomet yra tinkamas, todėl įsi
vertinimas, planavimas ir reali veikla būna nevientisi: atskiros
mokyklos veiklos sujungiamos formaliai, daugiausia dėmesio
dažniausiai skiriama atskirų mokomųjų dalykų mokymuisi, tarsi
pamirštant, kad visi aplink vaiką vykstantys procesai vienaip ar
kitaip veikia ir jo vertybių sistemą. Iš vertinimo metu sukauptų
5
6

duomenų matyti, kad Valstybinės švietimo 2013–2020 metų
strategijoje numatytas tikslas – „pasiekti tokį pedagoginių ben
druomenių lygį, kai jų daugumą sudaro reflektuojantys, nuolat
tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai
ir dėstytojai“ – yra itin aktualus ir prasmingas. Įgyvendinant šį
strateginį tikslą atsigręžti į save, į savo veiklą turėtų būti kvie
čiamas kiekvienas pedagogas.
Analizuojant bendruomenės narių pageidaujamo elgesio
skatinimą bei mokymo nuostatas ir būdus, žvelgta, kokiomis
normomis mokyklos bendruomenė grindžia santykius ir kaip
jos atsispindi ugdomajame procese, vienos ar kitos klasės
mikroklimate, koks lūkesčių ir pedagoginio poveikio santy
kis, kokią reikšmę tai turi mokinio galių sklaidai, asmenybės
tapsmui. Duomenų analizė atskleidė, kad visos mokyklos yra
numačiusios skatinimo ir drausminimo sistemas, aptarusios
pageidaujamo elgesio skatinimo būdus. Atlikus vertinimo ata
skaitų analizę ir apžvelgus mokinių nuomonių tyrimo duomenis
nustatyta, kad mokyklos bendruomenės nariai nors ir žino,
dėl ko buvo susitarta, bet susitarimų ne visada laikosi (pavyz
džiui, pasak tyrime dalyvavusių mokinių, 16,8 proc. mokytojų
vėluoja į pamokas). Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad mokyklos,
rašydamos elgesio taisykles, dažniausiai fiksuoja draudimus,
o skatinimą aprašo menkai – pagyrimai nėra tapę atsvara
skatinant gerą elgesį ir humanišką bendruomenės narių tarpu
savio bendravimą. Pasak S. R. Covey’aus6 (2007), „taisyklės
slopina savarankišką žmogaus mąstymą, negalima puoselėti
inovacijų ir išradingumo, o tik pataikavimo terpę. Be aukšto
pasitikėjimo lygio <...> negalima pasiekti kokybės“ (p. 294). Iš
duomenų analizės akivaizdu, kad nusimatyta tvarka iš esmės
neskatina atsakomybės. Pastebėta, kad išorinio vertinimo metu
stengiamasi parodyti geresnius santykius ir veiklos kokybę, nei
realiai esama. Tačiau ugdomasis potencialas stiprėja, žinių ir
gebėjimų formavimą nuosekliai grindžiant pozityviu ir empatišku
bendravimu, skatinimu kurti autentiškus dalykinius ir asmeni
nius santykius, mokymusi save valdyti, aktyviai veikti ir kurti.
Taigi duomenų analizė leidžia daryti prielaidą, kad humaniški
santykiai (gilinimasis į kitus ir save, savęs kaip subjekto suvoki
mas, žvelgimas į save iš šalies) mokyklose dar yra siekiamybė.
Vert yb in ių nuostatų ugdymas(Is) pamokoj e
Stebėdami ir vertindami santykių aspektą pamokoje vertin
tojai analizuoja ir mokytojų, ir mokinių bendravimą veikloje. Jie
remiasi šiais kriterijais: mokinių tarpusavio santykiai (pasitenki
nimas bendraklasiais, tarpusavio pagalba, noras ir gebėjimas
bendradarbiauti), mokytojo veikla (gebėjimas aiškiai perteikti
pamokos turinį, rūpinimasis mokiniais, pagalba jiems, mokinių
pasitenkinimas pamoka), mokytojo sąveika su mokiniais (draus
mė ir tvarka klasėje, klasės valdymas, aiškūs reikalavimai,
objektyvus ir adekvatus mokinių vertinimas, bendravimo su
mokiniais stilius, harmonija mokytojo verbalinėje ir neverbalinė
je kalboje), mokinių nusiteikimas mokytojo atžvilgiu (aktyvus /
neaktyvus dalyvavimas pamokoje, pagarbus / nepagarbus ar
net įžūlus elgesys). Stebint mokinių ir mokytojo darbą pamo
koje, vertinant santykių aspektą kiekvienam minėtam kriterijui

Duoblienė L. Mokyklos kultūra kaip ugdomasis kontekstas ir kaip prievarta. Acta Paedagogica Vilnensia, 2012, t. 29, p. 9–21.
Covey S. R. 8-asis įprotis. Tobulybės link. Vilnius: Alma littera, 2007.
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priskiriamas tam tikras lygmuo. Mokinių tarpusavio, mokytojo
ir mokinių santykiai pamokoje vertintojų stebėjimo metu daž
niausiai būna geri.
Apibendrinus išorinio vertinimo ataskaitų duomenis matyti,
kad santykiai pamokoje pažeidžiami bemaž ketvirtadalyje pa
mokų ir tai dažniausiai įvyksta mokinių pasiekimų bei pažan
gos vertinimo metu: mokinių pažangos ir pasiekimų pamokoje
vertinimas yra vienas prasčiausiai įvertintų aspektų (vertinimo
lygio vidurkis – 2,4 (dažniausiai fiksuojamas vidutiniškas ly
gis)), kas antroje mokykloje rekomenduota tobulinti išmokimo
stebėjimą (50 proc. mokyklų), vertinimą kaip ugdymą (48 proc.)
ir kas ketvirtoje – vertinimą kaip pažinimą (24 proc.). Tačiau
vertinimas yra gana svarbus: jis siejasi su asmens orumu,
todėl mokiniui vertinimo informacija gali būti ir skatinanti, ir
slopinanti asmenybės tapsmą. Moksliniai tyrinėjimai ir išorinio
vertinimo empiriniai duomenys atskleidžia, kad mokytojams
dėl specifinių žinių stokos nelengva atpažinti, ugdyti gabius ir
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, todėl dažniausiai yra
orientuojamasi į vidutinių gebėjimų, neišskirtinio kūrybiškumo
ir poreikių mokinius. Tokia neadekvati ugdymo realybė daro
neigiamą poveikį santykiams.
Mokyklos kontekstas (socialinė, ekonominė, kultūrinė, pe
dagoginė mokyklos aplinka) taip pat turi įtakos santykiams.
2012 m. santykių duomenys stebėtose 10 334 pamokose buvo
palyginti pagal klasių pakopas, mokyklos tipą, lokalizaciją ir so
cialinį ekonominį mokyklos kontekstą (šiai pozicijai pasirinktas
kriterijus – nemokamai maitinamų mokinių skaičius klasėje). Iš
apibendrintų duomenų nustatyta, kad geriausiai santykiai vertin
ti 11–12 klasių pamokose, prasčiau – 5–8 klasių ir 9–10 klasių

pamokose. Progimnazijose ir pradinėse mokyklose stebėtose
pamokose santykiai dažnai buvo geri (1 pav.), o pagrindinėse
mokyklose santykiai vertinti prasčiausiai. Didmiesčių ir miestų
mokyklose santykiai pamokoje vertinti geriau nei miestelių ir
kaimų mokyklose. Mokyklose, kuriose nemokamai maitinamų
mokinių yra mažiau (iki 24 proc.), santykių vertinimas pamokose
buvo geresnis (2 pav.). Esant didesniam nemokamai maitinamų
mokinių skaičiui mokykloje (daugiau nei 75 proc.), pastebimi
prasteni santykiai pamokoje.
Apibendrinant duomenis nustatyta, kad didesnis nemokamai
maitinamų mokinių skaičius dažniausiai buvo fiksuotas mieste
lių ir kaimų mokyklose, o pagrindinės mokyklų lokalizacijos vieta
taip pat dažniausiai buvo miesteliuose ir kaimuose. Išanaliza
vus, kokių pedagoginių kvalifikacijos kategorijų mokytojai dirba
miestelių ir kaimų mokyklose, paaiškėjo, kad dažniausiai jose
dirba vyresnieji mokytojai (48 proc.), mokytojai metodininkai
(25 proc.) ir mokytojai (20 proc.). Miestelių ir kaimų vertintose
mokyklose apie 3 proc. mokytojų nebuvo įgiję jokios kvalifika
cinės kategorijos (dėl mažo darbo stažo, reikiamo išsilavinimo
stokos ar kt. priežasčių). Miestų ir didmiesčių mokyklose dau
guma mokytojų – mokytojai metodininkai ir vyresnieji mokytojai,
o neturinčių kvalifikacinės kategorijos mokytojų buvo tik nuo
0,8 iki 1,5 proc. Sociologai pripažįsta, kad santykių pobūdis pri
klauso nuo asmens apsisprendimų, kurie remiasi jų suvoktais
motyvais, įsitikinimais, vertybinėmis nuostatomis. Kontekstas
neturėtų turėti esminio poveikio.

1 pav. Santykių pamokoje vertinimas pagal
mokyklos tipą

Mokinių požiūrio tyrimas taip pat  atskleidė kai kurias santy
kių pamokose problemas. Pasak mokinių, mokyklose pasitaiko
nepagarbaus elgesio apraiškų tiek iš mokinių, tiek iš mokytojų
pusės (2 lentelė).
Gana daug mokinių pripažįsta, kad mokykloje su jais elgia
masi sąžiningai ir teisingai: šiam teiginiui pritaria daugiau nei
trys ketvirtadaliai (77,2 proc.) tyrime dalyvavusių mokinių. Dau
giau nei pusė (57,2 proc.) tyrime dalyvavusių mokinių pritarė
teiginiui, kad „kai kurie klasės mokiniai su mokytojais elgiasi
nepagarbiai ir įžūliai“, perpus mažiau (26,5 proc.) mokinių pri
tarė teiginiui „pasitaiko, kad mokytojai mane skaudžiai įžeidžia,
pašiepia“. Duomenys rodo nevienodą mokytojų požiūrį į skir
tingų gebėjimų mokinius: beveik trečdalis (34,6 proc.) tyrime
dalyvavusių mokinių pritarė teiginiui, kad „mokytojai daugiau
dėmesio skiria gerai besimokantiems mokiniams ir mažiau
dirba su patiriančiais problemų“. Tyrimo metu mokinių buvo
klausta ir apie mokytojų vėlavimą į pamokas. Maždaug kas
šeštas mokinys (16,8 proc.) pritarė teiginiui, kad „mokytojai
vėluoja į pamokas“. Išorinio vertinimo ataskaitose fiksuojama,
kad mokyklų vertinimo metu pasitaikydavo mokinių vėlavimo
į pamokas atvejų.
Iš išorinio vertinimo ataskaitų duomenų analizės galima
manyti, kad tyrimo metu atskleistas neigiamas mokinių nuomo
nes (nuostatas) mokytojo veiklos atžvilgiu gali veikti mokytojo
sąveikos su mokiniais stilius. Daugumoje stebėtų pamokų
(daugiau nei 75 proc.) fiksuotas griežtas mokytojų darbo stilius
(pamokose vyravo griežta drausmė ir tvarka, mokytojo veikla
ir nurodymai, kai kuriems mokiniams pamokos tempas buvo

2 pav. Santykių pamokoje vertinimas pagal nemokamai
maitinamų mokinių skaičių

mok in ių ir jų tėv ų nuomon ė apie sant yk ius
pamokose ir mok ykloj e

2 lentelė. 2009–2013 m. tyrime dalyvavusių 5–12 klasių mokinių (N = 44 863) nuomonių pasiskirstymas
Klausimyno teiginiai

Pritarimo teiginiui procentas

Jei mokykloje prasižengiu, su manimi elgiamasi sąžiningai ir teisingai

77,2

Kai kurie mūsų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi nepagarbiai ir įžūliai

57,2

Mokytojai daugiau dėmesio skiria gerai besimokantiems mokiniams ir mažiau dirba su
patiriančiais problemų

34,6

Pasitaiko, kad mokytojai mane skaudžiai įžeidžia, pašiepia

26,5

Bendraklasiai šaiposi iš tų, kurie stengiasi gerai mokytis

24,8
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per greitas, į kai kurių mokinių poreikius, darbo stilių ir gebėji
mus ne visuomet buvo atsižvelgiama). Pamokose pastebėtas
nepakankamai geras mokinių darbo ir jų pažangos pamokoje
įvertinimas (vertinimo informacija buvo pateikiama skubotai,
dažniausiai pamokos veiklą, bendrą klasės mokinių mokymąsi
įvertindavo mokytojas, mokinių refleksijai laiko pritrūkdavo).
Palyginus mokinių ir jų tėvų tyrimo duomenis (3 pav.) matyti,
kad mokiniai ir jų tėvai skirtingai vertina padėtį mokykloje: pavyz
džiui, 2012 m. dauguma tyrime dalyvavusių mokinių tėvų pritaria
teiginiui „mus tenkina tvarka ir drausmė pamokų metu“, o moki
niai įsitikinę, kad mokykloje galima siekti geresnės tvarkos (ypač
5–8 klasėse, ir tokie beveik tapatūs pritarimo teiginiams procen
tai fiksuojami kasmet). Vertėtų pastebėti, kad tvarka ir drausmė
mokykloje labiausiai tenkina pradinių klasių mokinių tėvus, o
pradinėse mokyklose (ir kitų tipų mokyklų pradinėse klasėse)
bendras ugdymo kokybės pamokoje vertinimas buvo geriau
sias. Iš tyrimo duomenų matyti, kad, beveik pusės (55,7 proc.)
5–8 klasių mokinių nuomone, pamokose yra triukšmaujama,
trečdalio (31,7 proc.) nuomone, – yra šaipomasi iš gerai be
3 pav. Mokinių tėvų (N = 18 941) nuomonių
pasiskirstymas skirtingose klasių pakopose
(pritarimas teiginiui proc.)  

