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Tu ri me, ko siek ti

Gruodžio3d. lygiai12val. visamepasaulyjebuvopristatomiEkonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) 2012m. tarptautinio
penkiolikmečiųpasiekimųtyrimo(PISA)rezultatai.TądienŠvietimoirmokslo
ministerijosKolegijųsalėjevostilpošvietimoatstovai irsusirinkęžurnalistai.
Matyt,daugelisčiaėjosuviltimi,kadšiemetpenkiolikmečiųpasiekimųtyrimo
rezultatųpristatymasleispaskelbtigerąžinią.Deja...Skaitymo,matematikos
irgamtosmokslųpasiekimaiakivaizdžiaižemesniiružpasauliovidurkį,iruž
kaimynųestų,lenkųbeilatviųrezultatus.

TyrimorezultatųpristatymešvietimoirmoksloviceministrėGenoveitaKrasauskie
nėpabrėžė:„Tarptautinėsorganizacijosvykdomastyrimaspadedaįvertintipenkio
likmečių,dažniausiaiprivalomąjįugdymąbebaigiančiųmokinių,sukauptasžinias,
išvystytusgebėjimusvisaverčiaidalyvautivisuomenėsgyvenime.Daugiaunegupusė
milijonomokinių,atstovaujančių28mln.penkiolikmečių,65šalyseatlikotarptautiniu
lygiusuderintą2val.testą.ŠiuometuOECDPISAduomenysdaugelyješaliųyra
naudojamikaipmokiniųskaitymogebėjimų,gamtamokslinioirmatematinioraštin
gumo,penkiolikmečių,pasirengusiųtoliaumokytis,įsilietiįdarborinką,išsilavinimo
kokybėsvertinimopriemonė.Nuoto,kąjiepasiekė,jaudabarpriklausysjųpačių,
mūsųirkitųšaliųgerovė.“

„Man,atstovaujančiamaukštojomokslosektoriui,itinsvarbiyrabendrojougdymo
kokybė.Nuomokiniųpasiruošimovidurinėjemokyklojepriklausoiraukštojomokslo
sektorius.Tarptautinispenkiolikmečiųpasiekimųtyrimasvykdomaskastrejimetai,
todėlnekalbamatikapievienkartinįpamatavimą,oleidžiapažvelgti,kurnuosekliai
einamūsųšvietimosistemairkąturimedaryti,kadpagerintumesusiklosčiusiąpa
dėtį“,–teigėšvietimoirmoksloviceministrasRimantasVaitkus.

Švietimo irmoksloministerijosStrateginiųprogramųbiurovedėjopavaduotoja
beiOECDPISAvaldančiosios tarybosnarėdr.RitaDukynaitėkalbėjo: „Tiriamoji
grupė–penkiolikmečiai,betnekažkurikonkretiklasė.Pasaulyjepaprastaitaiyra
7–8klasiųmokiniai,betgalimokytisirkitoseklasėse.2012m.buvoprivalomostrys
tiriamosiossritys,iškuriųpagrindinė–matematinisraštingumas.Gretutiniai–skaity
mogebėjimųirgamtamokslinioraštingumotyrimai.Kiekvienašalisgalėjopatikrintiir
problemųsprendimoįgūdžiusbeifinansinįraštingumą,tačiaudėllėšųstokosLietuva
dalyvavotikprivalomosesrityse.
2012m. buvo tikrinamasmokiniųmatematinis raštingumas (gebėjimas taikyti

matematinesžinias ir interpretuotigautus rezultatus įvairiuosekontekstuose.Šis
terminasapibūdinagebėjimąmatematiškaiargumentuoti irnaudotismatematinė
mis sąvokomis, procedūromis, faktais ir priemonėmis, siekiant apibūdinti, paaiš
kinti ir nuspėti tam tikrus reiškinius.Matematikos vaidmuo pasaulyje tampa vis
reikšmingesnis);skaitymogebėjimai–(tainėratikprimityvusraidžiųperskaitymas.
Taigebėjimassuprasti,naudotis,apmąstytiirdomėtisrašytiniaistekstais,siekiant
įgyvendintisavotikslus.Šisgebėjimaspadedavystytiturimasžiniasbeipotencialą
irdalyvautivisuomenėsgyvenime);gamtamokslinisraštingumas(taimokiniogam
tamokslinėsžinios irnaudojimasis jomis,siekiantatpažinti klausimus, įgytinaujų
žinių,paaiškintigamtamoksliniusreiškiniusirpateiktiįrodymaispagrįstasišvadas.
Taiapimapagrindiniųmoksliniųtyrinėjimųbruožųišmanymą,suvokimą,kaipgamtos
mokslaiirtechnologijosformuojamūsųmaterialinę,intelektinęirkultūrinęaplinką
bei norą ir sąmoningąpiliečio pasiryžimąužsiimti su gamtosmokslais susijusia 
veikla).“

OECDtarptautinįpenkiolikmečiųpasiekimųtyrimąįgyvendinaLRšvietimoirmokslo
ministerija,vykdoNacionalinisegzaminųcentras.

Apie ty ri mo re zul ta tus ir tai, ką Lie tu va pri va lo da ry ti, kad juos pa ge rin tų,
skai ty ki te 2014 m. „Švie ti mo nau jie nų“ sau sio mėn. nu me ry je. 
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NuošiųmetųpavasarioVokiečiųkalbosolimpiadoskomi
tetonariaiinicijavovokiečiųkalbosolimpiadosprogramos
pakeitimusirkūrėužduotis,kuriospadėtųlabiauatsiskleisti
olimpiadosdalyviųvokiečiųkalbosmokėjimopotencialui
ir kūrybiškumui.AtnaujintaVokiečių kalbos olimpiados 
programabuvopatvirtintaspalį.

„Švietimonaujienos“apsilankėGėtės institute,susitikosu
Vokiečiųkalbosolimpiadoskomitetonariais:Švietimoirmokslo
ministerijosBendrojougdymoirprofesiniomokymodeparta
mentoPagrindinioirviduriniougdymoskyriausatstoveVilija
Sipaite,GėtėsinstitutokalbosskyriausvedėjaNijoliaBuinov
skaja,Vokiečiųkalbosmokytojųirdėstytojųdraugijospirmininku
EdvinuŠimulynu,ŠvenčionėliųMindaugogimnazijosvokiečių
kalbosmokytojaeksperteRimaRazmiene,Lietuvosmokinių
neformaliojošvietimocentroGabiųirtalentingųvaikųugdymo
skyriausmetodininkeIlonaLinkevičiūte,kuriemaloniaisutiko
atsakytiįkeletąklausimų.

Ko dėl bu vo nu spręs ta keis ti olim pia dos už duo čių for mą, 
pri tai ky ti ki tų ša lių pa tir tį?
V.Sipaitė
AtnaujintoseViduriniougdymoužsieniokalbųbendrosiose

programose (2011m.) pagrindine užsienio kalbosmokymo
kryptiminumatytakomunikacinėkalbosmokymoforma.Taivisų
pirmakomunikavimas–bendravimasirbendradarbiavimas–
užsieniokalba,esantautentiškomsaplinkybėms.Pabrėžtinidu
tokiokalbosmokymosiaspektai:veikli,kuriantikomunikacijair
autentiškoskomunikacijąįprasminančiosaplinkybės.Skatinant
susidomėjimąmokinysmotyvuojamasįsitrauktiįužduotį,daly
vautiteminiamearprobleminiamesvarstyme,diskusijose.Tokių
diskusijųpagrindas–autentiškišaltiniai,odiskusijųpartneriais
(jeitainėraužduotisraštuirpartnerisnetampamenamušaltinio
autoriumi)turėtųbūtilaikinaisudarytosužduočiaiatliktiarpro
blemaispręstimobiliosgrupėsnariaiir,žinoma,patsmokytojas.

At si skleis mo ki nių kū ry biš ku mas ir 
kal bi niai ko mu ni ka ci niai ge bė ji mai

Autentiškaskomunikavimas,vykstantisnatūraliaikylančiomis
aplinkybėmis, yra pripažintas daugelyjeEuropos šalių kaip
produktyviausias ir labaimotyvuojantis užsienio kalbosmo
kymosibūdas.Reikėtųpridurti,kadBendriejiEuroposkalbų
metmenys,kuriaismes,kaipirkitosEuroposSąjungosšalys,
vadovaujamės,apibrėžiakalbąkaipkomunikacijospriemonę
irtikslą:taiyrakomunikacijosprocesometukalbapasiekiair
išreiškiajaiskirtąprasmę,kuriyrairjosmisija.
Atnaujintavokiečiųkalbosolimpiadaįtvirtinakomunikacinę

kalbossampratąmokantisužsieniokalbų,vertinant ir įsiver
tinant ir iškelia kalbą kaip veiksmingą, bendravimo turinį iš
reiškiančiąpriemonęasmensnumatytiemstikslamspasiekti.
Išryškinantkomunikacinįkalbosaspektąbuvonaujai formu
luojamiolimpiadosužduočiųtikslaiirkuriamosnaujopobūdžio
individualausbeikomandiniodarboužduotys.Vienaišpriežas
čiųkeistinacionalinėsolimpiadosrungtisbuvoirtarptautinės
vokiečiųkalbosolimpiadospobūdis.

Koks jis? Kaip vyks ta tarp tau ti nė vo kie čių kal bos olim
pia da?
N.Buinovskaja
Tarptautinėvokiečiųkalbosolimpiadavykstakasantrusme

tus.2014m.rugpjūčio3–16d.FrankfurteprieMainovėlsusitiks
vokiečiųkalbosbesimokantysmoksleiviaiišvisopasaulio.Tarp
tautinėolimpiadavykstatrimislygiais:A2,B2irC1.Jąsudaro
įvairiosrungtys.2012m.olimpiadosdalyviaileidosienlaikraštį,
rengėpristatymus irdalyvavoviktorinoje.Rengdamistraips
nius sienlaikraščiui,mokiniai turėjo ne tik rašyti straipsnius,
bet ir parinkti jiems tinkamas iliustracijas. Pristatymai buvo
kuriamigrupėmispoketurisdalyvius.Tarptautinėjevokiečių
kalbosolimpiadojebuvovertinaminetiktradiciniaigebėjimai,
pavyzdžiui,turinysarbataisyklingumas,betirkūrybiškumas,
komandinisdarbas,kitisocialiniaigebėjimai.Kaipjauminėta,
norėjomešiąpatirtįpritaikytirengdamiirnacionalinėsolimpia
dosužduotis.Kitavertus,komandinėsrungtysLietuvojenėra
naujiena,josbuvoišbandytos2009m.rengiantBaltijosšalių
vokiečiųkalbosolimpiadąVilniuje.Jautadabuvopastebėta,

Lietuvoje ne taip jau įprasta dalytis džiaugsmu: dau
giauesamepratęskųstis,pasakoti,kokiosmažosšvietimo 
darbuotojųalgos, irapskritaikeiktiviską,kasaplinkui.O
mesnorėjomepasidalytinuostabiamums,tikimėsirJums,
naujiena.Betturbūtapieviskąnuopradžių.

Vilniaus technologijų ir verslo profesiniomokymo centro
Vystymo skyriaus vadovėTomaGrabauskaitė yra parašiusi
šiltą,gražųstraipsnįapieedukologą,socialinįpedagogąTo
mąMorkūną.StraipsnisbuvopaskelbtasDelfiportale.Paskui
atsiradodviejų socialinių pedagogų–T.Morkūno irSaulės
Šėrėnienės–profesinisduetas,nesS.Šerėnienei išKauno
tapoįdomu,kasšitaspagalbosspecialistas,dirbantistokiais
metodais,kuriesužavėtųnetirdaugmačiusįšvietimopagalbos
specialistą.„Ašjamparašiauirviskasprasidėjo,–pasakoja 
A.Šėrėnienė.–PasitelkęT.Morkūnosumanymus irgebėji
muspradėjomekurti interaktyvųinformacinįportaląšvietimo
pagalbosspecialistamswww.socped.lt.Beabejo,mūsųidėjas

In te rak ty vus por ta las so cia li niams pe da go gams – 
Lie tu vos mo kyk loms ir dar že liams

stipriaipalaikėirtiesioginiaiviršininkai,Kaunolopšeliodarželio
„Vėrinėlis“ direktorėZitaOna Jurgelevičienė,Vilniaus tech
nologijųirversloprofesiniomokymocentroAdministravimoir
paslaugųskyriausvedėjaVirginijaStankevičienė.Muspriėmė
VaikoteisiųapsaugoskontrolierėEditaŽiobienėirnoriaisutiko
bendradarbiauti,todėljoskonsultavimomygtukasvaikųteisių
apsaugosklausimaisatsiradomūsųportale.Tikraiesamelai
mingi,kadsocialinėsapsaugosirdarboministrėspatarėjaVai
daGiraitytėšiuoprojektuparodėnemažesnįsusidomėjimąir
gavomenetikjųpalaikymą,betirmūsųinternetinėjesvetainėje
konsultavimąparamos,globosiršalposklausimais.Muspalaikė
ŠvietimoirmoksloministerijosNeformalausugdymoiršvietimo
pagalbosskyriausvyriausiasisspecialistasAlgimantasŠimaitis.
Visišiežmonėssutikonoriaibendradarbiautiirkonsultuoti.Taip
patesamenumatępolicijosatstovus,psichologus,kuriepadės
narpliotisocialiniamspedagogamssudėtingassituacijas,apie
darbąsuspecialiųjųporeikiųvaikaiskonsultuosspecialiojipe
dagogė.Jeipasiseks–įdiegsimeskubiospagalbostelefoną,
kadspecialistaigalėtųskambintiirkonsultuotis,nessocialinio
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kadmoksleiviamskurkassmagiauirnaudingiaukartuatlikti
projektinįdarbą,neiindividualiaikovotitikužsave.

Ko kios yra olim pia dos nau jo po bū džio už duo tys?
V.Sipaitė
Vokiečiųkalbosolimpiadosnaujopobūdžioužduotysvisų

pirmayraorientuotosįmokinį,olimpiadosdalyvį,kurisauten
tiškaiieškojampateiktųužduočiųsprendimobūdųirmokatuos
sprendimus,įžvalgaskonceptualiaiišvystytiirpristatyti.Mokinio
komunikacinesužsieniokalboskompetencijasgeriausiaiat
skleidžiaužduotys,leidžiančiosmokiniuiautentiškaibendrautiir
bendradarbiauti.Tadnaujopobūdžioužduotys–tiekindividuali,
tiekkomandinė–skirtosmokiniokūrybiškumuivokiečiųkalboje
irperkalbąatsiskleistiirkartupaskatintikiekvienąolimpiados
dalyvįprisidėtiprieolimpiadossėkmės,panaudojantsavokal
bines,kūrybineskompetencijas.

Vie na olim pia dos už duo čių – pa reng tas kal bė ji mo na mų 
dar bas. Ar ne ma no te, kad tai bus tik at min ti nai iš mok to 
teks to at pa sa ko ji mas?
R.Razmienė
Net jeigu taip ir atsitiktų, vis tiekbūtų vertinamas turinys,

struktūra, kalbėjimo sklandumas, rišlumas, taisyklingumas,
tartisirintonacija.Mokiniopasisakymągalipapildytiišanks
toparengta vizualinėmedžiaga.Dėmesysbus kreipiamas į
prasmingą,estetiškąvizualiniųpriemoniųnaudojimą,užrašų
taisyklingumą, kompetentingąmedijų naudojimą.Mokiniui
neužtekstikatmintinaipapasakotiišmoktątekstą,nesnamų
darbotematekspasikalbėtisugimtakalbiuvertintoju.Pokal
biometumokinysparodys,kaiplaisvaijisgebakomunikuoti
spontaniškai.

Kaip bus ver ti na mas ko man di nis dar bas?
R.Razmienė
Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje yra labai

svarbusšiuolaikiniožmogausgebėjimas,todėlvienasišolim
piadostikslų–plėtotiirdidintimokiniųkūrybiniusgebėjimus,
bendraujant ir bendradarbiaujant vokiečių kalba.Mokinys
turigebėtidirbtikomandoje:pasirinktijogebėjimusatitinkantį
vaidmenį, konstruktyviai dirbti planuojant veiklas, dalyvauti
diskusijojeiraiškiaiišdėstyti,pagrįstisavopožiūrį,paaiškintiir
argumentuoti,taikytikompensuojamąsiasstrategijaskomuni
kaciniamtiksluipasiekti.

Komandiniodarbometubusvertinamasdalyvavimasatlie
kantužduotį:kaipaktyviaimokinysįsitraukiaįbendrąveiklą,
arnenukrypstanuotemos,arįsiklausoįtikslinguskomandos
nariųpasiūlymus.Labaisvarbusvertinimokriterijus–pagar
bakomandosnariams.Busstebima,kaipmokinysįsiterpiaį
pokalbį,arjisgebabendrautisuvisaiskomandosnariais,ar
geba sudaryti sąlygas pasisakyti kitiems.Daugiausia taškų
busskiriamaužasmeninįindėlįįsėkmingąkomandoskomu
nikaciją,taiyraužveiksmingąvadovavimąpokalbiui,gebėjimą
ieškoti kompromisų, juossiūlyti.Busvertinamas ir sąveikos
pobūdis:kalbėjimaspilnais, logiškaissakiniais, trumpai,aiš
kiai, įtikinamai.Žodynoaprėptis irgramatinistaisyklingumas
laiduojasėkmingąkomunikacijąkomandoje,todėljietaippat
busvertinami.

Ar nau jo po bū džio už duo tis ra jo no ir ša lies vo kie čių 
kal bos olim pia dos tu rams pa ruoš Lie tu vos mo ki nių ne
for ma lio jo švie ti mo cen tras (LMNŠC)?
I.Linkevičiūtė 
Taip,LMNŠCšiemet,kaipirpraėjusiaismetais, išsiųsvo

kiečiųkalbosspecialistųparengtascentralizuotasrajonoetapo
užduotis.ŠaliesetapątaippatrengsCentras.

Ko dėl ver ta da ly vau ti vo kie čių kal bos olim pia do je?
N.Buinovskaja
Kogero,kiekvienojeklasėjeirtikraikiekvienojemokykloje

yramokinių,kurienori išbandytisavojėgas,kuriemssmagu
dalyvauti konkursuose, projektuose, olimpiadose. Vokiečių
kalbosolimpiada–taiprogasusitiktisubendraminčiais,ku
riemsirgiįdomivokiečiųkalba,pabendrautisugimtakalbiais
vokiečiais,susirastinaujųdraugų.Naujasisolimpiadospobūdis
leismoksleiviamssusipažintiirpabendrautitarpusavyjenetik
laisvalaikiu,bet iratliekantnamųdarbųbeikomandinesuž
duotis.Sąžiningoskonkurencijosirbendrumodvasiayravieni
svarbiausiųolimpiadosprincipų.Olimpiadosnugalėtojųlaukia
puikūsprizai:Švietimoirmoksloministerijosdiplomai,medaliai,
pagyrimoraštai,olimpiadosrėmėjųdovanos.Duolimpiados
nugalėtojaigaunastipendijasdalyvautitarptautinėjevokiečių
kalbosolimpiadojearbataismetais,kaitarptautinėolimpiada
nerengiama,dalyvautitrijųsavaičiųkalboskursuoseviename
išVokietijosGėtėsinstitutų.

Dė ko ja me už in for ma ci ją ir mums skir tą lai ką.

pedagogodarbelabaidaugsituacijų,kaiturituojirčiapatturėti
atsakymus.Manome,kadtikslinėgrupė–taipradedantysdirbti
socialiniaipedagogai.Labainorime,kadjaunižmonėsateitųį
mokyklas,darželiusirdirbtųsuvaikais.Tolabaireikia.Jeijie

žinos,kurgaligautiatsakymusįklausimus,jausissaugesni.“
Informacinis portalas švietimo pagalbos specialistams 

www.socped.ltyranacionalinioprojekto„Mūsųtikslas–vaiko
gerovė“dalis.Parengėmevadovėlįsocialiniamspedagogams,

aš,šiostraipsnioautorėEglėJasaitienė,esuvadovė
liobendraautorė.EsamedėkingiLietuvosedukologi
josuniversitetorektoriuiprof.AlgirduiGaižučiui,kuris
taippatorientuotasįpradedančiuosiusspecialistus.
Sumanėme seminarų ciklą po Lietuvos rajonus ir
atitolusiasnuošvietimocentrųmokyklas,įsteigėme
Nacionalinęšv.IgnacopremijąLietuvossocialiniams
pedagogams.Taikompleksiškasderinys,kaipirpati
švietimopagalbavaikui.

Būtųpuiku,jeiatsirastųįmonių,kuriosužinformaciją
mūsųportalegalėtųsteigtiprizusprevenciniuosekon
kursuosedalyvaujantiemsvaikams,padėtųįdiegtisku
biospagalbosnumerįspecialistams.Norimeparengti
mobiliąjąbibliotekėlęspecialistams,kadjuospasiektų
naujausiametodinėinformacija.Jeipavyksrastirėmė
jų,viską,kąsumanėme,tikraiįgyvendinsime.

Lauksimepasiūlymųelektroniniupaštu
info@socped.lt.

EglėJASAITIENĖ
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Kad apie Lie tu vą kal bė tų gra žiai

Jūs esa te lie tu viš kos mo kyk los Mask vo je įkū rė ja ir pir
mo ji mo ky to ja. Ka da ir kaip ki lo ši min tis?
Mintis įkurti lietuviškąmokykląMaskvoje kilo tuomet, kai

susipažinausukeletučiagyvenančiųlietuvių(mišrių)šeimų.
Pamačiau,sukokiomisproblemomissusiduria jųvaikai,kai
negalimokytismamos ar tėčio gimtosios kalbos, suprasti,
pajusti,pažintikultūros,tradicijų.Visataiirbuvodingstis,pa
stūmėjusijudėtidvikalbėsmokykloskūrimokryptimi.1990m.
apsilankiauLietuvosambasadojeveikusiojesekmadieninėje
mokykloje.PamokėlesvesdavoMaskvojestudijuojantis jau
nimas.Būdavo, kad tėveliai suvaikais taip irnesulaukdavo
mokytojo...Tokiapadėtisirgiskatinoveikti.1991m.pradėjusi
šiojemokyklojedirbtimokytojasupratau,kadvaikųateitisbe
galimybėsmokytistėvųkalbos,kultūroslabaiskaudi.Beto,tai
metai,kaiprasidėjotautinispakilimasLietuvoje...
1992m.vietojesekmadieninėsmokyklos,turėdamavos2

klases,savoveikląpradėjopradinėmokykla.Gavęporąkam
bariųįsikūrėmesenajameJurgioBaltrušaičionamųpastate.

