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Šių me tų ba lan džio 11 d. Klai pė dos ra jo no mo kyk lų spe cia lių jų pe da go gų ir lo
go pe dų me to di nis bū re lis, Klai pė dos ra jo no švie ti mo cen tras, Klai pė dos ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie ti mo sky rius ir Pe da go gi nė psi cho lo gi nė tar ny ba 
or ga ni zuo ja res pub li ki nę me to di nęprak ti nę kon fe ren ci ją „Efek ty vi pa gal ba vai ko sėk
mei“. Kon fe ren ci ja vyks Gargž dų „Kran to“ pa grin di nė je mo kyk lo je. Pra džia – 10 val., 
truk mė – 8 aka de mi nės va lan dos. Tiks las – pa si da ly ti veiks min gos pa gal bos tei ki mo 
pa tir ti mi, dir bant su vai kais, tu rin čiais spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių. Kon fe ren ci jo je 
kvie čia mi da ly vau ti ir pa si da ly ti pa tir ti mi ša lies ug dy mo įstai gų lo go pe dai ir spe
cia lie ji pe da go gai, mo ky to jo pa dė jė jai, pe da go gai, va do vai, tė vai ir ki ti su si do mė ję 
as me nys. Kon fe ren ci jos dar bo kryp tys: 1) sa ky ti nės ir ra šy ti nės (skai ty mo, ra šy mo) 
kal bos ug dy mas; 2) pa gal bos mo ki niui spe cia lis tų, pe da go gų, tė vų ir tar pins ti tu ci nis 
ben dra dar bia vi mas; 3) mo ki nių, tu rin čių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, įtrau ki mas į 
ne for ma lų jį švietimą.

Da ly vių ir pra ne šė jų re gist ra ci ja vyks iki ko vo 17 d.
Da ly viams ir pra ne šė jams bus iš duo da mi Klai pė dos ra jo no švie ti mo cen tro pa

žy mė ji mai.
Dau giau in for ma ci jos – https://goo.gl/XIPzWC.

Kviečiameįrespublikinę
metodinę-praktinękonferenciją
„Efektyvipagalbavaikosėkmei“

„Tautiniskostiumasšiandien“

Šia te ma Lie tu vos Res pub li kos Sei me š. m. va sa rio 13–14 d. su reng ta tarp tau ti nė 
kon fe ren ci ja, skir ta Tau ti nio kos tiu mo me tams pa mi nė ti. Lie tu vos na cio na li nio kul
tū ros cen tro di rek to rius Sau lius Liau sa kon fe ren ci jo je įver ti no svar biau sius tiks lus 
tau ti nio kos tiu mo plėt ros ba ruo se ir Lie tu vos na cio na li nio kul tū ros cen tro vaid me nį.

Apie Lie tu vo je ga mi na mų tau ti nių kos tiu mų ypa tu mus ir jų ga my bos ga li my bes 
pra ne ši mą skai tė Lie tu vos na cio na li nio kul tū ros cen tro Tau to dai lės po sky rio va do vė 
dr. Te re sė Jur ku vie nė. Ant rą ją kon fe ren ci jos die ną pra ne šė ja kal bė jo apie tau ti nio 
kos tiu mo mo de lių pa vyz džių įtvir ti ni mo ir ga my bos pro ble mas.

Lie tu vos na cio na li nio mu zie jaus Et ni nės kul tū ros sky riaus ve dė ja dr. El vy da La zaus
kai tė ap ta rė mu zie jaus vaid me nį at ku riant ir ga mi nant tau ti nius kos tiu mus. Ant rą ją 
die ną ji kal bė jo apie mu zie jaus reikš mę kau piant ir skel biant au ten tiš ką me džia gą apie 
tau ti nį kos tiu mą. Vil niaus dai lės aka de mi jos pro rek to rė prof. Eg lė Gan da Bog da nie nė 
pa si da li jo min ti mis apie tau ti nio kos tiu mo reikš mę ir vie tą na cio na li nė je kul tū ro je.

Da ly vau ti kon fe ren ci jo je ir skai ty ti pra ne ši mų bu vo pa kvies ti at sto vai iš tų ša lių, 
ku rio se tau ti nis kos tiu mas yra ta pęs kiek vie no pi lie čio su pras ta bū ti ny be. Nor ve gi jos 
tau ti nio kos tiu mo ins ti tu to di rek to rė Ca mi la Ros sing pri sta tė ins ti tu to veik lą, da li jo si 
pa tir ti mi, kaip sis te mi na mi ir tvir ti na mi kos tiu mo mo de liai. Ant rą ją kon fe ren ci jos die
ną ji kal bė jo apie Nor ve gi jos tau ti nio kos tiu mo po li ti ką: Tau ti nio kos tiu mo ins ti tu to 
veik lą ir jos re zul ta tus.

Apie es tų tau ti nio kos tiu mo ga my bos ak tu a li jas pra ne ši mą skai tė Es ti jos liau dies 
me no ir ama tų są jun gos pir mi nin kė Li i na Ves kimägiIlis te. Taip pat ji ap ta rė Es ti jos 
tau ti nio kos tiu mo įta ką šiuo lai ki nių dra bu žių di zai nui ir su ve ny rams. Tau ti nio kos tiu
mo ga my bos mo ky mus pri sta tė Es ti jos drau gi jos „Liau dies kos tiu mas“ pir mi nin kė 
Anu Rand maa.

Apie lat vių tau ti nio kos tiu mo ak tu a li jas kal bė jo šios ša lies Na cio na li nio kul tū ros 
cen tro tai ko mo sios liau dies dai lės eks per tė Lin da Ru be na.

Dar kon fe ren ci jo je bu vo ap tar ti ypa tu mai ir ga li my bės įsi gy ti as me ni nį tau ti nį 
kos tiu mą, tau ti nius kos tiu mus ga mi nan čios įmo nės dar bo pro ble mos: už sa ky mų ir 
jų vyk dy mo klau si mai. Pa si da ly ta ga li my bė mis įsi gy ti vai kiš ką tau ti nį kos tiu mą, Do
mei ka vos gim na zi jos fol klo ro an sam blio „Ser ben tė lė“ pa tir ti mi.

Re dak ci ja
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2016 m. spa lio 18 d. Lie tu vos Res pub li kos Sei mas pri ėmė 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mo pa tai sas dėl smur to 
ir pa ty čių pre ven ci jos mo kyk lo se. Pa gal šias pa tai sas, nuo 
2017 m. rug sė jo 1 d. kiek vie na mo kyk la pri va lės įgy ven din ti 
bent vie ną nuo sek lią, il ga lai kę pre ven ci nę pro gra mą, ap iman
čią pa ty čių, smur to, al ko ho lio, ta ba ko ir ki tų psi chi ką vei kian čių 
me džia gų var to ji mo pre ven ci ją, svei kos gy ven se nos ska ti ni mą.

Švie ti mo įstai go se drau džia ma bet ko kia smur to for ma: mo ki
nių prieš mo ki nius, švie ti mo įstai gų dar buo to jų prieš mo ki nius, 
mo ki nių prieš švie ti mo įstai gų dar buo to jus, švie ti mo įstai gų 
dar buo to jų prieš ki tus tos įstai gos dar buo to jus, mo ki nių tė vų 
(glo bė jų, rū pin to jų) prieš mo ki nius, mo ky to jus. Tiek smur tau
jan tiems ar smur tą pa ty ru siems vai kams kar tu su jų tė vais, 
tiek smur tau jan tiems ar smur tą pa ty ru siems mo ky to jams, 
švie ti mo įstai gos dar buo to jams ne del siant (ne vė liau kaip per 
5 dar bo die nas) ne at ly gin ti nai pri va lės bū ti su teik ta psi cho lo
gi nė pa gal ba. Švie ti mo įstai gos va do vas tu ri im tis prie mo nių, 
kad jo va do vau ja mos įstai gos mo ki niai, tė vai tu rė tų ga li my bę 
ne at ly gin ti nai gau ti psi cho lo gi nę pa gal bą. Pe da go gai ne re čiau 
kaip kas ket ve rius me tus pri va lės to bu lin ti mo ki nių so cia li nių ir 
emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mo sri ties kva li fi ka ci ją.

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, siek da ma sis te miš kai vyk dy
ti smur to ir pa ty čių pre ven ci ją, pa rengs re ko men da ci jas dėl 
smur to pre ven ci jos įgy ven di ni mo mo kyk lo se. Jo se bus nu ma
ty ti bū ti ni veiks mai ir įsi pa rei go ji mai mo kyk los, sa vi val dy bės 
ir na cio na li niu lyg me ni mis. Į at nau ji na mus ug dy mo tu ri nio 
do ku men tus bus in teg ruo tas mo ki nių so cia li nių ir emo ci nių 
kom pe ten ci jų ug dy mas, su kur ti ir iš ban dy ti mo ki nių so cia li
nių, emo ci nių kom pe ten ci jų at pa ži ni mo, ver ti ni mo mo de liai, 
pa reng ti kva li fi ka ci jos to bu li ni mo pro gra mų mo du liai mo ky to
jams dėl mo ki nių so cia li nio, emo ci nio ug dy mo, vyk do mi na
cio na li niai smur to ir pa ty čių mas to sri ties ty ri mai, stip ri na mos 
sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jų va dy bi nės kom pe ten ci jos tei kiant 
rei ka lin gą kon sul ta ci nę me to di nę pa gal bą dėl smur to ir pa ty čių 
pre ven ci jos pro gra mų įgy ven di ni mo, sau gios mo kyk los kū ri mo, 
ren gia ma ak tu a li in for ma ci nė, me to di nė me džia ga smur to ir 
pa ty čių pre ven ci jos, so cia li nių ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug
dy mo klau si mais.

Smurtoirpatyčiųprevencijamokyklose

Įgy ven di nant Eu ro pos Są jun gos fi nan suo ja mus pro jek tus, 
bus tę sia mas smur to ir pa ty čių bei ki tų pre ven ci nių pro gra mų 
fi nan sa vi mas, or ga ni zuo ja mi mo ky mai mo kyk lų va do vams 
sau gios mo kyk los kū ri mo klau si mais.

Pra šo me sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jų or ga ni zuo ti pa si ta ri mus 
pa val džių mo kyk lų va do vams dėl pa si ren gi mo įgy ven din ti 
Švie ti mo įsta ty mo pa tai sas (pa vyz džiui, mo kyk lų ben druo me
nių in for ma vi mas apie įsta ty mo pa tai sas ir su si ta ri mai, kaip 
vyk dy ti smur to ir pa ty čių pre ven ci ją mo kyk lo je, kaip pa pil dy ti 
ir pa tiks lin ti vi daus tvar ką reg la men tuo jan čius do ku men tus 
(ug dy mo, mo ky mo su tar tis, mo ki nių el ge sio tai syk les, dar bo 
tvar kos tai syk les, pa rei gy bių ap ra šus, smur to pre ven ci jos 
mo kyk lo je tvar ką, kva li fi ka ci jos to bu li ni mą ir kt.). Kar tu su pe
da go gi nė mis psi cho lo gi nė mis, švie ti mo pa gal bos tar ny bo mis, 
švie ti mo pa gal bos cen trais nu ma ty ti nuo sek lias mo ky to jų, švie
ti mo pa gal bos spe cia lis tų kon sul ta ci jas, or ga ni zuo ti mo ky mus 
smur to ir pa ty čių pre ven ci jos ir in ter ven ci jos, kon flik tų ir kri zių 
val dy mo, mo kyk los mik ro kli ma to ge ri ni mo, mo ki nių so cia li nių 
ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mo klau si mais. Kas met nu ma ty ti 
lė šų vyk dy ti pre ven ci nes pro gra mas mo kyk lo se, teik ti psi cho lo
gi nę pa gal bą nuo smur to nu ken tė ju siems ar smur tau jan tiems 
as me nims. Vie šin ti ge rą ją smur to ir pa ty čių pre ven ci jos pa tir tį, 
sėk mės is to ri jas, stip rin ti tar pins ti tu ci nį ben dra dar bia vi mą, telk ti 
vi sų sa vi val dy bė je esan čių ins ti tu ci jų, as me nų, ne vy riau sy bi nių 
or ga ni za ci jų pa jė gas, sie kiant ma žin ti smur to ir pa ty čių ap raiš
kas ben druo me nė je. No rint, kad smur to ir pa ty čių pre ven ci jos 
sis te ma ko or di nuo tai ir veiks min gai veik tų mo kyk lo se, sa vi
val dy bės ad mi nist ra ci jos pa da li ny je re ko men duo ja ma pa skir ti 
dar buo to ją (ar ba nu ma ty ti dar buo to jo funk ci ją), at sa kin gą už 
smur to ir pa ty čių pre ven ci jos pro gra mų vyk dy mą ir ste bė se ną 
mo kyk lo se, nu si sta ty ti su tar čių su da ry mo su psi cho lo gi nės 
pa gal bos tei kė jais tvar ką, pre ven ci nių pro gra mų mo kyk lo se 
įgy ven di ni mo ste bė se ną.