 Esu tikras, kad vaikas yra saugus mokykloje:
jo niekas neskriaus ir nežemins
 Mus tenkina tvarka ir drausmė pamokų metu
4 pav. Mokinių nuomonių (N = 14 734) pasiskirstymas
skirtingose klasių pakopose
(pritarimas teiginiui proc.)

simokančiųjų. Vyresnėse klasėse pritarimo procentas šiems
teiginiams mažėja, bet tendencijos išlieka tokios pačios (4 pav.).
Iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2011, 2012,
2013 m. paskelbtų mokyklų veiklos kokybės duomenų7 apžval
gų matyti, kad mokyklų pedagoginės bendruomenės nedažnai
atsižvelgia į mokinių poreikius, ne visi mokiniai pamokose
jaučiasi gerai. Todėl galima būtų teigti, kad mokyklose reikėtų
keisti problemų sprendimo kultūrą. „Kaltųjų“ paieškos ir ne
adekvačios bausmės yra neveiksmingi problemų sprendimo
būdai ugdymo praktikoje, taip pat kritikuojami ir mokslinėje
literatūroje. Vertintojai, stebėję mokyklos veiklas ir po išorinio
vertinimo pateikę ataskaitą mokyklai, negali pakeisti nei mokyk
los nusistatytos tvarkos, nei bendruomenės santykių, tačiau,
aiškiai pateikdami mokyklos veiklos stebėjimo duomenis ir
rekomendacijas, padeda joms kryptingiau tobulinti ugdymą ir
bendruomenės santykius.
Vietoj e išvadų
Filosofai ir edukologai pastebi, kad negalima priversti kito
žmogaus mylėti, būti sąžiningam, dorai elgtis. To žmogus turi
pats norėti. Galima tik paskatinti jį veikti etiškai, sąžiningai ir
atsakingai, kviestis jį veikti kartu ir bendraujant su juo veikti –
ugdyti mokinį.
Kaip yra pastebėję mokymosi, integracinės ir interakcinės,
dialektinės teorijų atstovai (P. Baltes, J. Brunes, R. Lerner ir kt.),
žmogaus negalima „stumti į kampą“, reikia sudaryti sąlygas jam
pačiam pasirinkti, o pasirinkus, veikti ramiai, saugiai, oriai. Kai
kurių autorių (N. Legate, R. M. Ryan, N. Weinstein8) teigimu,
labiau galintys atsiskleisti žmonės, „turi mažiau pykčio, mažiau
linkę į depresiją ir pasižymi didesne savigarba“ (p. 147). Pagar
ba, savigarba ir tolerancija – svarbiausios vertybės žmogaus
orumui reikštis.
Taigi vertybinis veiksnys yra svarbiausias puoselėjant huma
niškus santykius. Iš aptartų išorinio vertinimo duomenų buvo
matyti, kad pedagogų požiūris į skirtingų gebėjimų mokinius
yra nevienodas; nevienodai geri santykiai ir skirtingo kon
teksto bei lokalizacijos mokyklose. Todėl galima manyti, kad
mokykloje vertėtų stiprinti savigarbą, pasitikėjimą, pagarbą,
toleranciją, orumą.
Kitas svarbus veiksnys, besisiejantis su vertybiniu, yra pa
galba pedagogui. Pagalba plačiąja prasme – ir pačiam sau, ir
šalia esančiajam. Sociologai, psichologai, edukologai ne sykį
yra pabrėžę, kad tik orus ir brandus ugdytojas ugdo brandžias
asmenybes. Strateginiu, teoriniu   lygmeniu sąlygos tam yra
sudarytos: švietimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka
pažangiausių Europos šalių švietimo gaires ir sie
kius, mūsų šalies mokslininkai periodiškai aptaria
ugdymo problemas ir pristato futurologinį požiūrį į
mokyklą, išryškina svarbiausius aspektus, kuriuos
turėtų imti domėn ir ugdymo praktikai. Tačiau ug
dymo praktiką veikia inercija.
Apibendrinus išorinio vertinimo duomenis ir moks
lininkų pastebėjimus, norisi parašyti nerimtai rimtą
išvadą: gal jau nuo šiandien vertėtų pirmenybe lai
kyti ne šimtukų skaičiavimą, o dėmesį kiekvienam
augančiam žmogui? Gal turėtume ne tik skatinti vai
ką tobulai pažinti matematiką, kalbas ir kitų mokslų
žinias, bet nuoširdžiai padėti jam ieškoti savojo „Aš“,
savojo vaidmens visuomenėje?

 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
7
8

Sėkmingo ugdymo, gerų, gražių
ir deramų santykių!
Snieguolė VAIČEKAUSKIENĖ
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros
Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja

Prieiga per internetą http://www.nmva.smm.lt/nmva/leidiniai/nmva-leidiniai.
Legate N., Ryan R. M., Weinstein N. (2012). Is coming out always a „good thing“? Exploring the relations of autonomy support, outness,
and wellness for lesbian, gay, and bisexual individuals. Social Psychological and Personality Science, 3, 145–152.
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Kristijonui Donelaičiui – 300

Paukščių metai

Bendradarbiaudami su projekto partneriais, lankomės jų
įstaigose, susipažįstame su pedagogais ir jų ugdytiniais, šalies
kultūriniu paveldu, dalijamės savo patirtimi, įspūdžiais, įvairiais
teminiais aplankais.
Projekto užduočių integravimas į ugdymo turinį yra motyvuo
Nuo 2013-ųjų rugsėjo Kėdainių lopšelio-darželio „Pasa
jantis, nuoseklus ir sklandus, skatinantis ugdytinių smalsumą,
ka“ ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja projekte „Paukščių
orientuotas į vaiką, užtikrinantis ugdymo kokybę, ugdymosi
metai“, skirtame Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo
galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
metinėms paminėti. Į projektą įsitraukė 22 Europos ir 22
Kūrybingai organizuojamos veiklos užtikrina vaikų tobulėjimą,
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
gerėja jų socializacijos įgūdžiai, atsiranda noras ir motyvacija
būti aktyviems, iniciatyviems ir komunikabiliems. Projektinėje
veikloje dalyvaujantys vaikai įgauna daugiau žinių, mokėjimų,
įgūdžių. Jie susipažįsta su Lietuvos ir Europos šalių vaikais,
tradicijomis.
Ugdytiniai įvairia dailės technika kuria darbelius, kuriuose
vaizduojami paukščiai; grožisi kitų šalių atsiųstais paukščių
vaizdais, ieško panašumų ir skirtumų. Kūrybingai naudoda
miesi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis galime
lyginti, analizuoti ir keistis idėjomis. Ugdytiniai, tėveliai, įstaigos
bendruomenė supažindinami su projekte dalyvaujančiais part
neriais, jų organizuojamomis veiklomis.
Įstaigoje vyko graži trijų kartų vakaronė „Šoka varna, šoka
šarka, šoka visi paukščiai...“, kurioje dainavome dainas apie
žvirblelį, pelėdą, šarkelę. Pedagogai su vaikais inscenizavo
pasaką „Žvirblio piršlybos“. Visi šokome, dainavome, žaidėme
lietuvių liaudies žaidimus apie paukštelius, minėme mįsles ir
puikiai praleidome vakarą.
Vasario mėnesį Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ rengė
respublikinę metodinę praktinę konferenciją „Terapijų virdulys:
kūrybiškumas ugdymo procese“, kurioje pasidalijome gerąja
patirtimi ir pristatėme projektą „Paukščių metai“.
Kovo mėnesį svečiavomės pas projekto partneres – Radvi
Vaikų darbelių paroda „Kiek paukštelių tupi, suskaičiuot mums rūpi...“
liškio lopšelio-darželio „Eglutė“ pedago
Projektas, kurio tikslas susipažinti su
ges. Radviliškio miesto sporto arenoje
literatūriniu lobynu, įsigilinti į jo reikš
stebėjome renginį – priešmokyklinukų
mę ir prasmę šių dienų kultūriniame
„Olimpinę dieną“. Drauge pasidžiaugė
kontekste, prasidėjo šalies partnerių
me vaikučių vikrumu, greitumu, įgijome
teoriniais ir praktiniais mokymais „Dva
naujų žinių ir idėjų.
sinių vertybių puoselėjimas, pasitelkiant
Glaudžiai bendradarbiaudami su Kė
kalbos ir gamtos lobyną“.
dainių Mikalojaus Daukšos bibliotekos
Per projektą skatiname vaikus pažinti
„Liepa“ filialo darbuotojomis ir skaity
ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias verty
tojais, surengėme vaikų darbelių pa
bes: kalbą, gamtą ir žmones; apmąstyti
rodą „Kiek paukštelių tupi, suskaičiuot
paukščių vietą mūsų gyvenimo erdvė
mums rūpi...“ Ugdytiniai, lankydamiesi
je; gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius.
bibliotekoje, vartė K. Donelaičio knygą
Tėvelių padedami, grupėse įkūrėme
„Metai“, klausėsi pasakų, eilėraščių, pa
„paukštelių kampelį“, kurį papildome Kokie paukšteliai liko žiemoti, kaip mes jiems padėsime...
sakojimų apie paukščius, žaidė lietuvių
naujomis knygelėmis apie paukščius,
liaudies žaidimus.
muz ik in iais paukšč ių gars ų įraš ais,
Respublikiniam ikimokyklinio ir prieš
drožinėtomis medinėmis, molinėmis,
mokyklinio amžiaus vaikų piešinių konšiaudinėmis paukštelių figūrėlėmis.
kursui „Pavasarį atneša paukščiai“ paŽiemą paskelbėme gerumo akciją
rengėme ir nusiuntėme dailės darbe
„Mes padedame sparnuotiesiems draulius, kuriuose vaikai įvairiomis dailės
gams“ – kartu su vaikų tėveliais, sene
technikomis piešė, aplikavo paukš
liais ir įstaigos bendruomenės nariais
telius. Besiruošdami Kauno Maironio
gaminome lesyklėles. Kalėdiniu laiko
lietuvių literatūros muziejuje rengia
tarpiu sulaukėme projekto partnerių –
mai parodai, su ugdytiniais sukūrėme
Bulgarijos ir Radviliškio lopšelio-darže
men in ę komp oz ic iją „Viev ers ėliai“.
lio „Eglutė“ vaikų – sukurtų paukštelių ir
Klausydamiesi ištraukos iš K. Done
jais papuošėme kalėdinę eglutę. Prieš
laičio poemos „Metai“, vaikučiai kūrė
didžiąsias šventes vyko videokonferen
vie
versėlius iš sukarpytų dėžučių ir
Pasivaikščiojimų metu vaikai, stebėdami paukščius, juos skaičiuoja
cija – vaikučiai pasveikino savo mažuo
lininių siūlų.
sius draugus iš Europos ir Lietuvos darželių šv. Kalėdų proga.
Džiaugiamės, kad apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys pa
Kasdien pildydami „Paukščių kalendorių“, vaikai geriau susi
deda kiekvienam ugdytiniui įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam
pažįsta su mūsų krašto sparnuočiais. Per pasivaikščiojimus jie
ugdymui(si). Dalyvaudami projekte „Paukščių metai“, vaikai
irgi stebi paukščius, juos skaičiuoja, lygina, sužino, kur vieni ar
praturtina savo žinias apie paukščius, gamtą, o pedagogai
kiti išskrenda, kurie buvo likę žiemoti, kaip mes jiems padėjo
tampa tvirta, iššūkių nebijančia ir naujovėms atvira komanda,
me... Žaisdami įvarius judriuosius ir lietuvių liaudies žaidimus
gebančia bendrauti ir bendradarbiauti.
apie paukščius, vaikai gali parungtyniauti, nuotaikingai pašėl
ti, išlieti energiją, susipažinti su lietuvių liaudies papročiais ir
Rasa Simonavičie
 nė, Jolanta Karašauskien
 ė
tradicijomis.
Kėdainių l.-d. „Pasaka“ pedagogės
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Projektas-misterija „Senvagės žiedai“
Jau dešimtus metus Vilniaus „Senvagės“
gimnazijoje vykdomas projektas-misterija „Sen
vagės žiedai“. Šių metų tema – „K. Donelaitis.
Mažoji Lietuva“, tad mokyklos klasės ir koridoriai
tapo Mažąja Lietuva. Grupė Panevėžio „Žemy
nos“ progimnazijos mokinių lankėsi gimnazijoje
ir dalyvavo neįprastose pamokose.
Pirmoji pamoka panevėžiečiams vyko Ka
raliauč iaus univ ers it et e. Jaun as is ist or ik as
papasakojo apie kažkada mėgtus, o dabar jau
eksponatais virtusius technikos stebuklus: skai
čiuotuvus, fotoaparatus, tranzistorius, televizo
rius. Antroji pamoka – dailė. Mokytoja Gražina
Murelytė-Ajauskienė aiškino apie baltų ženklus.
Mokiniai, naudodami vaškines lenteles ir paga
liukus, patys braižė ženklus, dirbo tarsi tikri ar
cheologai. Istorijos pamokoje keliavo po miestus
ir miestelius, kurie mena K. Donelaitį. O lietuvių
kalbos mokytoja Kristina Kazlauskaitė
priminė dar vieną pirmąją lietuvišką
knygą – Mažvydo „Katekizmą“. Moki

niai gimtosios kalbos pamokoje ne tik
rašė, skaitė, bet ir eiliavo. Per pertrau
kas irgi nenuobodžiauta. Galėjome
apsilankyti Lazdynėlių sodybvietėje,
apsipirkti Stalupėnų turguje, Tolmin
kiemio parapijoje dalyvauti Krizo duk
ters Elzbutės vestuvėse, pasivaikščioti
Karaliaučiaus grindiniu ir aplankyti se
nąjį universitetą, pasidomėti, ko buvo
mokomasi universiteto fakultetuose,
parašyti laišką, žaisti šaškėmis.
Zita Kazlauskienė
Panevėžio „Žemynos“ prog-jos
mokytoja metodininkė

Pamoka su Kristijonu Donelaičiu
sveikinimu kreipėsi į publiką mokinys Stanislovas Pakalniškis:
„Sveiks, svieteli margs! Šventes pavasario šventęs...“ Me
todininkė Irena Vainienė su mokiniais parengė literatūrinę ir
muzikinę kompoziciją „Lakštingala“, liaudies muzikos būrelis,
vadovaujamas vadovės Virginijos Stunžėnienės, atliko liau
dies dainas „Lakštingalėle, gražus paukšteli“, „Oi kieno žali
sodai“. Simboliška, kad grožinės literatūros pradininko jubiliejų

Arūno Rožinio nuotraukos

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre visa
mokyklos bendruomenė susirinko į iškilmingą pamoką, skirtą
Kristijono Donelaičio gimimo metinių sukakčiai paminėti. Kaip
priesakas skambėjo poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai:
„Privalom iš savęs kažką išmesti, kad Donelaitis tilptų širdyje.“
Juos perskaitė mokinė Gintarė Adomavičiūtė, pagarbiai per
duodama per rankas knygą „Metai“. Žaismingu donelaitišku
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šventėme minėdami Pasaulinę žemės dieną. Juk didžiavyris
iš Mažosios Lietuvos mylėjo ir puoselėjo motiną gamtą, ragin
damas ir kitus tai daryti.
Rengdami teatralizuotą „Metų“ veikėjų pristatymą daugiausia
padirbėjo lituanistai. Neeilinei literatūrinei popietei ruošėmės
kruopščiai ir atsakingai: studijavome poeto gyvenimo ir kūrybos
vingrybes, gilinomės į to meto istorinę, kultūrinę Rytų Prūsijos
situaciją, tikrindami informaciją įvairiuose šaltiniuose. Atsikratę
stereotipinio mąstymo, kad K. Donelaitis sunkiai suprantamas,
mokytojai lituanistai Genovaitė Narkevičiūtė ir Romas Papinigis,
vadovaujami Gimnazijos skyriaus vedėjos Birutės Sveikatie
nės, nuveikė išties daug: subūrė pirmojo kurso (11 kl.) mokinių
komandą, kuri su dideliu užsispyrimu ir dvasios pastangomis
skaitė „Metus“, gilinosi į poemos kontekstus, problematiką,
vertybes, Vyžlaukio būrų paveikslus. Labiausiai džiugino tai,
kad sugebėjome atskleisti ir sukurti „viežlybųjų“ ir „nenaudė
lių“ būrų prototipus. Tarsi iš amžių glūdumos prabilo įsakmus
ir pamokantis šaltyšiaus Pričkaus (mokinė Erika Grinevičiūtė)
balsas. Kovingai ir įtikinamai skambėjo nenuoramos Dočio
(mokinys Deividas Svirskis) kaltinimas ponams dėl jo gyvenimo

nesėkmių. Gerai jautėsi Slunkius (mokinys Adomas Jasukaitis)
sakydamas monologą ir pateikdamas „svarių“ argumentų savo
tinginystei pateisinti. Nors kritikų pripažįstama, kad spalvingesni
yra „nenaudėliai“, bet mūsų sukurti „viežlybųjų“ būrų paveikslai
buvo išties įdomūs: Krizas (mokinė Sandra Burčikaitė) prisiminė
savo sunkią vaikystę, bet pasidžiaugė nuveiktais darbais, įgyta
gyvenimo išmintimi ir sukauptais turtais; už tobulą pasaulį dan
giškajam valdytojui nuoširdžiai buvo dėkojama tikinčiųjų Lauro
(mokinys Povilas Šimkus) ir Selmo (mokinė Živilė Šininaitė)
lūpomis. Inscenizacijai įtaigumo suteikė stilizuoti XIX amžiaus
Vyžlaukio valsčiaus būrų apdarai (mokytoja Nijolė Tilindienė),
kai kurios butaforijos detalės...
„Šiandien K. Donelaičio siela džiaugėsi...“ – šie mokymo
centro direktorius Alvydo Prano Grevo ištarti žodžiai buvo
geriausias įvertinimas tiek mokiniams, tiek mokytojams, nepa
būgusiems imtis sudėtingų tekstų ir juos teatralizuotai pateikti
XXI amžiaus žmogui.
Genovaitė Narkevičiūtė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

