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Lietuvosvaikųvasarospoilsiuiįvairio
se šalies stovyklose, švietimo ir kitose
įstaigosešiemetvalstybėirsavivaldybės
ketina išleisti 1mln. eurų, penktadaliu
daugiauneipernai.Švietimo irmokslo
ministerija (ŠMM) tamskiria300 tūkst.
eurų.Dar700tūkst.eurųvaikųvasaros
stovyklomsplanuojaskirtisavivaldybės.
„Sveikinu ir labai palaikau augančią

savivaldybiųiniciatyvąorganizuotipras
mingąvaikųvasarospoilsįirdidintitam
išlaidas.Itinsvarbu,kadvaikųugdymas
tęstųsiirvasarą,kadjiegalėtųprasmin
gai ir įdomiai leisti laisvalaikį“, – sako
švietimoirmoksloministrėJurgitaPet
rauskienė.
Ministerijos lėšomis bus finansuoja 

mosįvairiosedukacinėsprogramossta
cionariosestovyklose.Stovyklos siūlys
sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kar
jeros planavimo, verslumo, inžinerinio
ugdymoirkitasprogramas.Apie90proc.
stovyklautojųbusapmokamaiki30proc.
stovykloskainos,vaikamsišsocialiaire
miamųargausiųšeimų,neįgaliesiems,
imigrantams–95proc.StovyklautiLie
tuvojekviečiamiiružsienyjegyvenantys
lietuviųvaikai,taippatmokiniaiišLietu
vostautiniųmažumųmokyklų.Įstovyklaspriimamivisimokyklinioamžiausvaikai.
Savivaldybės dažniausiai vasarą finansuoja dienos stovyklasmokyklose, bib

liotekose, kitose švietimo ir kultūros įstaigose, bendruomenėsnamuose, turizmo
sodybose,gamtoje.

Švietimoirmoksloministerijakviečiašvietimoirkultūrosįstaigasįsitrauktiįinicia
tyvą„Atverkdurisvasarai“irsuteiktivisiemsmokyklinioamžiausvaikamsgalimybę
prasmingaileistiatostogas.Bendruomenėscentrai,bibliotekos,neformaliojovaikų
švietimoįstaigos,mokyklos,muziejaiirkitosorganizacijoskviečiamosvasarąpriimti
atostogaujančiusmokiniusirpasiūlytijiemsužsiėmimų.
„Kviečiukuoaktyviau įsitraukti įšią iniciatyvą,suteiktigalimybęLietuvosmoki

niams,ypačišsocialiaijautriųšeimų,įdomiai,aktyviaiirprasmingaipraleistivasaros
atostogas“,–sakošvietimoirmoksloministrėJ.Petrauskienė.
Prieiniciatyvos„Atverkdurisvasarai“galiprisidėtitosįstaigos,kuriosturisaugią

erdvę,pritaikytąvaikųužsiėmimams.Suaugusiejikviečiamitaptivaikųvadovaisir
organizuotiedukacinesveiklas:sportovaržybas,protųmūšius,kūrybinesdirbtuves,
knygųskaitymopopietesirt.t.
Aktyviausi ir kūrybingiausiužsiėmimųorganizatoriaibusapdovanoti puikiupri

zu–kelioneįEstiją.Norintiejidalyvautiprojekte„Atverkdurisvasarai“ikigegužės
31d.turiužpildytiparaiškąLietuvosmokiniųneformaliojošvietimocentrointerneto
svetainėjewww.lmnsc.lt/vasara.
Kadbūtųlengviausurastiartimiausiusužsiėmimus,užregistruotoserdvėsirorgani

zuojamirenginiaibuspavaizduotižemėlapyje.Akcija„Atverkdurisvasarai“rengiama
antrusmetus.Pernaijojedalyvavodaugiaukaip160įstaigų,ypačaktyviaiįsitraukė
profesiniomokymocentrai.Daugiausiaužsiėmimųmokiniamsbuvoorganizuojama
Kėdainiųrajone.Pavyzdžiui,Kėdainiųkultūroscentrasmokėbandeliųkepimoant
laužosubtilybių,Kėdainiųvaikųglobosnamų„Saulutė“vaikųdienoscentrassiūlė
teminiusliteratūros,geografijosužsiėmimus.VisojeLietuvojepopuliariosbuvodailės
veiklos,krepšinis,futbolas,susitikimaisurašytojais,knygųpristatymai,ekskursijos
poapylinkes.
Projektas„Atverkdurisvasarai“yraLietuvosPrezidentėsDaliosGrybauskaitės

globojamoskampanijos„UžsaugiąLietuvą“dalis.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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BalandįUgdymoplėtotės centras(UPC) irUAB„HnitBal
tic“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią Lietuvos
bendrojougdymomokyklomssuteiktadovana–Geografinių
informacinių sistemų (GIS) programinė įranga ir žemėlapių
kūrimoplatforma„ArcGISOnline“.
„HnitBaltic“kartusuatstovaujamąjapasaulineGIStechno

logijųlyderekompanija„EsriInc.“suteikiagalimybękiekvienai
Lietuvos pradinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiaimokyklai
nemokamaiprisijungtiirnaudotisdebesyjeveikiančiaplatfor
ma„ArcGISOnline“.LietuvatampavienapirmųjųEuropoje,
įgyvendinantiskaitmeniniųįgūdžiųiružimtumokoalicijosdalį,
skirtąGISirerdviniamsuvokimuiskatinti.
„Suteikdamišiągalimybę,siekiameskatintiinovatyviųtech

nologijų ir informacinių sistemų taikymą įvairiosemokymo
procesosrityse“,–sako„HnitBaltic“direktoriusLinasGipiškis.
Ugdymoplėtotės centro direktoriusGiedriusVaidelis pa

sidžiaugė bendradarbiavimu su „HnitBaltic“: „Technologijos
keičiaugdymoprocesą, jis tampadinamiškas, lankstus,pa
trauklusmokiniui.Tikimės, kadGISbusnaudojamos įvairių
dalykųpamokose,padėsmokiniamspažinti, tyrinėtipasaulį,
kurti,naujaipažvelgtiįjaužinomusdalykus.“

DaugiauapieGISgalimybeskalbamėssu
UAB„Hnit-Baltic“rinkodarosvadove
Jo lan ta Ma sio nie ne.

Ką kon kre čiai mo ki niai iš moks nau do da mie si GIS pro g- 
ra mi ne įran ga? Ko kius veiks mus ši pro gra ma pa dės jiems 
at lik ti?
GISprograminėįrangaskirtaerdviniams(geo)duomenims

kurti, tvarkyti, tyrinėti iranalizuoti, rezultatamsžemėlapioar
taikomosiosprogramospavidalupateikti.SuGISgalimamoky
tispačiųįvairiausiųdalykų:geografijos,informatikos,istorijos,
ekonomikos, biologijos ir kitų, integruoti įvairių sričių žinias.
Svarbiausia,kadvaikusypačįtraukianaujos,moderniosmo
kymosipriemonės.Tiepatysdalykaitampageriausuprantami.
Pavyzdžiui,vienayrasakyti,kadžmoniųskaičiusardykumų
plotaskeičiasi,betvisaikaskitayrapatiemssukelti turimus
duomenis(skaičius)išlenteliųįGIS(„ArcGISOnline“)žemėla
piųplatformąirpamatyti,koksšiųduomenųarpokyčiųmastas.
Vizualiaipateiktainformacijatampadauglengviausuprantama,
galimaatsektiryšius ir įvairiųreiškiniųpriežastis.Žemėlapių
kūrimasskatinadomėtisirgali įtraukti įvairiųgebėjimųturin
čiusmokinius.Galbūt geriau išmanantis informatiką sukurs
žemėlapiopagrindąirsukelsreikiamąinformaciją,besidomintis
biologijasurinks informacijąapiegyvūnusaraugalus,multi
medijųpriemonėmissukursfilmuką.Kaisujungsvisassritis,
turėsbendrąžemėlapį.

Kaip mo kyk lo je pra vers že mė la pių kū ri mo plat for ma 
„Arc GIS On li ne“? Ko kia jos prak ti nė ver tė mo ki niams ir 
mo ky to jams?
Kaip jauminėta, „ArcGISOnline“panaudojimogalimybės

priklausotiknuonorųirfantazijos.Taigalibūtipamokųtemų
irmedžiagos išdėstymas ar tik paįvairinimas, popamokinės
veiklos organizavimas, įvairūsprojektai, pavyzdžiui,mokyk
los istorijos žemėlapis, žymių absolventų, aplinkmokyklą 
esančiųįdomiųobjektų,mokyklosteritorijosapželdinimo,tvar
kymoirt.t.

Ko kio se pa mo ko se ši įran ga bus nau din ga? Ko dėl?
Sunkusugalvotidalyką,kuriamenegalėtųbūtitaikomosGIS.

Turimepavyzdžių,kaikurtižemėlapius inicijavogeografijos,
informatikos,lietuviųkalbos,biologijosirkitųdalykųmokytojai.
Turbūtlabiausiaisudominair įtraukiatai,kadsuGISgalima
daugelįdalykųįvertintikitaip–plačiau.

DovanaLietuvosmokykloms–GISprograminėįranga

Ar mo ky to jai kom pe ten tin gi GIS pro gra mi nę įran gą pri-
tai ky ti per pa mo kas ir iš mo ky ti vai kus ja nau do tis?
Irmokytojams,irmokiniamsparengtanemažadalismokymo

medžiagosirpavyzdžių,kaip„ArcGIS“technologijasnaudoti
ir taikytiperpamokas.Visa informacijapateikiama interneto
svetainėjewww.gismokykla.lt.Medžiagatobulinamairpapildo
ma.Beto,rengiamikursai,seminaraimokytojams(suLietuvos
geodezininkų irmatininkųsąjunga,švietimųcentrais,UPC).
Dažnaipedagogamstereikiaužsimintiapietokiągalimybęir
vaikaipatysnesunkiaiviskąperpranta.

Kaip ši pro gra mi nė įran ga įsi lies į ug dy mo pro gra mas?
Apie ugdymo programas turbūt geriausiai galėtų pako

mentuotijasrengiantysedukologijosspecialistai.Kiekmums 
yra žinoma,GIS įrašyta į geografijosmokymo programas.
Svarbiausia,kad,netginiekonekeičiantprogramose,GISga
limatiesiogimtiirnaudotiperįvairiaspamokas.Informacijos,
duomenųirkitokiosmedžiagosgalimalengvairastiinternete.
Vadovėliuosepateiktainformacijasensta,oGIStuoirpatraukli,
kaddaugelisaktualiųtemųpateikiamapernaujausiųduomenų
prizmę.Pavyzdžiui, gyventojų skaičiauspokyčiai,migracija,
šaliųBVPirdaugeliskitųtemų.

Kaip mo ky to jai pri ėmė ži nią apie šią įran gą?
Tikimės,kadžiniaapiegalimybę laisvainaudotis „ArcGIS

Online“programineįrangamokytojusnudžiugino.Ypačtuos,
kuriejaunevieneriusmetusdomisiGIS,dalyvaujamokymuose
irkituoserenginiuose.

Ar bent vie na mo kyk la jau iš ban dė GIS pro gra mi nės 
įran gos ga li my bes? Jei iš ban dė, ko kių re ak ci jų su lau kė te?
Yrakeletasmokyklų,kuriosjaunevieneriusmetusnaudoja

„ArcGISOnline“.Keleto naujų užsakymųsulaukėme tik pa
skelbęšiąžinią.TaikančiųGISmokyklųesamavisojeLietu
voje.VasariomėnesįjauantrąkartąLietuvojevykomoksleivių
skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkurso „Mano žemėlapis
Lietuvai“ baigiamasis renginyskonferencija. Sulaukėme 80
įvairiųžemėlapių,kuriuose6–12klasiųmokiniaisupažindino
susavomiestųirmiesteliųarchitektūra,lankytinaisobjektais,
piliakalniais, dvarais ir jų istorijomis, pasakojo apie įžymių
asmenybiųveikląirgyvenimą,nagrinėjoLietuvostautinęta
patybę, regionų ypatumus ir šalies nepriklausomybės kelią,
perteikė savo kelionių ir pažinimo įspūdžius.Konferencijoje
apsilankėbeveik180žmoniųiš15Lietuvosmiestų.Daugiau
apie konkursą ir vaikų žemėlapių pavyzdžių galima rasti – 
www.gismokykla.lt/2017/03/10/kauneivykogiskonferencija
manozemelapislietuvai.

PasakJ.Masionienės,mokantirmokantisGISgalimanau
dotispačiaisįvairiausiaisbūdais:
 � Ruošiantvizualines,praktinesmokymopriemonesirpamo
kųmedžiagą(pamokostampaįdomesnės,motyvuojančios
mokiniusirorientuotosįnaujoves).

 � Kūrybinėmsužduotims(kurkitežemėlapiuskartu,juosežy
mėkitevietas,maršrutus,aprašykite,prikabinkitenuotraukas,
lavinkitemokiniųerdvinįsuvokimąirkūrybinįmąstymą).

 � Kuriantinternetopuslapius(kurkitetaikomąsiasprogramėles,
jaskurtilengvairpaprasta–tamyranaudojamitaikomųjų
programėliųšablonai).
Pavyzdžiųiraprašymų,kaipkurtiprogramėles,galimarasti

adresu–http://storymaps.arcgis.com.
TaigiGISgalimybės itinplačios, tadmokymosi procesas,

pritaikiusšiąprograminęįrangą,tapsitinpatrauklus,įdomus,
įtraukiantis.Svarbiausia,kadjibūtųištiesnaudojama...

Dė ko ju už po kal bį.
Auš ra ŽI DŽIŪ NIE NĖ
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Pasiekimųpatikrinimas:patirtis
(Atkelta iš spalvotosios dalies 3 p.)

PasakNacionalinioegzaminųcentroMokiniųpasiekimų
tyrimųiranalizėsskyriausmetodininkėsEglėsMelnikės, 
svarbiausiayranuostata,kadvisųmokiniųmokymosipasieki
maiyrareikšmingi,kiekvienougdytiniopažangosplanavimas
turibūtiatliekamasremiantiskuoobjektyvesniaismokymosi
pasiekimųduomenimis.Specialiųjųugdymosiporeikiųturintys
mokiniai testavimodienąneturipatirtiatskirties, jie turi teisę
vienodomissąlygomisdalyvautivertinantmokymosipasieki
musiratliktituospačiustestus,kuriuosatliekavisiatitinkamos
klasės ugdytiniai, taip pat gauti tokios pat formosataskaitą
apie savomokymosi pasiekimus.Sprendimądėl pritaikymo
turipriimtimokykla,pasitarusisuatitinkamaisspecialistaisir,
beabejonės,tėvais.
Šiaismetaistestųrezultatųataskaitospapildytosduomeni

mis,iškuriųmatysis,pagalkokiąprogramąmokinysmokosiir
aratliekanttestąbuvopanaudotitamtikripritaikymai.
1.Jeigumokinysmokosipagalpritaikytąarindividualizuotą

ugdymoprogramą,bettestusatliekakaipirvisikitimokiniai–
bepapildomospagalbos,galinčios turėti įtakosrezultatams,
ugdytinioprofilyje/ataskaitojebuspažymėta,kadjismokosi
pagalpritaikytąarbaindividualiąugdymoprogramą,tačiautestą
atlikobepapildomospagalbos.Tokiuatvejurekomenduojama
sumokiniuir/arbamokiniotėvaisindividuliaiaptartiatliktas
irneatliktasužduotis,orezultatusinterpretuotiatsižvelgiantį
tai,kad,norsugdymoprocesemokiniuipagalbabuvosuteikta,
testąatlikotokiomispatsąlygomis,kaip irkitibendraklasiai.
Aptariantrezultatussvarbuturėtiomenyje,kadšiinformacija
turibūtivertinama,analizuojamairinterpretuojamaindividualiai,
atsižvelgiantįmokyklaižinomasaplinkybes.
2.Jeiguvaikasmokosipagalpritaikytąar individualizuotą

ugdymoprogramąiratliekanttestąjambuvosuteiktaspecialis
tųrekomenduojamapagalba(galintiturėtiįtakosrezultatams),
mokinioprofilyje /ataskaitojebuspažymėta,kad jismokosi
pagalpritaikytąarbaindividualiąugdymoprogramąiratlikda
mastestąpasinaudojopagalba.Tokiuatvejurekomenduojama
sumokiniuir/arbamokiniotėvaisindividuliaiaptartiatliktas
ir neatliktas užduotis, o rezultatus interpretuoti atsižvelgiant
į suteiktąpagalbą.Aptariant rezultatus svarbu žinoti, kadši
informacija,gautapakeitussąlygas,turibūtivertinama,anali
zuojamairinterpretuojamaindividualiai,atsižvelgiantįmokyklai
žinomasaplinkybes.Individualitestorezultatųiratskirųužduo

Visųmokiniųpasiekimaiyrasvarbūs

čių, atliktų vienodomis arba skirtingomis sąlygomis, analizė
galibūtilabainaudingaplanuojanttolesnętikslingąmokymosi
pagalbąmokiniui.
3.Mokyklosirklasėsataskaitoserezultataibusapskaičiuoja

miirpateikiamidvejopai:visųtestusatlikusiųmokiniųrezultatai
(vidurkis,pasiekimųlygiai irpan.) irmokyklosarklasėsmo
kiniųrezultatai,neįskaičiuojantspecialiųjųugdymosiporeikių
ugdytiniųrezultatų.Rekomenduojama,kadvienomisarkito
missąlygomistestuslaikytųvisimokyklosauklėtiniai.Kartais
mokytojamsnerimąkeliatai,kadmokinių,kuriemokosipagal
pritaikytąarindividualizuotąugdymoprogramą,pasiekimaiyra
žemesniirtaigaliturėtiįtakosvisosklasėsarmokyklosrezul
tatams.Bettaipnėra–apskaičiuojantirpateikiantrezultatus
įtaibusatsižvelgta.
PasakNacionalinio egzaminų centro specialistės, ypač

svarbu, kadnei tėvai, neimokytojai netaikytų jokio spaudi
mo,nereikalautų,kadvaikaikuogeriau„pasirodytų“,t.y.visi
pasiektųtikaukščiausiąlygį.Atvirkščiai,gerosavovaikamsir
mokiniamslinkintystėvaiirpedagogaiturėtųsiektiišsiaiškinti
tikrąją padėtį ir tikrusmokymosi rezultatus.Skaitytimokinių
gebėjimusirgalimybesatitinkančiustekstus,atsakinėtiįklau
simus,spręstiuždavinius,atliktikūrybinesužduotis–tainor
maliugdymoprocesodalis,kuri,laikantispedagoginėsetikos,
nekelia papildomoar pernelyg didelio streso, nors iššūkiai
būtini.Turint objektyvią informaciją galima suteikti tinkamą 
pagalbą.
E.Melnikėįsitikinusi,kadmokiniaimokyklojeišvisneturėtų

būtikuonorsgąsdinami.Visougdymoprocesometujiemokosi,
oatlikdamitamtikrasužduotisparodo,koišmoko.Vertinimas
yrasudėtinėvisoprocesodalis,svarbiausiajofunkcija–teikti
grįžtamąjįryšį,kaipsekasimokytis,jeireikia,numatyti,supla
nuotireikiamąpagalbą.Jeigumokiniaimokyklojeyragąsdinami
testais,patikrinimaisarkuonorskitu–tokiaugdymopraktika
nėragera,reikėtųpasikalbėtisumokytoju,kaipšiąproblemą
spręsti.
Pasakmetodininkės, rūpimais klausimais, susijusiais su

Nacionaliniumokinių pasiekimų patikrinimu, visada galima
kreiptisįNacionalinįegzaminųcentrą.Pakonsultuotitaippat
galėtųŠvietimo irmoksloministerijosBendrojougdymode
partamentoatstovai.

Re dak ci ja

Balandžio27–28d.Kėdainiųprofesiniorengimocentruibuvo
itindarbingos.KartusuŠvietimoirmoksloministerija,Lietu
vosimitaciniųbendroviųasociacija„Liba“irVilniauskolegijos 
„Simulith“ centru organizavo 21ąją tarptautinę imitacinių 
bendroviųmugę„Kėdainiai2017“.MugėvykoKėdainiųarenoje,
įkuriąsusirinko34imitacinėsbendrovėsišvisųLietuvosmo
kymoįstaigų(universitetų,kolegijų,profesiniomokymoįstaigų,
gimnazijų).Mugėjepirmąkartąvirtualiaidalyvavo2Kanados,
3 Ispanijos, 1 Italijos, 10Rusijos ir 1Bulgarijos tarptautinė
imitacinėbendrovė.

Jau9eriusmetusišeilėsimitaciniųbendroviųmugėsedaly
vaujairKėdainiųprofesiniorengimocentroimitacinėbendrovė
„Translanas“,kuriaivadovaujajosiniciatorėprofesijosmokytoja
LiudmilaKolojanskienė.Mūsųcentruiatstovavošauniirdarni
komanda:InetaPugalskytė,LauraIgnatavičiūtė,EglėAbroma
vičiūtė,LijanaBučytė,KlaudijaLiutkevičiūtė,RemigijusCivilka

„Translaną“irvėllydėjosėkmė

irPauliusŽliobas.Šiemet,kaipirkasmet,„Translano“komanda
tarptautineimugeipasirengėenergingai,kartusprendėkilusias
problemas.Buvoįgyvendintospačiųmokiniųidėjos(stendo,
reklaminėsmedžiagos,vaizdoreklamosmaketavimo,įvaizdžio
kūrimoirt.t.),kuriosatnešėkomandaiauksinįapdovanojimą–
diplomą„Auksinėmugėsimitacinėbendrovė“užoriginaliausią
stendą tarpprofesinių ir bendrojougdymomokyklųbendro
vių.Sėkmėirtoliaulydėjomūsųkomandą.Mugėslankytojai 
„Translaną“pripažinopopuliariausia21osiostarptautinėsimi
taciniųbendroviųmugės„Kėdainiai2017“imitacinebendrove,
jaiįteiktasdiplomas„Populiariausiaimitacinėbendrovė“.
DžiaugiamėsprofesijosmokytojosL.Kolojanskienėskantriu

darbu ir kūrybiškumuugdant ir skatinant jaunimoverslumą,
didžiuojamėsaktyviais,atsakingais, kūrybingaismokiniais ir
jųsėkme.