Ki lus klau si mų dėl smur to ir pa ty čių pre ven ci jos įgy ven di ni
mo pa si ren gi mo, pla na vi mo ar or ga ni za vi mo, pra šo me kreip tis 
į Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Spe cia lio sios pe da go gi kos ir 
psi cho lo gi jos cen trą.

Šie met, prieš baig da mi moks lo me tus, ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lų ant ro kai, ket vir to kai, šeš to kai ir aš tun to kai ga lės 
pa si tik rin ti sa vo ge bė ji mus. Na cio na li nis mo ki nių pa sie ki mų 
pa tik ri ni mas pa dės įsi ver tin ti ži nias ir ge bė ji mus, lai ku su teik ti 
mo ky mo si pa gal bą mo ki niams, ko ky biš kiau ug dy ti. Mo ki niai 
ga lės pa si tik rin ti sa vo ra šy mo, skai ty mo ir ma te ma ti kos ge bė ji
mus, ket vir to kai – ir pa sau lio pa ži ni mo, o aš tun to kai – gam tos ir 
so cia li nių moks lų. Na cio na li nis mo ki nių pa sie ki mų pa tik ri ni mas 
or ga ni zuo ja mas švie ti mo ir moks lo mi nist rei Jur gi tai Pet raus
kie nei pa tvir ti nus Na cio na li nio mo ki nių pa sie ki mų pa tik ri ni mo 
or ga ni za vi mo ir vyk dy mo tvar kos ap ra šą.

Pa sie ki mų pa tik ri ni mo duo me nys rei ka lin gi pri imant spren
di mus, kaip bū tų ga li ma to liau to bu lin ti mo ky mo pro ce są mo
ki nio, mo ky to jo, kla sės, mo kyk los, sa vi val dy bės ir na cio na li niu 
ly gmenimis. Tai nė ra eg za mi nas, mo ki niai ne ver ti na mi pa žy miu. 
Pa sie ki mų pa tik ri ni mo tiks las – ga vus duo me nis nu ma ty ti, kaip 
to bu lin ti ug dy mą, kad kiek vie nas mo ki nys pa siek tų ge riau sių 
re zul ta tų.

„Ir švie ti mo po li ti kams, ir mo kyk loms, tė vams, ir pa tiems 

Mokslometųpabaigoje– 
Nacionalinismokiniųpasiekimųpatikrinimas

mo ki niams la bai svar bu ži no ti tik rą pa sie ki mų si tu a ci ją. Šie 
duo me nys apie mo ki nių mo ky mo si re zul ta tus itin svar būs, 
jei gu no ri me pri im ti rim tus spren di mus, iš ties pa de dan čius 
to bu lin ti ug dy mo pro ce są, pro fe sio na liai ir lai ku pa dė ti mo ki
niams. Tad kvie čiu mo kyk las da ly vau ti Na cio na li nia me mo ki nių 
pa sie ki mų pa tik ri ni me, įsi ver tin ti, iš ana li zuo ti re zul ta tus, lai ku 
su skub ti pa dė ti mo ki niams, – sa ko švie ti mo ir moks lo mi nist rė 
J. Pet raus kie nė. – Ge ra mo kyk la yra to kia, ku ri su ge ba su kur ti 
pri dė ti nę ver tę, tai yra iš ug dy ti, su do min ti, įtrauk ti vi sus vai kus, 
at si žvelg ti į kiek vie no in di vi du a lius ge bė ji mus.“

Pa tik ri ni mo užduotis at li ku siems mo ki niams ir jų tė vams Na
cio na li nis eg za mi nų cen tras pa rengs in di vi du a lias ata skai tas 
apie jų mo ky mo si re zul ta tus. Tė vai ga lės su ži no ti, ku rį pa sie ki
mų ly gį mo ki nys pa sie kė, kaip jam se kė si pa ro dy ti ir tai ky ti įgy
tas ži nias, pa de monst ruo ti mąs ty mo ge bė ji mus. Ši in for ma ci ja 
pa dės iš si aiš kin ti kon kre čius mo ky mo si sun ku mus ir pro ble mas, 
ku rias ga li ma įveik ti su tei kus tin ka mą pa gal bą. Kuo anks čiau 
mo ky to jai pa ste bi mo ky mo si spra gas, tuo leng viau jas įveik ti. 

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.
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Matematika–ypačsunkusirsudėtingasdalykas.Šiuos
žodžiusišgirstunetaipretaiirnetikištųmokinių,kuriesu
dėtingesniouždavinioneišsprendžiairpoantrobandymo.
Pastebiu,kadkartaisugdytiniaitarsigarbėsženkląprisisegę
teiginį:„Ašnemokumatematikos“.Nuomonei,kadmate
matikayranekiekvienam įkandamas riešutėlis,atsirasti
galėjopadėtiveiksniai,esantysužugdymosistemosribų.

Itin svar bus tė vų vaid muo. Ko dėl Ry tų ša ly se ma te ma ti kos 
mo ky mas(is) yra toks sėk min gas? Tik riau siai dėl ki to kio men ta
li te to ir po žiū rio į ma te ma ti ką bei jos mo ky mą(si). Tė vai drą si na 
vai kus ir sie kia, kad jie su pras tų, jog ma te ma ti kos iš ma ny mas 
ga li bū ti jų eko no mi nės sėk mės prie žas tis. O štai mums svar
bu, kad mo ki niai „ne pa vel dė tų“ tė vų ma te ma ti kos bai mės. 
Tė vų žo džiai „aš ne mo kė jau ma te ma ti kos mo kyk lo je“ leng vai 
ir grei tai vai kams įtei gia min tį, kad ga li ma ne si steng ti, nes tė vai 
ir be ma te ma ti kos ge rai gy ve na. To kios nuo sta tos, ži no ma, tik 
pa ker ta ryž tą iš mok ti ir su pras ti ma te ma ti ką.

Ki tas pro ble mą su stip ri nan tis veiks nys – ma te ma ti ka yra hie
rar chi jos bruo žų tu rin tis moks las. Įsi vaiz duo ki te, kad mo ky tis 
ma te ma ti kos – tai tar si sta ty ti di džiu lę pi ra mi dę. Pa grin das yra 
tvir tas ir pla tus. Tik ta da, kai pir ma sis sluoks nis stip riai lai ko
si, ga li me klo ti ant rą jį ir t. t. O kas, jei dėl tam tik rų prie žas čių 
kaž ku ris lai ko tar pis mo ki niui bu vo sun kus, at si ra do spra gų? 
Kaip sta ty ti pi ra mi dę to liau, jei trūks ta ku rio nors sluoks nio? 
Kai taip at si tin ka, ži no ma, su sil pnė ja mo ki nių pa si ti kė ji mas 
sa vi mi mo kan tis ma te ma ti kos. Bet jei ne iš mo ko te ku rios nors 
is to ri jos epo chos bruo žų, tik riau siai, sėk min gai ga li te mo ky tis 
ki tų, ne iš nag ri nė ję ku rio nors au to riaus kū ry bos, ga li te pui kiai 
pa ra šy ti ra ši nį rem da mie si ki tais ra šy to jais.

Ypa tin gą vie tą mo kan tis ma te ma ti kos už ima psi cho lo gi ja. 
Daž nai pri gim tis žmo gų ver čia pa si ro dy ti pro tin gam, iš ma nan
čiam ir ne klys tan čiam. Pa pras tai ma te ma ti ko je yra tik tei sin gi 
ar ba ne tei sin gi spren di mai ir at sa ky mai. Bai mė ne pa sa ky ti 
tei sin go at sa ky mo ar ne su gal vo ti tin ka mo ar gu men tuo to spren
di mo daž nai kaus to mo ki nių kū ry bi nes ga lias, ge bė ji mą veik ti 
sa va ran kiš kai. To kia bai mė men kes nė da ly kuo se, kur ri ba tarp 
tei sin go ir ne tei sin go nė ra to kia ryš ki.

Mo ky to jas ne la bai ga li pa veik ti ku rį nors iš aukš čiau iš var dy tų 
veiks nių, ne bent su švel nin ti pas ku ti nį jį – psi cho lo gi nį. Kar tais 
net ir pui kiau siai su pla nuo ta pa mo ka, ge rai pa ruoš ta me džia ga 
ir tin ka mai pa rink tos prie mo nės ne ga li su ma žin ti ato trū kio tarp 
mo ky mo pa stan gų ir iš mo ki mo ko ky bės. Ko dėl? Čia rei kė tų 
pa gal vo ti apie mo ki niui ten kan tį di de lį kog ni ty vi nį krū vį, tai 
yra men ta li nę ap kro vą, nau do ja mą dar bi nė je at min ty je, ku ri 
yra ri bo ta, nes at sa ko už lai ki ną in for ma ci jos ap do ro ji mą ir 
sau go ji mą. Tai ga li su kur ti tar si bu te lio kak le lio efek tą – siau rą 
in for ma ci jos per ėji mą iš dar bi nės į il ga lai kę at min tį. 

Tai gi kaip ga lė tu me ge riau iš mok ti? Gal būt pa dė tų ke lios 
įžval gos?

 � Į už da vi nį (pro ble mą) žiū rė ki me skir tin gais ra kur sais. 
Rem da mie si mo ki nio pa tir ti mi, ug dy ki me pa žin ti nį „lanks
tu mą“. Vi zu a liai pa teik ta mo ko mo ji me džia ga pa pil do ug
dy ti nių mo ky mo si pa tir tį. Pa vyz džiui, spręs da mi ju dė ji mo 
už da vi nį, siū ly ki me mo ki niams nu si brėž ti aiš kų si tu a ci jos 
brė ži nį, su ra šy ti ži no mas for mu les ir ieš ko ti fak tų są sa jų.

 �Mo ky ma sis yra grįs tas aso cia ci jo mis. Mo ki niai lin kę at si
min ti tai, kas su si ję su tik ru gy ve ni mu ir jiems pa žįs ta mo mis 
si tu a ci jo mis. Ge riau iš moks ta ma ta da, kai už duo tys su ku ria 
„kon flik tą“, kliū tis tiks lo link ar mū sų mąs ty mo prieš ta rą. 
Pa vyz džiui, pri sta ty da mi funk ci jos api brė ži mą, mo ki niams 
tu ri me pa brėž ti, kad kiek vie nai ga li mai ne pri klau so mo 
ar gu men to x reikš mei ga li ma pri skir ti vie nin te lę pri klau
so mo kin ta mo jo y reikš mę. Mo ki niai daž nai pai nio ja, ku ris 

Argaliištiktimatematiniųgebėjimųkrizė?

ar gu men tas ga li tu rė ti ke lias jam pri ski ria mas reikš mes. 
Gal pa dė tų, jei sa ky tu me, kad tė vas (y reikš mė) ga li tu rė ti 
ke lis vai kus (x reikš mė), ta čiau kiek vie nam vai kui tė vas 
yra vie nin te lis.