„Senolių godos“ – Kristijono Donelaičio metams
Tradicinis tautosakos festivalis „Senolių godos“ yra Kauno
miesto mokinių kraštotyrinės ekspedicijos „Kraštotyra – pažini
mo knyga“ dalis. Festivalio renginiai, pristatantys tautos papro
čius, gyvenimo būdą bei tradicines šventes, skatina mokinius
domėtis dvasine savo tautos kultūra.
Kauno jaunųjų turistų centro inicijuotas tradicinis tautosakos
festivalis „Senolių godos“ sulaukė atsako iš Vilniaus jaunųjų
turistų centro kraštotyrininkų. Mokiniai pasiruošė minėti Kristi
jono Donelaičio metus atskleisdami tautinių ir šeimos švenčių
tradicijas. Atrankiniame konkurse geriausiai pasirodžiusios
grupės buvo pakviestos į finalinį festivalio turą, kuris vyko Ryšių
istorijos muziejuje, Kaune.
KTU Vaižganto progimnazijos pradinukai (mokytojos Vilija
Želvienė ir Rima Mackevičienė) ir Kauno Martyno Mažvydo
pagrindinės mokyklos mokinukai (mokytojos Lina Misiūnie
nė, Eglė Verzienė ir Eglė Glinskienė) supažindino su Jurginių
papročiais. Už įspūdingą folkloro pynę šios komandos laimė
jo pirmąsias vietas. Išradingiausiai ne visai tradicinę Dagos
šventės inscenizaciją parodė generolo Povilo Plechavičiaus
kadetų mokyklos mokiniai (mokytoja Aida Jazavitienė) – jiems
skirta antroji vieta.
Sąmojingiausi atrankinio turo dalyviai buvo Kauno Rokų
vidurinės mokyklos pradinukai (mokytoja Virginija Praškevi
čiūtė), inscenizavę vaizdelį „Melagis melavo...“ Vilniaus miesto
mokiniai ne tik inscenizavo, bet ir patys surinko medžiagą iš
savo senelių apie jų jaunystės šventes. Geriausiai atrankiniame
ture pasirodė Vilniaus „Ryto“ progimnazijos mokinių kraštotyri
ninkų būrelis (mokytoja Vilma Riabovienė), surengęs dzūkišką
senolių vakaronę. Vilniaus miesto Martyno Mažvydo progimna
zijos kraštotyros būrelis (mokytoja Zinaida Šimkuvienė) pagal
surinktą medžiagą vakarojo gavėnios vakarą. Tai, kad mūsų
seneliai mėgo linksmintis, parodė Vilniaus Jono Basanavičiaus
progimnazijos kraštotyrininkai (mokytoja Angelė Mičiūnienė),
parengę senolių vakaronę. Visus nudžiugino jauniausi dalyviai –
Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos kraštotyros būrelis. Ins
cenizaciją „Ir mūsų seneliai kažkada buvo piemenėliai“ pagal
senuosius lietuvių papročius parengė vadovė Rita Vinciūnienė.
Vaikų patriotiškumas pasireiškė ne žodžiais, o gražiais
darbais, kai jie, dovanodami pavasarėjančiai Lietuvai savo
tautos išnešiotas dainas, žaidimus, juokus, išgyventus jaus
mus ir pagarbą tėvų bei senelių papročiams, sustiprino kartų
bendravimą.
Dalina Galskienė
Kauno jaunųjų turistų centro metodininkė
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Įdomiai ir paprastai apie pasaulio kalbas
Vilniaus lietuvių namuose nuo 2007 m. veikia Jaunųjų kon
sulų klubas. Klubo nariai tarsi jaunieji ambasadoriai skleidžia
gerąją žinią apie Vilniaus lietuvių namus, apie galimybę čia
mokytis visame pasaulyje išsibarsčiusiems lietuvaičiams, yra
pasirengę sutikti, priimti ir bendrauti su atvykstančiais svečiais
bei mokiniais iš kitų užsienio lietuviškų mokyklų.
Jaunųjų konsulų klubas ėmėsi iniciatyvos pristatyti mokyklos
koridoriuose skambančias kalbas ir pakvietė visą bendruomenę
į popietę „Įdomiai ir paprastai apie pasaulio kalbas“. Tam, kad
labiau suprastume atvykstančio ir lietuviškai nemokančio kalbėti
naujoko sunkumus, reikia patiems pabandyti atsidurti jo kaily
je. Per kelias tokias popietes gimnazijos mokiniai ir mokytojai
pabandė suprasti arabų, gruzinų, vokiečių, prancūzų, ispanų
kalbas. Trumpi, kita kalba pasakyti pasisveikinimo, prašymo, at
siprašymo žodeliai, skaitvardžiai, abėcėlė... Rodos, tiek nedaug
teišėjo išmokti kitos kalbos per vieną pamoką, tačiau suprato
me, kaip sunku parašyti gruzinų kalba savo vardą ir pavardę
ar arabiškai pasakyti „aš tave myliu“. Dar sunkiau arba beveik
neįmanoma sakyti greitakalbes visomis kalbomis – ispaniškai,
vokiškai ir prancūziškai ir t. t. Kiek tam reikia pastangų, susi
kaupimo! O kiek daug tai sukelia juoko! Pasirodo, kad ispanai
klausiamajame sakinyje klaustuką deda ir pradžioje, ir sakinio
pabaigoje, o arabai rašo iš dešinės į kairę.
Surengti šias popietes nebuvo sunku: mokiniai patys noriai
pasisiūlė ir ruošė šalies, iš kurios atvyko, kalbos pristatymą.
Kaip sako aktyvūs šių renginių lankytojai, „šiose popietėse
mes tikrai naudingai praleidžiame laiką – prie arbatos puodelio
papildome kalbų žinias ir pabendraujame linksmai nusiteiku

(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

Rimantas Leona
 vičius (Urugvajus)
Vilniaus lietuvių namų Jaunųjų konsulų klubo pirmininkas
Tomas Valkauskas (Baltarusija)
Klubo narys

Frankofonijos mėnuo

Minint Tarptautinę frankofonijos dieną Vilniuje Belgijos am asada Lietuvoje pakvietė į su UNESCO organizuojamą pirb
mojo Europoje leisto komiksų žurnalo „Le Journal Spirou“ parodą.
Kovo 20-ąją mokiniai dalyvavo Jono Basanavičiaus gim
nazijoje prancūzų kalba vykusioje teatro šventėje, o kovo 21
dieną – tradiciniame kasmetiniame 7–8 klasių prancūzų kalbos
konkurse, vykusiame Petro Vileišio progimnazijoje.
Kovo 26-ąją skambėjo muzika ir dainos prancūzų kalba –
vyko 4–8 klasių mokinių prancūziškos dainos konkursas Jono
Basanavičiaus progimnazijoje, o balandžio 1 dieną – 9–12 kla
sių mokinių prancūziškos dainos konkursas Simono Daukanto
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

sių žmonių aplinkoje“. Visi, besimokantys šioje mokykloje, yra
draugiški, kūrybingi ir iniciatyvūs. O Jaunųjų konsulų klubas
jungia aktyvius mokinius ir kasmet planuoja vis įdomesnius,
netradicinius renginius mokyklos erdvėse. Šiais metais Jaunųjų
konsulų klubas dar surengs tarptautinę mokinių konferenciją
„Aš matau savo ateitį“ ir kvies šokti visą mokyklą pagal šokio
„Harlem sheike“ taisykles.

gimnazijoje. 7–8 klasių mokinių prancūzų kalbos ir 9–12 klasių
mokinių dainų konkursus rengia Vilniaus miesto prancūzų kal
bos mokytojų metodinis būrelis.
Tikimės, kad šie konkursai kitąmet sukvies dar daugiau pran
cūzų kalbos mylėtojų ir šios kalbos puoselėtojų. Taip pat esame
dėkingi Prancūzijos institutui, Belgijos ir Kanados ambasadoms
už dovanas konkursų nugalėtojams.
Džiaugiamės mokydami šios nuostabios kalbos mokinius,
organizuosime tradicinius ir naujus renginius, nekantriai lauk
sime gausaus būrio dalyvių.
Danutė Stankaitienė
Vilniaus miesto prancūzų kalbos būrelio pirmininkė

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
apdovanojo baltus filologus

Renginio vieta simboliška – Vilniaus Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka, kurioje, pasak bibliotekos direktoriaus Petro
Zurlio, vis dar sklando Mickevičiaus dvasia.
Šių metų institucijos nominantai buvo: Valstybės institucijų
kalbų centras ir Vilniaus kolegija. Apdovanojimas „Balto filologo
skrynelė“ įteikta Valstybės institucijų kalbų centrui už daugiakal
bystės puoselėjimą ir užsienio kalbų mokymo(si) skatinimą bei
aktyvią veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje. Renginio
metu pagerbti kalbų pedagogai – humanitarinių mokslų daktarė,
ilgametė LKPA viceprezidentė Nijolė Bražėnienė ir Vytauto
Didžiojo universiteto turkų kalbos dėstytojas, orientalistinės
kultūros puoselėtojas Aleksandras Ismailovas. „Balto filologo
skrynelė“ įteikta N. Bražėnienei.

Apdovanojimų iškilmėse dalyvavo ir nemažas būrys garbių
svečių: ambasadorius Rimutis Klevečka, Švietimo ir mokslo
ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Pagrindinio ir vidu
rinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bačkiūtė,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė
bei Prancūzų instituto atstovė Snieguolė Kavoliūnienė. Jurgio
Baltrušaičio ir Adomo Mickevičiaus kūrybą skaitė aktorius Al
gimantas Butvilas. Popietę vainikavo styginių kvarteto „Archi
Quartett“ pasirodymas, kuriame skambėjo Juozo Naujalio,
Žiulio Masnė, Antonino Dvoržako ir Vofgango Amadėjaus
Mocarto muzika.
Eglė ŠLEINOTIENĖ 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė
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Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre

Metas griauti mitus

Arūno Rožnio nuotraukos

Priimta manyti, kad profesi
nio mokymo įstaigų moksleiviai
domisi tik praktine mokymo(si)
proceso dalimi – neva akade
miniai dalykai jiems nėra įdomūs arba nesuprantami. Tačiau
pastaraisiais metais itin keičiasi požiūris į profesinį mokymą ir
į profesinių mokymo įstaigų mokinius. Lietuvoje (beje, ir visoje
Europoje) jaučiama kvalifikuotų darbuotojų stoka. Principas
„kiekvienas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą“ keičiasi į natū
raliau skambantį „kiekvienas turi turėti amatą“. Tačiau tai visai
nereiškia, kad kvalifikuotas darbininkas – siauro mąstymo, nie
kuo nesidomintis, išskyrus savo specialybę. Šį mitą sėkmingai
sugriovė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
užsienio kalbų mokytojos, surengusios anglų, vokiečių ir rusų
kalbų konkursą, į kurį pakvietė visų 14 Kauno regiono profesinių
mokyklų 11–12 klasių mokinius ir jų mokytojus.
Susirinkusiuosius į renginį pasveikino Kauno regiono profesi
nio mokymo įstaigų užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės
pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Daina Lasienė.
Mūsų mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas pasi
džiaugė, kad profesinio mokymo įstaigų mokiniai dalyvauja ne
tik profesinio meistriškumo konkursuose, bet ir Kauno regione
jau keletą metų rengiamuose „Raštingiausio būsimojo darbuo
tojo“, „Raštingiausio gamtamokslio“, matematikų, informacinių
technologijų konkursuose ir olimpiadose, sporto varžybose.
Svečius šventiškai nuteikė populiarios muzikos atlikėjas, mūsų
mokymo centro neformaliojo ugdymo programos vadovas Val
demaras Petersonas. Jo atliktos dainos anglų ir rusų kalbomis
buvo šiltai priimtos, greitai visi dainavome kartu.
Konkurso programa buvo sudaryta iš dviejų dalių: kiekvienos
mokymo įstaigos komanda turėjo parengti žodinį pristatymą
visomis trimis kalbomis ir reikėjo atlikti gana sudėtingus anglų,
rusų, vokiečių kalbų testus. Daugiausia mokinių buvo pasiren
gusių anglų kalbos užduotims. Labai gaila, kad vokiečių kalbai
atstovavo tik keturių mokyklų mokiniai, rusų kalbai – septynių
ugdymo įstaigų mokiniai.
Džiaugiamės, kad mūsų mo
kymo centre vietos užtenka visoms trims pagrindinėms užsie
nio kalboms: anglų, vokiečių,
rusų. Todėl ir žodinį pristatymą
angliškai, vokiškai, rusiškai mo
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kiniai puikiai atliko, pademonst
ravę ne tik gerą kalbų mokėjimą,
bet ir artistinius gebėjimus. Sce
noje jungtinė abiejų skyrių moki
nių komanda – dvyliktokė (būsimoji konditerė) Sandra Pavalkytė
(vokiečių kalba), abiturientas (būsimasis mėsininkas) Andrius
Norvaiša (anglų kalba), dvyliktokas (būsimasis virėjas) Dmit
rijus Zavadovskis (rusų kalba) – jautėsi kaip seni vilkai, juolab
kad ir patirties turi: debatų modulio programos užsiėmimuose
jie lavina savo šnekamąją kalbą, mokosi drąsos viešumoje.
Kitų mokymo įstaigų komandos taip pat buvo išradingos: su
meile ir pasididžiavimu pasakojo apie savo ugdymo įstaigas,
jose rengiamas profesijas, mokinių laisvalaikį, tarptautinius pro
jektus, profesines stažuotes, laimėjimus. Jaunatvišku žaismin
gumu pakerėjo rimuotas Kauno ryšininkų mokyklos pristatymas
„Nelik be ryšio!“, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro,
Raseinių technologijų ir verslo mokyklos, Kėdainių profesinio
rengimo centro moksleivių visomis trimis kalbomis pateikti
vaizdo ir teksto montažai.
Pasibaigus žodiniams prisistatymams, moksleiviai ir moky
tojai gavo atokvėpio valandėlę – jiems buvo parodytos naujojo
viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo ugdymui skirtos erd
vės: mokomasis restoranas, mokomieji viešbučių kambariai,
virtuvė, kabinetai (čia šiuolaikinės technologijos bei moderni
išvaizda organiškai susieta su autentiškomis kultūros paveldo
interjero detalėmis).
Moksleiviai atskiruose kabinetuose visą valandą atliko už
duotis raštu, o mokytojai susibūrė į užsienio kalbų mokytojų
metodinės grupės posėdį, noriai dalijosi pedagogine patirtimi
bei problemomis. Kauno statybininkų rengimo centro anglų
kalbos mokytoja ekspertė Genia Kudinov, Kauno maisto pra
monės ir prekybos mokymo centro vokiečių kalbos vyresnioji
mokytoja Lilija Uknevičienė bei anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Viktorija Markevičienė parengė ir pristatė kolegoms dalykinius
pranešimus, kuriuos lydėjo diskusijos ir patarimai.
Padavėjų ir barmenų progra
mos mokiniai, vadovaujami vyr.
profesijos mokytojos Kristinos
Česlev ič ien ės, mok om ajam e
naujame restorane šauniai ap
tarnavo svečius, siūlė pačių mo
kinių pagamintų konditerijos bei
kulinarijos gaminių, gaiviųjų gėrimų, kūrė svetingą ir jaukią ben
dravimo aplinką.
Kai vertinimo komisijos nariai
suskaičiavo abiejų užduočių balus, pasidžiaugėme, kad šioje komisijoje nedalyvavo mūsų moky
mo centro mokytojai, todėl niekam nekilo abejonių dėl nešališ
kumo ar subjektyvumo. Konkurso nugalėtojų komanda buvo
pripažinta mūsų mokymo centro mokinių komanda. Antrąją
vietą pelnė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, o
trečiąją – Kauno ryšininkų mokyklos komanda.
Nutarėme pasiūlyti kolegoms ir kitais metais mūsų mokymo
centre tokiu pačiu laiku vėl surengti užsienio kalbų konkursą,
pasekti Vilkijos žemės ūkio mokyklos iniciatyva – jie jau ke
letą metų Vilkijoje rengia Kauno regiono profesinio mokymo
įstaigų mokinių gamtos mokslų konkursą „Raštingiausias
gamtamokslis“.