Vir gi ni ja KIU BE RIE NĖ
Kėdainiųprofesiniorengimocentrometodininkė
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„Noriu įmokyklą“ – tokiu neįprastu pavadinimu praūžė
respublikinė pedagogų konferencijaAlytaus šv. Benedikto
gimnazijoje.Tikrai praūžė, nes įmokyklą susirinkodaugiau
kaip200dalyviųirnevienadešimtissvečių.Tikriausiaivisus
suintrigavotai,kadrenginiopavadinimoraktinisžodis–NORIU.
Jukšiandienpozityvumomažai,ypačtada,kaikalbameapie
mokyklą.Mūsų konferencijoje per diskusijas apiemokyklą
skambėjo žodžiai „myliu“, „namai“, „mano kelias“, „noriu“,
„ge͂ra“, o labiausiai nustebino tai, kadmokytojai teigė, jog
šiandienyra„teisingaklysti“.
Konferencijos tikslas buvo sukviesti į būrį tuos, kurie dar

tiki,kadmokytojasgalidaugpadaryti,pakeisti,pasakytisauir
kitiems,jognuomūsųdaugkaspriklauso.Norėjomepabrėžti,
kad tasmokytojas, kuris beviltiškai klausia: „O ką aš galiu
padaryti?“,turėtųgalvotiapietai,jogjamreikiaišsilaisvintiir
nelaikyti įkaitais savomokinių. Jukdar yra šviesuolių, kurie
šįklausimąformuluojakitaip.Vietoje„Kąašgaliupadaryti?“
klausia„Dėlkoaštaidarau?“.Juktiktada,kainorimeirtikime 
prasme,atsirandajėgųirgalimybiųveikti,orezultatasvisada
būnageras.
Per konferenciją visi išgirdo daug įdomių ir naujų dalykų

arbaišnaujoprisiminėtai,kąjauseniaižinojo.Tikrurenginio
„užtaisu“ tapo visiems gerai žinomapedagogė, verslininkė
Austėja Landsbergienė, skaičiusi pranešimąapie septynias
XXIa.mokykloskompetencijas,opirmąjąrenginiodalįpabaigė
charizmatiškasisKaunošv.apaštalųPetroirPoviloarkikatedros
bazilikosvikaras,buvęsmūsų,Alytausšv.Benediktogimnazi
jos,direktoriuskun.ArtūrasKazlauskas.Jopranešimas„Kaip
uždegamosširdys?“nepalikonėvienoabejingoklausytojo.
Antrojidienosdalisprabėgodargreičiau,nesvisikonferen

cijosdalyviaidirbogrupėmis.Kūrėme„Konferencijosžurnalą“,
kuriameturėjomeatspindėtimokyklos,įkuriąnorieitimokinys,
mokytojas ir tėvai, įvairias gyvenimopuses.Sukūrėmenet
septyniasskirtingasdarbogrupes,vienąišjųsudarėAlytaus
miestogimnazijųmokiniai,šešias–skirtingųLietuvosmiestų
ir rajonųmokytojai.Gimnazistai dirbo redakcijos „Skelbimų“
skyriuje, omokytojai be galo džiaugėsi vaikų atvirumu ir
įžvalgumu.Pristatydamisavogrupėsdarborezultatą,jie„par
davinėjo“ pasenusius darbometodus, „dovanojo“ linksmas
valytojas,„ieškojo“aktyviųmokinių(nemokytojų),„reikalavo“
motyvuojančiųmokytojų,„užsisakė“gražiųmokytojųkomplektą,
„keitė“liūdesįirnerimąįšypsenas,išreiškėnorąišmoktiišgy
ventisulaukuspilnametystės.Labiausiainudžiugino tai,kad
mokiniaipaskelbėakciją„Mainomepažymiusįkuponusvalgy
kloje“.Jeigujauvaikaisupranta,kadpažymys–nepagrindinis

KonferencijasustiprinoNORĄeitiįmokyklą

mokymosimotyvatorius,turbūtirmumslaikastaipripažintiir 
ieškotikitų,geriaumotyvuojančiųįrankiųirskatinimobūdų.
Smagiaiirnaudingai,pasakdalyvių,laikąpraleidoirmokytojų

komandos.Štai „Reklamos“ skyrius, kuris dirbo3Dklasėje,
diskutavotema„IKT–išorinismotyvatorius“.Šiosgrupėsna
riųįžvalgosirišvadospralinksminobeisavotiškainustebino:
„Pritrūkopinigųkreidai?ĮsigykiteSMART!“arba„3Dakiniuskai
užsidėsi,mokslostebuklus(ais)stebėsi(ies)!“.Na,o„Numerio
ekspertų“ skyrius ieškojo įrodymų, kad „Dorinis ugdymas–
ugdymo vertybinis pamatas“. Jiems talkino ir šv.Benedikto
gimnazijospadėjėjaisielovadai.Buvoaptarta,kaipužmegzti
nuoširdųirstiprųryšįsumokiniu,kaiprastisąsajostaškųsu
šeima,kuriosgerumoakcijosne tikugdomokiniųdvasines
vertybes,betiryrapatrauklios.
Tikriausiaididžiausiosusidomėjimosulaukė„Pagalbostele

fonų“skyrius.Joužduotisbuvosurinkti„pagalbostelefonus“,
kuriereikalingimokytojamstaikantvertinimostrategijasugdymo
procesometu.Konferencijosdalyviaiiškartopastebėjo,kad
vertinimasvisdarskirtingaisuprantamas,opažymyskartais
netkategoriškaisureikšminamas.Nepaisant to,kaddebatai
buvokaršti,reikiapasidžiaugti,jogvisisusitarėirįpirmąvietą
pagalbostelefonųsąrašeiškėlėaiškiusvertinimokriterijusir
komunikaciją su tėvais.Manau, reikia padėkoti Švietimo ir
moksloministerijos (ŠMM)Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
skyriausvedėjaidr.LoretaiŽadeikaiteiirvyriausiajaispecia
listeiIrenaiRaudienei.Josvisiemssusirinkusiesiemspristatė
mokiniųpasiekimųvertinimokaitoskryptisirpadėjokoreguoti
veiklaspedagogųdarbogrupėje.

Daugybęmetųdeklaruo
jame, kad ugdome aukš
tesniuosiusmąstymo ge
bėjimus.O kaip paprastai
sumokiniais kalbėtis apie
mąstymą?Drįsiuteigti,kad
dar ne visimokame. Tad
diskusijos šia tema peda
gogųdarbogrupėjetaippat
nebuvolengvos.
Gražiausiai išsipuošęs

buvoredakcijos„Laiškųsky
rius“.Rožiniuose vokuose
sugulėmokytojųrašytilaiš
kaisavomokiniams,ŠMM,
kolegoms pesimistams ir
tėveliams. Jie buvo labai
skirtingi, nors visus vienijo
bendratema–kodėlsvarbu
išugdytiskaitymogebėjimų
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kompetencijas. Tėveliams netgi pasiūlyta dalyvauti šeimų
skaitymovaržytuvėse.Nugalėtojųlaukiaprizas–nemokama
kelionėįLietuvosnacionalinęMartynoMažvydobiblioteką.
Noriu pasidžiaugti, kad renginį aptarėme sausakimšoje

salėje,otaiiryrapagrindinisįrodymas,kadkonferencijabuvo
smagiirnaudinga.Pabuvomedideliamebūryjebendraminčių,
išsikalbėjome, išklausėme ir išgirdome.Apibendrinomevisų
išsakytas įžvalgas sakiniu: „Vaikai – aktyvūs,mokytojai –
inovatyvūs, rezultatai – pozityvūs“. Įprasminomemintį, kad
kiekvienas ugdymoproceso dalyvis šiandien turėtų garsiai
ištarti:„NORIUįmokyklą“,pasėjomeviltį,jogmokykla–gėris,

meilė,pozityvumas,progresas,tikėjimasirateitis.Noriuvisa
taiįrodytiirpasidalytilaišku,kurįgavaupraėjusporaidienųpo
konferencijos:„SusižavėjusivaikščiojaupoJūsųmokyklą...Ačiū
užkonferenciją,užgalimybępabūtikitokiojeerdvėje,kurkorido
riaialsuojatikėjimoliudijimu,meile,bendryste...Užišmintingų
lektoriųkalbą...Užšviesiasgimnazistųvizijas...Užgalimybę
pabūti su bendraminčiais...Už ypatingą Jūsų buvimą visur 
irvisada...VisokeriopossėkmėsJumsirJūsųmokyklai...Su
nekantrumulauksiukitųsusitikimų...“

Loreta ŠERNIENĖ
Alytausšv.Benediktog-josdirektorė

Šia tema kovą Žiežmariųmokyklosdarželio „Vaikystės
dvaras“ iniciatyva surengta respublikinėmetodinėpraktinė
konferencija.Taivienasišrenginių,skirtųįstaigos40mečiui
paminėti,puikusbūdasdalytispatirtimi,keltiidėjasiružmegzti
naujųpažinčių.Konferencijojebuvoanalizuojama„Z“kartos
ugdymo(si)metodologija, principai, priemonės ir su jomis
susijęiššūkiaibeigalimybės.Šiorenginiotikslinėauditorija–
ikimokyklinio,priešmokyklinioirpradiniougdymopedagogai.
Sulaukėme90svečiųišVilniaus,Kauno,Jonavos,Panevėžio,
Rokiškio,Kaišiadoriųirkitųrajonų.
KonferencijosdalyviuspasveikinoLRSeimonarėLaimu

tėMatkevičienė,Kaišiadorių rajonoMerasVytenisTomkus,
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriausvedėjaRimutėArlauskienėirorganizatoriųvarduaš,
šiostraipsnioautorė,Žiežmariųmokyklosdarželio„Vaikystės
dvaras“direktorėEglėRaudeliūnienė.
Konferencijojedalyvavotiekkviestiniailektoriai,tiekpedago

gaipraktikai.Skaityta17žodiniųirrodyti7stendiniaipraneši
mai.Lektorių,pranešėjųmintysskatinosavianalizę,pažvelgti
netikįugdymo(si)procesą,betirįvaikąkitukampu.Jukniekas
nevykstašiaipsau.Kalbantapiekonferencijosištakasirmoty
vus,reikiapaminėtikelisaspektus:

 � Lietuvospažangos strategija „Lietuva2030“ iškėlusi su
maniosvisuomenėsviziją.Sumanivisuomenėneįmanoma
besumanausžmogaus.Kaipgalėtumeapibrėžtisąvoką
„sumanusžmogus“?Kąirkaipdaryti,kadžmogustaptų
sumanus?
 � Valstybinėješvietimo2013–2022m.strategijojenumatyta,
kadvisuomenėturitaptiveikli,solidari,nuolatbesimokanti.
Konferencijojemėginomeatsakytiįklausimą:kokiosterpės
reikia,kadžmogustaptųatviraskaitai,kūrybingas?
 �Gerosmokykloskoncepcija.Darkartąmėginomeatsakyti
įklausimus:kasyrage ra mokykla,kasparodo,kadtaige
ramokykla,betsvarbiausia–kokiųkompetencijų,įgūdžių
reikiapedagogui,ugdančiamatvirąkaitai,kūrybingą,nuolat
besimokantįsumaniosvisuomenėspilietį?

Ugdymoplėtotės centro direktoriaus pavaduotojasGraž
vydasKazakevičius(dabaršvietimoirmoksloviceministras)
privertėišnaujopasižiūrėtiįGerosmokykloskoncepciją,kaip
jągalimetaikytisavoorganizacijoje,tadasaupačiamatsaky
ti–kasyrageramokykla,kokieprioritetai,lūkesčiai,laukiami
rezultataivedamokyklosbendruomenęįpriekį?Armessten
giamėstikreprodukuotivaikamsteikiamąinformaciją,aratve
riamevisusįmanomuskelius,būdus,priemonessaviraiškai,
kūrybiškumui,kompetencijųugdymui?
Dr.IlonaValentinaitėkalbėjoapiekartųskirtumusirpana

šumus.Josnuomone,kiekvienakartasavaipkitokiairjaunuo
akmensamžiausvykokartųkonfliktai.Tad teigti, kad „Z“ar
„Alfa“kartoskažkuoypatingos–neteisinga.Pranešėjaįdomiai
pateikėvadovėlioirknygosvaidmenį,kalbėjoapieugdymo(si)
metodus,istorijąirsvarbą,galimybesirformasjuostaikantbei
konfigūruojant.
KaralienėsMortosmokyklosmokytojasDonatasKubilius

parodė,kaiptaikytiinformacinestechnologijasnetikperpa

„Zkarta.Pamokabevadovėlio–iššūkisargalimybė?“

moką,betirbendradarbiaujantmokyklosmastu.Konferencijos
dalyviaiturėjogalimybępatysišbandyti„Aurasma“ir„Nearpod“
programas,kuriosišplečiaklasėsribas,vaikoirmokytojoben
dravimogalimybes.
LietuvostėvųforumopirmininkasAudriusMurauskasvaiz

džiai išsakė tėvųpozicijąugdymo(si) procesoorganizavimo
labirintuose: „Ar švietimo sistema turi teisę nupirkti bilietus
visiems ugdytiniams vienumaršrutu?Ar leisti kiekvienam
pačiamnuspręstikelionėstiksląirbūdą,kaipjosiekti?“Lekto
riuspabrėžė,kadatsakomybėužugdymo(si)procesąturibūti
paskirstytatolygiai.
Žiežmariųmokyklosdarželio „Vaikystėsdvaras“ komanda

pristatėtrijųugdymo(si)pakopų(ikimokyklinio,priešmokykli
nio irpradinio) turiniodermęatspindintį integralausugdymo
planą „Vanduo“. Jis orientuojasi į ugdymą(si) per tiriamąją
veiklą,bandymus,stebėjimusirt.t.Ugdymoplano„Vanduo“
simbolis–piltuvėlis,kurisreiškia:platynirgilyn.Vizijapapras
ta–padėtivaikamsnuo3 iki11metųmėgautisugdymo(si)
procesu,padarytijįpatrauklųirdžiaugsmingą,plėstikompe
tencijųribas,skatintikūrybiškumą,išmonęirragintiišnaudoti
ilgosiosatmintiesklodus.
Perantrąjąkonferencijosdalįkalbėjopedagogaipraktikai:

dalijosisavosėkmėsistorijomis,didžiavosiugdytiniųlaimėji
mais ir gebėjimais.Džiugino kolegų kūrybiškumas, išmonė,
gebėjimaskeistiskartusuvaiku,norasbūtineprieš,ošalia
ugdytinio.Tairodopedagogogebėjimąbūtipartneriu,vyresniu
drauguirpatarėju.Visadamalonupraleistilaikąsubendramin
čiais irbendražygiais,žmonėmis, iškuriųgalidaug išmokti,
pasisemtinaujųidėjų.
Atlikta konferencijos analizė leidžia teigti, kad tokio arba

panašauspobūdžiorenginiai,perkuriuoskalbameapieugdy
mo(si)procesometodologiją,naudojamusbūdus,priemonesir
medžiagą,–svarbūsnetikdėlgalimybėspasidalytiturimomis
žiniomis,įvaldytomistechnikomis,betirdėlieškojimų–atradi
mų,kaitarytumišnaujorandiiratrandi,kodėlatėjaipasVAIKĄ
irnoribūtijogyvenimodalimi.
Galimaapibendrinti:
1.Atsižvelgdamiįpsichologinius„Z“ir„Alfa“kartųypatumus,

turimekeistipožiūrįįugdymo(si)turinio,naudojamųmetodų,
priemoniųtaikymąpraktikoje.Šievaikailaukiarezultatočiair
dabar,jiemsnepatinkailgasirnuobodusteorinėsmedžiagos
dėstymas,taivaikai,kuriesavesuvokiakaippedagogopart
nerįirnepripažįstaautoritetų.Tyrimai,bandymai,stebėjimai,
kūrybinės užduotys įtraukia į ugdymo(si) procesą ir daro jį
patrauklesnį,džiaugsmingesnį.
2.Ugdant„Z“ir„Alfa“kartųvaikąnėrabūtinosnaujausios

laboratorijos, informacinės technologijos. Būtiniausia sąly
ga–sumaniosvisuomenėssumanusmokytojas: nuolat
besimokantis,kūrybiškas,veiklus,veržlusiratviraskaitai,ge
bantisišlaisvintivaikokūrybinesgalias,saviraiškosgalimybes,
skatinantisnuolatiniomokymosikompetenciją.

Eg lė RAU DE LIŪ NIE NĖ
Kaišiadoriųr.Žiežmariųmokyklos-darželio„Vaikystėsdvaras“direktorė
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Balandžio pradžioje Šiaulių lopšeliodarželio „Ežerėlis“
vadovai ir pedagogai sukvietė ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovus, pedagogus, pagalbos vaikui specialistus į Šiaulių
universitetevykusiąrespublikinęikimokykliniougdymoįstaigų
metodinępraktinękonferenciją „Kokybiškasikimokyklinisugdy
mas(is).Koksjis?“.Renginiotikslas–pristatytivaikogebėjimų
ugdymą(si),kūrybiškaiorganizuojantveiklas,šeimos,socialinių
partneriųbendradarbiavimąpedagoginėspatirtieskontekste.Į
konferencijąsusirinko140ikimokykliniougdymoįstaigųvadovų,
pedagogųišVilniaus,Kauno,KlaipėdosirkitųLietuvosmiestų.

Konferenciją pradėjo Šiaulių lopšeliodarželio „Ežerėlis“
ugdytiniaiirpedagogai,parodęištraukąišrokooperos„Voro
vestuvės“.Gausiai susirinkusiusdalyviuspasveikinoŠiaulių
miestosavivaldybėsadministracijosŠvietimo,kultūrosirsporto
departamentoŠvietimoskyriausvedėjaVioletaDamskienė.
Per renginį pristatyta daugybėpažangių ir aktualių gero

sios praktinės patirties pranešimų.Apie šiandienį ikimokyk
linįugdymą,orientuotą įkiekvienovaikougdymo(si)sėkmę,
ieškantspontaniškoirtikslingo,atviroirišankstosuplanuoto
ugdymo(si) balanso, kalbėjo Lietuvosedukologijosuniversi
tetoprofesorėdr.OnaMonkevičienė.Prasmingosvaikystės
darželiomokyklosdirektorė,edukologėGintarėVisockėprane
šimepabrėžėšiuolaikinioikimokykliniougdymo(si)aktualijas,
atskleidėveiksnius,darančiusįtakąugdymo(si)kokybeiirvaikų
pasiekimams.Šiauliųlopšeliodarželio„Ežerėlis“direktorėRita
Daubarienėpristatė svarbiausiasbendrąsias ir vadovavimo
sričiųkompetencijas,kalbėjoapieveikiančiąšvietimoįstaigų
vadovų kvalifikacijos,veiklosvertinimoirkvalifikacijostobuli
nimosistemą.
Konferencijojediskutuotaapie„Z“kartosvaikųugdymo(si)

Konferencija 
„Kokybiškasikimokyklinisugdymas(is).Koksjis?“

bruožus,tėvųsavanorystę,įtraukiojougdymogalimybes,ugdy
moprogramųrengimodecentralizavimoypatumusirt.t.Atsa
kydamiįklausimą,kasyrakokybiškasikimokyklinisugdymas,
organizatoriaipastebėjo,kadikimokykliniougdymoprogramų
rengimodecentralizavimassuteikėgalimybępedagogamsturėti
savoteoriją,jątobulinti.
KonferencijąapibendrinoŠiauliųmiestosavivaldybėsadmi

nistracijosŠvietimoskyriausvyriausiojispecialistėRasaBiknie
nė.Jipasidžiaugėrenginiodalyviųpasidalytomisaktualiomis
idėjomisirkūrybiniaisieškojimais.

Eg lė KO VĖ RIE NĖ
Šiauliųl.-d.„Ežerėlis“logopedėmetodininkė

Kovo6–12d.Kėdainiųmokyklojedarželyje„Puriena“sve
čiavosiKohtlaJarvemokymocentro„Intellekt“privatausdar
želio„Mesimumm“(Estija)irRygosSIASkolmeistarsdarželio
„Mazinskajura“(Latvija)delegacijos.Taijauantrasis„Nordplus
Junior2016“programosprojekto „Baltijosšaliųekologijos ir
sveikosgyvensenosratas“dalyviųsusitikimas.Pirmasissu
sitikimasvyko2016m.lapkričio14–20d.Latvijoje,darželyje
„Mazinskajura“.

Visaspenkiasmobilumodienasprojektodalyviaiintensyviai
dirbo:susipažinosuKėdainiųmokykladarželiu„Puriena“,įstai
gosgamtosauginiokomitetoveikla,prisistatėirpristatėsavo
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, jų veiklą.Taip pat apžiūrėjo
mokyklojedarželyjeesančias vaikų grupes, atidžiai stebėjo
grupėse vykdomas pedagogų veiklas, kurias vėliau aptarė.
Kadangiprojektopartneriaigamtosaugosirekologijossrityse
žengiadartikpirmuosiusžingsnelius,stebėtiirsusipažintisu
„Purienos“veiklajiemsbuvoneįkainojamapatirtis.Dienaibai
giantisviešniasir„Purienos“gamtosauginiokomitetokomandą
subūrėkūrybinėsdirbtuvės–visi linksmaikūrėkostiumusiš
įvairiausiųantriniųžaliavų.
AntrąjąmobilumovizitodienąviešniosišLatvijosirEstijos

lankėsiKėdainiųmokyklojedarželyje „Vaikystė“ ir lopšelyje
darželyje „Pasaka“, kur susipažino su įstaigų gamtosaugos
idėjųpuoselėjimu,žaliosiomiserdvėmis.Vėliauugdytiniųlaukė
pažintissuKėdainiųmiestosenamiesčiu ir vizitas į Janinos
MonkutėsMarksmuziejų.

Gam to sau gi nis ug dy mas TrečiojimobilumovizitodienaprasidėjosusitikimuKėdainių
rajonosavivaldybėjesumeruSauliumiGrinkevičiumi.Rajono
merasdomėjosisvečiųugdymoįstaigomisirpristatėKėdainių
miestą,švietimosistemą.
Kovo9d.Kėdainiųmokyklojedarželyje„Puriena“vykotarp

tautinėgamtosauginėikimokyklinio,priešmokyklinioirpradinio
ugdymopedagogųmetodinėkonferencija„Aplinkosauginisug
dymas–naujosmintys,patirtysirperspektyvos“.Konferencijoje
savoįstaigųgamtosauginesveiklaspristatėdaugybėLietuvos
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų,

Projekto dalyvės stebi veiklas „Purienos“ grupėse
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Apiešvietimąpastaraisiaismėnesiaiskalbavisi,diskutuoja,
kaipmokyti,komokyti,kieklaikomokyti,koksturibūtimoky
tojasirmokinys...Taigiklausimai,klausimai,klausimai...Deja,
dažniausiai apie ateitį. Betmums,mokytojams, reikia dirbti
šiandien,reikiamokytiirugdyti.Kaipmūsųmokyklospedago
gaiatliekasavomisiją tokiaissudėtingaisLietuvosšvietimui 
laikais?
Pirmiausia,mokytojai daugmokosi patys.Tarptautiniai ir

respublikiniaiprojektaiyrakasdienybė.Didžiausia tokiųpro
jektų vertė –mokytojai išmoksta dirbti netradiciniaismeto
dais irnebijovisataipritaikytimokydami.Žinoma, jaunieko
nenustebinsi informacinių komunikacinių technologijų (IKT) 
naudojimupamokose.Atnaujintoslietuviųkalbosprogramos–
ne vienaimokyklai didelis finansinis iššūkis.Mūsų įstaiga
bendruomenei nupirko prieigą prie internetinės bibliotekos
„Vyturys“.Mokiniai gali ne tik skaityti knygas, bet ir susipa
žintisukūrinionagrinėjimoaspektais.Mokslometųpradžioje
kilodiskusijadėlpratybųpirkimo.Kaipirkiekvienuklausimu,
pirmiausia,žmonėsdalijasiįdvipriešingaspuses:reikia–ne
reikia.Mokyklaatsidurianuomonių taikinyje.Kądaryti?Dis
kutuojamesu tėvais, sumokiniais. „Edmodo“ aplinka, kurią
administruotimokadaugybėmokyklosmokytojųirdardaugiau
mokėskitaismokslometais, leidžiapatikrintimokiniųžinias,
bendrauti,bendradarbiautiirkauptisavoarchyvus.Mokykloje
dažnaikintamokiniųmokymosimotyvacija,bettechnologinės
priemonėsdominaįvairiųgabumųugdytinius.Tikslingaipanau
dojęšį„vaikųinteresą“perįvairiųdalykųpamokas,mokytojai
gali tikėtis kiekvienomokinio sėkmės. Pedagogai naudoja
irkitusIKTįrankius,kuriuosmokiniai itindžiugiaipriima.Tai
„Kahoot“ (viktorinos), „PurposeGame“ (mokomieji žaidimai),
„LearningApps“ (pamokosmedžiagai įtvirtinti), „Prezi“ (pri
statymams kurti, projektinei veiklai), „MoveMaker“ (vaizdo
medžiagaiapdoroti).Pirmuosiusžingsniusmokytojaižengia
irkurdamivaizdopamokas.
Netradiciniougdymodienosdažnamatrodonereikalingos,

nesperjasnevykstapamokos.Paradoksas–norimenetradi
ciškaimokytis,betskeptiškaižiūrimeįtokiasveiklas.Bereikalo,
nesaugančiamžmoguireikiamokytisvisko:bendrauti,pažinti
aplinką,dairytispogimtąjįmiestą,susipažintisuistorija,įdomio
misvietomisirįdomiaisžmonėmis.Gimtasismiestas–taine
tikkeliasišnamųįmokyklą,yradaugkeliųirtakelių,vedančių

Dzūkijospagrindinėmokykla–kitokiaugdymoįstaiga...