 �Mo ki niams sun ku kon tro liuo ti iš mo ki mą ir jie yra lin kę per
ver tin ti sa vo ge bė ji mus. Mo ky to jai ga li tai neut ra li zuo ti, 
pa siū ly da mi kart kar tė mis įsivertintižinias. To kie įsi ver ti ni
mai ga li pa ro dy ti, ar iš mo ki mas yra il ga lai kis, ar in for ma ci ja 
už stri gu si lai ki no je dar bi nė je at min ty je.

 �Ge riau iš mok ti ska ti na irsistemingas vertinimas. Mo ki nius 
mo ty vuo ja ar tė jan tis at si skai ty mas iš di des nės ap im ties 
me džia gos (kon tro li nis dar bas) ar eg za mi nas. Bet daž nai 
tai virs ta me cha ni niu ka li mu, ap si ri bo jan čiu tik in for ma ci
ja trum pa lai kė je at min ty je. O štai sis te min gas ver ti ni mas 
(kaip ir mo ky ma sis) su da ro są ly gas ko ky biš kai iš mok ti 
il ges niam lai kui.

 �Ge riau iš mok ti pa de dasubalansuotosužduotys. Jos tu ri 
ati tik ti mo ki nių ži nių ir ge bė ji mų ly gį, bū ti nei per sun kios, 
nei per leng vos.

Ne abe jo ju, kad šiuos da ly kus nuo lat pri si me na me pla nuo da
mi ug dy mo pro ce są. Be je, ne ga li me pa mirš ti ir ben drų jų kom
pe ten ci jų. Ga li pa si ro dy ti, kad per ma te ma ti kos pa mo kas ug dy ti 
ben drą sias kom pe ten ci jas su dė tin ga, ta čiau daž nai tai vyks ta 
sa vai me. Pa vyz džiui, mo kė ji mo mo ky tis kom pe ten ci ją ak ty
vi na me kas kart, kai siū lo me mo ki niams įsi ver tin ti ge bė ji mus, 
iš ryš kin ti to bu lin ti nus as pek tus. Or ga ni zuo da mi dar bą po ro mis 
ar gru pė mis su da ro me są ly gas ge rin ti ko mu ni ka vi mo kom pe
ten ci ją. Pro ble mi niai klau si mai – vie nas iš bū dų, ska ti nan čių 
ug dy tis pa ži ni mo kom pe ten ci ją, o pa gal ba drau gui – ga li my bė 
pa si reikš ti so cia li nei pi lie ti nei kom pe ten ci jai.

At ro dy tų, kad da ly ki nis ir ben drų jų kom pe ten ci jų ug dy mas 
tu rė tų ap im ti ir pa reng ti vi sa pu siš ką, gy ve ni mo iš šū kiams pa si
ren gu sią as me ny bę. Bet kas ga lė tų už tik rin ti, kad da bar ti niams 
pen kio lik me čiams, še šio lik me čiams to kių ge bė ji mų pa kaks po 
10–15 me tų, juk ta da jie bus vi sa ver čiai ak ty vūs dar bo rin kos 
da ly viai, at ei ties kū rė jai? Ne se niai vie no sa vait raš čio hu mo ro 
sky re ly je per skai čiau fra zes, „dėl ku rių prieš 20 me tų ga lė jai 
at si dur ti psi chiat ri jos sky riu je“. Pa vyz džiui, „ra šik lis nu kri to po 
sta lu, ne ma tau, gal ga li te le fo nu pa švies ti, nes ma no iš si kro vė“, 
„va žiuo da mas iš Klai pė dos to kį ge rą fil mą pa žiū rė jau!“, „prieš 
po rą mi nu čių iš siun čiau tau laiš ką. Per skai tei?“. Vi sos šios fra
zės, ži no ma, apie spar tų ir ga lin gą tech no lo gi jų ant plū dį į mū sų 
gy ve ni mą. Tech no lo gi jos pa de da at si ras ti nau jo vėms ir įgau na 
pa grei tį, o tai kei čia ne tik mū sų bui tį, kas die nį gy ve ni mą, bet 
ir po žiū rį, nuo sta tas, sa ky čiau, pa lie čia net ver ty bių sis te mą.

Tad ky la klau si mas, ko kias sa vy bes tu rin tis žmo gus at ei ty
je ga lė tų ne tik pri si tai ky ti prie be si kei čian čio pa sau lio, bet ir 
da ly vau ti jį ku riant, tap ti ak ty viu da ly viu? Problemųsprendi
mas, kritinismąstymas irbendradarbiavimas– es mi niai 
ge bė ji mai, ku riais tu ri dis po nuo ti at ei ties pa sau lio kū rė jas. Šią 
nuo mo nę vis daž niau ga li ma iš girs ti ne tik edu ko lo gi jos erd vė je, 
bet ir ver slo pa sau ly je.

Ar ga li iš tik ti ma te ma ti nių ge bė ji mų kri zė? At ei ties rei ka la vi
mai šian die niam mo ki niui ne men ki ir tech no lo gi jų fo ne ma te
ma ti kos vaid muo nė ra pas ku ti nis. Ži no ma, vi sa da at si ras to kių, 
ku rie, už ėmę var to to jo po zi ci ją, sa kys, kad ir be ma te ma ti kos 
gy ve ni mas yra gra žus ir pa to gus. Ne si gin či ju. Bet tie, ku rie gy
ve ni mą no ri ne var to ti, o su pras ti, keis ti, da ly vau ti ja me, iš reikš ti 
sa vo po zi ci ją, tu rė tų ras ti no ro, va lios ir bū dų mo ky ti ir mo ky tis 
ma te ma ti kos bei pa jus ti jos gro žį, uni ver sa lu mą.

AistėVENCLOVIENĖ
ŠiauliųDidždvariog-josmatematikosmokytojaekspertė
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Mu zi ka nuo se niau sių lai kų bu
vo ir te bė ra svar bi vi suo me nės 
gy ve ni me. Mu zi kos klau so mės 
il sė da mie si ir dirb da mi, ją gir di me 
par duo tu vė se ir au to bu suo se, mu
zi ka skam ba ren gi niuo se ir šei mos 
ar drau gų su si bū ri muo se. O kur 
dar mu zi ki niai ren gi niai: kon cer tai, 
fes ti va liai, spek tak liai. Sun ku bū tų 
su ras ti vie tą ar si tu a ci ją, kur nie ka
da ne skam bė tų mu zi ka. Tai pa ti 
de mok ra tiš kiau sia ir po pu lia riau sia 
me no rū šis, ku rios var to to jai esa
me vi si. Net jei pas ta ruo ju me tu ir 
ne ap si lan kė me nė vie na me kon cer te, ne įsi jun gė me mu zi kos 
gro tu vo, ty ri mai ro do, kad per die ną vi du ti niš kai ke le tą va lan dų 
gir di me mu zi ką.

Mu zi kos at li ki mas – kur kas ak ty ves nis, tie sio gi nis są vei kos 
su mu zi ka bū das. Mu zi kuo jan čių jų yra be veik tiek pat daug, kiek 
ir klau san čių jų. Vi si esa me gie do ję him ną, dai na vę vie nu mo je 
ar kar tu su ki tais niū nia vę mėgs ta mą me lo di ją. Daug žmo nių 
mu zi kuo ja ko lek ty vuo se, bet ku rian čių jų mu zi ką yra ge ro kai ma
žiau. Nors da lis net ir mu zi ki nio iš si la vi ni mo ne tu rin čių žmo nių 
ku ria dai nas, im pro vi zuo ja vie nu ar ki tu in stru men tu.

At ro dy tų, kad už mu zi kos svar bą ir mu zi ki nio ug dy mo bū
ti ny bę agi tuo ti ne rei kė tų. Vis dėl to esa ma ir abe jo jan čių jų, ar 
rei kia mo ky ti mu zi kos ir ko dėl. Net jei ir ne pri eš ta rau ja ma dėl 
mu zi ki nės veik los or ga ni za vi mo mo kyk lo je, mu zi ka „pra lai mi“ 
ki tiems mo ko mie siems da ly kams. Šia me straips ny je pa teik si
me ar gu men tų, ku rie pa grin džia mu zi kos mo ky mo svar bą ir yra 
ži no ti ni mo ky to jams, mo ki niams ir jų tė vams. Tad ko dėl rei kia 
mo ky tis mu zi kos?

Mu zi ki niS ug dy MaS ir Mo ky Mo Si Pa Sie ki Mai

Pra ėju sio am žiaus pa bai go je pra dė ti in ten sy vūs sme ge nų 
ty ri mai pa ska ti no nau jai pa žvelg ti į mo ky mo si veik lą ir pa tei kė 
daug mo ky mo pro ce sui or ga ni zuo ti ak tu a lių ty ri mų re zul ta tų. 
O svar biau sia – pa dė jo su pras ti, kaip mo kan tis vei kia mū sų 
sme ge nys. Pa žan gios tech no lo gi jos su da rė są ly gas su ži no ti ir 
tai, kaip mu zi ka vei kia sme ge nis. Gau ti re zul ta tai pla čiai ap tar ti 
psi cho lo gų, mu zi kų, mu zi kos pe da go gų. Api ben drin tai ga li me 
teig ti, kad muzikaveiksmingaiugdopažintiniusgebėjimus
irgerinaakademiniuspasiekimus. Be si mo kan čių jų mu zi kos 
ge res ni stan dar ti zuo tų tes tų re zul ta tai. Ty ri mais įro dy ta, kad mu
zi kos pa mo kas lan kan čių mo ki nių ma te ma ti kos ir kal bos tes tų 
ro dik liai dau giau kaip 20 proc. aukš tes ni nei mu zi kos ne si mo
kiu sių ben dra am žių. Ko kios prie žas tys le mia to kius re zul ta tus?

Vie nas iš pa aiš ki ni mų – šie mo ki niai yra jaut res ni gar sams, 
kal bos in to na ci jai, to dėl ge riau su pran ta už duo čių in struk ci jas. 
Stan for do uni ver si te to moks li nin kai įro dė, kad mu zi ka ak ty vi na 
tas sme ge nų da lis, ku rios at sa kin gos už kal bą. Pa vyz džiui, 
klau san tis mu zi kos, ją at lie kant fik suo ja ma fra zių pra džia ir 
pa bai ga, tem po pa si kei ti mas, pau zės. Skai tant, ra šant, no
rint su vok ti teks tą rei kia pa na šių ge bė ji mų, t. y. nu sta ty ti, kur 
skie muo ar žo dis, sa ki nys ar min tis pra si de da ir kur bai gia si. 
Ki taip ta riant, mo kan tis tiek mu zi kos, tiek kal bos at lie ka mos 
pa na šios už duo tys, ak ty vi na mos tos pa čios sme ge nų sri tys, 
to dėl be si mo kan tie ji mu zi kos grei čiau iš moks ta žo džius, anks
čiau pra de da skai ty ti, tur tin ges nis jų žo dy nas.