Džiaugiamės, kad prieš keletą metų mūsų mokymo centro
iškelta idėja rengti regiono bendrojo ugdymo dalykų konkur
sus yra patraukli; esame vienintelis regionas, kuriame aktyviai
veikia vidurinio ugdymo programos dalykų metodinės grupės:
rengia metodinius posėdžius, kvalifikacijos kėlimo seminarus
ir konkursus.
Birutė Sveikatienė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
gimnazijos skyriaus vedėja
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Konkursai, olimpiados

Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas –
galimybė išbandyti jėgas
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre sena
tradicija – baigiant didesnį konditerijos ar duonos kepimo dalyko
kursą leisti mokiniams pasivaržyti tarpusavyje tarpgrupiniuose
profesinio meistriškumo konkursuose, išbandyti įgytus prakti
nius gebėjimus, kūrybiškumą, savarankiškumą.
Nacionalinio konditerių profesinio meistriškumo konkurso
organizavimo iniciatoriai – Kauno maisto pramonės ir preky
bos mokymo centro konditerių profesijos mokytojai bei Maisto
produktų gamybos profesinio mokymo metodinė komisija. Pasi
varžyti, pasimokyti vieniems iš kitų susirinko šešių respublikos
profesinio mokymo įstaigų, rengiančių kvalifikuotus konditerius
darbo rinkai, mokiniai iš Alytaus ir Šiaulių profesinio rengimo
centrų, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Klaipėdos
turizmo ir verslo mokyklos, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo
mokyklos bei mūsų – Kauno maisto pramonės ir prekybos mo
kymo centro Maisto technologijų skyriaus. Konkurse dalyvavo
dvylika būsimųjų konditerių.
Per tris valandas mokiniai turėjo atlikti praktinę užduotį: sufor
muoti kietos trapios tešlos pusgaminius, juos iškepti; gaminius
apipavidalinti šokolado arba cukraus pudros glajumi, papuošti
cukraus pudros masės ar šokolado puošiniais. Konkurso daly
vių darbą ir paruoštus gaminius vertino komisija: UAB „Bijola“

direktorė Jolanta Valaikienė, UAB „Maxima LT“ gamybos vado
vė Birutė Jakubauskaitė, UAB „Alkava“ gamybos vadovė San
dra Jusevičienė. Vertintojų akys krypo į darbo organizavimą,
kruopštumą, atlikimo techniką, higienos reikalavimų laikymąsi
ir gautą rezultatą.
Nacionalinio profesinio meistriškumo konkursą stebėjo
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesi
nio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo
skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Žukauskaitė, Kvalifikacijų
ir profesinio mokymo plėtros centro Profesinio mokymo koky
bės skyriaus metodininkai Almina Pačešiūnienė ir Gintautas
Bužinskas.
Kol mokiniai, stebimi akylos konkurso vertinimo komisijos,
plušėjo konditerijos laboratorijoje, atvykę profesijos mokytojai ir
svečiai dalyvavo edukacinėje duonos kepimo pamokoje, kurią
vedė vyresniosios profesijos mokytojos Salomėja Česnulevi
čienė ir Janina Narbutienė. Visų akivaizdoje mokytojos prie
senoviškos duonos kepimo krosnies formavo duonos kepalus,
pasakojo, kaip linksma būdavo dzūkiškoje troboje susėdus už
didelio stalo valgyti grikių duoną. Kažin ar rastume kur mokyk
loje ir modernią duonos kepimo bei konditerijos įrangą, ir stirtą
malkų, sudėtų prie senoviškos duonos kepimo krosnies? O ką
jau kalbėti apie kvapą, kuris sklinda po visą mokymo centrą...
Svečiai turėjo progą apžiūrėti Senamiestyje įsikūrusį naują
restoranų ir viešbučių sektorinį praktinio
mokymo centrą.
Įvertinus konkurso rezultatus, visi galėjo
apžiūrėti gaminių parodėlę. Konkurse pir
mąją vietą užėmė Kauno maisto pramonės
ir prekybos mokymo centro mokinė Gyta
Aukštuolytė, o antrąją ir trečiąją pelnė Klai
pėdos turizmo mokyklos mokinės Justina
Rimeikaitė bei Greta Grikštaitė.
Nacionalinį konditerių profesinio meist
riškumo konkursą rėmė Švietimo ir mokslo
ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, AB „Kauno grūdai“,
UAB „Leipurin“, UAB „Overlack“, UAB „Sangaida“.
Rasa Virginija Venterien
 ė
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
konditerijos profesijos mokytoja metodininkė,
Maisto produktų gamybos profesinio mokymo
Arūno Rožnio nuotr.
metodinės komisijos pirmininkė

XX Lietuvos mokinių dailės olimpiada:
jaunieji tarp kūrybos vėtrungių

(Atkelta iš spalvotosios dalies 18 psl.)

Olimpiados atidarymą Nidos vidurinėje mokykloje vedė
Neringos meno mokyklos teatro studijos „Nendrelė“ mokiniai
(mokyt. Virginija Mamontovienė). Fortepijono specialybės mo
kinės Areta Stanevičiūtė ir Greta Nikoličiūtė (vyr. mokyt. Reda
Normantienė) visus pasveikino pavasarišku Franko Šuberto
„Vokišku šokiu“. Augustė Stalioraitytė (vyr. mokyt. Aušrelė
Augaitienė) sugrojo Mendelio Bašo pjesę „Susimąstymas“, o
teatrinio meno klasė (mokyt. V. Mamontovienė) pristatė meni
nę kompoziciją, pasakojančią apie Kuršių neriją ir senuosius
kuršiukus, „vėtrungių vaikus“. Šiais koncertiniais kūriniais buvo
siekiama dailės olimpiados dalyvius įkvėpti kūrybai.
Olimpiados dalyvius pasveikino Neringos savivaldybės admi
nistracijos direktoriaus pavaduotoja Gražina Žemaitienė, verti

nimo komisijos pirmininkė Sigita Saulėnienė, Kauno kolegijos
Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė, socialinių mokslų
daktarė, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkė, LMNŠC
direktoriaus pavaduotoja Rima Pocienė ir Neringos meno mo
kyklos direktorė Rasa Norvilienė. Mokyklos direktorė paskelbė
šių metų kūrybinės užduoties temą, skirtą Kuršių nerijai, ir
pacitavo Prūsijos valstybės švietimo reikalų ministro Vilhelmo
fon Humbolto (Wilhelm von Humboldt) žodžius: „Kuršių nerija
yra tokia savita, kad ją būtina pamatyti kaip Italiją ar Ispaniją,
idant siela nestokotų nuostabaus grožio vaizdų.“
Olimpiados dalyviai turėjo progos aplankyti Nidos meno
koloniją, Tomo Mano memorialinį muziejų, Nidos evangelikų
liuteronų bažnyčią, Virginijos ir Kazimiero Mizgirių gintaro
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galeriją-muziejų, pamatyti saulės laikrodį-kalendorių, nuo
Parnidžio kopos grožėtis puikiais Kuršių marių ir Baltijos jūros
vaizdais, laivu „Austėja“ leistis į ekskursiją po Kuršių marias.
Nidos bendruomenės nariams, svečiams buvo surengta mo
kinių į olimpiadą atvežtų, taip pat joje sukurtų kūrinių paroda.
Vakare mokiniai galėjo pabendrauti su Nidos meno koloni
joje kuriančiais menininkais, vėliau vyko vakaronė. Klaipėdos
etnokultūros centro tradicinių šokių entuziastai supažindino
mokinius su įvairių šalių tradiciniais šokiais, jų ypatumais,
skirtumais ir panašumais. Skambėjo muzika – Etnokultūros
centro šokių entuziastai grojo būgneliu, tambūrinu, dūdmaišiu,
armonika, lumzdeliu, smuiku, mandolina.
Mokytojai pabendravo su Kuršių nerijos nacionalinio parko
direktore Aušra Feser, kuri kalbėjo apie Kuršių nerijos nacio
nalinio parko aktualijas – ateities planus, kuriamas strategijas.
Kitą dieną, kai mokiniai pristatinėjo savo darbus kompetentin
gai mokytojų ekspertų komisijai, mokytojai dalyvavo seminare

„Kuršmarių vėtrungės ir kurėnai“. Tokia seminaro tema buvo
pasiūlyta neatsitiktinai. Klaipėda 2014-uosius paskelbė vėtrun
gių metais. Vėtrungės ir kurėnai – unikalus kultūros paveldas.
Todėl buvo puiki proga plačiau sužinoti, kas yra vėtrungės ir
kokią reikšmę jos turėjo Mažosios Lietuvos gyventojams, tiks
liau, žvejams.
Seminaras buvo įdomus ir naudingas. Mokytojai įgijo dalyki
nių ir asmeninių kompetencijų, daugiau sužinojo apie Mažosios
Lietuvos istoriją, galėjo susikurti savo vėtrungę pagal šeimos
istoriją. Seminaro dalyviams buvo išduoti Klaipėdos pedagogų
švietimo ir kultūros centro pažymėjimai.
XX Lietuvos mokinių dailės olimpiados nugalėtoju tapo
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos
11 klasės mokinys Rafalas Doveiko (mokyt. Regina Koševska)
ir buvo apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM)
I laipsnio diplomu, aukso medaliu ir rėmėjų prizais.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos IV klasės moki
nė Ernesta Pocevičiūtė (mokytoja Asta Milėškienė)
ir Šilutės pirmosios gimnazijos II klasės mokinė Greta
Kuzmickaitė (mokyt. Kristina Blankaitė) apdovanotos
ŠMM II laipsnio diplomais, sidabro medaliais ir rė
mėjų prizais.
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos II klasės
mokinys Danielius Balčiūnas (mokyt. Ilona Žvinakie
nė), Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos 8 klasės
mokinys Arijus Jurevičius (mokyt. Aušra Deltuvienė)
ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos III klasės mokinė
Aistė Rakauskaitė (mokyt. Janina Celiešienė) apdo
vanoti ŠMM III laipsnio diplomais, bronzos medaliais
ir rėmėjų prizais
Norisi tikėti, kad kiekvienas olimpiados dalyvis, pa
lytėtas trapaus ir nepakartojamo Kuršių nerijos grožio,
suspėjo šį kampelį pamilti ir dar ne kartą čia grįš – pa
būti, įsiklausyti ir vandens bei smilties ramybėje atrasti
gaivią kūrybos versmę.
Daugiau informacijos – www.lmnsc.lt.
LMNŠC inf.

Olimpiados dalyvių darbų pristatymas vertinimo komisijos nariams

Atradimai ir pamokos

Po balandžio 25–26 d. vyku
sio XX Lietuvos mokinių dailės
olimp iad os III etap o gav au
elektroninį laišką, kurį norėčiau
pacituoti: „Namo grįžusi vis dar negaliu atsidžiaugti gražiu dai
lės olimpiados organizavimu Nidoje. Mokinių kurtais darbais,
jų talentais, pasiekimais, nugalėtojais, kuriuos išrinkote, puikiu
oru, gera nuotaika, susitikimu su kolegomis po dvidešimties
metų. Vienu žodžiu, tobula. Ar dar kada nors kas nors bus
panašaus?.. Tik ties Juodkrante degantis miškas priminė,
kaip reikia tausoti savo kraštą, aplinką, kokia ji trapi, ir savo
mokiniams perduoti, kaip svarbu pajausti ir įamžinti tą mūsų
gamtos grožį. Po tokių gražių dalykų dar labiau norisi stengtis
ir dirbti ieškant „perliukų“ tarp vaikų, siekiančių tobulėti. Moty
vacija ateičiai man yra didžiulė ir kitais metas jau būsiu kur kas
geriau paruošusi savo mokinius.“
Ačiū šiai mokytojai už tokį gražų ir taiklų įvertinimą. Pritariu
jos nuomonei, nes Neringos miesto savivaldybės palaikoma
Nidos meno mokykla išties sukūrė išskirtinę meno šventę jau
niesiems dailininkams ir jų mokytojams. XX Lietuvos mokinių
dailės olimpiados vieta pasirinkta neatsitiktinai. Šių metų olim
piados tema buvo skirta Mažosios Lietuvos (dar vadinamos
Prūsų Lietuva) kultūros palikimui.
Savo kūrybinius ieškojimus jaunieji dailininkai pateikė iš anks
to sukurtuose darbuose Mažosios Lietuvos tema, o konkursinį
finalinio etapo darbą jie kūrė vietoje. Vertinimo komisijos nariai
išklausė 65 mokinių prisistatymus, gilinosi į jaunatviškus ieš
kojimus, norus suvokti ir atskleisti Mažosios Lietuvos kultūrą,
siekius pajausti Neringos gamtą. Džiugino mokinių suvoktas
pilietiškumas, raiškos branda, temų įvairovė... Kai kurie aštunto
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kai išsakytomis idėjomis ir raiš
kos užmojais pranoko net vieną
kitą baigiamųjų klasių jaunuolį.
Natūralu, kad kompozicijose
vyravo Kristijono Donelaičio „Metų“ vaizdiniai, nes, 2014-uo
sius paskelbus Kristijono Donelaičio metais, visuomenėje ir
vietos bendruomenėse apie tai buvo daug kalbama. Tapytojas
profesorius Arvydas Šaltenis, dailininkė tekstilininkė profesorė
Eglė Ganda Bogdanienė ir dailininkė grafikė Jūratė Stauskaitė
negailėjo jauniesiems kūrėjams patarimų, paskatinimų drąsiai
eiti kūrybos keliu, atrasti save.
Įdomu buvo tai, kad kai kurių mokinių finalinio etapo darbai,
sukurti Nidoje per dvi su puse valandos, buvo kur kas gaives
ni, mažiau „užkankinti“ nei kūrybiniai namų darbai. (Dingtelėjo
nuodėminga mintis: gal ta miela kūrybos laisvė kilo dėl to, kad
mokiniui už nugaros nestebėjo visa reginti mokytojo akis?) Ki
ta vertus, kaip kūrybinius namų darbus kai kurių savivaldybių
mokiniai pateikė olimpiados II etapo konkurse sukurtas kom
pozicijas, taip pat atliktas per duotą trumpą laiką, ir jų darbai
neišvengiamai skyrėsi savo eskiziškumu ir lakoniškumu. Gal
buvo galima šalia pateikti ir ilgalaikių ieškojimų kompoziciją?
Juolab kad nuostatai leido teikti du darbus.
Tokių mokinių kūrybinį potencialą suvokti padėjo jų parengti
kūrybinės veiklos aplankai. Kaip jį parengti, kaip atskleisti jo
savininko raštingumą ir kūrybinius interesus, mokinius turėtų
mokyti kiekvienas mokytojas. Ta proga norėčiau priminti, kad
olimpiadai pateikiamų kūrybos aplankų turinį turėtų sudaryti ti
tulinis lapas, temos ieškojimų eskizai ar jų nuotraukos, gali būti
pridėti trumpi tekstai, susiję su idėjos paieškomis, kitą mokinio
kūrybinės veiklos įvairovę iliustruojantys piešiniai, kūrybiniai
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darbai ar jų nuotraukos, nurodytos tų kūrinių metrikos (autorius,
darbo pavadinimas, technika, sukūrimo metai) ir galiausiai kaip
papildoma medžiaga įsegami už kūrybinius pasiekimus gauti
įvairūs apdovanojimai. Nepatartume jų segti aplanko priekyje
(tai prasilenktų su etika). Dauguma mokytojų nuoširdžiai pa
dirbėjo su mokiniais, padėjo jiems orientuotis, kas svarbiausia
šiame konkurse. Nors buvo apmaudu dėl kelių mokinių, kurių
puikios kompozicijos liko nepažymėtos vien dėl to, kad jie ne
turėjo savo kūrybinės veiklos aplanko...
Nustebino viena, atrodytų, menka, smulkmena, kuri vėl
leidžia mesti akmenėlį į mokytojo daržą. Ant kitos finalinio
kūrybinio darbo pusės mokiniai turėjo užrašyti savo darbo
metriką. Pokalbių metu pusė mokinių nesuprato sąvokos
„metrika“. Kyla pagrįstas klausimas, kaip mokykloje pamokose
vyksta dailės tyrinėjimo užduotys?.. Galima manyti, jog svarbi
dailės pažinimo dalis kai kuriose mokyklose organizuojama
nesilaikant Bendrųjų programų nuostatų. Vertinimo komisijos
nariai domėjosi jaunųjų dailininkų interesais, klausinėjo apie
mėgstamus dailininkus. Vienas kitas įvardijo Salvadorą Dali ar
Leonardą da Vinči, o paklausus apie lietuvių dailės kūrėjus, kai
kas prisiminė Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Suprantu, kad ką
nors mėgdžiodamas nebūsi originalus, bet ugdymo ir pažinimo
procese ieškant idėjų svarbu remtis iškiliais pasaulio ir Lietuvos
dailės kūriniais, o vienas iš kūrybiškumo bruožų – gebėjimas
savaip interpretuoti matytus kūrinius.
Stebint mokinių pateiktus kūrybinius darbus ir kūrybinės veik
los aplankus, deja, teko pamatyti ir „televizinės sąmonės“ bei
jos platinamos popkultūros suformuotų stereotipų, pastangų