įdomybių link.Alytaus kraštotyrosmuziejus – neišsenkantis
netradicinėsugdomosiosveiklosšaltinis.Sunkuirsuskaičiuoti,
kiekmokyklosmokiniųpatyrėkūrybinioirpažintiniodžiaugsmo
akimirkų.Mūsų įstaigamoka išmintingai panaudotimokinio
krepšeliolėšas,skirtaspažintineiveiklai.
Mokinio pažangosmatavimas – dar vienas šiuolaikinės

mokyklospožymis.Kądaryti,kadkiekvienasvaikaspajustų
mokymosisėkmę?Žinoma,reikiapadėtisuvoktisavorezulta
tus,pamatuotižiniasirnumatytitolesnįkelią.Tainetikgražūs
žodžiai,betirjaumokyklojepadarytasdidelisdarbas,dalykų
metodinėsegrupėsemokytojaisukūrėpažangosmatavimolen
teles.Matuojamakiekvienougdytinioindividualipažangaleis
numatytitobulėjimosritisnetikmokiniui,betirdarbobūdus,
metoduspačiammokytojui.
Integruotasugdymasneatsiejamamūsųmokyklosdalis.Jau

tapotradicijakurtiilgalaikiusintegruotusprojektus,kaivieną
temąpamokojedėstokeliskirtingųdalykųmokytojai.Tokiaug
dymoprocesonaujovėleidžiamokytojamsdalykoturinįišnag
rinėtiišsamiau.Mokiniaipamokojesulaukiadaugiaudėmesio,
individualiųkonsultacijų,pamokatampaįdomesnė,įtaigesnė.
Mūsųmokyklos gamtosmokslų, technologijų, inžinerijos,

menųirmatematikos(angl.Science,Technology,Engineering,
Arts,Mathematics–STEAM)klasėjesustiprintasEuroposkalbų
irIKTmokymas.Šiosklasėsmokiniaisukuruojančiumokyto
jupasirenka temą irkelismėnesiusatliekakūrybinį tiriamąjį 
darbą.Taip jiesusipažįstasumokslinio tiriamojodarbopra
džiamoksliu.
„LionsQuest“ gyvenimo įgūdžių programa (pradinukams

„Laikaskartu“,paaugliams„Paauglystėskryžkelės“)ugdomū
sųmokyklosmokiniųemocinįintelektą.Vaikaiįgyjažiniųapie
gyvenimątarpžmonių,mokosisuprastiemocijas,jasvaldyti,
betsvarbiausia–mokydamiesiempatijosugdosiasmeninęir
socialinękompetencijas.
Nėra„gerų“ir„blogų“mokyklų.Kiekvienaugdymoįstaiga–

ypatinga,kitokia,išsiskirianti iškitų.Kokiosreformosbebūtų
vykdomos,mūsųmokyklosmokytojųsiekis–padėtikiekvienam
vaikuipajustimokymosisėkmę.

Da lia PA LEC KIE NĖ
AlytausDzūkijospagr.m-klospradiniųklasiųmokytojametodininkė

Da nu tė VENC LO VAI TIE NĖ
Lietuviųkalbosmokytojametodininkė

viešniosišLatvijosirEstijos.Lektorius,Lietuvosžaliųjųjudėjimo
GamtosauginiųmokyklųprogramoskoordinatoriusRenaldas
Rimavičius,apžvelgėLietuvosmokyklų,dalyvaujančiųGamto
sauginiųmokyklųprogramojepatirtį,pasidžiaugėnuolatgau
sėjančiutokiųįstaigųbūriuirpristatėprogramosreikalavimus.
VšĮKolpingokolegijosekoturizmostudijųprogramosdėstytojas
SauliusKromalcassavopranešimepateikėdaugybęmetodųir
būdų,skatinančiųmotyvacijądirbtigamtosaugosklausimais.
Per konferencijos refleksiją vyko vaikųmadųšou, kurbuvo
demonstruojamitėveliųirvaikųsukurtiapdaraiišantriniųža
liavų.Įšįrenginįįsitraukėir„Purienos“gamtosauginiokomiteto
narės,viešniosišLatvijosirEstijos.Šaliųatstovėspristatėsa
vokomandoskūrybiniųdirbtuviųdienosrezultatą–apdarąiš
antriniųžaliavų.Kiekvienasdalyvis,klausydamaspranešimų
apieLietuvos,LatvijosirEstijospatirtįgamtosauginiougdymo
klausimais,atradokažkąnauja,naudinga,kągalėspritaikyti
savodarbe.
Priešpaskutiniąjąmobilumo vizito dienąKėdainiųmokyk

losdarželio„Puriena“pedagogaidraugesu„NordplusJunior
2016“programosprojekto„Baltijosšaliųekologijosirsveikos
gyvensenosratas“partneriųinstitucijųdelegacijomisišLatvi
josirEstijos,įstaigos„Nykštukų“grupėsvaikaisirjųtėveliais,
KėdainiųKolpingo šeimos nariais vyko į pažintinę kelionę.

AplankytasKaunobotanikossodas–taiišskirtinėpirmojivai
kųpažintissubotanikossodeaugančiaįvairiaaugmenija,jos
išsaugojimu.TaippatsurengtaekskursijapoTadoIvanausko
zoologijosmuziejų,edukacinėpamokėlė.
Paskutiniąjądienąprojektokomandaaptarėvisądarbingą

savaitę.Susitikimolūkesčiaipasiteisino–ikimokykliniougdymo
pedagogėsdžiaugėsigautomisžiniomisgamtosaugosklausi
mais,ypačkonferencijojeišgirstainformacijaapieprojektus,
veiklas,patirtį,skatinančiąvaikusdomėtisgamta,jąsaugoti.
Aptartitrečiojomobilumo,kurisvyksgegužęEstijoje,Kohtla
Jarvemokymocentro „Intellekt“privačiamedarželyje „Mesi
mumm“,planai.Projektodalyviamsįteiktisertifikatai.
VisaKėdainiųmokyklosdarželio „Puriena“ bendruomenė

džiaugiasi,kadturėjogalimybępriimtiprojektopartneriussavo
institucijoje,įgytinaujospatirtiesir,žinoma,pasidalytisavąja.
Kėdainiškiai,išlydėjęsvečius,jauruošiasinaujammobilumo
vizitui – juk tik nuoširdus atsidavimasdarbui suteikia naujų 
jėgų,minčiųiridėjųateitiesprojektams.

Bi ru tė NA RU ŠE VI ČIE NĖ
Kėdainiųmokyklos-darželio„Puriena“direktorė

Do vi lė KLI MA VI ČIE NĖ
Projektųvadovė
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Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultete balandžio
pabaigojepradėjoveiktiUgdymomokslųinstitutas(UMI).Jo
paskirtis–keltiLietuvospedagogųrengimąįnaująkokybinį
lygmenį,sukuriantišskirtinesgalimybesVilniausuniversitete
rengtimokytojusirtobulintijųkvalifikaciją.
UMI suvienysVilniaus universiteto Pedagogikos centro,

Edukologijoskatedros irŠvietimopolitikoscentrovykdomas
veiklas:gretutines*irprofesines**pedagogųrengimostudijas
beimokytojų kvalifikacijos tobulinimą, edukologijos studijas,
ugdymomokslųkrypties iršvietimopolitikosmokslinius tyri
mus,jųsklaidąirkt.
„UMItinklasaprėpspačiasįvairiausiassuugdymomokslais

susijusiassritisirveiklas.Turimepajėgiąkomandą,kurigaliiš
esmėsatnaujintiLietuvospedagogųrengimosistemąirugdy
momokslus“,–teigiaFilosofijosfakultetodekanasprof.Arūnas
Poviliūnas.

Filosofijos fakultetoUMI siūlo naująmokytojomodelį: tai
turėtųbūtitalentingasugdymomokslųspecialistas,išlaikantis
ryšiussuakademinebendruomene.„Vienadidžiausiųpeda

gogųrengimobėdųyrata,kadmokyklosedirbantysmokytojai
atitrūkstanuomokslinįžinojimąkuriančiosakademinėsben
druomenės.Taipatsirandasąlygųprarastipasitikėjimąsavo
žiniomis,mokymometodais,oilgainiuiirsavoprofesija“,–pa
stebiprof.A.Poviliūnas.
Papildomai,bendradarbiaujantsuVilniausGediminotechni

kosuniversitetu,verslopartneriaisirVilniausmiestosavivaldy
be,šiuometudedamosvisospastangos,kadVUPlanetariume
atsirastų gamtosmokslų, technologijų, inžinerijos,menų ir
matematikos (angl.Science,Technology,Engineering,Arts,
Mathematics–STEAM) laboratorijųkorpusas.Jamenorima
įkurtiaštuoniaslaboratorijas:gyvybėsmokslų,chemijos,fizikos
irastrofizikos,inžinerijos,vizualausprogramavimo,mobiliųjų
technologijųirrobotikos,šviesostechnologijųirskaitmeninės
gamybos.Planetariumasfunkcionuotųkaipedukacinisveiklos
centras:mokiniailaboratorijosemokytųsityrinėti, jauniejiVU
mokslininkaidirbtųsumokiniaisirkartumokytųsimokslųdi
daktikos,mokytojai,atvažiuosiantyskeltikvalifikacijos,turėtų
galimybęatnaujinti savo specialybių žinias, o edukologai ir
psichologaigalėtųtyrinėtiugdymo(si)procesus.STEAMlabo
ratorijosbūtųkaipbazėstiprintiuniversitetoirmokyklųryšius.

VU inf.

*VU stu den tai, stu di juo jan tys pa gal stu di jų pro gra mą, ati tin
kan čią ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se mo ko mus da ly kus, per 
stu di jas ga li įgy ti pro fe si nę pe da go go kva li fi ka ci ją, su tei kian čią 
tei sę ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se dirb ti da ly ko mo ky to jais, pa
si rin kę gre tu ti nes stu di jas „Da ly ko pe da go gi ka“ ar ba pa gal 
in di vi du a lų stu di jų pla ną.

**Tu rin tys aukš tą jį uni ver si te ti nį iš si la vi ni mą sri ties, ati
tin kan čios ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se mo ko mus da ly kus, 
ga li įgy ti pro fe si nę pe da go go kva li fi ka ci ją, su tei kian čią tei sę 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se dirb ti da ly ko mo ky to jais, įsto ję į 
me tus trun kan čią pro fe si nių stu di jų pro gra mą „Mo kyk los 
pe da go gi ka“.

Vilniausuniversitetaspasiruošęsatnaujintipedagogųrengimą

Ugdymoįstaigomssiūlomesaugiosemocinėsaplinkossiekti
pasinaudojantmoksliniaistyrimaispagrįstaisirlaikoišbandytais
instrumentais–prevencinėmisprogramomis„Zipiodraugai“,
„Obuoliodraugai“ir„Įveikiamekartu“.
Kviečiameugdymoįstaigasteiktiparaiškasdalyvautitarp

tautinėje programoje „Zipio draugai“ ir jos antrojoje
dalyje „Obuoliodraugai“,programoje „Įveikiamekartu“
2017–2018m.m.
Šiosankstyvosiosprevencijosprogramosskirtosvaikųsocia

liniamsiremociniųsunkumųįveikimogebėjimamsugdyti:moko
suvoktiirkalbėtiapiejausmus,įdėmiaiišklausyti,susidraugauti
irišsaugotidraugystę,kreiptispagalbosirpadėtiaplinkiniams,
įveiktivienišumą,atstūmimą,patyčiasarpriekabiavimą,spręsti
konfliktus,lengviauišgyventipokyčiusirnetektis.Programos
padedaužkirstikeliąįvairiomspriklausomybėms,patyčioms,
smurtui,(auto)destruktyviamelgesiuiirgerintibendrąemocinę
vaiko savijautą.Kiekvienaprograma įgyvendinamaugdymo
įstaigojevieneriusmokslometus.
Tarptautinėprograma„Zipiodraugai“yraskirta6–7metų

vaikams. Jivykdomaikimokykliniougdymoįstaigųpriešmokyk
linėsegrupėse,visųtipųbendrojougdymomokyklųpirmosiose
klasėse,pailgintosdienosgrupėse,vaikųdienoscentruoseir
globosnamuose.Programavykdoma lietuvių, lenkųar rusų
kalbomis.

Vaikolabui Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo
2000m.Jojejaudalyvavodaugiaukaip175tūkst.vaikų,pa
ruoštaapie4,3 tūkst.pedagogų išvisųapskričių.Programa
įgyvendinama34pasauliošalyse.
Tarptautinėprograma„Obuoliodraugai“yraskirta8–10

metųvaikams. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys arba
antroji dalis. „Obuolio draugai“ įgyvendinami visų tipų ben
drojougdymomokyklųpradinėseklasėse,pailgintosdienos
grupėse,vaikųdienoscentruoseirglobosnamuosekolkastik
lietuviųkalba.Priešiosprogramosgaliprisijungti„Zipiodraugų“
programojedalyvavęirnedalyvavęskirtingųgebėjimųvaikai.
Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo

2012m.Jojedalyvavodaugiaunei20tūkst.vaikų,paruošta
beveiktūkstantispedagogų.
Programa„Įveikiamekartu“yraskirta9–11metųvaikams 

irvykdomavisųtipųbendrojougdymomokyklųpradinėsekla
sėse,pailgintosdienosgrupėse,vaikųglobosnamuoseirvaikų
dienoscentruoselietuviųkalba.
Lietuvojeprograma įgyvendinamanuo2006m.2,3 tūkst.

pedagogų iš visų apskričių yra įgiję programos pedagogo
kvalifikaciją.

Ugdymoįstaigos,pageidaujančios2017–2018m.m.įsitraukti
įaukščiauišvardintasprogramas,užpildytasdalyvioparaiškas
galisiųstiVšĮ„Vaikolabui“ikigegužės31d.paštu,faksuarba
elektroniniupaštu.
Programųparaiškųformos,išsamiinformacijairkontaktai–

www.vaikolabui.lt.
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Mokyklose

Įvairūstyrimairodo,kadšiuolaikiniaimokiniai,
nepaisantmokytojų ir tėvųpastangų,nėra labai
aktyvūs skaitytojai. Kai 2016uosius Lietuvos
RespublikosSeimaspaskelbėBibliotekųmetais,
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijamielai prisijungė
priešiemsmetamsskirtųrenginiųirsavoruožtu
organizavo tarpdalykinį projektą „Knyga– langas į pasaulį“. 
Projektu buvo siekiamane tik didinti bibliotekų įvaizdžio ir
skaitymopatrauklumąmokiniams,betirsupažindintijuossu
bibliotekųtinklu,atskleistibibliotekųpaslaugųįvairovę,pakviesti
gimnazistusaktyviaunaudotismokyklos irmiestobibliotekų
paslaugomis.
Projektąprasmingaipradėjogimnazistųsukurtasreklaminis

filmukas„Nuotykisbibliotekoje“,kuriopersonažasišpradžiųį
bibliotekąeinaverčiamasmokytojo,betvėliautensusipažįsta
sumerginairpradedaskaitytiknygas.Perprojektąvisųkla
siųmokiniaisužinojodaugnaujaapiebibliotekas ir išbandė
praktinesveiklas:spaliomėnesįaplankėmiestobibliotekas,
organizavodalykinesknygųparodasirknygųsuautoriųau
tografais parodėlę,maketavo elektronines knygas, rengė
fotografijųalbumą,dalyvavokūrybinėsedirbtuvėse „Knygos
instaliacija“.Mokytojaiorganizavonetradicineslietuviųkalbos,
istorijosirmatematikospamokas,protųmūšį„Skaitau–daugiau

Su do min ti kny ga –  
misijaįmanoma?

žinau“, vyko filmų
peržiūros, o gruo
džiomėnesį, artė
jant šv.Kalėdoms,
organizuota akcija
„Padovanok knygą
mokyklos bibliote
kai“. Įgyvendinome
irLietuvojepopulia
rėjančiąidėją„Kny
gaturirastisavona
mus“ – gimnazijos

koridoriujeįrengtoslentynos,kuriosegalimapaliktiperskaitytas
nereikalingasknygasarbarastisaumieląknygą.
Projektopradžiojeirpabaigojevykdytamokiniųapklausa,ku

riasiektaišsiaiškintigimnazistųskaitymoįpročius,kaipdažnai
naudojamasigimnazijosirmiestobibliotekųpaslaugomis.Džiu
gina,kadprojektuibaigiantismokiniainurodėpradėjędažniau
naudotisbibliotekųpaslaugomis,beto,pateikėsavonuomonę,
kokiasknygasturėtųperskaitytibendraamžiai.
Projektaspadėjo išsiaiškinti, kaddalis gimnazistųmieliau

skaitoelektroninesknygas,kuriasatsisiunčia į išmaniuosius
telefonus.Elektroniniųknygųdaugėjairmūsųgimnazijosskai
tykloje.Jeiguprojektasbentkelisgimnazistussudominoknyga
irpaskatinodažniauskaityti,vadinasi,jisnebuvobeprasmis.

Jo lan ta GU TAUS KAI TĖ-JA NU LE VI ČIE NĖ
Vilniaus„Laisvės“g-josdirektoriauspavaduotojaugdymui,

projektokoordinatorė

KovąJonavos „Lietavos“pagrindinėjemokyk
lojeorganizuotasprojektas„Baltųšaliųliteratūros
savaitė“.Jįinicijavorajonomokyklųbibliotekininkų
metodiniobūrelionariai.Projektotikslas–populia
rintiskaitymą,giminiškųtautų–LietuvosirLatvi
jos–literatūrą,kultūrą,bendradarbiavimą,gerinti
mokiniųskaitymogebėjimus.
Baltų šalių savaitės renginius pradėjo dailės

mokytojaAuksėDraugelienė.Jiseptintųklasiųmo
kiniamsvedėpamoką„Latviųtautiniskostiumas“.
Vaikaisusipažinosu latvių regionamsbūdingais
tautiniais kostiumais, piešė atskiras detales ir
ornamentus.
Vienadienabuvoskirtalatviųliteratūrosskaity

mamssuvyresniųjųklasiųmokiniais.Penktokai
susipažinosuRutosSkrebelėsknygos„JanioB.dienoraštis“
herojumi,skaitėištraukas,oaštuntokai–suMairosDobelės
knygos„Neteisingogyvenimomokykla“herojėsMėtossiekiu
pritaptipriebendraamžių,kalbėjoapiejospatiriamaspirmąsias
jausmųaudras.Skaitymaivykoperlietuviųkalbosirliteratūros
pamokaskartusumokytojaLoretaLenčiauskiene.
InformaciniųtechnologijųmokytojaGiedrėRamanauskaitė

Kedikienėaštuntosklasėsmokiniamsvedėintegruotąpamoką
„Latvijos tautinių raštųmotyvai“. Sumažiausiais „Lietavos“
mokyklosmokinukais,pirmokėliais,skaitėme latviųpasakas
išknygos„Gražiausioslatviųpasakos“irAnosSaksėsknygos
„Milžinošauksmas“.Vaikaiklausėsisekamųpasakųoriginalo
kalba,ieškojopanašiaiskambančiųžodžių.
Paskutinę kovo dienąmokykloje vyko baigiamasis rengi

nys–integruotageografijosirmuzikospamoka„Baltųšalys“.
PamokąvedėmokytojosVaivaIvinskaitėirBirutėKrievinienė.

Baltųšaliųsavaitė

ŠeštosklasėsmokiniaisusipažinosuLatvijosgamta,kultūra,
istoriniupaveldu,liaudiesinstrumentais,atlikoįvairiasmoky
tojųpateiktasužduotis.Mergaitėslatviškaipadainavoliaudies
dainą„Apiemeilęirrožes“,šeštokėMildaskaitėpadavimąapie
Latvijosvėliavą.Visąsavaitęmokyklosbibliotekojeveikėlatvių
literatūrosparoda.Kiekvienądienąvaikaiatsakydavoįdienos
klausimąapieLatviją.
Latvijosmokyklostaippatprisijungėpriešioprojekto.Susipa

žinosulietuviųautoriųliteratūra,gamta,kultūra,gaminonacio
naliniuspatiekalus.Visaprojektoinformacijaskelbtasocialinio
tinklo„Facebook“paskyroje„Baltųšaliųliteratūrossavaitė“.
Persavaitėsrenginiusformavositeigiamaspožiūrisįskaity

mą,išaugosusidomėjimasgiminiškostautoskultūra.

Vio le ta LEI GIE NĖ
Jonavos„Lietavos“pagr.m-klosbibliotekininkė
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Jaupenkeriusmetusiš
eilėsKaunoJuozoUrbšio
katalikiškojepagrindinėje
mokykloje organizuoja
masedukacinisprojektas
„Kūrybinės dirbtuvėlės“,
skirtasDainavosmikro
rajono priešmokyklinio
ugdymo įstaigų auklėti
niams.
Dažnas šešiametis,

paklaustas, ar nori eiti į
mokyklą, atsako „taip“.
Priešmokyklinukaidarsunkiaiįsivaizduojamokyklosgyvenimą,
todėldažnaiapietaiklausinėjatėvelių,auklėtojų,vyresniųbrolių
irseserų.Siekdamipatenkintibūsimųjųpirmokėliųsmalsumą,
nutarėmerengtiprojektą,perkurįdarželinukaigalėtųsusipa
žinti sumokykla.Taip atsirado edukacinis projektas „Menų
dirbtuvėlės“, skirtasDainavosmikrorajono priešmokyklinio
ugdymo įstaigų auklėtiniams.Pirmaisiaismetais apsilankyti
mokyklojepakvietėmeKaunovaikųlopšeliodarželio„Pasaka“
vaikus.Kadangimūsųįstaigojevykdomaskryptingasmeninis
ugdymas,siūlomasveiklassiejomesumenųmokymu.Pasi
skirstęįgrupeles,darželinukaiapsilankėketuriosedirbtuvėlėse.
„Darbštuoliukodirbtuvėlėje“ketvirtokaimokėsavomažuosius
draugusišbuitiniųatliekųsukonstruotigražųdarbelį,dirbtuvė
lėje„Kuriamepasaką“kūrėirinscenizavopasaką,dirbtuvėlėje
„Mūsųpirmojiknygelė“ išnupieštųraidžiųsupiešiniaiskūrė
bendrąknygelę,odirbtuvėlėje„Kviečiameįratelį“šoko,dai
navoiržaidėlietuviųliaudiesžaidimus.Perveiklasbūsimieji
pirmokėliaibenttrumpamtapotikraismokiniais.
Įvairikūrybinėveikla,bendrodarborezultataisuteikėdaug

džiaugsmo,smagausbendravimoakimirkųnetiksvečiams–

Graži 
bendrystė

darželio „Pasaka“auklėtiniams,bet irmūsųmokyklosmoki
niams.Taipatsiradotradicija–kiekvienąpavasarįpasikviesti
kaimyninių lopšeliųdarželių auklėtinius.Renginio nekantriai
laukianetikdarželinukai,betirmūsųmokiniai.Jiemstaiirgi
nauja,smagipatirtis.
Kasmetorganizuojantšįrenginįkildavonaujųkūrybiniųidė

jų.Jomsįgyvendinti ieškojomenaujųdarboformų.Taipšios
„Menųdirbtuvėlės“ išaugosavo„senusmarškinėlius“ ir tapo
„Kūrybinėmisdirbtuvėlėmis“.
Ugdymasmenuyraneatsiejamasnuokūrybiniomąstymo.

Vaidindami,žaisdami,kurdamiįvairiusmenodirbinius,mokiniai
mokosikūrybiškaimąstyti,tadšiaismetaispraplėtėmenetik 
ugdymo įstaigų, dalyvavusių projekte, ratą, bet ir įtraukėme
naująveiklą,paremtąEdwardodeBonokūrybiniomąstymo
mokymu.
Šibendraveiklasuteikėdauggerųemocijųdarželinukams

irmokiniams.
La ri sa KO LĖ DIE NĖ

KaunoJuozoUrbšiokatalikiškospagr.m-klos
pradiniųklasiųvyr.mokytoja

BalandįMarijampolėsRimantoStankevičiauspagrindinėje
mokykloje vyko rusų kalbos projekto „Gebėjimas pamatyti
stebukląpaprastume–išmintiespožymis“(rus.„Способность
видетьчудесноевобыкновенном–неизменныйпризнак
мудрости“)baigiamasisetapas–6–8klasiųmokiniųmeninio
skaitymo konkursas.Konkurso organizatorės – rusų kalbos
mokytojaVitalijaLukšytėirbibliotekosvedėjaLaimaVaičiūnie
nė.Šiorenginiotikslas–skatintimokiniusdomėtisrusųkalba,
bendrauti,ugdytiskultūrinę,viešojokalbėjimokompetenciją,
atskleistiugdytiniųkūrybiniusgebėjimus.Svarbu,kadmokiniai
pasirinktuosetekstuoseišsiaiškinonežinomųžodžiųreikšmę,

Rusųkalbosmeninioskaitymokonkursas

sužinojo,kaiptaisyklingaijuostarti.Vaizdingusžodžius,posa
kiusvertėnaudodamiesižodynais,internetosvetainėmisirper
pamokasįgytomisžiniomis.Klausydami,kaipkalbakitiklasės
draugai ir vyresniųjų klasiųmokiniai, gebėjo ištaisyti tarties
klaidasirjaspaaiškinti.
Konkursokomisijavertinodalyviųmeninioskaitymoįgūdžius,

rusųkalbostaisyklingumą,grožinėsliteratūrosestetinįtekstų
prasmėsperteikimooriginalumą,artistiškumą,skaitovosceninę
laikyseną.Buvopaisomatekstosuvokimo:sakiniointonacijos,
skyrybosženklų,loginiųkirčių,pauzių,natūralaussvarbesnio
žodžiopabrėžimo,tekstoprasmėsperteikimoklausytojams.
Konkursedalyvavo19mokinių.Vertinimokomisijaatsakin

gaivertinodalyviųpasirinktuskūriniusir išrinkonugalėtojus.
Ivietąlaimėjo8aklasėsmokinysSimasLiorančas(mokytoja
V.Lukšytė)ir6bklasėsmokinėNeringaBanišauskaitė(moky
tojametodininkėHelenaMarkevičiūtė).Nugalėtojaiskelbiami
internetosvetainėjewww.stankeviciaus.lt.

