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Kaip Ki lo šio 
pro jeK to idė ja?

Jau se niai gim na zi jos di
rektorėdr.BronėNarkevi
čienėaudėmintį,kadreikia
atgaivintiparką.Mokykloje
irVokietijos lietuvių ben
druomenėjenekartąlankėsi
VšĮ„Raudondvariodvaras“
di rek to rius ZigmasKale
sinskas.Pervienąišpokal
biųsugimnazijosdirektore
jie aptarėgalimybępalikti
ženkląRenhofoparke,vie
toje, kuri nuo 1953iųjų
politineirkultūrineprasme
lietuviuibuvosvarbusstra
teginisobjektas,vietoje,kuriojeįkurtane
oficialiambasada,buvopriimamisvarbūs
sprendimaiLietuvos nepriklausomybės
kelio link. Idėja apiepuikiasgalimybes
skleistiprofesionalųlietuviųmeistrųme
nąVasario16osiosgimnazijojeZ.Kale
sinskaspasidalijosuLTSKBpirmininku
V.Jazersku.IdėjabuvoįkūnytaKultūros

Me džio im pro vi za ci jos...

rėmimofonduipateiktaprojektineparaiš
ka„Medžio skulptūrosplenerasVasario
16osios gimnazijojeHiutenfelde (Vo
kietijoje)“.LRkultūrosministerijaskyrė 
10tūkst.litųprojektuiįgyvendinti.Taiko
mosiosdailėsskulptūrasmeistraidirbdino
išparkeaugusiųąžuolų,kuriuosgimnazija
buvo priversta nupjauti įgyvendindama

naujojo priestato statybų projektą.Taip
medistarsiprisikėlė,atgimėišnaujo.
Projekto vadovas, LTSKBpirminin

kas, etnologas, ekspertinės koordina
cinės institucijos prieLRSeimo narys 
V.Jazerskasteigė,kad„nereikiatobulin
ti kaimiškoskultūros.Pagrindinismūsų
tikslas–autentiškumopaieškos.Kaige
raimokitemą,tadajaugali„džiazuoti“. 
V.Jazerskasskaitėgimnazistamspaskaitą
tema„Lietuviškassuvenyras“.Jisatvėrė
žinomusirnegirdėtusautentiškoslietuvių
kultūroslobynus.
Projekto vadovas, kalbėdamas apie

plenerą,pasakojo,kadmeistraiRaimun
das irAntanas„jau turi savobraižą,o į
pleneruskviečiametuos,kuriegalidirbti
priežiūrovų–taiedukacinėaplinka,ga
limybėžmonėmsprisiliestiprietradicinės
kultūros“.
TautodailininkasR.Blažaitis kalbina

masvisą laiką iš rankųnepaleidokalto,
apgalvotas frazesnuolat lydėjo tuk tuk,
tuk tuk... Jis tvirtino,kadkūrėjui„svar
biausianusistovėjękanonai,jųsugadinti
negali.JeiguDievulissu trimisvinimis,
taisutrimis,neketuriomis.“Meistrasban
dėįtikinti,kadjokrašte,Alvite,žmonės
sako: drožyba –moteriškasdarbas, nes
vyramspersunkus.Vyriškiopatirtis–nuo
1992ųjų,jisdalyvaujarespublikinėseir
tarptautinėsekūrybinėsestovyklose,ple
neruose, konkursuose, triskart yra tapęs
„Auksovainiko“laureatu.
Kalvarijoskraštotautodailininkas,me

nokūrėjas,Marijampolėskraštokonkur
sinėsparodosauksolaimėtojas,respubli
kinėsLionginoŠepkosparodoskonkurso
keturiskart prizininkas, respublikinių ir
tarptautinių kūrybinių stovyklų dalyvis 
A.Lastauskasbandėįtikinti,kadsume

džiu jamdirbti sekasi kur
kas lengviau nei kalbėti.
„Šitą darbą pradėjau ne
seniai, gal 2002aisiais.
Patsgyvenimaspastūmėjo.
Pamačiau vienomeistro
darbus ir „apakau“.Tada
supratau, kad gyvenimas
turiirkitąpusę.“Šiektiek
pamindžikavęs,pajuokavęs
jis kalbėjo toliau: „Medis
patsdiktuojasavosąlygas,
turi išmokti jų klausytis.
Kaikuri,įdedidaugdarbo,
tadatasdirbinystampatarsi
savasvaikas,tokiusvadinu
„auksofondu“.
Gimnazijos bendruome

nėnuoširdžiaidėkojapro
jekto globėjuiZ.Kalesinskui, projekto
vadovuiV.Jazerskui,meistramsR.Bla
žaičiui,A.LastauskuiirR.Petrauskuiuž
kūrybinesidėjas,buvimąkartu,Lietuvos
irVokietijosryšiųsutvirtinimą,užtai,kad
esamedidelimažostautosžmonės.

BirutėAUGUSTANAVIČIŪTĖ

Rug sė jo 28-ąją Va sa rio 16-osios gim na zi jos par ke Hiu ten fel de (Vo kie ti ja) vy ko tai ko-
mo sios dai lės dar bų ati den gi mo šven tė. Ren ho fo so dy bą, ku rio je įsi kū ru si gim na zi ja, 
papuošė tau to dai li nin kų pa dirb ti ori gi na lūs suo lai ir sta las.

Vi są sa vai tę gim na zi jos par ke dūz gė auk sa ran kiai meist rai: pro jek to va do vas, Lie tu vos 
tau to dai li nin kų są jun gos Kau no ben dri jos (LTSKB) pir mi nin kas Va len ti nas Ja zers kas, 
tau to dai li nin kas, diev dir bys Rai mun das Bla žai tis, tau to dai li nin kai An ta nas Las taus kas 
ir Re mi gi jus Pet raus kas.

Projekto komanda
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Sa va ran kiš kas mo ky ma sis: 
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Projektai 6–7

Pro duk ty vu sis mo ky ma sis 
Lie tu vo je: drą sūs, ryž tin gi ir 
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 8–9

Daugiafunkcis centras –  
Balelių traukos vieta

 10–11

Iš ei vi jo je sau ly gaus ne tu rin tis

 12–13

„Ren kuo si mo ky ti!“:  
smal su, įdo mu, pra smin ga...

Lietuviška mokykla svetur 14–15

Eu ro pos mo kyk lo je –  
lie tu viš kai

Susipažinkime – 
Lietuvos mokytojų asociacijos 16–17

Šokis – ele gan ci ja...

 18

Pe da go gų sta žuo tės:  
me tai be skam bu čio

Pa si da li jo ži nia 19

Nuo šiųmetų rugsėjo 1 d., remiantis
LRšvietimoirmoksloministro2012m.
birželio 26 d. įsakymuV1043, įkurtas
Lietuvosmokiniųneformaliojošvietimo
centras(LMNŠC)sujungusLietuvosmo
kiniųinformavimoirtechninėskūrybos,
Lietuvos jaunųjų gamtininkų,Lietuvos
mokiniųirstudentųsporto,Lietuvosjau
nimoturizmocentrus.
LMNŠCsuteiktos funkcijos inicijuoti

ir dalyvauti rengiant teisės aktus, teikti
siūlymus,kurti,diegtiirskleistiinovaci
jasneformaliojovaikųšvietimopolitikos
klausimais,rengtimokytojųkvalifikacijos
tobulinimoprogramas ir organizuoti jų
vykdymą,teiktimetodinępagalbą.
Centras tęsiasujungtų įstaigųveiklas:

neformaliojomokiniųšvietimometodikos,
ugdymokarjerai,mokytojųkompetencijų,
gabiųirtalentingųvaikų,pilietinio,kūno
kultūrosirsportinio,gamtinioirekologi
nio,turizmoiretnokultūrinio,sveikatosir
saugos,mokslinioirtechninio,meninioir
kultūriniougdymobeineformaliojošvie
timopaslaugųteikimosrityse.
Šiomsveiklomsįgyvendintitoliaubus

vykdomiESstruktūriniųfondųprojektai,
skirtiatskleistiirugdytimokinius–jau
nuosiusmokslininkus, tyrėjus, sukurti
irplėstišalyjeugdymokarjeraisistemą.
Daugdėmesiobus skiriama tautosdva
sinio lobyno irkultūrosvertybiųpuose
lėjimui,saugiameismui,sveikaimokinių
gyvensenaipropaguoti.

Centras yra Lietuvos neformaliojo
vaikųšvietimobeiEuroposvaikųirjau
nimo laisvalaikio organizavimo įstaigų
(EAICY)asociacijųnarys,toliauaktyviai
dalyvaus tarptautinėje aplinkosauginio
ugdymoprogramoje „Globe“, švietimo,
mokslo ir technologijų jaunimoorgani
zacijoje „MILSET“,UNESCOBaltijos
jūrosprojekte.Šiveikla–puikusbūdas
sudominti Lietuvos vaikus ir jaunimą
mokslopasauliu, įsitraukti įaplinkosau
ginįjudėjimą.
NaujajameLietuvosmokinių nefor

maliojošvietimocentrebusdaugiauga 
limybiųplačiaubendradarbiautisuįvairio
mismoksloinstitucijomis,universitetais,
švietimo ir ugdymo įstaigomis, sporto
federacijomis, visuomeninėmis organi
zacijomis.
Centras yra atviras visiems norintie

siems aktyviai dalyvauti neformaliojo
švietimoveikloje, omokiniams sudaro
sąlygas turiningai leisti laisvalaikį, ug
dytisavokūrybiniusgebėjimusirpažinti
profesijųpasaulioįvairovętechniniomo
deliavimoirkonstravimo,mokslo,meno,
techniniosporto,turizmo,gamtiniougdy
mobūreliuose,edukacinėsepamokėlėseir
neakivaizdinėsemokyklose. Pagrindinė
šios veiklos siekiamybė – intelektuali,
mąstanti,kūrybingajaunaasmenybė.

AlgirdasSAKEVIČIUS
LMNŠC di rek to rius

Moks lo me tų pra džia
lie tu vos mo ki nių
ne for ma lio jo švie ti mo cen tre  

Edukacinis užsiėmimas jauniesiems gamtininkams
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al ber tas laKš taUS KaS,
švie ti mo ir moks lo mi nist ro pa ta rė jas
Problema, kurią šiandien aptariame,

atsiradodėlydų,būdingųsavarankiškam
mokymuisi.Iškilusiąproblemąministeri
jai,atsakingaiužvalstybinįšvietimą,teko
spręsti.Tačiausprendžiant savarankiško
mokymosibėdasjūs,kuriečiaatvykoteir
buvotepasirinkętokįmokymobūdą,dabar
praradote galimybęmokyti vaikus taip,
kaippageidaujate.Todėlirdiskutuojame.
Sprendimaibuvopriimtinetodėl,kadkam
norspablogintumesituaciją.

Sta nis la va Stro lai tė,
ŠMM Švie ti mo or ga ni za vi mo sky riaus vy riau sio ji 
spe cia lis tė, vie na iš pa grin di nių do ku men to 
ren gė jų
Švietimoįstatymas,įsigaliojęs2011m.

liepos1d.,įpareigojošvietimoirmokslo
ministrąpatvirtintiaprašą.Dėlsavarankiš
komokymosidarbogrupė(dirboaštuoni
Švietimoirmoksloministerijosspecialis
tai)labaidaugdiskutavo.Švietimoįstaty
me įrašytanaujanuostata,kadmokiniai
privalo lankytimokyklą (46 straipsnis,
2dalis,2punktas).Buvosutarta,kadsa
varankiškaimokiniaigalimokytistikdėl
labai svarbių aplinkybių: besigydantys
sanatorijoseirligoninėse,dėllaikinaiat
imtosarapribotoslaisvės,jeinesusidaro
laikinojigrupėmokytistamtikrodalyko,
dalykomodulio.
Darbo grupės nuomone,mokymasis

savarankiškaikeliaitindaugabejonių.Ar
mokinysįgiskokybiškąišsilavinimą,jei

Sa va ran kiš kas mo ky ma sis: 
kom pro mi sų pa ieš ka

jisnuopirmosikidvyliktosklasėsmokysis
savarankiškainamuose?Mokymasisna
muosevalstybei(mokesčiųmokėtojams)
brangiaikainuoja.Septyniemssavarankiš
kainamuosebesimokantiemsmokiniams
reikėtųskirtitieklėšų,kiekskiriamavie
namklasėskomplektui(apie100tūkst.Lt 
permetus).Ar tai neviršija finansinių
valstybėsgalimybių?Taippatbuvover
tinamasmokiniųsocializacijosaspektas. 

re gi na Kle pa Čie Nė, 
ŠMM Švie ti mo or ga ni za vi mo sky riaus ve dė ja
Prasidėjus emigracijaimokyklos ėmė

tuštėti.Betdaugumaišvykusiųįužsienį
vaikų buvo įrašyti kaip besimokantys
savarankiškai.Ypačtuopasinaudojomo
kyklos, kuriose buvo vos keliasdešimt
mokinių.Užfiksuotaatvejų,kaipusėmo
kyklosmokiniųįrašytikaipbesimokantys
savarankiškai.Nepagrįstaibuvoleidžiami
mokesčiųmokėtojųpinigai.Aprašusiekia
ma,kadvaikųšvietimuiskirtoslėšosbūtų
naudojamosskaidriai.
Dabar užsienio šalyse laikinai besi

mokantiesiems nuotoliniu būdu galime
pateiktivisąugdymoplanąarbalituanis
tiniošvietimobloką(lietuviųkalba,Lie
tuvos istorija,Lietuvosgeografija,gam 
tospažinimas).Visiems,kurieyra išvy
kę įužsienį,kadgrįžęgalėtųvėl įsilieti
įugdymoprocesąirtęstimokslą.Apraše
įtvirtinta svarbi nuostata: leista visiems
1–12klasiųmokiniamsmokytisnuotoli
niubūdu,jeiVaikoteisiųapsaugostarnyba
tairekomenduoja.

Rug sė jį Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM) Lie tu vos tė vų fo ru mo ini cia ty va vy ko 
ak tu a li dis ku si ja. (Tė vų fo ru mas vie ni ja šei mas, ku rių vai kai ar vie nas vai kas mo ko si 
sa va ran kiš kai na muo se.) Dis ku si jos ob jek tas – nau ja sis „Mo ky mo si pa gal for ma lio jo 
švie ti mo pro gra mas (iš sky rus aukš to jo moks lo stu di jų pro gra mas) for mų ir mo
ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šas“, pa tvir tin tas Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo 
ir moks lo mi nist ro 2012 m. bir že lio 28 d. įsa ky mu Nr. V-1049 (to liau – ap ra šas). Tė vai, 
ku rių vai kai anks čiau ne lan kė mo kyk los ir mo kė si sa va ran kiš kai na mų są ly go mis, da bar 
ne te kę to kios ga li my bės, pa si pik ti no ir su vo kė tai kaip tė vų tei sių ri bo ji mą sa vo vai ko 
at žvil giu.

Prie ap skri to jo sta lo su sė do mi nis te ri jos va do vai ir spe cia lis tai, Lie tu vos tė vų fo ru mo 
na riai (apie 20 at sto vų) ir ki tų su in te re suo tų ži ny bų spe cia lis tai. Da ly va vo vai ko tei sių 
ap sau gos kon tro lie rės pa ta rė jas Egi di jus Mei lus ir psi cho lo gė, Pa ra mos vai kams cen tro 
di rek to rė Auš ra Ku rie nė.