perteikti „grožį“ pasitelkiant reklaminių gražuolių veidelius ir ne
saikingus „raitalus“. Tikriausiai ir tokia raiška turi teisę gyvuoti,
bet savo banalumu buvo nepajėgi rungtis šiame konkurse su
išjaustomis ir išmąstytomis kompozicijomis.
Tokie kūrybingų mokinių susitikimai, proga parodyti savo
minčių ir jutimų raiškos gebėjimus, idėjų ir jų vaizdavimo būdų
įvairovės pažinimas – puiki patirtis ir jauniesiems kūrėjams, ir jų
mokytojams. Vertinimo komisija, vadovaudamasi bendrais mo
kinių olimpiadoms būdingais nuostatais, išrinko 10 įdomiausiai
pasirodžiusių jaunųjų kūrėjų, jie visi paskelbti Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) tinklalapyje. Tačiau šio
je dailės olimpiadoje buvo ir daugiau talentingai atliktų darbų,
tad organizatorių dėka buvo išrinkta kur kas daugiau įdomiai
mąstančių ir kuriančių autorių.
Dailės olimpiada Nidoje padėjo pajusti gamtos ir žmogaus
ryšį, bendruomenės susitelkimą, siekiant bendrų tikslų. Net
kilęs gaisras padėjo renginio dalyviams suvokti, kad visi esa
me atsakingi už trapų mūsų visatos grožį, kad ugnis ir smėlio
audros gali greitai sunaikinti tai, ką per amžius yra sukūrusi
gamta ir ištisos žmonių kartos, ir kokių pastangų reikia, kad
įstengtume visa tai tausoti ir saugoti.
Visų jaunųjų talentų darbus galima išvysti LMNŠC 
tinklalapyje www.lmnsc.lt/lt/olimpiados/dailes.
Rima Tuinylaitė
Dailės mokytoja ekspertė, XX Lietuvos mokinių dailės olimpiados
vertinimo komisijos narė

Apdovanoti fotografijų konkurso
„NATO užrašas gyvai“ nugalėtojai
Balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos prezi
dentūroje ir Krašto apsaugos ministerijoje buvo
apdovanoti moksleivių fotografijų konkurso „NATO
užrašas gyvai“ nugalėtojai.
Nugalėtojus sveikino ir apdovanojimus įteikė
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskai
tė, krašto apsaugos viceministras Antanas Valys,
Užsienio reikalų ministerijos atstovai.
„Fotografijų konkursas „NATO užrašas gyvai“
skirtas paminėti Lietuvos 10 metų sukakčiai tapus
Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO)
nare. Noriu pasidžiaugti, kad pirmą kartą organi
zuojamas tokio pobūdžio konkursas sulaukė didelio
mokinių susidomėjimo. Nepriklausomai nuo mokinių
amžiaus grupės ir išrinktų laureatų, visos atsiųstos
nuotraukos vertos tik aukščiausių balų. Nuoširdžiai
dėkoju ir sveikinu visus konkurso dalyvius, laurea Srž. Nerijaus Vito nuotr.
tus, mokytojus. Linkiu ir ateityje būti kūrybiškiems,
aktyviai dalyvauti mokyklos bei visuomeninėje veikloje. Visos
Po pirmos dalies sveikinimų ir apdovanojimų nugalėtojų
jūsų svajonės išsipildys tuomet, kai būsite vieningi“, – sveikinda
laukė apsilankymas Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Čia
mas nugalėtojus, sakė krašto apsaugos viceministras A. Valys.
moksleiviai ir mokytojai susitiko su šalies Prezidente D. Gry
Konkurse dalyvavo mokiniai iš 53 Lietuvos mokyklų, jie
bauskaite. Prezidentė pasveikino laureatus, jiems įteikė dovanų
pateikė daugiau kaip 70 darbų. Nugalėtojai buvo atrinkti pagal
ir visi nusifotografavo Lietuvos narystės NATO 10-mečio proga.
tris amžiaus kategorijas:
1–4 klasių kategorijoje pirmąją vietą laimėjo Šilalės rajono
Konkursui pateiktus darbus vertino ir nugalėtojus atrinko
Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2 ir 3 klasių mokiniai.
vertinimo komisija, kurią sudarė Krašto apsaugos ministerijos
5–8 klasių kategorijoje pirmąją vietą užėmė Suvalkijos
(KAM), Užsienio reikalų ministerijos ir Pilietinės gynybos cen
šaulių 4-osios rinktinės Marijampolės jaunųjų šaulių 8-osios
tro (PGC) prie KAM atstovai. Iš keliolikos geriausių nuotraukų
kuopos performansas.
parengta fotografijų paroda keliaus per įvairias valstybės ir
9–12 klasių kategorijoje nugalėtojais tapo Vilkaviškio rajošvietimo įstaigas.
no Pilviškių „Santakos“ gimnazijos moksleiviai.
Pilietinės gynybos centro prie KAM misija – siekti, kad būtų
Specialusis prizas įteiktas Suvalkijos šaulių 4-osios rinktiugdoma jaunimo pilietinė nuostata ginti savo Tėvynę.
nės Marijampolės jaunųjų šaulių 8-osios kuopos jauniesiems
šauliams.
PGC prie KAM inf.
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Mes esame

Švedų stažuotė Lietuvoje

Švedų susidomėjimas mūsų mokyklos darbu su neįgaliaisiais
nuolat didėja. Jau dvylikti metai į Kėdainių specialiąją mokyklą
atvyksta iš Švedijos Nassjo komunos Brinell gimnazijos ben
druomenės studentai atlikti praktiką pagal vykdomą programą
„Vaikas ir rekreacija“. Programos dėmesio centre – vaikų už

Kėdainių specialiojoje mokykloje visą mėnesį stažavosi ke
turi švedų 17–18 metų jaunuoliai. Oskaras, Aleksas, Fiona ir
Lina dirbo su mokyklos ugdytiniais.
imtumas, pažintis su kitų kultūrų žmonėmis. Vadovas
Erikas Ejermo džiaugiasi ilgamete draugyste su mokykla
ir teigiamai vertina gimnazistų praktinę veiklą Kėdainių
specialiojoje mokykloje.
Pirmąją praktikos savaitę švedų jaunuoliai stebėjo
mokytojų darbą su vaikais, mokinių veiklą pamokose ir
neformaliojo ugdymo veikloje, o vėliau patys mokė vai
kus įvairių meninių darbelių, šokių, žaidimų, švediškos
virtuvės paslapčių. Bendrauti su kitataučiais gimnazis
tai ruošėsi iš anksto – mokėsi komunikuoti judesiais,
mimika ir vaizdinėmis, kompiuterinėmis priemonėmis.
Švedų viešnagės Lietuvoje turi ir pažintinę reikšmę.
Gimnazistai susipažino su Kėdainių miesto senamies
čiu, lankėsi „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir Šviesiojoje
gimnazijoje. Praktikantai lankėsi Druskininkuose, Kryžių
kalne Šiaulių rajone, Kaziuko mugėje Kaune.
Mūsų ugdytiniams bendravimas su švedų gimnazis
tais paliko neišdildomą įspūdį: mokiniai noriai dalyva
vo gimnazistų vedamuose užsiėmimuose, su dideliu
džiaugsmu kartu leido laisvalaikį. Mūsų mokyklos vaikai kasmet
nekantriai laukia atvykstančios naujos praktikantų grupės.
Oksana Nečaje
 va, Vaiva Siutilienė
Mokytojos

Kūrybinės dirbtuvės Pasvalio specialiojoje mokykloje
Į kūrybines dirbtuves Pasvalio specialiojoje mokykloje susi
rinko gausus būrys mokinių iš įvairių rajono bendrojo ugdymo
mokyklų, taip pat lopšelio-darželio „Žilvitis“. Net 120 mokinių,
turinčių specialiųjų poreikių, lydimi savo mokyklos specialiųjų
pedagogų, logopedų ir mokytojų padėjėjų, skubėjo dalyvauti
kūrybinėse dirbtuvėlėse pagal savo pomėgius. Jų laukė 13
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Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogų, kurie pasiūlė padirbėti tokiose dirbtuvėse: „Mažojo menininko dirbtuvėlė“ (tech
nologijos), „Medžio dirbtuvėlė“ (technologijos), „Veltinukas“
(technologijos), „Molinuko dirbtuvėlė“ (technologijos), „Darbeliai
iš gipso“ (technologijos), „Lankstiniai origamis“, „Žaidžiu spal
vomis“ (dailė), „Mokomės marmuruoti“ (dailė), logopedinės
pratybos „Prakalbink mane“, „Judėjimas – vaiko sveikata ir
stiprybė“ (kūno kultūra), „Pasakų pasaulyje“ (teatras), „Skrisk
dainele“ (muzika). Mokyklos mokytojams organizuojant veik
las talkino gabiausi Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai.
Edukacinio renginio dalyvius mokyklos aktų salėje nuotaikin
ga daina pasveikino Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojos
Rasa Gailiūnienė ir Bronislava Mainonienė. Vėliau mokiniai
pasirinko mėgstamą veiklą ir visi išskubėjo į dirbtuvėles. Vieni
minkė molį, dekoravo margučius, darė iš gipso krepšelius, kiti
iš vilnos kūrė papuošalus, iš medžio paukštelius, marmuravimo
paveikslus, lankstė ir konstravo žuvytes, mokėsi prakalbinti sa
vo ir draugo pirštelius, treti stiprino sveikatą sporto salėje, kūrė
pasaką mažajame teatre, paruošė dainą renginio pabaigai.
Po užsiėmimų vaikai susirinko salėje. Čia jų laukė padėkos
ir prizai. Jau sunkiai sekėsi valdyti mokinių šurmulį ir teigia
mas emocijas. Visi išvyko laimingi, su šypsenomis veiduose.
Ir pasitvirtino renginio pradžioje pavaduotojos ugdymui Ritos
Vaikšnorienės pacituoti Džono Kenedžio žodžiai: „Mes neturime
vienodų talentų, bet mes visi galime turėti vienodas galimybes
juos plėtoti.“
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos
direktorė dėkojo visiems padėjusiems įgyvendinti šią idėją:
Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojams, mokiniams ir
vadovams, rajono švietimo įtaigų specialistams, vadovams ir
mokiniams, nepabūgusiems atvykti ir išbandyti visai nepažįs
tamų veiklų.
Rita Vaikšnorienė
Pasvalio specialiosios mokyklos pavaduotoja ugdymui
Andromeda Baršauskie
 nė
Švietimo pagalbos tarnybos direktorė
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Sušildyk akmenėlį
Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo aka
demija“ pakviesti Šiaulių specialiojo ugdymo centro ugdytiniai
balandžio 10 d. prisijungė prie iniciatyvos „Diena kitaip 2014“.
Mūsų „Diena kitaip“, pavadinta „Sušildyk akmenėlį“, prasidėjo
akcija „Atnešk lauko akmenį būsimam įstaigos eko-labirintui“.
Kiekvienas, norėdamas sėkmės, šią dieną lietė „Laimės ak
menėlį“. „Dienos kitaip“ pradžią paskelbė „akmenų žinovė“
Gintarė ir papasakojo apie akmens kilmę, įvairovę. Mažieji
dieną pradėjo ryto ratu „Akmenėlis turi širdį“. Vyresnieji su
sipažino su liaudies instrumentų meistru, kalviu, akmenkaliu
Albertu Martinaičiu. Jis ugdytiniams atvežė parodyti akmens
amžiaus kirvukų, titnaginių iečių antgalių, muzikos instrumentų.
Vaikai susidomėję apžiūrinėjo suakmenėjusią medžio kempinę,
unikalius iš akmens meistro padarytus skudučius – „lydekiu
kus“. Meistras parodė, kaip daromi akmeniniai
pakabučiai, ir juos vėliau padovanojo įstaigos
ugdytiniams.
Mokiniams buvo suteikta proga pabūti moks
liniais darbuotojais ir sukurti akmens tapatybės
kortelę. Jie susipažino su akmens savybėmis,
svėrė, matavo ir visus duomenis surašė į korteles.
Kokia būtų „Diena kitaip“, jei nepabandytume
sušildyti Šiaulių „Puntuko“? Vykome apkabinti
didžiojo akmens, gulinčio netoli Šiaulių.
Veiklos „Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas
esi“ metu mokiniai ant akmens užrašė po vieną
jiems svarbų ir brangų žodį, skirtą būsimoms

kartoms, mąstė, kokia akmens reikšmė lietuvių
tautosakoje ir literatūroje.
Tą dieną įstaigoje veikė meno dirbtuvėlės „Mar
gas lauko akmenėlis“. Mokiniai margino akmenė
lius, kūrė paveiksliukus. Buvo galima apžiūrėti
parodėlę „Velykinis akmenėlis“. „Diena kitaip“
baigėsi šokių popiete „Akmuoteka“.
Šiaulių specialiojo ugdymo centro pedagogai
pasiekė iniciatyvos „Diena kitaip 2014“ tikslą –
surengė netradicinę, išradingą dieną.
Lina TAUTKIENĖ

JAV ambasadorė apsilankė mokykloje
(Atkelta iš spalvotosios dalies 20 psl.)