Kaip se kė si kvies ti mo ki nius į Jū sų mo kyk lą? Kiek vai kų 
mo ko si šian dien?
Kviestimokiniusmokytis naujojemokykloje nebuvo leng

va.Pirmiausiagyventojųtelefonųknygoseieškojaupanašiųį
lietuviškaspavardžiųirskambinau.Sunkubuvoįtikintitėvus
leistivaikąįmokyklą,kuriosateitisneaiškiirkuriikirugpjūčio
pabaigosneturėjoneisuolų,neilentos.Pasitaikėirkurioziš
kųsituacijų.Prisistačiusi,kasesuirkąsiūlau,klausdavau,ar
tėvainenorėtų leisti į tokiąmokykląsavovaikų.Vieniramiai
atsakydavo(„Labainorėčiau,betvarguargalėsiuįtikintisavo
keturiasdešimtmetįsūnųeitiįpirmąklasę...“),kitinetnesileis
davo į kalbas.Reikėjo daug kantrybės, pastangųaiškinant,
kokiataibusmokykla,kosieksime,kokiųdalykųmokysime,
kaipbusorganizuojamasugdymas,nesvaikaiįmokykląturėjo
suvažiuotiišvisosMaskvos.
Pirmąjį rugsėjį prisimenu iki šiol.Nežinau, kodėl pati sau

simboliškai susigalvojau – jeiRugsėjo 1ąją ateis 20 vaikų,
mokyklagyvuos.Susirinkotik19.Prasidėjusšventei įtipeno
ir20asis,nešinasdidžiulegėliųpuokšte,užkuriosnetpaties
vaikonesimatė.Taipšismokinukasįpirmąjąpamokąvėlavo
visus11metųirmokyklosįkūrimoistorijojetaposimboliu.
Vėliau,kaisupratau, jogmokyklanebustikpradinė, iškilo

darvienanelengvaproblema–patalpos.Tekopramintitakus
įtuometinėsMaskvosvaldžioskabinetus.<...>
Mūsųmokyklą,kuriojemokosiįvairiųtautybiųvaikai,tėvai

renkasidėl įvairiųpriežasčių.Lanko ją irverslininkų, ir rusų
iš Lietuvos vaikai (atvykę gyven
timetams ar keleriems),mišrių ir
lietuviškų šaknų turinčių šeimųbei
Lietuvosdiplomatųatžalos.Pertuos
metuspelnėmegerąvardą,garsėja
mevaikųlaimėjimaisirpasiekimais
įvairiuosekonkursuose,olimpiadose
arfestivaliuose.
JurgioBaltrušaičiomokykla– tai

Rusijosvalstybinėmokykla,kurioje
dėstomalietuviųkalba,lietuviųliau
diestradicijos,dainairšokis,Lietu
vosistorijairgeografija.
Visųtautybiųmokyklosauklėtiniai

nuopirmosklasėsmokomi lietuvių
kalbos.Pamokas veda pedagogai
iš Lietuvos. <...>Mokykla pasirin
kusi etnokultūros kryptį.Maskvoje
tokiųmokyklųnemažai: įsikūrusios

Lie tu viš ka mo kyk la sve tur

Grįžtameprietemos

FragmentaiišpokalbiosuMaskvosJurgioBaltrušaičiolietuviųetninėskultūrosbendrojolavinimomokyklosdirektoreSolveigaValatkaite.
Skelbta2011m.gruodį„Švietimonaujienų“vienuoliktajamenumeryje.

gruzinų, armėnų, azerbaidžaniečių, korėjiečių, totorių, žydų 
irkt.Visasmokyklassiejapavadinimas,mokymoplanasirben
driatsiskaitymųreikalavimai.Lietuviųetninėskultūrosmokykla
reiškia, kadmesmokome lietuvių kalbos,Lietuvos istorijos,
geografijos.Visivaikaipapildomaimokosilietuviųliaudiespa
pročių,dainų,šokių.Negalimamokytitikkalbos,neperteikiant
tradicijų,lietuviškosdvasios.Tegultaidaromairnepamokose:
tuomet, kai kuriame savomokyklos aplinką, bendruomenę,
tradicijas.Lietuviųkalba,atsižvelgiantįvaikožinias,mokoma
trimis lygmenimis. <...>Etnokultūra integruojama įmuzikos
pamokas,lietuviųliaudiesšokispradinėseklasėse–įchore
ografijospagrindųpamokas,pagrindinėjemokykloje–įliaudies
šokį,vyresnėseklasėse–įšokiomokyklą.Etnokultūrinisugdy
masaiškiaimatomasvisameugdymoprocese,atsiskaitomeir
užrezultatus,kuriųturimepasiekti.Beto,vykstairprojektinė
veikla,kuriojevaikaiitinaktyviaidalyvauja.
Mokiniams tai visų pirmapadeda sukurti aplinką, kurioje

jiegyvena,tolerantiškesnękitam,kitokiam(nesmesvisiten
kitokie).Nebūdamas tos kultūros atstovu susipažįsti su ja
giliau.Niekasneverčiajospriimti,betkiekvienasvaikaspra
dedasuprasti,kadgalibūtikitaipirtainereiškia, jogtasyra
blogai.Tainaudingatada,kaikalbameardiskutuojame,kad
galibūtiirkitanuomonė.Todėltaisvarbuirreikalingavisiems
vaikams–netiklietuviųkilmėsarlietuvaičiams,kuriemokosi
mūsųmokykloje.<...>
Etnografiniamekabinetesukauptadaugeksponatų.Esame

dėkingiLietuvosdailininkėms,padėjusiomsjįkurti.Žavu,kad
surinktiautentiškidaiktai.Mokyklosorganizuojamosetnografi
nėsekspedicijospradėtosrengti1995aisiais.Pirmosios–ne
drąsios,kuklios.Šiandien–sunkupriimtivisusnorinčiuosius.
Pertuosmetussusiformavotradicijos,struktūra.Darmokykloje
vaikaikartusumokytojaispasirenkatemą,pagalkuriąatvykęį
Lietuvągebėtųsurinktimedžiagą.Tainetiketnografinėseks
pedicijos,taikelionėspoLietuvą.

Ko kia bū tų mo kyk los at ei ties vi zi ja?
Ašmatau, kad tokiamokykla, kokią sukūrėme, reikalinga

ir tainepriklausonuo lietuviųvaikųskaičiaus,nesnegalima
teigti,kadšimtovaikų likimasbrangesnisneguvieno.Tokia
mokyklareikalingairtam,kadkurtumeteisingą,draugiškąLie
tuvosįvaizdį.Esuįsitikinusi,jeitėveliai,įšiąmokykląatvedęne
lietuviųkilmėsarniekobendrasuLietuvaneturinčiusvaikus,
buspatenkinti jųpasiektaisrezultatais, jeivaikai jausissau
gūs,susipažinssukitokiomistradicijomis,blogaiapieLietuvą
niekadanekalbės.
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Kas pa si kei tė?–„Švietimonaujienos“vėlklausiaMaskvosJurgioBaltrušaičiolietuviųetninėskultūros
bendrojolavinimomokyklosdirektorėsSol vei gos Va lat Kai tės.

Tuo met kal bė da ma apie mo kyk los at ei ties vi zi ją sa
kė te: „Rei kė tų ge rin ti ir to bu lin ti mo ky mo si ap lin ką, 
ypač pra di nių kla sių – da ry ti dar sau ges nę, nes di de lio 
mies to vai kams ši to trūks ta.“ Kaip se ka si įgy ven din ti šį 
tiks lą?

Gal ga lė tu mė te iš var dy ti svar biau sius da ly kus, dėl ku rių 
ver tė jo ženg ti tą pir mą jį žings nį...
Aplinka– labai plati samprata.Vyresniųjų klasiųmokslei

viamssukurtaatskiraerdvėvienameaukšte.10–11klasiųir
motyvuotimoksleiviaiužsiimaprojektineveikla,gilinažinias
tamtikromiskryptimis–filologijos,gamtosmokslųsrityse.Šioje
erdvėje(ketvirtamemokyklosaukšte)jiegalidirbtiindividuliai,
atskiraipriestalųsuplanšetėmis.Visojemokyklojeveikiain
ternetas,kuriuonaudojasine tikmokytojai (pildoelektroninį
žurnalą),betirmokiniai,ieškantysinformacijosšaltinių.Kartu
buvo sudarytos sąlygos vyresniųjų klasių irmotyvuotiems
moksleiviamsjudėtiįpriekį.Atsiradogalimybėpatvirtintiindi
viduliusmokiniųmokymoplanus,įprasminti„laukimo“laiką,kai
tarppagrindiniųpamokųirpapildomougdymoužsiėmimųyra
pietųirlaisvolaikopertrauka.Taipbuvopaskirstytosmokyklos
pastatoerdvėspradiniųklasių,vidurinėsmokyklosirvyresniųjų
klasiųmokiniams.
Pradinukai turisavoerdvę, įkuriąnebesiveržiavyresnieji.

Antroirtrečioaukštoerdvėapstatytaspecialiaisbaldais,sukur
tospatogiossąlygosdirbtikompiuteriais.Įketvirtą(vyresniųjų)
aukštąprašosiirkitųklasiųmokiniai,kuriemskeliamasreika

lavimasneturėtiproblemųdėlmokymosi ir įvardyti tamtikrą
tobulinimosi kryptį.Visosmokykloserdvės taposaugesnės.
Jeigugilinsimėsįsaugiosaplinkosprasmę,taitasįmanomatik
tada,kaimokyklagebapagelbėtimokiniuisusirastitąmokslo
sritį,kurijamartimiausia,įdomiausiairkuriojejisgalipasireikšti
kaipasmenybė.Taisunkiužduotisirgal100proc.mokyklos
laikotarpiuneįgyvendinama.Tačiauesuįsitikinusi,kadtaiyra
pagrindinėmokyklosužduotis,labaisvarbiišsaugantgimtąją
savotėvųkalbą,lietuviųliaudiestradicijasirpapročius.Galbūt
dėltoirvertėjožengtipirmąžingsnį1992m.
Pastebimaipagausėjopapildomougdymoužsiėmimų.Tai

iretnokultūrosveikla(papildomilietuviųkalbos,lietuviųlitera
tūros,lietuviųliaudiesšokioužsiėmimai)irkūrybiniaibūreliai,
sportosekcijos.Padidėjopapildomoapmokamougdymopa
klausa.Tėvųlūkesčiaipildomirengiantpapildomusmokamus
užsiėmimus,kuriuosegilinamosmatematikos,fizikos,biologi
josžinios,sustiprintaimokomaanglųkalbos.Mokyklojetapo
populiarūsliteratūriniaiprojektai,kartąpermėnesįskelbiama
anglųarbalietuviųkalbosdiena,kaivisidalykai(fizika,che
mija,matematika,gamtospažinimas)dėstomiviena–lietuvių
arbaanglųkalba.Pakeičiamikabinetųpavadinimai,iškabos,
skelbimai.Sukuriamavienoskalboserdvė.

Šių me tų va sa rio 13ąją mo kyk la mi nė jo 20ies me tų 
su kak tį. Kokie rezultatai Jus džiugina?
Nuolatgausėjatėvų,pageidaujančių,kadjųvaikaimokytųsi

mūsųmokykloje.Šiandienjaunebegalimepriimtivisųnorin
čiųjų.PastaruojumetuMaskvojevykstašvietimoįstaigųreor
ganizacija,todėlirmūsųmokyklaieškobūdų,kaippatenkinti
didelįporeikįpapildomaimokytislietuviųkalbos,kaipužtikrinti
sąlygaspasirinktiskirtingų formųmokymą(elektroniniųgali
mybių panaudojimas, nuotolinismokymas, vaikųmokymas 
šeimoje).
73proc.2013m. laidosmokinių, laikiusiųtrisvalstybinius

egzaminus,surinko220irdaugiauvertinimobalų.16mokinių
išskirtingųvalstybiniųegzaminųgavodaugiaunei90verti
nimobalų.Tai įrodėgerėjančiąmokiniųžiniųkokybęir leido
moksleiviamspasirinktistudijasaukštosiosemokyklose.Keturi
abiturientaiįstojoįMaskvosvalstybinįM.Lomonosovouniversi
tetą,du–įVilniausuniversitetą.Biudžetinėseaukštųjųmokyklų
vietosemokosi19iš20šiųmetųabiturientų.Neišlaikiusiųiš
pirmokartoegzaminųnei9,nei11klasėsenebuvo.

ParengėElvyraMatačiūnienė

RenginyjedalyvavoLietuvosRespublikos(LR)ambasado
riusVokietijojeD.Matulionis,LRgarbėskonsulasA.Naumanas
(A.Naumann),LRSeimoŠvietimo,moksloirkultūroskomiteto
pirmininkėA.Pitrėnienė,MstislavoRostropovičiauslabdaros
ir paramos fondo valdybospirmininkėR.Kubilienė,Pasau
lio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkė J.Cas 
persen,Bergštrasės apskrities viršininko atstovasH.Klee, 
LampertheimomiestomerasG.Stormeris(G.Störmer),Hiu
tenfeldoseniūnasK.H.Bergas(K.H.Berg),Vokietijoslietu
viųbendruomenėsvaldybospirmininkasA.Šiugždinis,buvęs
ilgametisVasario16osiosgimnazijoskuratorijospirmininkas
R.Čuplinskas,KlaipėdosirManheimopartnerystėsdraugijos
pirmininkasB.Jorgenas(B.Jörgen),gimnazijosmokiniųtėvai,
mokiniai,mokytojaiirkitisvečiai.

Jubiliejiniamekoncerte,kurįkartusurengėVasario16osios
gimnazija,M.Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondas

Ju bi lie ji nis kla si ki nės mu zi kos kon cer tas „Žvaigž du tės pi ly je“ 
(Atkeltaišspalvotosiosdalies20psl.)

Lietuvoje beiNacionalinėMikalojausKonstantinoČiurlionio
menųmokykla,klausytojaižavėjosipenkiųvirtuozųinterpre
tacijomis.
AkordeonininkėEglėBartkevičiūtė(g.1997)mokosiŠiaulių

SauliausSondeckiomenomokykloje(mok.M.Markevičienės
klasėje).Aktyviaidalyvaujatarptautiniuoseakordeonomuzikos
konkursuosebeifestivaliuoseBaltarusijoje,Čekijoje,Estijoje,
Italijoje,Latvijoje,Lenkijoje,LietuvojeirRusijoje.JiyraKara
lienėsMortos premijos diplomantė, konkurso „Sanok 2012“
(Lenkija) pirmosios vietos kategorijoje „Classica“ laimėtoja,
konkurso„CittàdiLanciano“(Italija)pirmosiosvietosdviejose
kategorijose „Classica“ ir „Variette“ laimėtoja bei įvairių kitų
konkursų laureatė,merginąglobojaM.Rostropovičiaus lab
darosirparamosfondas.
PianistėMortaGrigaliūnaitė(g.1991)mokėsiPasvaliomuzi

kosmokykloje(mok.L.Trepekūnienėsklasėje),nuo2005m.– 
NacionalinėjeMikalojausKonstantinoČiurlioniomenųmokyklo
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je(mok.J.Karosaitėsklasėje),nuo2008m.–Perseliomuzikos
mokyklojeDidžiojojeBritanijoje(mok.W.Fongklasėje).Šiuo
metumergina studijuojaKarališkojojemuzikosakademijoje
Londone(prof.H.Milneklasėje).Užpasiekimusapdovanota
KaralienėsMortos(2006),DorothyBryant(2011),JeanGins
burg(2012)premijomis.AtlikėjagrojasuLietuvosnacionaliniu
simfoniniu,Lietuvosvalstybiniusimfoniniu,Lietuvoskameriniu,
Šv.KristoforokameriniuirNacionalinėsMikalojausKonstantino
Čiurlioniomenųmokyklosorkestrais.TobulinosiJ.E.Bavouzet,
P.Devoyon,C.Elton,L.Howard,P.Reach,M.Rubackytės, 
E.T.Tawaststjernameistriškumokursuose.M.Grigaliūnaitė
yraM.RostropovičiauslabdarosirparamosfondobeiMichel
Sognyfondo„SOSTalents“stipendininkė.
ObojininkasPijusPaškevičius(g.2002)mokosiKaunoJuo

zoNaujaliomuzikosgimnazijoje(mok.V.Musteikosklasėje).
JaunuolisyraNacionalinioJuozoPakalniokonkurso(2013)ir
TarptautiniojaunųjųatlikėjųkonkursoLatvijoje(2013)pirmųjų
vietų laureatas.ObojininkaskoncertavosuLietuvoskameri
niu irKaunomiesto simfoniniais orkestrais.Atlikėją globoja 
M.Rostropovičiausfondas.
PianistasDominikasSalberas(DominikSalber,g.1994)yra

Lesingogimnazijos(Vokietijoje)2013m.absolventas,apdo
vanotasLGLpremija(2013).Nuo2005m.jisgrojafortepijonu
ir saksofonu.Nuo 2009m.mokėsi Lampertheimomuzikos
mokykloje(mok.J.H.Ohklasėje).JaunuolisdainuojaHeseno
žemėsjaunimochoreirrengiasimuzikosstudijomsaukštojoje
mokykloje.
GiulijaSkopeliti(GiuliaScopelliti,g.1993),pianistė,Vasario

16osiosgimnazijos2012m.absolventė.Merginafortepijono
mokėsiŠtutgartoaukštosiosmuzikosmokyklosprof.U.Wohl
wender klasėje.Nuo 2009m. klasikinio dainavimomokėsi
Lampertheimomenomokykloje(mok.E.Seidlklasėje).Jiyra
daugkartinėkonkurso„Jugendmusiziert“laureatė.Šiuometu
merginavokalomokosiŠtutgartoaukštojojemuzikosmokykloje
(mok.I.MüllerCantklasėje)irrengiasimuzikosstudijoms.
Jaunųjų talentų koncerte skambėjo J.S.Bacho,O.Kru

to, F. Listo, V.A.Mocarto, S.Rachmaninovo,G.Rosinio, 
V.Runchako,K.Šymanovskio,A.Vivaldžio,V.Zolotoriovoir
kitųkompozitoriųkūriniai.

Virtuozus išLietuvos lydėjoNacionalinėsMikalojausKon
stantinoČiurlioniomenųmokyklosmokytoja,Lietuvosmuzikos
irteatroakademijosdoktorantėGabrielėKondrotaitėbeiNa
cionalinėsMikalojausKonstantinoČiurlioniomenųmokyklos
mokytojasirkoncertmeisterisEugenijusŽarskus.Jauniejita
lentailabdaringokoncertoišvakarėsegimnazistamsdovanojo
specialųkoncertąpristatydamisavokoncertinįrepertuarą.
Gimnazijosbendruomenėširdingaidėkojaaukotojamsirvi

siems,padėjusiemssuorganizuotilabdaringąrenginį.

BirutėAUGUSTANAVIČIŪTĖ

GrojaEglėBartkevičiūtė

KamilėsEžerskytėsnuotr.

Susipažinkime–ŠiauliųDidždvario gimnazijos naujien
laiškis„Antriejinamai“.Omokyklųnaujienlaiškiaikolkasdar
naujiena,tad,beabejonės,įdomu.Kviečiamedalytis.

Redakcija

XImatematikos ir informacinių technologijųmokytojų
respublikinėmetodinėpraktinėkonferencijavyks2014m.
vasario17d.ŠiauliųDidždvariogimnazijoje.Įkonferenciją
kviečiami pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir
profesiniųmokyklų,kolegijųbeiuniversitetųmatematikosir
informaciniųtechnologijų(IT)dėstytojai,mokytojai.

Metodinėspraktinėskonferencijosorganizatoriaipraktinei
patirčiaiapibendrintinustatėšiasprobleminestemas:pagal
bosmokiniamsformųirmetodųįtakamokymosisėkmei;mo
kytojovaidmuo,gerinantmatematikosbeiITugdymokokybę;
pagalbaskirtingųgebėjimųmokiniųmokymuisimatematikos
irIKTpamokose;mokiniųmokėjimomokytiskompetencijos
ugdymomatematikosirIKTpamokosepatirtisbeikt.

Pranešimussiųstiiki2014m.sausio31d.,dalyviairegist
ruojamiiki2014m.vasario10d.el.paštukonferencijadidz
dvaris@gmail.comarbatel.(841)431424.Registracijos
anketosformąrasiteinterneteadresuwww.dg.su.lt.
Informacijateikiamatuopačiuel.paštu.

Projektoautoriai:
DaivaBukelytė,informaciniųtechnologijųmokytojameto

dininkė,tarptautiniobakalaureatodiplomoprogramosklasės
informatikosmokytoja,el.p.daiva.bukelyte@gmail.com;
RimaErnestienė,informaciniųtechnologijųirmatematikos

mokytojametodininkė,el.p.rernestiene@gmail.com;
VincasTamašauskas,matematikosmokytojasekspertas, 

el.p.matematikas@splius.lt;
AistėVenclovienė,matematikosmokytojaekspertė,el.p.

aiste.vencl@gmail.com.
Organizatoriųinf.