KaM pri rei Kė Mi Nė to ap ra šo?

iš tė vų pa si sa ky mų:

„Norintmokytinuotoliniubūdureikia
gautiVaiko teisių apsaugos tarnybos
rekomendaciją.Tarnybos jas išduoda
nenoriai.“
„Tėvai, gyvenantysmieste, gali pa

sirinkti.Jeinesutariasumokytoja,per 
keliavaikąįkitąmokyklą.Bettie,ku
rie gyvena vienkiemiuose armažose
gyvenvietėse, pasirinkimo neturi. Jei
įvyksta konfliktas sumokytoju, vaiko
gyvenimaspaverčiamaspragaru...Vaiko
teisiųapsaugostarnybosspecialistaidaž
nainepakankamaiįsigilinaįtuosvaiko,
mokytojobeitėvųsantykiusirproblemą
sprendžiatiesmukiškai.“
„Ašnoriusavovaikuisamdytiprivačius

mokytojus.Sutinkuužsavopinigusrengti
konsultacijas.Arnegalėtųmokytojaiži
niųkokybėsįvertintiperatsiskaitymus?
Jeiguvaikasreguliariaiatsiskaito,maty
ti,arjismoka,arnemoka...“
„Norėčiaupasisakytidėlskaičių.Man

jieniekonereiškia.Ašturiuvienąvaiką.
Manjisyravienintelisiršiuometusvar
biausias.Mannesvarbu,artūkstantis,ar
dešimttūkstančiųmokosimokykloje.Tai
mannerodiklis.Mansvarbimanovaiko
gyvenimokokybė.“
„Nenoriu, kadmano vaikas įgytų

blogų įpročių, ko galima labai greitai
išmoktimokykloje.“
„Vaiką reikia saugoti, omokykloje

saugoti neįmanoma.Klasėje–30mo
kiniųirvienamokytoja.Kąjipadarys?
Šeimojeyrakitaip...“
„Daugelyje valstybių namųmoky

masyraganaplačiaipaplitęs.Parengta
konkreti sistema, leidžianti kelti namų
mokymoveiksmingumąirjįkontroliuo
ti.Mokydamasisnamiesąmoningųtėvų
vaikasnesėdinamuose.Mes,pavyzdžiui,
važiuojameareinameįmuziejus,teatrus.
Atsirandadaugiaulaiko,vaikasyrakur
kasmažiaupavargęs,visądienągaliką
norsveikti.Kaivaikasgrįžtaišmokyk
los,jisjauniekonebenori.Socializacija
vykstanatūraliai.Be to,daryra irkiti
socializacijos būdai – būreliai. Jeigu
ši sistemabūtų išplėtota,vaikaigalėtų
dažniaususitiktiirbendrautitarpusavyje.
Socializacijaplačiąjaprasmevyksta,tik
kitokiaforma.Mokyklanėravienintelis
būdasvaikuisocializuotis.Savarankiš
kasmokymasisnamuosenėrablogesnis
būdas,ogalnetgeresnis...“

Gra ži na šei Bo Kie Nė,
l. e. p. ŠMM Ben dro jo ug dy mo ir pro fe si nio 
mo ky mo de par ta men to di rek to rė
Švietimoįstatymeįrašytanuostata,kad

vaikasprivalolankytimokyklą,otėvaituri
užtikrintivaikoprivalomąmokymąsi.To
kiayradaugeliošaliųpatirtis.Akivaizduir
suprantama,kadvaikuireikiabendravimo
daugiau,neigaliužtikrintišeima.Ji,nors
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irtobula,vienanepajėgiaduotivaikuivis
ko,kadjisgalėtųgeraijaustiskintančioje
visuomenėje.Dėsninga ir natūralu, kad
dalį atsakomybės iš tėvųperimavalsty
bė.Tamkuriamostokiosinstitucijoskaip
mokykla...

aud rius MU raUS KaS,
Lie tu vos tė vų fo ru mo ta ry bos pir mi nin kas
Tėvai informavo, kadnebegali įpras

tubūdumokytisavovaikų.Kreipiausi į
ministerijąirišsakiausavonerimą.Todėl
mes čia.Akivaizdu,kadyra tėvų,kurie
pasiryžęneatsisakytisavarankiškomoky
mosinamuose.Manau,turiatsirastina
mųmokymokrepšelis,kurįtėvaigalėtų
pasirinktinainaudotikviesdamiesispecia
listus...Bettėvainebūtinaiprivalokviesti
mokytojąištosmokyklos,jeijisyrapra
stasmokytojas...Keistadviprasmybė.Mes
pradėjomenuo socializacijos problemų.
Dabar siūlomamoderni socializacija – 
internetas.Šiandiensuvokiau,kadieškosi
tegalimybiųtikramnamųmokymui.

auš ra KU rie Nė,
Pa ra mos vai kams cen tro di rek to rė, psi cho lo gė
Mesugdomevaikus,kurienenorilan

kytimokyklosarbanegalijoslankyti.Aš
dirbusulabaiindividualiaisvaikais.Per
metusmespriglaudžiameapie300vaikų,
patyrusiųdaugiausiatėvųsmurtą.Nuolat
susiduriame su tvirkintais, sumuštais,
sužalotais vaikais.Kalbomis, kad tėvai
geriausiai žino, kovaikui reikia,manęs
tikrai neįtikinsite.Yra labai daug tėvų,
kurieskriaudžiasavovaikusirtikraine
žino,kojųvaikuireikia...Jūsreikalaujate,
jūsnorite.Tamtikraprasmegaliusuprasti
kaipmama:noritesavovaikuiišskirtinių
sąlygų.Bettaireiškia,kadlikusiejigaus
viskomažiau.Ogitodėl,kadjūsųvaikas

kainuos brangiau.Mes linkę nepaisyti
svarbiųkriterijų.Čialabaidaugkalbama
apietai,kokįvaikąreikiaužauginti,kokįjį
noriužaugintitėvai.Manau,neatsižvelgia
maįvaikoporeikius–kasjisyraištikrųjų.
Vienavaiko raidoje neišvengiama– jis
einaįmokyklą.Mokyklayraprogresas,
betLietuvojelabaidaugblogųmokyklų,
blogųmokytojų.Turimemokyklų,kurio

seneturėtųbūtinėvienovaiko.Suprantu
tėvus,kurienoriapsaugotivaikusnuoto
kiosmokyklos.Betjūsesatenepamainomi
individualistai.Taipsaugotesavovaikusir
neatsižvelgiateįtai,kadkitivaikaidėltam
tikrosemocinėsbūklėstikrainegalilanky
timokyklos.Kviesčiaupagalvotiapietai,
kądaryti,kadirjūsųvaikamsbūtųgerai,
irkitadalisvaikųnenukentėtų...

r. Kle pa Čie Nė
Tėveliai, jūs turite teisęmokyti savo

vaikusnamiearkurbenorėtumėte.Tokia
galimybėyraapraše:įteisintasnuotolinis
mokymas nuo pat pirmos iki dvyliktos
klasės.Dabar vaikas neprivalo būtinai
eiti paskaimomokytoją ar lankytispas
jį atsiskaityti.Vaikas, gyvendamas, sa
kykim,Klaipėdoje,galimokytisVilniaus
mokykloje arŠiaulių ugdymo įstaigoje.
Šiosmokyklosturijauparengtusnuoto
liniomokymomokytojus,visąmokymo
vaizdomedžiagą.

S. Stro lai tė
Nuotolinismokymas–naujovė.Reng

sime išsamųaplinkraštįvaiko teisiųap
saugostarnyboms,kuriamepaaiškinsime:
jeiguvaikasnėraįrašytasįrizikosšeimų
grupę,vaikoteisiųapsaugostarnybųspe
cialistai neturi sudaryti kliūčių tėvams
gautirekomendaciją.

KaS pa SieK ta, dėl Ko SU Si tar ta?

a. MU raUS KaS
Lietuva namųmokymo neišvengs.

Tokia yra pasaulinė tendencija.Vyksta
tamtikrilūžiaiiršisklausimasvėliškils.
Paliktispręstivientikvaikoteisiųapsau
goskontrolieriams,kurietiksubjektyviai
galiįvertinti–taippatneišeitis.Reikėtų
sukurtisistemą,kadišvengtumesubjek
tyvumo.

a. laKš taUS KaS
Nuotolinismokymas–kompromisinė

galimybė.Kartu,turiuomenyjeŠvietimo
irmoksloministerijos specialistus bei
Lietuvos tėvų forumoatstovus, ieškosi
metinkamiausiųsprendimų.Įklausimą,
ar reikalinga tėvųpraktikųkonsultacija
ieškanttolesniųsprendimųdėlmokymosi
namuosetvarkos,atsakau–būtųnaudinga.
Pasiūlytasmokymobūdasnėra visiškai
adekvatus savarankiškammokymuisi
namuose.

Ministropatarėjonuostatai,kadnuotolinismokymas–kompromisinėgalimybė,
pritarėdiskusijojedalyvavęLietuvostėvųforumoatstovai.

Mūsųinf.

pra si dė jo re gist ra ci ja  
į me to di nes die nas
Spa lio 29–30 d. ir lap kri čio 29–30 d. Vil niu je 

ren gia mos me to di nės die nos me ni nio, so cia
li nio, gam ta moks li nio, do ri nio, pra di nio ug dy
mo, in for ma ci nių tech no lo gi jų, už sie nio kal bų 
bei lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to jams. 
Me to di nės die nos – tai ne mo ka mi vie nos 
die nos kon fe ren ci nio ti po ren gi niai, skir ti vi
siems mo ky to jams, no rin tiems su si pa žin ti su 
ug dy mo tu ri nio nau jo vė mis. Už si re gist ruo ti 
ga li ma Ug dy mo plė to tės cen tro in ter ne to 
sve tai nė je www.upc.smm.lt.

Per 2012–2013 m. m. nu ma to ma su reng ti 
20 me to di nių die nų. Bus kvie čia mi ir lek to riai 
iš už sie nio. Me to di nė se die no se mo ky to jams 
bus pri sta to mos pa sau li nės ug dy mo prak ti
kos ten den ci jos, ug dy mo tu ri nio nau jo vės, 
to kios kaip ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo kai ta, 
kū ry biš ku mo ug dy mas ir kt.

Me to di nė se die no se me ni nio ug dy mo mo
ky to jai su si pa žins su pa sau li nė mis me ni nio 
ug dy mo prak ti kos ten den ci jo mis, nau jau siais 
Lie tu vos me ni nio ug dy mo do ku men tais, 
nuodugniau ap tars mo ki nių me ni nio ug dy mo 
da ly kų pa sie ki mų ver ti ni mo sis te mą.

So cia li nio ug dy mo mo ky to jai ap tars nau ją 
so cia li nių moks lų Pa grin di nio ug dy mo pa sie
ki mų pa tik ri ni mo pro jek tą, ana li zuos dar bų 
ap lan ko su de da mą sias da lis.

Do ri nio ug dy mo mo ky to jams bus siū lo ma 
su si pa žin ti su eti ke to ir kul tū rų įvai ro vės mo
du lio gai rė mis, bio e ti kos ir eko lo gi jos mo du lio 
gai rė mis, ap tar ti krikš čio niš kos šei mos mo du
lio pro gra mos ak tu a lu mą.

Gam ta moks li nio ug dy mo mo ky to jai nag ri
nės dar bų ap lan ko su da ry mo prin ci pus, stan
dar ti zuo tos for mos diag nos ti nių už duo čių pa
vyz džius, mo ki nio ir mo ky to jo veik lą su da rant 
ap lan ką bei ap lan ko ver ti ni mą, su si pa žins su 
ti ria mų jų dar bų ver ti ni mo kri te ri jais.

Pra di nio ug dy mo mo ky to jai su si pa žins su 
„Pra di nių kla sių mo ki nių pa sie ki mų ir pa žan
gos ver ti ni mo me to di nė mis re ko men da ci

jo mis“ ir mo ki nių ben drų jų kom pe ten ci jų 
ug dy mo pa vyz džiais, ap tars mo ki nių pa sie ki
mų ir pa žan gos ver ti ni mo eta pus, iš si aiš kins 
ko ky biš kos pa mo kos rei ka la vi mus smulkiau 
ap tar da mi pra di nių kla sių mo ki nių pa sie ki
mų ver ti ni mą.

Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to jai 
ana li zuos lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros bran dos 
eg za mi no 2013 m. ver ti ni mo nor mas, aiš kin
sis, kaip jos pri tai ko mos ver ti nant li te ra tū ri nį 
ir sam pro ta vi mo ra ši nius.

Su už sie nio kal bų mo ky to jais nu ma ty ta 
ap tar ti ko mu ni ka ci nio už sie nio kal bų kryp
tin gu mo te ori nius pa grin dus, kaip lanks čiai 
va do vau tis ben drų jų pro gra mų nuo sta to mis, 
su pa žin din ti su mo ko mo sios me džia gos, mo
ky mo si pro ce so di fe ren ci ja vi mo per kon kre
čias mo ky mo prie mo nes pa vyz džiais ir t. t.

Apie pro jek tą pla čiau – 
www.upc.smm.lt/pro jek tai/pkt/nau jie nos/mdie nos.php.
Dau giau in for ma ci jos su teiks Sa lo mė ja Bit lie riū tė, 
pro jek to veik los va do vė, tel. (8 5) 277 2194, 
el. pa štas – sa lo me ja.bit lie riu te@upc.smm.lt.
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Rugsėjo 1ąją įmokyklos suolą sėdo
beveik keturios dešimtys produktyviojo
mokymosimokinių trijosemokyklose
Kaune,Kėdainiuose irPanevėžio r.Pa
įstrio gyvenvietėje. Šiemsmokiniams
nusišypsojolaimėpirmiesiemsLietuvoje
išbandyti eksperimentinį alternatyviojo
ugdymomodelį–produktyvųjįmokymąsi.
Pavasarį laimėjęatrankąmokytojaivisą
vasarąstropiairuošėsikurtiproduktyviojo
mokymosi klases:mokėsi seminaruose,
lankė tokiasmokyklas seniai šįmodelį
įgyvendinančiojeVokietijoje, kvietėsi
konsultantus išEuropos produktyviojo
mokymosiinstituto(IPLE–Institutefor
ProductiveLearninginEurope,Vokietija)
įsavomokyklas,daugdirboindividualiai.
Nemažaipastangųįdėjoirkviesdamimo
kinius,bendraudamisutėvais,rengdami
mokyklosbendruomenesirsavopartne
rius.Pirmomisrugsėjodienomismokyklas
aplankėprojekto „Alternatyvusis ugdy
mas“komanda ir konsultantasHolgeris
Mirovas (HolgerMirow) iš jauminėto
IPLE. Jie pedagogams,mokiniams, jų
tėvams,švietimoskyriųatstovams,būsi
miemspraktikosvadovamsiržiniasklaidai
trumpaipapasakojoapieprojektąirvieną
išmodelių – produktyvųjįmokymąsi,
pasidalijopasaulineirypačvokiškąjapa
tirtimi,aptarėkelisskirtingusatvejus,kaip
produktyvusismokymasispadėjojaunuo
liamsišnaudotigeriausiassavosavybesir
gebėjimussiekiantmokslo.
Anot vokiečių konsultanto, visose

bendruomenėse,mokyklose ir klasėse
yramokinių, kurie linksta įmokymąsi
praktikosvietoje,nepriklausomainuojų
akademiniųgebėjimų.Bendraujantsusu
augusiaisiaispaprastainebūnasudėtinga
įrodyti produktyviojomokymosi priva

pro duk ty vu sis mo ky ma sis lie tu vo je:
drą sūs, ryž tin gi ir vil tin gi pir mie ji žings niai 

lumus.Daugelispamąsto,kadbūtųbuvę
puiku, jei jaunystėje būtų galėję šitaip
mokytis.Šismetodas,pasakH.Mirovo,
tikrai negali būti taikomasvisiemsvai
kams,tačiauaktyvesniems,judresniems,
sun kiau su si kau pian tiems ar grei tai vis ko 
išmokstantiemsmokiniams galimybė
nesėdėtimokyklos suole po 7 val. per
dieną, 5 dienas per savaitę galėtų būti
puikiišeitispanaudojantsavogebėjimus.
Palygintinemažailaikonemokyklossuole
leidžiantysmokiniaiVokietijojemokosi
nėkiekneprasčiaunei įprastasmokyk
laslankantysjųbendraamžiai:egzaminų
rezultatai atitinka šalies vidurkį. Įdomi
detalė:gimtosioskalbosegzaminųrezul
tataisproduktyviojomokymosimokiniai
lenkia„įprastuosius“.Mokiniamsdažnai
tenkaraštuiržodžiupasakotisavoįspū
džiusišpraktiniomokymosivietų,dalytis
suklasėsdraugaissavosėkmėmis,netikėta
patirtimi,ieškotiatsakymųįklausimusir
patarimų,otaipuikusirveiksmingasbū
daslavintisavogimtąjąkalbą.
Pagalvokiečiųdiegiamąmetodikąrug

sėjįirspalįjaunuoliaistengiasiapsiprasti
sunaujuojumokymosibūdu,susipažinti
sumokytojais.Šiuo laikotarpiuproduk
tyviojomokymosi pedagogams tenka
ypačsudėtingaužduotis:išsiaiškinti,koks
tikrasis vaikų turimų žinių lygis, kokie
jų lūkesčiai, pomėgiai ir galimybės, su
sipažinti supraktikosvietomis ir padėti
mokiniams jas tinkamai pasirinkti, pa
rengtiindividualiasužduotisirpritaikyti
jasmokantistamtikrojepraktikosvietoje.
Omes tęsiamepažadus ir supažindina
me „Švietimo naujienų“ skaitytojus su
visomis trimisproduktyviojomokymosi
klasėmisirsupirmosiomissavaitėmisjų
nuveiktaisdarbais.