Ypač pa vei kus, mo kant kal bos, yra dai na vi mas. Sme ge nų 
ty ri mai ro do, kad dai nų teks tai ak ty vi na už abst rak tų mąs ty mą, 
vaiz di nes ir gar si nes aso cia ci jas at sa kin gas sme ge nų sri tis. 
Tai le mia, kad dai nuo jant la vi na mas me ta fo ri nis mąs ty mas, 
ge bė ji mas su vok ti ir per teik ti są vo kos reikš mės niu an sus. 
Dai nuo jant ne tik įsi sa vi na mi kal bos ele men tai ar struk tū ros, 
bet jiems su tei kia ma emo ci nė pras mė, pa ža di na ma vaiz duo tė. 

Nemuzikiniaimuzikosmokymosirezultatai

Emo ci jų ku pi nas mu zi ki nis teks to fo nas pa de da ge riau įsi min ti 
žo džius, su vok ti jų pras mę, žo džius ir są vo kas su pras ti ne kaip 
izo liuo tus pa ži ni mo vie ne tus, o kaip pra smin gus, spe ci fi nia me 
kon teks te su ki tais ob jek tais ar reiš ki niais su si ju sius da ri nius.

At li ki te ke le to mi nu čių eks pe ri men tą. Pa ban dy ki te pa dek la
muo ti ge rai ži no mos dai nos teks tą. Ti kė ti na, kad sklan džiai tai 
pa da ry ti bus ne leng va, o štai pa dai nuo ti pa vyks be di des nių 
pro ble mų. Moks li nin kų tei gi mu, pri si min ti teks tą pa de da su si
for ma vu sios jung tys tarp už klau są, kal bą ir emo ci jas at sa kin gų 
sme ge nų da lių. Šis at ra di mas pla čiai tai ko mas gy dant žmo nes 
po sun kių sme ge nų trau mų, in sul to. Pa ste bė ta, kad at min ties 
pro ble mų tu rin tys as me nys (pa vyz džiui, ne ga lin tys at si min ti 
sa vo ir ar ti mų jų var dų) pui kiai pri si me na dai nų me lo di jas ir teks
tus. Toks „ko le gia lus“ skir tin gų sme ge nų da lių dar bas ga li bū ti 
sėk min gai nau do ja mas ne tik me di ci nos sri ty je, bet ir mo kan tis.

Mu zi kos mo ky mas pa de da ug dy ti ir ma te ma ti nius ge bė ji mus. 
Mu zi ko je yra kur kas dau giau ma te ma ti kos nei ma te ma ti ko je 
mu zi kos. Mu zi ka nė ra cha o tiš ka gar sų vi su ma, tai ma te ma
ti niais dės niais pa rem ta me no rū šis. Bū tų ne sun ku pa reng ti 
ma te ma ti kos mo ky mo mu zi ka va do vė lį, juk rit mi nės na tų ver
tės su vo kia mos at lie kant ma te ma ti nius veiks mus (su de dant, 
at imant, dau gi nant, da li jant), trup me nos pa aiš ki na mu zi ki nį 
met rą. Pa žen gę mu zi kai ne iš si vers be ma te ma ti kos, mo ky da
mie si har mo ni jos, mu zi kos for mų, kū ri nio dra ma tur gi jos. Kaip 
gra žiai yra pa sa kęs Al ber tas Eins tei nas, mu zi ka yra skam ban ti 
ma te ma ti ka.

Ki tas be si mo kan čių jų mu zi kos aukš tes nių jų ma te ma ti kos pa
sie ki mų pa aiš ki ni mas – muzikosįtakaerdviniamintelektui, 
t. y. ge bė ji mui erd vė je su vok ti ob jek tus ir jų san ty kius, min ty se 
su si da ry ti vi su mos vaiz dą. Vis kon si no uni ver si te to moks li nin kų 
gau tais duo me ni mis, mu zi kos be si mo kiu sių as me nų erd vi nio 
ir lai ko su vo ki mo tes to re zul ta tai bu vo net 48 proc. aukš tes ni 
nei mu zi ki nės pa tir ties ne tu rin čių ben dra am žių. Kad su vok tu
me mu zi ką, rei kia tu rė ti ir lai ko bei jo vie ne tų san ty kių su vo ki
mo, at ku ria mo sios ir ku ria mo sios vaiz duo tės ge bė ji mų, ku rie 
svar būs at lie kant ma te ma ti nes už duo tis, ypač rei ka lau jan čias 
orien tuotis erd vė je ir lai ke. Mu zi kos su vo ki mas da ro įta ką ge
bė ji mui vi zu a li zuo ti ele men tus, erd vė je įsi vaiz duo ti jų są vei ką 
ir san ty kį. Šie ge bė ji mai svar būs ne tik at lie kant ma te ma ti kos 
už duo tis, bet ir spren džiant kom plek si nes pro ble mas, dir bant 
kom piu te riu, kon struo jant.

Ty ri mai ro do, kad besimokantiejimuzikosgeriauįsimena
iratgaminainformaciją. Mu zi kan tų „at min ties tal pyk la“ tu ri bū ti 
iš ties di de lė. No rint at lik ti mu zi kos kū ri nį, rei kia ne tik at si min ti 
na tas ar ka da ku rį kla vi šą pa spaus ti, bet ir ži no ti, ko kiu tem pu, 
in ten sy vu mu gro ti / dai nuo ti, kaip elg tis sce no je, de rin ti sa vo 
veiks mus su ki tais (jei gro ja ma ar dai nuo ja ma an sam bly je). 
To kia in for ma ci jos gau sa ir už duo čių, ku rias rei kia at lik ti vie nu 
me tu, įvai ro vė veiks min gai la vi na mū sų at min tį. Ti kė ti na, kad 
mu zi kan tų at min tis ge res nė dar ir dėl to, kad įsi me na ma ne tik 
in for ma ci ja, bet ir jos emo ci nis tu ri nys (in to na ci ja, kon teks tas).

Ras ta duo me nų, ro dan čių, kad muzika lavina intelektą. 
Įdo mų ty ri mą yra at li kę To ron to uni ver si te to moks li nin kai. Tri jų 
še šia me čių vai kų gru pių in te lek to ko e fi cien tas bu vo iš ma tuo tas 
moks lo me tų pra džio je ir pa bai go je. Pir mo ji gru pė vie ną kar tą 
per sa vai tę tu rė jo dai na vi mo ir in stru men to, ant ro ji – te at ro pa
mo kas, o tre čio ji gru pė mo kė si pa gal įpras tą mo ky mo pla ną. 
Moks lo me tų pa bai go je tik mu zi kos pa mo kas lan kiu sių mo ki nių 
in te lek to ko e fi cien tas ta po ke liais punk tais aukš tes nis.

Dar vie nas įdo mus moks li nin kų pa ste bė ji mas – muzikantų
smegenysartamtikrosjųdalysyradidesnės. Pa vyz džiui, 
Miuns te rio uni ver si te to ty rė jai nu sta tė, kad mu zi kan tų už gar so 
aukš čio at pa ži ni mą at sa kin ga sme ge nų sri tis yra 25 proc. di des
nė. Ir kuo anks čiau pra dė tas mu zi ki nis ug dy mas, tuo di des nis jo 
po vei kis sme ge nims. Leip ci go moks li nin kai tei gia, kad di des nė 
mu zi kan tų sme ge nų da lis yra ta, ku ri at sa kin ga ir už skai ty mo 
ge bė ji mus. Sto res nė yra ir abie jų sme ge nų pus ru tu lių jung tis.
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Mu zi ka yra reik lus sme ge nų „darb da vys“, nes įtrau kia ju
ti mus, dė me sį, pa žin ti nius, emo ci nius, mo to ri nius, pro ble mų 
spren di mo ge bė ji mus. Mu zi kuo jant su tar ti nai vei kia už klau są, 
re gė ji mą, emo ci jas, at min tį ir mo to ri ką at sa kin gos sme ge nų 
da lys. Kuo tur tin ges nė ir įvai res nė mu zi ki nė veik la, tuo in ten
sy viau „tre ni ruo ja mos“ sme ge nys. Tad mu zi kan tų sme ge nys 
dir ba sun kiau ir ak ty viau, fik suo ja mas didesnis bendras
smegenųaktyvumas. Mon re a lio uni ver si te te at lik to ty ri mo 
re zul ta tai pa ro dė, kad gro jant in stru men tu ir skai tant na tas iš 
la po da ly vau ja net ke tu rios sme ge nų da lys, nes mu zi kan tai 
vie nu me tu tu ri spręs ti tem po pa rin ki mo, in to na vi mo ir rit mo 
at li ki mo, fra za vi mo, emo ci nės raiš kos, mo to ri kos už duo tis. 
Mu zi kos at li ki mas taip pat sie ja mas su kū ri nio sti liaus, žan ro, 
mu zi ki nės idė jos su vo ki mu, tai le mia abst rak tus ir vaiz di nis 
mąs ty mas. To kia už duo čių gau sa rei ka lau ja pla taus spek tro 
sme ge nų veik los ir dė me sio kon cen tra ci jos. Ne nuos ta bu, kad 
mu zi kan tų sme ge nų da lys, at sa kin gos už abst rak tų mąs ty mą, 
pla na vi mą, kom plek si nį el ge sį, mo to ri ką, klau są, yra di des nės.

Skir tin gos sme ge nų da lys ak ty ves nės vis ki to je mu zi ki nės 
veik los sri ty je (gro jant, dai nuo jant, klau san tis mu zi kos, sol fe
džiuo jant, rit muo jant). Pa vyz džiui, klau san tis mu zi kos ak ty viai 
da ly vau ja de ši ny sis, o at pa žįs tant tem pą – kai ry sis pus ru tu liai. 
Tiek rit mas, tiek ir mu zi kos klau sy ma sis ak ty vi na už mo to ri ką 
at sa kin gą prie ki nę sme ge nų da lį, o gro ji mas ir dai na vi mas iš 
na tų – ati tin ka mas tiek de ši nio jo, tiek ir kai rio jo sme ge nų pus ru
tu lių da lis. Vis ki tas sme ge nų da lis, esan čias skir tin guo se sme
ge nų pus ru tu liuo se, vei kia ir pa vie niai mu zi kos ele men tai. Per 
To ron to uni ver si te to moks li nin kų at lik tą ty ri mą mu zi kan tų bu vo 
pra šo ma nu sta ty ti mu zi kos at li ki mo klai das (rit mo, me lo di jos, 
har mo ni jos, temb ro). Sme ge nų to mog ra fi jos duo me nys pa ro dė, 
kad kiek vie nas iš mu zi kos ele men tų ak ty vi na vis ki tas sme ge nų 
žie vės da lis. Pa vyz džiui, temb ro at pa ži ni mas ak ty vi na de ši nį jį 
sme ge nų pus ru tu lį, nau ji ir anks čiau ne at lik ti rit mai „gy ve na“ 
kai ria ja me, o ge rai ži no mi (taip pat ir temb ras) – de ši nia ja me 
pus ru tu liuo se. Vi sos už mi nė tus ele men tus at sa kin gos sme ge
nų da lys ak ty vios at lie kant vie ną už duo tį, to dėl mu zi kuo jant ar 
klau sant mu zi kos, ją ku riant mū sų sme ge nys dir ba itin įtemp tai.
Muzikaužtikrinakairiojoirdešiniojosmegenųpusrutulių

veiklosdarną. Pri min si me, kad sme ge nys su da ry tos iš dau
ge lio da lių, o di džio sios sme ge nys su si de da iš kai rio jo ir de ši
nio jo pus ru tu lių, su jung tų di dži ą ja jung ti mi. Kai ry sis pus ru tu lis 
at sa kin gas už kal bą, ra cio na lias lo gi nes mąs ty mo ope ra ci jas, 
de ši ny sis su si jęs su in tui ci ja, vaiz duo te, kū ry ba, emo ci jo mis. 
Švie ti mo sis te ma lin ku si per ver tin ti kai ria jam sme ge nų pus
ru tu liui pri ski ria mus ge bė ji mus (kal bi nius, lo gi nius, ma te ma ti
nius), o štai me nai sie ja mi su de ši niuo ju sme ge nų pus ru tu liu. 
Ne nuos ta bu, kad de ši nio jo pus ru tu lio da ly kai (mu zi ka, dai lė, 
šo kis, te at ras) su pran ta mi kaip „pa pil dan tys“ ug dy mo pro ce są. 
Ar iš tie sų mu zi ka su si ju si tik su de ši niuo ju pus ru tu liu? Tik rai ne.