Buvodžiugumatyti,kaipįtaigiai,drąsiai,kūrybingaimokiniai
demonstravonepriekaištingas rusų kalbos žinias.Konkurso
organizatorėV.Lukšytėpasveikinonugalėtojus, įteikėpadė
kasirpasidžiaugėrenginyjeapsilankiusiaismokiniųtėveliais,
broliais,senelėmis.

Ma ri jam po lės Ri man to Stan ke vi čiaus pagr. mklos inf.
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„Žmogui,kurisžino,kureina,pasaulisduodakelią.
Keliąįasmeninęlaimę,keliąįsėkmingoskarjerosviršūnę.“

DeividasStarasDžordanas

Visisvajojameapiesėkmingąkarjerą,okadtaineliktųtik
svajone,Švenčioniųprogimnazijosbendruomenėjauketvirtą
kartąkūrėsėkmingoskarjerosformulęirorganizavoKarjeros
dieną.Pagrindinisnepamokinėsveiklosrenginio„Karjerosdie
na2017“tikslas–suteiktimokiniamsžinių,sudarytigalimybę
suprastisave,savonorus,poreikius irgalimybes, jų ryšįsu
karjera.ProgimnazijosugdymokarjeraimokytojaLiudmilaSe
maško,aš,šiotekstoautorė,direktoriauspavaduotojaugdymui
IrenaStuglienė,mokytojai,klasiųauklėtojaistengėmės,kad
mokiniaikuodaugiausužinotųapieįvairiasprofesijas,stiprin
tųmokymosimotyvacijąirugdytųsiasmenines,bendravimo,
pažintinesirsocialineskompetencijas.

ŠiųmetėKarjeros dienabuvo itin gausi įvairių pasiūlymų.
Organizuotosveiklosatitikomokiniųamžių,polinkiusirporei
kius,nesprogimnazijosdėmesiocentreyrakiekvienasvaikas.
Dar prieš savaitę klasėmsbuvo pasiūlyta pagaminti rekla
miniusplakatus, išnešioti kvietimus, papuošti progimnazijos
erdves, kuriose vyksKarjeros dienos renginiai.Daugiausia
energijos reikėjoklasiųauklėtojamssutelkiantmokinius įgy
vendintiužsibrėžtustikslus,rūpinantis,kadvisosveiklosbūtų 
prasmingosirturiningos.Tadšventeiklasėsruošėsikruopš
čiaiiratsakingai.Netkeletąkartųaptartirenginioscenarijaus
buvosusirinkęugdymokarjeraikoordinacinėsgrupėsnariai,
klasiųauklėtojai.
Ankstyvą penktadienio rytą kiekviena klasė antro aukšto

koridoriujeįrengėprekyvietes.Antstalųišradingaiirestetiškai
išdėliojo prekes. Ir ko tik čia nebuvo: suvenyrų, papuošalų,
skaniausiųkulinariniųkepinių.Akysraibonuopavasarįskel
biančiųgėlių,paveikslų,žaislų.Betvienodalykonepastebėti

Svarbuatrastisave negalėjai–prieįėjimoįmugęstovėjodidžiulėkeitykla,kurioje
tautiniais drabužiais pasidabinusiosmergaitės pardavinėjo
senovėslietuviųpinigus–ilguosius.Sumanymas„atgaivinti“
vienąpirmųjų Lietuvospiniginių vienetų ir taip integruoti is
torijospažinimąįšiųdienųrealijaskiloJaunojomuziejininko
būrelionariams,šiuometuvykdantiemsprojektą„SeniejiLie
tuvospinigai“. Įsigijus ilgųjų,buvogalimanusipirktiypatingų
prekių,oprekybininkai,užprekęgavęneįprastųpinigų,vėliau
juosišsikeitėtojepačiojekeitykloje.Jauniejiprekybininkaitaip
nuoširdžiaiirįtaigiaisiūlėsavoprekes,taikėnuolaidas,kadbe
žioplinėjusieji,kogero,irbeniekoliko,nespirkovisi:draugai,
seneliai,tėveliai,mokytojaiiršventėssvečiai.
Gyvąjąprekybąkeitėaktųsalėjevykusioskūrybinėsdirbtu

vėlės.Kolvieniderėjosidėlkainos,kitisėmėsinaujųidėjų:iš
didžiulępatirtįturinčiotėčio,statybininkoJonoDiskos,mokėsi
suręstinamosienas,kartusuauksarankėmismočiutėmisSta
seŠabaniene,MarijaChmurinairNatalijaBičkuviene–nerti,
megzti,oFenijaPoklikajevamokėvertimažyčiuskaroliukus
irišjųgamintinuostabiausiusdirbinius–gėles,papuošalus,
stilizuotusmedelius.Daugmotyvuojančių istorijų apie tikslų
siekį,pergalesirpralaimėjimusbendramoksliamspapasakojo
kovųmenuspropaguojantisprogimnazijosmokiniųprezidentas
aštuntokasNatasBurokas.Jopasiekimaiirstendeblizgantys
medaliai, taurės, storas diplomų segtuvas ne vieną įkvėpė
užsibrėžtitikslusirryžtingaijųsiekti.„Kryptingaveiklasiekiant
kilniųtikslųgrūdina,darožmogųstipresnį.Jisneleidžialaiko
veltui, o savo energiją ir jėgas panaudoja aukštų rezultatų
siekiui“, – sakėNatas, pakalbintas progimnazijos laikraščio
„Mokinių balsas“ jaunųjų korespondentų. Išmone ir kūrybiš
kumu dirbtuvėlėse žavėjo popieriaus lankstymomeistreliai
ArtiomasGarbulis,DeimantasBurakas,4Datvirukųgaminto
jasKonstantinasPiatrachkairjomama,mokytojaAlaMana
čina.Nuostabiausiusmenokūrinius–paveikslusišgamtinių
žaliavų–pasigamintikvietėLietuviųliaudiestradicijųbūrelio
mergaitėskartusuvadoveMarijaGailiušiene.Kūrybinėsedirb
tuvėlėsesmalsuoliusviliojodarvienaypatingavieta–išmaniųjų
technologijųkampelis,persikėlęsišprogimnazijosedukacinės
laboratorijos.Čiapatkiekvienasgalėjopamatyti,kaipveikia

Kovo 20ąją,PasaulinęŽemės dieną,Gargždų „Minijos“
progimnazijojevykomokiniųkonferencija„Ekologinisherbas“.
Renginiotikslas–skatintimokiniusdomėtisgamtosmokslais,
formuotimoksliniomąstymoirtyrimoįgūdžius,ugdytiekologinę
kultūrą,kūrybiškumą,plėtotitarpdalykinęintegraciją.
Konferenciją pradėjo Klaipėdos rajonoAplinkos apsau

gosdepartamentoagentūrosvedėjasAlgirdasVaitkus.Savo 
pranešimejisapžvelgėmūsųrajonogamtosturtus,atkreipėdė
mesįįaktualiausiasaplinkosaugosproblemas–vandenstelki
niųiroroužterštumą,brakonieriavimą,šiukšlinimą.Konferenci
jątęsėjauniejimokslininkai.Gargždų„Minijos“progimnazijos7a
klasėsauklėtiniaiaptarėmokiniųekologiniusherbus.Piešdami
ekologinįherbą,mokiniaiturėjokūrybiškaiatsakytiįklausimus:
„Kągeraesupadaręs,puoselėdamasmussupančiosaplinkos
grožį?“,„Kaslabiausiaidžiuginagamtoje?“,„Kokiąekologinę
problemąlaikaupačiasvarbiausia?“,„Apiekąnorėčiausužinoti
perekologijospamokas?“,pateiktimintį,sentencijąarposakį,
išreiškiantįasmeninįpožiūrįįsupančiąaplinką.
JauniesiemsmokslininkamstalkinobiologijosmokytojaDalia

Razguvienė,informaciniųtechnologijųmokytojaRamintaBir
gėlienė,rusųkalbosmokytojaBirutėKaušytė,etikosmokytoja
LinaZubauskienė.
Įdomiųpranešimųatsivežėirkonferencijossvečiai.Gargždų

„Kranto“pagrindinėsmokyklosaštuntokaipapasakojoapietai,

PasaulinęŽemėsdieną–
mokiniųkonferencija„Ekologinisherbas“

kaipišradingaimokyklosbendruomenėtvarkoaplinką.Įdomių
idėjų,kaippatraukliaisutvarkytimokyklosaplinką,sutelkiant
tėvelius,mokinius,mokytojus,pranešime„Mūsųžemėgerumo
pilna“ pateikė irAgluonėnų pagrindinėsmokyklosmokinės.
Lapiųpagrindinėsmokyklosmokinėspateikėekologiniųherbų
analizę,tiriamuosiusdarbuspristatėirGargždų„Vaivorykštės“
gimnazijosauklėtiniai.
KonferencijabaigėsiGargždų„Minijos“progimnazijosetikos

mokytojosL.Zubauskienėskvietimuprisijungti prie tarptau
tinės „eTwinning“ programos projekto „Ekologinis herbas – 
#eTwPavasaris“.Organizatorės,Gargždų„Minijos“progimnazi
josmokytojosL.Zubauskienė,D.RazguvienėirR.Birgėlienė,
džiaugėsi,kadkonferencijojedalyvavoįvairausamžiaus,gebė
jimųirgalimybiųmokiniai.Šiandienmokytojaidažnaipastebi
vaikųbaimękalbėtiviešai,didesniamžmoniųratui.Šiojekon
ferencijojebuvodžiuguišgirstipuikiaiparuoštuspristatymus,
matytidrąsiaiirpasitikinčiaikalbančiusmokinius.Niekonėra
neįmanomo,svarbuturėtiviziją,pasitikėtisavojėgomisirne
bijotiiššūkių.Omokiniamsnorėtųsipalinkėtikurti,analizuoti,
ieškoti,siektiateitiestikslųirprisimintivienameišpranešimų
cituotusLuizosL.Heižodžius:„Pasaulįgalimearbasugriauti,
arbapagydyti.Taipriklausonuokiekvienoišmūsų.“

Gargž dų „Mi ni jos“ progjos inf.
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3Dspausdintuvas,konstruojamasrobotukas,šviesosefektai,
formuojantysnorimasfigūras,kaipveikiadarnematytosirtik
šiaismetaisįsigytoslazerinėsstaklės.Josvisųakysegraviravo
stiklą,okaidarbuieinantįpabaigąpaaiškėjo,kadantstiklo
išraižėužrašą„Karjerosdiena2017“,buvotiesiognuostabu.
Visasmoksloirtechnikospažangossubtilybes,kuriasanali
zuojairkuriųmokosiprogimnazijosmokiniaiperrobotikosir3D
modeliavimoužsiėmimus,parodėberniukaikartusumokytojais
AlinaBurairAleksandruPodnebesnovubeikonevisąlaisvalaikį
konstruojančiutėčiuValerijumiGarbuliu.
Perprogimnazijosradijąpaskelbusnetrukusprasidėsiančias

pamokaspraktinesveiklas„Kuriamekartu“,skambantsmagiai
muzikai,visiskirstėsiįsavodarbovietas.5–6klasiųmokiniai
kartusumamaMaryteMilaševskienevėlėvilną,padedamitėčio
GintautoKujaliokūrėstebukliukusišpaprasčiausiųpagaliukų,
kartusumokytojaMarinaPatašovamokėsidekupažomeno,
padedamimamosMarijosSadaunykienės irF.Poklikajevos
gamino papuošalus bei suvenyrus.Ypatinga, daug žinių ir
susikaupimo reikalaujanti veikla laukė septintokų.Tai buvo
šiųmetųnaujiena–darbasmišriosegrupėsetema„Robotika
ir elektronika“.Pasiskirstę į eksperimentinio litavimo, robotų
konstravimo ir konstrukcinėsmechanikos grupes,mokiniai
savoidėjasperkėlėįrealybę.Kartusujauminėtaismokyto
jaisAlinairAleksandrukonstravo„VEXIQ“robotus,parodė,
kaip,pasitelkusturimasžinias,patirtįirkantrybę,jauniekam
nereikalingidaiktaigalivirstismagiaisdaikčiukais.Vyriausieji,
aštuntokai,kartusuŠvenčioniųužkardospareigūnaisirjųvadu
AlgirduAndrulioniu„tyrinėjo“pasieniečioprofesijossubtilybes.
Peršįužsiėmimąbuvopatraukliaipristatytasdarbaspasienio
užkardoje, karjeros galimybės, atliktos praktinės užduotys,
privertusios pasijusti tikru pareigūnu. Progimnazija dūzgė
kaipavilys.Meistraibuvokantrūs,mokė,aiškino,kiekvienam
patarėirpadėjo.
Nepaprastai greitai prabėgo keletas šilto bendravimo va

landų.ProgimnazijosdirektoriusJurijusSemaškokiekvienam
Karjerosdienosnaujajammokytojuiįteikėpopadėkosraštąir
progimnazijosedukacinėjelaboratorijojepagamintąsuvenyrą.
Nepaprastaimalonubuvogirdėti įKarjerosdienąatvykusių
svečių–rajonosavivaldybėsadministracijosdirektoriausAn
driausŠarėjaus,Kultūros,švietimo,jaunimoirsportoskyriaus
vedėjosTeresosSansevičienės,teisėjo,progimnazijostarybos

pirmininkoAnatolijausJanuševskio,Švenčioniųužkardosva
doAlgirdoAndrulionioirhabil.mokslųdaktaro,profesoriaus,
buvusioprogimnazijosmokinioAleksandroDementjevo–pa
drąsinančiusžodžius.Jiesakė,kadsvarbiausiabūtismalsiam
iratkakliam,drąsiaisiekti,planuoti,veiktiirtikėtisėkme,nes
tik tamnusiteikęsžmogusdrįstanorėti,siekia tobulėti irku
riakonkrečiusveiklosplanus.A.Dementjevas,pasidžiaugęs
progasugrįžti į savomokyklą,prisiminęsmokyklos laikus ir
priešpenkeriusmetusvestąužsiėmimą,sakė,kadmokykla,
kuri dabar jauprogimnazija, kardinaliai pasikeitė.Pasak jo,
svarbuneišoriniai,ovidiniaipokyčiai.„Jūspasirinkoteteisingą
kryptį,atskleisdamivaikamsnaujausiusmokslopasiekimus,
mokydami juosdomėtisnaujovėmis,skatindamisavarankiš
kaimąstyti irkurti,–sakėlazeriųspecialistas,habil.mokslų
daktarasA.Dementjevas.–Jūsugdoteateitieskūrėją.“Gerų
žodžiųnegailėjoirįšventęatvykękolegos:Pabradės„Ryto“
gimnazijos direktorė,Švenčionių profesinio rengimo centro
direktoriauspavaduotojasugdymui,„Žeimenos“irZigmoŽe
maičiogimnazijųkarjerosugdymokoordinatoriai.OPabradės
„Žeimenos“gimnazistųgrupelėdalyvavoirveiklose,ypačjuos
sužavėjorobotikosirelektronikosužsiėmimai.
Per trečiąjąrenginiodalį,veiklųpristatymąrefleksiją,atsi

spindėjovisosklasiųvykdytosveiklosperpamokas„Kuriame
kartu“.Mokiniai atvirai džiaugėsi įgyta patirtimi ir sakė, kad
„išmokome,kaipsukurtigrožįnetikaplinkoje,betirnamuose,
kaippadarytinetiksave,betirkitąžmogųlaimingą“,„supra
tome,kadsvarbuatrasti širdžiaimieląužsiėmimą, įgyti kuo
daugiaužiniųirvisadakryptingaisiektiužsibrėžtotikslo,ne
bijotibūtipirmam“.

Karjerosdienapraėjosėkmingaiirturiningai.Jipateisinomo
kiniųinteresusirlūkesčius.Karjerosdienosveiklosbuvolabai
įvairios,dinamiškos ir įdomios.Jospalikodaugneišdildomų
įspūdžių,skatinoatrastisavyjeverslumogalių,mokėteisingai
pasirinktiateitieskelią.Taigišidienavisiemsleidopamąsty
ti,pasvajoti,okaikamgal ir ištikrųjų įvertintisavobūsimos
karjerosgalimybes.Nuoširdžiaidėkojamevisiems,atsakingai
padėjusiemsorganizuotiKarjerosdieną,svečiams–užšiltą
bendradarbiavimą.

Ire na STUG LIE NĖ
Direktoriauspavaduotojaugdymui

Antrus metus iš eilės per
mokinių pavasario atostogas
į Šiaulių 1ąją muzikosmo
kyklą rinkosimeno /muzikos
mokyklųmokytojai, vadovai,
ikimokyklinių įstaigųmuzikos
pedagogai, visi, kuriemuzikinį
ugdymąlaikoprioritetinesritimi
visuminiovaikųugdymosikon
tekste. Čia vyko respublikinė
metodinėpraktinėkonferencija
„Meno /muzikosmokyklų ug
dymokaitosaktualijos:kūrybi
nių ieškojimų iratradimų link“.
Konferencijos tikslas – aptarti
meno/muzikosįstaigųsituaciją,
kūrybiškųsprendimųir ieškoji
mųprielaidasteorinėse,instru
mentoirgrupinėsepamokose.
Direktoriaus pavaduotojos

ugdymuiKristinosVedeckienės,
mokytojųAstosKriščiūnaitėsir
AurelijosUrniežienėsiniciatyva
atsiradęsrenginyspritraukė15
lektoriųirbeveik70pedagogų
iš visos Lietuvos.Atvykusiųjų
geografijaplati:Vilnius,Panevė

Šiaulių1-ojimuzikosmokykla– 
kūrybiniųieškojimųiratradimų

trau kos cen tras
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BalandįPanevėžio„Žemynos“progimnazijojevykoŽmogaus
saugosdiena,kuriosvienasištikslų–surengticivilinėssaugos
funkcinespratybas„Darbuotojų,mokinių, lankytojųveiksmai
gresiantarsusidariusekstremaliosiomssituacijoms“.Perpra
tybas buvo siekiama įvertinti darbuotojų,mokinių, lankytojų
tinkamusveiksmus,gresiantarsusidariusekstremaliosioms
situacijoms.Taippatįvertintiekstremaliųjųsituacijųvaldymobei
viešosiostvarkospalaikymoirevakavimo,priešgaisrinėsap
saugosirgelbėjimo,pirmosiosmedicinospagalbossuteikimo,
informavimoirgrupiųnariųperspėjimopatirtį.Pratybųvadovu
mokyklos direktoriaus įsakymu buvo paskirtas direktoriaus 
pavaduotojasugdymui,ekstremaliųjųsituacijųvaldymogrupės
narysArūnasGabrilavičius.Per netradicinio ugdymodieną
netrūkoįvairiųrenginių.Džiaugiamės,kadprogimnazijosben
druomeneinuolattalkinasocialiniaipartneriai,kuriesuteikiamo
kiniamsįvairiųžiniųirpadedaorganizuotiprevencinesveiklas.
ŠiemetmokyklojelankėsiKaroprievolėsirkomplektavimotar

nybosvyriausiasisseržantasSauliusVėjelis.Svečias7–8klasių
mokiniamspapasakojoapieLietuvoskariuomenėsstruktūrąir
tarnybosbūdus.Pradinukaiišklausėmano,žmogaussaugos
mokytojosDaliosLiorančienės,paskaitą„Parazitai,kuriaisgali
apsikrėsti žmogus“. 5–6 klasiųmokiniai išgirdo pasakojimą
apiePanevėžiopaaugliųnusikalstamumoprevenciją.Taipa
pasakojoPanevėžioapskritiesvyriausiojopolicijoskomisariato
PanevėžiomiestoirrajonopolicijoskomisariatoBendruomenės
pareigūnųgrupėsvyriausiojispecialistėRenataGustaitienė.
Aštuntokaibuvosupažindintisukilniairgarbingaugniagesio
gelbėtojo profesija.Šiemet, kaip ir kasmet, apieugniagesių
darbą,jospecifikąpapasakojoPanevėžioapskritiespriešgais
rinėsgelbėjimovaldybosValstybinėspriešgaisrinėspriežiūros
skyriausvyriausiojispecialistėVilmaVaiginytė.Persusitikimą
buvomokoma,kaipelgtiskilusgaisruiirkaipsuteiktipirmąją
pagalbą.Mokyklos stadione vyko susitikimas suPanevėžio
apskritiesvyriausiojopolicijoskomisariatokriminalistiniųtyrimų
tarnybosKriminalistinioaptarnavimoskyriauskinologųgrupės
vyriausiaisiaispatruliaiskinologaisRaimonduBaranausku ir
TomuČernausku.Jiepristatėdutarnybiniusšunis:Grantąir
Diką.Mokiniaistebėjotarnybiniųšunųpasirodymą.
Potrijųįspėjamųjųgarsiniųsignalųvisimokiniaiirdarbuo

tojaiišsirikiavomokyklosstadione,oklasiųvadovairaportavo
apiesėkmingaiįvykdytąevakuacijąišprogimnazijospastato.
Organizuoti Žmogaussaugosdienąpadėjo ir ugniagesiai

gelbėtojai – susirinkusiesiems parodė savo techniką, auto
mobilius,mechanizmusirt.t.Mokiniaisusidomėjęapžiūrėjo

Irvėlgaudėugniagesiųgelbėtojųsirenos

metalokarpymožirkles,gaisrininkųkopėčias,galinčiaspakelti
netiki13aukšto.
Gerai,kadevakuacijavykodėltariamopavojausiratvyku

siems ugniagesiams neteko gesinti tikro gaisro.Dėkojame
socialiniamspartneriamsužpagalbąirrūpestįprogimnazijos
bendruomenėssaugumu.Nežinia,kadagaliužkluptinelaimė,
svarbubūtipasiruošusjąįveikti.Žiniųmokiniaigavotikraidaug.
Beliekatikėtis,kadjospadėssaugiaipraleistipavasarioatos
togasirišvengtinelaimingųatsitikimų.

Da lia LIO RAN ČIE NĖ
Panevėžio„Žemynos“prog-josžmogaussaugosmokytoja

žys,Kaunas,Marijampolė,Plungė,Jonava,Neringa,Joniškis,
Kupiškis,Marijampolė,Kelmė,Radviliškis,Šiauliai.
Pranešimųtematikaorientuotaįkeliasprobleminessritis:
 �meno/muzikosmokyklųugdymokaitosaktualijoskūrybiš
kaibesivystančiojevisuomenėje;
 � ugdymometodųirformųįvairinimogalimybės;
 � ugdymo(si) situacija ir kūrybiški atradimai instrumento
pamokose;
 � gerosios patirties sklaida ir inovacijosmuzikos teorijos
pamokose;
 � kolektyviniokūrybingumougdymo(si)galimybėsansamblio,
choro,orkestropamokose;
 �mokinioindividualumas,jopažinimas,individualiospažan
gosmatavimopatirtis.

Itin reikšmingi plenarinio posėdžio lektorių pasisakymai.
Lietuvos kariuomenėsStrateginės komunikacijos departa
mentoInformaciniųoperacijųskyriausviršininkaspulkininkas
leitenantasLinasIdzelispabrėžėpilietiškumugrįstougdymo
svarbą,atskleidėžiniasklaidosįtakąinformaciniųkarųkonteks
te.Šiaulių universitetoSpecialiosios pedagogikos katedros

docentėdr.LinaMiltenienėgvildenokiekvienovaikoasmeny
bėsūgtiesir(ne)formaliojošvietimomisijosklausimus,Šiaulių
miestopedagoginėspsichologinėstarnybospsichologėAsta
Vilčiauskienėkalbėjoapiepozityviųpedagoginiųsantykiųska
tinimą,atsakymųįretorinįklausimą„KodėlmokytojoEQgali
būtisvarbesnisužIQ?“ieškojoŠiauliųuniversitetosocialinių
mokslųdoktorantėAstaKriščiūnaitė.
Žodinius pranešimus keitė praktiniai.Chorinio dainavimo

technikosplėtojimoirkūriniųišpildymoypatumaisdalijosiŠiau
lių1osiosmuzikosmokyklosmokytojosDainaKavaliauskienė
irGintaPalujanskienė,muzikavimoinstrumentaisįgūdžiusrodė
ankstyvojoneformalausmuzikiniougdymogrupėsvaikaiirjų
mokytojaGitanaUrbonienė.
Konferencijojeaptartadaugybėaktualiųklausimų,betdar

daugiaujųiškilo.Tadpometųrenginioorganizatoriaipakvietė
vėlatvyktiįŠiaulių1ojojemuzikosmokyklojevyksiančiąkonfe
rencijąirkartuieškotiatsakymųįaktualiusmuzikiniougdymo(si)
klausimuskūrybiškaibesivystančiojevisuomenėje.