KaU Nie Čiai apie Sa ve 
pa pa Sa Ko jo Net vi ce Mi NiSt rUi

KaunoRokųvidurinėjemokyklojepro
duktyviojomokymosiklasęaktyviosmo
kytojosVandaMažeikienė ir AstaKar
lienėpradėjoformuotidarbirželiomėnesį.
Rugsėjo1ąjąšiojeklasėjepasitikodešimt
mokinių,trysišjųčiamokytisatėjonetiš
kitųmokyklų.Mokytojosdžiaugiasi,kad
mokiniaičialabai įvairūs–yrairgabių
vaikų,yrairtokių,kuriemsmokytisįpras
tojeklasėjenebuvolabaiįdomu.Šiektiek
kitaip(integruojantdalykus,organizuojant
pamokas užmokyklos ribų, įtraukiant
įvairiuspartneriusišRokųbendruomenės
irpan.)šiojemokyklojebuvomokomasiir
anksčiau,todėlugdymoplanosuderinimas
su produktyviojomokymosimetodikos
ypatumaisnebuvoitinsudėtingas.Supla
nuotadaugiauintegruotųpamokų:istorija
irgeografija,fizikairchemija,matematika
irlietuviųkalba,rusųkalbairekonomika,
be to, visos pamokos kiekvieną savaitę
integruojamos teminiu principu – tam
sudarytasatskirashumanistiniougdymo
planas„Auginugyvybėsmedį“,susitarta
su šaliamokyklos veikiančiomisRokų
bendrovėmisdėlmokiniųpraktikosvietų
irdarbasprasidėjo.
Rugsėjį„produktyviukai“spėjoapsilan

kyti irekskursijojeVilniuje,kurpamatė
netikžymiausiussostinėssimbolius,bet
ir keletąmažiau turistų lankomųvietų,
išgirdo daug naujų ir įdomių dalykų iš
Vilniaus istorijos. Ekskursijos dalyviai
senamiestyje netikėtai sutiko švietimo
irmoksloviceministrąVaidąBacį,ošis
netikmielaipakvietėapsilankytiminis
terijoje, pasėdėti patiesministrokėdėje,

Projektai

Kauno Rokų mokiniai susitiko su viceministru

Kėdainių jaunimo mokyklos „produktyviukai“ 
su svečiais iš Vilniaus ir Berlyno
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nusifotografavo su būriu mokinių ir
mokytojomis, bet ir padovanojoknygų,
žurnalų, plakatų.Netikėtas susitikimas
buvo įdomus visiems:mokiniai galėjo
apžiūrėtiministeriją„išvidaus“,ovienam
iš„Alternatyviojougdymo“projektąinici
javusiosministerijosvadovųteko„gyvai“
susipažintisutiesioginiaisprojektodaly
viais,išgirsti,kuojiegyvenairkotikisiiš
produktyviojomokymosi.

Kė dai Nių jaU Ni Mo Mo KyK loS 
„pro dUK ty viU Kai“ – vie Na 

di de lė šei Ma

„Sveiki atvykę į jaunimomokyklą“.
Toksužrašasantstikliniųdurųpasitinka
kiekvieną, atvykusį įKėdainių jaunimo
mokyklą.Oatvėrusįjįšiasdurispakalbins
irpalydėsbetkuris,kastuometubusša
lia,nesvarbu,artaibudėtoja,ardirektorės
pavaduotoja, armokinys.Vos įžengus
į šią šviesią ir jaukiąmokyklą pasijauti
kaip savonamuose.Nenuostabu, kad ir
buvusiamefizikoskabinete įsikūrę pro
duktyviojomokymosimokiniai su savo
„auklėtojomis“LauraPaulauskiene ir 
VioletaRamanauskaitebendraujakaip
sumamomis. „Auklėtoja, duokite tele
foną, reikia paskambintimamai,mano
sąskaitabaigiasi“,–prašovienamergaitė,
kuriaisuplyšobatelis.„Mokytoja,arbatą
gersite su cukrumi?“ – pildamaskarštą
vandenį puodelin rūpestingai teiraujasi
jaunuolis.Nors ši klasė suburta naujai,
jaunuopatpirmųdienųvisi draugiškai
bendrauja,patyčiosarabejingumasklasės
draugamsčianebūtų toleruojami.Kukli
mokyklos naujokė iškart buvo įtraukta
įkolektyvą,o jąglobotiėmėsipatikla
sės lyderė. Pirmomis rugsėjo dienomis
klasė spėjo paiškylauti, artimiau vieni
kitus pažinti.Mokytojos jau susipažino
su kiekvieno rūpesčiais, svajonėmis ir
viltimispradedantnaujusmokslometus
produktyviojomokymosiklasėje.
„Jaunimiečiai“–benedrąsiausi ir at

viriausiišvisųproduktyviojomokymosi
klasiųmokinių. Jų irklasėgausiausia– 
net15.Šiejaunuoliaidaugtikisiišnaujų
mokslometų,jųvizija–praktikakavinė

seirbaruose,ugniagesioposte,elektriko
dirbtuvėje, grožio salone, trąšų ir ledų
gamyklose.Yrajaunuolių,puikiaikalban
čiųkeliomisužsieniokalbomis,norinčių
išbandyti ir vertėjų duoną.Mokyklos
direktorėAlmaJociuvienėaktyviaidaly
vaujaieškantpraktikosvietų,patiaplankė
nevienosrajonoįmonėsvadovąirsutarė
dėlmokiniųpriėmimoįjas.Kolkasšios
mokyklosmokiniai praktikos vietose
mokysis tikkeliasvalandasper savaitę,
vėliau,kaivisiapsiprassunaująjameto
dika,šislaikasbuspratęstas.

pa įSt rio Mo KyK lo je BUS 
įGy veN di Na MaS vo Kiš KaS 

pro dUK ty vio jo Mo Ky Mo Si 
va riaN taS

Panevėžior.PaįstrioJuozoZikarovidu
rinėjemokyklojeproduktyviojomokymo
siklasėįkurtakabinetuoseviršmokyklai
priklausančio vaikų darželio.Nuošaliai
įrengtikuklūs,bet jaukūskambarėliai–
puikivietadarbuisumokiniais.Šimokyk
lapriėmėdrąsųsprendimąsektitikruoju
Vokietijospavyzdžiu–sujaunuoliaisdirbs
duproduktyviojomokymosi pedagogai,
kurienetikrengsindividualiaspraktines
užduotis,padėsmokiniamsrastipraktikos
vietasirlankysjosesavomokinius,betir
konsultuodamiesi su specialistaisdėstys
visusdalykusirdevintų,irdešimtųklasių
mokiniams.MokytojamsRasaiUrbona
vičienei ir VaclovuiKrikščiūnuitaibus
nemažasiššūkis,kuriamjierengėsivisą
vasarąir tęsiapasirengimątoliau.Tėvų,
pedagogų, švietimospecialistųabejones
dėlmokymosikokybėslengvaiišsklaido
konsultantasH.Mirovas.Anotvokiečio,
tailabaiįprastajųšalyje,nesnėratokio
dalyko,kurionegaliaukštąjįišsilavinimą
turintis pedagogas, pasitaręs su dalyko
mokytoju,išdėstytimokiniui.Tuolabiau
kadproduktyviajamemokymesipabrėžia
mastiekpatiesjaunuolio,tiekmokinioir
mokytojodueto individualusdarbas.Be

abejo, tai,kadmokytojaskonors irne
žinos,nebusjokiabėda–mokinysgalės
patspasiieškotiinformacijosvadovėliuose
arinternete,pajusti,kadmokytojasnėra
visažinis ir, nors ir retkarčiais, pasijusti
pranašesnisužpatįmokytoją.
Priešpradėdamipraktikąužmokyklos

ribųPaįstriomokiniaikartusumokytojais
aplankėdaugelįnetolieseveikiančiųįstai
gų.Vaikaipatyspasirinksjiemslabiausiai
patikusią įmonę,kurioje irmokysispir
muosiustrismėnesius.
SėkmingamPaįstriovidurinėsmokyk

losproduktyviojomokymosiklasėsdarbui
didelės įtakos turės irPanevėžio rajono
savivaldybėsvadovųskiriamasdėmesys.
Rugsėjo7d.Panevėžyjevykorajonomero
PoviloŽaguniosurengtasapskritojostalo
susitikimas.MerassvečioišVokietijosir
projektovadovėsSimonosPlienaitytės 
pasakojimoapieproduktyviojougdymo
plėtrąEuropojeirLietuvojeklausėsiitin
susidomėjęsirpasidžiaugė,kadbūtentjo
vadovaujamo rajonomokyklai pasisekė
įgyvendinti tokį perspektyvų projektą,
kuriam įsibėgėjusmokymosimotyvaci
josstokojančiųjaunuoliųproblematikrai
turėtųsumažėti.

Pro jek tas „Al ter na ty vu sis ug dy mas“, ku rį vyk do Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Švie ti
mo ap rū pi ni mo cen tras, yra fi nan suo ja mas pa gal Žmo giš kų jų iš tek lių plėt ros veiks mų 
pro gra mą iš Eu ro pos so cia li nio fon do ir Lie tu vos Res pub li kos vals ty bės biu dže to lė šų.

Ge ra pra džia – pU Sė dar Bo, ta ČiaU viš ČiU KUS SKai ČiUo Si Me rU de Nį

Dau giau in for ma ci jos – www.al ter na ty vu si sug dy mas.lt.

Kadirkaipsmagudžiaugtisgražiapra
džia,visipuikiaisuvokia,kadrezultatus
matysimetikpometųardvejų.Supranta
ma,kadgalbūtnevisiemsdabarprodukty
vųjįmokymąsipasirinkusiemsmokiniams
šismetodasbustinkamasirjiegrįšprie
įprastomokymosi.Daliai jaunuoliųgali
tekti nusivilti, kai jų išsvajotapraktikos
vietapasirodysneverta svajonių irpuo
selėtųlūkesčių.Daliaigalibūtipernelyg
sunku savarankiškaimokytis, pradėti
gyventiatsakingąsuaugusiųjųgyvenimą,

pavyzdžiui,kasdienlaikuatvyktiįprakti
kosvietą,pritaptisuaugusiųjųkolektyve.
Tačiauvisidirbantiejisušiaisjaunuoliais
yra pasirengę padėti jiems tiek, kiek
reikės.Oviščiukus suskaičiuosime, kai
mokiniai pristatinės savobaigiamuosius
darbus.Tada ir „Švietimonaujienoms“
papasakosime,ką šie jaunuoliai pasiekė
pirmaisiaismokymosiki taipmetais.

AušraMIKULSKIENĖ
Pro jek to „Al ter na ty vu sis ug dy mas“ 

vie šų jų ry šių spe cia lis tė

Paįstrio moksleiviai praktiką galės atlikti ir UAB „Įstros aviaparkas“
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Ukmergės r.Baleliųuniver
salus daugiafunkcis centras
įsteigtasprieš3metus.Taibiu
džetinė savivaldybės įstaiga,
turintijuridinioasmensstatusą.
Josmisija–tenkintivietosben
druomenės edukacinius, kul
tūrinius, socialinius poreikius
telkiantvalstybinius,privačius
irvietiniusfinansųbeiintelekto
išteklius.
UDCdirektorėRamutėLiu

bomirskienė, vadovavusiBa
lelių pagrindineimokyklai, ją
uždariusdėjopastangasBalelių
daugiafunkciam centrui kurti.
Priecentroįsteigimodaugprisidėjovietos
bendruomenė, vadovaujamapirmininko
RomoPivoro.Centras–vienintelisvisuo
meninėspaskirtiespastatasBaleliųkaime.
Yradar daugproblemų ir trūkumų,bet
direktorėtvirtaitiki,kadjiemspavyks...
Kol kas UDC šildomasmalkomis.

„Daugreikiamalkųirdarbodaugįdėti...
Turimeirvidinįkiemelį,gaila,betirjis
nesutvarkytas, jame laikomosmalkos,
nesneturimemalkinės.Oaplinkcentrą– 
2hažemės.Labailaukiamerenovacijos– 
bus lengviau“, – sakėdirektorėR.Liu
bomirskienė.

ceN tre – iKi Mo KyK li Nio 
UG dy Mo GrU pė

Centro patalpose veikiamišri ikimo

daugiafunkcis centras – 
Balelių traukos vieta

2010 m. pra dė tas uni ver sa lių dau-
gia funk cių cen trų (to liau – UDC) kai mo 
vie to vė se stei gi mo pro jek tas. Tai yra 
bū das spręs ti švie ti mo ir so cia li nių pa-
slau gų pri ei na mu mo pro ble mą iš nau-
do jant užda ry tų kai mo mo kyk lų ir ki tų 
vie šų jų įstai gų pa sta tus. Nau jo viš kų 
ins ti tu ci jų tin klo tiks las – teik ti pa ra mą 
šei moms, au gi nan čioms vai kus, pa dė ti 
kai mo gy ven to jams įsi trauk ti į mo ky-
mo si vi są gy ve ni mą sis te mą ir teik ti 
pa gal bą se no liams. Cen trams stei gti 
Eu ro pos Są jun gos San glau dos ska ti-
ni mo veiks mų pro gra mo je nu ma ty ta 
skir ti apie 80 mln. li tų.

kykliniougdymo
grupė,kuriojekol
kasugdomi9vai
kučiai. „Būtų ir
daugiaunorinčių
jų,bettėvaineturi
sąlygųatvežti“,–
pasakojodarželio
auklėtojaVilma
Kavaliauskienė.
Darželiogrupė

šviesi,spalvinga,
vaikučiams pa
rūpinta įvairiau
sioslavinamosios
veiklos.

„Įdarželįvedudvidukrytes. Mansvar
bu,kadjamebūtųpailgintasdarbolaikas.
Dabardarželisdirbanuo8iki17val.Aš
taippatdirbuiki17val.Nesuspėjupasi
imtimergyčiųlaiku,nesatvažiuotitenkaiš
Ukmergės.Darželiopaslaugomistėveliai
patenkinti.Vaikučiųnedaug–auklėtojos
spėjasužiūrėti.Grupėmišri,betmumstai
netgipatinka.Vaikaiišmokstabendrauti
vienisukitais.
Liūdna pagalvojus, kur reikės vesti

mergaitesįmokyklą.Pasikalbamesuma
momis,kuriųvaikaipavėžėjamiįTaujėnų
vidurinę.Gailavaikų,nesnetirpirmokė
liaiišvežami7val.ryte,okaikadaįnamus
juosparvežatikvakare.Būtųgeraicentre
turėtibentpradinęmokyklą...“–vienais
dalykais džiaugėsi, o dėl kitųnerimavo
mamaLaimutėPadolkienė.

...ir vai Kų die NoS ceN traS

Nuo2010m.čiaveikiaVaikųdienos
centras,kurįlanko14vaikųišsocialinės
rizikos ir socialiai remtinų šeimų.Taip
vaikams suteikiama būtinoji pagalba:
padedama ruoštipamokas,pamaitinama
šiltumaistu,organizuojamaslaisvalaikis.
Vaikai lankoTaujėnųvidurinęmokyklą 
(9kmnuoBalelių).„Porenovacijosesa
mesuplanavę įrengtikompiuteriųklasę.
Tadavaikaigalėsirpamokasparuošti,ir
pažaisti“,–pasidžiaugėdirektorė.