Ty ri mai ro do, kad, pa vyz džiui, dai nuo jant da ly vau ja abu sme
ge nų pus ru tu liai. Mu zi ka (dai nos me lo di ja, akom pa ni men tas) 
ak ty vi na emo ci jas ir vaiz duo tę, įtrau kia mo ki nius į spon ta niš ką 
veik lą. Dai nos žo džiai pa de da iš lik ti dė me sin giems, bū ti ati
diems de ta lėms, veik ti nuo sek liai ir ra cio na liai. Klau sy da mie si 
mu zi kos, ją kur da mi mo ki niai taip pat nau do ja abu sme ge nų 
pus ru tu lius: pa ti ria daug mu zi ki nių įspū džių ir juos nu sa ko žo
džiais, ke lia mu zi ki nes idė jas ir jas nuo sek liai įgy ven di na, ko mu
ni kuo ja su ben dra am žiais, ieš ko da mi kū ry bi nių mu zi kos at li ki mo 
ar kom po na vi mo spren di mų, da li ja si idė jo mis ir ver ti ni mais.

Šiuo lai ki nis mu zi kos mo ky mas nė ra tik dai na vi mas ir gra žios 
mu zi kos klau sy mas. Mu zi ki nis ug dy mas ap ima pla tų kai ria jam 
pus ru tu liui pri ski ria mų mąs ty mo funk ci jų spek trą: pla na vi mą, 
spren di mų pa ieš ką, iš va dų da ry mą, abst ra ha vi mą, ana li zę, 
sin te zę. No rint svars ty ti apie klau so mo ar at lie ka mo mu zi kos 
kū ri nio ver tę, pa teik ti ar gu men tuo tą nuo mo nę apie mu zi kos 
in ter pre ta ci ją ar as me ni nius pa si rin ki mus (ko klau sy ti, ką ir 
kaip gro ti / dai nuo ti), rei kia ne tik ži nių, bet ir jo mis grįs to ana
li ti nio bei kri ti nio mąs ty mo. Ir tik rai ne pa vyks su kur ti ar at lik ti 
kū ri nio, jei ne tu rė si me veik los pla no, ne bū si me ap svars tę bent 
ke le to ga li mų va rian tų, ar gu men tuo tai pa si rin kę vie no iš jų, 
kri tiš kai ne ver tin si me sa vo veik los ir jos re zul ta tų. Vi sus šiuos 

už lo gi ką at sa kin gam kai ria jam pus ru tu liui pri ski ria mus veiks
mus at lie ka me per kū ry bi nę, vaiz duo te ir emo ci jo mis grįs tą, 
mu zi ki nę veik lą.

Mu zi ki niS ug dy MaS ir So cia li niS gy ve ni MaS

Mo ky to jai, mo ki niai ir jų tė vai no ri, kad vai kai ge rai jaus tų si ir 
pa tir tų sėk mę mo kyk lo je, sėk min gai įsi dar bin tų ją pa bai gę, bū tų 
lai min gi šei mo je ir pel ny tų pri pa ži ni mą dar be. Ar ga li mu zi ka 
pa dė ti tai pa siek ti? Be abe jo. Api ben drin tai ga li me teig ti, kad 
da ly vau jant mu zi ki nė je veik lo je ug do ma draus mė, at kak lu mas, 
or ga ni zuo tu mas, pla na vi mo ir pro ble mų spren di mo ge bė ji mai, 
sa vi gar ba ir pa gar ba ki tiems. Tai sa vy bės, ku rios ver tin gos vi
so se žmo gaus gy ve ni mo sri ty se.
Muzika pratina siektimeistriškumo, padeda ugdytis

drausmę. Tik iš pir mo žvilgs nio at ro do, kad mu zi kuo ti yra leng
va. Kiek vie nas, ku ris mo kė si mu zi kos, pa sa kys, kad tai sun ki 
ir ne vi sa da įdo mi veik la, pa grįs ta sis te min gu ir nuo sek liu įgū
džių to bu li ni mu. Mu zi kuo jant ug do mi ge bė ji mai dirb ti il gą lai ką, 
kryp tin gai siek ti tiks lo. Mu zi kos at li ki mas – vie na iš žmo gaus 
veik los sri čių, ku rio je ne sa ma to bu lu mo. Čia rei ka lin ga kan try bė 
ir va lia. Net ir su lau kę pri pa ži ni mo mu zi kai nuo lat prak ti kuo ja
si, to bu li na at li ki mo ko ky bę. Mu zi kos mo ky ma sis ug do to kias 
cha rak te rio sa vy bes kaip darbš tu mas, va lia, sa vid raus mė. Šie 
ge bė ji mai leng vai per ke lia mi į ki tas veik las ir yra ver ti na mi kaip 
vie ni reikš min giau sių ne mu zi ki nių mu zi kos mo ky mo si re zul ta tų.
Muzikuojantys vaikai emocingesni, pasižymi didesne

empatija. Mu zi ka kar tais va di na ma skam ban čio mis emo ci
jo mis, ku rias mo ko ma si pa jaus ti, su pras ti, per teik ti. Emo ci nis 
pa vei ku mas yra es mi nis mu zi kos me no ele men tas. Ne nuos ta
bu, kad mu zi kos be si mo kan tys mo ki niai tu ri ge res nį em pa ti jos 
jaus mą, ge ba ge riau at pa žin ti nuo tai kas ir jų kai tą iš bal so in to
na ci jos, vei do iš raiš kos. Mu zi ka la vi na ge bė ji mą keis tis ne ver
ba li ne in for ma ci ja, su vok ti jos emo ci nę pras mę. Tai le mia, kad 
be si mo kan tie ji mu zi kos yra emo ciš kai jaut res ni, to le ran tiš kes ni 
ki to kiems žmo nėms ir kul tū roms, ge ba ge riau už megz ti san ty kį 
su ap lin ki niais, pa tys iš reikš ti emo ci jas. Mu zi kos mo ky ma sis 
di di na jaut ru mą kal bos niu an sams. Daž nai tai, kaip sa ko ma, 
reiš kia dau giau nei tai, kas sa ko ma. Šie ge bė ji mai yra svar būs 
ben drau jant su drau gais, pa lai kant san ty kius su šei mos na riais, 
o vė liau – ir su ko le go mis.
Muzikaugdokūrybiškumąirvaizduotę. Vaiz duo tė – ge bė

ji mas iš tu ri mų at si mi ni mų su kur ti nau jus ob jek tus, vaiz di nius, 
gar sus, jaus mus. Mu zi ka ne abe jo ti nai pra tur ti na mū sų pa tir tį. 
Per mu zi ką pa žįs ta me įvai rių am žių ir kul tū rų, mu zi kų ar jų 
gru pių kū ry bą, vie no ar ki to lai ko tar pio is to ri nį kon teks tą, kū
rė jo as me ny bę. Tai di de lis in for ma ci jos apie kū rė jus, kū ry bos 
bū dus ir prie mo nes kie kis, tei kian tis pe no kū ry bi nei vaiz duo tei. 
Mu zi ka pa de da ne tik pa žin ti įvai res nių kū ry bos pa vyz džių, bet 
ir įgy ti dau giau kū ry bi nės vaiz duo tės ga li my bių.

Mu zi ki nė veik la rei ka lau ja kū ry bi nių spren di mų. Kaip at lik ti 
mu zi ką (pvz., ko kį tem pą, fra zuo tę pa si rink ti), ko kį mu zi kos 
kū ri nį su kur ti (ko kiam in stru men tui ar at li kė jų su dė čiai, ko kios 
for mos ar žan ro), spren džia kū rė jas. Ir vie no tei sin go spren di
mo ne sa ma. Ži no ti, kad ga li mi ke li spren di mo bū dai, nė ra vie no 
tei sin go at sa ky mo va rian to, mo ki niams ne ma žiau svar bu, nei 
ge bė ti su kur ti ką nors nau ja. Nuo sta ta ieš ko ti įdo mes nių, ne tra
di ci nių veik los bū dų ir prie mo nių, ge bė ji mas to le ruo ti įvai ro vę ir 
skir ty bes, su vok ti skir tin gų idė jų ko eg zis ta vi mą kaip šiuo lai ki nio 
po stmo der naus pa sau lio žen klą – svar būs ir įvai rio se sri ty se 
pri tai ko mi as mens bruo žai.
Dalyvaujantmuzikinėjeveiklojeugdomadrąsarizikuoti, 

ku rią kū ry biš ku mo ty ri nė to jai įvar di ja kaip vie ną svar biau sių 
ku rian čio as mens sa vy bių. Vai kai bi jo su lauk ti ne igia mo ap lin
ki nių ver ti ni mo, to dėl lin kę veng ti ri zi kos, pa si ten kin ti įpras tais 
veik los bū dais. Sie kiant su kur ti kaž ką nau ja, rei kia tu rė ti drą sos 
ženg ti ne pa žin tu ke liu, da ry ti ki taip nei įpras ta. Ga li ir ne pa vyk
ti, ta čiau ne ri zi kuo jant nau ja ne bus su kur ta. Ban dy mai kur ti ar 
at lik ti mu zi ką ma žai ri zi kin gi, nes ga li ma kū ry bi nių spren di mų 
įvai ro vė. Net ir ne sėk mę ga li me pa aiš kin ti kaip vie ną iš ga li mų 
spren di mo va rian tų, o ją pa ty ru sį as me nį pa gir ti už drą są. Tai 
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yra sau gi ri zi ka. Ri zi ka vi mo kul tū ros mo ky mas – bū das pa ska
tin ti vai kus ne bi jo ti ieš ko ti, bū ti ori gi na les niems, kon struk ty viai 
re a guo ti į kri ti ką ar ki to kią nuo mo nę.
Muzikasuteikiasaviraiškosgalimybių.Šiuo lai ki nė je vi

suo me nė je ten kin ti vai ko po rei kius yra vie nas iš pri ori te ti nių 
mo kyk los už da vi nių. Tė vai taip pat vi so mis iš ga lė mis sie kia 
už tik rin ti vai kų ge ro vę, to dėl ga li my bė pa čiam ak ty viai veik ti, 
įpras min ti sa vo ge bė ji mus, mu zi ka per teik ti min tis, idė jas bei 
jaus mus tei kia pra smės ir pil nat vės jaus mą. Mu zi ka pa de da 
at ras ti mėgs ta mą veik lą, ska ti na ak ty viai da ly vau ti mo kyk los 
gy ve ni me, įsi trauk ti į so cia liai pra smin gas veik las. Mu zi ka 
pa da ro vai kus lai min ges nius, stip ri na pa si ti kė ji mą sa vi mi ir 
mo kyk la, ra gi na do mė tis įdo miais da ly kais, pa lai ko mo ky mo si 
mo ty va ci ją. Ne nuos ta bu, kad kur kas dau giau mu zi kos be si
mo ku sių as me nų yra ap do va no ti įvai riuo se aka de mi niuo se  
kon kur suo se.