Šiau lių 1osios mu zi kos mklos inf.
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Lopšeliuose-darželiuose

Vaikaiįpasaulįateinaviskątyrinėdami,klausinėda
miirišbandydami.Begaloįvairusirįdomuspasaulis
prabudinagyvąmažyliosusidomėjimą,suteikiapaska
tąžaisti,imtisdarbinės,meninėsirkitosveiklos.Betne
viskąvaikas,savarankiškaibendraudamassugamta,
suprantateisingai,nevisadaformuojasigerisantykiai
suaugalais,gyvūnaisirpan.Dirbantsumažaisiais,
daugdėmesioskiriamagalimybeipajaustiartimesnį
santykį su gamta, aktyviai joje veikti, plėsti gamtos
pažinimo patirtį. Ikimokykliniame amžiuje formuotis
vaikoirgamtossantykiuisudarytospalankiossąlygos.
Siekdamiugdytimeilęgamtai,atsakomybėsjausmą,
formuotivertybinesnuostatas,Šiauliųlopšeliodarželio
„Žiogelis“pedagogaidaugmetųdėmesįskiriavaikų
ekologiniamugdymui.

„ŽaLIOjISaLa“IKImOKyKLINėjEįSTaIGOjE

Viešojojeerdvėjekylavisdaugiaudiskusijųapietai,kąmūsų
vaikaižinoapiegamtą,augalus,kaipjieužauga,kaipprižiū
rėti.Beto,pastaruojumetupastebima,kadvaikaiatitolęnuo
darbinėsveiklosnatūraliojeaplinkoje,neturipraktinėspatirties:
stebėti,augintidaržoves,prieskonius,gėles,arbatžolesirpan.
Lopšeliodarželio„Žiogelis“pedagogaikartusuiniciatyvine

tėveliųgrupe,siekdamirealizuotiugdytiniųpažintiniusintere
sus ir taikyti patirtiniuspažangiusugdymometodus, nutarė
įstaigos teritorijoje įrengtidaržą,kuriamevaikaigalėtųprak
tiškai veikti patys.Dirbant darže, ugdomas vaikųekologinis
sąmoningumas.Ugdytiniaituriprogąpajustitikrądarboskonį
irvertę,įsitikinti,kadkiekvienassąžiningasdarbasyrasunkus.
Kartuformuojasicharakteriobruožai:jautrumas,kruopštumas,
atidumasirpaklusnumas,lavinamasprotas,ugdosiintelekti
niaigebėjimai.
„Žaliosiossalos“tikslas–skatintivaikųpažintinęirpatirtinę

veikląnatūraliojedarželioaplinkoje,ugdytiekologinėskultūros
pradmenis,formuotiteisingąpožiūrįįsave,aplinką,gamtą.
Siekdamisudomintivaikusgyvuojuaugalųpasauliu,įstaigo

jepradėjomeįgyvendintisodininkystėsidėją.Dirbdamidarže,
vaikaiišmokstaatidžiai,atsakingaiirsumeilerūpintisgyvąja
gamta,atliktižaliuosiuseksperimentusirdomėtisaugalųpa
sauliu,planuoti,taupiainaudotižemėsresursus,veiksmingai
išnaudoti turimąplotą,kurtiaplinką. Įsitraukę įbendrasdar
žininkystėsveiklas,vaikaiyra labiauatsipalaidavę,ramesni.

Projektas„Žaliojisala“

Augindamidaržoves,vaistažoles,visądėmesįtelkianeįužau
gintoderliausgausą,oįatradimodžiaugsmą.Visaispojūčiais
tyrinėdamiauginamusmaistiniusaugalus,susipažįstasusvorio
irdydžiomatais,skonių,spalvų,formųįvairove.
Kadangiužaugintiaugaląreikiapastangų,svarbu,kadvai

kuibūtųsuteiktalaisvėeksperimentuoti,kitaiptariant,žaisti:
išsirinkti,kąnoriauginti(taip jis jausįsipareigojimąprižiūrėti
augalą),užrašytisavovardąirsėjinukopavadinimą.
Kovo–balandžiomėnesiaisvaikaikartusupedagogaisdai

gina sėklytes savogrupėse, išretina per tankiai suaugusius
daigelius.Šie daiginimo ir auginimo darbai darniai įsilieja į
ugdytiniųkasdienybę.
Išžemėsišėjusįšalui,kaiorąiržemęvislabiausušildosaulės

spinduliai,antpalangiųaugintusirkruopščiaiprižiūrėtusaugalų
daigeliusvaikaipersodinaįžaliąjįdaržą.Taimūsųžaliųjųpalan
giųtęstinumas.Ugdytiniai,nepriklausomainuoamžiaus,noriai
įsitraukiaįdaržininkystėsveiklas.Sąlytissugamtavaikuiyra
itinsvarbus,jeinorima,kadjisužaugtųsveikasiratsakingas.
Buvimasgamtoje,kaipkasdieniogyvenimodalis,itinsvarbus

dėlvisavertėsraidosvystymosi.Įpraktinęveikląįtrauktivaikai
tampa entuziastingiausiais gamtininkais. Būdami atsakingi
užaugalopriežiūrąsavaimeįgyjaišskirtiniųžiniųapieaugalų
gyvavimociklą.
Nuėmus gėrybes gaminami ir ragaujami sveiki, paprasti

patiekalai,aptariama įgytadaržininkystėspatirtis ir reikšmė.
Išužaugintųdaržoviųvaikaikepablynus,verdasriubą,geria
vaistažoliųarbatą.Daugeliuitaipuikipatirtisirpramoga!Norisi
tikėti,kadgamtosauginėsvaikųnuostatos,įgytosvaikystėje,
skatinsdorovinguspoelgiusvisągyvenimą.

aPIBENDRINImaS

Remdamiesiilgameteįstaigospatirtimiorganizuojantirvyk
dantveiklasnetradicinėjeerdvėje„Žaliojisala“,galėtumeteigti,
kadvaikųpažintinėsirpatirtinėsveiklosskatinimasnatūralioje
darželio aplinkoje formuoja teisingą požiūrį į save, aplinką,
gamtą.Išryškėjabendruomeniškumojausmas,kaivaikaiprižiūri
netiksavoaugalą,betpalaistoirdraugųaugančiasgėrybes.
Formuotivaikųaplinkosauginesnuostataspadedaįvairios

vykdomosveiklos,gerassuaugusiųjųpavyzdysiredukacinėap
linka,atitinkantiraidosypatumus,jungiantifizinįiremocinįaspek 
tus.

Ri ma AT RAŠ KE VI ČIE NĖ, Va len ti na AUŽ BI KA VI ČĖ
Šiauliųl.-d.„Žiogelis“auklėtojos

Jur gi ta BAL ČIŪ NAI TĖ-ČĖS NIE NĖ
Logopedė
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Mažeikių lopšelyjedarželyje „Pasa
ka“Žemėsdienosminėjimasjautampa
tradicija.Kasmetkylaįvairiausiųminčių
iridėjų,kaippadėtivaikamssuprastiŽe
mėsdienosprasmę.Organizuodamirenginiussiekiame,kad
ugdytiniaigalėtųsužinoti,patirti,atrasti,kurti.Itinsvarbu,kad
vaikaibūtųaktyvūsdalyviaiiraplinkąpažintųvisaispojūčiais.
ŠiaismetaisŽemėsdienaibuvoskirtavisasavaitė,perkurią

vykoįvairiveiklagrupėse,salėjeirlauke.Kovo20ąją,Pasau
linęŽemėsdieną,prisijungėmepriekomandos„Apkabinkime
Žemę“ pasiūlymo „Šokis Žemei pasaulinės Žemės dienos
proga“.Kaipbuvoįdomugirdėtivaikųpasakojimustėveliams,
kasyraŽemėsdienairkodėlrengiamėsžaliai.Daugdėmesio
sulaukėkvietimasdalyvauti kūrybinėjevaikų ir tėveliųparo
doje„KompozicijaŽemei“,kuriosakcentas–kokosokevalas.
Pamatėme,kaipišradingaigalimapavaizduotimūsųplanetą.
Darorganizavomeakciją„Vandenslašeliai“.Vaikaipiešė,kaip
saugosirtaupysvandenį.Darželiokiemeįdangųpaleidome
mėlynusbalionus,simbolizuojančiusvandenslašelius.

Žemėssavaitė Vienašiossavaitėsdienabuvoskir
ta inscenizacijai „PabudinkimeŽemelę
kartu“. Vaikai vaidybiniais elementais,
judesiu,dainairšokiuinscenizavo,kas

atsitikoŽemei,kaijąužgulėšiukšliųtinklas.Popramogųug
dytiniaidiskutavo:„Žemėrūpinasiviskuo.Jisprendžia,kada
rytas,kadanaktis.Rūpinasimiestu,tiknereikiamestišiukšlių“
(Emilija,5m.),„Žemėgalinuskristiįkitąplanetą.Betgražesnė
būtųbešiukšlių“(Kajus,6m.).
Žemėssavaitėsulaukėirtėvųdėmesio.Jienoriaidalyvavo

visuoseorganizuotuoserenginiuoseirdalijosivaikųįspūdžiais.
Dominykomamapasakojo,kadberniukas,eidamasįnamus,
pamatėnumestąsulčiųpakelį irpasakė, jogjįreikiapakelti,
nesŽemeisunku.
TokiabuvomūsųŽemėssavaitė,kurivaikamssuteikėdžiu

giųemocijųirpadėjosuprasti,kaipsaugotiŽemę.Visiesame
užjąatsakingi.

Re da ZI BER TIE NĖ
Mažeikiųl.-d.„Pasaka“auklėtojametodininkė

Kovo20ąjąšvenčiamaPasaulinėŽemėsdiena.Rūpintis
Žemėsišsaugojimuprivalomevisi.Muzika–vienaveiksmin
giausiųpriemonių,skatinantivaikųmeilęgamtai.Muzikos,kaip
irgamtos,poveikiuugdomasvaikųnuoširdumas,jautrumas,
taurumas, grožio samprata.Tai puiki priemonė, padedanti
žengtipirmuosiusžingsniusgamtospažinimolink.Pažindami
pasaulįmuzikosgarsais,vaikaiieškobūdųjįsavaipinterpre
tuoti,pertvarkyti,sukurtikąnorssavita.Taipadedaugdytinetik
muzikiniusgebėjimus,betiraugintivisapusišką,harmoningą,
laimingąasmenybę.

Mums,Vilniaus lopšeliodarželio „Rūta“meninio ugdymo
pedagogeiUgneiKriščiūnieneiirauklėtojaiRitaiStulpinienei,
kiloidėjasujungtimuzikąsugamta–jukdainapadedavaikui
emocionaliausuvoktigamtą,formuojaestetinępasaulėjautą.
Festivalis„LaiškasŽemei“kovo20–21d.subūrė20Vilniaus 
apskritiesikimokykliniougdymoįstaigųbendruomenių.Rengi
nyjedalyvavo180vaikučiųir60pedagogų.Festivaliotikslas–
meninesaviraiškapasveikintiŽemęsuPasaulineŽemėsdiena.
Renginiouždaviniai:plėtotiugdytiniųmeninękompetenci

ją,ugdantkūrybišką,aktyvią,emocingą irkultūrineipatirčiai
atvirąasmenybę;plėtotisaviraišką,sudarytisąlygasugdytis
kūrybiškumą,smalsumąieškant,kuriant,atrandant;puoselėti
dvasines,kūrybinesgalias,ugdantgamtojautą,globojantŽemę;
skatintiVilniausapskritiesikimokykliniougdymoįstaigųben
dravimąirbendradarbiavimą,skleidžiantmetodinesnaujoves,
dalijantisgerąjadarbopatirtimi.
Festivalio dalyviai, atvykępasveikinti Žemės, atsivežėpo

išpopieriaus iškirptądelniukoantspaudą, kurį klijavoaplink
Žemės rutuliomuliažą.Visiems suklijavus savo delniukus,
Žemėsplanetapasipuošėspalvotavaikiškameile,šiluma ir
pavasariškanuotaika.Šventiniamerenginyjedalyvavoirsvei
kinimožodžiustarėviešniosišVilniausmiestosavivaldybės:
OnaMotiejūnaitė,Vilniausmiestosavivaldybėsadministracijos
MiestoūkioirtransportodepartamentoMiestotvarkymoirap
linkosapsaugosskyriausAplinkosapsaugosposkyrioekologė,
DanutaJuškienė,Vilniausmiestosavivaldybėsadministracijos
Švietimo,kultūrosirsportodepartamentoIkimokykliniougdymo
skyriausvyriausioji specialistė.VienasVilniaus lopšeliodar
želio„Rūta“prioritetiniųtikslų–skatintiglaudųbendravimąir
bendradarbiavimątarpdarželioirmiestobendruomenių,tadį
šventęatvykoasociacijos „Žirmūnųbendruomenė“pirminin
kasMartynasDemšėirLietuvospensininkųsąjungos„Bočiai“
VilniausmiestobendrijosŽirmūnųskyriauspirmininkėAurelija
Bakutienė.Įstaigospedagogaidarniaibendradarbiaujasuvai
kučiųtėveliais:šventėsdalyviusirsvečiuspasveikinougdytinių

IkimokyklinukųmuzikiniailaiškaiŽemei

IevosirMedostėtisMedardasTrimonis,birbyneatlikęskūrinius
„Kodėl,kodėl,kodėl?“ir„Koksnuostabuspasaulis“.Vilniaus
lopšeliodarželio„Rūta“direktorėVioletaRingevičienėpaskelbė
festivaliopradžiąiratplėšėvokąsulaiškaisŽemei.Visidaly
viaisukalbėjomaldelęŽemei ir „paleido“ įdangausžydrynę
paukštelį,kurisnunešėžiniąvisampasauliui,kadŽemęreikia
mylėtiirsaugoti.PirmiejiVilniauslopšeliodarželio„Rūta“ug
dytiniaipašokopagaldainą„Saulėsodąpasodins“,Vilniaus
lopšeliodarželio„Nykštukas“auklėtiniaivisussušildėfolklorine
kompozicija„Saulalamatula“,Vilniausr.Nemėžiovaikųlop
šeliodarželiougdytiniaipasidalijomeninekompozicija„Mano
žemė“,oVilniauslopšeliodarželio„Geniukųkalvė“kolektyvas
atlikomeninękompoziciją„Labasrytas,Žeme“.Kitisvečiaitaip
patparodėsavosveikinimusŽemei.
Vilniauslopšeliodarželio„Rūta“kolektyvasdėkingasUAB

„Arimex“,sutikusiaiparemtifestivalį„LaiškasŽemei“.Kiekvie
nasšventėsdalyvisgavoŽemėsišaugintųdovanų–posveiko
užkandžiopakuotęirgraikiškąriešutą,antkuriobuvoužrašytas
mūsųplanetosprašymas:„SAUGOK“.
Kolektyvaitaippatdalyvavosocialiniameprojekte„Apkabin

kimeŽemę“,skirtametaikaiirvienybeiŽemėjeugdyti.Visikartu
sušoko šokį Žemei, kuriuo siekta: formuoti aplinkosaugines
nuostatasirgamtaipalankųelgesį;ugdytiatsakomybęužsavo
veiksmussąveikaujantsumussupančiaaplinkairžmonėmis;
gilintivaikųpasauliovientisumosuvokimą,kadmesvienassu
kituesamedaugglaudžiaususiję,neiatrodo;formuotikolek
tyviškumo įgūdžius; skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo
įstaigų,kolektyvųLietuvojeiružsienyje;ragintiatkreiptidėmesį
įekologines irnykstančiųgyvybės formųproblemas, ieškoti
bendrųaplinkosaugossprendimobūdų.
Festivaliui„LaiškasŽemei“pasibaigus,liejosigerosemocijos.

Vaikųlinksmasjuokasdžiuginonetikrenginiosvečius,betir
pedagogus.Bendrirenginiaiskatinašvietimoįstaigųbendruo
meniškumą,skleidžiantmetodinesnaujoves,dalijantisgerąja
darbopatirtimi,siekiantgeresnėsugdymokokybės.Vaikaiįgijo
naujospatirties,pasijutotikraisšventėsdalyviais.
Tikimės, kad kiekvieno širdelėje liko gražus prisiminimas

apiešįfestivalįirkitąmetsusitiksimekupiniidėjų,naujųminčių
irvėlskaitysime„LaiškusŽemei“,kurieyralabaisvarbūsmūsų
ugdytiniams.Ikimaloniųsusitikimų.

Ra sa ŽIE MIE NĖ
Vilniausl.-d.„Rūta“direktorėspavaduotojaugdymui

Ug nė KRIŠ ČIŪ NIE NĖ
Meniniougdymopedagogė

Ri ta STUL PI NIE NĖ
Auklėtojametodininkė
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Žemėsdienąraginamapuoselėtiirsaugotigamtinęaplinką.
Jau ikimokykliniameamžiujeekologiniam,aplinkosauginiam
ugdymuiskiriamedaugdėmesio,nesnuomažųdienųišug
dytosvaikųnuostatoslemiaelgesiogamtojeįpročius,kurieitin
svarbūsugdantisekologinękultūrą.Vaikaimokosižaisdami,
tadperžaidimąirmėginomeatvertigalimybęugdytismeninius
gebėjimus.

Nemėžiolopšelio-darželiovaikučiųlaiškasŽemei

Norėdami paminėti PasaulinęŽemėsdieną atsiliepėme į
Vilniaus lopšeliodarželio „Rūta“ kvietimądalyvauti Vilniaus
apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalyje „Laiškas
Žemei“.Rašėmemuzikinį laiškelį, kuriame žadėjomenieko
neskriausti, nelaužytimedelių,mylėti ir saugoti savoŽemę.
Kovo20d.mūsųvaikučiaiiškeliavoį„Rūtos“darželyjevykusį
festivalį.Renginį iškilmingai atidarė festivalio organizatorės.

Sveikinimožodžiustarė„Rūtos“lop
šeliodarželiodirektorėVioletaRinge
vičienė,Vilniausmiestosavivaldybės
administracijosMiesto tvarkymo ir
aplinkosapsaugosskyriausatstovė,
kitisvečiai.SavolaiškusŽemeiskai
tėvienuolikos ikimokykliniougdymo
įstaigų auklėtiniai.Tarp jų irmūsų,
Vilniausr.Nemėžiolopšeliodarželio
vaikučiai.Festivaliopabaigoje,prisi
jungępriesocialinioprojektotaikaiir
vienybeiŽemėjeiniciatyvos,visikartu
sušokomešokįŽemei.
Festivalis„LaiškasŽemei“–taine

tikpuikigalimybėugdytivaikųmeni
nę kompetenciją, smalsumą, bet ir,
globojantŽemę,puoselėtijaunosios
kartos dvasines ir kūrybines galias.
Dėkojame „Rūtos“ lopšeliodarželio
kolegėmsužpuikiąprogąsusiburtiir
pasidalytigerąjadarbopatirtimi.

Ire na KI VY TIE NĖ 
Al ma ZLOT NI KO VIE NĖ 

Tat ja na KIN DE RE VI ČIE NĖ

Kovo 11oji yra atgimusios Lietuvos šventė, jos
garbės ir orumoatkūrimo diena, ateities šauklys.
Auginant Lietuvos pilietį, ugdant jo asmenybę ir
savimonę, valstybinių švenčiųminėjimas tampa
pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimo pagrindu.
Suprasdami,kadtaipuikiprogaplėtoti irpuoselėti
tautoskultūrospažinimąperpačiųvaikųpatyrimą,
Vilniaus lopšeliodarželio „Justinukas“ pedagogai
inicijavoirorganizavoedukacinįrenginį„Mažojšir
delėj – Lietuvai dainelė“.Šis renginys subūrė195
Vilniausmiestoirrajonoikimokyklinukuspasveikinti
LietuvosNepriklausomybėsatkūrimodienosproga.
Dalyviaibuvopasipuošętautiniaiskostiumaisar jų
detalėmis.MažiejidovanojoLietuvaimuzikiniuspa
sirodymus:dainas,ratelius,šokius ir teatralizuotas
inscenizacijas.RenginiopradžiojepasirodęVilniaus
lopšeliodarželio„Justinukas“ugdytiniaiatlikodainą
apiegimtinę.
Vilnius yra atviras, daugiakultūrismiestas. Per

šventinįrenginįikimokyklinukaiturėjogalimybępa
žintinetiksavo,betiršaliagyvenančiųtautiniųma
žumųatstovų,kalbančiųrusiškai,lenkiškaiirkitomis
kalbomis,kultūrą.LopšeliodarželiodirektorėMonikaKelpšienė
pasidžiaugė,kadšisrenginyssuteikėgalimybęvaikamspajusti
bendruomeniškumo jausmą,paskatinodomėtisšalies irkitų
tautiniųmažumųkultūra,tradicijomis.
„Įsiklausomįtyląirgirdim:Mesesamlaisvi!“–rašėpoetas

JustinasMarcinkevičius. Paminėjome ir atšventėme 27ąjį

„mažojširdelėj–Lietuvaidainelė“

Lietuvoslaisvėspavasarį.Parodėme,kadlaisvėirnepriklau
somybėmumsnėratuštižodžiai.Džiaugiamės,kadgyvena
me laisvoje,daugiakultūrėješalyje, tokią jąmylime, tokia ja
didžiuojamės.

Mar ga ri ta JAN KU NEC
Vilniausl.-d.„Justinukas“auklėtoja
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KovopabaigojeVilniausr.Maišiagalosvaikųlopšelyjedar
želyjevykomano,auklėtojosmetodininkėsNerijosČetraus
kaitės,inicijuotoprojekto„Teatras–ugdymoprocesodraugas
irpagalbininkas“baigiamoji konferencija. Į renginįpasidalyti
gerąjapatirtimisusirinkoikimokyklinioirpriešmokykliniougdy
mopedagogaiišVilniausr.Avižienių,Lavoriškių,Maišiagalos,
Nemenčinėslopšeliųdarželių,Anaviliovaikųdarželio,Glitiškių
mokyklosdarželio,Egliškiųšv.JonoBoskogimnazijos,Maišia
galoskun.JuzefoObrembskiogimnazijos,Riešėsšv.Faustinos
Kovalskospagrindinėsmokyklos,Šalčininkųr.Eišiškiųlopše
liodarželio„Žiburėlis“.
KonferencijosdalyviusirsvečiuspasveikinoVilniausr.Mai

šiagalosvaikųlopšeliodarželiodirektorėIvonaMarijaMatveiko. 