Mokykla bendradarbiauja su JAV ambasada jau antrą de
šimtmetį. Per tą laiką buvo įgyvendintas ne vienas projektas:
nuo idėjos iki realiai matomų rezultatų. Kiekvieno mokyklai
gyvybiškai svarbaus projekto pabaigtuves vainikuodavo JAV
ambasadorių apsilankymai. Tokių garbių svečių mokykla jau
sulaukia penktą kartą. Šį kartą JAV ambasadorė Lietuvoje
D. A. Makarti į Panevėžį atvyko kartu su JAV gynybinio ben
dradarbiavimo skyriaus pulkininku leitenantu Danieliu Mileriu
(Daniel Miller) ir biudžeto specialistu Mariumi Želviu, koordinato
riumi Džastinu Braunu (Justin Brown), JAV ambasados gynybos
atašė pulkininku Džefu Dženete (Jeff Jennette), koordinatore
Renata Dromantaite, viešųjų ryšių atstove Rima Vydmantas,
vertėja Julija Kupstyte ir fotografu Aleksandru Balčiūnu.
Garbius svečius sveikinusi Panevėžio kurčiųjų ir neprigir
dinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė
apžvelgė mokyklos ir JAV ambasados bendradarbiavimo is
toriją: prisiminė mokyklos kūrimosi laikotarpiu JAV gynybinio
bendradarbiavimo štabo skirtą paramą patalpoms atnaujinti,
finansuotą mokyklos trečiojo aukšto statybą, taip pat šiais me
tais gautą 150 tūkst. dolerių vertės labdaros siuntą ir aštuonių
vietų mikroautobusą. „Kadangi mokyklą lanko vaikai ne tik iš
apskrities, bet ir iš tolimesnių rajonų – ši dovana mums labai
vertinga ir reikalinga mokiniams pavėžėti“, – pabrėžė direktorė.
JAV ambasadorė D. A. Makarti pirmiausia teiravosi, kaip
gestais sakoma „laba diena“ ir sakė, jog labiausiai norinti pa
sisveikinti su vaikais. „Aš noriu žengti tuo pačiu keliu, kaip ir
mano kolegos – buvę ambasadoriai. Džiaugiuosi galėdama
tęsti bendradarbiavimą su jūsų mokykla. Ji yra išskirtinė, todėl
jūs turite jausti ypatingą dėmesį. Žinau, kad prie šio projekto
prisidėjo daug žmonių“, – kalbėjo garbi viešnia. Ambasadorė
teigė trokštanti išreikšti didelę padėką ir mokyklos mokytojams,
kurie turi svarbią užduotį – padėti šiems vaikams integruotis
į visuomenę.
Projektą kuravęs JAV gynybinio bendradarbiavimo skyriaus

biudžeto specialistas M. Želvys pažymėjo, jog šiam projektui
buvo ruošiamasi ketverius metus ir dėkojo visiems prie jo prisi
dėjusiems: JAV ambasadai, muitinės darbuotojams, mokyklos
vadovams ir mokiniams, padėjusiems atvežtą labdarą sunešti
į mokyklą.
D. Kriščiūnienė JAV ambasadorei ir visiems padėjusiems
įgyvendinti projektą svarbiems asmenims įteikė padėkas, mo
kinių sukurtus suvenyrus ir didelę saldžiąją dovaną – šimtalapį.
Padėkos žodžius garbiems svečiams išsakė ir šia neeiline
proga mokykloje apsilankę Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė,
mero patarėjas Petras Luomanas, Švietimo skyriaus vedėjas
Dainius Šipelis, Švietimo profesinės sąjungos Panevėžio sky
riaus pirmininkė Erika Leiputė-Stundžienė, LR Seimo nario
Povilo Urbšio padėjėja Nomeda Simėnienė, mokyklos kuratorė
Aušra Gabrėnienė ir kiti garbingi svečiai.
Neliko savo padėkos neišreiškusi ir mokyklos bendruomenė.
Jos vardu kalbėjusi direktorės pavaduotoja Lina Bartnykienė
ir auklėtojas Artūras Juknevičius sakė norintys įteikti padėką ir
gėlių puokštę mokyklos direktorei D. Kriščiūnienei. „Už bega
linį rūpestį, už tuos nematomus, bet be galo svarbius darbus,
vykdant šį projektą. Nes tik visi kartu, sutelkę savo jėgas, pa
siekėme tokį rezultatą“, – teigė L. Bartnykienė.
Garbių svečių apsilankymo proga mokiniai parodė įspūdin
gą šokių studijos „Selevy“ vadovės Reginos Liutkevičienės
parengtą meninę programą.
JAV ambasadorė ir ją lydėję asmenys apžiūrėjo dovanotais
baldais atnaujintą mokyklos bendrabutį, klases, kabinetus,
aptarė tolesnio mokyklos ir JAV ambasados bendradarbiavi
mo gaires.
Po vizito mokykloje D. A. Makarti lankėsi Panevėžio miesto
savivaldybėje, čia susitiko su miesto meru bei kitais atsakin
gais asmenimis.
Laima LAPĖNIENĖ
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Projekto dalyviai susitiko Bulgarijoje
Kėdainių specialioji mokykla vykdo
tarptautinį „Comenius“ daugiašalių mo
kyklų partnerysčių projektą „Išsaugoki
me mūsų dainas“ („Save our songs“),
kurį finansuoja Europos Komisijos patvirtinta Mokymosi visą gyvenimą pro
grama.
Šiame projekte dalyvauja Turkijos,
Graikijos, Suomijos, Bulgarijos, Anglijos
ir Lietuvos ugdymo įstaigos. Projektu
siek iam a keist is Eur op os Sąjung os
šalių mokinių ir mokytojų idėjomis apie
muzikos poveikį žmogaus gyvenimui
šiuolaikinėje aplinkoje ir aplinkoje, kurio
je gyveno mūsų seneliai ar proseneliai.
Dalyvaudami įvairiose projekto veiklose,
specialiųjų poreikių mokiniai įgis naujų
žinių, pasitikėjimo savimi, lengviau įsilies
į visuomenę, taip pat įsitikins, kad anglų
kalba yra ne tik klasės pamokos mokyk
loje, bet ir priemonė, padedanti gyveni
me atrasti kitas kultūras, bendrauti su kitų tautybių žmonėmis.
Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko spalio mėnesį
Kėdainių specialiojoje mokykloje. Kovo mėnesį į antrąjį susi
tikimą visus dalyvius pakvietė Bulgarijos atstovai. Lietuvai at
stovavo Kėdainių specialiosios mokyklos mokiniai Mindaugas
Venckus ir Paulius Kalėda bei mokytojos, šio straipsnio autorės.
Besirengdama kelionei, kiekviena šalis turėjo atlikti namų
darbus. Projekto veiklose dalyvavo visi mokyklos mokiniai.
Vieni iš buitinių atliekų gamino muzikos instrumentus, kiti  
filmuotoje medžiagoje pristatė lietuvių liaudies papročius ir
tradicijas, treti mokėsi lietuviškai sudainuoti dainą pagal turkų
liaudies melodiją.
Pirmąją susitikimo dieną buvome šiltai sutikti Šumeno dar
želio „Svetulka“ kolektyvo. Visus dalyvius, mojuodami projekte
dalyvaujančių šalių vėliavėlėmis, pasitiko darželio auklėtiniai,
vaišino tradiciniu bulgarišku pyragu su medumi ir cinamonu.
Mažieji darželinukai kiekvieną komandą nustebino tos šalies
liaudišku šokiu ir pasisveikinimu. Po apsilankymo darželyje
buvome pakviesti susipažinti su miesto istorinėmis vietovėmis.  
Antr ąją dieną susir inkusios komand os pristatė atliktas
projekto veiklas, numatė tolesnius darbus, aptarė būsimųjų

susitikimų datas. Vakare visi buvo pa
kviesti į tradicinę bulgarišką vakarienę
su liaudiškais šokiais ir dainomis. Žavėjo
temperamentingi nacionaliniai šokiai ir
šiltas šeimininkų priėmimas.
Trečioji diena buvo skirta šaliai pažinti.
Istoriniame archeologiniame Madaros
rezervate pamatėme įspūdingas kalnų
uolas su aukštomis vertikaliomis sieno
mis, kabančiais varvekliais, priešistorinių
laikų civilizacijos liekanomis. Ant vienos
vertikalios uolos 23 metrų aukštyje iš
skobtas reljefas, vadinamas „Madaros
raiteliu“. Reljefo kompozicijoje matomas
piemens lanką laikantis raitelis, paskui jį
bėgantis šuo, šliaužianti gyvatė ir šuo
liuojantis liūtas. Tai garsus ankstyvųjų
viduramžių Bulgarijos meno monumen
tas ir vienintelis toks Europoje, todėl
1979 m. įtrauktas į UNESCO saugomų
pasaulio kultūros ir gamtos paveldo są
rašą. Vėliau aplankėme kurortinį miestą Varną. Jos delfinariume
stebėjome delfinų pasirodymą. Šilta pavasario saulė ir puikus
oras leido projekto dalyviams grožėtis Juodosios jūros vaizdais.
Ketvirtoji diena prasidėjo priėmimu Šumeno miesto savival
dybėje. Dalyvius pasveikino miesto meras, švietimo skyriaus
vedėja ir kiti savivaldybės darbuotojai. Vėliau vyko tarptautinė
konferencija „Mokinių kūrybiškumo ugdymas per projektinę
veiklą“. Mūsų mokyklos mokytoja Oksana Nečajeva skaitė
pranešimą „Vaikų kūrybiškumo ugdymas neformaliojo švietimo
metu“ ir supažindino konferencijos dalyvius su vykdoma popa
mokine veikla Kėdainių specialiojoje mokykloje. Konferencijos
dalyvius džiugino Šumeno miesto vaikų ugdymo įstaigų teat
ralizuoti pasirodymai miesto teatre.
Atsisveikinę su išvykstančiais projekto partneriais, aplankė
me dar vieną gražų kurortinį miestą Burgasą.
Viešnagėje Bulgarijoje pasisėmėme naujų idėjų ir gerosios
patirties, tad grįžę į Lietuvą vėl kibome į naujas projekto veiklas.
Gegužės mėnesį mokyklos komandos laukia trečiasis partnerių
susitikimas Suomijoje.
Daina Jonavičienė,
Oksana Nečajeva
 , Janina Dautartienė

Meilė knygai – kelias į stebuklų, žaidimų, žinių šalį
Knygose – visas pasaulis: gražios ir pamokančios istorijos,
nuostabūs piešiniai, erdvė vaizduotei, dramai, filmų ir filmukų
kūrybai, muzikai. Knyga labai svarbi ir specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų gyvenime. Iš jos mokomės pažinti pa
saulį, raides ir skaičius, skaityti. Versdamas įvairaus storio ir
faktūros knygos lapus, vaikas lavina rankos judesius, smulkiąją
motoriką. Stebėdamas paveikslėlius ugdo savo pastabumą, dė
mesį, susikaupimą. Laisvalaikis su knyga vaikui gali būti labai
naudingas, visavertis, turintis auklėjamąją prasmę užsiėmimas.
Balandžio 1–4 dienomis Panevėžio specialiojoje mokykloje
mokytojų, šio teksto autorių, iniciatyva vyko projektas „Knygų
ir pasakų pasaulyje“, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos
dienai paminėti. Lavinamųjų ir socialinių įgūdžių formavimo
klasių mokiniai, padedami mokytojų, patys gamino knygeles.
Mokinių rankų darbo knygų paroda „Mano ir draugų pasakų
knyga“ galėjo grožėtis Panevėžio apskrities Gabrielės Petke
vičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros
centro lankytojai.
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Siekiant atskleisti vaikiškų knygelių įvairovę, mokykloje su
rengta paroda „Draugaukime su knygele“. Vaikai galėjo pavarty
ti, apžiūrėti įvairaus dydžio, „kalbančias“, žaislines, magnetines
knygas, pasigrožėti įspūdingomis erdvinėmis iliustracijomis.
Žymiausio pasaulyje pasakų kūrėjo Hanso Kristiano Ander
seno gimimo dieną, balandžio 2-ąją, mokiniai minėjo dalyvau
dami viktorinoje „Atspėk, kas aš“. Vaikai spėjo pasakų veikėjų
vardus, pavadinimus, prisiminė pasakas ir istorijas, iš kurių jie

atkeliavę. Aktyviausi, daugiausia herojų atpažinę ugdytiniai
apdovanoti knygelėmis. Vėliau visi žiūrėjo H. K. Anderseno
pasakos motyvais sukurtą animacinį filmą „Bjaurusis ančiukas“.
Kitą dieną žemesniųjų lavinamųjų klasių mokiniai lankėsi
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centre. Aptarnavimo
skyriaus vedėja Palmira Styrienė jiems vaizdingai papasakojo
apie knygų įvairovę, saugojimą ir priežiūrą. Vaikai apžiūrėjo
knygas, centro erdves, galėjo pažaisti įspūdingame namelyje,
dengtame knygų stogeliu. Vyresnieji lavinamųjų klasių moki
niai tą dieną vyko į Panevėžio spaustuvę. Sužinojo, kokį kelią
nukeliauja knyga, kol pasiekia skaitytoją. Spaustuvės darbuo
toja parodė įvairius įrenginius, papasakojo, kokias funkcijas jie
atlieka. Tačiau supratome, kad ir kokie išmanūs būtų prietaisai,
be žmogaus rankų, pastangų, įdėjų neatsirastų nė viena kny
gelė. Visi mokiniai liko patenkinti prasmingomis, turiningomis
pažintinėmis išvykomis.
Paskutinę projekto „Knygų ir pasakų pasaulyje“ dieną į sve
čius atvyko Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos
mokiniai kartu su mokytoja Nijole Mežiūniene. Jie padovanojo
Panevėžio specialiosios mokyklos mokiniams įdomią insceni
zaciją, spektaklį „Petriukas vabalų šalyje“.
Visos savaitės renginiai vaikams atskleidė, kaip įdomu ir
gera draugauti su knyga. Jie įsitikino, kad knyga padeda ne
tik išmokti, atrasti, pažinti, bet gali nugabenti ir į nuotykių, ste
buklų, žaidimų pasaulį.
Olga Venislovienė,
Sigita Indriekienė, Jovita Matkevičienė
Mokytojos

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla perduoda iš balanso į balansą
šį jai nereikalingą ilgalaikį turtą ir ūkinį inventorių:
•• Siuvimo mašinas, 1022 kl., 1994 m., 4 vnt.
•• Siuvimo mašinas, 1022 kl., 1996 m., 3 vnt.		
•• Overloką, 1994 m.
•• Siuvimo mašinas „Čaika“, 1996 m., 2 vnt.		
•• Siuvimo mašiną „Čaika“, 1992 m.			
•• Siuvimo mašiną „Overlokas“, 1993 m.
•• Siuvimo mašiną „Overlokas“, 1998 m.
•• Siuvimo mašinas, 997 kl., 1998 m.
•• Siuvimo mašinas, 337 kl., 1998 m.
•• Siuvimo mašiną PFPff, 1998 m.
•• Siuvimo mašiną PEHFF-HOBB4, 1995 m.
•• Siuvimo mašiną, 697 kl., 1998 m.
•• Siuvimo mašiną kraštams apmėtyti, 508 kl., 1982 m.
•• Siuvimo mašiną kraštams apmėtyti „Jukki-816 kl.“, 1993 m.
•• Siuvimo mašiną, 408 kl., 1989 m.
•• Siuvimo mašiną „Anker“, 1996 m.
•• Overloką, 1999 m.
•• Siuvimo mašinas, 2000 m., 4 vnt.
•• Buitines siuvimo mašinas, 2000 m., 7 vnt.
•• Mezgimo mašinas, 1993 m., 2 vnt.
•• Elektrines virykles, 2002 m., 2 vnt.
•• Televizorių „Samsung“, 1999 m.
•• Televizorių 2122T, 2003 m.
•• Televizorių TV-2122T, sidabr., 2003 m.
•• Televizorius „Šilelis“, 2007 m., 2 vnt.
•• Pianiną „Ryga“, 1968 m.
•• Vaizdo (vaizdajuosčių) leistuvą „Supra“, 1994 m.
•• Prietaisą PST-2,5, 1990 m.
•• Kodoskopą-projektorių, 1998 m.
•• Vaizdo kamerą „National“, 1992 m.
•• Kopijavimo aparatą „Canon NP1020“, 1994 m.
•• Kopijavimo aparatą „Canon NP6317“, 2000 m.

•• Faksimilinį aparatą „Panasonic KX-FLP552“, 2002 m.
•• Daugiafunkcį aparatą „Bizhuf 130f“, 2005 m.
•• Radijo modemą SA-10D, 2001 m.
•• Kompiuterius, 1998 m., 9 vnt.
•• Kompiuterius „Microlink Esentia“, 1998 m., 5 vnt.
•• Kompiuterį „Pentium“, 75 RAM, 1996 m.
•• Kompiuterį 486, 2001 m.
•• Kompiuterį, 2002 m.
•• Nešiojamąjį kompiuterį „Magnum Book“, 2006 m.
•• Nešiojamąjį kompiuterį „Magnum Book“, 2007 m.
•• Kompiuterius, 2002 m., 2 vnt.
•• Kompiuterį „Magnum Office“, 2003 m.
•• Kompiuterį PII, 2005 m., 2 vnt.
•• Spausdintuvus, 2000 m., 2 vnt.
•• Spausdintuvą, 1998 m.
•• Lazerinį spausdintuvą, 1998 m.
•• Spausdintuvą „HP Laser Jet 1200“, 2001 m.
•• Spausdintuvą „Minolta Page Pro 1100“, 2002 m.
•• Lazerinį spausdintuvą ML-2015, 2006 m.
•• Monitorių VGA, 1999 m.
•• Monitorių „Samtron 15,55B“, 2001 m.
•• Monitorių „17 SyncMaster 765MB“, 2003 m.
•• Monitorių 17”770PF, 2003 m.
•• Monitorių „Proview DX797,17“, 2004 m.
•• Mikrobangų krosnelę, 2007 m.
•• Mikrobangų krosnelę „Samsung QW71“, 2007 m.
•• Dujų balionus, 2000 m., 2 vnt.
•• Siuvimo mašinų galvutes, 2000 m., 10 vnt.
•• Kodoskopą, 2002 m.
•• Smūginį grąžtą 6200HS 550W LAG, 2001 m.
•• Akumuliatorinį suktuvą „Makita“, 2006 m.
•• Dažų degintuvą, 2009 m.