Pa ste bi mas ir mu zi kos mo ky mo po vei kis mo kyk los ben druo
me nei. Mo kyk lo se, ku rio se mu zi kai ski ria ma daug dė me sio, 
ku rios įgy ven di na aukš to ly gio mu zi kos mo ky mo pro gra mas, 
dir ba pro fe sio na lūs mu zi kos pe da go gai. Kū ry biš ki, me niš ki 
ko le gos ne tik ge ri na ben drą mo kyk los at mos fe rą, bet ir tei kia 
im pul sų ki tų da ly kų mo ky to jams bū ti kū ry biš kes niems, mė gau tis 
sa vo dar bu, pa tir ti veik los ir mo ky mo džiaugs mą.
Muzikapadedageriaujaustissudėtingoseirnepatogiose

situacijose. Kiek vie nas vie šai mu zi ka vęs ar ro dęs sa vo kū ry bą 
žmo gus yra pa ty ręs ne jau ku mo jaus mą ar sce nos bai mę. No rint 
ją įveik ti, rei kia drą sos, va lios, pa si ti kė ji mo. Įvei kus iš gy ve na
mas pa si di džia vi mas sa vo ge bė ji mais ir veik los re zul ta tais, 
stip rė ja sa vi ver tė ir sa vi gar ba. Šios sa vy bės, kaip ir sa vęs nu
ga lė ji mas, pra ver čia tiek mo kan tis, tiek ir ki to se veik los sri ty se.
Muzikapadedapatirtibendrumoirpriklausomybėsjaus

mą, ku ris, pa sak hu ma nis to Ab ra ha mo Mas low, yra vie nas iš 
es mi nių žmo gaus po rei kių. Mū sų vi suo me nė je itin ver ti na mi 
in di vi du a lu mas, iš skir ti nu mas, ori gi na lu mas. Į kiek vie ną vai
ką žvel gia ma kaip į sa vi tą, ypa tin go mis ga lio mis ap do va no tą 
bū ty bę, pa brė žia mas jo uni ka lu mas, skir ty bė nuo ki tų. De ja, 
psi cho lo gų tei gi mu, šiuo lai ki niai vai kai daž niau nei ka da nors 
anks čiau jau čia si vie ni ši, ne my li mi, at stum ti, ne įver tin ti, iš gy
ve na dėl san ty kių su ben dra am žiais, ar ti mai siais. Mu zi ka vi mas 
(dai na vi mas cho ruo se ir an sam bliuo se, gro ji mas or kest ruo
se) – nė ra pa pras tas bu vi mas su ben dra am žiais. Tai veik la, per 
ku rią kar tu sie kia ma re zul ta to, iš gy ve na mi mu zi ki niai po ty riai, 
di džiuo ja ma si pa sie ki mais, pa ti ria ma ne sėk mių. Mu zi ka vi mas 
pa de da pa siek ti ben dru mo ir pri klau so my bės ku rian čių ben

dra am žių gru pei jaus mą, pa si jus ti svar biu mu zi ki nės ko lek ty vo 
na riu, su lauk ti pri pa ži ni mo, su si ras ti ben dra min čių mo kyk los, 
mies to ap lin ko je.
Muzikamažina socialiai nepriimtino elgesio riziką. 

Tek sa so uni ver si te to moks li nin kai tei gia, kad mu zi kuo jan tys, 
mu zi ki niuo se ko lek ty vuo se gro jan tys ar dai nuo jan tys mo ki
niai tu ri ma žiau lais vo lai ko, ta čiau mu zi kai skir tą lai ką ver ti na 
kaip pra smin gą ir pra tur ti nu sį jų gy ve ni mą. Tarp to kių mo ki nių 
ke lis kar tus ma žiau rū kan čių, var to jan čių al ko ho lį, nar ko ti kus. 
Ko lum bi jos uni ver si te to ty rė jai įti ki na mai pa ro dė, kad mu zi kos 
mo ky mas reikš min gai ma ži na ri zi kos gru pės vai kų draus mės 
pro ble mas, di di na sa vi ver tę. Ty ri me da ly va vę mo ki niai nu ro
dė, kad įsi trau ki mas į mu zi kos mo ky mo pro gra mas pa vei kė 
jų gy ve ni mo bū dą: ma žiau lai ko žiū rė jo te le vi zo rių, ak ty viau 
da ly va vo ben druo me nės gy ve ni me ir sa va no rys tės veik lo se. 
Ne nuos ta bu, kad mo kyk lo se, ku rio se yra stip rios mu zi kos mo
ky mo pro gra mos, fik suo ja ma daug ma žiau pa ty čių, smur to ir 
ne tin ka mo el ge sio at ve jų.
Muzikamažinaįtampą,padedaatsipalaiduoti. Da ly va vi

mas mu zi ki nė je veik lo je yra ma lo nus, tei kian tis pa si ten ki ni mo. 
Mu zi ka op ti mi zuo ja šir dies rit mą, ma ži na skaus mą, ge ri na 
krau jo bio che mi nę su dė tį. Ge rų emo ci jų ku pi na veik la pa de da 
ati trauk ti min tis nuo su dė tin gų pro ble mų, pa žvelg ti į pa sau lį 
op ti mis to aki mis. Ame ri kie čių moks li nin kų ty ri mai ro do, kad 
mu zi ki nė je veik lo je da ly vau jan tys mo ki niai ke lis kar tus re čiau 
iš gy ve na vie ni šu mo jaus mą, ser ga dep re si ja, yra gy vy bin ges ni, 
po zi ty viau mąs to.

Ne pai sant šių ar gu men tų, mu zi ka te be lie ka mo ko muo ju 
da ly ku, ku ris kar tais yra „pa au ko ja mas“, kai rei kia su ma žin ti 
pa mo kų skai čių, at lik ti ne pla nuo tus ar ne spė tus dar bus, mo ky tis 
ug dy mo pla ne ne nu ma ty tų da ly kų. Mo ky to jai pa sa ko ja, kad, 
jei mo kyk lo je trūks ta lė šų prie mo nėms, mu zi kos va do vė liai ir 
in stru men tai pir mie ji lie ka lauk ti „ge res nių lai kų“. Be lie ka ti kė tis, 
kad to kios is to ri jos yra tik pa vie nė se mo kyk lo se.

Pa bai go je de ra pa sa ky ti, kad mu zi ka sa vai me neug do, ir 
Wolf gan go Ama deus Mo zar to kū ri niai ne pa da ro mo ki nių smal
ses nių, pro tin ges nių, ge res nių. No rint pa siek ti šia me straips ny je 
ap ra šy tų mu zi kos mo ky mo si re zul ta tų, bū ti nos stip rios mu zi
kos mo ky mo pro gra mos, pro fe sio na lūs, at si da vę mo ky to jai ir, 
ži no ma, mo kyk los ben druo me nės pa lai ky mas bei su pra ti mas, 
ko kia svar bi vai ko gy ve ni me ga li bū ti mu zi ka.

Dr. RūtaGIRDZIJAUSKIENĖ

Prieš 99 me tus Vil niu je bu vo pa si ra šy tas vie nas svar biau sių do ku men tų 
XX a. Lie tu vos is to ri jo je – Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak tas, skel biantis, 
kad at ku ria ma Lie tu vos vals ty bė, ku ri at si ža da vi sų vals ty bi nių ry šių, ka
da nors bu vu sių su ki to mis tau to mis. To les nį vals ty bės li ki mą ir san tvar ką 
pa ves ta kur ti At ku ria ma jam Sei mui. Šis do ku men tas pa si ra šy tas po to, 
kai Jonas Ba sa na vi čius ra do kom pro mi są. 

Va sa rio 16oji kas met mi ni ma kaip Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo die na, 
jai skir ti ren gi niai vyks ta vi so je ša ly je. Vis dėl to mo kyk lo se kiekvienais 
metais su gal vo ti ką nors nau jo, or ga ni zuo jant Ne pri klau so my bės die nai 
skir tus ren gi nius, bū na su dė tin ga. Be to, be veik prieš šimt me tį vy ku si 
is to ri ja vai kams daž nai at ro do to li ma ir ne la bai įdo mi. Vil niaus „Lais vės“ 
gim na zi jos mo ki niai šie met pa žvel gė į is to ri ją ne tra di ciš kai – skir tin gų kla sių 
gim na zis tai pa tys „vir to“ sig na ta rais ir pa si ra šė Ne pri klau so my bės Ak tą. 
Vi sa tai nu fil ma vus, pa vy ko su kur ti nuo tai kin gą ret ro sti liaus fil mu ką, ku rį 
pa va di no me „20 vy rų, pa kei tu sių is to ri ją“. Jis pa ro dy tas Va sa rio 16ajai  
skir ta me ren gi ny je Vil niaus „Lais vės“ gim na zi jo je. Gal būt šis fil mu kas ga
lė tų pra skaid rin ti ir ki tų mo kyk lų ren gi nius.

Filmągalimapamatyti–www.youtube.com/watch?v=p5kzmeG9Zg4.

MariusJANULEVIČIUS

GimnazistaivirtoNepriklausomybėsAktosignatarais
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Tai būtina perskaityti
Dėmesio

Pagrindinės leidybai skirtų tekstų 
surinkimo taisyklės:

 � tekstas turi būti surenkamas ištisai pastraipomis;

 � pastraipos pradžioje klavišas Tab nespaudžiamas, 
o nustatomas pirmos eilutės atitraukimas;

 � skyrių, poskyrių pavadinimai iš likusio teksto turi 
būti išskirti ir atskirti klavišu Enter;

 � tekstas renkamas be pagražinimų naudojant  
minimalias pastraipų formatavimo priemones;

 � geriau, kai vartojamas tik vienas šriftas ir vienas ar 
du stiliai;

 � šriftas turi būti gerai žinomas ir lengvai skaitomas 
(pvz., Arial, Time New Roman, Verdana);

 � kablelis, dvitaškis, kabliataškis, klaustukas, 
šauktukas ir kiti ženklai rašomi po žodžio be tarpo, 
taip pat tarpas nededamas po atidaromojo ir prieš 
uždaromąjį skliaustelius.

Jei gu pa gei dau ja te, kad jū sų in for ma ci ja bū tų pa
skelb ta „Švie ti mo nau jie no se“, pra šo me siųs ti re dak ci jai 
šiais ad re sais:

in fo leid@sac.smm.lt ar ba 
zi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt. 

Svarbu nepamiršti:

 � po kiekvienu tekstu nurodyti jo autorių;

 � vieną kartą nurodyti visų tekste minimų žmonių  
nesutrumpintus vardus;

 � parašyti lietuvišką vykdyto projekto ar  
renginio pavadinimą;

 � nelietuviškus asmenvardžius rašyti originalo kalba.

Iliust ra ci ja – nuo trau ka, pie ši nys – yra va di na ma teks to 
aki mis. Ji be ga lo svar bi, nes tin ka mai pa rink ta pa tvir ti na 
ir pa pil do teks te mi ni mus fak tus, su do mi na, pa trau kia 
dė me sį, ga li api ben drin ti in for ma ci ją ir pa puoš ti lei di
nio pus la pį. Nuotrauka, kurioje išsirikiavę visi renginio 
dalyviai, nėra informatyvi.

Nuotraukų pateikimas: 

 � nemažinkite (tokios tinka tik in ter ne tui);

 � neterpkite į tekstą (reikia pridėti laiške); 

 � neterpkite laiško fone;

 � nesiųskite koliažų. 

Taip pat ne siųs kite nuotraukų nuorodų, 10ies ar 
dau giau nuo trau kų, iliust ruo jan čių vie ną te mą – rei kė tų 
at rink ti tai, kas, Jū sų ma ny mu, yra svar biau sia. 

Taip pat pa ra šykite, kas nuotraukose vaiz duo ja ma.

„Švietimonaujienų“inf.