...ir Ne For Ma lUS SU aU GU Sių jų 
švie ti MaS

„Bendradarbiaujant suAleksandro
Stulginskio universitetu (buvęs Lietu
vos žemėsūkiouniversitetas),Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmais centre
vykdomasneformalussuaugusiųjųšvieti
mas.Šiųįstaigųlektoriaivedaseminarus
ūkininkams,kaimogyventojams.Posemi
narųdažnaisuūkininkaissuderinameeks
kursijasįjųūkiustaipatrasdaminaudos 
ir kitiems žemėsūkio veikla užsiiman
tiems gyventojams...“ – sakė kultūros
darbuotojaDaivaGudzevičienė.
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...ir Mo te rų KlU BaS „Fe ri dė“

Veikia ir visuomeninė organizacija –
moterų klubas „Feridė“, vadovaujamas
klubo prezidentėsRimos Pivorienės.
KluboveiklojedalyvaujanetikTaujėnų
seniūnijosmoterys–jųatvykstairiškitų
Lietuvosmiestų. Jos dalyvavo akcijoje
„Nedelsk!“,rengėįvairiaspaskaitas,mi
nėjimusirkt.Vaikųdienoscentrovaikams
rengėdviejųdienųdailėsplenerus.Pasak
direktorės,UDCjiemssuteikiapatalpas,
ojieatsilyginaįvairiaveikla.„Rugpjūčio
22–23d. kaip tik ir vykovienas dailės
pleneras.JįorganizavomūsųrėmėjaR.Pi 
vorienė. Pernai ji savo lėšomis išleido
vaikųpiešinukųkalendorių.Vaikainoriai
dalyvaujatokiuoseprojektuose.Buvopa
samdytiprofesionalūsdailininkai“,–pa
sakojokultūrosdarbuotojaDaiva.Centro
direktorė džiaugėsi: „Pažiūrėkite, kokie
gražūsiružpildytivaikųpaveikslai.Jiems
šisplenerasbuvovisiškaifinansuojamas:
maitinimas, nakvynė, darbo priemonės
irpan.“

...ir BeN drUo Me NėS Svei Ka toS 
pUNK taS

Čiataippatpagalpanaudossutartįįsi
kūręs bendruomenės sveikatos punktas.
SlaugytojaRūtaŠablevičienėdirbapuse
etato. Ji pasakojo prižiūrinti visus: nuo
mažiausioikiseniausiokaimogyventojo.
Pas senelius, gyvenančius vienkiemyje,
slaugytojaitenkavažiuotidviračiu,ožie
mąprireikianetirslidžių.„Daugasmeni
niolaikoskiriubendruomenėsžmonėms,
esamepažįstami, kaipgi nepadėsi.Būtų
geraidirbtivisuetatu,betdžiaugiuosiir
tuo,kąturiu...“

...ir BiB lio te Ka

Taip pat pagal panaudos sutartį čia
veikiairbiblioteka.BibliotekininkėInga
Petkuvienėrūpinasivisaisnorinčiaisiais

skaityti,mokytisdirbtikompiuteriu,pa
vartyti spaudą. „Visur stengiamėsdaly
vauti:ir„Saugausinterneto“projekte,ir
„Skaitymometų“renginiuose...Suvaikais
dalyvaujameįvairioseakcijose,renkame
geriausią knygą vaikams, paaugliams 
irt.t.“,–kalbėjoInga.
Pasakbibliotekininkės,kaičiadarveikė

mokykla,didžiąją skaitytojųdalį sudarė
vaikai,dabarlabiaulinkstamaįsuaugu
siųjųpusę.
„Esu laiminga, nesvisgaunamenau

jų knygų, o buvo labai liūdnas laikas...
Prašydavau skaitytojų, kad padovanotų
bibliotekailaikraštį.Dabarjaugerai.Sen
joramsvedžiaukompiuteriniusmokymus.
Jie labai nedrąsūs, reikia įkalbinti, kad
ateitų“,–sakėI.Petkuvienė.
Bibliotekoje eksponuojamos kaimo

vaikųpiešiniųparodėlės.Anot bibliote
kininkės,„čiamūsųRūtelės,čiaMantu
ko–visisavivaikai.Jiegabūs,tiksienų
mažoka...Nuvažiuojuįmiestobibliotekas,
pasižiūriu,kaipjiegyvena,ogrįžusinamo
kopijuoju.Dabar pasigaminaumedines
lentynas,kadirman,irvaikamssmagiau
būtų...“

...ir Net Gi Ba le lių Kraš to 
MU zie jUS

CentreįsteigtasBaleliųkraštomuziejus
(anksčiau jovietojebuvo istorijoskabi
netas).Joįkūrėjairpuoselėtoja–buvusi
mokyklosmokytojaMildaTitenytė,kuri
ir dabar savanorystės pagrindais tvarko
muziejų. Balelių ir aplinkinių kaimų
žmonės dovanoja eksponatus tam, kad
visi galėtų jais pasidomėti, susipažinti,
pasigrožėti.Muziejuje rengiamos paro
dos.Kaimomoteryssunešasavomegztas
kojines,skaras,šalikus.Parodojeapsilan
kytigalivisikaimobendruomenėsnariai.
Dažniausiaiužsukatie,kurieireksponuoja
savodarbus.Jiemsįdomupasižiūrėti,kaip
jųkūriniaiatrodo tarpkitų, irpasidalyti
įspūdžiais...

ceN tro dar BUo to jai

Mišriojeikimokykliniougdymogrupėje
dirbadviauklėtojos.Vienaauklėtoja,bu
vusipradiniųklasiųmokytoja,persikvali
fikuojaįikimokykliniougdymospecialy
bę.KitastudijuojaLietuvosedukologijos
universitete.Dienoscentre–pedagogai.
Prireikusgalimapsichologą išsikviesti į
centrą.Centre daugiausia esama aptar
naujančiopersonaloetatų:dirbanettrys
sargaikūrikai.

So cia li Niai part Ne riai

BaleliųUDCturisavosocialiniuspart
nerius, kurie palengvina centro kasdie
nybę: pavyzdžiui,Ukmergės r.Taujėnų
vidurinėmokyklanuomojaBaleliųcentro
vaikams autobusiuką,Ukmergės rajono
savivaldybėsVisuomenėssveikatosbiuras
įBaleliųcentrąatvykstadutriskartusper
metus.Apylinkiųgyventojamstikrinamas
cholesterolio, gliukozėskiekis kraujyje,
skaitomospaskaitossvarbiomissveikatos
temomisirpan.Renginius,šventessaldu
mynaisvisadaparemiaUkmergėsrajono
vartotojųkooperatyvas.Ukmergės rajo
no socialinėdarbuotojabendradarbiauja
dirbant su socialinės rizikos šeimomis,
centrevedaseminarusvaikams,dalijama
labdara.Aktyviausiacentropagalbininkė– 
bendruomenėstaryba,kartuorganizuoja
mosšventės,parodos,akcijos.Šiepartne
riaiprisidedaprieBaleliųUDCvykdomų
veiklų.

Kaip pri traUK ti BeN drUo Me NĘ?

„Mūsų dažnai klausia, kaip pavyksta
pritrauktikaimožmonesįcentrą.Kiekvie
namreikiadėmesio,todėlvažiuojameper
kaimąirkiekvienąkviečiameasmeniškai.
Centrovaikaisukuriakvietimus.Kartais
jieirišnešiojakaimogyventojams,okar
taismesvisusapkeliaujameirsukviečia
me.Gavęsdėmesio žmogus tarsi jaučia

pareigą ateiti.O atėję
visi džiaugiasi dvasiš
kaipraturtėję...“–sakė
centrodirektorė.

Klausantis moterų
pokalbio darėsi pavy
du, kaip šil tai ir jau kiai 
jiegyvena,nepaisyda
mi pinigų trūkumo ar
vis iškylančių naujų
problemų.Centraskai
mui–didžiulėpaspirtis
priartėtipriekultūrinio,
civilizuotogyvenimo,o
vaikams – galimybė
bendrauti, tobulėti ir
nejausti socialinės at
skirties...

Aušra
ŽIDŽIŪNIENĖRenatos Česnavičienės nuotraukos

Daugiau Ba le lių uni ver sa laus dau gia funk cio cen tro nuotraukų – www.sac.smm.lt („Švietimo naujienos“ – Nuotraukų albumai).
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Tai gi, pir ma sis Jū sų straips nis JAV lie tu vių laik
raš ty je „Drau gas“ bu vo iš spaus din tas 1957 m., o 
nuo 2007 m. „Drau gui“ ra šo te kar tą per sa vai tę 
ar net daž niau. Ko kią vie tą čia už ima lie tu vy bės 
puo se lė ji mo, ta pa ty bės iš sau go ji mo te ma ti ka?
Norėčiaupakoreguoti pirmąjį teiginį.

Taip,pirmasis rašinys,kurįdar turiupo
ranka,buvoišspausdintas1957m.,betke
letasrašiniųišspausdintiiranksčiau.Noriu
įterptikitąmomentą.1948m.pabaigoje
pokarinėjeVokietijoje su vienu draugu
pradėjome leisti ranka rašytą laikraštėlį
„Miškovarpelis“.AtvykęįAmerikąlei
domejįtoliau,betjaumašinėlerašytą.Tai
buvoprivatus laikraštukas, davęsprogą
pasipraktikuoti, paredaguoti, iliustruoti.
Vėliaupakeičiaupavadinimąį„Buitis“ir
rašinėjauvienasiki1954m.Kaipradėjau
studijuotiuniversitete,užsirašiau,kadno
rėsiustudijuotižurnalistiką.

O ką dar esa te nu vei kęs žur na lis ti kos ba ruo se? 
Jei nie ko ne pai nio ju, esa te stei gęs ir re da ga vęs 
in ter ne to tin kla la pius? Ka da, ko kius ir ko dėl?
Tekoredaguotimetraštį„Dainava30“.

Redagavaupaskutinį „Ateities“numerį,
išleistąJAV1997m.Vėliaužurnalasbuvo
nuolatleidžiamasLietuvoje,tadJAVliko
melygspaudosnašlaičiai.Pogerųmetų
kilomintis pradėti interneto tinklalapį
ateitininkamsirjųdraugams.Pirmuosius
keletąmetų tekopadirbėti itin aktyviai.
Laimei,turėjomekompiuteriųspecialistą,
kurismokėjo„viskąpervestiįelektroninį
pasaulį“.Buvomevieniišpirmųjų,išėjęį
elektroninęerdvę(www.ateitis.org).Taip
pat te ko va do vau ti dviem pro gra mos ko
misijomsirredaguotiduateitininkųpro
gramosvadovus–JaunųjųirMoksleivių
ateitininkų sąjungų poreikiams. Spaus

iš ei vi jo je sau ly gaus ne tu rin tis
Už tarp tau ti nio ly gio moks lo pa sie ki mus ir ben dra dar bia vi mą su Lie tu va Švie ti mo ir moks - 

lo mi nis te ri ja „Moks lo pre mi ja 2012“ šie met ap do va no jo Ne įga lu mo ir dar bin gu mo nu sta ty-
mo tar ny bos Mi či ga no so cia li nio drau di mo de par ta men to JAV kli ni ki nės psi cho lo gi jos spe-
cia lis tą prof. Ro mu al dą KRIAU ČIŪ NĄ. Pre mi ja jam skir ta už moks lo pa sie ki mų sklai dą.

dintos knygos buvo išleistos 1982m. 
ir1996m.Paskutinėmanoparengtakny
ga yra „Tikime savo ateitimi!“, išleista
2002m.
Sistemiškaiaptarti,kokiomistemomis

rašau,reikėtųbentmažosstudijos.Pagal
tematiką turiu tikpaskutiniųjųmaždaug
350skilčių,spausdintų„Draugo“laikraš
tyjenuo2007m., rezultatus.Bendroms
psichologinėms, sociologi
nėms temoms tenka46proc.
skilčių.Išeivijoslietuviųgyve
nimuiskirta40proc.,olikusie
ji14proc.atitenkagyvenimui
Lietuvoje.Štaikeletasrašinių
pavadinimų, susijusių supsi
chologine tematika: „Smur
tas šeimoje“, „Pardavinėjimo
psichologija“, „Vienatvė gali
trumpinti gyvenimą“, „Ketu
rios laimės pakopos“, „Kaip
užauginti nusikaltėlius“, „Sa
vižudybėpadedant iš šalies“,
„Naujiatradimaiinteligencijos
studijose“.Daugiausia dėme
sio ir perspausdinimų, ypač
Lietuvoje,susilaukėstraipsnis,
kėlęsklausimą–„Kasblogai
suLietuvalietuviams?“

Gal ga lė tu mė te bent trum pai pri
min ti sa vo veik lą Ame ri kos lie tu vių 
ben druo me nė je? Kuo Jums ypa
tin gas bu vo va do va vi mas jau ni mo 
sto vyk lai „Dai na va“? Ir ap skri tai, 
ko dėl Ame ri kos lie tu viai lai ko ją 
le gen di ne?
VykdamiįAmerikąkiekvie

nasgavomelapelį–tarsitautinį
testamentą, kuriamebuvo iš

traukosiš„Lietuviųchartos“,aptariančios
mūsųpareigasirryšįsulietuvybebeiLie
tuva.Tąlapelįtebeturiuirlaikautautine
relikvija.Pirmasis formalus įsiliejimas į
JAVLietuvių bendruomenę (LB) buvo
1955m., kai buvau įtrauktas į JAVLB
Čikagosapylinkėsvaldybą.Manoparei
gosbuvorūpintisjaunimoreikalais.Daug
vėliau, jaugyvenantMičigano sostinėje
Lansinge,buvaunaujosLBapylinkėsstei
gėjuirpirmininku.Vėliaubuvauišrinktasį
JAVLBtarybą,odarvėliaupatekauįJAV
LBKraštovaldybą.Jojeėjauvykdomojo

KlinikinėspsichologijosdaktaraspraktikasR.Kriaučiūnaspriskiriamasiškiliausių
išeivijospsichologųkartai.JovardąišgirsimešaliatokiųįžymiųpsichologųkaipAgota
Šidlauskaitė,JustinasPikūnas,VytautasBieliauskasirkitų,kurie,mesšiandientuolabai
didžiuojamės,pažįstamiirLietuvosšvietimobendruomenei.PsichologijosprofesoriusAlgis
NorvilasišČikagosR. Kriaučiūną vadina„raštožmogumi“,atspindinčiuStasioŠalkauskio
pilnutinėsasmenybėsidealą.„Taip,jisyraiškiluspasirinktosklinikinėspsichologijossrities
specialistas,betkartujis–pilnutinislietuviųbendruomenėsnarys,nuoširdžiaibesidalijantis
savoprofesinėmisžiniomisirpatirtimisuvisuomene“,–įsitikinęsA.Norvilas.

Odarpridūrustai,kadnuo1957m.R.Kriaučiūnasnet63leidiniuoseirinterneto
svetainėselietuviųbeianglųkalbomispaskelbėapiepusantrotūkstančiostraipsniųir
recenzijų,2005m.buvoapdovanotasJAVLietuviųbendruomenėsKultūrostarybos
premijaužžurnalistinęveiklą,pagalvoji,kadšiandien taupasitaikė išskirtinėproga
pakalbintibrolįžurnalistą,nestikšiopašaukimožmonesvisamepasaulyjegalivienyti
žiniosnešimoidėja.

R. Kriaučiūnas publikuoja savo straipsnius ir Čikagoje leidžiamame 
savaitraštyje „Amerikos lietuvis“. Už publikaciją mūsų 

dienų emigrantų tema pelnė leidinio premiją
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vicepirmininko ir vicepirmininko orga
nizaciniams reikalamspareigas.Tuomet
teko organizuoti pirmąją darbo konfe
renciją,kurios tikslasbuvo trečiabangių
įtraukimasįlietuviškąveiklą.Konferen
cijosdarbai išleisti atskiru leidiniu.Pati
konferencija vyko „Dainavos“ jaunimo
stovykloje,esančiojeMičiganovalstijoje.
Daugelįmetų „Dainava“buvo ir tebėra
vadinamaMažąjaLietuvaAmerikoje.Su
„Dainava“esususijęsnuopatpirmosios
stovyklos1957m.Vėliau,1981–1984m.,
buvauišrinktasstovyklosdirektoriųtary
bospirmininku.Mantekogarbėirpareiga
išstovyklossteigėjųperimtivadovavimo
vairą.Pokaroišblaškytiemstautiečiams
besavosžemės„Dainava“taponuosavu
žemėskampeliu,kurkasvasarąkatalikų
jaunimassuvažiuodavostovyklauti,sem
tisžinių,džiaugtisnaujomisdraugystėmis.
Dabartenstovyklaujajautrečiojikarta,o
jaivadovaujasteigėjųvaikaiirjųdraugai.
„Dainavą“sudaropenkipastataisu210lo
vų.Jiįsikūrusipriegražausežerėlio,daug
kamprimenančioDzūkijosgamtą.Mūsų
šeimosatsikraustymasįMičiganovalstiją
išdaliesbuvonulemtasnorogyventinetoli
„Dainavos“,kadmūsųtryssūnūsgalėtų
joje augti ir brandinti tautinędvasią. Jų
pėdomisdabareinamūsųanūkai.
Darnoriupaminėtisavoveikląsuatei

tininkaisnuo1946m.,laikuibėgantnu
vedusiąikiAteitininkųfederacijosgene
raliniosekretoriauspareigų.Šiojeorgani
zacijojesukauptadaugbrangiospatirties,
maloniųprisiminimų,įateitįsudėtadaug 
vilčių.