Kvie čia me į kon fe ren ci ją
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Šiuolaikinėmokyklamokytojuikeliauždavinįugdytiaktyvų,
visapusiškaiišsilavinusįžmogų,gebantįnetikdalyvautinuolat
kintančiamevisuomenėsgyvenime,betirsavarankiškaiinici
juoti pokyčius.Mokslininkųatlikti tyrimai rodo, kadmokiniai
diskusijojeapiešiuolaikinįmokytojąišryškina„profesinępeda
goginękompetenciją,kuriąatskleidžiapermokytojosiekįmokyti
mokiniusmokytis,profesionaliaipateiktiugdymoturinį,įvairių
mokymometodų,skatinančiųmokiniųaktyvumą,naudojimą,
ugdymo turinio diferencijavimą, ugdymo proceso valdymą“ 
(E.Galkienė,2009).
Mokytojoprofesinėkompetencija,naujosirįvairiosjostobuli

nimogalimybės,siekiantmokiniųmokymosipažangos,kvalifi
kacijostobulinimokokybė–svarbiausiLietuvosšvietimocentrų
darbuotojųasociacijosrūpesčiai,kuriemsaptartiirsusitartibuvo
rengiamanevienarespublikinėšvietimocentrųkonferencija:
„Pedagogųkvalifikacijostobulinimokokybėsužtikrinimas:si
tuacija,problemosirperspektyvos“(2010m.),„Kvalifikacijos
tobulinimo aktualijos švietimo kaitos kontekste“ (2011m.),
„Švietimocentroveiklairmokytojoprofesinėkarjera“(2012m.).
Konferencijosepabrėžta,kad,siekiantdaugiaudėmesioskirti
švietimokokybeimokymosivisągyvenimąkontekste,ypatingas
vaidmuotenkamokytojųprofesiniamtobulėjimui,kadmokytojų
kvalifikacijostobulinimopaskirtis–užtikrintivisuomenėsporei
kiusatitinkančiąbendrojougdymokokybę,diskutuotaapietai,
kokiaturėtųbūtimokytojųkvalifikacijostobulinimosistema,kad
skirtingosebendrojolavinimozonosedirbantysprofesionalai
gebėtųbendradarbiauti,stengtųsinaikintisenusveiksmųmo
deliusbeimotyvusirnorėtųkurtinaujas,visuomenėsporeikius
tenkinančiasugdymo(si)perspektyvas.
Konferencijose taippatpaaiškėjo, kadplanuojant irorga

nizuojantpedagogųkvalifikacijostobulinimą(si)reikiairnuo
seklausbendradarbiavimotarpdalykiniųmokytojųasociacijų,
aukštųjųmokyklųbeisavivaldybiųšvietimocentrų.Švietimo
centruosebuvobandomasusitelktibendraiveiklai,tačiaupa
aiškėjo, kad reikėtų ir bendrų susitarimų (bendradarbiavimo
tarpasociacijųgairių).
Mokytojų dalykininkųasociacijos realiausiai atspindi savo

sritiesmokytojųkompetencijųatnaujinimoirplėtojimoporeikius.
Nuolatinėspermainosmoksleirtechnikoje,socialiniaipokyčiai
kelia naujus reikalavimusmokyklai, o drauge ir pedagogo
kompetencijųtobulinimui,todėlitinsvarbustampabendradar
biavimassuaukštosiomismokyklomis.
Savivaldybių švietimo centruose sukauptamokytojų da

lijimosi gerąja praktika patirtis leidžia pedagogamsmokytis
vieniemsiškitų,skleistipatirtįirišbandytinaujasbendradarbia
vimoformas,kuriospadedagerintimokiniųugdymosikokybę.
Todėlsvarbubendradarbiautidalykininkų,aukštųjųmokyklųir
savivaldybiųšvietimocentrųasociacijoms.Konstruktyvusšių
visuomeninių organizacijų dialogas skatintų veiksmingesnį
pedagogųkvalifikacijostobulinimą.
Ugdymoplėtotėscentruipaskelbus„Švietimobendruomenių

asociacijųstiprinimoprogramųfinansavimo2013m.konkur
so“nuostatus,Lietuvosšvietimocentrųdarbuotojųasociacija
parengėirėmėsiįgyvendintiprojektą„Asociacijųbendradar
biavimogairės“,kuriotikslas–parengtibendradarbiavimotarp

Lie tu vos švie ti mo aso cia ci jų ben dra dar bia vi mo ga li my bės,
sie kiant mo ky to jų pro fe si nio to bu lė ji mo ir mo ki nių mo ky mo si pa žan gos

asociacijųgaires,siekiantveiksmingesnio,orientuotoįsėkmin
gąmokiniųmokymąsi,pedagogųkvalifikacijostobulinimo.Svar
biausišioprojektouždaviniai–organizuotiirvykdytidalykinių
asociacijųnariųkvalifikacijostobulinimoporeikiųanalizę,rengti
įvairiųšvietimoasociacijųkūrybinesdirbtuves,taippatskleisti
informacijąapieprojektąirasociacijųbendradarbiavimą.
Projekto dalyviai – Lietuvos švietimo centrų darbuotojų,

aukštųjųmokyklųbeimokytojųdalykininkų,mokyklųvadovų
asociacijų nariai. Įgyvendinant programą pirmiausia siekta
išnagrinėti, ko tikimasi iš šiandieniniomokytojo, išsiaiškinti
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius.Planuodama
projektoveiklasLietuvosšvietimocentrųasociacijosvaldybane
kartąrinkosiįposėdžius,diskutavovirtualiojeaplinkoje,tarėsi
sušvietimoasociacijomis,kaipgeriaupasirengtiirįgyvendinti
kūrybiniųdirbtuviųidėją.

Kūrybiniųdirbtuvių tikslas–aptarti švietimoskyrių ir kva
lifikacijos tobulinimo institucijų bendradarbiavimą, siekiant
mokyklosveikloskokybės,dalykininkųasociacijų iršvietimo
centrų bendradarbiavimoplėtojimo kryptis, Lietuvos tęstinių
studijųinstitucijųasociacijosbendradarbiavimąsušvietimoir
ugdymodarbuotojųkvalifikacijostobulinimąorganizuojančio
misasociacijomis,taippatpasigilinti į tai,kaipbesimokantis
mokytojasdaroįtakąmokyklostobulėjimui.Pasidalytimintimis,
įžvalgomis,patirtimipakviestiNacionalinėsmokyklųvertinimo
agentūrosdirektoriusGražvydasKazakevičius,Lietuvosgeog
rafijosmokytojųasociacijosprezidentasRytasŠalna,Lietuvos
universitetųTęstiniųstudijų institucijųasociacijosprezidentė 
dr.GiedraMarijaLinkaitytė,KaunomiestosavivaldybėsŠvie
timo,kultūros ir turizmoplėtros reikalų valdybosŠvietimo ir
ugdymoskyriausvedėjopavaduotojadr.OnaVisockienė.
Keturiose kūrybinių dirbtuvių darbo grupėse – Švietimo

centrųirmokytojųasociacijųbendradarbiavimas,siekiantmo
kiniųmokymosipažangos,Švietimocentrųirmokyklųvadovų
bendradarbiavimas, siekiantmokytojų profesinio tobulėjimo,
Universitetųiršvietimocentrųbendradarbiavimoaktualijosir
perspektyvosbeiMetodiniųsusivienijimųirmokytojųasociacijų
bendrosveiklosgalimybės–diskutuojantsumokytojų,mokyklų
vadovų,aukštųjųmokyklųasociacijomissiektaparengtiben
dradarbiavimotarpasociacijųgaires,kuriomisvadovaujantis
švietimocentruoseiraukštosiosemokyklosebūtųplanuojamos
irrengiamosmokytojųdalykininkųkvalifikacijostobulinimo(si)
programos.
Lietuvosšvietimocentrųdarbuotojaitikisi,kadįgyvendinant

projektąprasidėjęsbendradarbiavimastarpsavivaldybiųšvie
timocentrų,aukštųjųmokyklųirdalykiniųmokytojųasociacijų
nenutrūks,priešingai,bustęsiamasirtoliauplanuojantmoky
tojųkvalifikacijostobulinimą,organizuojantkvalifikacijostobuli
nimo(si)renginiusbeimetodinęveiklą,kadsuvienijusmokytojų
irmokyklųvadovųasociacijų,savivaldybiųmetodiniųbūrelių/
tarybųbeišvietimocentrųiraukštųjųmokyklųjėgaspedagogų
kvalifikacijostobulinimasbusveiksmingesnis.

MeilutėAPANAVIČIENĖ
MarijampolėsMeilėsLukšienėsšvietimocentrodirektorė

VilkaviškiorajonoKeturvalakiųmokyklojedaugiafunkciamecentresurengtadiskusija
„Metųlaikųįtakažmoguireliginiu,literatūriniu,psichologiniuaspektu“.Įrenginįsusirinko10
mokyklųatstovaiišVilkaviškio,MarijampolėsirBirštono.DiskusijojedalyvavoKeturvalakių
klebonaskun.RytisBaltrušaitis,psichologėVytautėVenčkauskienė,MarijampolėsKristijono
DonelaičiodraugijospirmininkėVidaMickuvienėirkitišvietimoįstaigųatstovai.

VirginijaTABARIENĖ

Pro jek to „Do ne lai čio 
Lie tu va“ dis ku si ja apie 
me tų lai kus „Me tuo se“

Vi sas teks tas – www.ke tur va la kiai.vil ka vis kis.lm.lt.



8

VenclovųnamuoseLaisvojouniversiteto(LUNI)studentai
kartusumokymonamuose(angl.„homeschooling“)šalinin
kėmis–Jur ga Juod ka zy teirEri ka Juo zai tie ne–diskutavo
apietokiomokymogalimybesLietuvoje.Diskusijąmodera
vęsDa rius Po ce vi čius pajuokavo,kaddvijaunosmamos,
nenorinčiosvaikųleistiį„mokykląkalėjimą“,siekiakažką
panašausįsirengtisavonamuose.

Erika:Šįvakarąšnekameapiemokymąnamuose.Biurokra
tinėjeterminologijojetoksmokymasisvadinamassavarankišku.
Tačiau,manoįsitikinimu,vaikasišpradžiųneturiįgūdžiųmokytis
savarankiškai.Jamreikiavienokiosarkitokiospagalbos.Šiuo
metuLietuvoje leidžiamasnuotolinismokymas ir jissparčiai
plinta.Bet tai taspatsmokyklosmokymas, kuris tik fiziškai
vykstanamuose.Meskalbameneapietai.
Mokymasnamuoseturėtųbūtiaiškinamas,namussuvokiant

nekaipfizinęvietą,okaipvietąširdyje.Taivieta,kurvaikui
gera,laisva,malonuirnaudingabūti.Kaikuriosevalstybėse
taipmokytigalimatikpagalgriežtasprogramas.Kitur–atsie
tainuojų.Mokymasnamuoseleistųkiekvienaišeimaiirvaikui
parinkti labiausiai jų poreikius atitinkantį variantą.Kanadoje
galima išvisonelaikyti egzaminų.Turi tikparodyti, kadvai
kasmokosi:pildopratybas,skaito,skaičiuoja.Jeinoristoti į
universitetą,laikobaigiamuosiusarstojamuosiusegzaminus,
įteikiasavodarbus.
Jurga:Mokytisnamuosesudėtingiau,reikiadaugiaudiscip

linos,savikontrolės.Ašesureiklesnėužmokytoją.Nemažai
tėvųnepažįstasavovaikų,nesdauglaikopraleidžiaatskirai.
Einamanovaikasįmokykląarne,aškiekvienądienąmokausi
sujuo.Irmanogebėjimaididėja.

Ką apie tai ma no te?

Rei kia idė jų? Idė jų yra!

Kai pirmąsyk atidariau naujos darbovietės duris kaip so
cialinėpedagogė,pajutau,kadgimiaubūtentšiaiprofesijai.
Tiesa,taibuvodaugiauneipriešdešimtįmetų.Supratau,kad
smalsiosvaikųakys,kuriostadadarnebuvotokiosišmanios
kaipdabartinėskartos,iššiosprofesijosatstovotikisiužtari
mo,palaikymo,globos.Ovadinovisaip:mokytoja,socialke,
pavaduotoja.Kaipkamatrodė.Tadamokyklosvadovasvisiš
kainesuprato,kasgitassocialinispedagogas.Paradoksas:
retasvadovas tai suprantanet irpraėjusdešimtmečiui. Juk
yradaugybėmokyklų,kuriosesocialiniaipedagogaiapkrauti
mokiniopažymėjimųgaminimu,dokumentųkopijavimu,dau
geliu„užkišamos“skylėsraštinėse.Turbūttodėl,kadesame
pakankamai universalūs vaiko gerovės užtikrintojai, puikiai
tinkaminetirtokiemsdarbams.
Gaila,kaddaugumavadovų taupo lėšasbūtentšiųvaiko

gerovės specialistų sąskaita, tikėdamiesi, kad jų atsisakyti
paprasčiausia.Pamėginkatimti išmatematikopamokų.Tuoj
nudundens,kadegzaminai,kadstojaįekonomiką,irpanašūs
argumentai.Osocialinispedagogasjukdažniausiaimokykloje
ardarželyjevienas,joveiklaneapčiuopiama–kaipgipama
tuosime,kiekpaaugliųmetėrūkytiarkaipsumažėjopatyčios
koridoriuose, jei jųugdymo įstaigossuvestinėsedažniausiai
išvisonėra.Daugiauneidešimtismetųpedagoginėsveiklos
rodo,kadkiekvienosmuštynės,patyčios,internetinissmurtas,
kurisliejasiperkraštus,krintamokyklojeantsocialiniopeda
gogopečių.Arjiejaučiasiįvertintišaliapedagogų,kurienuo
latpriekaištauja,kadšievaikogerovėsspecialistaiesąnieko

So cia li niai pe da go gai: mū sų tiks las – vai ko ge ro vė

neveikią,kadmokiniaikaipnelankėmokyklos,taipirnelanko,
norsdaugelisšvietimoįstaigosvadovųlaikosisavomylimojo
„krepšelio“,sąrašiniųvaikų,kadtikpavyktųišsilaikyti?Kadso
cialiniopedagogoveiklosnėrakaippamatuotinetsupačiais
tobuliausiaisatestaciniaisnuostatais?
Irpodaugiauneidešimtmečiopatirčiųvisdarkeista,kodėl

apdovanojamegeriausiusmokytojus, bet tarp jų neatsirado
socialiniopedagogo.Išskyrustai,kadKaunomiestosavival
dybėsŠvietimoirugdymoskyriauskartusuKaunotechnolo
gijos universitetoEdukologijos institutu 2011m. pareigybės
dešimtmečioprogaapdovanojogeriausiusmiestosocialinius
pedagogus.Pirmąsykperdaugiaunei12šiospareigybėsmetų
Švietimoirmoksloministerijai,Socialinėsapsaugosirdarbo
ministerijai,VaikoteisiųkontrolieriausįstaigaibeisuSocialinių
pedagogųasociacijai teikėmepasiūlymąsteigtiNacionalinę
šv. IgnacopremijągeriausiemsLietuvossocialiniamspeda
gogamsapdovanoti.

Nuoširdžiai kviečiameaktyvius socialinius pedagogus įsi
trauktiįmūsųiniciatyvasirdirbtikartukuriantveiksmingąsau
gausvaikokoncepciją,saugantmūsųpareigybęnuotaupymo,
nesmūsųtikslas–vaikogerovė.

Ra šy ki te mums in fo@soc ped.lt.

TomasMORKŪNAS,SaulėŠERĖNIENĖ
Lietuvossocialiniųpedagogųasociacijosnariai

Erika:Šiuometuapie4proc.JAVmokiniųmokominamie,
odaugiaukaip2mln.piliečiųišsilavinimąjauįgijobūtentto
kiubūdu.
Replika:OLietuvojekokiodidžiausionamuosebesimokan

čiųjųskaičiausturėtumesiekti?
Jurga:Lietuvoješigalimybėbuvo,irnevienusmetus.Gal

keliosdešimtysmokėsinamuose irniekamnekilo jokiųpro
blemų.
Replika:NamuoseugdauduLietuvojegyvenančiusvaikus

išJAV.Matau,kadJAVsavarankiškomokymosisistemakuo
puikiausiai veikia, galimesemtispatirties ir pritaikyti ją sau.
Nacionalinismokymonamuosetyrimųinstitutas(angl.National
HomeEducationResearchInstitute)ruošiamokymosipriemo
nes,atliekamoksliniustyrimus.
Jurga:Manodukraantrosklasėskursomokėsinamuose.

Mokyklojebuvoperiodiškaitikrinamosįgytosžinios.Jeibūda
vogerasoras,eidavome į lauką.Jeimatydavau,kadneturi
kąveikti, išsitraukdavauknygą irmokydavomės.Didelędalį
laiko jimokydavosi savarankiškai, atlikdavoužduotis. Jei jų
nesuprasdavo,taiprašydavausavaisžodžiaispaaiškinti,kartu
ieškodavomeišeities.
Darius:Svarbuatskirti,kąirkaipmokytis.Juknegalimabus

nemokytimatematikosarMaironiopoezijos.Turėsbūtimoko
mapagalprogramą.
Jurga:Programąsuneprogramavisuometgalimaderinti.

Ašužtai,kadvaikassavarankiškaimokytųsi. Irkaipgalima
anksčiaupradėtų.Turibūtiprieinami įvairūs,skirtingimoky
mosivariantai,kuodaugiauskirtingųmokyklų.Jukvisiesame
individualūs,skirtingaimokomės,būtinasurastiveiksmingiau
siąbūdą.
Replika:Problema–tikslųiržingsniųjiemspasiektisuplaki

masįvieną.Manoma,kadvadovėliaiyrageri.Ojie–baisūs.
Manovaikaipradinukai.Ašturiumatematikodiplomą.Noriu,
kadmanovaikaisuprastųaritmetiką,todėljuostenkapermokyti.
Suprantu,mokytojų,turinčiųgeraspamatinesžinias,–nedaug,
jukatlyginimaimaži...Būtųlengviau,jeibūtųkeliamastikslas–
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vienuoliktojeklasėjeišlaikytiegzaminus.Irtadajaugalvočiau,
kaipnuvairuotivaikąįtikslą.
Jurga:Priepirmojoprašymošiųmetųbirželįpateikėmevizi

ją,kaipįsivaizduojamesistemą,įkuriąintegruotasmokymasis
namuose.Vienasišsiūlymų–supaprastintiegzaminųtvarką,
kadjuosbūtųgalimalaikytisusimokėjus,nebūtinaipodvylikos
klasių,nebūtinaivisusiškarto.Kalbėta,kadnamuosebesimo
kantieji galėtų dalyvauti pamokose kaip laisvieji klausytojai,
jiemsbūtųteikiamoskonsultacijos.
Erika:JAV36proc.tokįmokymąsipasirenkadėlmoralinių

irreliginiųįsitikinimų,21proc.–dėlblogosmokyklosaplinkos:
narkotikų,patyčių,17proc.–dėlaukštesniųakademiniųpa
siekimųirt.t.Manošeimainuvežtivaikusįugdymoįstaigas
užtruktųdaugiaunei2val.Todėlpertąlaikągeriaupasimokyti
skaičiuotiarabėcėlės.
Replika:Noritepasakyti,kadLietuvojetokiosmasiškospa

tyčios,narkomanija,atstumai tokiedideli kaipJAVarKana
doje?
Erika:NeįmanomaLietuvosmokyklų lyginti suAmerikos,

manošeimos–suvisaLietuva.Taibūtųgeriausiaspasirin
kimasmūsų šeimai.Mokymasnamuose turi egzistuoti kaip
pasirinkimaskiekvienaišeimai.
Darius:Mąstykimeneapie3,5mln.žmoniųmasę,oapie

savovaiką.Niekadanebusvienoskepurės,kurivisiemstiktų
irdydžiu,irspalva.Nesusikalbėsime.
Erika:2009–2010m.savarankiškaibesimokiusiųjųsocialinių

gebėjimųtyrimaiparodė,kad71proc.jųirvos37proc.mokyk
laslankiusiųvaikųdalyvavovisuomeniniamegyvenime,buvo
organizacijųnariai.Pilietiškumas,valstybėsvaldymosistemos
supratimasirgiatitinkamaibuvo35ir4,2proc.Akivaizdu,kad
taipišugdomilaisvi,nepriklausomipiliečiai.
Jurga:Kaimanoduktėmokėsinamuose,ji lankėapie10

būrelių,kuriuospasirinkopati.Tenbuvodaugbendravimo.Taip
patirkieme.Mokyklojesocialinėaplinkaiškreiptataprasme,
kadvaikaiyrapriverstinaiuždarytisutamtikražmoniųgrupe, 
jie negali pasitraukti. Realiame gyvenime tokia galimybė
visuometyra.Omokyklojeklasėskeitimaspaprastaituripa
sekmių.
Erika:Mokykloje12metųesamepriverstikiekvienądieną

būtitarpmažiausiai20žmonių–sukiekišjųbendraujameir
toliau?Kiekjauturimetųtikrųdraugų?Vieną,du?

Replika:Na,manopatysgeriausidraugai–būtentišmo
kyklos.
Replika:O jei buvai visų atstumtasis?Gali tapti visiškai

asocialus.Man,pavyzdžiui,mokyklabuvokošmaras.Reikėjo
10metųnuojosatsigauti.
Replika:Mokyklojeyraiškreiptahierarchija.Taspaskuitę

siasiirdarbe,irvisuomenėje,visojeaplinkoje.Nenorimenieko
keisti,išsilaisvinti.
Replika:Girdėjau, Vokietijoje,Olandijoje savarankiškas

mokymasisnegalimas.Otenlabaipilietiškosšalys.Žmonės
lengviaususišneka,susitelkia,protestuoja.
Erika:EuroposŽmogausTeisiųTeismebuvonagrinėjama

byla išVokietijosdėlšeimosteisėsmokytivaikusnamuose.
Teismas nurodė, kad valstybės prerogatyva yra spręsti šį
klausimą.Argumentai–valstybėsinteresas–homogeniškos
visuomenėsužtikrinimas.TačiauLietuvojevisuomenėhomo
geniška,neturimereliginiųekstremistų.Yravalstybių,kuriose
toksmokymas–konstituciškaiįtvirtintateisė.Tai,pavyzdžiui,
Italija,Danija,Lenkija.Rusijojekuriasibendruomenės,leidžia
mosknygos,tėvamsmokamasmokiniokrepšelis.
Replika: Kaip telkiama iniciatyvinė grupė?Kur rasti visą

informaciją?
Jurga:„Facebook’o“grupėje„mokymasnamuose(homes

chooling)“sudėtidokumentai,tendaugiausiabendraujame.
Erika:KreipėmėsįŠvietimoirmoksloministeriją,prašymą

remiaPrieraišiosiostėvystėscentras,Lietuvostėvųforumas,
socialinėsveiklosasociacija„Šviesoskampelis“,Lietuvoshu
manistinėspedagogikosasociacija,VakarųLietuvostėvųforu
mas,Lietuvosmokiniųparlamentas.Laukiameatsakymo.

Laisvasisuniversitetas (LUNI)– taialternatyvus savišvietostin
klas, siekiantis suburti įvairius žmonesbei jųgrupes–dėstytojus,
studentus,socialiniusaktyvistus,mokinius,–visustuos,kurienori
mokytis,aktyviaidalytisžiniomisirbūtiišgirsti.LUNIformuojaskir
tingosiniciatyvos,požiūriaiirnuomonės.Čiaugdomilaisvi,kritiškai
mąstantyspiliečiai–aktyvūsdalyviai,onepasyvūsstebėtojai.Lais
vajameuniversitetestudentasyradėstytojobendramintisirdialogo
partneris.ŠiuometuLUNIfakultetaiveikiaAlytuje,Joniškyje,Kaune,
Klaipėdoje,Kuršėnuose,Panevėžyje,Plungėje,VilniujeirŽemaitijos
kaimeįsikūrusioje„Ekotroboje“.