Mokyklose

Nuolatinis skubėjimas, technologijų gausa, spartūs valstybėje 
vykstantys pokyčiai šiuolaikiniam žmogui kelia daug iššūkių. Moky
kla – valstybė valstybėje. Visa, kas vyksta visuomenėje, atsispindi 
mokykloje, skatina ją taikytis prie pokyčių. Į Lietuvą atvyksta vis 
daugiau užsieniečių – imigrantų, pabėgėlių, kurie kartu atsiveža ir 
savo mokyklinio amžiaus vaikus. Taip mokykloms iškyla iššūkis, kaip 
padėti iš svetur atvykusiems mokiniams integruotis į visuomenę.

Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla yra daugiakultūrė. Čia mo
kosi įvairių tautybių vaikai: rusai, lietuviai, žydai, italai, gruzinai, bal
tarusiai, lenkai, ukrainiečiai ir kt. Tokia aplinka skatina jausti pagarbą 
ir toleranciją skirtingos tautos, rasės, lyties, religijos žmonėms, ugdo 
pilietiškumą, atvirumą kitoms kultūroms. Bet mokytojams daugiakul
tūrė aplinka – nuolatinis iššūkis. Turime išmanyti skirtingas kultūras, 
papročius ir kartu ugdyti meilę, pagarbą mūsų šaliai, neužgoždami 
iš užsienio atvykusių mokinių etninės kultūros. Galimybė puoselėti 
tautinę tapatybę ir yra sėkmingos integracijos dalis.

Mūsų lietuvių kalbos mokytojai deda daug pastangų, kad šie vaikai 
sėkmingai integruotųsi į gyvenimą Lietuvoje. Siekiant šio tikslo pagal 
Europos kalbų aplanką nustatomos mokinių kalbinės kompetencijos, 
jie pagal lygius suskirstomi į papildomo ugdymo grupes, suda
romos individualios ugdymo programos. Mokiniai lietuvių kalbos 
mokosi ne tik kartu su savo klase, bet ir per papildomas pamokas. 
Kalbos mokėjimo pasiekimai vertinami baigus kiekvieną lietuvių 
(valstybinės) kalbos programos dalį pagal Europos Tarybos A1, A2 
lygių reikalavimus. Kadangi mokykla glaudžiai bendradarbiauja su 
mokinių tėvais, su jais aptariami vaikų pasiekimai.

Mokiniams sudaromos sąlygos ne tik įgyti sociokultūrinio raš
tingumo pagrindus, bet ir išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo 
bei kultūrinę kompetencijas. Turime išlaikyti dermę tarp savosios 
etnokultūros ir žinių apie atvykusiojo kultūrą. Nepakanka vien sau
sos informacijos apie Lietuvą, istoriją, kultūrą, todėl lietuvių kalbos 
mokytojai stengiasi įtraukti šiuos mokinius ir jų tėvus į mokyklos 
gyvenimą – šventes, skaitovų konkursus, edukacines išvykas, 
minėjimus, projektinę veiklą.

Vienas iš užsieniečių integracijos būdų – dvejus metus vykęs ir 
lūkesčius pateisinęs lietuvių kalbos mokytojų projektas „Mes – dau
giakultūrio Vilniaus dalis“. Į projektinę veiklą buvo įtraukti ir tėvai. 
Jie kartu su vaikais rinko medžiagą apie savo šalį, papročius, vertė 
į lietuvių kalbą, konsultavosi su lietuvių kalbos mokytojais. Baigia
majame projekto etape – popietėje – mokiniai lietuviškai skaitė 
pranešimus, pristatė pateiktis, pasakojo apie savo šalį, kultūrą, 
šventes, skaitė ir vaidino patikusias pasakas. Taip įvairių kultūrų 
vaikai mokėsi tolerancijos, pagarbos, bendrauti ir bendradarbiauti.

Sausio 13osios išvakarėse mūsų mokykloje vyko mokinių ir 
mokytojų susitikimasdiskusija su Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministru Linu Antanu Linkevičiumi „Lietuvos užsienio po
litikos iššūkiai“. Susitikimo pabaigoje iš užsienio atvykę mokiniai 
pasveikino ministrą ir padėkojo už galimybę pabendrauti su mo
kyklos bendruomene. Atsisveikindamas L. A. Linkevičius pagyrė, 
kad mokiniai užsieniečiai kalba gražia lietuvių kalba. Mums, lietuvių 
kalbos mokytojams, šis pagyrimas buvo svarbus darbo įvertinimas.

Pabaigoje norėčiau pacituoti edukologės Meilės Lukšienės mintį, 
kad mokykla „turi būti antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų 
darna, ne paradiškumas ir fasadiškumas, o darbas“. A. Puškino 
mokyklos pedagogų kolektyvas stengiasi, kad mokykla taptų vieta, 
kurioje visų kultūrų, tautybių ir religijų mokiniams būtų gera ir jauku. 
Mes ugdome vaikus daugiakultūrėje aplinkoje. Tai mūsų istorija, 
dabartis, mūsų patirtis, kuria galime didžiuotis ir dalytis su kitomis 
mokyklomis.

DianaGRIGARAVIČIENĖ
Lietuviųkalbosvyresn.mokytoja

Daugiakultūriškumas– 
iššūkismokyklai
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Sau sio 5 d. (vie ną šal čiau sių tą sa vai tę) į Šiau lių Didž dva rio 
gim na zi ją rin ko si lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to jai iš vi sos 
ša lies. Prie žas tis – tre čius me tus vyks tan ti res pub li ki nė lie tu
vių kal bos mo ky to jų me to di nėprak ti nė kon fe ren ci ja „Lie tu vių 
kal bos ir li te ra tū ros mo ky mo pro ble mos ir ak tu a li jos“, ku rio je 
šie met da ly va vo per 70 pe da go gų iš Vil niaus, Kau no, Klai pė
dos, Šiau lių, Pa ne vė žio, Plun gės, Ši lu tės ir ki tų mies tų.

Kon fe ren ci jos ini cia to rė ir or ga ni za to rė Aud ro nė Sal daus
kie nė, Šiau lių Didž dva rio gim na zi jos ug dy mo sky riaus ve dė ja, 
pri mi nė šio renginio tiks lus: vie nas jų – ska tin ti lie tu vių kal bos 
mo ky to jus skleis ti sa vo ge rą ją pa tir tį, pri sta ty ti ir pa si džiaug ti 
dar bo sėk me, iš sa ky ti pro ble mas, o ki tas (ne ma žiau svar bus 
nei pir mas) – su si tik ti su ben dra min čiais, kel ti rū pi mus klau si
mus ir kar tu ieš ko ti pro ble mų spren di mo bū dų. Ka dan gi kon
fe ren ci ja bu vo skir ta gar saus se mio ti ko Al gir do Ju liaus Grei mo 
100osioms gi mi mo me ti nėms pa mi nė ti, tad su pran ta ma, kad 
pir ma sis pra ne ši mas at sklei dė jo as me ny bę, ry šį su Šiau liais, 
Didž dva rio gim na zi ja. Gim na zis tė Vik to ri ja Po vi lio ny tė pa ro dė 
ge rus vie šo jo kal bė ji mo įgū džius.

Šiuo me tu li tu a nis tų dė me sio cen tre – nau jo ji lie tu vių kal bos 
ir li te ra tū ros pro gra ma 9 (I gim na zi jos) kla sei. Apie tai ple na ri
nia me po sė dy je kal bė jo Kau no jė zui tų gim na zi jos mo ky to jas, 
Vil niaus uni vers ite to Kau no hu ma ni ta ri nio fa kul te to lek to rius 
Min dau gas Gri gai tis. Pa teik ti trys kū ri nių ana li zės lyg me nys – 
psi cho lo gi nis, li te ra tū ri nis, pi lie ti nis – su do mi no ne vie ną ko
le gą: mat vi siems no ri si aiš ku mo, tam tik ros sis te mos, ku ria 
va do vau da miesi ga li ana li zuo ti, ly gin ti ga na skir tin go po bū džio 
kū ri nius. Mo ky to jas kvie tė kri tiš kai pri im ti jo min tis, idė jas, ieš
ko ti įvai res nių bū dų per teik ti mo ko mą ją me džia gą skir tin gų 
ge bė ji mų tu rin tiems ug dy ti niams – pen kio lik me čiams. Dar bas 
sek ci jo se, dau gu mos mo ky to jų nuo mo ne, bu vo veiks min gas: 

Lietuviųkalbosirliteratūrosmokymoaktualijos

Psi cho lo gi jos pro fe so rius Ho var das Gard ne ris yra pa ste bė
jęs: „Svar bu, ne koks esi pro tin gas, iš tie sų svar bu, kaip esi 
pro tin gas.“ Tad aki vaiz du, kad nau din ga su si tik ti su ko le go mis, 
pa si da ly ti sa vo at ra di mais, nau jo mis idė jo mis, ku rios ga li pa
dė ti siek ti ben drų tiks lų. Tau ra gės Žal gi rių gim na zi jo je sau sio 
pra džio je vy ku si res pub li ki nė mo ky to jų me to di nėprak ti nė 
kon fe ren ci ja „Mo ki nių ver ti ni mas ir įsi ver ti ni mas. Ug dy mo di fe
ren ci ja vi mas ir in di vi du a li za vi mas pa mo ko je. Ge ro sios pa tir ties 
sklai da“ dar kar tą pa tvir ti no, kad ge ra mo kyk la – at ra di mų ir 
mo ky mo si sėk mės sie kian ti, kū ry biš ku mui ir naujovėms at
vi ra įstai ga. Kon fe ren ci jos tiks las bu vo 
pa si da ly ti ge rą ja pa tir ti mi, kaip to bu lin ti 
mo ki nių ver ti ni mą ir ska tin ti są mo nin gą, 
ob jek ty vų įsi ver ti ni mą, kaip veiks min gai 
di fe ren ci juo ti ir in di vi du a li zuo ti ug do mą ją 
me džia gą šiuo lai ki nė je pa mo ko je sie kiant 
mo ki nio pa žan gos. Džiau gia mės su lau kę 
di de lio su si do mė ji mo – da ly va vo dau giau 
nei 160 ko le gų iš Ši la lės, Ši lu tės, Jur bar
ko, Tau ra gės mies tų ir ra jo nų, taip pat iš 
Pa gė gių sa vi val dy bės.

Per ple na ri nę kon fe ren ci jos da lį mes, 
di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui Li
na Tri jo nie nė ir an glų kal bos mo ky to ja 
eks per tė Ja ni na Pu ke lie nė, ap žvel gė me 
pa grin di nius ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo, di fe
ren ci ja vi mo ir in di vi du a li za vi mo as pek tus, 
Tau ra gės ra jo no sa vi val dy bės Švie ti mo 
sky riaus vy res nio ji spe cia lis tė Dan guo lė 

Svarbu,nekoksesiprotingas,okaipesi...

Pet kie nė ana li za vo mo ki nių ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo prak ti nius 
pa vyz džius, o gim na zi jos psi cho lo gė Ina Kal va nie nė at krei pė 
su si rin ku sių jų dė me sį į psi cho lo gi nę įsi ver ti ni mo reikš mę, pa
brė žė, kad įsi ver ti ni mas ska ti na sa vi ver tę ir mo ty va ci ją. Da ly viai 
iš ban dė ke le tą sa vęs įsi ver ti ni mo me to dų, ga vo nau din gų pa
ta ri mų. Po per trau kos, pra si dė jus ant ra jai kon fe ren ci jos da liai, 
vi si rin ko si į dar bo gru pes, kur ko le gos da li jo si ge rą ja pa tir ti mi 
ir ak ty viai dis ku ta vo.