Ar Jūs vi sa da lai kė te sa ve lie tu viu, ku rio pa
rei ga – iš sau go ti ta pa ty bę ir ne su griau ti til tų 
su tė vų že me Lie tu va? Ar ba ki taip klau siant, 
kas pa dė jo pa si jus ti ir ap si spręs ti? Šian die niai 
emig ran tai ne vi sa da sa ko, kad jiems svar bu 
iš lik ti lie tu viais.
Visadasavelaikiaulietuviu.Dėltiltųsu

tėvųžemebuvosudėtingiau,nesnuotėvy
nėsmusskyrėgriežtaisaugomageležinė
uždanga.Pokaro įLietuvą priverstinai
grąžintas tėvas ir įVakarus pasitrauku
si jo šeimaniekada nebesusijungė, nes
komunistinis režimas nedavė leidimų.
Vienišastėvasmirė1977m.Taprakeikta
uždangasugriuvo1988m.suAtgimimo
sąjūdžiuirgalutinaidingotikatkūrusne
priklausomybę1990m.kovo11d.Pirmas
grįžimasįLietuvąbuvodienapoto,kai 
1988m.Gediminobokšteiškilmingaipa
keltatrispalvė.Tąpatįišgyvenomemes,
kitądienąnuskubėjęįKauną,kursutūks
tantineminiagiedojomeLietuvoshimną
irdžiaugėmėstrispalvėspakėlimu.Apie
šiandieniųemigrantųreikalusbūtųgalima
daugkąpasakyti. Šia tema savaitraščio
„Amerikoslietuvis“skelbtamekonkurse
tekolaimėtikažkokiąpremiją...Prisimenu
liaudiespatarlę:„Kaippasiklosime, taip
išmiegosime!“

Jus pa žįs tan tys žmo nės yra įvar di ję Jū sų 
as me ni nio cha rak te rio bruo žus, to kius kaip 
nuo šir du mą, drau giš ku mą ir pri ei na mu mą. Bet 
tai tik riau siai tu ri ne vi si, su ku riais Jums ten ka 
ben drau ti. Ar Jū sų tai nie ka da ne trik dė?
Aišku,kadnevisiturituospačiuscha

rakteriobruožus.Būtųnuobodubendrauti
sutokiaispat.Tadsmagutarp
draugų ir bendradarbių turėti
jaunų, energingų, kūrybingų
irgyvenimąmylinčiųžmonių.
Džiugusujaisdirbtiarbabent
juos išklausyti. Prieš daugelį
metųČikagos policijos būs
tinėjemačiau iškabą, kurią
atsimenuikišiandien:„Duok
savo pašnekovui progą apie
savekalbėtiirjismanys,kad
kalbasuįdomiausiužmogumi
pasaulyje.“Vėliau šį posakį
praplėčiautapdamasklinikiniu
psichologu.

Ar tie sa, kad esa te dos nus lie tu
viš kų rei ka lų rė mė jas? Kad Lie tu
vo je re mia te dvi kai mo mo kyk las? 
Kaip api brėž tu mė te sa vo rė mi mo 
pras mę?
Lyginstinktyviaijutau,kad

duodamaskitamkąnorsgau
nu.Gražus pavyzdys ir gera
mokytoja buvomanomama.
Dabar vis daugėjamokslinių
radinių, kad davimas didina
duodančiojolaimę:„Kiekati 
duodi,tiektavęsirlieka.“To 
mistemomiskeletąkartųteko
rašytiirkitusskatintisaulai

mėssiektiduodant.Istorijasuremiamomis
mokyklomisLietuvojeganailga.Bandy
siunenuklysti į lankas ().Tėvaibuvo
mokytojaiGustoniųpradinėjemokykloje.
Ponepriklausomybėsatkūrimoužmezgiau
ryšius su ten dirbančiaismokytojais ir
kasmetsudarydavomesąlygasvaikųeks
kursijomspoLietuvą.Į tąpatįautobusą
tilpo buvusiosmokyklosMitriūnuose
mokinukai.Visasekskursijasorganizavo
tuolaikuLietuvojegyvenęssūnusAldas.
Šias ekskursijas rėmėme, kol pagaliau
tosmokyklėlėsbuvoŠvietimoirmokslo
ministerijos uždarytos.Dabarmezgame
pažintissuSmilgiųmokyklairtenveikian
čiaMoksleiviųateitininkųkuopa.Žmona
savotėvelioPranoPauliukonioatminimui
įsteigėstipendijųfondelįkaimovaikams,
siekiantiemsaukštojomokslo.Jitaippat
kurį laiką rėmėvaikų, turinčių negalią,
organizaciją Panevėžyje.Netoliese nuo
GustoniųesančiojeBerčiūnųjaunimosto
vyklojerėmėmeKryžiauskeliųtiesimą...
Kiek galime, dalijamės, ką turime, su
kitais. Taip pat skaitytojamsLietuvoje
reikėtų paminėti, kadVakaruose, ypač
Amerikoje,visuomeniniamegyvenimela
baipaplitusisavanorystė.Taigi,aukojame
netikpinigusarkitasgėrybes,betirsavo
laikąbeitalentus.Tiešimtaimanominėtų
straipsnių,recenzijų,didesniųirsmulkes
niųrašiniųbuvoiryralaisvalaikioveikla,
onekažkoksmokamasaružhonorarądir
bamasdarbas.Apieprofesinįirakademinį
darbąčiavisainėnekalbėjau.

Gy ven da mas to li esa te Lie tu vos pi lie tis. 
Di džiuo ja tės? Kaip šir dy je pri ėmė te šių me tų 
Lie tu vos moks lo pre mi ją?
Taip, didžiuojuosi būdamasLietuvos

pilietis.Tasmūsųpasaulisdabaratrodo
tokssumažėjęs,nesinternetas,kitaelek
troninėįrangairgreitilėktuvaiatstumus
tikrai„apkarpo“.PlaukdamiįAmerikąuž
trukometrissavaites,odabarperAtlantą
nereikianėdienos.Lietuvosmokslopre
mijosnesitikėjauirjąpriimunuolankiai
dėkodamas.Taippatžinau,kadyradaug
kitų,vertesniųužmanetokiųarpanašių
premijų.Sujais,norsirsimboliškai,šia
premija norėčiau dalytis. Savo elektro
niniopašto adresyne turiudaugiaukaip
tūkstantį pavardžių, dauguma lietuvių.
Tentikraidauggalimųkandidatųkitoms
premijoms.Visa laimė, kad niekas dėl
premijųneidirba,neisavanoriauja,nors
smagu,kaikasnorsiššaliestaspastan
gaspastebi.

Pasikalbėjimo pradžiojemane pava
dinotebroliužurnalistu.Taimanpatiko.
Ačiūplunksnosseseiužmalonųpokalbį.
Geriausios kloties niekada nesibaigian
čiuosespaudosdarbuose!

Ačiū Jums.
R.Kriaučiūnąkalbino
ZinaRIMGAILIENĖ

„Švietimo panoramos“ 3 psl. perspausdiname R. Kriaučiūno straipsnį 
„Patriotizmas, kosmopolitizmas ir nacionalizmas“.
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Pri sta ty ki te nau ją ją „Ren kuo si mo ky ti!“ ko
man dą.
Šiaismetais prie „Renkuosimokyti!“

komandosprisijungėdar19 jaunų, šau
niųžmonių.Jiebuvoatrinkti išdaugiau
kaip400užsiregistravusiųjų.Būsimiems
mokytojamstekopereitiitinsudėtingąat
ranką,vykdomąkeliaisetapais.Išpradžių
dalyviaipildėišsamiąanketą,kuriojepa
žymėjopatirtį,išsilavinimą,akademinius
beivisuomeniniuspasiekimus,lyderystės
ir savanorystės patirtis ir pan.Taip pat
kandidataiparašėkeletąmotyvaciniųesė,
kurioseatsiskleidėjųvertybiųpagrindas,
mokėjimasdirbtiirbendrautisuvaikais,
matėmejųryžtąeitiįmokyklą,įžvelgėme
jųsiekius...Vėliauprofesionaliąatranką
vykdėverslokonsultacijųbendrovė„Pri
mumEsse“ (įvairiosgrupinėsužduotys,
testaiirindividualusinterviu).Paskutinis
etapas–trumpopamokosfragmentove
dimas.TaijieatlikoMokyklųtobulinimo
centre.
Čiajauketvirtojimūsųprogramoskarta.

Šiemetdaugiausiabuvonorinčiųjųmokyti
matematikos,taippatlietuviųkalbos,tiky
bos,biologijosirt.t.Dažniausiaimoky
tojaidėstodalykuspagalsavospecialybę,
tačiaupasitaikoišskirtiniųatvejų.Tamturi
būtiitinsvariospriežastys.Įdomutai,kad
iš19žmoniųnet9–vyriškiai.Apskritai
mūsųprogramoje44proc.mokytojųyra
vaikinai.Taigimes smarkiai viršijame

„Jei ke liu ei na bent trys žmo nės, tarp jų bū ti nai 
ra siu sau mo ky to ją. Iš si rin kęs jo ge rą sias sa vy bes 
pats jo mis pa sek siu. Jei gu jo trū ku mus sa vy je  
pa ste bė siu, juos iš tai sy siu.“ (Lu nyu, VII.22)

„ren kuo si mo ky ti!“: 
smal su, įdo mu, pra smin ga...

jaiklasėjeturisukurtišiltussantykius,būti
atidūsmokiniamsirjaisrūpintis.
Kitas svarbus aspektas –mokymasis.

Mokiniaituribūtiaktyvūsmokymosipro
cesodalyviai.Taigigalėjomepasitikrinti,
kadmūsųdarbometodaiveikia.Kitasšių
metųRMimpulsas–narystėtarptautinėje
organizacijoje„TeachForAll“.Taipasau
linis tinklas, jungiantis nepriklausomas
organizacijas,siekiančiaslygiųgalimybių
švietimekiekvienamvaikui,įtraukiančias
gabiausius ateities lyderius savo šalyje.
Programųdalyviai irpartneriai tiki,kad
vieną dieną vaikai galės įgyti puikų iš
silavinimą.Tinklasjungiaprogramas24
pasaulio valstybėse.Džiaugiamės, kad
nuošiolgalėsimekeistispatirtimistarp
tautiniulygmeniu.
Svarbuirtai,kadpavasarįdvejųmetų

programoscikląbaigėmūsųantrojikar
ta.Dabarjauturimenemažąbūrį–apie
40–žmonių,baigusiųšiąprogramą.Jie
vadinamiprogramosalumnais.

„Irštaiašvėlčia...Tarptųpačiųmažų
vaikų,tojepačiojeklasėjesutapačialenta
irsuolais...Atrodo,niekasčianepasikeitė,
tikmanovaidmuojaukitas.Dabarnebe
manrodyspasauliostebuklus–ašpatitu
rėsiustengtis,kadjiemsšispasaulisbūtų
įdomus,kadjienorėtųjįpažinti...Iratsi
dūrusičiapasijutaukaipMarkoPrenskio
(MarcPrensky) aprašytas skaitmeninio
pasaulio imigrantas. Sutikaumokykloje
visainebe„mažąjąsave“,otikrųtikriau
siusčiabuvius,kuriųpasauliolangasdaug
platesnis,neibuvomano.Supratau,kad
norėdama juos išmokyti ką nors nauja,
naudingavisųpirmapatituriuišmoktito,
kąmokajie...“–„Renkuosimokyti!“(to
liau–RM)tinklaraštyjerašėvienaišgau
sausmokytojųbūrioRūtaKuodienė.

O apie nau ją ją RM ko man dą ir jos lau kian čius iš šū kius kal bė jo mės su
pro gra mos tin klo ir ko mu ni ka ci jos ko or di na to re Gab rie le CHA RA CIE JIE NE.

Lietuvosmokytojųvyrųvidurkį(jis
yraapie12proc.). (Naujojoješvie
timo strategijoje pažymėtas sieki
nys–20proc.išvisųmokytojųturi
sudarytivyrai:mesšįtiksląlenkiame
dvigubai.)
Darvienanaujovė–pasiskirstymas

poregionus.Šiemettik2mokytojai
dirbsVilniuje,2–Kaune,1–Klai
pėdoje, o visi kiti –mažesniuose
miesteliuosearbakaimovietovėse.
9naujosioskartosmokytojaidirbstose

pačiosemokyklose, kurios jau anksčiau
buvo priėmusiosRMprogramos daly 
vius–taireiškia,kadmūsųmokytojųdar
baspasiteisina.Smaguirtai,kadjaučiame
pasklidusiąžinią–prisidėjonet7naujos
mokyklos.
Džiaugiuosi, kad „Renkuosimokyti!“

projektasrugsėjįpradėjonetiksunauja
karta,betirsutrimisnaujais,patikrintais
dalykais.Pavasarįmesvykdėme išorinį
mūsųmokytojų darbo vertinimą, kad
sužinotumeobjektyvųpožiūrį iš šalies.
Vertinimą vykdėNacionalinėmokyklų
vertinimo agentūra. Specialistai stebėjo
pamokas irvėliaupalygino sukitųmo
kytojųstebėtųpamokųrezultatais.Mūsų
mokytojai parodė puikius rezultatus ir
atsižvelgiantįbendrąkontekstąjųdarbo
kokybėnėkiekneatsiliko.StipriausiaRM
mokytojųvieta–santykiaiirklasėsvaldy
mas.Mesvisadapabrėžiame,kadmokyto
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Ar mo kyk los no riai pri ima šiuos jau nus žmo nes 
į sa vo mo ky to jų bū rį?
Matome, kadmokyklos nori įsileisti

jaunimą,tačiaukartaisbūnasunkusude
rintitamtikrusspecifiniusdalykus.Buvo
užsiregistravusiųmokyklų,norinčiųpri
imtiRMmokytojus,betmesnegalėjome
pasiūlytinėvienožmogaus,taippatbuvo
keletasžmonių,kuriemsturėjomeieškoti
mokyklos.Tiesiogtaipatsitinkatodėl,kad
sunkunuspėti dalykųmokytojų poreikį
mokyklose.
Aišku,gyvenimesusiklostoįvairiųsitu

acijų.Vienimokytojailengviauatrandasa
vemokykloje,kitiemspradžiabūnasunki.
Beto,didžiausianauda,kuriąžmogusgali
duoti, juntamaneiškart.Jaunasžmogus
atnešanaujųvėjų, bet natūralu, kad jau
sukurtojeerdvėjejisprivaloatsižvelgtiir
įmokyklosbendruomenę,kuriojeseniai

susiformavusiostamtikrostradicijos.Abi
šalysturisusiderinti,kadnebūtųdestruk
tyviųpokyčių.
Tai, kaipmokytojai priimami, labai

priklauso ir nuomokyklos tradicijų, ir
nuokultūros...

Va sa rą or ga ni za vo te „Ren kuo si mo ky ti!“ sto
vyk lą. Ko kiu tiks lu ji ren gia ma?
Vasarąrengiamosdviatskirosstovyk

los.
Mokytojams,dirbsiantiemspirmusme

tus,vykstamėnesiotrukmėsvasarosmo

kykla,kuriojebūsimimokytojaiįtemptai
dirba.Tenjiemssuteikiamipedagogikos,
psichologijos pagrindai.Mūsų parink
ti labai geri lektoriaimokytojusmoko,
kaipreikiamokytis,reflektuoti,perteikti
savopatirtįirtobulintiveiklą,suplanuoti
pamokąirrašytiilgalaikiusplanusirt.t.
Jiemssuteikiamivisi įrankiai,kuriųrei
kiapradedantdarbąmokykloje.Nemaža
dėmesio skyrėme specialiųjų poreikių
mokiniųugdymui.
Šiųmetųnaujovė–įtraukėmeneforma

liąstovyklą.JąorganizavomeUtenosr., 
Sudeikiuose.Mūsųmokytojai parengė
programąvietiniamsvaikams.Perprakti
kąmokytojaimokėsi,kaiptinkamaivesti
vaikamsužsiėmimus, kadbūtųpasiekta
tamtikrųrezultatų.
Kasmetbūsimimokytojaipatikrinami

užduotimi–vasarospabaigojekiekvienas
turivestipamokąpanaudoda
masvisąsukauptąinformaci
ją,išmoktusnaujusdalykus.
Pamokosfilmuojamosirvė
liau analizuojamos.Visa tai
reikalingatam,kadmokytojai
gautųgrįžtamąjįryšį.
Antrojistovyklaskirtajau

metus dirbusiemsmokyto
jams.Tailyderystėsmokykla.
Jigerokai trumpesnė.Mūsų
programaiitinsvarbilyderys
tė,nesmokytojokompeten
cijossutuoglaudžiaisusiju
sios.Beto,RMtikslas–kad
ir baigę programą žmonės
galėtųdarveiksmingiauįgy
vendintinaujasidėjas.

Kaip ma no te, ko dėl jau ni ir 
en tu zias tin gi žmo nės ren ka si mo 
 ky to jo ke lią net gi ne bai gę pe da
go gi nių stu di jų? 
Vienaišpriežasčių–noras

dirbtisuvaikais.Daugelisat
ėjusiųjųjauyraturėjędarbo
suvaikaispatirties.Jiepaju
tę,kadtaibegaloprasminga
veikla.Tai,ką jiegaliduoti
vaikams, turi išliekamąją
vertę.Dalis žmonių ateina
jaunuovaikystėssvajojęapie
mokytojavimą.
Kitapriežasčiųgrupė–tai

apskritaididelisnoraskąnors
duoti visuomenei. Jauni žmonės dažnai
kalba trokštantys prisidėti prie naujos
kartosugdymo.Kartaisatėjęmokytojau
titiesiognoripasidalytituo,kąjaugerai
žino.Yradalis žmonių, pažįstančių jau
dalyvavusiuosiusprojekte, irpan.Jiems
smagubūti tokios aktyvios, kūrybingos
bendruomenėsdalimi.

Tur būt te ko iš girs ti ne vie no „Ren kuo si mo ky
ti!“ mo ky to jo nuo mo nę, koks yra ta sai mo ky to jo 
ke lias?
Dažnai girdžiu žodį – prasmingas.