M.R.

Mo ky ki mės už sie nio kal bų šok da mi, dai nuo da mi,  
ben drau da mi

Spalįvykoprojekto„LearningEuropeanLanguagesthrough
theArt(LELA)“(„Europoskalbųpažinimaspermeną“)part
neriųsusitikimas.MokiniųirmokytojųgrupėlankėsiMadeiros
saloje,PortugalijosperleAtlantovandenyne.Madeira–ne
didelėsala,josplotasapie740kv.km,nuoEuroposnutolusi
apie1000km.Projektodalyviaisusipažinosuvietosgyventojų
gyvenimobūdu,išgirdoportugališkųdainų,išmokošokių,para
gavoneįprastųvaisių.Jieturėjopuikiąprogąpatobulintianglų
kalbosžinias,išmoktiportugalųkalbosžodžių,susirastinaujų
draugų,papildytigeografijos,istorijosžinias,išmoktivertintiir
suprastišaliųišskirtinumą,pajustikalbųirkultūrųįvairovę.
Dabargyvenameviltimi,kad2014m.gegužėsmėnesįLietu

vojeįvyksiantisantrasisprojektodalyviųsusitikimassvečiams
išMadeirosbustokspatįdomusirnaudingas.

AndrejusMIRNyJ
Pro jek to da ly vis, de vin to kasSusitikimassuMadeirosšvietimoministru

Jau11metųŠiaulių „Santarvės“vidurinėmokykladalyvaujaŠvietimomainųparamosfondofinansuojamuose„Comenius“
projektuose.ŠiemetmokyklapradėjobendradarbiautisupartneriaisišMadeirossalos(Portugalija).

OlgosMirnajosnuotr.
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VilniausMartynoMažvydoprogimnazijanuo2010m.da
lyvaujatarptautiniameEMILEprojekte,kuriotikslasyrastip
rintiprancūzųkalbosžinias,kaikuriųdalykųpamokasvedant
prancūzųkalba.Moksleiviaimokomipagalmokyklosparengtą
ugdymoplaną,„atsižvelgiantįugdymotarpsnįirsiekiantdaly
kinės,kalbinėsirtarpkultūrinėsdermės“.NorsVilniųirParyžių
skiria 2038 kilometrai, prancūzų kultūros pėdsakai Lietuvos
žemėje yra ryškiai įspausti.Norintmoksleivius supažindinti
sujųpamėgtokraštopolitikos,kultūrosirvisuomenėsveikėjų
veiklaLietuvoje,galimapasirinktiPrancūzijosmokyklosepa
mėgtąraliometodą.

Kaipveikiaraliometodas, teko išbandytikelionės įVinėjų
(Prancūzija)metu.Mūsųmokyklosmoksleiviamsvienaspus
dienisbuvoskirtassusipažintisuBluamiestuirjoįžymybėmis.
MarselioKarnėkoledžo(CollègeMarcelCarné)prancūzųkal
bosmokytojaLaurensėKaufman(LaurenceKauffmann),kura
vusiatvykusiusmoksleivius,pasiūlėmiestąatrasti...patiems.
Autobusas,dusulingaiužropojęsįmiestocentrestūksančios
bažnyčiosaikštę,tenirlikoišaukštogrožėtisLuarosvingiu.
PrancūzųmoksleiviaiirjųsvečiaiišLietuvosbuvosuskirstyti
į nedideles iki 10mokinių grupes, vadovaujamasmokytojo.
Kiekvienai grupei buvo duotamedžiaga, kuria remdamiesi
moksleiviaitapoistorinioirkultūriniomiestoieškotojais.Taip
patpaaiškinta,perkieklaikobūtinasurastiplanenurodytusob
jektus.Taibuvoistoriniųasmenybiųpaminklai,rūmųdetalės– 
bareljefai,atminimolentosantnamų,fontanaiirkt.Kiekvienas
mokinysgavopoplanąirklausimyną,kuriamereikėjonetikpa
žymėtisurastąpaminkląarkitąobjektą,betirišsamiaiatsakytiį
užduotąklausimą.Klausiamabuvoapieviską:kaspavaizduota
bareljefe,kokiabuvusisenovinionamopaskirtisviduramžiais,
kasparašytapaminklinėjelentojeirkt.Grįžusįmokyklą,pusva
landisbuvoskirtasklausimynopatikrai,atsakymamsįmokinių
klausimusirlaimingųnugalėtųjųapdovanojimui.

Kaspatraukėdėmesį?Pirmiausia tai,kadraliometodas
prancūzųkoledžomoksleiviamsyražinomas ir jųpraktikuo
jamas.Mokiniainetiknesutrikogavęklausimyną,betįdėmiai
studijavomaršrutą.Ieškodamivienoarkitoobjektoirnuklydę
prošal, nerimastingai apsižvalgydavo ir grįždavo atgal, kad
surinktųvisąinformaciją.Mažato,žingsniaivisspartėjo,nes
paieškai sugaištosminutės vertė skubėti. Paskutinę aikštę
prancūziukaibėgteperbėgo:įvisusklausimusatsakyta,oprie
autobusostovintismokytojasrodėįlaikrodį,lygprimindamas,
kadpavėlavusiemstekskeliolikakilometrųikinamųkulniuoti
pėstute.
Kokiaraliometodoesmė?Iškėlusedukacinėsišvykostiks

lą,leidžiamapačiammokiniuijosiekti.Šiuoatvejupagrindinis
tikslasbuvosupažindintisumiestoistorijairžymiomisvietomis,
omokiniaijosiekėpatysieškodaminurodytųobjektų.Beto,
buvougdomasgebėjimasdirbtisužemėlapiu(planu),tinkamai
skaičiuotiirpaskirstytilaiką.Vaikaiturėjoišmoktidarniaiveikti
įvairiatautėje ir įvairiakalbėjegrupėje,būti tolerantiškivienas
kitam.Pagaliau reikėjo pakartoti saugaus eismo taisykles.
Norsirlabaiskubėdami,tyrėjainekantriaitrypčiojoprietuščios
sankryžos,nesdegėraudonasšviesoforosignalas.Taip„ralis“
tampapramogoselementųturinčiaedukacineveikla,patrauklia
savoformairugdančiasavoturiniu.
Pagrindinispasirengimo„raliui“krūvistenkamokyto

jui.Tai jisparenkatinkamąirsaugųmaršrutą,kuriamebūtų
svarbiausiedukacineiišvykaireikalingiobjektai;apskaičiuoja
laiką,reikalingąminėtammaršrutuinueiti;sudaroklausimyną,
atsižvelgdamasįmoksleiviųugdymotarpsnį;sugalvojavertini
mosistemą,pagalkuriąnustatomi„ralio“nugalėtojai.
Pasinaudodamoskelionėjeįgyta„ralio“patirtimi,suVilniaus

MartynoMažvydoprogimnazijos prancūzų kalbosmokytoja
VirginijaŽekonytePetrikieneirgeografijosmokytojaLeonora

Pran cū ziš ka sis Vil nius Semaško,Vilniausgeografijosmokytojųasociacijospirmininke
sumanėmeEMILEprojektedalyvaujantiemsmokiniamspadėti
surasti prancūziškąjį Vilnių. (Dėkoju kolegei L.Semaškouž
dalykinęinformaciją,reikalingąšiamstraipsniui.)
Edukacinėsišvykostikslas–sužinoti,kuriosirkaipVilniaus

senamiesčio vietos yra susijusios suPrancūzija, klausytis
grupėsvadovoiratsakytiįklausimynoklausimus.Maršrutas
ir lankytiniobjektainumatytiVilniaussenamiestyje.Edukaci
nėišvykatrunkaapievalandą.JiprasidedaSimonoDaukanto
aikštėje,obaigiamaDidžiojojegatvėjepriePrancūzųinstituto
Lietuvoje.
ŠismetodasbuvoišbandytassupažindinantsuVilniumitiek

svečiusišAnykščiųJonoBiliūnogimnazijos,tiekišMarselio
Karnėkoledžo(Prancūzija).SvečiamsišPrancūzijosmūsųmo
kyklosmokiniaipasakojoapiemiestąprancūziškai.Beabejo,
mes,mokytojai,vaikamspadėjome,taisėme,papildėme.
Galimatvirtinti,kadklausimynaiarkitosrefleksijosužduotys

labaimotyvuojamoksleivius.Tokiųužduočiųpasigendukartu
sumoksleiviaisvykdama įedukaciniusužsiėmimus,kuriuos
dabargausiaisiūlomuziejaiirkelioniųagentūros.Lygirviskas
puikiaisuplanuota,vaikaisudominami,betpamirštamapasku
tinė,refleksijos,grandis.Štaimūsųmokyklojebuvovedama
literatūrinėpamoka„Gyvojitradicija“.Puikųirgiliamintiškąliau
dieskūrybospristatymąmoksleiviaitikraibūtųžiūrėjęirmokęsi
turėdami„pasėdėjimosalėje“gaires.Mokytojaibegrįžtamojo
ryšioneįsivaizduojapamokos,tadpopamokinėjeedukacinėje
veikloje,manau, jistaippatbūtinas.Irapietaiturėtųgalvoti
visi,kuriesiūlosavopaslaugasmokyklai.
Tikiuosi,kadprancūziškasraliometodaspadėslinksmaiir

išsamiaupažintikitokįVilnių.

Marš ru tas

I.SimonoDaukantoa.3
DabartiniaiPrezidento rūmai yra viduramžiusmenantis

pastatas.XVIa.juosebuvoVilniausvyskupųrezidencija.Su
Prancūzijašiuos rūmus,vieną išgražiausiųmiestopastatų,
sieja tai, kad jųsienosmatėPrancūzijos imperatoriųNapo
leonąBonapartą (NapoléonBonaparte, 1769–1821), kuris
karinio 1812m. žygio įRusijąmetu buvo sustojęsVilniuje.
Šiuose rūmuose, sakoma, imperatorius susipažino suSofi
jaTyzenhauzaite deŠuazelGufjė (SofiaChoiseulGouffier,
1790–1878).JibuvopirmojimoterisrašytojaistorinėjeLietuvo
je,rašiusi,beje,prancūzųkalba.PrancūzųkalbaponiaiSofijai
buvogimtoji,jabuvokalbamanamuose.S.Tyzenhauzaitėde
ŠuazelGufjė pažinojoRusijos carąAleksandrą I, su kuriuo
susipažinoTaujėnųdvare1812m.pavasarį,ovėliauirsusibi
čiuliavo.Tarpjospažįstamųžmoniųbuvoprancūzųrašytojas
AleksandrasDiuma(AlexandreDumas),jisusirašinėjosuAl
fredudeMiuse(AlfreddeMusset).Išsilavinusiponiapadarė
įspūdįNapoleonui.Pasakojama,kadimperatoriusyrapasakęs:
„KąašpajutaumalonaustamežygyjeįRusiją,taipažintissu
Sofija.“Beje,S.TyzenhauzaitėdeŠuazelGufjėmirėNicoje 
(Prancūzija).
ŠiuoserūmuoselankėsiPrancūzijoskaraliusLiudvikasXVIII 

(LouisXVIII, 1755–1824) su karalieneMarija ŽozefinaSa
vojiete (MarieJoséphine deSavoie, 1753–1810). Lietuvai
tapusnepriklausomavalstybe,rūmaisnaudojosiPrancūzijos
ambasada (1990–1997), dešiniajame sparne buvo įsikūręs
konsulinisskyrius.Norintiejivykti įPrancūziją, įšįskyriųat
nešęreikiamusdokumentus,gaudavovizą.Dabarvykstantį
Prancūzijąvizosnereikia.

II.Universitetog.3
Vilniausuniversitetui(VU)yradaugiaukaip400metų.Tai

vienasseniausiųuniversitetųEuropoje.VU įkurtas1579m.
Pradžiądavė1570m.įsteigtajėzuitųkolegija.PirmasisRusi
josuniversitetasįkurtasgerokaivėliau–praėjusbeveik200
metų–1755aisiais.Beje,ParyžiausSorbonosuniversitetas
įkurtas1257m.Nuo1970m.Paryžiausuniversitetąsuskaidžius
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į 13 institucijų (Paryžiaus universitetai I–XIII), trys jų išlaikė
Sorbonospavadinimą.
VUistorijojesvarbūsbuvoirprancūzųnuveiktidarbai.VU

Botanikos sodą įkūrėprancūzasŽanasEmanuelisŽiliberas
(JeanEmmanuellGilibert, 1741–1814). XVIII a. pabaigoje 
VUsparčiaiėmėplėtotisirmedicina.1774m.Vilniujeįkuriama
medicinosmokykla.JaivadovautipaskirtasgydytojasišPran
cūzijosMišelisRenjė(MichelRegnier,1746–1800).1776m.į
VilniųpakviestasirkitasprancūzųgydytojasŽakasAntuanas
Briotė(BriôtetJacquesAntuan,1746–1819),1810m.įkūręs
Chirurgijoskatedrą.
PrancūziškokraujoturėjodailininkasJonasRustemas(Jan

Rustem,1762–1835).Nuomažumėsjispuikiaikalbėjopran
cūziškai.Susižavėjęsgeruberniukoprancūzųkalbosmokėji
mu,generolasAdomasKazimierasČartoriskis (1734–1823)
parsivežėvaiką įsavoPulavų(Lenkija)dvarą.Čiaberniuką
piešimomokėmokytojas išPrancūzijosŽanasPjerasNor
blenas(1745–1830).J.RustemasžinomaskaipVUPiešimo
ir tapybos katedros vadovas, profesorius. Jis nutapė daug 
XIXa.pradžiosVilniausaukštuomenėsportretų.Įdomutai,kad
piešėnetkortas,kuriosešmaikščiaipavaizdavovisussociali
niussluoksnius,madas,papročius,pasilinksminimus,Vilniuje
gyvenusiusįvairiųtautų(žydų,turkų,totorių)atstovus.
LietuviaiišVUirgibuvožinomiPrancūzijoje.VUobservato

rijaivadovavoMartynasPočobutas(1728–1810),matematikas
irastronomas,Paryžiausmokslųakademijosnaryskorespon
dentas, Londono karališkosiosmokslo draugijos narys,VU
rektorius(1780–1799).
Nobeliopremijoslaureatas,lietuviųkilmėslenkųrašytojas,

diplomatasČeslovasMilošas (CzesławMiłosz, 1911–2004)
VUįgijoteisėsmagistrolaipsnį.Nuo1950m.Č.Milošasdirbo
LenkijosambasadosParyžiujesekretoriumi,betpometųpa
siprašėpolitinioprieglobsčioPrancūzijoje.
Vienasišpačiųiškiliausiųlietuvių,kuriovardaspažymėtas

paminkle„Vienybėsmedis“Vilniuje,yraAlgirdasJuliusGreimas
(1917–1992).Taikalbininkas,semiotikas,mitologijostyrinėto
jas,eseistas.A.J.Greimasyravienasišžymiausiųpasaulio
kalbininkų,gyvenęsirdirbęsParyžiuje.Šismokslininkasvado
vavosemiolingvistiniųtyrimųgrupeibeispecialiamseminarui,
kuriopagrindususiformavogarsiParyžiaussemiotikosmokyk
la.SubendraminčiaisįkūrėPrancūzųkalbostyrimųdraugiją. 
VUyraA.J.Greimosemiotikosirliteratūrosteorijoscentras. 
A.J.GreimovardupavadintosgatvėsKauneirVilniuje.Moks
lininkovardasįamžintasPrancūzijoje:Šosės(Chaussee)gy
venvietėjeyrajovardupavadintaaikštė.Paryžiujeantnamo,
kuriamegyvenoA.J.Greimas,atidengtamemorialinėlenta.

III.Šv.Jonogatvė12
Visas bažnyčios pavadinimas yraŠv. JonoKrikštytojo ir

Šv.JonoApaštaloirEvangelistobažnyčia.Jossutrumpintas
pavadinimas–Šv.Jonųbažnyčia.Bažnyčiapradėtastatyti
1387m.irbaigta1426m.,tadstatybostruko40metų.Varpi
nėyravienasišaukščiausiųsenamiesčiopastatų.Antrajame
varpinėsaukštegalimapamatytiFukošvytuoklę.Svarbiausias
objektasyra1675m.išPrancūzijoskilusiovarpųliejikoJono
Delamarso(JoanesdelaMarche)nulietasžalvarinisvarpas.
ŠįvarpąŠv.MykolobažnyčiaibuvoužsakęsLDKpakancleris
KazimierasSapiega.Sakoma,kadJ.Delamarsasbuvęsgar
siausiasirgeriausiasVilniausvarpųliejikas: jonulietivarpai
retai skildavę. Jis yra nuliejęs 32 varpus: didelius, dailaus
silueto,papuoštusaugaliniaisornamentaisiršventųjųfigūro
mis.J.Delamarsovarpaiskambanetikšiosbažnyčios,betir
Arkikatedros,taippatŠv.PetroirPovilobažnyčiųvarpinėse,
Pažaisliovienuolyne.

IV.Piliesg.12(16)
Žinoma,kadvarpųliejikasJonasDelamarsasgyvenęsPilies

gatvėje.Tikpriekurionamosustoti?Priepažymėto12ar16
numeriu?Romano „SilvaRerum“autorėKristinaSabaliaus
kaitė,vesdamaPiliesgatvenorinčiuosiuspažintividuramžių
Vilnių,stabtelėjotiesvalstybėssaugomuarchitektūrospamin

klu,pažymėtu12numeriu.Kaiprašovienaekskursijosdalyvių,
knygos„autorėsiūlonuoŠventojoMykoloArkangeloklarisių
vienuolynovartų ikiPiliesgatvėskamposusiskaičiuoti lygiai
300žingsniųirpatiemspabandytijįatrasti“.Žingsnisžingsniui
nelygus,tadkitišaltiniainurodonamą,pažymėtą16numeriu,
ir tvirtina,kadbūtentšiamepastateJ.Delamarsasgyvenęs
net26metus(1663–1690),opomeistromirtiesšispastatas
dar100metųbuvovadinamasjovardu.Kadirkaiptenbūtų,
kažkurPiliesgatvėjestoviJonoMotiejausNorvaišosbičiulio
prancūzoJ.Delamarsonamas...

V.Bernardinųg.11
Provartųarkąįsukusįuždarąkiemą,atsiduriamalenkųpoeto

AdomoMickevičiaus(AdamBernardMickiewicz,1798–1855)
muziejuje.Sakoma, kad vertingiausimuziejauseksponatai
yrapoetoasmeniniaidaiktai (stalelis,kėdė,krėslas),kuriais
jis naudojosi gyvendamasKaune ir Paryžiuje. Į Prancūziją 
A.Mickevičiusišvyko1840m.Jisbuvopakviestasvadovauti
Col le ge de Fran ce įsteigtai slavų literatūros katedrai ir joje
dirboiki1844m.Kaipoetas1855m.Konstantinopolyjestai
gamirė,draugųbuvoparvežtasįParyžiųirpalaidotaslenkų
kapinėseMonmoransi.Tik1890m.buvoperlaidotasVavelio
katedroje,Krokuvoje.

VI.Maironiog.8
Šv.Onosbažnyčia–vėlyvosiosgotikosšedevras.Legenda

pasakoja,kadNapoleonasjąpamatęspanoroantdelnonu
sineštiįParyžių.Deja,tiesayranetokiaromantiška.Užėmę
Vilnių,Napoleono kareiviai šią bažnyčią atidavė kavalerijos
žiniai,t.y.pavertėarklide.Galimatikpasiguosti,kadviename
išsavolaiškųžmonaiimperatoriusyrapaminėjęs,jog„Vilnius– 
labaigražusmiestas“.

VII.Piliesg.22
PirmąjįVilniausuniversiteto botanikos sodą 1781m.

įkūrėprancūzųgamtininkasŽanasEmanuelisŽiliberas(Jean
EmmanuellGilibert,1741–1814),Gamtoskatedrosprofesorius,
įVilniųatvykęsišLiono.Sodoplotastebuvo300kvadratinių
metrų, bet jame stovėjo šiltnamis, augo apie 2000 augalų. 
Ž.E.ŽiliberaspirmasispradėjotirtiLietuvosflorą.Profesorius
netbuvovadinamasLietuvosbotanikostėvu.Jisišleidopen
kiųdaliųveikalą„Lietuvosflora“.Deja,vėliaušisleidinys,kad
„neapsunkintųuniversitetospaustuvėssandėlių,kaipnenau
dingasirniekamnereikalingas“buvoišvežtasįLukiškes(ten
veikėjėzuitųtabakogaminiųfabrikas)irsuvyniotasįpapirosus.
Sakoma,kadtokįknygoslikimągalėjonulemtiirtuometiniorek
toriausMartynoPočobutonusistebėjimas,jog,aprašydamas
augalus,Ž.E.Žiliberasnenurodęsjųvaistiniųsavybių.Kaip
savoatsiminimuose rašėuniversiteto gamtininkasStanislo
vasBonifacasJundzilas(1761–1847),„nuovisiškosunykimo
išsaugojau tik nupirkdamaspenkis to veikalo egzempliorius
sauirbibliotekomsirapiepenkisegzemplioriusgalėjoturėti
Žiliberostudentai“.
1783m.Ž.E.ŽiliberuinetikėtaigrįžusįLioną,jodarbątęsė

vokietisJohanasGeorgasAdomasForsteris(JohannGeorg
AdamFörster,1754–1794).J.Forsterisbotanikossodąperkėlė
įSereikiškes.Čiajisgarsėjokaipvienasišdidžiausiųbotanikos
sodųvidurioEuropoje.

VIII.Didžiojig.1
PastatasšiuoadresuvadinamasFrankonamu,nesXIXa. 

jamegyvenoišvienosatvykęgydytojaiJohanasPeterisFran
kas(1745–1821)irjosūnausJozefas(1771–1842).J.P.Fran 
kasdaugnuveikėreformuodamasuniversitetoMedicinosfakul
tetą.JozefasFrankasįkūrėMedicinosdraugiją,ambulatoriją,
Motinystėsinstitutą.Frankųšeimadaugnuveikėmiestolabui
rinkdama lėšas ligoninėms, naujoms klinikoms. J. Frankas
parašė„PrisiminimusapieVilnių“,kuriuosepavaizdavomies
to gyventojus, papročius, elito intrigas,Napoleono armijos
invaziją.
XIXa. pradžioje šiamenamebuvoapsistojęsNapoleono
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armijosintendantasAnriBeili(HenriBeyle,1783–1842),vė
liau žinomaskaipprancūzų rašytojasStendalis (Stendhal).
Būsimasisromanų„Raudonairjuoda“,„LiusjenasLevenas“,
pamfletųrinkinio„RasinasirŠekspyras“autoriusšiamename
apsistojodukartus:1812m.rugpjūtį,kaiNapoleonoarmijažy
giavoįRusiją,irtųpačiųmetųgruodį,armijaitraukiantis.Laiške
seseriaiStendalisdalijasislogiaisprisiminimaisapieVilnių.
Didžiosiosg.1numeriupažymėtamenamedabaryraįsikūręs

Prancūzųkultūroscentras.