Papildoma informacija teikiama adresu: Kauno g. 108, Ukmergė, tel./faks. (8 340) 53 543, 63 042.
Direktorius					

Jonas Cesevičius
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Ikimokyklinis ugdymas

„Į sveikatos šalį“

Vilniaus lopšelyje-darželyje
„Gint ar ėlis“ vykd om a vis uo
men ės sveik at os prog ram a
„Į sveikatos šalį“. Programos
tikslas – bendromis pedagogų, tėvų, įstaigos bendruomenės
pastangomis stiprinti vaiko sveikatą, gerinti šios srities žinias ir
įgūdžius, kurti bendrą sveiko gyvenimo būdo ugdymo sistemą.

Programą įgyvendinti pradėjome tėveliams atnešus daug
įspūdingų nuotraukų su įdomiais, išskirtiniais, originaliais
daržovių, vaisių, augalų vaizdais ir komentarais. Surengėme
nuotraukų parodą „Stebuklai žaliam darže, sode, pievoje“. Nuo
traukas eksponavome atvirose įstaigos erdvėse.
Buvo surengtos dvi sveikatingumo ir kūrybinės raiškos sa
vaitės: „Obuoliukas – vitaminų kamuoliukas“ ir „Aš gražus, kai
švarus“. Vyko įvairios estafetės, judrieji žaidimai su obuoliais,
rungtys: obuolius vežė sunkvežimiais, karučiais, vaikai šokinėjo
per obuolių krūvas, taikė į pintus krepšius. Per „Smagurių die
ną“ vaikai ruošė obuolių salotas, spaudė sultis, kepė pyragus.
Savaitė baigėsi kompozicijų iš obuolių kūrimu pievelėje.
Vykstant savaitei „Aš gražus, kai švarus“ vaikų asmens hi
gienos įgūdžiai buvo ugdomi per praktinę veiklą. Vaikai žaidė
asmens higienos mokančius žaidimus „Kada tu tai darai?“, „Ko
reikia, kad būtum švarus ir tvarkingas?“ ir kt. Apsilankiusios
„odontologė“ (darželio slaugytoja) ir „Dantukų fėja“ vaikus su
pažindino su dantukų draugais ir piktais priešais, pasitelkusios
žandikaulio modelį, skirtą tinkamiems dantų valymo įgūdžiams
ugdyti, ir didelį dantų šepetuką, mokė, kaip valyti dantis, davė
vaikams pabandyti.
Vyko sportinės pramogos „Kas vikriau ir tvarkingiau“. Nau
dojom estafečių rinkinius, kurie pritaikyti judriesiems žaidi
mams, kliūčių ruožams konstruoti, estafečių žaidimams, vaikų

mankštai. Mitybos kamuoliai
mokė vaikus atpažinti sveikus
maisto produktus, gaminius, jų
grupes. Žaidimas „Sveiko mais
to piramidė“ formavo vaikų sveikos mitybos įgūdžius, padėjo
vaikams sužinoti, kokį kiekį ir kokių produktų reikia suvartoti.
Siekiant įtvirtinti žinias apie asmens higieną, vaikai buvo pa
kviesti į salę pasižiūrėti spektakliuko „Kelionė į dantukų miestą“,
kuriame vaidino pedagogės su vaikais.
Akcija „Nė dienos be vandens“ siekėme suteikti žinių apie
vandens svarbą žmogui ir supančiai aplinkai, sudaryti sąlygas
vaikams tyrinėti vandens savybes, eksperimentuoti. Papasakoti
vaikams apie vandens svarbą išsiruošė darželio slaugytoja ir
„Vandens lašelis“. Vaikai sužinojo, kad žmogus ir vanduo yra
du neatsiejami dalykai. Augančiam vaikui vanduo reikalingas
taip, kaip oras ir maistas. „Vandens lašelis“ vaikus vaišino tyru
vandeniu. Naudodami vandens simuliatorių, matavimo indus
ir kitas pasirinktas priemones, vaikai atliko įvairius bandymus,
sužinojo, kodėl teka upės ir kaip susidaro lietus.
Smalsumo, draugavimo, vikrumo dienos buvo pilnos įspū
džių, emocijų, ieškojimų, atradimų. Menų dieną vaikai išgyveno
unikalios saviraiškos džiaugsmą. Buvo lavinama vaikų vaiz
duotė, smalsumas, iniciatyva. Vaikai gamino laivelius, stebėjo,
kaip skleidžiasi vandenyje gėlės, emocijas liejo tapydami ant
šlapio popieriaus.
Savaitės renginius užbaigė vandens pasakų diena, kai Baltu
pių progimnazijos priešmokyklinių grupių ugdytiniai vaikučiams
suvaidino spektakliuką „Lašelio kelionė“. Mažųjų grupių vaikai
džiaugėsi animaciniu filmuku apie vandens nuotykius.
Violeta Paškevičien
 ė, Loreta Marcinkevičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogės

Žodis „mes“ – stipresnis nei „aš“
Ikimokyklinis amžius – labai svarbus vaiko gyvenime. Pirma
sis septynmetis – tai laikas, kai vaikas turi suprasti, kad pasaulis
yra geras. Tėvų ir pedagogų pareiga, pasidalijus atsakomybe,
palydėti vaiką jo gyvenimo keliu.
Vaikas perima iš tėvų įvairias elgesio, 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
prasmingo dialogo su tėvais ir kurti šiltą klimatą – be įtampos,
pagrįstą tarpusavio parama ir pasitikėjimu. Negalima pasiekti
gerų rezultatų atsiskyrus nuo šeimos, nes tėvai atlieka dau
gelį socialinių vaidmenų. Jie šeimoje – įkvėpėjai ir drąsintojai,
stebėtojai ir vertintojai, padėjėjai ir palaikytojai, planuotojai ir
organizatoriai, iniciatoriai ir dalyviai.
Įgyvendindamos projektą „Čia – mano namai“ įtraukėme ir
tėvus. Siekėme, kad jie taptų darnia grupės bendruomene.
Pirmiausia tėvams pristatėme projektą ir pakvietėme juos ak
tyviau dalyvauti grupės ir darželio gyvenime. Tėveliai ėmėsi
iniciatyvos. Darželis vaikams tapo artimesnis, kai kartu su
tėvais kūrė nepakartojamus linkėjimus Vilniui, eilėraščius,
skirtus savo mylimam miestui. Rengė piešinių parodą, ieškojo
nuotraukų, vietų, kurias aplankė savo gimtajame mieste. Tė
veliai turi įdomių gebėjimų ir pomėgių – jie padėjo pasiruošti
Kaziuko mugei, vaikams surengė specialių užsiėmimų. Vie
nas tėvelis domisi riteriais ir senoviniais herbais, apie tai jis
papasakojo ir vaikams. Vaikai gavo skirtingus herbus ir juos
itin noriai spalvino. Netrukus gimė dar viena idėja, susijusi su
projektu, sukurti savo šeimos herbą. Kitas tėvelis papasakojo
apie savo profesiją. Vaikai sužinojo, kaip taisomos automo
bilio padangos, išgirdo apie elektrą. Kūno kultūros valandėlė
tapo dar smagesnė, kai ją vedė dar vienas tėvelis. Taip vaikai
mokosi bendrauti su suaugusiaisiais, o tėveliai, vedantys vai
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kams užsiėmimus, susipažįsta su grupe ir kitais vaikais, kurie
yra bendruomenės dalis.
Stebėdamos visa tai, vis labiau įsitikiname, kad bendravimas
ir bendradarbiavimas su šeima yra viena iš pagrindinių sąlygų,
lemiančių vaikų ugdymosi sėkmę. Įgyvendindami projektą ren
gėme pažintines išvykas: auklėtojos su vaikais lankėsi Lietuvos
geležinkelių muziejuje, dalyvavo ekskursijoje po miestą. Taip
pat organizavome bendrus kultūrinius renginius su tėvais: iš
vyką į teatrą ir kino teatrą. Tėvai palaikė pasiūlymą apsilankyti
senovinių žaislų muziejuje ir vaikų skatinami išvyko į Valdovų
rūmus, aplankė Gedimino pilį ir televizijos bokštą.
Organizuodami projektus vadovaujamės principu, kad viskas
daroma dėl vaikų. Tokia bendradarbiavimo su šeima patirtis įro
dė, kiek daug dvasinių vertybių vaikams gali duoti tėvai, kai jie
lankosi grupėje ir dalyvauja ugdymo procese. Siekdami remti
vaikų ugdymąsi, tėvai ir mes – pedagogai – privalome eiti išvien.
Rima Jasinskaja, Liudmila Karklelienė
Vaikų l.-d. „Gelvonėlis“ auklėtojos metodininkės

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

Tremtinių dainuotos dainos
įgijo naują skambesį

Šiemet sukako 65 metai nuo 1949 m.
sovietų okupacinės valdžios įvykdytos
trėmimų operacijos „Bangų mūša“. Tai
buvo viena didžiausių masinių trėmimų
akcija Baltijos valstybėse. Tuomet per
kelias dienas buvo ištremta daugiau nei
100 tūkst. žmonių, vien iš Lietuvos –
apie 32 tūkst. žmonių. Pasak istoriko
Arvydo Anušausko, kas trečias iš iš
tremtųjų buvo vaikas. Tad šiai datai prisiminti, perduoti moki
niams žinią apie vykdytą prievartinį Lietuvos žmonių ištrėmimą
buvo skirtas dainų festivalis „Dainos iš tremties“.
Renginio sumanytoja Tarptautinė komisija nacių ir sovieti
nio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti šiais
metais nusprendė, kad apie tremtis, netektis, žmonių gyveni
mą okupacijos sąlygomis galima kalbėti ir kitomis formomis,
kurios patrauklios mokiniams – tai muzika, šokis, vaidyba.
Organizuoti respublikinį dainų festivalį buvo nutarta Vilniaus
Viršuliškių mokykloje, kurioje aktyviai veikia Tolerancijos ug
dymo centras ir daug dėmesio skiriama istorijos supratimui,
pilietiškumui ugdyti. Per mėnesį į kvietimą dalyvauti atsiliepė
dvidešimt Lietuvos mokyklų.
Nors į renginį pakviesta Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė negalėjo atvykti, bet festivalio dalyvius
pasveikino laišku ir jos žodžiai „Dainuokite praeitį. Įkvėpkite
dabartį. Stiprinkite ateitį“ tapo savotišku festivalio šūkiu. Ren
ginio viešnia, Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė
padėkojo mokinių tėvams, mokytojams, kad jie derama dvasia
augina, auklėja savo vaikus.
Festivalio dalyviai dainavo dainas, kurios gerai žinomos
vyresnės kartos žmonėms. Tačiau mokinių lūpose šios dainos
skambėjo kitaip – iš jų sklido dabartinio jaunimo emocijos ir
jausmai. Net kelios dalyvavusios mokyklos pasirinko tą pačią
dainą, tačiau ją atliko skirtingai ir tai nuskambėjo labai šiuo
laikiškai. Dalyviai daug dėmesio skyrė ir aprangai – merginos
dėvėjo gėlėtas sukneles, kokiomis kadaise puošėsi jų močiutės
ar prosenelės.
Renginį organizavusios institucijos vykdomasis direktorius
Ronaldas Račinskas pažadėjo, kad tremties dainų festivalis
bus rengiamas ir kitais metais, kad tai, kas buvo palinkėta
Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės sveikinimo
laiške, – „dainuokite praeitį“ – turi gyvuoti.

Laiškų apžvalga
Skaitykime drauge Jūsų laiškus. Kartais juose – begalė
ataskaitos elementų ir devynios galybės pavardžių, kas pro
mokyklą tądien ėjo, kas į šventę užėjo, kas penkis sveikinimo
žodžius pasakė. Nėra čia nieko blogo, jeigu taip ir buvo, bet ar
gali tai būti įdomu kam nors, be pačių renginio organizatorių?
Vienoje mokykloje metų pradžioje vyko konferencija, skirta
patyčių prevencijos programai. Ir ką mes apie tai sužinome iš
laiško: „... į konferenciją „Olweus patyčių prevencijos programos
įgyvendinimo ypatumai mokykloje, X rajono mokyklų patirtis“
aptarti ir įvertinti šiandieninę patyčių situaciją mokyklose susi
rinko būrelis pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, vaiko
gerovės komisijų atstovų iš skirtingų rajono kampelių. <...>
Šio renginio metu siekta supažindinti kitų mokyklų pedagogus
su viena veiksmingiausių prevencinių programų, padedančių
ugdymo įstaigoms sėkmingai kovoti su patyčiomis, – Olweus
patyčių prevencijos programa. Konferenciją pradėjo X vidurinės
mokyklos direktorius XX. Jis pasidalijo savo lūkesčiais, kad į
šią konferenciją dalyvius greičiausiai atvedė nenumaldomas
alkis – žinių ir naujovių, kurias galėtų pritaikyti savo mokyklose.“
Konferencijoje, sprendžiant iš laiško, visi apžvelginėjo ben
drą padėtį, „dalijosi įžvalgomis ir pastebėjimais, diskutavo apie
reikiamos veiklos organizavimo ypatumus mokyklose“. Kokius?
Kam? Kodėl? Negi niekas toje konferencijoje nepasakė nieko
konkretaus? Ir galų gale kodėl niekam nekilo mintis kalbėti
apie tai, ką daryti, kad patyčių užvarytas mokinys neužsinertų
virvės ant kaklo?
Tiesa, laiške dar rašoma, kad „konferencijos viešnia X papa
sakojo apie šiandieninę programos situaciją Lietuvos mokyklo
se, pristatė naujausius atliktų tyrimų duomenis, aptarė patyčių
tendencijas šalies mastu“.
Bet nieko konkretaus. Nors smalsu, kokia ta situacija šiuo
metu Lietuvoje. Kokie tie naujausi tyrimai? Ir kokią naudą jie
gali turėti nerimaujant dėl tragiškų patyčių pasekmių?
Nors pasaulis tuo ir įdomus, kad nesame vienodi... Kiti geba
ir nedalyvaudami ypatingose programose, be garbių svečių
padėti vaikams suprasti, ką kiekvienas gali nuveiti kito labui...
Auklėtoja Reda Kvedaravičienė parašė apie Druskininkų
savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus „Liepaitė“ akcijoje „Savaitė be patyčių“ įgy
vendintas veiklas: „Draugystės saulutė“, „Gerumo gėlytės“,
„Mandagumo medis“, „Draugystės knyga“, „Širdelių girlianda“.
Veiklose buvo pasitelktos informacinės technologijos, žiūrėti
ir aptarti filmukai: „Gaidys ir spalvos“, „Bjaurusis ančiukas“,
„Katinas Leopoldas ir peliukai“, „Atsargiai beždžionėlės“, „Ne
paprastas draugas“, „Obuolių maišas“, „Naujokė“.
Pasak auklėtojos, grožinės literatūros skaitymas, aptarimas,
diskusijos mokė mažuosius, kaip reikia elgtis gyvenimiškose
situacijose: „Kalbėjomės apie draugystę, patyčias, kaip jos pa
sireiškia, draugiškus tarpusavio santykius, kas padeda išlaikyti
draugystę ir draugus, kas ją griauna, kas vaikus džiugina, skau
dina, skatinome užuojautą, pagalbą silpnesniam. Vaikai patys
noriai pasidalijo savo mintimis apie emocijas, kurias sukelia
patyčios ir priekabiavimas. Buvo žaidžiami žaidimai draugystės
tematika, kuriamos draugystės situacijos.“