Dirbantmokytojuniekadanekylaklausi
mas–kasišto?..Kylakitas–kaipdaryti 
kiekgalimageriautai,kąjaudarau?..Taip
patmokytojaipabrėžia,kadmokytojoke
lias–kūryba.Irtai,kasitinbrangu–ryšiai
sumokiniais.Ateitiįmokykląlengva,o
išeitiišjoslabaisunku,nesbendruomenė
tampaantrąjašeima.

Ko kios nau jo sios ko man dos vil tys, ko šie žmo 
nės ti ki si iš „Ren kuo si mo ky ti!“ pro jek to?
Kiekvienasnaujasžmogus,ateidamas

įRMkomandą,turinusistatęsgrupęda
lykų, kuriuos nori duoti, ir kitą grupę,
kuriųtikisigauti.Šiosdvigrupėstarpu
savyje glaudžiai susijusios.Mokiniams
šiežmonėspadedatobulėti,mokykloms
teikia naujų iniciatyvų. Ir patys gauna
progųnuolattobulėti,pamažutampaly
deriais.Čiatarsiužburtasratas–tobulėja
tam,kadgalėtųdaugiauduoti,duodatam,
kadtobulėtų...

Vi suo me nė la bai įvai riai re a guo ja į „Ren kuo si 
mo ky ti!“ pro jek tą. Te ko gir dė ti ir kan džių re pli kų, 
kad da bar iš mo kyk lų at lei džia ma apie 1000 mo
ky to jų, daug jų jau se niai ne tu ri ir ne ga li su si ras ti 
dar bo, o štai įgy ven di na mas „Ren kuo si mo ky ti!“ 
pro jek tas... Ką ma no te apie to kį vi suo me nės po
žiū rį? Kaip Jūs re a guo ja te į šias re pli kas?
Dabarsunkuslaikas:vaikųmažėja,vyk

domamokyklųtinklopertvarka.Nesaugus
laikasirmokykloms,irmokytojams.Ta
čiautaiišdaliespriklausoirnuoregiono.
Mūsųdalyviųyralabainedaug,nemanau,
kad jiekeliakokiąnorsgrėsmękitiems
mokytojams.GeropedagogodėlRMpro
jektodalyvioišmokyklosniekasneatleis.
Beto,būtinaįmokyklasįsileistiirnaujų
žmonių.Dabarjoseiki30metųdirbavos
6proc.pedagogų...Labaimažai...Kartų
kaitosreikia,kitaippasieksimeribą,kai
didžiojidalismokytojų išeis įpensiją ir
neturėsimekuojųpakeisti.

Kaip ma no te, kiek dar bus nau jų „Ren kuo si 
mo ky ti!“ mo ky to jų ko man dų?
Tikiuosi, kad jų bus dar labai daug.

Juolabkadmatome–programapasitei
sina...

Ką no rė tu mė te pa sa ky ti ar pa lin kė ti „Ren kuo  
si mo ky ti!“ mo ky to jams?
Visiemsmokytojams norėčiau palin

kėti nepavargti: įkvėpimo, džiugesio ir
stiprybės.

Kaž kas iš „Ren kuo si mo ky ti!“ ko man dos na rių 
yra pa sa kęs: „Svar biau sia, kad mo ky to jams ne
spaus tų sport ba čiai.“ Tai su ko kiais ba tais šie met 
mo ky to jai nu ke lia vo į mo kyk las?
Visiemsmūsųmokytojams–tainaujas

vaidmuoir„naujibatai“.Tikiuosi,kadjie
greitaijuos„sunešios,nutrinskampus“ir
sparčiaisžingsniaiskeliausįpriekį...

Dė ko ja me už po kal bį.
Mūsųinf.
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Lietuviška mokykla svetur

Kuo iš skir ti nė Briu se lio II Eu ro pos mo kyk la?
ČiavaikaiugdomipagalEuroposmo

kyklųprogramas,įkuriasintegruojamos
nacionalinėsmokymo(si) programos.
Tai nėraBelgijosmokykla.Šimokykla
tarptautinė,jojemokosivaikaiišdevynių
kalbiniųskyrių:vokiečių,britų,suomių,
prancūzų, italų, lietuvių, nyderlandų,
portugalų, švedų.Taippat integruojami
latviškai, estiškai, airiškai, ispaniškai 
irkt.kalbantysvaikai.
Įmokykląpradedamaeitinuoketverių

metukų.Dvejusmetusmažyliaiugdomi
darželiogrupėse,opaskuipenkeriusmetus
mokosipradinėseklasėse.Vėliaumokslus
tęsiavidurinėjemokykloje,kuriojeLietu
viųkalbosskyriausnėrairmokiniaituri
integruotisįkituskalbiniusskyrius.Darbo
diena,palygintisuLietuvosmokyklomis,
kurkasilgesnė.Irdarželinukams,irpradi
nukams,irvidurinėsmokyklosmokiniams
pamokosprasideda8.30val. ir baigiasi
15.30val.
Popamokųmokytojaidalyvauja įvai

riuosesusirinkimuosebeidarbogrupėse,
kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir
ruošiasi pamokoms.Kad tinkamaipasi
rengtume,tenkapasitelktiišmonę,dalytis
patirtimi, išradingai taikytimokymo(si)
metodus. Svarbu, kadmokinukamspa
mokos neprailgtų, būtų naudingos ir
įdomios.
Mokslometaimokykloje prasideda

rugsėjopirmąjąsavaitę,baigiasiliepospir
mąjąsavaitę.Mokslometaiilgi,tačiauper
mokiniųatostogasmokytojaitaippatilsisi.
Dažnaišiosatostogosyraskirtosviešnagei
įLietuvą,kurioslabaipasiilgstame.
KasmetpradinukaikeliaujaprieŠiaurės

eu ro pos mo kyk lo je – 
lie tu viš kai

jūros,įArdėnųkalnus,PrancūzijosAlpes,
kurvykstaaktyvusmokiniųpasauliopa
žinimoprocesas,vaikaiįgyjasavarankiš
kumo.Šieprojektai trunkanuo3iki10
dienų.Todėlmokytojaiturinetikpuikiai
išmanytipedagogiką,betirturėtitamtikrų
psichologijosžinių.
Nuo trečios klasės vaikai kas savaitę

renkasi įEuropos pamokas.Klasės su
daromos iš įvairių kalbos skyrių vaikų.
Pamokose vaikai bendrauja užsienio
kalbomis,galiplėstisavoturimasžinias
apiekitųšaliųkultūrąir
tradicijas.
Mokinių tėveliai ak

tyviaidalyvaujamokyk
losvaldyme.Yra įkur 
taTėvų asociacija, or
ganizuojanti vaikų po
pamokinę veiklą,mai
tinimą,mokyklostrans
portodarbą.Mokykloje
skatinama savanorystė,
pvz., savanoriškasdar
basmokyklosbibliote
koje,įvairiųlabdaringų
mugiųorganizavimas.
Labairūpinamasivai

kųsaugumu.Mokyklos
teritorijauždara.Įjąga

limapatektipateikusasmensdokumentą,
iš anksto suderinus susitikimo laiką su
mokytojuarmokyklosadministracija.

Ko kio mis ap lin ky bė mis ir ka da šio je mo ky mo 
įstai go je at si ra do Lie tu vių kal bos sek ci ja?
2004m.gegužės1ąjąLietuvaiįstojus

įEuroposSąjungą į įvairias institucijas
Briuselyjeatvykodirbtigaususbūryslie
tuviųspecialistų.Suprantama,kadjųvai
kaiturėjotęstimokymąsiužsienyje.Šiuo
tikslu ir yra įkurtosEuroposmokyklos.

Briu se lio II Eu ro pos mo kyk lo je jau sep tin tus 
me tus sėk min gai vei kia Lie tu vių kal bos sek ci ja. 
Į „Švie ti mo nau jie nų“ klau si mus at sa kė mo ky to jos 
Egi di ja UR BA NA VI ČIE NĖ ir Da lė MOR KŪ NIE NĖ.

Pirmokai ir antrokai mokosi plaukti Tėveliai savanoriai bibliotekoje skaito knygas vaikams

Pasaulio pažinimo pamoka prie mokyklos tvenkinio
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2006ųjųrugsėjomėnesįBriuselioIIEu
roposmokyklojepradėjoveiktiLietuvių
kalbosskyrius.

Ko kio am žiaus vai kai čia mo ko si, kiek jų yra?
Čiamokosi vaikai nuo ketverių iki

aštuoniolikosmetų.Mokykla didžiulė.
Mokosinet3000vaikų.2012–2013m.m.
Lietuviųkalbosskyriujedarbąpradėjodvi
darželioklasės,įkuriassusirinko33vai
kai.Pasveikinomenet20pirmokų.Antroje
klasėjemokosi17pradinukų,trečioje–16,
o ketvirtoje ir penktoje – 25mokiniai.
Džiaugiamėsgausiu111vaikųbūriu!

Kaip mo kyk lo je puo se lė ja mos lie tu viš kos tra
di ci jos, ug do mas pi lie tiš ku mas?
Vasariomėnesį paminime Lietuvos

valstybėsatkūrimodieną.Daugiakultūrei
mokyklosbendruomeneiplačiaipristato
meLietuvoskultūrą,istoriją,nacionalinį
paveldą, vaišiname lietuviškais tradi
ciniais patiekalais, giedamehimną prie
kiemeplevėsuojančiostrispalvės.
Vykdomeirpilietiškumoprojektusben

dradarbiaudamisuLietuvosmokyklomis.
PasmusviešėjoVilniausFilaretųpradinės
mokyklosmokiniaiirmokytojai,Kauno
Palemonovidurinėsmokyklosfolklorinis
ansamblis „Bitula“.Kasmet atvažiuoja
teatrai iš Lietuvos, rodomi spektakliai
vaikams.Aktoriaisusitinka,kartukuria,
bendrauja suBelgijos lietuvių vaikais.
Viešėjo ir rašytojai, knygų leidyklų at
stovai.Sukaupėmetikraigausiągrožinės

Lyginantšiąstrategijąsuprieštaibu
vusiaiškartgalimapastebėti,kadmažėja
ambicijų.Galbūttainusivylimasaratsar
gumas,kadneviskąsugebėjomepadaryti.
Norisistipresniovertybinioužtaiso,t.y.
kad skaitydami šią strategiją švietimo
darbuotojainetiktikėtų,betir„užsideg
tų“veiklai.Kitavertus,jeiLietuvojeper
dešimtmetį būtų pasiekti tikslai, kurie
dabariškeltistrategijoje,visasšvietimas
žengtųdidžiulįžingsnįįpriekį.Pokyčiai
švietimeprasidėtųnuožemiausiolygmens
irkiltųaukštyn,t.y.mokyklų,profesinio
rengimocentrų,kolegijų,universitetųben
druomeniųatstovaisavoteigiamąpatirtį
panaudotųnesavosričiaistiprinti,betviso
švietimosistemaivienyti.

LR Sei mo Švie ti mo, moks lo ir kul tū ros ko mi
te to pir mi nin kas Va len ti nas Stun dys pa ste bė jo,  
kad do ku men te „...daug ek lek ti kos, su reikš min
tas ne for ma lu sis ug dy mas, tar si jis bū tų vi sos 
švie ti mo struk tū ros ba zė...“ Ką ma no te?
Reikiasutikti,kadneformaliojougdy

moišskyrimasiškrentaišvisosstrategijos
konteksto.Kylaklausimas,arnebusjokių
pokyčiųformaliajamešvietimeirkoksjo
santykissuneformaliuoju.Patsneforma
lusisugdymasitinsvarbusirreikalaujadi
deliųpokyčių,betstrategijojenenumatyta
esminiųpasikeitimų.Darsvarbiauyratai,
kadneformalusisugdymasturibūtimato
masintegraliaibendrojougdymokonteks
te.Formalusis ir neformalusis ugdymas
galėtų būti labiau siejamas, skatinamas

institucijų bendradarbiavimas.Tai nėra
tik socialinės rizikos grupių užimtumo
reikalas. Ir neformaliuoju būdu vaikas
galėtųmokytisto,kassvarbu.

Ar ga lė tu mė te įvar dy ti, ko, Jū sų ma ny mu, 
pro jek te la biau siai sto ko ja ma?
Norėtųsi, kad strategijoje būtų labiau

apibrėžta,kaipperdešimtmetįplanuojama
ugdyti emigracijojegimusiųvaikų lietu
vybę ir patriotiškumą, kaip planuojama
įtrauktiįmokymąsi visągyvenimąteniš
vykusiuosius.Darvienassvarbusdalykas– 
mokymosituriniokaita,kurlinkjudėsvisa
švietimosistema.

V.Kornejevąkalbino
ZinaRIMGAILIENĖ

Jūsų nuomonė

Kal ba me apie stra te gi jos pro jek tą
Valstybinėsšvietimo2013–2022m.strategijosprojektobendrosiosenuostatose(projektasskelbiamas
Švietimo irmoksloministerijos svetainėjewww.smm.lt) skaitome, kad ji parengta siekiant sutelkti
švietimobendruomenėspastangasįesminiuspokyčiusšvietimosrityje...

„Kaip ver tin tu mė te stra te gi jos 2013–2022 m. pro jek tą ap skri tai?“ – klau sia me Mei lės Luk šie nės pre mi jos 
lau re a to, „Ren kuo si mo ky ti!“ alum no, Kau no šv. Ma to gim na zi jos ma te ma ti kos ir in for ma ci nių 
tech no lo gi jų mo ky to jo Vy gan to KOR NE JE VO.

irpažintinėsliteratūrosbiblioteką.Vaikų
pilietiškumaspuoselėjamasįgyvendinant
kūrybinius projektus, skatinant vaikų
bendradarbiavimąirišgyvenantpažinimo
džiaugsmą drauge su Lietuvoje gyve
nančiaisvaikais.Mokykla, be abejonės,
yra lietuvybės židinys, įtraukiantis visą
bendruomenę.Pavyzdžiui,pernaivaržė
mėsnacionaliniamedailyraščiokonkurse
„Rašom“,piešėmepiešiniusLRužsienio
reikalųministerijosorganizuojamamepie
šiniųkonkurse„Žalgiriomūšis“.Šiemet
minėsimeMaironio 150ąsias gimimo
metines.

Į Briu se lį at vy ko te tu rė da mos ne ma žą dar bo 
lie tu viš ko je mo kyk lo je pa tir tį. Pa pa sa ko ki te, kuo 
dar bas šio je mo kyk lo je iš skir ti nis, kaip or ga ni
zuo ja mas ug dy mo pro ce sas.
Nemaža pedagoginio darbo patirtis

labai pravertė, tačiau darbuiBriuselio
IIEuroposmokykloje reikia vadybinių
kompetencijų ir gebėjimų koordinuoti
mokytojų veiklą. Pavyzdžiui,mokytoja
D.Morkūnienėjautrečiusmetussėkmin
gaikoordinuojaLietuviųkalbosskyriaus
mokytojųveiklą,oašmokyklojeesuatsa
kingaužmeninįugdymąbeipirmųklasių
mokytojų bendrus projektus, išvykas.
Mokytojai patys sudaro veiklos planus,
numato biudžeto išlaidas, organizuoja
pirkimus.Kaimokyklojemokosidaugiau
nei3000mokinių,papildomosveiklosir
iššūkiųtikraipakanka!
Visiposėdžiai,susirinkimai,kvalifika

cijos tobulinimokursai vyksta užsienio
kalba.Suprantama,puikiosužsieniokal
bosžiniosyrabūtinos.

Ko kia Lie tu vių kal bos sek ci ja Briu se lio II Eu
ro pos mo kyk lo je bus šiais moks lo me tais? Kaip, 
Jū sų ma ny mu, ji kei sis at ei ty je?
Kai2006m.rugsėjomėnesįatvykome,

mumsreikėjoįkurtiLietuviųkalbossek
ciją.Buvonelengva, todėlnatūralu,kad
iš pirmųjų keturių pedagogų likome tik
mudvi. ŠiemetLietuvių kalbos skyrius
pradėjoseptintusmetusBriuselioIIEuro
posmokykloje.Mokiniųskaičiusjauper
žengėšimtą,omokytojųkomandąpapildė
naujispecialistai.Integruojamespecialiųjų
poreikiųturinčiusvaikus.Peršįlaikotarpį
sukūrėmepakankamąmaterialinę bazę,
leidžiančiąišradingaiorganizuotimoky
mo(si)procesą.
Sumokytojais sudaromos devynerių

metų darbo sutartys.Taigi, skatinama
mokytojųkaita.
Tikime, kad ateityje išliks tradiciniai

renginiai, itin svarbūspilietiškumui ug
dyti,omūsųnuoširdusįdirbispadėsleng
viauintegruotisatvykstantiemsnaujiems
mokytojams.
Labainorėtume,kadmūsųįgytapatirtis

būtųįdomiirreikalingaLietuvosšvietimo
įstaigoms.