Klau si my nas

I.SimonoDaukantoa.3.
KokioPrancūzijos imperatoriaus ir karvedžio vardu buvo

pavadintašiaikštė?
KokiePrancūzijoskaraliaibuvoapsistojęšiuoserūmuose?
II.Universitetog.3.
KokieprancūzųkilmėsprofesoriaidirboVU?
KokiųpasauliniogarsolietuviųvardaisietiniirsuVU,irsu

Prancūzija? 

III.Šv.Jonog.12.
KokiogarsausXVIIa.Prancūzųkilmėsvarpųliejikovarpas

kabovarpinėje?
IV.Piliesg.16.
Kaipdaugiaunegu100metųvadinamasšisnamas?
V.Bernardinųg.11.
Koksžymuspoetasčiagyveno?
KaipjogyvenimassietinassuParyžiumi?
VI.Maironiog.8.
KąpasakėNapoleonasapiešiąbažnyčią?
VII.Piliesg.22(kiemas).
KąįkūrėšionamokiemeŽanasEmanuelisŽiliberas?
Kaipbuvovadinamasšisprancūzas?
VIII.Didžiojig.1.
Kas parašyta atminimo lentoje, esančioje ant namo sie

nos? 
VidaNAUDUžIENĖ

VilniausMartynoMažvydoprog-joslietuviųkalbos
mokytojametodininkė,etikosmokytoja

LeonoraSEMAŠKO
Geografijosmokytojametodininkė

Kodėlmaživaikaitrokštamokytis,opradėjęlankytimokyklą
šįnorąnejučiapraranda.Kasnutinka,kurdingstamokymosi
motyvacija?Psichologaisako,kadvisivaikainorimokytis,nes
tai lemia žmogausprigimtis.Taippat teigia, kad kiekvienas
vaikas protingas, tik vienamsekasi lengviau, o kitam reikia
labiaupasistengti.
Mokytisyralabaisunku,kaiatsirandažiniųspragų.Jossu

sidaronebūtinaitikpraleiduspamokas.Mokinysirpamokoje
galinesuprastidalyko,drovėtismokytojopaprašytipagalbos.
Blogiausia tai, kad ši spraga kiekvieną pamoką vis didėja.
Paprastai toksmokinyspats pasivyti savobendraklasių jau
negali.Mokytojaisiekiakiekvienamvaikuisuteiktiindividualią
pagalbąpagalporeikį.
Vienasišpagalbosbūdųtokiamvaikuigalėtųtaptiprojekto

„Vaizdopamokos“internetinispuslapisvaizdopamokos.lt,ku
riamegalimarastivirtualiąpamokųbiblioteką.Taisavanoriško,
neapmokamoaktyviųmokytojųdarborezultatas.Mokiniams–
taierdvė,kurjiegalirastinaudingosinformacijos,reikalingos
mokantis savarankiškai. Jeimokinys nebuvo pamokoje, jis
galiapsilankytišiojesvetainėje,susirastiirperžiūrėtireikiamo
dalyko, temosvaizdopamoką.Prireikuskąnorspasikartoti,
pasitikslinti,jamnereikiaieškotiinformacijosknygosearklausti
tėvelių.Jisgalimokytisnamuose,kurnesuprastąaružmirštą
dalykąaiškinajomokytoja,priekuriosbalsotembro,aiškini
motempoirstiliausjisyrapripratęs.Privalumutampairtai,
kadkiekvienasvaikas,naudodamasisvaizdopamokomis,gali 

Vaiz do pa mo kos Aly taus „Sa ka lė lio“ pra di nė je mo kyk lo je

mokytissavotempu,spausdamaspauzes,pakartodamasįra 
šus.Vaizdopamokomsnaudojamas„FlippedClassroom“prin
cipas–naujoviškasugdymometodas,kaipamokosirnamų
darbų ruoša vyksta interaktyvioje erdvėje.Vaikamsnamuo
sepažiūrėjusvaizdoįrašą,mokyklojevykstančiospamokosyra
turiningesnės,nesužduodamiklausimai,gilinamasiįtematiką
iratliekamosužduotys,diskutuojamaapietai,kasbuvolengva,
sunku,kąsuprato,kone.
Vaizdopamokųbibliotekaiplečiantisirlankytojųgausėjant,

projekto„Vaizdopamokos“komandapradėjoieškotimokytojų
savanorių,galinčiųpadėtikurtipamokųturinį.Alytaus„Saka
lėlio“pradinėsmokyklosanglųkalbosmokytojaJurgitaKras
nickaitėprojektepradėjodirbti2013m.irjauparengėvaikams
devynias anglų kalbos vaizdopamokas.Mokytoja dalyvavo
projekto„Vaizdopamokos“komandosmokymuose,kuriuose
įgijožinių,kaipkurtifilmukus,kaipaiškiai,informatyviaipateikti
mokymositurinį.J.Krasnickaitėdžiaugiasi,kadjosdarbugali
naudotisnetikkolegos,betirtūkstančiaivaikų.Kadmokiniams
būtųpatogiausurastireikiamąinformaciją,mokytojasavosu
kurtasvaizdopamokasyrapaskelbusiasmeninėje interneto
svetainėjehttp://jurgitosanglukalba.jimdo.com,kurianoriai
naudojasimūsųmokyklosmokiniai.„Vaizdopamokayraįdo
mesnė,nesviskas,komokomės,tampaaiškiau.Dauggeriau
supranti nei tada, kaimokytoja aiškina.Vaikai visadadaug
atidžiauklausosiirpamokosbūnanetokiospatkaipkasdien“,– 
pasakojatrečiokėJustinaMakaravičiūtė.„Jeinesusikaupiame
įprastai,taivaizdopamokospadedataipadarytiirmesgeriau
viskąprisimename“,–pastebiNojusAbečiūnas.„Įdomu,kad
netikaiškinamokytoja,betirrodomadaugpaveiksliukų.Atrodo
kaipfilmukas“,–džiaugiasiMedaKuzmickaitė.
Garsiai kalbama, kad švietimo ekspertai yra pasidaliję į

dvi stovyklas. Vieni tikina, kadmoderniosios technologijos
tikblaškougdymoprocesą, kiti bando įteigti, kadnaujosios
technologijosirmokymasis–duneatsiejamidalykai.Mokytoja 
J.Krasnickaitėįsitikinusi,kadmoderniosiostechnologijosnie
kadanepakeismokytojoirmokiniobendravimo,tačiauvisada
bus veiksminga pagalbamokiniui irmokytojui. „Didžiausias
skirtumastarpstatybosirkūrybosyrašis:statomądaiktągalima
pamėgtitikjįpastačius;kuriamasdaiktasyramėgstamasdar
tuomet,kaijonėra“,–kadaiseyrapasakęsČarlzasDikensas
(CharlesDickens).Taigibūkimekūrėjaiirleiskime,kadmoki
niaipamėgtųmokslą.

AušraPLyTNINKAITĖ
Alytaus„Sakalėlio“prad.m-klosdirektoriauspavaduotojaugdymuiVaizdopamoka3cklasei
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Kupiškio rajonoSubačiaus gimnazijoje vyko respublikinė
dailėsmokytojųkonferencija„Mokiniųkūrybiškumougdymas:
ieškojimaiiratradimai“.
Rengdamišiąkonferencijąsiekėmepaskatintidailėsmokyto

jusbendrautitarpusavyje,suteiktiprogąjiemspasidalytigerąja
patirtimi, kaip įgyvendinamabendrojimeninė kompetencija,
reikalingameninėjekūrybojebeišiuolaikiniamekultūriniame
gyvenime,orientuotaįviduriniougdymobendrąjądailėspro
gramąirįneformaliojošvietimoveiklą.
Konferencijoje dalyvavo40dailėsmokytojų iš įvairių res

publikosmokyklų. Skaityta dvylika pranešimų, stenduose
eksponuotosaštuoniosmetodinėsparodos.Renginyjebuvo
pateiktiprojektai,skatinantysaktyviąmokiniųmeninęveiklą,
pristatytaintegruotapamoka,pasidalytavertinimoirįsivertini
mometodika,žiūrėtafilmuotairkitokiailiustracinėmedžiaga
apiekeramikosužsiėmimųpasiekimus,tekstilėsbeidailėsryšį
irkt.Stendiniuosepranešimuosematėmeiraptarėmemokinių
meninės kūrybos raišką, nagrinėjomemetodinęmedžiagą.
Konferencijosdalyviaigalėjopamatytine tikkaipdegama ir
apdorojamarakukeramika,betirišvystivisąpapuošaloišsi
dabromoliokūrimoprocesą.
Kalbantapiemokiniųmokymosikompetencijasbuvopabrė

žiama,kadšiuolaikotarpiumokiniai,naudodamiesiįvairiomis
informacinėmistechnologijomis,gaunagatavąproduktą,todėl
siekiagreitorezultatoirstokojakūrybiškumo.Ošis,kaipirkiti
mūsųgebėjimai,yralavinami,tampadėtipamatątenkamoky
tojui.Labaisvarbuugdytimokiniųiniciatyvumoirkūrybingumo
kompetenciją,kadjieišradingaiiroriginaliaiieškotųkūrybinių
sprendimų.

Dalydamiesigerąjapatirtimipedagogaidiskutavo,kaipug
dytiirskatintigabiusvaikusmokykloje,kaipkurtinetradicines
mokiniųkūrybiškumąirsaviraiškąskatinančiasmeninesedu
kacineserdves,kaipkiekvienammokiniuipadėtilaisvaireikšti
kūrybinesmintisirkaipmokytijaunimąmokytis.
Konferencijojeaptartosmokytojųkūrybinėsidėjos,patirtis,

sėkmėspamokos,galimybėsįgyvendinantprojektus,organi
zuojantrenginiusirkitaveikla.

GeniaVAIČIKAUSKIENĖ
Kupiškior.Subačiausg-josdailėsmokytoja

Mo ki nių kū ry biš ku mo ug dy mas: ieš ko ji mai ir at ra di mai 

Rakukeramikosapdorojimas.ViduryjePanevėžior.Ramygalosg-josmokytoja,
rakukeramikospraktinėsveiklosorganizatorėLaimaKiškienė

Arlengvaliežuvį„paraitoti“irdzūkuoti,kaiesiišKauno,UkmergėsarJurbarko?Nelengva,betįmanoma.Taiįrodėšaunūspir
makursiai,kuriuosidėjadalyvautiLietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentroinicijuotameprojekte„Lietuvoskulinarijosiretninio
paveldoišsaugojimasirpuoselėjimas“subūrėlietuviųkalbosirliteratūrosmokytojametodininkėDanutėGavenauskienė.
Mokiniaidalyvavoiretnokultūrosžiniųkonkurse.ŠiamkonkursuicentrokomandąruošėetikosmokytojaEgidijaKontrimienė.
Zoniniųvaržytuviųnugalėtojapripažintašeimininkų–Alytausprofesiniorengimocentrokomanda.

BirutėSVEIKATIENĖ
Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentrog-josskyriausvedėja

Tar mių me tams. Dzū ki jos re gio no var žy tu vė se – an tri

MarijampolėsRimantoStankevičiauspagrindinėjemokyklojevykoOdetosWillow
knygos„Darksky“(„Apniukęsdangus“)pristatymas„Akimirkagyvenimoprasmės“.
Knygosautorė–mūsųmokyklosanglųkalbosmokytojaOdetaGrušelionienė.Mes
džiaugiamės,pripažįstamejostalentą,drąsąirdėkojamejai.

„Darksky“(„Apniukęsdangus“)parašytaanglųirlietuviųkalbomis.Knygosleidyba
rūpinosi„Exlibris“leidyklaLondone,oišspausdintaJungtinėseAmerikosValstijose.
Tai intriguojanti,atvira, jaudinantiknyga.Šiojeromantinėje istorijojevaizduojami

dužmonės:AtėnėirAleksandras(Sanis),kuriųgyvenimokeliaisusikertainternete.
Norsjųmeilęvainikavolaimėsirnušvitimoakimirkos,jiemsvistiekatėjolaikastolti
vienamnuokito.
Knygosautorėpristatymekalbėjoapiesėkmėsformulę,svajones,siekius.Renginį

nuspalvinoirMarijampolėsmuzikosmokyklosmokiniai,grojantyssaksofonu:Rokas
KiverisirPauliusSubačiusbeijųmokytojaiBenasAukščiūnasirArūnasŠerpytis.Visus
sužavėjorumbąšokantysLietuvossportiniųšokiųfederacijosnariai,2013m.bronzos
medaliųlaimėtojaiRichardasEglitis(Latvija)irmūsųkraštietėAgnėMalinauskaitė.

LaimaVAIČIŪNIENĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiauspagr.m-klosbibliotekininkė

Aki mir ka gy ve ni mo
pra smės...

Visasstraipsnis–www.mpcen tras.lt.
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Jauankstyvojoamžiausgrupėsepas
tebima vaikų, kurių kalbos raida vėluoja
ar yra sutrikusi.Vaikai turi įvairių pažin
tinių, kalbinės, smulkiosios ir bendrosios
motorikos sutrikimų, girdimojo suvokimo
nesklandumų, aktyvumo ir dėmesio pro
blemų.Kiekvienovaikokalbosvystymosi
tempasskiriasi.Vieni,sulaukędvejųmetu
kų,tariagarsažodžius,pavieniusžodžius,
okitikalbasakiniais.Skirtumaipriklauso
nuoasmenybėssavybių,psichomotorinio
vystymosiypatumųiraplinkossąlygų.

Vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio
ugdymoįstaigą,daugumatėvųieškospe
cialistopagalbos.Vienasišbūdųpatenkinti
jų lūkesčius – vykdyti ankstyvąją vaikų
kalbėjimo ir kalbos sutrikimųprevenciją.
Šeimos narių dėmesys ir bendravimas,
kalbinių įgūdžių formavimas pirmaisiais
gyvenimometais – labai svarbūs vaikų
kalbosraidai.Laikusuteikdaminaudingų
rekomendacijųtėvams,organizuodamine
korekcinius,otikprevenciniusužsiėmimus,
galimepadėti vaikamspasiekti amžiaus

Projekto sėkmės raktas – pozityvus požiūris į vaiką

VilniausJonoLaužikobendrojolavinimokonsultaciniocentro
(toliau–centro)savitumasirišskirtinumaspaskatinobendra
darbiauti suEuropos besigydančių vaikų ugdymo centrais,
su kuriais vienija panašūs tikslai, darbo sąlygos irmetodai.
Centromokytojaijaudešimtmetįdalyvaujatarptautinio„Come
nius“projektoprogramose.Pertąlaikąbuvoaplankytadešimt
Europos ligoniniųmokyklų, dalytasi darbo patirtimi, ieškota
ugdymonaujovių.
Nuo2012m.kartusuMadrido,Paryžiaus,BarioirAnkaros

ligoniniųmokyklomiscentrasdalyvauja „Comenius“projekto
programoje „Ligoniniųmokykla: kelionė aplinkmano lovą“.
SpalįvykoprojektodalyviųkonferencijaParyžiuje.Jojemo
kytojai pristatė kolektyviai sukurtą pažintinį žaidimą – loto
apieprogramosšaliųįžymybes,tarėsi,kaippadarytisostinių
žemėlapiussulankytinųvietųnuorodomis,Vilniausmokytojai

vadovavokalendoriaus,kuriameatsispindivisųšaliųįsimintinos
datosiršventės,kūrimui.Šievykdantprogramąmokytojųkartu
sumokiniaissukurtidarbaiskatinamokiniusdomėtisEuropos
šalimis,stiprinamokymosimotyvaciją,padedatobulintiužsie
niokalbųįgūdžius.

Paryžiujemokytojaibuvosvetingaipriimti,supažindintisu
miesto įžymybėmis, neaprėpiamo kultūros lobyno turtais.
Pagarba kultūros paveldui Paryžiuje regima kiekviename
žingsnyje. Ligoninei, kurioje lankėmės, – daugiau kaip du
šimtaimetų. Irnorspastatas toligražuneLuvras,drąsūs ir
kultūringiparyžiečiaineketinaneijonugriauti,neikeistipaskir
ties.Seniejipastataiderinamisunaujesniais,modernesniais.
Ligoninėpamažurekonstruojama,todėljitapsdarpatogesnė
iršiuolaikiškesnė.Paryžiausligoniniųmokyklanuokitųšalių

tokiospaskirtiesmokyklųskiriasirodomu
dėmesiu ne tiek išorei, apipavidalinimui
(patalposkuklios,funkcionalios),ogyvam,
emocingam,jautriammokiniųirmokytojų
bendravimui.Tuoįsitikinomeir tada,kai
svečiamsbuvoparodytaatviramuzikos
pamoka„Mažiejimeistrai“.

NeritaBAGDZEVIČIENĖ,
LoretaNAUJIKIENĖ,Genovaitė

PETRAUSKIENĖ,LinažIDONIENĖ
VilniausJonoLaužikobendrojolavinimo

kon sul ta ci nio cen tro „Co me nius“ 
projektokoordinacinėgrupė

„Co me nius“ kon fe ren ci ja Pa ry žiu je 
„Li go ni nių mo kyk la: ke lio nė ap link ma no lo vą“
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normosreikalavimus,kartuužkirstikeliątolesnėmsvystymosi
komplikacijoms.Pavėlavus esamųproblemų taip paprastai
nepavykstaįveikti,vėliautenkašalintikalbossutrikimus,mo
kymosisunkumusirnegalias.

Orientuodamiesi į tai, kad ankstyvasis amžius yra pats
reikšmingiausiaslaikotarpisugdantmažyliųkalbą,osėkmingos
vaikųkalbosplėtrospagrindas–inovacijųtaikymasugdymo
procesebeimokytojųirtėvųbendradarbiavimas,Šiauliųrajono
Daugėlių,Meškuičiųlopšeliųdarželių,Kairiųlopšeliodarželio
„Spindulėlis“pedagogaiįsitraukėįtarptautinįprojektą„Miklūs
piršteliaiirjudrus(linksmas)liežuvis–vaikoirkalbosdraugai.
Alternatyvūs irkūrybiškidarbometodaikalbosugdyme“.Jie
pritariaprojektokoordinatorėsLauretosChankevičidėjai,kad
lopšeliuosedarželiuosebūtinasudarytipalankiassąlygastaiky
tiankstyvąjąvaikųkalbėjimoirkalbossutrikimųprevenciją,t.y.
sistemingaimankštintivaikųpirštukus,mokytijuostaisyklingai
kvėpuoti (pūsti orą), atlikti žaidybinę artikuliacinęmankštą,
lavintimažųjųgirdimąjįsuvokimą.Žinoma,šiamdarbuiatlikti
reikalinga vieninga vaikų tėvelių, juosugdančiųauklėtojų ir
logopedokomanda,siekianti,kadmažųjųpojūčiai,emocijos
užsiėmimųaržaidimųmetubūtųteigiami,nestiksiekdamastei
giamųišgyvenimųžmoguskartojairtobulinaveiklą.Komandos
produktyvumądidinabendravimasirbendradarbiavimassuko
legomisiškitųugdymoįstaigų,keitimasisgerąjadarbopatirtimi
(dalijimasisidėjomis,veiksmingaisalternatyviaisirkūrybiškais
darbometodais,metodinėmispriemonėmisirpan.).
ĮprojektąįsitraukusiųŠiauliųrajonolopšeliųdarželiųlogo

pedėsnusprendėdirbti kaip bendra komanda.Atsižvelgiant
į kiekvienos įstaigos savitumąbuvoparengtasprojekto įgy
vendinimoplanas.Projekto įgyvendinimopradžioje įvertinti
ankstyvojoamžiausugdytiniųsmulkiosiosmotorikosįgūdžiai.
Pastebėta,kaddaugumosvaikųsmulkiojimotorikanepakan
kamaiišlavėjusi.
Siekiantįgyvendintiprojektotikslusįstaigosevykdomainfor

macinėšvietėjiškaveikla.Surengtiinformaciniaisusirinkimai
įstaigųbendruomenėms, supažindinant suprojektu, aptarta
joeigairlaukiamarezultatų.Įrengtiinformaciniaistendai,ku
riuosetėvamsrekomenduojamipratimai–žaidimaisuvaikais,
mėnesio užduotys dirbant grupėse ir namuose, pateikiama
informacinė,metodinėmedžiaga:„Kasyrakalbiniskvėpavimas
irkodėljisyratokssvarbus“,„Liežuvėliopasakėlė“,„Liežuvėlio
kelionės“, „Nuostabus garsų pasaulis“ ir kt. Parengti infor
maciniai lankstinukai„Atverkimedurisvaikokalbai“, „Kalbos
sutrikimų prevencija etnokultūrinio ugdymoprocese“, „Kuo
svarbūskvėpavimopratimaikalbos„augimui“?“irkt.Logope
dėsindividualiaikonsultuojadėlveiklostęstinumogrupėseir
namuose,rengiaatvirųdurųdienas.
Vadovaujantis logopedo rekomendacijomis grupėseatlie

kamas vaikų plaštakųmasažas (savimasažas), žaidžiami
kūrybiniaipiršteliųžaidimai,mokomakalbiniokvėpavimo,atlie
kamažaismingaartikuliacinėmankšta,lavinamasgirdimasis
suvokimas. Įpagalbąpedagogaipasitelkia įvairiuspersona
žus,pvz.,išmintingąjįVarnių,mažąjįCyplį,varlytęKvaksytę,
krokodiląDiląirliežuvėlįTomą.Jieskatinairpadedavaikams
kasdienlavintis.
Mažyliaipamėgogniaužytimasažinespirštinaites,pripildytas

žirnių, pupelių, riešutų ir pan.Vaikai įsitikino, kaddelniukus
puikiaimasažuojadirbtinėžolytė.Darsmagiaujuosmasažuoti
naudojantmasažinius kamuoliukus, pieštukus, kankorėžius,
kaštonus. Vaikams patinka liesti įvairių tekstūrų paviršius,
gaudyti „drugelių“ sparneliuoseesančiusnurodytos spalvos
rutuliukus.Supirštukinėmislėlėmismažiejimėgstažaistieiliuo
tuspirštukųžaidimus.Jiemspuikiaisekasipirštukaisapvedžioti
laužtines linijas, jaisatkartoti įvairiųdaiktų formas.Vaikams
patinkamatuotis„stebuklingaspirštines“(antkiekvienopiršto
galiuko vidinėspusėspritvirtinti lipnios juostelės gabaliukai,
sagutės,karoliukaiirpan.).Jiemielaipadedašaukšteliaisiš
vienoindoįkitą„pernešti“įvairiaskruopasirpan.
Mažyliamspatinkapūtimušokdinti„snaiges“,plunksneles,

„avyčių garbanėlės“, ant siūlo pakabintus popierinius žais

liukus.Jiesumalonumu„pokštauja“, t.y.bandonupūstiant
nosiesgaliukouždėtąvatosgabaliuką–„snaigę“.Vaikailabai
stengiasinupūstigėlytėje„įstrigusį“pūkelį,nekantraujapūtimu
paplukdytiančiukus„kūdroje“.Mažiejimėgstažaisti„futboliuką“.
Vaikaiįsitikino,kadnuojųsukeltovėjojuda„šluotelės“,plazda
trispalvė,buteliuke„šokakamuoliukai“,kylapopieriausskiaučių
„viesulas“. Jiemspatinkanaudojantis popieriniais garsiakal
biais imituotivėjokaukimą,medžiųšniokštimą, jūrosošimą.
Mažiesiemsdaugteigiamųemocijųsuteikia„orofutbolas“,t.y. 
balionųskraidinimasore.Mažyliamspatinkanupūstidraugui
aržaisliukui„dovanėlę“.Naudingapūtimąsusietisufonacijos
pratybomis,pvz.,pasiūlytipažaistisu„stebuklingavirvute“.
Vaikučiai susipažino su burnos „gyventojais“. Bandė pa

lyginti, kieno liežuvis ilgesnis.Mažiesiems smagu imituoti
šuniuko lakimą, paukščiuko snapelį.Vaikaimėgsta liežuviu
žaistifutboliuką,siųstiorobučiniusmamytėms.Jiemspatinka
mankštasupieštukais.Patikėkit,palaikytipieštukątarpnosies
ir lūpųnėra taippaprasta.Mažiejisumalonumu laižomedų
nuošaukšteliųirpan.
Vaikailabaimėgstagarsinesdėliones,„Garsųloto“.Vaikai

bando imituoti paveikslėlyje pavaizduoto žaisliuko ar daikto
skleidžiamusgarsus(kamuoliuko,lėktuvo,varpelio...).Mažieji
įdėmiai klausosi, kaip bumbsi skirtingo dydžio kamuoliukai,
skambaįvairiosdėžutės.Jiemspatinka„stebuklingalazdele“
stuksentiįįvairiusdaiktusirišgautiskirtingusgarsus.
Siekdami vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimųprevencijos

vyksmąpaversti smagia ir naudinga veikla, pedagogai pa
rengėne vieną vaizdinęmetodinę priemonę: „Paslaptingos
pirštinaitės“, „Išmanieji pieštukai“, „Spalvingieji drugeliai“,
„Segtukai rankytės“, „Įdomieji kamšteliai“, „Skambančios
dėžutės“,„Linksmasisliežuvėlis“,„Pirštukųteatras“,„Ežiukai
masažistai“irkt.