Ingrida VILKIENĖ
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti švietimo programų koordinatorė
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Laiškų apžvalga
Auklėtoja taip pat papasakojo apie priešmokyklinio ugdymo
grupėje vykdytą projektą „Man rankelės duotos tik geriems
darbams“: „Kalbėtasi, aiškintasi, kokia laimė turėti rankas ir
pamąstyti, ką gero daro, darė ir gali padaryti šiandien mūsų
rankos: apkabinti, prisiliesti taip, kad sumažėtų skausmas,
nudžiūtų ašara, suspindėtų šypsena. Buvo organizuojamas
žaidimas „Paliesk ir papasakok“, mokomasi patarlių, mįslių,
eilėraščių. Vaikučiai kartu su tėveliais augino „Gėrio medį“,
piešė, spalvino savo rankeles.“
Kiti „Savaitę be patyčių“ minėjo tiesdami draugystės ir bendrystės tiltus. Gal iš tiesų verta išeiti už savo mokyklos ribų,
pažinti daugiau bendraamžių, pamėginti juos suprasti ir, svar
biausia, išmokti draugauti...
Psichologė Aušra Kaukėnienė ir socialinė pedagogė Jurgita
Petrovičienė sako, kad „Smagu kurti draugystę kartu“: „Minint
„Savaitę be patyčių“ mokinius ir jų tėvelius sutiko gėrio, draugys
tės žodžiai, kurie puikavosi mokyklos laiptinėje ant įvairiaspalvių
balionų. Prasidėjo didelės „Draugystės knygos“ kūrimas. Šios
knygos lapuose draugystės tema buvo atskleista įvairiais vaikų
kūrybiniais darbeliais – piešiniais, aplikacijomis, patarlėmis,
priežodžiais, patarimais, eilėraščiais, istorijomis, pasakomis,
situacijomis. Vyko konkursas „Draugiškiausias klasės laiškas“.
Vaikai rašė laiškus ir taip kiekvieną dieną „paštas“ pasipildy
davo pluoštu draugiškų laiškų. Socialinė pedagogė Jurgita ir
psichologė Aušra įvairiose klasėse vedė pamokas draugystės
ir patyčių temomis. Patys mažiausi mokiniai „kepė tortą“ pagal
savo sukurtą receptą: į dubenį vaikai bėrė pagalbą, užuojautą,
šypsenas, tortą skanino meile ir džiaugsmu.“

Panašu, kad Švenčionių pradinė mokykla, „Veiksmo savaitę
be patyčių 2014“ baigusi rajonine „Draugystės“ viktorina, išties
išmoko „draugystės pagrindų“, kai veiklą pasidalijo su Pabradės
„Ryto“ gimnazijos, Švenčionėlių progimnazijos, Švenčionių ir
Adutiškio vidurinių mokyklų 3–4 klasių mokiniais. Visos ko
mandos gavo padėkas, kiekvienas mokinys – dovaną, o prie
bendro vaišių stalo gėrė arbatą ir vaišinosi „Draugystės“ pyra
gu. „Belieka pasakyti – smagu kurti draugystę kartu“, – teigė
teksto autorės.
Panašia „nata skambėjo“ ir socialinės pedagogės Linos
Bernadickaitės tekstas „Savaitė be patyčių – 2014“: mokėk
nesusipykti, bet mokėk išklausyti žmogų ir tu padarysi laimin
gesnį ir jį, ir save.“ Pasak socialinės pedagogės, „visą savaitę
mokiniai buvo geresni, atlaidesni, pakantesni vieni kitiems,
nesityčiojo ar bent mažiau tyčiojosi“. Nuoširdžiai pasakyta
„ar bent jau mažiau tyčiojosi“... Tikriausiai neverta tikėtis, kad
„Savaitė be patyčių“ ims ir išspręs esamą problemą, bet gali
ma džiaugtis, kad sprendimų pumpurai pamažėl ima skleistis
tarp įvairaus amžiaus mokinių: „Pradinukai diskutavo temomis:
„Mūs draugystė graži“, „Žodis žvirbliu išskrenda, bet akmeniu
sugrįžta“, „Ginčas“, „Draugystė mus vienija“, „Žodžio galybė“.
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Vyresnieji 1–4 klasių mokiniams vedė renginį „Kaip sutaupyti
laimę“. Renginyje dalyvavusi Panevėžio apskrities vyriausio
jo policijos komisariato vyr. specialistė Daiva Šarkauskienė
papasakojo mokiniams apie patyčių pasekmes, kalbėjo apie
virtualias patyčias, kaip jų išvengti, atsakė į mokinių užduotus
klausimus. Pradinukai gamino švelnukus. Vyko paroda, buvo
renkami gražiausi klasių švelnukai, Paskutiniąją „Savaitės be
patyčių“ dieną 1–4 klasių mokiniai, mokyklos kieme sustoję į
draugystės ratą, garsiai ištarė: „Draugystė mus vienija. Be pa
tyčių.“ Visos progimnazijos klasės kūrė „Draugystės knygas“,
į kurias mokiniai sudėjo savo piešinius, eilėraščius, pasakoji
mus, įdomias mintis, įvairias iškarpas, nuotraukas apie: kas
padeda išsaugoti draugus ir draugystę, o kas griauna; kas
vaikus džiugina, o kas skaudina; apie emocijas, kurias sukelia
patyčios; kaip padėti geriau pasijusti sunkioje situacijoje ir pan.
„Draugystės knygas“ klasės pristatė baigiamajame „Savaitės
be patyčių“ renginyje.“
Na, o mes sakome – gerai, kad kuria „švelnukus“, dar ge
riau, kad kuria knygas, bet geriausia, kad patys mažiausieji
mokosi būti šalia vienas kito, suprasti, kada reikia paguosti,
padėti, apkabinti, pasidžiaugti... Puiku, kad tokia veikla užsi
imti skatinami Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ ugdytiniai.
Vyresnioji auklėtoja Vilma Nedzveckienė papasakojo apie
darželyje vykdomą projektą „Draugas aš, draugas tu“: „Mes,
kartu su keliomis auklėtojomis sukvietėme visus vaikus į aktų
salę ir suvaidinome jiems interaktyvią pasaką „Meškiukas, ku
riam patiko tyčiotis“. „Virtusios“ žvėreliais, auklėtojos susirinko į
„žvėrelių darželį“ ir paprastomis situacijomis pabandė parodyti
vaikams, kaip nederėtų elgtis ir kodėl. Situacijos buvo parinktos
iš artimos ir gerai pažįstamos vaikams aplinkos: meškiukas
tampė pelytę už uodegos, atiminėjo iš žvėrelių žaislus, prasi
vardžiavo, stumdėsi ir kt.“

Bet turbūt svarbiausia ne pats vaidinimas, o tai, kad „vai
dindamos auklėtojos aktyviai bendravo su vaikais, nagrinėjo
spektaklyje vaizduotas situacijas (kurios – kasdieninės ir tokios
artimos vaikams), bandė drauge išsiaiškinti, kas atsitiko, kaip
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elgėsi vienas ir kitas veikėjas. Kodėl nuskriaustasis verkė ar
tylėjo. Buvo ieškoma išeičių iš tokių situacijų.“
Turbūt nesuklysime manydami, kad tikras, iš širdies į širdį
einantis dėmesys geriausiai moko ir auklėja mažuosius, todėl
pagirtina, jog auklėtojos ne tik leido vaikams mąstyti ir klaus
ti per spektaklį, bet ir tai, kad norintieji galėjo padeklamuoti
grupėse su auklėtojomis išmoktų eilėraštukų apie atitinkamą
situaciją. Kad spektaklis vaikams nebūtų nuobodus, tarp suvai
dintų situacijų ir dialogų auklėtojos įpynė atitinkamų dainelių.
Pabaigoje meškiukas padėkojo vaikams, kad padėjo jam
suprasti situaciją, ir pridūrė, kad, jei vaikai pastebės jų grupėje
priekabiaujant arba jis pats taps priekabiavimo auka, tegul ne
bijo kreiptis pagalbos į auklėtoją ar tėvelius. Taip pat priminė,
kad vaikas, kuris priekabiauja, nėra blogas, tik greičiausiai pats
turi problemų, kurias jam reikia padėti išspręsti.
Būtent apie puikiai sprendžiamas problemas mums parašė ir
psichologė Dovilė Juozaitytė bei socialinė pedagogė Ingrida
Antanaitienė. Tekstukas „Kartu: draugaujam, kuriam, žaidžiam,
mokomės“ svarbus ne tik tuo, kad dar viena mokykla minėjo
„Savaitę be patyčių“. Jis išskirtinis, kad prie akcijos prisijungė
pačių įvairiausių gebėjimų Panevėžio specialiosios mokyklos
mokiniai. Ir, regis, jiems puikiai pavyko...
„Veiksmo savaitė be patyčių“ yra vienas iš labiausiai pasi
teisinančių ir įsimintiniausių renginių, vykstančių Panevėžio
specialiojoje mokykloje. Tradicine tampanti savaitė kiekvienais
metais įdomi ir išskirtinė, o veiklomis stengiamasi sudominti įvai
rių gebėjimų mokinius.
„Vaikų linijos“ inicia
tyva šiais metais buvo
siūlom a org an iz ac i
joms kurti „Draugys
tės knyg ą“. Kad ang i
Panevėžio specialio
ji mok ykla glaud žiai
bend rad arb iauja su
Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir
jaunimo literatūros centru, ši idėja buvo įgyvendinta. Kiekviena
klasė kūrė savo puslapį: rašė eilėraščius, savo mintis, istori
jas apie draugystę. Puslapiai buvo parengti pasitelkus pačias
įvairiausias technikas ir medžiagas. Sukurtos dvi „Draugystės
knygos“: vieną padovanojome partnerių atstovams, o kitą pa
tikėjome saugoti mokyklos bibliotekoje.
Visą savaitę mokykloje veikė paštas „Dėkoju ir atsiprašau“
bei minčių apie draugystę siena. Mokyklos bendruomenė buvo

raginama atsiprašyti ir padėkoti vieni kitiems. Šios iniciatyvos
„Be patyčių“ veiklos galėjo tapti puikia priežastimi išreikšti tas
mintis ir emocijas, kurias išsakyti ir parodyti kartais yra sun
kiausia ir prireikia daugiausia drąsos.
Panevėžio specialiojoje mokykloje mokosi skirtingi mokiniai,
todėl veiklomis siekiama įtraukti kuo daugiau vaikų, praplėsti jų
patirtį ir ugdyti kuo įvairesnius gebėjimus. Viena savaitės die
na buvo skirta stalo žaidimams ir bendravimui „Draugaujam ir
žaidžiam“. Tikslinė mokinių grupė vyko į Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir
jaunimo literatūros centrą, kurio jaukiose ir įdomiose erdvėse
mokiniai galėjo prisiminti jau žinomus stalo žaidimus, taip pat
išmokti ir draugus pamokyti naujų. Tokia veikla ne tik moko
vaikus skaičiuoti, pažinti spalvas, rūšiuoti, bet ir skatina akies
ir rankos koordinaciją. Stalo žaidimai yra viena iš priemonių,
kuria ugdomi socialiniai įgūdžiai (bendrauti, laukti savo eilės,
paaiškinti kitam, pasidalyti), gebėjimas susikaupti, kantrybė ir
atkaklumas. Po pietų „Draugaujam ir žaidžiam“ veikla persikėlė
į mokyklos bendrabutį, kuriame gyvenantys mokiniai taip pat
labai aktyviai dalijosi ir išbandė įvairiausius stalo žaidimus.
Siekiant stiprinti draugiškumą ir bendravimą kiekvienoje kla
sėje, buvo kepama „Draugystės pica“. Trečiąją savaitės dieną
kiekvienos klasės mokiniai ir mokytojai buvo atsakingi už savo
pietų pasiruošimą. <...> Tyrimais įrodyta, kad maisto ruošimas
yra ne tik kasdienė veikla, bet gali būti ir kaip terapijos priemo
nė. Ruošiant konkretų patiekalą grupėje labai svarbu draugiškai
pasidalyti darbus, numatyti jų eiliškumą, padėti vieni kitiems,
kantriai laukti ir dalytis rezultatais. Taip pat maisto ruošimas
yra svarbus ir padeda žmonėms ugdyti ne tik bendravimo
ir bendradarbiavimo, laiko planavimo kompetencijas, bet ir
kognityvinius (atminties, dėmesio sukaupimo ir išlaikymo) bei
kūrybinius gebėjimus. Nors darbo grupėje procesas mokiniams
sukėlė teigiamų emocijų, tačiau labiausiai jie mėgavosi savo
darbo rezultatų ragavimu.
„Veiksmo savaitę be patyčių“ mokyklos bendruomenė užbai
gė tradiciškai – besišypsančio veiduko formos fotografavimu
mokyklos kieme. Ir nors Panevėžio specialiosios mokyklos
mokiniai skatinami draugiškai ir nuoširdžiai bendrauti, kreipti
dėmesį į visus esančius šalia, nesijuokti vieniems iš kitų kiek
vieną dieną, tačiau „Savaitė be patyčių“ gali būti puiki priežastis
aktyviau bei įdomiau bendrauti ir bendradarbiauti.“
Ir toliau būkite šalia vienas kito... Tikriausiai tuomet geriausiai
pajusite, kaip ugdyti, auklėti, mokyti arba kaip padėti mokytis.
Ir apie tai rašykite...
Redakcija

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungai – ketveri
„Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems“, – skelbė romėnų filo
sofas Seneka. Išminčiaus teiginys buvo svarbus visoms epo
choms, aktualus ir mūsų laikų žmonėms. Būtent tokį gyvenimo
kredo pasirinko istorikė Danguolė Sabienė. Praeityje patirti ir
išgyventi viražai nesužlugdė tvirtos asmenybės, tik dar labiau
sustiprino meilę Lietuvai ir norą padėti visų valdžių ignoruoja
miems kolegoms mokytojams.
To kilnaus noro skatinama daugiau nei prieš ketverius me
tus D. Sabienė subūrė Vilniaus, Šalčininkų bei Trakų rajonų
mokytojus ir įkūrė Rytų Lietuvos mokytojų sąjungą (LRMS).
Bendraminčiai pirmininke vienbalsiai išrinko D. Sabienę. Są
jungos veikla skirta mokytojams prusinti. Gerai išmanydama
šių rajonų savitumą pirmininkė kelia kultūrinius, pažintinius
tikslus – plėsti LRMS narių istorijos akiratį, įgyvendinti projek
tą „Geriau pažinkime Lietuvos istoriją“. Sumanymai vykdomi
pagal numatytą planą. Jau lankytasi Baltarusijoje, užsukant į
LDK pilis, Lenkijoje žingsniuota „Lietuvos karalių pėdomis“,
Latvijoje keliauta baltų kultūros vieškeliais.
Ne išimtis ir šie metai. RLMS, bendradarbiaudama su kai

kuriais Europos parlamentarų biurais, gavo pakvietimą balan
džio 12–19 d. aplankyti Europos Parlamento būstinę Strasbūre.
Įspūdingon kelionėn buvo pakviesti patys aktyviausieji, vienaip
ar kitaip Vilnijos kraštui nusipelnę RLMS nariai. Laimė šįkart
nusišypsojo 15 lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojų.
Pakeliui į Strasbūrą laukė apžvalginė ekskursija Vokietijoje
po Berlyną. Visa kita diena praleista Niurnberge, senajame
viduramžių mieste. Balandžio 15 d. susitikta su Lietuvos parla
mentarais Europos Parlamente, apsilankyta Europos Taryboje.
Laiko pakako ir pažinčiai su Strasbūru, Prancūzijos Elzaso
regiono sostine. Kitą dieną, grįžtant į Lietuvą, pasisvečiuota
Prahoje.
Kelionės nuovargis blėsta, svečiose šalyse patirti įspūdžiai
vis labiau ryškėja ir įsitvirtina atmintyje. O Rytų Lietuvos mo
kytojų sąjungos nariai jau kraunasi lagaminus į naują pažin
tinę kelionę. Šį kartą – į Tolminkiemį, į Kristijono Donelaičio
gimtąsias vietas.
Liutgarda ČepienĖ
Vilniaus r. Dūkštų pagr. m-klos lietuvių kalbos mokytoja, LRMS narė
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