Dė ko ju už at sa ky mus.

ElvyraMATAČIŪNIENĖ
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Susipažinkime – Lietuvos mokytojų asociacijos

Pri sta ty ki te Lie tu vos šo kio 
mo ky to jų aso cia ci ją.

Lietuvoschoreografijosmokytojųaso
ciacijabuvoįsteigtasteigiamajamesusi
rinkime,vykusiame2001m.rugsėjo29d.
VilniausmokytojųnamųDidžiojojesalėje.
Susirinkimedalyvavo124choreografijos
mokytojaibeiaukštųjųmokyklųdėstytojai
išvisosLietuvos.2010m.asociacijaper
registruotaįŠokiomokytojųasociaciją.
Asociacijostikslas–vienytišokiomo

kytojus,atstovautijųinteresamsįvairiose

Šokis – ele gan ci ja...
Me no dis cip li nos ne tik ben dro jo ug dy mo, bet ir aukš-

to sio se mo kyk lo se pra tur ti na dva sią, ple čia aki ra tį, o 
šo kis ge ri na ir fi zi nę svei ka tą... Šį kart „Švie ti mo nau jie - 
no se“ spaus di na me in ter viu su Lie tu vos šo kio mo ky to
jų aso cia ci jos pre zi den tu Ar nol du RIE KU MU.

institucijose;vystyti irpopuliarintišokį;
skatintiirrūpintisšokiubeijo,kaipdaly
ko,statusuugdymoirmokymoįstaigose.
Veiklossritys–metodinė,koordinacinė,
patariamoji,organizacinėirkt.Asociacija
parengė2002m.bendrąjąšokioprogramą,
aktyviaidalyvavosvarstantirkoreguojant
2010m.viduriniougdymošokiobendrąją
programą.Asociacijakasmetorganizuoja
Lie tu vos šo kio pe da go gams me to di nius
praktinius seminarus, įvairius renginius,
vykdoprojektus.Mūsųasociacijosnariai
konsultuojairbūnaekspertais,kaireikia
įvertintimokytojų kvalifikaciją. Šokio
mokytojų asociacija bendradarbiauja su
valstybinėmis institucijomis, kitomis
visuomeninėmisorganizacijomis irLie
tuvos aukštosiomismokyklomis.Mūsų
partneriai –Vilniaus kolegijosMenų
fakultetas irŽemaitijoskolegijosTelšių 
fakultetas.

Aso cia ci jos in ter ne to sve tai nė je ma tė me ži
nu tę apie XV cho re og ra fi jos me to di nįprak ti nį 
se mi na rą. Pa pa sa ko ki te apie jį.
Choreografijosmetodinispraktinisse

minarasyrakasmetinis,didžiausiasaso
ciacijosorganizuojamasrenginys.Kasmet
įjįišvisosLietuvossuvažiuojaapiešimtą
šokiomokytojų.ŠiaismetaisXVsemina
rasbuvoorganizuotasdviejuosemiestuose
(Vilniuje irKlaipėdoje), kad irVakarų
Lietuvosmokytojai galėtųdalyvauti se
minare.Jamesuteiktametodinėirpraktinė
pagalba šokiomokytojams,mažądarbo

patirtįturintiemsjauniemsspecialistams.
Mokytojai supažindinti su šokiodalyko
dėstymonaujovėmis, pagilintos teorijos
žinios ir praktikos įgūdžiai, pasidalyta
gerąja darbo patirtimi.Tokių seminarų
planuojamerengtikasmet.Jaumąstome
apie didesnį, visusmokykloje dėstomų
menųdalykus apimantį, tarptautinį ren
ginįLietuvoje. Jis turėtųvykti 2013m. 
balandžiomėnesį.
Ypačdideliosusidomėjimosulaukė ir

kitasmūsųkartu suŠvietimo irmokslo
ministerijaorganizuotasrenginys–meto
dinėdienašokiomokytojams.Perjįbuvo
pristatomosšokiodalykonaujovės,apta
riamiaktualūsdalykosklaidosklausimai,
surengtadiskusijasuatsakingaisŠvietimo
irmoksloministerijosspecialistais.Šįren
ginįorganizuosimeiršiemet.

Pa ste bė jo me, kad esa te itin ak ty vūs. Da ly vau
ja te me to di nių bū re lių su si rin ki muo se, pa de da te 
reng ti pro gra mas. Ar taip pat tvir tai šo kis įsi ga
lė jęs Lie tu vos mo kyk lo se?
Šokismokykloje vis labiau įsigali.

Šiuometujisdėstomaspradinėseklasė
se.Valandos skiriamos iškūnokultūros
pamokų.Mokiniai noriai renkasi šokio
pamokasišmenųblokoir11–12klasėse.
Įdomiai ir žaismingai vedamos pamo
kos itin populiarios, padeda sugriauti
įsisenėjusį visuomenės stereotipą: „Aš
jau niekada neišmoksiu šokti...“Deja,
šiuometušokisnedėstomaspagrindinio
ugdymokoncentre, atsiranda pertrauka
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tarpšokiopamokųpradinėjemokykloje
irvyresniosioseklasėse.Mesmatytume
šokįkaip lygiavertį dalyką ir visojepa
grindinėjemokykloje.Jauirmokslininkų
įrodyta,kadšioamžiaustarpsniomokiniai
judapernelygmažai...
Asociacijaištiesturikąveikti...Kolegų

pasitikėjimasmanimi,kaipasociacijosva
dovu,skatinanuolatjudėtiįpriekį.

Ką Jums as me niš kai reiš kia šo kis? Ko dėl va do
vau ja te aso cia ci jai?
ŠokįdėstauVilniausAbraomoKulvie

čiovidurinėjemokykloje, kurioje šokio
mokytojuisudarytospuikiosdarbosąly
gos:atskirasalėpamokoms,taippatvisiš
kaiįrengtachoreografijosklasė,pradinu
kamsskirtosvalandosirakompaniatoriui.
AšjaudaugmetųesuirlektoriusVilniaus
kolegijoje,pastaruojumetu–Menųfakul
tetoŠokiopedagogikosstudijųprogramos
kuratorius,einantiskatedrosvedėjoparei
gas.Savopraktinępatirtįtenkaperteikti
netikmokiniams,betirbūsimiemsšokio
pedagogams.Organizuojurespublikinius
seminarus, juose ne tik noriai dalijuosi
patirtimi, bet ir konsultuojumokytojus.
Esudaugkartųvedęsseminarusužsienyje,
stažavęsisLatvijoje,Rusijoje,Lenkijoje,
Vokietijoje,Olandijoje,Baltarusijoje.
Nuo1999m.dirbusujudėjimonegalią

turinčiais žmonėmis.EsupirmasLietu
voješokiųmokytojas,pradėjęsdirbtisu
šokėjais,judančiaisneįgaliojovežimėliu.
Manošokėjaiyrapelnępriziniųvietų ir
nugalėję sportinių šokių varžyboseRu
sijoje,Lenkijoje,LietuvojeirOlandijoje.
Dabar savo patirtį perduodu pirmiems
šešiemsVilniauskolegijosMenųfakulteto
būsimiemsšokiopedagogams,pasirinku
siemsšokiovežimėliuspecializaciją.Tai
išskirtinė,vienintelėLietuvoješokiomo
kytojųspecializacija.Labaidžiaugiuosijų
pasiekimais,jaučiustudentųnorątobulėti
irtaimanedžiugina.

Šo kis – spe ci fi nė dis cip li na. Ar mo ki niai, be si
mo kan tys šo kio me no, yra ki to kie?
Šokis,elegancijairetiketasyraneatsie

jamidalykai.Nuo1999m.esuvienasiš
VienospokylioVilniujeorganizatorių ir
pokyliošokiųvadovas.Austrijos,muzikos
irkultūrosšalies,tradicija–žiemospoky
liai,kaipirpastaruojumetuišpopuliarėję
šokiųprojektaitelevizijose,skatinamoky
tisšokti,išesmėskeičiavisuomenės,taigi
irtėvųbeivaikųpožiūrįįšokį.Tarpmano
mokiniųmokyklojejaukeletąmetųišeilės
yradaugiauvaikinųneimerginų...
Stebiu,kaipkeičiasivisuomenės,kartu

irmokyklospožiūrisįšokį.Drąsiaigalima
teigti,kadviskastikgeryn.

Jū sų šū kis ar žo džiai, ku riais nuo lat va do
vau ja tės?
Negėdanemokėti,betgėdanesimo

kyti!
AušraŽIDŽIŪNIENĖ

Siekiantmokiniamssuteiktikokybiškas
profesiniomokymopaslaugasiružtikrinti
jų prieinamumąnebepakanka tradicinių
mokymopriemonių, ypačkai technolo
gijos vystosi vis sparčiau, omokymui
naudojami vadovėliai ir juose pateikta
informacijakinta.Šiosaplinkybėslemia
tai,kadbūtinaparengtinaujas, inovaty
vias,mokiniųmotyvaciją skatinančias
mokymo priemones, sudarančias sąly
gas individualizuotimokymą, didinti ir
užtikrinti profesiniomokymokokybę ir
prieinamumą.
PagrindinisVilniausautomechanikosir

verslomokyklosvykdomoprojektotiks 
las – didinti profesiniomokymo lanks
tumą ir gerinti besimokančių asmenų
pasirengimą praktinei veiklai.Vykdant
projektąbussukurtosirvirtualiojeerdvėje
paskelbtosmodernios, patrauklios elek
troninėsmokymo(si) priemonės, kurias
sudarys6moduliai:automobiliųvariklis;
automobiliotransmisija;automobiliova
žiuoklė;automobilioelektros įrenginiai;
automobilioelektroninėsvaldymosiste
mos;automobiliokėbulas.
Projekto tikslinė grupė –Lietuvos

profesiniųmokyklų,vykdančiųvarikli
niųtransportopriemonių,laivųirorlaivių
posričio,varikliniųtransportopriemonių
techninės priežiūros ir remonto progra
mas, profesijosmokytojai irmokiniai.
Darbui su elektroninėmismokymo(si)
priemonėmis projekto tikslinei grupei
bus sukurtos naudotojų grupės. Joms
bussuteiktosinternetoprieigosprievir
tualioje erdvėje paskelbtų elektroninių
mokymo(si) priemonių.Mokiniai, gavę
prieigasprie jiems skirtųvirtualioje ap
linkojepaskelbtųelektroniniųmokymo(si)
priemonių,galėskaikuriastemasnuotoli
niubūdumokytissavarankiškai.Pateikti

testai, įvairios praktinės, savikontrolės
užduotys bus skirtimokiniams įvertinti
savo žinias.Sukurta vaizdinėmedžiaga
leismokiniamsnagrinėtijuosdominančius
dalykusįvairiaislygiais–nuoišorėsiki
vidaussandaros,įsigilinantįdominančio
objektospecifikąirstruktūrą.Demonstra
vimopriemonėspasižymės interaktyvu 
mu–busgalimastebėtiįvairiųmechaniz
mųveikimątrimatėjeerdvėje.Mokytojai
parengtamedžiaganaudosisvykdydami
inovatyviaismokymometodais grįstą
automechanikųprofesinįmokymą.Vie
nasišdidžiausiųšioleidinioprivalumų– 
visa jame esanti informacija busnuolat
atnaujinamaatsižvelgiant į besikeičiantį
technologijųpasaulį.
Įgyvendinantšiąveikląsukurtoselek

troninėsmokymo(si)priemonėstapspri
ei na mos ir pa to gios nau do ti vi soms tiks
linėmsgrupėms, padės individualizuoti
mokymą.Įgyvendinantprojektąparengtos
priemonėspadėsįgytiprofesiniorengimo
standartuoseįvardytaskompetencijas,bus
pritaikytos prie sektoriniuose praktinio
mokymocentruosediegiamos technolo
ginėsįrangos.
Projektovykdytojasužtikrinsjotęstinu

mąinstituciniu,finansiniuirtechnologiniu
aspektais.Įgyvendinusprojektąbusvyk
domiprofesijosmokytojųmokymai,kaip
naudotismokymo(si)priemonėmis,kaip
vykdytimokymusvirtualioje aplinkoje.
MokymaibusvykdomiVilniausautome
chanikosirverslomokyklossektoriniame
praktiniomokymo centre. Įgytas žinias
mokytojaisėkmingaitaikysdiegdaminau
jasmokymoformas.Taipdidėsprofesinio
mokymopatrauklumas,gerėsjokokybėir
prieinamumas.

LilijaPUSVAŠKIENĖ
Pro jek to va do vė

Pra de da mos kur ti mo der nios mo ky mo(si) prie mo nės, 
skir tos va rik li nių trans por to prie mo nių tech ni nės prie žiū ros ir re mon to spe cia lis tams ren gti

Dau giau in for ma ci jos – www.vsam.lt/lt/pro jek tai/es_pro jek tai/es2.html.

Vil niaus au to me cha ni kos ir ver slo mo kyk la pa si ra šė su tar tį su Eu ro pos so cia li niu fon-
 du dėl pro jek to „Va rik li nių trans por to prie mo nių tech ni nės prie žiū ros ir re mon to 
mo du li nėms mo ky mo pro gra moms skir tų mo ky mo prie mo nių ren gi mas ir mo
du li nių mo ky mo prie mo nių iš ban dy mas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-023 vyk dy mo. 
Pro jek tas bus vyk do mas pa gal Eu ro pos Ko mi si jos 2009 m. lie pos 17 d. spren di mą dėl 
2 pri ori te to „Mo ky ma sis vi są gy ve ni mą“ įgy ven di ni mo prie mo nės VP1-2.2-ŠMM-04-V 
„Aukš čiau sios ko ky bės for ma lio jo ir ne for ma lio jo mo ky mo pa slau gų tei ki mas“.
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pa ty rĘS Mo Ky to jaS reN Ka Si 
StU di jaS

Du istorijosmokytojai –Mykolas
Fedaravičius išKulautuvos vidurinės
mokyklosirEdgarasGabrielaitisišDo
meikavosgimnazijos–stažuojasiKauno
VytautoDidžiojouniversitete.Jiepasirin
koedukologijosmagistrantūrosprogramą
„Švietimovadyba“.M.Fedaravičiuspri
sipažino,kadjauseniaijosąžinę„slegia“
sovietinisdiplomas.37metusmokykloje
dirbantispedagogaspasiryžoįgytinepri
klausomosLietuvosmagistrodiplomą.Be
to,jambuvosmalsu,kaippertrisdešimt
metįpasikeitėaukštasismokslas,kuriam
jisrengiasavomokinius.„Norsstudijuoju
dartiktrissavaites,pamačiau,kadtasskir
tumasdidžiulis.Tarpdėstytojųirstudentų
nebėraįtampos,kuriąjautėmeanksčiau.
Vyksta dialogas, dalijamės žiniomis ir
patirtimi.Dėstytojaiprovokuojapasisaky
ti–jukjiedaugiausiašvietimoteoretikai,
tadjiemsįdomusužinotimūsų,praktikų,
nuomonę.Taiginaudaabipusė.“
Mokytojas sako jaučiąs didelį visuo

menėspalaikymąbesimokančiam,naujų
žinių siekiančiampedagogui.Tiesa, kai
kuriuosaplinkiniusšiektieksutrikdė,kad
tokiądidžiulędarbopatirtįturintismoky
tojasgrįžoįuniversitetą–kogijisdargali
nemokėti. „Visi turėtų stengtis tobulėti
visąsavogyvenimą.Ypačpedagogai.Kai
tiekmetųdirbitąpatįdarbą,labaisveika
įbristiįnaujusvandenis“,–tvirtinajis.

Nuolatiniomokymosisvarbaipritariair
E.Gabrielaitis.Solidžiądarbopatirtįturin
tismokytojasnuolatdalyvaujaįvairiuose
seminaruose, kursuose. „Bet jie trunka
dviartrisdienas–tonepakankaišmokti
išesmėsnaujųdalykų,pakeistisavomąs
tymąarnetatgaivintisenasžinias,–sako
mokytojas.–Visaikaskita–metųtruk
mėsstažuotė,kaigaliatsiduotimokslams
negalvodamasapietai,kadnamielaukia
krūvosnetaisytųsąsiuvinių.Manau,kad
tokia pertraukabūtinakiekvienam ilgai
dirbančiammokytojui.“

eS iN veS ti ci ja – 
į NaU jaS ži NiaS

Ugdymoplėtotėscentre(UPC)dirbanti
projekto„Pedagogųkvalifikacijostobuli
nimoirperkvalifikavimosistemosplėtra“
vadovėJurgitaŠilinskaitėVenslovienė 

Pe da go gų sta žuo tės: 
me tai be skam bu čio

Dvi de šimt vie nas Lie tu vos mo ky-
to jas rug sė jį pra dė jo ne įpras tai – ne 
sa vo kla sė je, o įvai rio se moks lo ir 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo įstai go se. 
Jie pa si nau do jo ga li my be vie ne riems 
me tams iš es mės pa keis ti sa vo pro-
fe si nį gy ve ni mą – pa si rin ko me tų 
sta žuo tę Vil niaus, Vy tau to Di džio jo, 
Kau no tech no lo gi jos, Šiau lių, Lie tu vos 
edu ko lo gi jos uni ver si te tuo se, Šir vin tų 
ra jo no bei Jo niš kio ra jo no švie ti mo 
cen truo se ir kt. Per sta žuo tę mo ky-
to jai įgis nau jų ži nių ir įgū džių, ra šys 
va do vė lius, sieks ma gist ro laips nio,  
kurs mo ky mo prie mo nes, rengs pro-
gra mas ir pro jek tus.