Tėvaiskatinamiaktyviaidalyvautiprojektoveikloje.Pasinau
doję logopedųpatarimais, jiegaliparaginti vaikusnamuose
atlikti įvairiusrekomenduotuspratimus.Surengtoskūrybinės
vakaronės, kuriose tėveliai drauge su vaikais atliko įvairias
užduotis,žaidėžaidimus,kūrėdarbelius.Darželiuosesurengta
tėvų,vaikų  irauklėtojųkūrybiniųdarbeliųparoda „Pirštukai
kūrėjailabaiišradingi“.Darbeliųparodoskeliavotarpprojekto
partnerių –Šiaulių rajono lopšeliųdarželių. Vaikams buvo
labai smalsu pasižiūrėti, ką sugeba jų bendraamžiai kitose
įstaigose.

ProjektedalyvaujantysŠiauliųrajono lopšeliųdarželiųpe
dagogai nuolat bendradarbiauja tarpusavyje, keičiasi gerąja
darbopatirtimi,informacinemedžiaga(lankstinukais,stendine
medžiagairpan.).JieaktyviaidalyvavoKlaipėdospedagogų
kultūrosiršvietimocentreprojektopartneriųsurengtojekūrybi
niųinformaciniųlankstinukųparodoje.2013m.gegužėsmėn.
vyko projekte dalyvaujančiųŠiaulių rajono lopšeliųdarželių
surengtasseminaras„Pozityvumasirankstyvojiprevencijakal
bosugdyme“.Seminarodalyviaiišklausėpranešimus,stebėjo
iraptarėfilmuotąveiklą,apžiūrėjokūrybiniųdarbųirmetodinių
priemoniųparodą,t.y.pasidalijodarbopatirtimi,susipažinosu
teorijosirpraktikosnaujovėmis,įgijokompetencijųtaikantal
ternatyviusirkūrybiškusdarbometodusvaikųkalbossutrikimų
prevencijoje.Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ surengtoje
respublikinėjekonferencijoje „Kompleksinėpagalbavaikui ir
šeimai“buvopasidalytagerąjadarbopatirtimi,t.y.parodyta
atvira logopedės ir auklėtojų organizuota ugdomoji veikla 
„Miklūspiršteliai–vaikųirkalbosdraugai“.
Manome, kadprojektas yra sėkmingas. Jamenumatytos

priemonės natūraliai skatina vaikų kalbos raidą,mažyliai
ugdosižaisdami.

DaivaURBONIENĖ
Kairiųl.-d.„Spindulėlis“logopedė
DainaLIAUDANSKIENĖ

Daugėliųl.-d.logopedė
RamintaPERMINIENĖ

Meškuičiųl.-d.logopedė
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokykliniameirpriešmokykliniameamžiujeišryškėjadi
delisvaikoporeikisužsiimtimuzikineveikla.Taisvarbijougdy
mosipermuzikąprielaida.Muzikayragarsųmenas–specifinė
tautoskultūrosdalis,kuriojesukauptižmoniųjausmai,mintys,
nuostatos,tikėjimai,fantazija,galiprisidėtinetikpriemuzikinio,
betirbendrojovaikougdymosi.Tinkamaipanaudojantįvairių
epochų,žanrųprofesionaliąbeiliaudiesmuzikąikimokyklinia
me ir priešmokykliniame amžiuje vaikųmuzikinėje veikloje,
plėtojamairgilinamaestetinė,dorovinėmažyliopasaulėjauta,
aplinkos,gamtospažinimas,bendravimokultūra,savęssuvo
kimas,vertinimas,tobulinamafizinėvaikoraida(6).
Įvairiosepasauliošalysepaplitęmuzikiniovaikougdymo

simetodai įveikė netrumpą raidos kelią. Ugdymosi tikslai
priklausonuomuzikinėsveiklosmetodųpanaudojimovaiko
raidoje(7).„Žmogausgyvenimasbemuzikosbūtųskurdus,o
vaikystėbedainųiržaidimų–juolabiau.Vaikaituridaugmin
čiųirjausmų,kuriuosjiereiškialaisvai,kaiptiknori.Garsinė
saviraiška–neatsiejamavaikųžaidimųbeimeninėskūrybos
dalis. Kūrybos įspūdžiai ir estetinė patirtis (ypačmuzikinė)
psichologiniu,etiniubeisocialiniupožiūriunaudingitiekindivi
dui,tiekirvisaivisuomenei.Muzikaliosvisuomenėspagrindai
formuojasi ikimokykliniameamžiuje šeimose ir darželiuose“ 
(3, p. 129). Žinant šiandieninęmuzikos ir apskritai kultūros
situacijąmūsųšeimosebeivisuomenėje,auklėtojomsiškyla
nelengvi uždaviniai, nesmuzikanatūraliai džiugina ir domi
navaikus(3).Ikimokyklinio,priešmokykliniougdymogrupės
veikloje,kuriojeskiriamalaikomuzikaiirjudėjimui,yrabūdas
pagerintivaikonuotaikąirsukurtisąlygasjamišlietikūrybinę
energiją.Muzikosirjudėjimopatirtispadedavystytiabuvaiko
smegenųpusrutuliusirprisidedapriedarželinukosocialinėsir
emocinės,fizinės,pažinimoirkalbosraidos(1).

So CIA LI nė IR eMo CI nė VAI Ko RAI DA 

„Muzikosirjudėjimoveiklagalibūtibendra,sutelkiantivisos
grupėsvaikus.Įvairiosmuzikosrūšysžadinaskirtingusvaikų
jausmusirreakciją.Linksmamuzikagalipagerintinuotaikąir
skatinti judėti“ (2, p. 379).Pavyzdžiui,Panevėžio lopšelyje
darželyje „Rūta“ įvykusi šventė „Keturiasdešimtiespaukščių
sugrįžimo diena“ priešmokyklinio amžiaus vaikams pakėlė
nuotaikąirskatinojuosjudėti.
Rami,tylimuzikavaikusnuramina,atpalaiduoja(2).Pane

vėžiolopšelyjedarželyje„Rūta“vykusišventė„Pirmiejipava
sario žiedai tau,mamyte...“ priešmokyklinioamžiausvaikus
nuteikė apmąstymams apiemamos dalią, juos nuramino,
paskatinodailineiveiklai.Vaikaijudėdamiišreiškiaskirtingas

Mu zi kos ir ju dė ji mo reikš mė vai ko rai dai

emocijas – džiaugsmą, pyktį, liūdesį (2).Pavyzdžiui, kieme
vaikamspateikusužduotįirpaprašiusjąatliktigrojantmuzikai,
buvomatytipirmųjųatlikusiųužduotįdžiaugsmas;taippattų,
kuriemsbuvosunkurastipaslėptądaiktą–pyktis,okaikurių– 
liūdesys.
Vaikailavinasavosocialiniusgebėjimusžaisdamimuzikinius

žaidimus,kaireikalingaspaprastasarsudėtingesnisbendra
darbiavimas,bendravimas(2).
Grupėjepadainuodamasnamuoseišmoktądainą,pašokda

masšokįarpagrodamasmuzikosinstrumentuvaikasįgauna
pasitikėjimo savimi ir supažindina kitus grupės draugus su
šeimostradicijomisbeikultūra.
Socialiniaivaikųpagrindaigalibūtiugdomi,pakvietusįdarželį

profesionaliusmuzikantusaršokėjus(įdarželįatvykstaįvai
riosgrupės,koncertuoja).Tadaatkreipiamasvaikųdėmesys
įmuzikąiršokįžmoniųgyvenime,tyrinėjamikitųtautųšokiai,
dainos,klausomasikitųtautųmuzikos.Plėtojamasvaikųsu
pratimasapiežmonesiraplinką,kuriantmuzikosinstrumentus
išbuitiniųatliekų(1).Skatinantvertintižmonesirpraeitį,vaikai
supažindinamisuskirtingaisįvairiųepochųmuzikiniaisstiliais– 
regtaimu,bliuzu,valsu, rokenrolu.Demonstruojamivaikams
šokiai,kuriebuvopopuliarūsanksčiau,parodant,kaipreikia
judėtipagalmuziką.Klausomasisuvaikaisįvairiosmuzikosir
tyrinėjamisujasusijęjudesiai.Tyrinėjantmuziką,stengiamasi
vaikamssuteiktigalimybęklausytisirvertintijosstiliųįvairovę.
Kūrybingaisaviraiškaiparūpinamaįvairiųmuzikosinstrumentų.
Muzikagrupėjekartaisgaligrotivisądieną,kadvaikailengviau
įsimintųmelodijas.Auklėtojaparūpinapriemoniųžinomiems
tekstamsinscenizuoti;vaikams,ypačmėgstantiemsvaidinti,
auklėtojakuodaugiauskaito,įvesdamaįskaitymąmuzikinius
intarpus(2).

FI zI nė VAI Ko RAI DA

Vaikaivystokūnoraumenisirjudėjimogebėjimus(judėdami
pagalmuzikąirdalyvaudamikitojejudriojeveikloje),taippat
tyrinėjaįvairiuskūnojudėjimobūdus,pavyzdžiui,estafetėse,
kituosežaidimuose,sugalvodamiskirtingusžaidimųbūdusir
situacijas(2).
Panevėžio lopšelyjedarželyje „Rūta“vaikai,žaisdami jud

riuosiusžaidimus,pavyzdžiui,„Teisėspirti“,„Šimtakojis“,lavina
pusiausvyrąirkoordinaciją.
Vaikai,bandydamigrotimuzikiniaisinstrumentais,žaisdami

pirštųžaidimus,stiprinarankųraumenis(2).
Laisvojomuzikalaus judesio pagrindai: spyruokliavimas,

ėjimas, bėgimas, šuoliai, siūbavimas.Atliekantmuzikinius

„Koksvarganasdvasinispasaulisžmogaus,kurisvaikystėjenegirdėjomotinoslopšinės,nedainavoliaudiesdainų.Suliaudiesdaina,
skambėjusiavaikystėje,siejasivisosžmogausdvasinėsvertybės,reikšmingosjampačiamirkitiems.“ (JustinasMarcinkevičius)

Socialiniaigebėjimailavėjažaisdžiantmuzikiniusžaidimus,kaireikalingas
paprastasarsudėtingesnisbendradarbiavimas,bendravimas Judriejižaidimailavinapusiausvyrąirkoordinaciją
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judesius, pirmiausia siekiama taisyklingos kūno laikysenos.
Pasirinktaispratimaisparuošiamaskūnastam,kadgeriauper
imtųpagrindus.Svarbu,kadkūnasbūtųišlaisvintas,stiprusir
ištvermingas.Taipirmasisetapas–būdaspasiektiharmoningą
judesį.Gimnastikospratimuosejudesiaisišreiškiamijausmai
irmintys.Kūnas turibūtikaipmuzikos instrumentas–gerai
suderintas (7).Pirmojoetapodarbą turi lydėtimuzika.Rim
tos,gerosmuzikosreikšmėdidelė–reikiaišmokytiperjudesį
suprasti,paklustiirpamėgtimuziką.Nejučiom,nuosekliaipo
truputįįvedantimprovizacijoselementų,žaidimų,parenkantvis
sudėtingesnęmuziką,galimapereitipriešokio,priemuzikos
arsavęsišreiškimomuzikoje.Svarbupamėgtimuziką,kadji
lydėtųvaikųgyvenimąirjįtaurintų.Laisvojomuzikalausjudesio
sistemospagrindaiugdostiprų,sveikąžmogų,ošiąveikląly
dintimuzikapadedaįtrauktikūryboselementus.Kūrybingumas
praturtinažmogausvidųirsuteikiadžiaugsmo.Labaisvarbu,
kadlaisvojojudesiovalandėlėsdarželiogrupėjebūtųtinkamai
suderintossumuzikairsuteiktųvaikamsdžiaugsmo,oauk
lėtojabūtųmaloni,nuoširdi,besišypsanti,skatintų,drąsintų,
padėtųugdytiniamssukauptidėmesį,pamiltidraugus,grožį,
gėrįvisamgyvenimui.Tadsiekime,kadmūsųvaikųbūtųsveiki
irkūnu,irdvasia(7).

VAI Ko PA ŽI nI Mo RAI DA

„Muzikos ir judėjimoerdvėje vaikai sprendžia problemas:
mąsto logiškai irargumentuojaaiškindamiesi,kaippadaryti,
kadskarelėplazdėtųlygvėjopučiama,kuriuomuzikosinstru
mentugalimaišgautiįgriaustinįpanašųgarsą.Jiekuriažodžių
junginius,bandorimuotiirsiejatuosbandymussujudesiais“
(2,p.379).
Auklėtojapadedavaikamssusipažintisuskaitmenųsąvo

komisdainuojantdaineles,kuriųtekstuoseyraskaitmenų,rit
mųirskaičiuočių.Vaikaisusipažįstasuskaitmenųsąvokomis
trepsėdamikojomis,ritmiškaiplodamiardainuodamidaineles,
kuriųtekstuoseyraminimiskaitmenys.Auklėtojastiprinavaikų
gebėjimąatpažintisekasirsąsajasplodamairkartodamarit
miniuselementus,taippatįšiąveikląįtraukdamavaikus(2).
Vaikaiatskleidžiairsimbolinįmąstymą,kaimėgdžiojaeinantį
dramblįarstriksintįkiškutį.Raiškosirpažinimoporeikįvaikų
meninėveiklaypačatitinkapriešmokykliniameamžiuje.Vaiko
meninė(muzikinė)veikladaroįtakąjogabumųirintelektorai
dai.Meninė(muzikinė)veiklaharmonizuojavaikoasmenybę,
ugdoirpuoselėjapažinimoraidą.Žingsniuodamiratu,vaikai
suauklėtojatyrinėjaformas,šiuoatvejuapskritimą.Lavinamas
vaikųerdvinismąstymas,kaižaidžiamimuzikiniaižaidimaiir
vartojamitokiežodžiai:aplink,viduje, išorėje,per,virš,apa
čioje,aukštaiaržemai.Žaidžiantmuzikiniusžaidimusauklė
tojavaikussupažindinasumatais,ypačlaiko(1).Pedagogas
stengiasilyginti,pavyzdžiui,žengdamasdideliusžingsnius,o
paskui–mažus,vaidindamassuvaikaisskruzdėlę,ovėliau–
milžiną.Muzikavaikamspadedatyrinėtiirfizikiniuspagrindus,
kaieksperimentuojamisuritminiaisistrumentaisarpaprastais

daiktaisišgaunamigarsai(1).Auklėtojaskatinavaikusieškoti
būdų,kaipišgautiaukštusiržemus,trankiusiršvelniusgar
sus.Muzikiniųužsiėmimųmetusuvaikaistyrinėjamaaplinka,
kuriantmuzikosinstrumentusišgamtiniųobjektų.Naudojant
kaspinusarskareles,suvaikaistyrinėjama,kaipdaiktaijuda
vėjyje.Auklėtoja vaikamspadeda lavintis ir rodydama, kaip
skirtingais instrumentais išgaunami įvairūs garsai.Vaikams
suteikiamaprogasusipažintisupagrindiniaistechnologijųvei
kimoprincipaisirsąvokomis.Auklėtojapratinavaikusvaldyti
grotuvus,pavyzdžiui,naudotiįjungimo,išjungimo,pauzės,per
sukimopirmyniratgalmygtukus,žaistikompiuteriniusžaidimus
sumuzikiniaiselementais.Tokiųužsiėmimųmetupaaiškinama
vaikams,kaipžmonėsnaudojasitechnologijomis,pavyzdžiui,
kaipmuzikantaiįvairiaisbūdaisišgaunagarsus(2).

VAI Kų KAL boS RAI DA

„Muzika ir kalba – garsais išreikštų, klausa suvokiamų
simboliųsistemos.Irkalbos,irmuzikosgarsaituritaspačias
savybes: ilgumą,aukštumą, intensyvumą, tembrą.Muzika ir
kalbayraritmingos,turiintonacijosatspalviųiratliekapanašias
funkcijas:komunikacinęirsaviraiškos“(4,p.108).Tikmuzikoje
svarbiausiagarsai,okalboje–žodžiai(4).„Muzikapirmiausia
žadina vaikoemocijas, tik po to ji pasiekia sąmonę.Kalba,
atvirkščiai, pirmiausia suvokiama sąmoningai, o paskui gali
žadintiemocijas“ (4,p.108).Pradedantiskalbėti vaikas jau
tariagarsusirjųjunginius,mėgdžiodamasimasakytižodžius.
Žodžiųreikšmėmažyliuinėravisiškaiaiški,nesjisdargerai
nepažįstaaplinkos.Vaikaituopačiugarsųjunginiu,žodžiugali
vadinti keletą daiktų.Vėliau vaikamsatsirandadar didesnė
painiava:mažyliaitamtikrosesituacijosetariažodžius,kurie
jiemsatrodotinkami,tačiaudėlnetikslausžodžiųvartojimotos
situacijostampaneadekvačios,netgikomiškos.Taigianksty
vojoamžiausvaikamspirmiausiaartimiausiasyraformalusis
kalbosaspektas,onežodžiųreikšmė,todėlmažiesiemspa
tinkamuzika,nereikalaujantisimbolių(4).Kaipvaikai„žaidžia“
sugarsais?Tokį lingvistinįvaikųžaidimąpastebėjodaugelis
tyrinėtojų.Vaikaslinkęskartotitamtikruspriebalsius,balsius,
panašiusgarsųjunginius.Vaikokalboskonstrukcijadėlgana
dėsningųpasikartojimųgalinetįgytimuzikoskūriniokompo
zicijos bruožų.Tokiuose vaikomonologuoseaiškus ritmas.
Tyrinėtojųnuomone,netgitada,kaitamtikrisimboliaiyraat
sitiktiniaiirbereikšmės,vaikasjauyraįvaldęsdaugelįkalbos
ritmobeibalsomoduliacijų.Matyt,jisturiįgimtąritmojausmą.
Šispožiūrisgrindžiamastuo,kadritmiškaisūpuojamasvaikas
užmiega(4).Muzikinėsritminėspratybos,skatinančiosvaiko
intelektą,tinkajaunuoankstyvojoamžiaus.Tai,kadvaikasiš
mažensjaučiaritmą,jauankstyvajameamžiujegalimaplėtoti
jomuzikiniusgabumus.Muzika vaikui padedabendrauti su
žmonėmis,išdaliesjiatliekakomunikacinęfunkciją.Klausyda
masisįvairiųmelodijų,bandydamassuprastijųnuotaiką,skirti
instrumentųskambėjimąirpatsbandydamasdainuotiarpritarti,
šokdamas,vaikasgeriausuprantasavepatį,savonuotaikas,

Vaikai,bandydamigrotimuzikiniaisinstrumentais,žaisdamipirštųžaidimus, 
stiprinarankųraumenis Aiškinamasi,kuriuomuzikosinstrumentugalimaišgautiįgriaustinįpanašųgarsą
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kitųžmoniųemocijas.Mažylis,mėgdžiodamasdainosfrazes,
lavinasavokalbospadargus.Muzikinėsklausosugdymasyra
specialimuzikiniolavinimodalis,tačiaujilabaisvarbimokant
vaikuskalbos(4).
Defektologaimuzikosirkalbosryšiuremiasigydydamimik