Teatras–ugdymoprocesodraugasirpagalbininkas

Daug gerų žodžių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogams išsakė, žavėjosi jų išradingumu, kūrybiškumu
Vilniaus r.ŠvietimoskyriausvyriausiasisspecialistasJaros
lavasSubočius.
Mažiesiemsneužtenkatiksklaidytispalvotaiiliustruotaskny

gutes,žiūrėtianimaciniusfilmukusarklausytispasakųprieš
miegą.Juoslinksminairintriguojaatgijępasakųherojai,odar
smagiau,kaisuteikiamagalimybėsavarankiškaiimprovizuoti
įvairiasužduotis,įsijaustiįžaidimus,kurnevaržosuaugusiųjų
pasauliotaisyklėsarnuostatos.Teatrasvaikųdarželyje–ne
aktorystėsstudijos,obūdaspažintiirsuprastisupantįpasaulį.
Taipirmiejižingsniai,formuojantestetiniuspojūčiusirišgyveni
mus.Šiugdymopriemonėlavinanetikvaikųkūrybiškumą,bet
irpadedasutelktidėmesį,atskirtigėrioirblogiopradus,išreikšti
save,įgytimeninių,bendravimoįgūdžių.Spalvų,garsų,judesių
iremocijųkupinaspasaulispadedaįsisavintiinformaciją.Vaikai
imlūs,atviri,leidžiantyssaufantazuoti,smalsūsirnenustygs
tantysvietoje.Mažiesiemspatinka,kaijųgrupėjesvečiuojasi
pamėgtųpasakųherojai,lėlės,mėgstamiausižaislai.Teatras
ugdopervisasveiklas,padedaįsimintiraides,pažintiskaičius,
lavinakalbą,mąstymą,kūrybingumą,mokoišreikštisavekūnu
irbalsu,ruošiamokyklai,mokosveikaigyventiirt.t.Pedagogai
ugdymoįstaigosenaudojavaikųpieštas,spalvintas,kirptas,
išlankstytas, iš siūlų ar kartonopagamintasplokščias lėles.
Vaidinamasupirštininėmis,lazdelinėmis,siūtomis,aplikuoto
mislėlėmis.Lėletampairbuitiniaidaiktai:šaukštai,šepečiai,
plastikiniai buteliukai, siūlų kamuoliukasar kt.Teatras, kaip
ugdymoprocesopagalbininkas,turididžiulįpoveikį–padeda
atsiskleistivaikųsaviraiškai,suteikiadauggerųemocijų.
Konferencijojepedagogėsdžiaugėsigalimybepabendrauti

sukolegėmisiškitųugdymoįstaigų.Jospateikėpuikiųidėjų,
kaippapildytiugdymoprocesą.
Tikimės,kadkonferencija„Teatras–ugdymoprocesodrau

gasirpagalbininkas“paskatinoikimokyklinioirpriešmokyklinio
ugdymopedagogusnepamirštiteatrokaipugdymopriemonės.

Ne ri ja ČET RAUS KAI TĖ
Vilniausr.Maišiagalosvaikųlopšelio-darželioauklėtojametodininkė

Šiaulių r. Kairių lopšeliodarželio „Spindulėlis“
darbuotojai,ieškodaminaujųirvaikamspatrauklių
ugdymoformų,minėdamiTarptautinęteatrodieną,
surengėprojektinęteatrosavaitę.
Teatraspadedaformuotivertybesirnuostatas,

leidžia patirti bendravimo džiaugsmą. Ugdant
vaikuslopšelyjedarželyjedidelęreikšmęturispe
cialistųbendradarbiavimas,ogeriausiųrezultatų
pasiekiama tada,kaidirbama išvien.Mažuosius
aktorius vaidinimams ruošėauklėtojos.Auklėto
jos padėjėjaGenovaitėGrušienė–Traukinukas
Nukas,kuriskasrytvežėvaikusįvisnaująvaidini
mą,ojudesiokorekcijosirkūnokultūrosmokytoja 
IngridaJasėnaitėsuugdytiniaisatlikonuotaikin
gasmankštas.

Vai da BARZ DŽIU VIE NĖ
Direktorėspavaduotojaugdymui

Visątekstąskaitykite–
www.kairiudarzelis.lt/naujienos/teatrodienos.

Projektinėsavaitė 
„Teatrodienos“
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Pasakos–lygvaistas,jos
turigydomųjųgalių,nevers
damos mūsų daryti, būti,
veikti–užtenkatikklausytis...
Nors ir šaltas, bet gaivus
pavasario vėjas į Kretingos
lopšelįdarželį „Pasaka“ vėl
atpūtė „Teatro dieneles“. 
Teatro savaitės pirmąjį „Iš
daigųrytmetį“vaikaidžiaugs
mingais plojimais pasitiko
atskubėjusį Buratiną (aš,
auklėtojaDainaMilinskienė)
irsavopokštaisbeistebuk
lais pralinksminusį Klouną
(auklėtoja VaidaAdomavi
čienė).KaiBuratinas,pade
damas vaikų, stebuklingais
užkalbėjimais irsavoauksi
niu rakteliuatrakinopasakų
dureles,įvykostebuklas–vi
sosegrupėseatgijopasakos.
Visąsavaitęlopšeliodarželio„Pasaka“vaikaiklausėsi,kū

rė,iliustravoirinscenizavomėgstamaspasakas.„Burbuliukų“
grupęaplankėGandras(„Sraigiukų“grupėsauklėtojaGintarė
Urbonienė)irdraugesuvaikaisieškojopasiklydusiopavasario.
Mažųjųlaukėspalvingairįdomikelionė,perkuriąjiežaidė,šoko
irlinksminosi.„Sraigiukų“grupėjesvečiavosiPelytė(„Burbu
liukų“grupėsauklėtojaJūratėBalčytienė)–jaivaikaipadėjo
ieškoti pamesto sūrio. Ieškodami sutiko pamėgtus pasakų
herojus,vėliaujuospiešėirkūrėknygeles.Nuošalyjeneliko
irtėveliai:noriailankėsigrupėjeirskaitėvaikamspasakėles.
„Kodėlčiukų“grupėsvaikai„žaidėteatrą“.Mažiejiaktoriaiins
cenizavopasaką „Trysparšiukai“.Nemažiaunei vyresnieji
stebino irstengėsi „Miškinukų“grupėsvaikai.Jiemspatinka
žaisti su lėlėmispirštinėmis.Vaidindami ukrainiečių pasaką
„Stebuklingojipirštinė“ugdytiniaiišbandėįvairiausiuspasakų
veikėjųcharakteriųperteikimobūdus(kūnojudesiais,mimika,
balsu...),gaminojudančiaslėlesiržaidė„teatrą“,oišradingieji

„Pelėdžiukai“žaidėžaidimą„Perskaitykirsuvaidink“,supačių
pasigamintomiskaukėmisinscenizavopasaką„Ropė“.„Druge
lių“grupėjevaikaisodinopupas,ovėliausukūrėpasaką„Kaip
kiškispupassodino“.
Savaitėstraukiniuidundantįpabaigą,plačiomisšypsenomis

irgeranuotaikamažuosiusžiūrovusapdovanojolopšeliodarže
liopedagogųpristatytasspektaklis„Velykųpasaka“.Spektaklis
atspindėjovienossvarbiausiųmetųšvenčių–Velykų–dvasią.
Vaidindamasvaikasgaližaisti,gyventisavopasakųherojų

gyvenimus.Svarbiausia–sudarytisąlygasplėtotimeninėskū
rybosgalias,pajustikūrybossunkumusirdžiaugsmą,plėtoti
saviraišką, išgyventi grožį ir juodžiaugtis. „Teatro dienelės“
neatsiejamosnuo lopšeliodarželio „Pasaka“ gyvenimo.Ku
riameirtikime,kaddarnesykįdarželiodurisatversimeteatrui.

Dai na MI LINS KIE NĖ
Kretingosl.-d.„Pasaka“ikimokykliniougdymovyresn.auklėtoja

Kaiatgyjapasakos

Vaikai priklauso vienai
pažeidžiamiausių kelių eis
modalyvių grupei.Kasdien
keliuosežūstadaugiaukaip
500vaikų,dardešimtystūks
tančių patiria sužalojimų,
kurieneretaibaigiasinegalia.
Nepaistantto,kadvaikaida
lyvauja eisme kaip pėstieji,
dviratininkai,motociklininkai
irautomobiliųkeleiviai,kelių
infrastruktūraretaiyrapritai
kytajųporeikiams.Nemažai
vaikųgyvena,mokosiaržai
džiašaliakelio,taidarojuos
ypač pažeidžiamais eismo
dalyviais.Mažųjų saugaus
eismo įgūdžiai dažnai būna
netvirti,jienetinkamaielgia
sikiemuose,priegatvių,kur
tykoįvairūspavojai.

Saugauseismoįgūdžiai–saugausgyvenimogarantas
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„Mūsdarželisypatingas,
Gėlėmspalvingomapsodintas.
Čiavolungėsgiesmelėssklinda,
Čiajuoko,staigmenųnestinga...“(EmilioJokšošeima)

Klaipėdos lopšelisdarželis Nr. 34 savo veiklą pradėjo
1982m.1987m. į įstaigąatvykęsvaikųpoetas ir rašytojas
MartynasVainilaitisdalyvavovaikųkoncerteirpasakė,kadjie
dainuojakaipvolungiukai,tadlopšeliuidarželiuitiktų„Volun
gėlės“ vardas.Mūsų įstaigabuvopirmojiKlaipėdosmieste,
kuriai1988m.buvooficialiaisuteiktas„Volungėlės“vardas.Į
vardynas,kaipįstaigoskrikštatėvį,vėlpakvietėmeM.Vainilaitį.
Svečiasatidengėnaujopavadinimolentąirpasodinoąžuoliuką.
KovopabaigojeKlaipėdoslopšelisdarželis„Volungėlė“šven

tė35ąjįįstaigosįkūrimogimtadienį.

PaSIRuOŠImaSŠVENTINEISaVaITEI

Darprieššventinęsavaitę lopšeliodarželiokoridoriuspa
puošėmikrorajono ugdymo įstaigų auklėtinių darbų paroda
„DovanojupasakąVolungėlei“.Visuspradžiuginovaikųšeimos
narių rankomis padarytimieli akcentai: 250paukštelių, vie
nuolikojelizdeliųantpalangėsįsikūrusiųpaukšteliųšeimynų,
koridoriuoseirstenduoseišrašytinuoširdūslinkėjimaijubilie
jausproga.Ankstyvą pirmadienio rytą darbuotojusmaloniai
nustebinotėvųsiurprizas–prieįstaigoscentrinioįėjimoirant
kiekvienosgrupės,kabineto,salėsdurųpakabintioriginalūs
sveikinimai.Vaikųtėveliųįvertinimasmūsųdarbuotojamsitin
svarbus.Taiskatinatobulėti,pasitempti, jaustissvarbiemsir
suprastiems.Štaikelitėveliųsveikinimai(jųbuvodaugiaunei
šimtas):„Esa te la bai svar būs vai kams, nes kruopš čiai, kū ry
bin gai ir su mei le dir ba te. Lin ki me daug gra žių dar bo me tų“ 
(Motiejausšeima),„Ma no dar že li, vi sa da būk ir lik toks, kad 
ga lė čiau sa ky ti, jog no rė čiau čia su grįž ti“(Guodairtėveliai),
„Svei ki na me 35ojo gim ta die nio pro ga. Lin ki me iš lik ti gy vy bin
gam, kū ry bin gam ko lek ty vui, džiu gin ti mū sų vai ku čius. Ir kad 
jie pa tys džiu gin tų kas dien, ro dy tų tė ve liams, jog spren di mas 

ves ti į šį dar že lį bu vo pui kus“ (Gabija), „Dė ko ja me už Jū sų 
šir dies ge ru mą, ge bė ji mą kas dien at ras ti kaž ką ne pa pras ta ir 
įdo maus, tuo ne pa pras tu mu su do min ti vai kus. Lin ki me Jums 
stip ry bės, kan try bės, pro fe si nio pa si di džia vi mo ir gra žių sie kių. 
Ir to liau skleis ki te ši lu mą, gė rį, jau ku mą, neš ki te iš min ties ži bu rį 
sa vo ke ly“(Gretairtėveliai)irt.t.
Dėkojametėveliamsužjųįvertinimą.Jukmūsųįstaigosko

lektyvasvisadasiekėirtebesiekiaugdytivaikųgėrio,grožioir
tiesossupratimą,formuotietnokultūrospradmenisirtradicijas.
RuošdamiesiKlaipėdoslopšeliodarželio„Volungėlė“35erių

metųsukakčiai,darbuotojai,vaikaiirjųtėveliaitvarkėįstaigos
aplinką,įvairiaisdarbeliaisdabinogrupesirkoridorius,volungė
liųkarpiniaispapuošėlangus.Šventiniųrenginiųsavaitėnuma
tytaišskirtinėirintensyvi,tadįgyvendintiidėjųsusibūrėdaugybė
komandų,įveiklasįtraukusiųvisusįstaigosdarbuotojus.

PENKIOSŠVENTINėSDIENOS

Šventinėsavaitėprasidėjo „Volungėlės“ rekordųdiena. Il
giausiu vaikųpieštų vėliavėlių vėriniu buvoapjuostas visas
darželis,suskaičiuotipiešti,karpytiirgamintiįstaigąpuošiantys
paukšteliai(net2664),išspalvotųpopieriniųmalūnėliųsudėta
mozaika.Šiuosrekorduspristatėirįmuiloburbulųfiestąpa
kvietėtrysšaunūsklounai(auklėtojosLaima,VilmairDanutė).
Rekordaibuvonufotografuotiirnufilmuoti.
Šventinį antradienį pavadinome linksmybių diena.Tądien

į vaikų šventę buvopakviesti animatoriai (klounas ir lokys),
popietękartusutėveliaisvaišintasigimtadieniotortu.Vaikus
džiugino visas kliūtis įveikęs klouno transportas, linksmos
užduotys,žongliravimasirlokiomedauspaieška.Prisiminda
masšiądienąNikita(5m.)komentavo:„Man la biau siai pa ti ko 
klou nai, nes taip sma gu su jais žais ti, jie to kie juo kin gi.“ Auksė
(6m.)pasakojo,kad„pa ti ko, kai at ėjo meš ki nas, ku ris juo ki no ir 
su ku riuo kar tu bė gio jo me ieš ko ti me daus“,oElija(6m.)sakė,
kad„pa ti ko tor tas, nes bu vo gra žus ir di de lis“.
Trečiadienįvykonetikėtųtalentųpasirodymai.Rytmetįsky

rėmegrupiniamspasirodymams.Renginiovedėjosauklėtojos

Sparnuotas„Volungėlės“gimtadienis

Marijampolėsvaikųlopšeliodarželio„Vaivorykštė“priorite
tas–saugusirsveikasvaikas.Balandžio6ojiLietuvojeyra
Saugauseismodiena.Darželyje jau tapo tradicija paminėti
šiądieną.Jaukeleriusmetusmes,„Ančiukų“grupėsauklėto
josNijolėPiliponienėirRasaSavickienė,kartusuugdytiniais
siekiame, kad šios dienosminėjimas nebūtų vien tik žinių
pakartojimas.Pasitelkdamosšiuolaikinestechnologijas,vaikų
norąbūti„žvaigždėmis“,organizuojameSaugauseismodienos
rytmečius.Tuosiekiameugdytimažyliųsaugauseismoįgūdžių
pradmenis,apsaugotinuonelaimingųatsitikimų.
Balandžio6ąjąvisądarželiobendruomenępakvietėmeįren

ginį„Gatvėjebūkatsargus,šitomokykirkitus!“.Šiaismetaisper
Saugauseismodienąpasitelkėmevaikamspriimtiniausiąugdy

mometodą–inscenizaciją.Susirinkęsalėjedarželioauklėtiniai
stebėjonuotaikingą„Ančiukų“grupėsvaikųparuoštąspektaklį
„Nuotykismiške“.Vaidindamimiškožvėreliusvaikučiaiparodė,
kasgaliatsitikti,jeigugatvėjebūsimeneatidūs,nepaisysime
saugauseismotaisyklių.Stebėdamiskaidres„Taituriužinoti“
ir „PareigūnoAmsiauspatarimai“kartuprisiminėmebendro
siospagalbostelefoną,saugauselgesiokelyjetaisykles,kai
kuriuoskelioženklus,jųpaskirtįirsvarbą,šviesoforospalvas
irreikšmę,aiškinomės,kamreikalingiatšvaitai.Okokiapra
mogabedainų?Visikartudainavome„Mėlynąjįautobusiuką“,
„Mažasmašinėles“,šokomepagal„Šviesoforodainelę“.Ren
giniokulminacija tapopolicijospareigūnųapsilankymas.Jie
mažiesiemseismodalyviamsaprodėkeliųpolicijosautomobilį
irjameesančiaspriemones.Bendraudamisupolicijospareigū
nais,vaikaiturėjoišskirtinęgalimybę„pasimatuoti“policininko
profesiją,pasėdėtiužjųautomobiliovairo,įjungtišvyturėlius,
pakalbėtipergarsiakalbį,raciją.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugauseismo įgūdžius for

muojane tikdarželiopedagogai,bet ir tėvai,šeimosnariai.
Suaugusiųjųpareigaapsaugotijuosnuotykančiųpavojųkelyje
irpaaiškinti,kaipgalimaišvengtinelaimingųatsitikimų,padėti
įgytipraktiniųįgūdžių.Mažojožmogauselgsenatikformuoja
si,todėltikimės,kadmūsųrūpestis,švietėjiškaveiklairgeras
pavyzdyspadėsišvengtidideliųnelaimiųateityje.

Ni jo lė PI LI PO NIE NĖ, Ra sa SA VIC KIE NĖ
Marijampolėsl.-d.„Vaivorykštė“auklėtojosmetodininkės
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VidairRedapakvietėmūsųsportininkų(įstaigojevykstančių
tėvųinicijuotųsportiniųveiklų:tekvondo,krepšinio,šokių)ko
mandas,žiūrovaiplojoatskirųgrupių(lopšelio,šokėjų„Aitva
riukų“,teatroartistų„Tauškučių“)irdainininkųansambliams.Po
pietųįmuzikossalęsusirinkotalentingųvaikųšeimos.Renginį
vedėauklėtojosVidairIrena.Tąkartžiūrovaipamatėirišgirdo
dainininkų,skaitovų,modeliukų,dailininkų,balerinos,būgni
ninko, fokusininkų, nepaprastos atminties vaikų ir šeimynų
pasirodymus.PrisimindamašįrenginįmažojiDiana(5m.)sakė:

„Man pa ti ko šok ti ba le tą. 
Vi si džiau gė si ir plo jo. Taip 
pat pa ti ko Gre tos ir Ro ko 
pie ši niai.“
Ketvirtadienį pavadi

nome „Kelionės į pasaką
diena“.Klaipėdos lėlių te
atroartistaivyresniuosius
darželio vaikus pakvietė
į lėlių vaidinimą „Stebuk
lingas Pelenės laikas“.
Mažieji darželinukai pasi
liko įstaigoje ir džiaugėsi
auklėtojų Vidos, Dalios,
logopedėsIlonoslėliųvai
dinimu„Varlytėsskėtis“,o
patysmažiausieji keliavo
įpedagogiųRūtos,Alinos
irAlmossurengtą „Mažų
jų diskoteką“.Vyresnieji vaikai ypač aktyviai dalijosi dienos
įspūdžiais,pavyzdžiui,Greta (6m.)pasakojo, kad jai „la bai 
pa ti ko spek tak lis apie pe le nę, ku ri įsi my lė jo mu zi kan tą, o jis 
ir bu vo prin cas“.
Darketvirtadienisbuvoskirtasšventineidarbuotojųprisimi

nimųpopietei.Mokymosivisągyvenimąkoncepcijabuvoiryra
Klaipėdoslopšeliodarželio„Volungėlė“kultūrosvertybė.Ypač
didelispostūmiskeltisavokvalifikaciją,vykdytisklaidąbuvo
XXI a. pradžia, gal net 2000m., kai įstaigai buvo suteiktas
Vaikystėspedagogikoscentrostatusas.Tai lopšeliodarželio
pedagogusįpareigojovislabiauatsivertikaitai,tobulintiinfor
maciniusgebėjimus,veržliaisutiktinaujusšvietimoiššūkius,
siekti taptibesimokančiaorganizacija.Mūsų įstaigapelnytai
didžiuojasi savo „išskridusiomis volungėmis“ – šešiomis iš
darželio išėjusiomispedagogėmis:Švietimoskyriausvyriau
siąjaspecialisteSigitaMuravjova,Klaipėdoslopšeliodarželio
„Vyturėlis“ direktoreRimaRupšiene,Pedagogų švietimo ir
kultūros centro vyriausiąjametodininkeSilvijaSimpukiene,
direktoriauspavaduotojaugdymuiAidaGedrimiene,Ramune
ŠukieneirRimaBukčiuviene.
Šventinės savaitės penktadienį skyrėme „gimtadienio at

spindžiams“:vaikųįspūdžiams,dailėsdarbamsiriškilmingai
popietei,įkuriąpakvietėmevisusdarbuotojus,tėvųatstovus,
svečius ir12atlikėjų–buvusiųdarželioauklėtinių.Šventinę
popietęrengėauklėtojosVaiva,Vilma,Alma,meniniougdymo

mokytojaRūtairdirektorėEugenija.Visidarbuotojaibuvopri
statyti8nominacijoms:keliaujantyssėkmėslink,antpalangės
auginantysšypseną,jaučiantysstebuklą,šokantysdžiaugsmo
lietuje,besivejantyssvajonę, tapantysšvelnumopaveikslus,
dovanojantysgerumąirmūsųdžentelmenai.Kiekvienasjųgavo
nuoširdųirišskirtinįdirektorėsapibūdinimą,padėką,kolektyvo
nuotraukąirmuzikinędovaną.Perrenginįįstaigosdirektorei
E.SimpukieneiįteiktasLietuvosRespublikosšvietimoirmokslo
ministrėsJurgitosPetrauskienėspadėkosraštas,pedagogės
VaivaBumblauskienė,RūtaBudinavičienė,JūratėMažonie
nė, direktorėspavaduotojosZitaBulsienė irOnaUntulienė
pagerbtosKlaipėdosmeroVytautoGrubliauskopadėkomis,
kiti darbuotojai –miestoŠvietimo skyriaus vedėjos Laimos
Prižgintienėspadėkomis.
Šįšventinįsusitelkimąirkolektyvopastangaspirmiausiaįver

tinovaikai,ovėliauirjųtėveliai,įstaigossvečiai.Jiedėkingumą
išsakėasmeniškai, įstaigos veidaknygėje ar elektroniniuose
laiškuose.Pavyzdžiui, atsiliepimuose rašoma: „Di de lės gel
to nos šir dys lan guo se yra tar si liu di ji mas, kad su vai ku čiais 
čia dir ba žmo nės, tu rin tys pa šau ki mą tar nys tei ma žie siems, o 
in ki lė liai prie įė ji mo ant sie nos – vie nas iš trau kian čių pra ei vio 
akį ste buk lų“ (AngelėVaicekauskaitė), „Šis gim ta die nis il gai 
iš liks vo lun giu kų at min ty je. Vi są sa vai tę ža vė jau si pa ky lė ta, 
šven tiš ka nuo tai ka ir iš puoš tu kiek vie nu dar že lio kam pe liu! Ši 
sa vai tė vi siems bu vo la bai ypa tin ga ir liks ne pa mirš ta ma! Už 
tai esa me dė kin gi šau niai dar že lio di rek to rei, pui kioms auk lė
to joms ir, be abe jo, mu zi kos va do vei Rū tai! Ačiū, kad esa te! 
Svei ki ni mai gim ta die nio pro ga vi sam „Vo lun gė lės“ ko lek ty vui“ 
(DijanaMiciuvienė)irpan.
Sparnuoto„Volungėlės“gimtadienioaprašymąnorimepa

baigtišiaistėvųatstovųžodžiais:„Mie la Vo lun gė le, būk kaip 
jū ra, į ku rią ke lio ieš ko ma ži šal ti nė liai. Juk 35eri pra bė gę me
tai – tai pa ti jau nys tė. Auk, tvir tėk, keis kis, kad po Ta vo spar nais 
pri sig laus ti ga lė tų dar ne vie nas ma žas žmo gu tis.“

Klai pė dos l.d. „Vo lun gė lė“ inf.
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Visą kovomėnesį Klaipėdos vaikų
laisvalaikiocentras (KVLC),bendradar
biaudamassu„Gilijos“pradinemokykla
ir„Varpelio“mokykladarželiu,organizavo
projektą„Pamokoskitaip“.Perjoveiklas
KVLCklubuosemokiniaiugdėsibendrą
siaskompetencijas,kūrybiškaiiraktyviai
mokėsinaujųdalykų,gilinoirpraktiškai
pritaikėperbendrojougdymopamokas
įgytasžinias.