Il ga lai kės mo ky to jų sta žuo tės – vie-
na iš Eu ro pos so cia li nio fon do lė šo mis 
fi nan suo ja mo pro jek to „Pe da go gų 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo ir per kva li fi-
ka vi mo sis te mos plėt ra“ veik lų.

pasakoja, kadprieš projektą buvokon
sultuojamasi sumokytojais, kokių kva
lifikacijos tobulinimo priemonių, būdų
jiemsreikėtų.„Daugelispabrėžėilgalaikių
stažuočiųporeikį,– teigia ji.–Sukantis
mokyklinės rutinos rate ištiessunkusu
sitelkti, skirti laiko irpastangųnaujoms
studijomsarvadovėliorašymui.“
Teoriškai ir iki šiolmokytojai turėjo

teisęįilgalaikęstažuotęarkūrybinesatos
togas,tačiaudažniausiaikojąpakišdavo...
finansųtrūkumas.„Čiamumsitinpadėjo
ESparama.Jileidžiamokėtiįstažuotęiš
vykusiammokytojuinuostažuotėsvietos
priklausančiąfiksuotodydžiostipendiją.
Ši stipendija apima ir visus darbuotojo
beidarbdaviomokėtinusmokesčius, to
dėlmokytojasneprarandajokiųsocialinių
garantijų.IšESparamostaippatskiriama
studijųįmoka,jeipasirenkamosstudijos
aukštojojemokykloje. Pedagogo darbo
užmokesčio fondas per jo stažuotę gali
būtiskiriamaspavaduojančiammokyto
jui.Beto,postažuotėsįsavodarbovietą
mokytojasgrįžtatokiomissąlygomis,dėl
kokiųpriešstažuotęsusitarėsusavomo
kykla“,–pasakojaprojektovadovė.

Pagalprojektą siūlomos labai įvairios
stažuotės.Galima studijuoti aukštojoje
mokykloje irgautikvalifikacijos tobuli
nimo,modulio baigimopažymėjimą ar
net įgytimagistro kvalifikacinį laipsnį,
rengtimetodinespriemonesirrašytivado
vėliusvadovaujantmokslovadovui,kurti,
įgyvendintišvietimoprojektus,stažuotis
kitoješvietimo,mokslo,kultūrosįstaigo
jearversloįmonėje.Stažuotėgalivykti
iružsienyje–tikpačiamreikiasusirasti
priimančiąorganizaciją.

to BU lė ji MaS – Kaip Gai vaUS 
oro GUrKš NiS

„Stažuotėsnebūtinaituribūtitiesiogiai
susijusios sudėstomudalyku,– tvirtina
J.ŠilinskaitėVenslovienė.–Mūsųmo
kytojai paprastai turi pakankamai savo
dalykožinių.Projektusiekiamaplėstijų
akiratį,leistiįgytikitokiospatirties,kuri
įkvėptųjuosnaujiems,kūrybiškiemsdar
bams,būtųnaudingairjiemsasmeniškai,
ir,svarbiausia,jųugdytiniams.“

Į visai naują sritį nerti nepabūgoŠir
vintų Lauryno StuokosGucevičiaus
gimnazijosmuzikosmokytojaJūratė

Aniukštienė.Metamsjimokykląiškeitė
įŠirvintųrajonošvietimocentrą,kuriame
talkinsrengiantirįgyvendinantmokymo
programassuaugusiesiems.
„Mokyklojedirbujau17metųirdarbo

keistineketinu.Manau,kadtai–manopa
šaukimas,–teigiaJ.Aniukštienė.–Tačiau
jau senokaikirbėjomintis, kadnorėtųsi
ką nors naujo išbandyti, išmokti kažko
kito,kasmanpadėtųtobulėtinetikkaip
asmenybei,betirkaippedagogei.Irštai
sužinojauapiestažuočiųprojektą!“Dirb
dama švietimocentremokytoja nori iš
moktirašytiprojektus,rengtiprogramas– 
šitomokyklojelabaireikia.

Pir ma ja me sta žuo čių eta pe bu vo pa teik ta dau giau 
nei 40 pa raiš kų. Pro jek to va do vė J. Ši lins kai tė-
Ven slo vie nė ne abe jo ja, kad per ki tus kvie ti mus 
jų bus ge ro kai dau giau. Ar ti miau sias kvie ti mas 
nu ma ty tas lap kri čio mė ne sį
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Pa si da li jo ži nia

Jau 34metus lietuvių kalbą dėstanti
ukmergiškėDanutėPociūnienė stažuo
čiųprojektąužtikoatsitiktinai.Ieškodama
internetemedžiagospamokai smalsumo
vedamaspustelėjonuorodąapiemokytojų
stažuotes.„KaipastebėjaustažuotęLietu
viųliteratūrosirtautosakosinstitute,skirtą
poetoJustinoMarcinkevičiausrankraščių
tyrinėjimui,manopirmojimintisbuvo–
taikaiptikman!“–prisimenaji.
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„ty rė jų nak tis“ Kau no Mar ty no Maž vy do pa grin di nė je mo kyk lo je
KaunoMartynoMažvydopagrindinėjemokyklojerugsėjo28d.šurmuliavoLie

tuvosjaunųjųmokslininkųsąjungosirLRšvietimoirmoksloministerijosinicijuoto
pro jek to „Tyrėjųnaktis“renginiai.Šiemetšisprojektasbuvoįgyvendinamasvisose
EuroposSąjungosvalstybėse.Tądienąvykonetradicinėspamokos(geografijospa
mokaapiemeteorologųmoksliniustyrinėjimusirstebėjimus;fizikoseksperimen 

tųdemonstravimaspradi
nu kams: sto vin tis kiau ši
nis, šokinėjantimoneta,
nesprogstantys balionai 
irkt.).Labiausiaivaikams
pa ti ko pa mo kos ne tra di
cinėse aplinkose, pavyz
džiui, istorijos pamoka 
„Kelionė įEgiptąKauno
MykoloŽilinskodailėsga
lerijoje“,kuriojemokiniai
archajiškoje piramidžių
ir didingų faraonų šaly
je „plaukė“Nilu, „statė“
šventyklas,mokėsihierog
lifųraštoirt.t.Pradinukų

pamokaapiegamtąvykoKleboniškiomiške.EigulysJonasMačiulispasakojoapie
Lietuvosmiškus, jųproblemasirsaugojimobūtinybę.Eigulioakivaizdojevaikai
davėpriesaiką,kadmylėsirtausosmišką...
Tądienąmokyklojevykonetikpamokos,betirįvairūskonkursai:pradiniųklasių

mokiniaidalyvavopiešiniųkonkurse„Pasaulispo100metų“,šeštokairašėrašinius
„Laboratorijagyvai“,oaštuntokaivaržėsimoksložiniųkonkurse(plačiauapievisas
veiklas–internetosvetainėjewww.tyrejunaktis.lt).
„Tyrėjųnaktis“populiarinamoksląLietuvoje.Mokyklojeorganizuojami„Tyrėjų

nakties“renginiai–puikineformaliojougdymoirprofesinioorientavimopriemonė,
galimybėtaikytikūrybiškomokymo(si)metodus.

AuksėPETRUŠEVIČIENĖ
Kau no Mar ty no Maž vy do pagr. m-klos di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui

pro jek to „Sau gi mo kyk la“ mo ty va ci nis se mi na ras 
Vienasišpagrindiniųžmogausporeikių–saugumas.Kiekvienasnorimejaustis

saugūsaplinkoje,kuriojetenkagyventi,mokytis,dirbti.Siekdamakuolabiaupat
enkintibendruomenėsporeikiusŠiauliųSimonoDaukantogimnazijosbendruomenė
prisijungėprieprojekto„Saugimokykla“,kuriopagrindinistikslas–mokyklabe
patyčiųirsmurto,saugikiekvienambendruomenėsnariui.Vienaišprojektoveik
lų–motyvaciniaiseminaraibendruomenėsnariams.RugsėjįpsichologasEvaldas
Karmazavedėpirmąjįmotyvacinįseminarą,jamedalyvavogimnazijosmokytojai,
administracija,gimnazistai.

LauraMARTUSEVIČIENĖ
Šiau lių Si mo no Dau kan to g-jos so cia li nė pe da go gė

Vi sas teks tas – gim na zi jos tin kla la py je www.dau kan tas.lt.

dai lės pa ro da „Kar dai. ta py bag ra fi ka. ap žval ga“
„Me nas – tai am ži nas ieš ko ji mas.“ (P. Pi ka sas (P. Pi cas so))

Kaunopedagogųkvalifikacijoscentre(KPKC)rugsėjįatidarytaKaunošv.Ka
zimierovidurinėsmokyklosdailėsmokytojo ekspertoAidoAugusčio de šim to ji 
autorinėkūrybosparoda„Kardai.Tapybagrafika.Apžvalga“.Jąkviečiameap
lankytiikispalio31d.
KPKCdirektorėRasaBortkevičienė,įteikdamamokytojuipadėkosraštą,pasi

džiaugėsėkmingubendradarbiavimu.
Mokytojasdaugdėmesioskiriajaunimomeniniamugdymui,Lietuvostradicijų

puoselėjimui.2010m.apdovanotas„Gerumokristalu“.
A.Augusčioiniciatyvajau10metųKaunomiestevykstadailėsprojektas–meninė

akcija„Šv.Kazimieras–Lietuvosjaunimoglobėjas“.

Dau giau in for ma ci jos apie pa ro dą – www.kpkc.lt.

Dabarmokytoja padeda instituto dar
buotojamsperimti išpoetožmonosGe
novaitėsMarcinkevičienėsjorankraščius,
juossurūšiuoti,aprašytiirinventorizuoti.Į
atskirąsąsiuvinįmokytojažymisisavopa
stebėjimus,mintis,įžvalgas.Taipanaudos
netiksavopamokose–jausuplanuotas
pranešimasUkmergės rajono lituanistų
metodineigrupei.
„Taine tik įdomus,bet irprasmingas

darbas,–įsitikinusiD.Pociūnienė.–Juk
prisideduprievienoišiškiliausiųLietuvos
kūrėjųpalikimoišsaugojimo.“
JaunystėjeJ.Marcinkevičiusbuvovie

nas išmėgstamiausiųmokytojos poetų:
„Prisimenu,kaipmes,paauglės,persira
šydavomejoeilėraščiusįsavobloknotus,
rinkdavomejųiškarpasišžurnalųirlaik
raščių.Dabar savo rankose laikau tuos
pačius eilėraščius, tik užrašytus poeto
ranka.Taibegalojaudina.“

Mokytojųstažuočiųprojektaivyks
iki2014m.Planuojamidartryskvie
timai įmetų ir pusmečio trukmės
stažuotes,kuriosegalėsdalyvautidar
50mokytojų.Artimiausiaskvietimas
į pusmetinę stažuotę – šį lapkritį.
Stažuotis gali visi ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo ugdymo,
profesiniųmokyklųbendrojougdymo
pedagogaiirpagalbosmokymuispe
cialistai,paskutiniuosiusmetusdirbę
visuetatuirturintysnemažesnįnei8
metųdarbostažą.

LinaPUSVAŠKYTĖ

Dau giau in for ma ci jos – 
UPC in ter ne to sve tai nė je www.upc.smm.lt.
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Dviem sa ki niais

„prof. a. vol de ma ro li ki mo ke lias“
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

(KPKC)pristatytadoc.dr.RaimundoKa
minskoknyga„Prof.A.Voldemarolikimo
kelias“apiežymųtarpukarioLietuvosvei
kėją,MinistrąPirmininką.Knygąpristatė
pats autorius,Lietuvos sveikatosmokslų
universiteto dėstytojas, pristatyme daly
vavoKaunomiestobendruomenėsnariai,
mokytojai,mokiniai.Kiekvienasrenginio
dalyvis gavodovanųpoknygos egzem
pliorių,oViktorasVėberis suteikėprogą
kiek vie nam pa gei da vu sia jam ne mo ka mai 
nusikaldintimonetą su nepriklausomos
LietuvosMinistroPirmininkoprof.Augus
tinoVoldemaroatvaizdu.

KPKCinf.

pra si dė jo tre čia sis žai di mo „Ko das eU ro paSS“ eta pas!
Jautrečiąkartąžaidimas„KodasEUROPASS“kviečiaišbandytisavojėgaske

lionėjeviktorinojeapieEuropąirlaimėtiEu ro passįsteigtusprizus.
Dalyvautižaidime„KodasEUROPASS“gali

visinorintiejisvetainėjewww.kodaseuropass.lt.
Daugiausiabalųsurinkusiemsžaidėjamsorgani
zatoriaiparengėvertingusprizusirsuvenyrus.

Eu ro passprojektassvarbustiekstudentams,
tiekbaigusiesiemsmokslus,tiekieškantiesiems
darboLietuvojeirkitoseEuroposSąjungosša
lyse.Standartizuotidokumentainetiklabaipa
lengvinainstitucijųbendradarbiavimąskirtingo
sešalyse,betirpadidinajaisbesinaudojančiųjų
galimybesaiškiaiįvardytisavokompetencijas.
PenkiEu ro pass dokumentai palengvina jų

turėtojams savo kompetencijų, žinių ir kitos
informacijospateikimą.
Tiesiogiaiirnetiesiogiaisušiaisdokumentais

susijęžaidimoklausimaipadedažaidėjamssuprasti,kaipšiedokumentaipraverčia
praktikojeirkokiosesituacijosejieypačreikalingi.RengiantEu ro pass do ku men tus 
prisidėjoEuroposKomisija,EuroposTarybairUNESCO.Šiųdokumentųnaudoji
mąskatinadaugelisEuroposSąjungosinstitucijų,įskaitantspecialiąrekomendaciją
išleidusįEuroposParlamentą.Žaidimasvyksikilapkričio15d.

Eu ro passprojektasEuroposSąjungosšalysepradėtasįgyvendintinuo2005m.
LietuvojejįįgyvendinaŠvietimomainųparamosfondas(ŠMPF).

ŠMPFinf.

Dau giau in for ma ci jos apie žai di mą ra si te Švie ti mo mai nų pa ra mos fon do in ter ne to sve tai nė je ad re su 
www.smpf.lt/lt/nau jie nos/pro gra mu_nau jie nos/pra si de jo_
ko das_eu ro pass_zai di mo_tre cia sis_eta pas.

„lie tu viš kas su ve ny ras – 
et ni nės kul tū ros sim bo lis“
TęsiantAKIM(„Aukštosioskultūrosimpulsai

mokykloms“) projektąKaunoMartynoMaž
vydopagrindinėjemokykloje svečiavosi ir su
mokiniaisbendravotautodailininkasValentinas
Jazerskas–Lietuvos tautodailininkųsąjungos
Kaunobendrijospirmininkas.

Vi sas teks tas – www.sac.smm.lt („Švie ti mo nau jie nos“ – Re dak ci jos 
pa štas) ir so cia li nio tin klo „Fa ce bo ok“ „Švie ti mo nau jie nų“ vei dak ny gė je.

Pamokapavadinta„Lietuviškassuvenyras– 
etninėskultūrossimbolis“.Dailininkassupa
žindinomoksleiviussuetninėskultūrosištako
mis,tradicinėskultūrossimboliais.Remdamasis
pirminiais–muziejų–šaltiniaispriminėlietuvių
liaudiesmenoiramatųtradicijas,rodėprieverps
tes,verpstes,juostas,ąsočius,vazas,rankšluos
čių,kraičioskrynias,sodus,margučius,verbasir
kitussuvenyrussulietuviškaissimboliais.
Šiapamokabuvosiekiamapažadintimoks

leiviųdomėjimąsi tradicine regionine liaudies
daile, skatinti etninėskultūros, kaipLietuvos
vizitinėskortelės,propagavimąirsklaidą.

AuksėPETRUŠEVIČIENĖ
Kau no Mar ty no Maž vy do pagr. m-klos di rek to rės 

pa va duo to ja ug dy mui

IrenaKAKLAUSKIENĖ
Lie tu vių kal bos mo ky to ja, AKIM pro jek to 

vyk dy mo gru pės na rė