čiojančiusvaikus:pirmiausiavaikaiklausoramiosmelodijos
išteksto,apsiprantasuja,opaskuiklausožodžiųirgalineuž
sikirsdamijuoskartoti.Polingvistiniųžaidimųkaikurievaikai
bandopatyskurti.Šinaujaveikla–pirmiejipoetiniaibandy
mai–turiaiškųritmą.Todėlpirmiejipoetiniaibandymaidažnai
remiasijauįgytaismuzikiniaisgebėjimais.Kartusukalbiniais
irmuzikiniais gebėjimais turtėja, tobulėja ir vaikų emocijos,
skatinančiosnorąkurti.Kiekvienaspedagogasturiieškotikuo
veiksmingesniųvaikojausmųugdymobūdų,stengtismuzikosir
kalbosdalykųturiniubeiformapasiektimažyliodvasiosgelmes.
Tačiauvaikoemocijosnetobulėssavaime,bepedagogųesteti
nėsnuojautos,kuriamosimprovizacijos,sugebėjimopaprastai,
vaikamssuprantamai,patraukliaiperteiktikūrinėlį;pedagogo
pagalbalavinamasvaikųgebėjimasįsiklausytiįžodžio,frazės,
muzikosgarsųskambesį,intonacijas,nuotaikas(4).
„Muzikos ir kalbos funkcinis panašumas skatina parink

ti ypatingas, gana sintetiškas vaiko veiklos formas.Mokant
šnekamosios kalbos, labai tinka trumpos dainelės, rateliai,
kuriuoseaiškusritmas,nesudėtingijudesiai(ėjimas,plojimas
delnais,trepsėjimasirkita).Tokiosveiklosformospagrįstosir
psichinėmisikimokykliniųvaikųsavybėmis:jiedarnegaliilgiau
sukauptidėmesio,vyraujanevalingasdėmesys,vaikamsreikia
išorinių,patraukliųemociniųstimulų“(4,p.110).
Patartinasektipasakassudainuojamaisiaisintarpais,padėti

vaikamsgeriausuprastitekstus,kuriuosjiegalikartotipaskui
skaitovą.Vaikailabaimėgstaskaičiuotes,kurioseypačryškus
ritmasirrimas.Judriejižaidimaisudainomis,eilėraščiaislavina
irmuzikinius,irkalbiniusgebėjimus,ugdojudesiųkoordinaci
ją,padedageriaupajustiritmą.Lietuviųliaudiespedagogika
vertinonatūralųmuzikos,kalbosir judesioryšį, jį išmintingai
panaudojo.Akivaizdžiai taimatyti smulkiojoje tautosakoje.
Mažiausiemsvaikams labiausiai tinka lopšinės iržaidinimai,
vyresniesiems–įvairiosgreitakalbės,mįslės,skaičiuotės,er
zinimai,paukščių,gyvūnųbalsųpamėgdžiojimai,kreipimaisiį
gamtosreiškinius(lietų,saulę),rateliaiirkita(4).
Tailabaisvarbuatliktiikimokykliniameirpriešmokykliniame

amžiuje.Dainuodami dainas ir grodami žaisliniaismuzikos
instrumentais, žaisdamimuzikinius žaidimus ir spontaniškai
improvizuodami,klausydamiesigamtosirmuzikosgarsų,vai
kai turtinasavomuzikinėskalbosžodyną.Patartinaužrašyti
dainosžodžiusdidelėmisspausdintinėmisraidėmis,kadvaikai
galėtų dainuodami juos sekti, taip skatinant ugdytinių rašto
irraidžiųsuvokimoįgūdžius.Vaikaiklausosi įvairiųdermiųir
skirtingųmetrųmuzikos,dainuojaskirtingųdermių(mažorines,
minorines)dainas,skanduojaskirtingųmetrų(dviejų,trijųdalių
irmišraus)skanduotes,lavinairtobulinaklausymosiįgūdžius
pastebėdamitempobeiintonacijospokyčiusirgebasuderinti
šokįsuplojimu.Dainuodamidainasiržaisdamižaidimus,ma

žiejisusipažįstasunaujaisžodžiaisirsąvokomis.Interpretuo
jantmuzikiniuskūrinėlius,lavėjavaikųpusiausvyra,plėtojami
jųnuovokumoįgūdžiai(1).
Panevėžio lopšelyjedarželyje „Rūta“ vaikai lavina fonolo

giniusįgūdžius,žaisdamisukalbosgarsaisirritmu,pratinasi
skaityti,sekdamisavomėgstamųdaineliųžodžius.Fonologinis
supratimasikimokykliniameirpriešmokykliniameamžiujeugdo
masvaikamsdainuojantdainassupasikartojimais.Ugdytiniai
turtinažodynąirpermuzikiniusužsiėmimussalėje,dainelėse
išgirdęnaujųžodžių(2).
Dirbdamasuikimokyklinioirpriešmokyklinioamžiausvaikais,

įsitikinau,kadmuzika,kaipgarsųmenas,žadinaįvairiasvaikų
nuotaikas, jausmus,mintis.Ypač ji reikšmingakaipugdymo
priemonė.Kai vaikai klausosi ar patysmuzikuoja, išgyvena
įvairiąmuziką, lavėja jųmuzikiniaigabumai, formuojasi įgū
džiai,vystosimuzikinisskonis,kitiestetinėssąmonėselementų
pradmenysirkompetencijųlygis.Siekiantįvairiųkompetencijų
lygių,tiekpermuzikiniusužsiėmimussalėje,tiekįvairiojegrupės
veiklojevaikamsparenkamamuzikapagaltamtikruskriterijus:
meniniuirpedagoginiupožiūriais(liaudiesirprofesionaliosios
muzikoskūriniai); įvairiųepochų, stilių, žanrųatlikimo rūšis;
atitinkančiusvaikųpsichofiziniusypatumus;galinčiussužadinti
aukštesniuosiusjausmus;pritaikytusįvairiomsvaikųmuzikinės
veiklosrūšims(5).Priešmokyklinėjegrupėjemuzikinisvaikų
ugdymasneapsiribojatikmuzikiniųįgūdžių,gabumųlavinimu,
žinių apiemuziką perteikimu.Tinkamai panaudotamuzika
priešmokyklinės grupės vaikams plečia estetinį suvokimą,
padeda susidaryti dorovinius vaizdinius, praturtinti pažinimo
sritį.Muzika prisideda ir prie fizinės vaiko raidos. Ji tampa
svarbia komunikacine priemone įvairioje veikloje.Ryškiau
siai tai pastebima lopšelyjedarželyje rengiamose šventėse,
pramogose,kuriosestengiamasipanaudotitokiąmuziką,kuri
padedasukurtišventėsnuotaiką,sudominavaikustautosis
torija,tradicijomis,papročiais,senoliųdarbais,ugdopagarbą
tautoskultūrai,gerumąvienaskitam(5).
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Iškurtasnoraskabintisįsavošaknis,įpasakas,padavimus
irdainas,įliaudiesmediciną,žolininkiųišmintį,įliaudiesmeistrų
amatus,bitininkystę,rankdarbius,įsenąjįbaltųtikėjimą?Gal
iššeimos,gališpasipriešinimosovietiniųlaikųdraudimamsir
noruiaugintisavošalimibesididžiuojantįsovietinįžmogų,pamir
šusįsavošaknis?Omokytojųšeimojeaugdamimesturėjome
tiktylėti,kadšvenčiameVelykasarVasario16ąją.Studijųmetai
Vilniausuniversitetetąlietuvybėsjausmądarlabiausustiprino,
irsusiformavoaiškikryptis–puoselėtisavotautostradicijas,
domėtispamirštomisšventėmis,ieškotijųprasmėsiratitikmenų
kitųtautųsenovėspalikime,grąžintišventesįsavobuitį,vėliau– 
įdarželiogyvenimą,bandantprimintišventėssakralumą,vėl
prisijaukinantpapročius,mokytisapeiginiųveiksmų,išgyventi
šventumąiršvęsti,paliekantšilumąvaikųširdyse.
NeseniaiklausiausiElenosBradūnaitėspaskaitosapiesavo

tapatybės suvokimo įtaką savivertei.Amerikoje juodaodžiai
ėmėieškotisavošaknų,ėmėsuvoktisavoryšįsuAfrika,in
dėnaiėmėreikalauti,kadJAVvyriausybėgrąžintųjųprotėvių
žemę,atsiradovilties,kadtaiįmanomapasiekti,opolineziečiai
atkūrėperšimtąmetųvisiškaipamirštąkalbą– taipatrauk
lūspavyzdžiaimums,kaipturėtumėmrūpintissavoprotėvių
palikimu, savo žeme ir savo kalba, kurių dar nepraradome,
betpavojuslabaididelis.Žemęvaldžianoriparduoti,okalbą
patysmariname.Negalimetoleisti.Labaisvarbuvaikamsug
dytimeilęsavoartimiausiaiaplinkai–namų,darželiokiemui,
sodui,miškuiužtvoros,paupiui,paežerėms.Tiktaipišmoks
mylėtisavoŽemę.
Potruputįįdarželiussugrįžtatarmės,tautiniskostiumas,pa

sakossudainuojamaisiaisintarpais,rankdarbiai,kalendorinės
šventės.Gera,kadirmūsųdarželiomuzikosvadovėsBirutės
širdyjedegatapatiugnelė,taiirratelių,irpamėgdžiojimų,ir
žaidimų,irliaudiesdainųvaikaigaunaparagauti.Buvograži
šventėapieduonąirapieJurginiųpapročius,grįžtaadvento
vakaronės,akisžilpinaKaziukomugėsamatųįvairovė–vaikai
iraustibando,irvilnąvelti,irišmoliolipdyti,irduonąminkyti,
galpasiseksiršiaudąprisijaukinti.
Džiaugiuosi, kad keletą kartų pavykoUžgavėnes ne lie

piamai švęsti, o iš tikrųjų – persirengusios auklėtojos savo
ratelįsušoko,tikraslaužasbuvoantkalnoužkurtas,ovaikai
pakalnėnkrykšdamiridenosi.Taikas,kadšlapigrįžom,kad
vienamočiutėnesuprasdamatruputįpyko,bet likodžiaugs
masširdy–visiištikrųjųžiemąvarėmirsavo„ožiukus“lauže
sudeginom.Okitąkartąsvečiųišgretimodarželiosulaukėm,
prakalbų klausėm, o vaikai du staliaus pagamintus arklius 

et no kul tū ri nė ma no dar bo kryp tis

lenktyniaudami,pošešisįsikibę,snieguotaistakeliaisstumdė.
ŠiemetPavasariošventękartusutėveliaisšventėm,norėjom,

kadgabesnėsmamoskartusumumisdainuotų,svajojom,kad
posodąvaikščiodamiįvairiasstichijaskalbinsime,oracijaskar
tosime,bettekovienojevietojeapsistotiirtikįsivaizduoti,kad
pavasarįbundantįsodąlankome,pumpurusbrinktiskatiname,
žydėjimąkviečiame.Auklėtojosgražiaipasipuošė,vaikusmokė
šventaisžodžiaisSaulę,Žemękalbinti,Vandeniuižadėtineteršti
irVėjoprašyti,kadpalankiaipūstų.Irliaudiesdainasdainavom,
irrateliusėjom,irmočiučiųiškeptaduonadalijomės.Irkąjūs
manot?Sodaspersavaitgalįėmėirpražydo!
Ačiūvisiems.Tokiųšvenčiųprasmingumąįrodonuoširdūs

trimečiųvaikųžvilgsniaiirprašymai–auklėtoja,pabūkŽeme!
Irkaiaš„tampu“Žeme,jiežiūrišypsodamiįakisirsako:„Že
me,mestavemylim,mesnemesimpopieriuko, tik įšiukšlių
dėžę!“
ŠtaikąmesvisisakėmeŽemei:

Žeme,Žemele,maneTunešioji,
augalogrūdąperžiemągloboji,
medžiųšaknisnuosausrospaslėpus,
saugaiurveliuosevarlesirsliekus.
PaukščiaiTavoplaukuosegieda,
jūrasnešiapglėbus,kadneišlietum,
sauluteiatsukiskruostąvienąarkitą,
todėlmesturimevakarąirrytą.
Žeme,būksveika,
Žeme,būkšvari,
OmesTaubūsimegeri!

ŠtaikąŽemėatsakėvaikams:
Mielivaikai,jeiŽemęjūsmylėsit,
jiatsilyginsjums–gyventičiagalėsit.
Jeižmonėssaugosežerus,upesšvarias,
vandensturėsittyroatsigertiįvalias.
Kadorasbūtųtirštasirskanus,
daugiaugėliųauginkiteaplinknamus.
Sodekiekvienasgauspoobuolįraudoną,
olaukuoseašjumsauginsiuduoną.

Kviečiuvisusatsigręžtiįpraeitįirrodytivaikams,kurgalime
semtisišminties,sveikatosirstiprybės.Taipnorisipatiemsbūti
savoŽemėsšeimininkais,patiemskalbėtisavo turtingakal
ba,patiemsmylėtiirkurtiLietuvą,didžiuotisjosistorija,švęsti
šventesirjaustigamtą.

AušraSTEIKŪNIENĖ
Vilniausl.-d.„Obelėlė“vyr.auklėtoja

Vieną lapkričio rytmetį Palangos lopšeliodarželio „Ąžuo
liukas“priešmokykliniougdymo„Sraigelių“ ir„Bitučių“grupių
klegančiųvaikųbūrysapsilankėPalangosgintaromeistrųgil
dijoje.MuspasitikęspirmininkasAlbertasPetkevičiuspakvietė
įedukacinįužsiėmimąapiegeltonusgintaroakmenėlius–jūrų
deivėsJūratėssudaužytųrūmųskeveldras.
Vaikai įdėmiai klausėsi gildijosmeistro pasakojimo apie

legendomis irpadavimaisapipintąLietuvosauksą. Iš tikrųjų
gintaras–taiBaltijosjūrosdugnepriešmilijonąmetųaugusių
gintaringųpušųsakai.Dabarjūrospakrantėjegintaroranda
mapopraūžusiosaudros.Menininkasvaikamspapasakojo,
kaipsenovėjevadintusaulėsakmeniubuvogydomos ligos.
Sakoma,kadgintarasteigiamaiveikiakvėpavimotakus,todėl
patartinanešiotijopapuošalus.UgdytinėViltėįsiterpė,kadji
antkaklonešiojagintarovėrinėlį.Manoma,kadpriekompiuterio
artelevizoriauspadėtasgintarogabalėlissugeriakenksmingus
šiųprietaisųskleidžiamusspindulius.

edu ka ci nis už si ė mi mas Pa lan gos gin ta ro meist rų gil di jo je

Maloniaimus nustebinomenininko gebėjimas praktiškai
parodyti,kaipgaminamiįvairiausidirbiniaiišpajūryjesurinktų
gintaroakmenėlių.Išdidesniųgabalųdaromimeniniaidirbiniai,
oišmažesnių–papuošalai.UgdytinėRobertapasigyrė,kadjos
tėvelisirgimokavertikarolius.Vaikaigalėjopaliestineapdorotą
irnušlifuotągintarąirnustatyti,arjisšvelnus,argruoblėtas.
Ugdytinius sudomino gintare esantys inkliuzai. Smalsuoliai
mąsliaiklausėsigudrybių:kaipatskirtitikrągintaroakmenėlįnuo
sintetinio,sužinojo,kadsūriamevandenyjegintarasneskęsta,
opatrynusgintarąįvilną,pasklindasakųkvapas.

Vaikainetikgalėjopasigrožėtigintarogildijosmeistrųsukur
taisspalvingaisdirbiniais,betkiekvienasbuvopamalonintas
dovanėle:menininkųpagamintaisBaltijosjūrosbrangakmenio
karoliaisirpakabukais.

NiarutėŠIUŠIENĖ
Priešmokykliniougdymopedagogė
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VilniausŠeškinėspradinėjemokyklojevykorenginys„Esu
tolerantiškas“,skirtasTolerancijosdienaipaminėti.Pakvietėme
atvykti6komandas,sudarytasišetikospamokaslankančių3–4
klasiųmokinių.SulaukėmesvečiųišVilniaus„Pelėdos“,Vytės
Nemunėliopradinių,„Spindulio“,ŽygimantoAugustopagrindi
niųmokyklųbeiAntakalnioirŠv.Kristoforoprogimnazijų.
Svečiaiatvykopasipuošę,sugalvojękomandomspavadini

mus,parengęįdomiusprisistatymus.Visidraugiškaidainavome

„esu to le ran tiš kas“ dainą „Omes,vaikai“.Šidaina– 
renginio užduočių šaltinis. Vaikai
aiškinodainos žodžius, komandų
dailininkai iliustravo priedainį.O
kurdarskulptūrųkūrimas,atsaki
nėjimasįviktorinosapietoleranciją
klausimus...Atsakymus, atliktas
užduotisvertinopatysvaikai–jieį
indus,panašiusįbesiskleidžiančios
gėlės pumpurą, pylė įvairiaspalvį
smėlį– įdomipatirtis irpuikusre
zultatas!Kasnugalėjo?Onugalėjo
supratimas, kad esame skirtingi,
bet gebame toleruoti kitus ir gra
žiai sugyventi.Gėlė tapo simbo
liu, sujungusiu septyniųmokyklų
mokinius, kurie gerai žino, kad 
„...Pasaulisbuskitoks,/Jeibūsim
geresni.“

Renginio„Esutolerantiškas“organizatoriai–VilniausŠeški
nėspradinėsmokyklosdirektorėDianaSlepakovienėirpeda
gogėsAdelėTrimakienė,LigitaLukošiūtė,JūratėMocartienė,
VitaZakienėbeijosvadovaujamijauniejižurnalistai(komandų
vertintojai,pagalbininkai).
Renginysbuvopirmas,bet,tikimės,nepaskutinis.

Renginioorganizatoriųinf.

Antakalnioprogimnazijaįgyvendinopro
jektą„Draugystėssparnai“.Bemūsų,pro
jekte dalyvavoVilniaus Juzefo Ignacijaus
Kraševskio, „Santaros“ viduriniųmokyklų
beiVilniausrajonoPagiriųgimnazijosmo
kytojaisuaštuntųklasiųmokiniais.
Rugsėjįmokiniai išsirengė į edukacinę

ekskursiją„Vilnius–religijųirkultūrųkryžke
lė“,vėliauviešėjoVilniausJuzefoIgnacijaus
Kraševskiovidurinėsmokyklos tradicinėje
šventėje„Mirgančiosrudensspalvos“.Spa
lį „Skalvijos“ kino centre kartu žiūrėjome
vaidybinį filmą „Kovotoja“ (apie skirtingų
kultūrųsusidūrimą).Vėliauprojektodalyviai
svečiavosimūsųprogimnazijoje:kiekviena
mokyklapristatėsavotautybėsnacionalinį
kostiumą, nacionalinį kulinarinį patiekalą,
meninįnumerįirkt.Lapkričio15d.susirinkę
įpaskutinįprojektosusitikimą,jįpradėjome
pilietineiniciatyva„Tolerancijosgėlė“.Atsa
kęįvisus„Protųmūšio“klausimus,pasidali
jęsuvenyrais„Draugystėssparnai“,suvalgę
„Draugystėspyragą“,įsiamžinomesustojęį
„Tolerancijosgėlę“.
Dalyvaudamisep

tyniose skirtingose
veiklose, mokiniai
galėjogeriaupažinti
skirtingų kultūrinių
grupiųgyvenimobū
dosavitumą,praplė
tė kultūrinį akiratį,
pagerino kūrybišku
mo,bendravimobei
bendradarbiavimo
įgūdžius.Griaudami 

Tarp mo kyk li nis to le ran ci jos pro jek tas „Drau gys tės spar nai“

nusistovėjusius stereotipus,mokydamiesi objektyviai
vertinti,mokiniai suprato, kadmūsų skirtumai yramūsų
stiprybė.Norsirmažaisžingsneliais,betjudameteisinga
kryptimi–draugystės,tolerancijosirbendrystėslink.Toks
buvošioprojektotikslas.
Projektui skirtas laikas baigėsi, tačiau sumokiniais ir

mokytojaissusitarėme,kad ir toliaubendrausime irben
dradarbiausime– vykdysimemokiniųmainus, rengsime
draugiškas futbolo varžybas, susitiksime „Kūrybinėse
dirbtuvėse“irgalbūtkartuminėsimedarnevienąToleran
cijosdieną.

Antakalnioprogimnazijosinf.

Plačiauapievykdytasveiklas–Antakalnioprogimnazijosinternetinėjesvetainėjewww.an ta kal niop ro gim na zi ja.vil nius.lm.lt/.
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„Lapkričio9ąjąPanevėžysbuvotapęsLietuvosirLenkijos
sostine“,–taipapierenginį,skirtąLenkijosnepriklausomybės
dienaipaminėti,atsiliepėjamedalyvavusieji.„KėdainiųirPane
vėžiolenkųbendruomenėsjautrečiąkartąšiąjųtautaibrangią
dienąšvenčiamūsųmokykloje.Džiugu,kadjiemsmalonupas
muslankytis.ŠisrenginyssutelkiavisasPanevėžiokraštotau
tinesmažumas“,–sakėrenginioiniciatorėPanevėžiokurčiųjų
irneprigirdinčiųjųpagrindinėsmokyklosdirektorėDanutėKriš
čiūnienė.Jipažymėjo,kadtokierenginiaiplečiamokiniųakiratį,
didinaintegracijosgalimybes,ugdobendravimokultūrą,skatina
motyvacijąmokytisirtobulėti.Mokiniaibeveikmėnesįrengėsi
šiaišventei:repetavo,karpėsvečiamsskirtusrudeniniųlapų
servetėliųkomplektus,padėjoparuoštisalę.

PagrindinisrenginioakcentasbuvoChliudovo(Lenkija)pu
čiamųjų orkestro koncertas.Klausydamiesi šio aukšto lygio
muzikantų,vadovaujamųkapelmeisterioKšištofoŽeskievičiaus
(KrzysztofŽeleškiewicz),atliekamųpasaulinėsklasikoskūrinių,
susirinkusiejineslėpėsusižavėjimoirnegailėjoplojimų.Neatsi
likoirpanevėžiečiai.MeninęprogramąsvečiamsparodėPane
vėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjųpagrindinėsmokyklosmuzikos
ir ritmikosmokytojosReginos Liutkevičienės vadovaujama
tarptautinįpripažinimąpelniusimerginųšokiųgrupė„Selavy“.
KaipvisadaneslepiantsusižavėjimobuvožiūrimasPanevėžio
kurčiųjųreabilitacijoscentroartistųpasirodymas.