Projekto tikslas – organizuoti pamokasužmokyklos ribų,
supažindintimokiniussuneformaliojovaikųšvietimoprogra
momis,lavintibendravimoirbendradarbiavimo,kūrybiškumo,
kūrybiniomąstymo,pasitikėjimosavimikompetencijas.Kovo
mėnesįvaikailankėsiKlaipėdosvaikųlaisvalaikiocentroklu
bų„Saulutė“ir„Žuvėdra“organizuotosepamokose.Projekte
„Pamokoskitaip“dalyvavobeveik600pradiniųklasiųmokinių.
NuoankstyvorytoKlaipėdosvaikųlaisvalaikiocentromoky

tojaisulaukdavogausausbūriomokinių.Kiekvienassusitikimas
buvopradedamaspasisveikinimu, linksmarytinemankšta ir
grupių susiskirstymu.Mokiniai lankėsi šokio, vokalo, dailės,
teatro,fotografijos,keramikos,perkusijosirkitosepamokose.
ProjektodalyviamspristatytosAtvirosvaikųerdvės,kuriosejų
laukė įvairūsmuzikos instrumentai, stalo žaidimai, aktyviais
kūno judesiaisvaldomižaidimai irkitosveiklos.Peršokio ir
vokalopamokasmokiniaimokėsišokiožingsnelių,turėjoga

Pa mo kos ki taip

limybęparodytisavovokaliniusgebėjimus,grojoįvairiaismu
zikosinstrumentais,perteatroužsiėmimus–žaidėteatrinius
žaidimus, lavino vaizduotę,mokėsi teatromenopagrindų ir
svarbiųteatriniųįgūdžių.
Džiaugiamėsirdidžiuojamės,kaipasiteiravęmokinių,kaip

vertinašįprojektą,girdimetikgerusatsiliepimus.Pavyzdžiui,
trečiokęIevąlabiausiaisužavėjošokiopamoka,kuriojejaipui
kiaisekėsigatvėsšokiųjudesiai.
Vaikuslydėjęmokytojaisakė,kad„Pamokoskitaip“suteikė

daugpozityviųpotyrių,pasitikėjimosavimiirkitais,visusmo
kiniussubūrė įneišskiriamąkomandą.Pedagogaiperšiuos
užsiėmimuspastebėjo,kadmokiniaidrąsiaiiraktyviaiatlieka
jiemspaskirtasužduotis,išlaisvinavaizduotęirkūrybiškumą.
„Svarbiausia,kadpatikovaikams,daugiau,atrodo,niekoirne
reikia“,–vienareikšmiškaitvirtinomokytojai.„Projektopamokos
yravisapusiškaikitokios–pradedantnuoto,kadužsiėmimai
vykstakitur,kitimokytojai,kitokiaaplinka,kitokiepotyriai“,–
kalbėjo „Varpelio“mokyklosdarželiopirmųklasiųmokytojos
IngaMedeikienėirDaivaStojanienė.
Klaipėdosvaikųlaisvalaikiocentrobendruomenėdžiaugiasi

sėkmingubendradarbiavimusuKlaipėdos„Varpelio“bei„Gili
jos“mokyklomisirtikisi,kadprojektas„Pamokoskitaip“irgraži
draugystėtęsisilgusmetus.

Edi ta GRIK ŠAI TĖ
KVLCneformaliojošvietimorenginiųorganizavimomokytoja

MarijampolėsRimanto Stankevi
čiauspagrindinėsmokyklosGamtos
mokslųmetodinėgrupėbalandį or
ganizavokonkursą„Gamtosmokslų
protųmūšis“.Jotikslas–ugdytimo
kinių komunikacinę kompetenciją,
skatintidomėtistiksliaisiaismokslais,
ugdytiloginįirkritinįmąstymą,stiprinti
savivertę ir pasitikėjimą savimi, pa
dėtiugdytismokslinępasaulėvokąir
atsakingąpožiūrįįaplinką,atvirumą,
atkaklumą.
KonkursedalyvavopenkiosMari

jampolėssavivaldybėsaštuntokųkomandos:Šaltiniopagrin
dinėsmokyklos (mokytojaAlvyraButrimanskienė),Mokolų
pagrindinėsmokyklos(mokytojaIevaŠmulkštienė),Liudvinavo

Integruotasmatematikos,gamtosmokslųirinformacinių
technologijųkonkursas„Gamtosmokslųprotųmūšis“

KazioBorutosgimnazijos(mokytoja
LaimutėŽakienė)irdviR.Stankevi
čiauspagrindinėsmokyklos.
Vyko keturi „Gamtosmokslų pro

tųmūšio“ turai.Pirmuosedviejuose
komandosgavoužduotissupasiren
kamaisiais atsakymais, trečiajame
buvoatviriklausimai,oketvirtajame
ture–praktinėsužduotys.

Vi li ja BRU SO KIE NĖ
MarijampolėsRimantoStankevičiaus

pagr.m-klosmetodinėstarybospirmininkė
Ne rin ga UR BO NA VI ČIE NĖ
Gamtosmokslųmetodinėsgrupės

pirmininkė
Visątekstąskaitykite–
www.mususavaite.lt.

Atviros vaikų erdvės.
Grojama būgnais

Šokių pamoka
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Pagaliau!PagaliauįŠakių„Varpo“mo
kykląatkeliavodidžiulėšventė–Lietuvos
mokiniųmeninioskaitymokonkursošalies
etapas.Tiekmetųgražųirprasmingąžodį
išįvairiųLietuvosscenųsakėšiosmokyk
losmokiniai,opavasarįjisnuskambėjoir
pačioje„Varpo“mokykloje.
Konkursas truko dvi dienas. Pirmąją

vykodalyviųpasirodymai.Jiesuskirstytiį
keturisetapus:5–8ir9–12klasiųskaito
vų,5–8klasiųir9–12klasiųkompozicijų
grupės.Išvisokonkursedalyvavo29skai
tovai,pateikta12kompozicijų.
Renginys prasidėjo šventiniu dalyvių

sutikimu:svečiaiskambinoDidžiuojumo
kyklos varpu, „pasodino“ simbolinę gėlę
įstaigos pievoje, prie durų buvo sutikti
Šakiųkultūroscentroorkestro.Poregist
racijosmokiniaiirjųvadovaipasklidopo
„Varpo“mokyklos erdves, įsikūrė jiems
skirtoseklasėse.
Periškilmingąrenginioatidarymąsce

meninisskaitymas–taižodžiožiedas

nojepasirodėbuvęirdabartiniai
„Varpo“dramosstudijosnariai.
Visi jie simbolinei „Varpo“ kny
gaikeliaujant išrankųįrankas
kalbėjoapiežodį–šiandientokį
trapų ir taip lengvai pažeidžia
mą.Gražiai šiąmintį pratęsė
scenoje pasirodęs mokyklos
šeimininkas, direktorius Vitas
Daniliauskas. Jis pasidžiaugė,
kad į „Varpo“mokyklą iš visos
Lietuvos susirinko gausus bū
rys skaitovų,mokytojų ir sve
čių,visusparaginojaustiskaip
namuoseiržodįperdavėŠakių
savivaldybės atstovams: vice
meruiEdgaruiPilypaičiui ir ra
jonoSportoiršvietimoskyriaus
vedėjui Elvydui Pauliukėnui.
Rajonovicemerasnetikpasvei
kinosusirinkusiuosius,betirpa
dovanojodainosposmą,kuriam
pritarėdaugelis.Vėliaumokyk
losdirektoriusįscenąpakvietė
Švietimo irmoksloministerijos
Pagrindinioirviduriniougdymo
skyriausvyriausiąjąspecialistę
ElonąBagdanavičienę.Jiprimi
nė,kadmeninisskaitymas–tai
žodžio žiedas, visiems linkėjo
sėkmės.Pagaliau„Varpo“knyga
atsidūrėvertinimokomisijospir
mininkėsDanutėsVaigauskai
tės,KlaipėdosuniversitetoMenų
fakulteto Režisūros katedros
vedėjos,docentės,humanitari
niųmokslų daktarės, rankose.
Jišmaikščiaipristatėkomisijos
narius: aktorę, Klaipėdos uni
versitetoTeatro katedros sce
noskalbospedagogę,režisierę
ErikąGaidauskaitę,poetą,vaikų
rašytoją, publicistą, režisierių,
bardą Vytautą V. Landsbergį,

Konkurso atidarymas. Centre Kauno lėlių teatro aktorius 
Remigijus Endriukaitis, II kartos „Varpo“ m-klos abiturientas

Šakių „Žiburio“ g-jos meninė kompozicija  
„Pabusiu – pabūsiu – pajusiu“, apdovanota  
I laipsnio diplomu ir aukso medaliais

Šakių „Varpo“ m-klos meninė kompozicija „Dedu tašką“, 
apdovanota I laipsnio diplomu ir aukso medaliais
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Mažeikiųdarželismokykla„Kregždutė“skaičiuojadvyliktus
metus,kaidalyvaujagamtosauginiųmokyklųprogramoje.Šiais
mokslometaisįmokomuosiusdalykus,neformaliojošvietimo
valandasintegruotagamtosauginėtema„Miškųtakais–savęs
pažinimolink“.
KovopabaigojevykoMažeikiųrajonogamtosauginiųmokyklų

trečiųklasiųmokiniųviktorina„Miškas,kvepiantispavasariu“.
Renginį organizavo ir vedė darželiomokyklos „Kregždutė“
pradiniųklasiųmokytojaIlonaMatulevičienė,jaitalkinobūrys
darbuotojų ir pedagogų.Viktorinos tikslas – atskleistimoki
niamsgamtossvarbąirreikšmę,formuojantatsakinguspilie
čius,siekiančius išsaugotinatūralią,švarią irgražiąaplinką. 
ĮviktorinąatvykotrečiųklasiųmokiniųkomandosišKalnėnųir
Pavasariopagrindiniųmokyklų,jungtinėkomandaišRenavo
pradinėsirUkrinųpagrindinėsmokyklųbeiBalėnųpagrindinės
mokykloskomanda.
Visos komandos savomokyklose paruošė ir atvykusios

parodėmuzikiniusprisistatymus.Pirmojiužduotis– išsirinkti
kapitonąirsusikurtipavadinimą:darželiomokyklos„Kregždu
tė“komandapasivadino„Gamtosauga“,Kalnėnųpagrindinės
mokykloskomanda–„Kalniečiai“,Pavasariopagrindinėsmo
kyklos–„Paukščiai“,UkrinųpagrindinėsirRenavopradinės
mokyklų komanda– „Mėlynos žibutės“,Balėnų pagrindinės
mokyklos–„Miškokelias“.
Perpagrindinęviktorinosdalįkomandosturėjoįvardytiskaid

rėsepateiktusmedžiusirjųvaisius,atspėtipaukščiųbalsus,
įmintimįsles,sudėliotidėlionęirįvardytižvėris.Komandųka
pitonamsreikėjopasakytipenkiastaisykles,konegalimada
rytimiške.Mokiniai,atlikdamiįvairiasužduotis,įgijožiniųapie
mišką,vienikitiemspadėjopažintipaukščius,medžiusiržvėris.
Visųmokyklų komandos klausėsi draugų, rodė pažinimo

įgūdžius, draugiškai sprendė užduotis, tad nugalėtojų nie
kasneskelbė.Nugalėjodraugystėiržinios,pagarbairmeilė

„miškas,kvepiantispavasariu“

gamtai.Mokyklos direktorėBrigitaMomgaudienė atvykusių
mokyklųkomandomsirmokytojomspadėkojouždalyvavimą,
tvirtasžiniasirįteikėpadėkosraštus.Atminimodovanėlesdo
vanojoMažeikiųrajonosavivaldybėsadministracijosAplinkos
apsaugos,asmensirvisuomenėssveikatosskyriausvedėjas
ZigmantasKristutis irMažeikiųmiškųurėdijosmiškotvarkos
inžinieriusNerijusLemežis.
Renginio pabaigoje visų dalyvių laukė darželiomokyklos

„Kregždutė“darbuotojųparengtassiurprizas:boružėirdarbš
čiojibitutėpadėkojovisiemsmokiniams,kadsaugogamtą,ir
padovanojopomaišelįsaldumynų,okiškiskiekvienaikoman
daiatnešėpokiškiopyragą.Nuotaikingainusiteikęviktorinos
dalyviaivaišinosipyragu,gėrėmiškouogųarbatą,bendravo,
diskutavo.Ateityjeplanuojamedarnekartąsusitiktiįvairiuose
gamtosauginiuoserenginiuose.

Jur gi ta SKUR DAUS KAI TĖ
Mažeikiųdarželio-mokyklos„Kregždutė“direktorėspavaduotojaugdymui

Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ komanda

Vilniaus universiteto docentą, literatūros kritiką, vadovėlių
autorių,vertėjąKęstutįUrbąirMažeikiųMerkelioRačkausko
gimnazijoslietuviųkalbosmokytojąekspertąMartynąJanušką.

Perpirmąjąkonkursodalįpasirodė5–8klasiųskaitovai.Dau
gumapasirinkoištraukasiššiuolaikiniųautoriųkūrinių,kalbėjo
apietai,kasjiemsaktualu:draugystę,tėvųirvaikųsantykius,
mokyklinesproblemas.Jauniejiskaitovailengvaiįveikėjaudulį,
klausytojaigalėjogėrėtisGendručioMorkūno,VytautoRačicko,
LaurosSintijosČerniauskaitėsirkitųautoriųtekstais.
Perantrąjąkonkursodalįįscenąlipo9–12klasiųatstovai.

Nuotaikapasikeitė,nestemosnuteikėrimčiai.Scenojeskambė
jožodžiaiapietėvynę,gyvenimoprasmę,meilę,mirtį,ištikimybę
ir atsakomybę.Salėje tvyrojo rimtis ir susikaupimas. Išgirsti
žodžiaivertėemociškaiišgyventiskaitomątekstą.
Trečioji dalis –5–8 klasių kompozicijos.Pirmieji pasirodė

AnykščiųAntanoBaranauskopagrindinėsmokyklospenktokai,
kuriesavokompozicija„Kelionė įvaikystę“nukėlė įvaikišką
pasaulį.Joniškior.Kriukųpagrindinėsmokyklosseptintokės
pristatėliteratūrinękompoziciją„Jeiturėčiauseptynžiedęgėlę“.
Linksmai ir šmaikščiai savo literatūrinėje kompozicijoje „Ke
liasįTiesą“kalbėjoVarėnosr.Valkininkųgimnazijosmokiniai.
Pirmąją dalį pabaigė šeimininkai –Šakių „Varpo“mokyklos
aštuntokai–literatūrinekompozicija„Dedutašką“.
Antrojegrupėje(9–12klasių)kompozicijųbuvodaugiau,net

aštuonios.Elektrėnų„Versmės“gimnazijosmokiniaipasirodė
pirmieji. Jiepoetinėje kompozicijoje „Žmogus tinkle“ kalbėjo
apie šiuolaikines technologijas, traukte įtraukiančias ir ne
paleidžiančiasžmogaus.Mokiniai išGargždų„Vaivorykštės“
gimnazijossuliteratūrinekompozicija„Kolmylėsi.Peramžius“
nukėlėžiūrovusįRenesansoepochąirpriminėgarsiąjąBarbo
rosRadvilaitėsirŽygimantoAugustomeilėsistoriją.Žiūrovai

aplodismentųnegailėjoKlaipėdos„Varpo“gimnazistųpoetinei
kompozicijai „Pakylėtos retorikos“.Dar vienaspasirodymas
išKlaipėdos– taiKaralienėsLuizės jaunimocentropoetinė
kompozicija „O tu nesvarstyk: gerai, negerai“. Pro langus į
šiuolaikinįpasaulįirsavevisuspakvietėpažvelgtiŠiauliųr.Kur
šėnųLaurynoIvinskiogimnazijosmokiniai.Pojųpasirodymo
Ukmergės JonoBasanavičiausgimnazijosauklėtiniai kvietė
atkreiptidėmesį įsuskilusiąšiandienosasmenybękompozi
cijoje„ManoCV“.EnergingaiįscenąžengėVilniausSimono
Daukantogimnazijosketvertukas.Jųkompozicija–„Tikriausiai
jivilkirausvaismarškiniais“.Vyresniųjųpasirodymusužbaigė
šakiečiai–Šakių„Žiburio“gimnazijospoetinėkompozicija„Pa
busiu–pabūsiu–pajusiu“.
Pokonkursiniųpasirodymųdalyviai,jųmokytojaiirsvečiai

buvopakviestiįŠakiųkultūroscentrocirkostudijos„Šypsena“
koncertą,„Varpo“dramosstudijosspektaklį„Amerikapirtyje“.
Vėliaumokytojųlaukėvakaronė,omokinių–linksmybėsdis
kotekoje.
Antrojirenginiodienajaubuvonekonkursinė,opažinimo,

bendravimo,kūrybosirsielosatgaivosmetas.
Papusryčiavęmokytojairinkosi įseminarą,kurįvedėkon

kursokomisijosnariai,omokiniai–įteatriniusžaidimus,per
kuriuos su „amžinąja dramiste“ LauraSaunoriene paruošė
renginiouždarymoprogramą.Priešjądžiaugėmėsvaikųra
šytojo,publicisto,teatroirkinorežisieriaus,aktoriaus,bardo
V.V.Landsbergiošiltubendravimuirdainomis.
Konkursonugalėtojaibuvopaskelbtiskambantfanfaroms.

Nėvienasnelikobeapdovanojimų: jeigunepelnėdiplomoir
medalio,buvoapdovanotiorganizatoriųirrėmėjųdovanomis.

Daugiauapiekonkursą–www.varpas.lt.
Mū sų inf.
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Balandžiopradžiojegausus
robotikosentuziastų būrys iš
visosLietuvosatvyko į vieną
didžiausiųŠiauliuoserobotikos
konkursų„Saulėsrobotųmūšis
2017“.Įjautradiciniurenginiu
tapusias,Šiaulių „Saulėtekio“
gimnazijosirŠiauliųrobotikos
kluboorganizuojamas roboti
koskonkursokovassusirinko
62robotųkūrėjai(komandos)
išŠiaulių,Kauno,Panevėžio,
Palangos,Anykščių,Pakruojo
miestoirrajono.Dalyviusšiltai
sveikinoŠiauliųmiesto savi
valdybėsmero pavaduotojas
DomasGriškevičius irDailės
galerijos parodų kuratorėEr
nesta Šimkienė.Aš, „Saulė
tekio“ gimnazijos direktorė
JūratėKaščiuškienė, visiems
palinkėjaugeroskovos.

Robotikosentuziastųšventėrespublikiniamekonkurse 
„Saulėsrobotųmūšis2017“

Visą dieną vyko įnirtingos
robotųkovos.Renginiodaly
viai varžėsi 5 rungtyse:mini
sumo, lego sumo, profesio
nalųlinijossekimo,legolinijos
sekimo ir „Freestyle“ robotų.
Ypatingo žiūrovų dėmesio
sulaukė „Freestyle“ robotai.
Kasmetdalyviaistebinasavo
išmone. Šalia robotų – „iš
maniųjų rankų“, „išmaniosios
mašinos“ – žiūrovai stebėjo
„išmaniąją gitarą“, o visus
sužavėjorobotas,skirtasvais
tamsvyresnioamžiausžmo
nėmsdozuoti.

Jū ra tė KAŠ ČIUŠ KIE NĖ
Šiauliųrobotikoskluboprezidentė

Visątekstąskaitykite–
www.sauletekis.lt.

Respublikinisvaikųpiešiniųirnuotraukų kon kur sas 
„Lietuvospaukščiai2017“

Daugiauinformacijosapiekonkursą:
www.facebook.com/Konkursas413671708795148/
photos_stream?tab=photos_albums,
www.puriena.kedainiai.lm.lt.

Konkurso„Lietuvospaukščiai2017“laimėtojų
darbusgalimaperžiūrėti–www.youtube.com/
watch?v=3VINlvCtILU.

Kėdainiųmokyklosdarželio „Puriena“ ir Kėdainių „Ryto“
progimnazijos pedagogai jau trečiusmetus pradinių klasių
mokiniams,priešmokyklinioirikimokyklinioamžiausvaikams
organizavo piešinių ir nuotraukų konkursą „Lietuvos paukš
čiai 2017“.Sumanymo tikslas – pasitelkus įvairias piešimo
technikas ir fotografijosmeną atskleisti Lietuvos paukščių 
savitumą.
Šiaismetais sulaukėme 775 vaikų piešinių ir nuotraukų.

Darbųautoriai–išvisosLietuvos.Taippatsulaukėmedalyvių
iššiaurėsvakarųAnglijosLiverpuliomiesto.
Atsižvelgiantįatsiųstų

darbųgausą,atrinktapo
devynis visų amžiaus
grupiųpiešiniųkonkurso
laimėtojus ir šeši nuo
traukųkonkursoprizinin
kai. Visiemsdalyviams
įteiktipadėkosraštai.

Ra sa JUK NE VI ČIE NĖ
Kėdainių„Ryto“prog-jos
pailgintosdarbodienos

grupėsauklėtoja,
konkursokoordinatorė

Pagrindinėsleidybaiskirtųtekstų 
surinkimotaisyklės:

 � tekstasrenkamasbepagražinimųnaudojant 
minimaliaspastraipųformatavimopriemones 
geraižinomuirlengvaiskaitomušriftu;

 � pastraipospradžiojeklavišasTabnespaudžiamas, 
onustatomaspirmoseilutėsatitraukimas;

 � kablelis,dvitaškis,kabliataškis,klaustukas,šauktukasir
kitiženklairašomipožodžiobetarpo,taippattarpasne
dedamaspoatidaromojoirpriešuždaromąjįskliaustelius.

Jeigupageidaujate,kadjūsųinformacijabūtųpaskelbta
„Švietimonaujienose“,prašomesiųstiredakcijaišiais 
adresais:infoleid@sac.smm.ltarba
zina.rimgailiene@sac.smm.lt.



Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2017 m. Nr. 5 (371)

25

Lietuvapagalvaikųpatyčiųrodikliusirtoliauyraviena
pirmaujančiųvalstybių.Norsvyraujanuomonė,kadpaty-
čiosdažniausiaipasitaiko tarppaauglių, jųapraiškųap-
tinkamajauvaikųdarželiuose.Įklausimą,kąmesdarome
netaip,atsakytiryžosiLietuvosedukologijosuniversiteto
(LEU)UgdymomokslųfakultetoVaikystėsstudijųkatedros
asistentėie va Kerulienė.

I. Kerulienė kartu suAidaUžpurvyte atliko tyrimą, kuriuo
buvosiekiamaatskleistipatyčiųapraiškas3–6m.vaikųgru
pėse.Tyrimasparodė,kadsiekiantsumažintipatyčiųmastą
pirminėprevencija turėtųbūtivykdomajau ikimokyklinioug
dymoįstaigose.
„Mes klaidingai galvojame, kad patyčios – paauglystės

problema.Užsieniomokslininkųtyrimairodo,kadpagrindinių
patyčių formųaptinkama jauvaikųdarželyje.Tyčiotis vaikai
išmoksta dar ikimokykliniameamžiuje, stebėdami savo ar
timiausią aplinką, suaugusiųjų, bendraamžių elgesį.Omes
daugiausiasprendžiame tikpaaugliųpatyčiųproblemą, t. y.
gydome„ligos“pasekmes,onepriežastis“,–tvirtinatyrėja.
Kitųšaliųmokslininkaigerokaianksčiausuprato,kadspren

džiantpatyčiųproblemąpirminėprevencijaturibūtivykdoma
jau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. LEU
dėstytojasako,kadnuoto,kokiasugdymo(si)sąlygassuda
romeikimokyklinioamžiausvaikui,priklausovisastolesnisjo
gyvenimas.„Mumsreikiastengtisužbėgtipatyčiomsužakių.
Tamreikalingityrimai,kurieatskleistųesamąpadėtįLietuvos
ikimokyklinioirpriešmokykliniougdymoįstaigose.Tokiųtyrimų
mūsųšalyjebeveiknebuvoatlikta,taiirpaskatinoanalizuoti
patyčiųsituacijąvaikųdarželiuose“,–pasakojaji.
Tyrimorezultataipatvirtinokeliasprielaidas,kadpagrindinių

patyčiųformųaptinkamajauvaikųdarželyje.Jospasireiškia
agresija,nukreiptaįkitąasmenį,siekiantįskaudinti.Aiškinantis
patyčiųmastąikimokyklinėseįstaigose,pasirinktasstebėjimo
metodas–perkasdienesveiklasstebėtivaikaiirjųelgesys.
Apibendrinusstebėjimoduomenisišryškėjotendencija,kad

vyraujažodinėagresija.Daugiauneipusęužfiksuotųsituacijų
sudaropravardžiavimas,erzinimas,pašaipiosreplikos.Fizinės
patyčiųapraiškossudaroapietrečdalįvisųatvejų:trukdymas
žaisti, tampymasužplaukų,daiktųgadinimas,atiminėjimas,
pastūmimas.
Dažniausiskriaudėjai–ketveriųmetųvaikai.Mokslinėjeli

teratūrojeteigiama,kadagresyviausiyra2–4metųmažyliai.
Būtentšiuolaikotarpiuišgyvenamaagresyvumoviršūnė,opo
ketvirtojogimtadienio,mokslininkėsteigimu,tinkamaiauklėjant
vaikąfizinėagresijasumažėja,tačiaugerėjantkalbiniamsįgū
džiamsaugažodinėagresija.
I. Kerulienė siūlo atkreipti dėmesį į tai, kad pedagogai ir

tėvaidažnainetoleruojafizinėsagresijos,betžodinėvisdar
laikomanorma(„Niekotokio...“,„Taitikžaidimas...“,„Aštikjuo
kavau...“).Suaugusiesiemsreikėtųįsisąmoninti,kadpatyčios
nepadedavaikuisutvirtėti iružsigrūdinti.„Patyčiosatsiranda
irtampabendravimonormatada,kaimesjųnesustabdomeir
neparodome,kaipkitaipvaikaigalėtųelgtis.Mažyliaididžiąją
dalįveiksmųišmokstamėgdžiodamisuaugusiuosius.Nuolat

Kaipužbėgtipatyčiomsužakių?

prarasdami savitvardą, keikdamiesi, puldinėdami kitus savo
vaikusišmokomeelgtislygiaitaippat“,–tikinaVaikystėsstu
dijųkatedrosdėstytoja.
Mokslininkėikimokykliniougdymopedagogamspirmiausia

siūlougdytipozityvausbendravimosukitaisįgūdžius:kalbėtis
suvaikaisapietai,kasyrapatyčios,pabrėžti,kadtainetinka
mas,nepageidaujamasirkitąskaudinantiselgesys;nustatyti
aiškias,nekintančiastaisykles(„Mesneturimeteisėstyčiotis
irskaudintikito“,„Jeiištavęstyčiojasi,paprašykauklėtojopa
galbos“),ribas,kadvaikassuprastų,kokselgesyspriimtinasir
koksne;negalimatoleruotiagresyvauselgesio;svarbumokyti
pačiusspręstiproblemas.Būtinanuolatstebėtivaikus,nestik
juosstebintgalimageriauįsigilintiįsituaciją,tadatampaaišku,
kadkaltasnebūtinaitiktas,kurisnaudojafizinęjėgą.
Jeipedagogaspamatopatyčias, iškart turi jassustabdyti,

paaiškinti, kodėl tokselgesyspažeidžiagrupės taisykles, ir 
nustatytitokioelgesiopasekmes.„Pedagogasturipakalbėtiir
suvaiku,iškuriobuvotyčiojamasi,irsuskriaudėju.Tiepokalbiai
turivyktiatskirai.Skriaudėjaiturižinoti,kadyrastebimiirkaduž
patyčiassulauksatitinkamųpasekmių“,–aiškinaI.Kerulienė.