Pa mi nė ta Len ki jos ne pri klau so my bės die na

SvečiusšiaprogasveikinoPanevėžiokurčiųjųirneprigirdin
čiųjųpagrindinėsmokyklosdirektorė,klubo„Veikliosmoterys“
prezidentėD.Kriščiūnienė, Kėdainių lenkų bendruomenės
prezidentėIrenaDuchovska,VisuotinėsfederacijosLietuvos
skyriausvaldybospirmininkasRaimondasUrbonas,koncer
tinės įstaigos „Panevėžio garsas“ direktorėZitaBareikienė,
PanevėžiorusųbendruomenėspirmininkėValentinaBatutina,
PanevėžiožydųbendruomenėspirmininkasGenadijusKofma
nas,estųirlatviųbendruomeniųatstovai.

LaimaLAPĖNIENĖ

Panevėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjųpagrindinėsmokyklos
mokiniaiirmokytojaidėkingiLietuvosšeimų,auginančiųkur
čiusirneprigirdinčiusvaikus,bendrijai„Pagava“užįspūdžius,
patirtussostinėje.Lapkritįbuvomeišvykęįpadovanotąmums
ekskursiją.
MažiejiiškartopatraukėįGediminopilį,ovyresnieji–įLietu

vosbankoPinigųmuziejų.SusipažinomesuLietuvosirpasaulio
pinigųirbankininkystėsistorija.Buvonetikįdomu,betirsmagu,
nesmuziejusmodernus, vadinamasdraugiškiausiuVilniaus
muziejumi.Mesaktyviaidalyvavomepažinimoprocese:patys
nusikalėmeposuvenyrinęplokštelę,svėrėmėsantspecialių
svarstyklių,kuriosparodė,kiekkainuotume,jeibūtumeauk
siniai,platininiaiarsidabriniai.Supinigųistorijamumspadėjo
susipažintipuikigidėNijolėButkevičienė.
Taip pat apsilankėmeEnergetikos ir technikosmuziejuje,

įrengtame buvusioje elektrinėje. Vaikams buvo įdomu lipti
progarokatilus, turbinas, įspūdingusvamzdynus.Muziejuje
mokiniaibuvonetikstebėtojai,betirdalyviai,todėldaugelis
susidomėjotiksliaisiaismokslais.

Ver tin ga „Pa ga vos“ do va na

VėliaulankėmėsLietuviųkalbosinstitutoKalbosmuziejuje
„Lituanistikos židinys“.Mokiniams buvomalonu stebėti na
cionaliniodailyraščiokonkurso „Rašom!“nugalėtojųdarbus,
nesirmūsųmokyklosbendruomenė,vadovaujamadirektorės
DanutėsKriščiūnienės, jameaktyviaidalyvavo. Įdomubuvo
pažvelgti į ant stalo išrikiuotasdvi dešimtis „Lietuvių kalbos
žodyno“tomų.Muziejujeatkreipėmedėmesįįstendąapielie
tuviųgestųkalbą,visusdominokompiuteriniaikalbosžaidimai
beikalbosžaislai.
Ekskursijos pabaigoje laukėValdovų rūmai. Lietuvos di

džiosios kunigaikštystės praeitįmumsatvėrėEdukacijos ir
lankytojų centro vedėjasGediminasGendrėnas.Apžiūrėję
keturisrūmųaukštus,gavomepuikiąistorijospamoką.Gidas
musišmokėpraeitieskasdienybępamatytiunikaliuosegobe
lenuose,leidopaliestirankomispagalarcheologiniusradinius
atkurtussenoviniusbatus,prabangiasirpaprastasrankines.
Pamatėme tai, kas įdomiausia lankytojams ir kas labiausiai
padedasuvoktipraeitį.
Grįžomepavargę,betkitąrytąmokyklojemokiniaiklausė:

„Kadavėlkeliausime?“
LaimutėBEINARAUSKIENĖ

Panevėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjųpagr.m-klos 
vyresn.lietuviųkalbosmokytoja
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Kė dai nių kraš to ra šy to jų ta kais

Dalyvaudamiprojekte„Kėdai
nių krašto rašytojai“,mokiniai
susipažino supagrindiniaisMi
kalojausDaukšos,Mikalojaus
Katkaus,ČeslovoMilošoirJuo
zoPaukšteliobiografijų faktais,
klausėsimokyklos darbuotojų
ir svečių skaitomų rašytojų kū
rybos ištraukų.Paskuiklasėms
buvopateiktosužduotys,kurias
mokiniai turėjo atlikti ir įamžinti
nuotraukose.

Jauniausiejiprojektodalyviai–
5–6klasiųmokiniai–apsilankė
„Aušros“ sveikatinimo ir sporto
pagrindinėsmokyklos bibliote
kojeirapžiūrėjoKėdainiųkrašto
rašytojų knygas. Bibliografinę
knygųapžvalgą„Kėdainiųkrašto
poetai“parengėirpristatėbiblio
tekininkėLiudmilaŠatienė.Kraš
tiečiųpoezijąskaitėneformaliojo
ugdymo renginių organizatorė
IndrėDambrauskienė ir biblio
tekininkė L.Šatienė.Mokyklos
internetinėje skaitykloje vyko
netradicinė pamoka, per kurią
svečiai klausėsi „Aušros“ svei
katinimo ir sporto pagrindinės
mokyklosmokinių skaitomųei 
lėraščių,dainųirakordeonuat
liekamųkūrinių.Bekitųatlikėjų,
skambėjoirtarptautiniameakor
deonistųkonkurse„GrandPrix“
apdovanojimą laimėjusio 5b
klasėsmokinioPoviloNeliupšio
grojamikūriniai.
Po koncerto abiejų ugdymo

įstaigųmokiniaikartuatlikobib
liotekininkėspateiktasužduotis,
samprotavo,kokiaknygosreikš
mėmūsųgyvenime.
Projektedalyvaujantysseptin

tokaiapsilankėKėdainiųrajono
savivaldybėsMikalojausDauk
šosviešojojebibliotekoje.Juos
pasitikusiVaikųskyriausvedėja
DanguolėJuknevičienėpapasa
kojo,kodėlbibliotekaisuteiktas
šisvardas,supažindinosubibliotekosfunkcijomis,paaiškino,
kaip tapti skaitytoju, pamokė, kaip užregistruoti knygą.Bet
labiausiaimokiniusdominoKraštotyrosskyrius,nesčiasau
gomiKėdainiųkraštorašytojųkūriniai.Vaikaisusidomėjęvartė
įspūdingodydžioM.Daukšos„Postilę“,M.Katkaus,Č.Milošo,
J.Paukštelioknygas,sužinojo,kadbibliotekojekaupiamame
džiaganetikapierašytojus,betapiežymiuskraštiečius.
AštuntokailankėsiMikalojausKatkausmemorialiniamemu

ziejujeAžytėnųkaime.Muziejausdarbuotojavaikamspasakojo

ŠiaismokslometaisKėdainiųspecialiojojemokyklojekiekvienomėnesiopaskutinį
trečiadienį5–10specialiųjųklasiųmokiniųugdymasorganizuojamasnepamokų
forma,oprojektinearkitokiamokiniamspatraukliaveiklaneklasėsaplinkoje.

apie šiame krašte gyvenusio
etnografo,literato,liaudiesšvie
tėjo,„Aušros“rėmėjo,„Balanos
gadynės“ autoriaus gyvenimą
ir veiklą, klėtyje eksponuoja
musXIX–XXa.buitiesdaiktus.
Pagerbdami rašytojo atminimą
mokiniaiaplankė jokapą iruž
degė žvakutes, stabtelėjo prie
paminklinio akmens.Grįždami
įmokykląjiesustojoprieKrakių
bažnyčios, kurioje prieš dau
giau kaip 400metų kunigavo 
M.Daukša.
PlačiauM.Daukšos–lietuvių

raštijoskūrėjo,švietėjo,kovotojo
dėl gimtosios kalbos teisių – 
gyvenimu ir veikla domėjosi
devintokai ir dešimtokai.Nuvy
kę prie Babėnuose augančio
ąžuolo,kurį,manoma,pasodino
patsšvietėjas,išmatavojostorį,
apžiūrėjošaliaesančiaskapinai
tes,svarstė,galčiapalaidotižy
mauskraštiečioprotėviai.Eidami
kūrėjo vardu pavadinta gatve,
vaikai pasiekė skverą, kuriame
stovikuklimedinėtautodailininko
AloyzoUrbšiosukurtaM.Daukšą
vaizduojantiskulptūra.Kėdainių
suaugusiųjųirjaunimomokykloje
apžiūrėjoMikalojausDaukšos
muziejauseksponatus.

Grįžęįmokykląmokiniaisuda
rėvykdytosveiklos fotoalbumą
„Kėdainiųrašytojaimanoakimis“
ir įvertinodienosveiklą.Paskui
dalyvavosusitikimesušiųdienų
Kėdainiųkraštopoetėmis:Gene
Sereikiene,ElenaPauliukevičie
ne,VitalijaMinialgaite.Išklausę
eilių,vaikaidomėjosi,kadapo
etės pradėjo rašyti, kada joms
ateina kūrybinis įkvėpimas, ir
įteikėsavorankomispagamintų
atminimo dovanėlių. Į susitiki
mą atvyko ir jaunieji kūrėjai iš
„Ryto“ pagrindinėsmokyklos,
vadovaujami mokytojos Sigi
tosVievesienės. Jųsukurtos ir
raiškiai perskaitytos pasakos, 

sakmės,eilėraščiaisusilaukėdideliosusidomėjimo.

Projektodalyviai irsvečiainutarė,kadbendradarbiavimas
turi tęstis, nes tai skatinadomėtisKėdainių krašto kultūrine
aplinka,plečiaakiratį.

RitaKAIRIENĖ,OnaMIGLINIENĖ,VirginijaKAIRIENĖ,
JaninaBALUKONIENĖ,OksanaNEČAJAVA

Kėdainiųspecialiosiosmokyklosmokytojos
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Knygynus jau pasiekė lietuviškas
pasaulio kino istorijos tęsinys. Pasak
leidinio sumanytojų, antroji „Trumpos
kino istorijos“ dalis, skirta kino raidai
nuoXXa.penktojodešimtmečio ikišių
dienų apžvelgti, tęsia bandymą sukurti
nuoseklųkinoistorijosgidą.Leidinysbus
naudingasmoksleiviams, studentams,
kinomėgėjams.KnygąleidžiaVšĮVaiz
dųkultūrosstudija,josredaktorės–kino
kritikėsAuksėKancerevičiūtėirNeringa
Kažukauskaitė.
„Trumpa kino istorija“ – tai jungtinis

Lietuvoskinokritikųirapžvalgininkųvei
kalas.Jįrengiantbendradarbiavokelios
kartos.Čiasusipynėpatyrusiųkinokritikių
(IzoldosKeidošiūtės,RasosPaukštytės,
Živilės Pipinytės,A. Kancerevičiūtės, 
N.Kažukauskaitėsirkt.)įžvalgos,taippatsavitasjaunesnės
kartos(LukoBrašiškio,VaidoGecevičiaus,MaksimoIvanovo,
GodosJurevičiūtėsirkt.)žvilgsnis.
Tikrasmalonumas žvalgyti kino istoriją su šviesausatmi

Ki no is to ri jos gi du taps lie tu viš kos „Trum pos ki no is to ri jos“ 
nimo kino kritiku Sauliumi Macaičiu.
Knygoje spausdinami skirtinguose lei
diniuose anksčiau skelbti kritiko tekstai
apieAndrejųTarkovskį,FrederikąFelinį
irkt.Daugiausiadėmesioskiriamareikš
mingiausiemskinorežisieriamsAlfredui
Hičkokokui, Ingmarui Bergmanui, Ro
bertuiBresonui,StenliuiKubrickui, Lui
suiBunueliui,MikelandželuiAntonioniui
ir daugeliui kitųpristatyti, jų kūrybiniam
palikimuiapžvelgti.
Kaip irderavizualiųjųmenų leidiniui,

„Trumpojekinoistorijoje“gausuiliustraci
jų–kadrųiškinofilmų.Kiekvienąpotemę
apiefilmųkūrėjusatveriaunikalūsdizai
neriųAgnėsirKęstoLasinskųpiešiniai.
Taiperpiešti įsimintinųfilmųkadrai, ke
liantyspirmąsiasasociacijasiraliuzijasį

pristatomoautoriausbraižą.
KnygosleidimąparėmėKultūrosrėmimofondasirLietuvoskino

centrasprieKultūrosministerijos.
GodaSOSNOVSKIENĖ

Šešitūkstančiaikilomet
rųnamoperRusijostaigas
irmiškus... Tokią istoriją
apietrėmimusįSibirąfilme
„Ekskursantė“(2013)rodo
režisieriusAudrius Juzė
nas.Josžiūrėti6–12klasiųmoksleiviuskviečia„Skalvijos“kino
centrasVilniujeirkinocentras„Garsas“Panevėžyje.
Kartusupedagogais„Ekskursantės“seansuoseapsilankę

moksleiviai kviečiami po filmo neskubėti namo.Kino sričių
specialistai siūlopoperžiūrosdraugepasvarstyti, kiekfilme
vaizduojamiįvykiaiyrareikšmingijiemspatiems,jųšeimoms,

Pra si dė jo moks lei vių odi sė ja su „eks kur san te“

pasikalbėtiapie jų įtakąšiandieniamgyvenimui,apiekino
menogaliąatkurtiirperteiktiistorinesrealijas.
„Ekskursantė“skatinaprisiminti ryškiausiussovietmečio

veikėjus,jųvaidmenįMarijos(jąsuvaidinotalentingamoks
leivėAnastasijaMarčenkaitė)irtometoLietuvosįvykiuose,
atsargiaužvelgtiįžmoniųskirstymąįgeruosiusirbloguosius.
Filmevaizduojamirusainebūtinaiyražiaurūspersekiotojai
irbaudėjai,olietuviai–nebūtinaivieningiirartimubesirūpi

nantysgyventojai.

„Ekskursantės“anonsas 
www.you tu be.com/watch?v=SMFsQa Apw1w.
Užsisakyti„Ekskursantės“peržiūrąmokykloskviečiamos
svetainėjewww.mokausiiskino.ltnurodytaiskontaktais.

Lietuvosbankaspagal finansinio švietimo iniciatyvą
„Pinigųbitė“pristatovirtualiąfinansinioraštingumopamo
ką–trisanimuotusfilmukusapiepagrindiniusasmeninių
finansųvaldymoprincipus.Pamokaskirtastudentamsir
9–12klasiųmoksleiviams. 

„Šiuosefilmukuosepatraukliaiirpaprastaiaiškinamejauni
mui,kodėlsvarbuneišleistivisko,kągauni,irkaipišmintingai
taupyti,kadgalėtumįgyvendintisvajones.Taippatpatariame,
kadskolintisvertatikatsakingaiirapgalvotai“,–teigiaLietuvos
bankovaldybospirmininkopavaduotojaIngridaŠimonytė.
PasakI.Šimonytės,plečiantisfinansiniųproduktųirpaslaugų

įvairoveiirprieinamumui,finansiniovaikųirjaunimošvietimo
beipraktiniųįgūdžiųporeikistampabūtinybe–jauseptynmečiai
galinaudotisbankųkortelėmis,oabiturientamstenkapriimti
rimtussprendimusdėlstudijųpaskolos.Tačiautam,kadjauni
žmonėsgalėtųtinkamaipasinaudotifinansųsektoriausteikia
momisgalimybėmis, jiems itinsvarbusuprasti, kaipfinansų
paslaugųrinkaveikiairįkąbūtinaatkreiptidėmesį.

Virtualiąpamokągalimarasti„Pinigųbitės“irLietuvosbanko
svetainėse. Įgytas žinias busgalimapasitikrinti sprendžiant
finansinioraštingumotestą.Kviečiamedalyvauti!
2012m.atliktofinansinioraštingumoirelgsenostyrimoduo

menimis,šaliesjaunimasstebisavoišlaidas,tačiaudaugeliui
sunkiaipavykstaišleistimažiau,neigauna,taupytiarnusistatyti
ilgalaikiusfinansiniustikslus.Kadesamafinansinioišprusimo
spragų,rodoirtai,kadnet43proc.18–19m.jaunuoliųbent
kartąpermetusyraatsidūrępadėtyje,kaigaunamospajamos
nepadengė jų pragyvenimo išlaidų, ir dažniausiai (69 proc.
atvejų)taijuospaskatindavoskolintis.
Šiųmetų pradžioje Lietuvos bankas pasirašė bendradar

biavimosuŠvietimoirmoksloministerijasusitarimąiraktyviai
dalyvausrengiantugdymoprogramųpakeitimus.Siekisįtraukti
finansinįšvietimąįformaliojougdymoprogramasyravienasiš
svarbiausiųtikslų,įtvirtintųLietuvosbankovaldybospatvirtintoje
Finansiniošvietimokoncepcijoje. 

LietuvosbankoKomunikacijosdepartamentoinf.

Vir tu a lio je pa mo ko je – pi ni gų val dy mo gud ry bės
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Lietuvos rusų dramos teatrasVilniuje kviečiamokinius ir
mokytojusįpamokąteatre–edukacinįnaujojocirkospektaklį
„LinksmojiEinšteinolaboratorija“(spektaklislietuviųkalba).
Tai unikali proga dalyvauti fizikos genijausAlbertoEinš

teinolaboratorijojeirsužinotidaugįdomiųdalykųnetikapie
mussupantįpasaulį, jodėsnius,bet irsusipažintisuberibiu
kosmosu.
Spektakliokūrėjai–keturijaunimenininkai:režisierėSigita

Pikturnaitė,aktoriaiViačeslavasMickevičius irSandraLata
nauskaitėbeidailininkėRasaJoni.SpektaklįremiaKultūros
rėmimofondas.Organizatoriai:Lietuvosrusųdramosteatras,
VšĮ„JoniArt“.
Siekiantišvengtibanalauspasakojimoapiemokslą,spektak

lioveiksmaspateikiamasšiuolaikiniocirkotriukų,akrobatikos
irpantomimosforma.Pospektakliobusdalijamosskrajutės
knygutės, kuriose vaikai ras ne tik spektaklio programėlę,
betirspalvinimo,įvairiųloginiųužduočių,kryžiažodį.Taippat
knygutėjeyrapamokėlė,kaiporiginaliaiperdirbtiatliekasirjas
pritaikytikasdieniamegyvenime.Kolžiūrovai lauksspektak
lio,mokslininkoAlbertoEinšteinopadėjėjalaborantė(vaidina
aktorėSandraLatanauskaitė)užimsjuosįvairiausiaisloginiais
galvosūkiais–žaidimais.Spektaklyjenagrinėjamaekologijos
tema ir atsinaujinančiosenergijos svarba, todėl, siekiant tai
vaizdžiai įrodyti,vienas išžiūrovųminsspecialųdviratį, taip
„įkraudamasakumuliatorių“,kadvaidinimasbūtųtinkamaiap
šviestasirveiktųprožektoriai.Taitikvienasišpavyzdžių,kaip
interaktyvusspektaklisturėtųįtrauktižiūrovus.

Links mo ji einš tei no la bo ra to ri ja

Rezervuotibilietusįmokyklomsskirtusspektaklius
el.p.latanauska@gmail.comarbatel.869398586(Sigita),
860260905(Sandra).

SandraLATANAUSKAITĖ

Daugiauinformacijosapiespektaklįrasitečia:
www.ru sud ra ma.lt/in dex.php?id=4731,
http://jo niart.com/te at ropro jek tai/,
www.fa ce bo ok.com/Links mo jiE ins tei no La bo ra to ri ja?ref=hl,
www.you tu be.com/watch?v=bvmsnlzbv6k&fe a tu re=you tu.be.

Neformaliojošvietimoasociacija„Jaunimoakademija“kartu
suLygiųgalimybiųplėtroscentrubeiLietuvosvaikųirjaunimo
centruparengėnaująmokytojamsirjaunimodarbuotojamsskir
tąleidinį„Nuoteorijosikipraktikos“.Pasakrengėjų,taivienas
išnedaugeliotokiopobūdžioleidiniųlietuviųkalba,kuriame
jaunimui suprantama kalba išaiškinamos
tokios globaliam pasauliui svarbios
sąvokos kaip vystomasis bendradar
biavimas, tvari aplinka ir vystomasis
švietimas,taippataptariamosvystomojo
bendradarbiavimo sprendžiamos prob 
lemos–pasaulioskurdasirnelygybė,dar
nusvystymasis,žmoniųgerovėirdemok
ratija, vystomasis švietimas.Antrojoje – 
praktinėjedalyjepateikiamaaktyviųjųprak
tiniųmetodų, padedančių pedagogams
vystomojobendradarbiavimotemassmagiai
irsuprantamaiintegruotiįugdymoprocesą
ir pristatyti įvairaus amžiaus vaikams bei
jaunimui.Pedagogai čia ras konkrečių užsiėmimų jauniems
žmonėmsapievystomąjįbendradarbiavimą,pasaulioskurdąir
nelygybę,globalizaciją,darnųvystymąsi,socialinęraidąirkt.
Pirmiejimetodiniusleidinius„Nuoteorijosikipraktikos“ga

vopedagogai–praktiniųseminarų,lapkritįsurengtųVilniuje,
Panevėžyje,KėdainiuoseirKelmėje,dalyviai.Jųdargalima
nemokamaiįsigytiLietuvosvaikųirjaunimocentre,Neforma
liojošvietimoirmokymųskyriuje.

Pasakmetodiniųpriemoniųparengimoprojektui
vadovavusiosRenatosDambrauskaitėsPėželie
nės,mokyklomsskirtametodinėpriemonė „Nuo
teorijos ikipraktikos“sukurta,siekiantstiprinti ir
plėtoti Lietuvosmokytojų,moksleivių, jaunimo
darbuotojų supratimąapie priklausymąunika
liampasauliui.Deja,mokytojai ne visada yra
pasirengękalbėti irdiskutuotišiomis temomis
sumoksleiviais.

Projektą „Pasaulis ir aš“ įgyvendinoLietuvosne
formaliojošvietimoasociacija „Jaunimoakademija“kartusu
partneriaisLygiųgalimybiųplėtroscentrubeiLietuvosvaikųir
jaunimocentru.ProjektasfinansuojamasLRužsienioreikalų
ministerijosVystomojobendradarbiavimoirparamosdemok
ratijaiprogramoslėšomis.

JūratėJANAVIČIENĖ
LVJCryšiųsuvisuomenespecialistė,el.p.ju ra te.j@lvjc.lt

RenataDAMBRAUSKAITĖPĖžELIENĖ
Projektovadovė,el.p.re na ta@lvjc.lt
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