Dėstytoja pedagogams rekomenduoja keletą specialių
programų, skirtų ankstyvajai netinkamoelgesio prevencijai
ikimokyklinioirpriešmokykliniougdymoįstaigoseįgyvendinti.
Programa„Zipiodraugai“.Programostikslas–padėtivai

kamsįgytisocialiniųiremociniųsunkumųįveikimogebėjimų,
siekiantgeresnėsemocinėssavijautos.Vykdantšiąprogramą
pasitelkiamos žaismingos ir vaikamspriimtinos priemonės,
kuriomisnaudojantismokoma įvairiųsocialinių įgūdžių:kaip
suprasti ir reikšti jausmus, atjausti kitą, susidraugauti, kaip
spręstikonfliktus,reaguotiįkitųvaikųnedraugiškąaragresy
vųelgesįirt.t.
Emocinio intelektoprograma„Kimochis“. „Kimočiai“ –

žaislai, išreiškiantys jausmus.Šiežaislaiyraskirtivaikųsa
vigarbai, pasitikėjimui savimi stiprinti ir ugdyti, kalbėtis apie
jausmus.Mažyliaimokosipažinti,pavadintiirvaldytijausmus,
konstruktyviaibendrauti.
Programa„Antrasžingsnis“.Šiprogramaugdopagrin

dinius socialinius įgūdžius, kaip užkirsti kelią smurtiniam ir
agresyviamelgesiui.

Mokslininkėtaippatpabrėžia,kadpedagogaiturėtųpalaikyti
kuoglaudesnįryšįsuugdytiniošeima.Vaikai,augdamiaplinko
je,kuriojegaunapermažaimeilės,šilumos,pradedanaudoti
patyčias,kaipbūdąįrodytisauirkitiems,kad„esukažkovertas“.
Tadtikbendradarbiaujantsuvaikotėvaisgalimapasiektigerų
rezultatų.Šiuoatvejulabaisvarbušviestitėvuspozityviosios
tėvystėsįgūdžiųformavimoklausimais–apietaiyraįvairios
mokomosios,metodinėsmedžiagos,vedamiseminarai,vyk
domosišvykosirt.t.
Tyrėjųparengtąstraipsnįsuišsamiaistyrimorezultataisga

liteperskaitytineseniaiišleistamemokslostraipsniųrinkinyje
„Pasaulisvaikui:ugdymorealijosirperspektyvos“(VItomas).

Mi le na PU CHO VA
LEURyšiųsuvisuomenespecialistė

Svarbunepamiršti:

 � pokiekvienutekstunurodytiautorių;

 � vienąkartąnurodytivisųteksteminimųžmonių 
nesutrumpintusvardus;

 � parašytilietuviškąvykdytoprojektoarrenginiopavadinimą;

 � nelietuviškusasmenvardžiusrašytioriginalokalba.

Nuotraukųpateikimas: 

 � nemažinkite(tokiostinkatikinternetui);

 � neterpkiteįtekstą(reikiapridėtilaiške);

 � neterpkitelaiškofone;

 � nesiųskitekoliažų.
„Švie ti mo nau jie nų“ inf.
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Šiaismetais Lietuvos švietimo istorijosmuziejusmini
95-ąsiasįkūrimometines.Taprogastabtelimeiratsigrę-
žiameįmuziejausveiklosistorijospradžią...
Tokiajaugyvenimotikrovė,kadbėgantmetamskeičiasi

žmoniųkartos,keičiasitautosgyvenimasirvisanepaste-
bimaitampaistorija.Per95-eriusmuziejausveiklosmetus
nekartąkeitėsi irmuziejaus statusas, irpavadinimas, ir
adresas,irveiklossritys.

Lietuvosšvietimoistorijosmuziejus–vienasseniausiųmu
ziejųnepriklausomojeLietuvoje.SenesnitikVytautoDidžiojo
karo irNacionalinisMikalojausKonstantinoČiurlioniodailės
muziejus.Visi trysmuziejai,garbingųLietuvosvyrų–Vlado
Nagevičiaus,PauliausGalaunės,VincoRuzgo, jaunos,am
bicingos lietuvių inteligentijos iniciatyva įkurti, beveik kartu
pradėjosavoveiklą.Jųpastangosirveiklabuvovaisingosir
pateisinovisosTautoslūkesčius.
Švietimoministerija,matydamasudėtingątuomečiųmokytojų

padėtįirmokymopriemoniųtrūkumą,1922m.peržiemosatos
togassurengėmokytojųirmokiniųvaizdiniųmokymopriemonių
parodąpradinėjemokykloje,esančiojePrezidentog.Paroda
turėjodidžiulįpasisekimą,tadbuvonutartapagaljąorganizuo
tinuolatinęmokytojųirmokiniųvaizdiniųmokymopriemonių
ekspoziciją.MiestoburmistrasJonasVileišispasirašėįsakymą
dėlV.Ruzgopaskyrimobūsimomuziejausdirektoriumiirskyrė
kukliustriskambariusLaisvėsal.12.
1922m.lapkričio18d.vykooficialusmuziejausatidarymas.

IškilmėsedalyvavoirkalbėjoKaunomiestoburmistrasJ.Vi
leišis,LRšvietimoministerijosPradiniomokslodepartamento
direktoriusJuozasVokietaitis,Kaunomiestošvietimoskyriaus
vedėjasLaurynasKairiūnaitis,Kaunomiestoirapskritiesšvie
timo inspektoriusJuozasDamijonaitis irkiti.Visikalbėjusieji
džiaugėsi įkurtuPedagoginiumuziejumi ir skaitykla, vadino
jįkultūrosžidiniu, linkėjosėkmingaiveikti,klestėti irsulaukti
miestovaldžiosdėmesio,ieškanttinkamesniųpatalpųplėtoti
muziejinęveiklą.
IrištiesųKaunomiestovaldžiatesėjožodį,parodėpakan

kamądėmesįkultūrai.1923m.muziejusbuvoperkeltasįbent

Istorinėatmintis.Lietuvosšvietimoistorijosmuziejui–95

kiek erdvesnes uždaryto
restorano patalpas Prezi
dentog.2.Bet ir šiospa
talposnetenkino. 1925m.
pradžiojemiesto valdžia
išnuomojo Pedagoginiam
muziejuiircentrinėsbiblio
tekos skaityklai jau tinka
mesnes,erdvesnes,muzie
jaus reikmėms pritaikytas
patalpas Laisvės al. 24.
Čiamuziejus įsikūrė daug
geriau. Jau turėjo specia
liai jampagamintųstiklinių
vitrinų ir kitų baldų, įsigijo
nemažainaujųeksponatų,
pagerėjo darbo sąlygos.
Praėjus vosmetams nuo
įkūrimo,muziejusjauturėjo
šiuosskyrius:1)Pedagogi
kos,2)Negyvosiosirgyvo
siosgamtos,anatomijos ir
fiziologijos,3)Kraštotyros,
geografijos,istorijos,4)Ma
tematikos,5)Darbiniomo
kymo irgrafikos,6)Rank
darbių.Jauvienmuziejaus

skyriųpavadinimai rodogamtamokslinękraštotyrinę linkmę.
Nehumanitarinįmuziejausprofilįpatvirtinairveikędubūreliai:
kraštotyrosirgamtamokslis.1937–1940m.muziejujeveikėir
Egiptologijosskyrius,kuriamebuvoeksponuojamadoc.Marijos
RušinskaitėsArcimavičienėsdeponuotaAmonoRašokėjos,
gimusios945m.pr.m.e.,mumija,kaukėsirkitieksponatai.
1940m.šieeksponataiperduotisaugotiM.K.Čiurlioniodai
lėsmuziejui.
Muziejujebuvoirgyvosiosgamtoskampelis,kuriameaugin 

tosretoskambarinėsgėlės,šilkaverpiai,terariumuose–vove
raitės,vėžiai,ropliai,akvariumuose–keliųrūšiųžuvysirkita.
Šiuokampeliulabaidomėjosimuziejauslankytojai,ypačvaikai.

Muziejausorganizatoriaineapsiribojovienmuziejineveikla.
Pirmiausiapažymėtina,kadmuziejusveikėkaiplektoriumas,
kuriamepaskaitasskaitėtometožymūsvisuomenėsveikėjai,
mokslininkai,pedagogai:KazysGrinius,JonasVileišis,Kazys
Sleževičius,JonasVabalasGudaitis,VaclovasBiržiška,Jonas
Šliūpas,AntanasPurėnas,VladasLašas,VincasČepinskis,
AntanasBusilas,AntanasVokietaitis, patsV.Ruzgas ir dar 
daugybė kitų tuomečio Kauno inteligentijos elito atstovų.
Paskaitosbuvusios labai įdomios irpopuliarios.Salėvisada
buvoperpildyta lankytojų. Iš viso surengta daugiau kaip 70
paskaitų,kuriųklausėsinetikpedagoginė,betirplačiojiLie
tuvosvisuomenė.
Kitamuziejausveiklosforma–parodos.Nuo1924m.muzie

juskasantrusmetusorganizuodavomokytojųirmokiniųdarbų
parodas,kuriųtikslas–pasidalytigerąjapatirtimi.1933m.Ug
niagesiųrūmuose(1930m.muziejusirskaityklabuvoperkelti
vėlįkitaspatalpas–Ugniagesiųrūmus)surengtostrysužsienio
šalių–čekų,latvių,rusų–vaikųliteratūrosparodos.Itinturtinga
irįdomibuvoČekijosvaikųknygųparoda.
1934m.lapkričiomėnesįsurengtaRaudonojoKryžiausorga

nizacijosmokytojųirmokiniųdarbųparoda.TadaLietuvojebuvo
daugiaukaip130RaudonojoKryžiausorganizacijosjaunimo
būrelių,kuriejungė4020narių.PedagoginismuziejusXXa.
ketvirtajamedešimtmetyje tapoRaudonojoKryžiausorgani
zacijosjaunimocentru.Muziejussukaupėapie100šiąveiklą
atspindinčiųalbumųišvisopasaulioirLietuvos.
Minėtinamuziejausveiklosdarboforma–spaudosapžval

Pe da go gi nio mu zie jaus di rek to rius V. Ruz gas mu zie ju je. Kau nas, 1934
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gosparodos,rengtoskasdve
jusmetus.Parodosevykdavo
leidėjų,autorių,skaitytojųsu
sitikimai, konferencijos.Tokia
muziejaus veikla tarpukario
Lietuvos kultūriniamegyveni
me – akivaizdi nauda visuo
menei.
Pedagoginiamemuziejuje

(tiesa,supertraukomis)veikė
vaizdiniųmokymo priemonių
gamybosdirbtuvės.Tenvykda
vopratybos,perkuriasbūdavo
gaminamiherbariumaiirkitos
vaizdinėsmokymopriemonės
gamtosmokslųpamokoms.Vi
sųšiųdarbųautoriusdažniau
siaimokydavopatsV.Ruzgas.
Vyresniųjų skyrių pradinių
klasiųmokytojai,konsultuoja
miV.Ruzgo,čiapatmuziejuje
vesdavopamokasirvykdyda
volaboratoriniusdarbus.
Muziejus turėjo kartono,

knygrišystės,medžio irmetalo darbų įrankių komplektus,
kuriuos naudodavo per pradiniųmokyklųmokytojamsorga
nizuojamus trumpalaikius darbelių kursus.Muziejusmielai
skolindavoįrankiųkomplektusmokykloms.
V.Ruzgopastangomismuziejujesusiformavodarvienanauja

darbokryptis–mokomosiosekskursijos.Vėliautosdalykinės
gamtinėsmokomosiosekskursijosišaugoįmokytojųkvalifika
cijoskėlimokursus,kurievykdavovisojeLietuvoje.Ekskursijos
tapopavyzdžiukitoms–geografinėms,istorinėmsirkraštoty
rinėms, literatūrinėms–ekskursijoms,kuriosbuvomokytojų
kvalifikacijoskėlimokursųprogramosdalis.
Per1922–2017m.muziejuspatyrėirkonfliktiniųsituacijų,

pavyzdžiui,1936m.,kadamuziejusbuvoiškraustytasįbiblio
tekospatalpas,nes reikėjovietos lombardui. „Kaiburmistro
pareigasėjoMerkys,taijopavaduotojaspulk.Rusteika1936m.
pareikalavovienąpagrindinęsalęištuštintiirperduotimiesto
lombardui.Duodamastokįnurodymą,Rusteikamotyvavotuo,
kadlombardasduodasavivaldybeipelną,omuziejustiknuos
tolį“,–atsiminimuoserašėV.Ruzgas.Kitakonfliktinėsituacija
susiklostė2000m.,kai,norintgrąžintipatalpasvienuoliųben
drijai,muziejusbuvoverčiamasišsikeltiįgatvęarbanetlikvi
duotis.Įsikišuspedagogineiirplačiajaivisuomenei,konfliktas
buvoišspręstasmuziejausnaudai.
Antrasis pasaulinis karas nutraukė įsibėgėjusius darbus.

Vokiečių okupacijosmetaismuziejus buvo uždarytas, o jo
eksponatai išslapstyti.Daliseksponatųirvisasarchyvasžu
vo.Pokaromuziejusilgąlaikąveikėkaipmetodiniskabinetas
prieKaunomiestoliaudiesšvietimoskyriaus,kuriamvadovavo
V.Ruzgas.1958m.tuomečiošvietimoministroMečislovoGed
viloįsakymuPedagoginismuziejusreorganizuotasįRespubli
kinįpedagoginįmuziejų.Jamsuteiktosdarprieškarąbuvusios
patalposLaisvėsal.24.MuziejininkoPranoJuozapavičiaus
(1917–1988)iniciatyvaįrengtapirmojinaratyviekspozicija.Di
rektoriumiirtoliaudirboV.Ruzgas.1979m.muziejuspersikėlė
įnaujaspatalpasŽaliakalnyje–Žemaičiųg.85,kuriosbuvo
specialiaipritaikytosmuziejausreikmėms.1986m.muziejaus
direktoriausJonoBielskio(1938–2004)iniciatyvaįrengtanuo
sekli,istorinė,mokslinėekspozicija.1997m.,minintLietuvos
mokyklos600metųjubiliejų,ekspozicijaatnaujinta,papildyta
atkurtosnepriklausomosLietuvosmokyklųpertvarkosdoku
mentine,ikonografine,daiktinemedžiaga.Vykdytosmokslinės
ekspedicijosįlietuviųdiasporosmokyklasLatvijoje,Rusijoje,
Baltarusijoje,Lenkijoje,1997m.įVasario16osiosgimnaziją
Vokietijoje.
2000m.muziejuspersikraustėvėlįnaujasmuziejuinepritai

kytasbuvusiosprofesinėsmokyklospatalpasVytautopr.52.
Prasidėjokapitalinispastatoremontas.Pertąlaikąpasikeitė

muziejaus steigėjas, jispervardytasKaunoapskritiespeda
goginiumuziejumi.
Laikaskoreguojanetikmuziejausveiklosistorijosvingius–jis

keičiairžmoniųlikimus.Pažymėtina,kadper95metųlaikotarpį
muziejuivadovaujatikketvirtasdirektorius.Jubiliejausproga
taikuklusbandymaspagerbti trijųdirektorių–VincoRuzgo,
BenediktoŠukviečioirJonoBielskio–atminimą.Nuo2004m.
muziejuivadovaujadirektorėŽivilėJakaitė.
Po priverstinės pertraukosmuziejus pirmuosius lankyto

juspasitiko2005m. ir atvėrėduris į ką tik įkurtąV.Ruzgo
memorialinįkambarį(aut.JūratėJagminienė,dail.Viktorija
Paliokienė).Ojau2006m.muziejuspedagogineiirplačiajai
visuomeneipristatėnaują,modernią,informatyvią,interakty
viąekspoziciją„Išamžiųglūdumosįmus“,skirtąlankytojui
susipažindintisušvietimoraidaLietuvojenuopirmosiosmo
kyklosprieVilniauskatedrospaminėjimo1397m.iki1990m.
(aut.GabijaMackevičiūtė,J.Jagminienė,EdmundasKazlaus
kas,dizainerėSkirmantėVaitkevičiūtė).Ekspozicijasulaukia
daugybėsgerųlankytojųįvertinimų–yraįdominetiklietuviui,
betiratvykusiajamišsvetur.
2012–2016m.atnaujintos ir retaiseksponataispapildytos

šios ekspozicijos: „Senosios gamtosmokslųmokymo
priemonės.XXa.pirmojipusė“,„Pasakyta–parašyta“,
„XVII–XXa.švietėjaidailėje“.Ekspozicijospritaikytosinterak
tyviai,edukacineiveiklai–čiavykstateatralizuotiedukaciniai
renginiai.Daugdėmesioskiriamajaunimoedukacijai.Esame
parengędešimtisedukaciniųprogramų,orientuotųįskirtingas
lankytojųamžiausgrupes.Nuolatosieškomenaujų,įdomes
nių,patrauklesniųedukacijosformų,siekdamisudomintimūsų
jaunąjįlankytoją.Muziejujerengiamostematinės,proginės,vir
tualiosparodosišmuziejausfondųirkitoskūrybinėsparodos.
Organizuojamos konferencijos, seminarai, įvairūs renginiai,
muziejininkaidalyvaujaLietuvosmuziejųasociacijosrinkinių
mokslinio tyrimo sekcijosmokslinėse konferencijose, skaito
pranešimus,rašostraipsnius,konsultuojainteresantus,dirba
kitą šviečiamąjį darbą.Muziejaus rinkiniuose sukaupta per
50000eksponatų:retųlituanistiniųknygų,periodiniųleidinių,
fotografijų,žymiųpedagogų,švietimoįstaigųdokumentų,kitų
muziejiniųvertybių.
2011m.muziejuigrąžintasrespublikiniomuziejausstatusas,

suteiktasLietuvosšvietimo istorijosmuziejauspavadinimas.
MuziejaussteigėjofunkcijasvykdoLietuvosRespublikoskultū
rosministerija.Šiandiennaujaisdarbaispasitinkamemuziejaus
95ąsiasįkūrimometines.Maloniaikviečiameapsilankyti...

Jū ra tė JAG MI NIE NĖ 
Lietuvosšvietimoistorijosmuziejausmuziejininkė
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Pra di nių mo kyk lų mo ky to jų pe da go gi niai kur sai. Pir mas iš de ši nės – kur sų va do vas V. Ruz gas. Ma ri jam po lė, 1928
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VilniausBroniaus Jonušomuzikosmokykla švenčia pen
kiasdešimtmetį!Šiemetaiprasidėjojubiliejuiskirtaisrenginiais
(skyriųteminiaisvakarais,susitikimais).
Visimokyklospedagogaiirmokiniaikruopščiairuošėsiba

landžio30osioskoncertuifilharmonijoje.Priešartėjantįrengi
nįsurengtasdarvienasypatingasvakarasVilniausrotušėje.
PavasariolygiadienioŽemėsdienosvakarasbuvoišskirtinis,
nesmes,mokytojai, tapome koncerto dalyviais.Manau, ne
kiekvienaLietuvosmuzikosmokyklagalididžiuotis tuo,kad
scenojemuzikavonettrisdešimtaštuonimokyklospedagogai.
Rotušėssalėserdvėmuzikosgarsuoseskendėjobeveiktris

valandas.Fortepijonoskambesįkeitėsmuikoansambliųdarna,
trankilietuviųliaudiesmelodijakonkuravosušvelniaissaksofo

auksinėjaunystė

noarklarnetogarsais.Poekspresyvios„Manosielojšiandien
šventė“dainosskambėjosubtilussenovinisrusųromansas,o
skambusmokytojųpučiamųjųorkestrassausakimšojesalėje
nepalikoabejingų.
Džiugu,kadįkoncertąsusirinkoirkažkadadirbę,irdabar

dirbantyspedagogai.Pasimatėkadaisekartugrojęmokiniai.
Auksinėmokyklos jaunystė suteikė džiaugsmo pilnatvę ir
dalyviams, ir žiūrovams!Mokytojai turi ambicijų koncertuoti
netikVilniuje.Daugelismūsųpedagogųgrojaprestižiniuose
Lietuvosorkestruose,taippatyraįvairiųmuzikiniųkonkursųir
festivaliųnugalėtojai.

Vi di ja BUB LE VI ČIE NĖ
Mokytojametodininkė

VilniausBroniausJonušomuzikosmokyklo
jenuorytoikipatvakaro3dienasšurmuliavo
dešimtasisB.Jonušovardopučiamųjųinstru
mentųsolistų,ansambliųirorkestrųfestivalis,
skirtasmokyklos50mečiui.Taivienasryškiau
siųvaikųmuzikosirmenomokyklųpučiamųjų
instrumentųmetodiniųgrupiųrenginiųLietuvoje,
skatinantismokiniųaktyvumąirkūrybingumą.

Festivalįsudaro2dalys:vienaismetaispasi
rodopučiamųjųinstrumentųatlikėjai–solistai,
ansambliai ir orkestrai, o kitaismetais vyksta
konferencija.Renginystampatarptautinis.Jame
meistriškumopamokas,seminarus,paskaitas
vedanetikryškiausiLietuvospedagogai,atlikė
jai,betirsvečiaiišužsienio.Festivalyjepasirodė
57solistai,28ansambliaiir10orkestrų.
Seminarus,meistriškumo pamokas vedė

trombonininkų grandas išKlaipėdosmokyto
jas ekspertas JurgisBarakauskas, Latvijos JuozapoVitolio
muzikos akademijos profesorius, dirigentas JanisPurinis ir
saksofonininkasArvydasKazlauskas,VilniausB.Jonušomu
zikosmokyklos orkestro vadovas,mokytojasmetodininkas
RimantasValančauskas.
Atlikėjai, ansambliai ir orkestrai buvo įvertinti padėkos

raštais ir festivalioprizais. Įdomūsatlikėjainusipelnėatskirų

muzikosmokyklai–50

apdovanojimų.Visiems staigmenabuvo J.Purinio dovanos
orkestrams–latviškųkūriniųrinkiniai.
Tikimės,kadirkituosefestivaliuosemuzikuosgausybėjaunų 

jųtalentų,okitųmetųkonferencijojesulauksimeįdomiųlektorių,
aktyviaiįsitrauksmokytojai.

Ri man tas RA MA NAUS KAS
Mokytojasekspertas