Lie tu vių kal bos ir so cia li nių moks lų gru pės ve dė ja Ri ta Mar
cin kie nė įver ti no tai, kad pra ne ši mai bu vo iš sa mūs, gvil de no 

nau jai pa žvelg ta į Vil ja mo Šeks py ro tra ge di ją „Ham le tas“ 
(VšĮ Šiau lių uni ver si te to gim na zi jos mo ky to ja eks per tė Vi da 
Mar ci šaus kai tė), dar kar tą pri si min tas Rė dos ra tas Kris ti jo no 
Do ne lai čio „Me tuo se“ (Plun gės „Sau lės“ gim na zi jos mo ky to ja 
me to di nin kė Ra mu tė Da mu lie nė), Mo tie jaus Ka zi mie ro Sar bie
vi jaus po ezi ja (Vil niaus šv. Kris to fo ro pro gim na zi jos mo ky to jas 
eks per tas Ma rius Mi ka la jū nas). Daž niau ly gin ti teks tus, at sig
ręž ti į as pek ti nę jų ana li zę, teks to ir kon teks to są sa jas kvie tė 
Šiau lių „Ro mu vos“ gim na zi jos mo ky to ja me to di nin kė Vi da 
Nor vai šie nė, Šiau lių Didž dva rio gim na zi jos mo ky to ja eks per tė 
Ja ni na Domb rov skie nė, Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos 
mo ky to ja eks per tė Aud ro nė Ga nu saus kie nė. Klai pė die tė mo
ky to ja eks per tė Li li ja Bruč kie nė ra gi no ko le gas kart kar tė mis 
su in tri guo ti mo ki nius ne tra di ci nė mis už duo ti mis, pa į vai rin ti ne 
tik 9–10 (kaip, be je, daž nai da ro ma), bet ir 11–12 kla sių mo ki
nių li te ra tū ros pa mo kas.

Dar kon fe ren ci jo je bu vo pri sta ty ta ir sten di nių pra ne ši mų. 
Vi sus itin su do mi no Šiau lių „Ro mu vos“ gim na zi jos mo ky to jos 
me to di nin kės Gi ta nos Trin kai tės pa teik tas re cep tas, kaip su 
mo ki niais per skai ty ti Čes lo vo Mi lo šo ro ma ną „Isos slė nis“ per 
vie ną pa mo ką. Mo ky to jos iš Kau no „Auš ros“ gim na zi jos (mo ky
to ja eks per tė Ire na Ra mu tė La pi nie nė ir mo ky to ja me to di nin kė 
Jū ra tė Mil ke vi čiū tė) pa si da li jo sa vo pa tir ti mi or ga ni zuo jant in
teg ruo tas lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pa mo kas.

Tai gi vi si pra ne ši mai, dis ku si jos, ko le gia lus ben dra vi mas lei do 
da ry ti iš va dą – kon fe ren ci jos or ga ni za to rių lū kes čiai pa si tei si no, 
tuo la biau kad jau ki tą die ną Didž dva rio gim na zi jos li tu a nis tės 
gavo laiš kų su pa dė ko mis ir vil ti mi ben dra dar biau ti.

JolantaVALANČIENĖ
ŠiauliųDidždvariog-joslietuviųkalbosirliteratūrosmokytoja
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ak tu a lias pro ble mas. Už sie nio kal bų dar bo gru pės ve dė ja 
Gin ta rė Ko les ni ko va ap ta rė net 8 skai ty tus pra ne ši mus. Mo
ky to jams bu vo ak tu a lios pra ne ši muo se pa teik tos stra te gi jos 
ir me to dai, jie pa ma tė, kad or ga ni zuo da mi ug do mą ją veik lą 
ko le gos su si du ria su to mis pa čio mis pro ble mo mis, kiek vie nas 
sa vi tai ieš ko spren di mo bū dų, pa de dan čių kiek vie nam ug dy
ti niui pa tir ti bent ma žiau sią sėk mę. Ma te ma ti kos, in for ma ci nių 
ir ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų, gam ta moks lio ug dy mo gru pės 
dar bui va do va vo Jo lan ta Kiū die nė, da ly viai iš klau sė 5 pra ne
ši mus ir vie ną vaiz do pri sta ty mą. Pa ro dy ti mo ki nių įsi ver ti ni mo 
me to dai: emo ci jų vei du kai, švie so fo rai, tai kik lis, ska lė, sa ki niai 
apie pa mo ką, įsi ver ti ni mo la pai, pie ši niai, įsi ver ti ni mai veiks mu 
(pa plo ti, su trep sė ti ir t. t.), pa tir ties la ga mi nai, kny gu tės, tor tas, 
žmo ge liu kas, kor tos, įsi ver ti ni mas pa gal kom pe ten ci jų že mė la
pį, „TAIP ir NE“, „UŽ ar PRIEŠ“, „Pa gal abė cė lę“, įsi ver ti ni mas 
po ir prieš kon tro li nį dar bą. Kad vis kas vyk tų sklan džiai, svar

biau sia ben dri su si ta ri mai su mo ki niais, kau pia mie ji įver ti ni mai 
ir ge bė ji mas įsi ver tin ti sa vo dar bą.

Pra ne ši mai mo ky to jams bu vo ak tu a lūs, nes vi si ug dy mo 
pro ce se su si du ria me su to mis pa čio mis pro ble mo mis. Me nų, 
tech no lo gi jų ir kū no kul tū ros dar bo gru pės vadovas Sau lius 
Gi ru lis pa brė žė, kad bu vo ak ty viai da ly ta si pa tir ti mi, kaip mo
ky ti tai syk lin gai var to ti lie tu vių kal bą per sa vo da ly kų pa mo kas. 
Žal gi rių gim na zi jos mo ky to jai kal bė jo apie tai, kaip pa dė ti mo
ki niams at si skleis ti me ni nė je veik lo je.

Tre čio ji kon fe ren ci jos da lis – api ben dri ni mas. Pri ei ta prie iš
va dos, jog mū sų vi sų tiks las toks pat – kad mo ki niai nuo la ti niu 
dar bu, pa de da mi mo ky to jų, pa siek tų aukš čiau sių įver ti ni mų ir 
pa tir tų sėk mę gy ve ni me.

JaninaPUKELIENĖ,LinaTRIJONIENĖ
Konferencijoskoordinatorės

Gerosmokyklos koncepcijanuteikiaoptimistiškai, nes
leidžiatikėti,kad irmažakaimomokyklagali išdrįstiva
dintisgeramokykla.Kėdainiųr.Vilainiųmokyklosdarželio
„Obelėlė“filosofijojeteigiama:„Kiekvienasvaikasišgirstas,
suprastas ir skatinamassiektiaukščiausio jam įmanomo
rezultato.“TaiatspindiGerosmokykloskoncepcijojenuma
tytąšvietimokryptį–nuošvietimovisiemspereinamaprie
švietimokiekvienam,pripažįstantkiekvienobesimokančiojo
individualumą.

No rint už tik rin ti ko ky biš ką kiek vie no mo ki nio ug dy mą(si) ir 
as me ni nę ūg tį, svar bu pri pa žin ti ir gerb ti ki to niš ku mą, siek
ti re zul ta tų ir pa tir ties ly gia ver tiš ku mo. Būtina pa mi nė ti, kad 
įvai rių ge bė ji mų mo ki nių la vi ni mas vie no je kla sė je ar gru pė je 
pe da go gui ke lia daug iš šū kių ir rei ka lau ja nau jų kom pe ten ci
jų. Vien te ori nių ži nių kas die nia me dar be ne be pa kan ka, to dėl 
la bai svar biu veiks niu tam pa ben dra dar bia vi mas, ko man di nis 
dar bas, da li ji ma sis ge rą ja pa tir ti mi.

Sie kiant plė to ti pe da go gų kom pe ten ci jas, pa de dan čias 
ten kin ti įvai rius be si mo kan čių jų pa ži ni mo, pa gal bos tei ki mo, 
mo ky mo si mo ty va ci jos kė li mo, pa lan kios ug dy mo(si) ap lin kos 
kla sė je kū ri mo, ben dra dar bia vi mo for mų iš ma ny mo ir tai ky mo 
sri ties po rei kius, sau sio pra džio je Vi lai nių mo kyk lo jedar že ly je 
„Obe lė lė“ su reng tas se mi na ras „Pe da go go iš šū kiai ir ga li my
bės ten ki nant įvai rius be si mo kan čių jų po rei kius. Ge ro ji pa tir tis, 
re ko men da ci jos“. Ren gi nio pro gra mą, orien tuo tą į švie ti mo 
ten den ci jas ir mo kyk lai bei jo je dir ban čiam pe da go gui ke lia mus 
tiks lus, pa ren gė so cia li nė pe da go gė Li na Min dau liū tėŽu kie nė 
ir aš, lo go pe dė Ri ma Lu čins kie nė. Šia me kva li fi ka ci jos to bu li
ni mo ren gi ny je da ly va vo ne tik mū sų įstai gos pe da go gai, bet 
ir ko le gos iš Kė dai nių r. Jos vai nių gim na zi jos bei Kė dai nių r. 
Aka de mi jos gim na zi jos „Kaš to no“ sky riaus.

Se mi na rą pra ne ši mu „Ge ra mo kyk la – be si kei čian ti mo kyk
la“ pra dė jo Vi lai nių mo kyk losdar že lio „Obe lė lė“ so cia li nė pe
da go gė L. Min dau liū tėŽu kie nė. Ji pri mi nė, kad Lie tu va kar tu 
su vi su de mok ra tiš ku pa sau liu su ka in kliu zi nės mo kyk los link, 
su pa žin di no su įtrau kio jo ug dy mo sam pra ta. Pe da go gė pa
brė žė, kad ge ro je mo kyk lo je tu ri bū ti pri pa žįs ta mas kiek vie no 
mo ki nio in di vi du a lu mas, ti ki ma, kad kiek vie nas jų ga li pa da
ry ti pa žan gą ir kas dien tu ri pa tir ti sėk mę. Spar čiai kei čian tis ir 
to bu lė jant šiuo lai ki nei gy ve ni mo ap lin kai so cia li nė pe da go gė 
siū lė pra dė ti po ky čius nuo sa vęs: keis ti po žiū rį į ki to niš ku mą ir 
pir me ny bę teik ti vai kui, o ne mo ky mo pro ce sui. Sa vo pra ne ši
mą pa į vai ri no vaiz do me džia ga, pa dėjusia su pras ti, pri pa žin ti 
ir gerb ti mokinių įvai ro vę.

Iššūkiaiirgalimybėsgerosmokykloskontekste

Apie anks ty vą jį mo ky mą skai ty ti ir ga li my bes ža din ti įvai
rias vai kų kū ry bi nės sa vi raiš kos for mas pra ne ši me „Skai ty mo 
stra te gi ja: skai ty ti įdo miau“ pa sa ko jo prieš mo kyk li nio ug dy mo 
pe da go gė me to di nin kė Jū ra tė Ka ra naus kie nė ir pra di nio ug dy
mo mo ky to ja me to di nin kė Da nu tė Rin ke vi čie nė iš Kė dai nių r. 
Aka de mi jos gim na zi jos „Kaš to no“ sky riaus. Įdė miai klau sė mės 
ir šios mo kyk los pra di nių kla sių mo ky to jos me to di nin kės Li nos 
Au gus ti nie nės bei so cia li nės pe da go gės me to di nin kės Si gi tos 
Burz džiu vie nės pa tir ti mi grįs to pra ne ši mo „Ben dra dar bia vi mas 
sie kiant vai ko ge ro vės“.

Apie as me ni nę pa tir tį, ug dant ypa tin gą vai ką kla sė je, kal bė
jo Kė dai nių r. Jos vai nių gim na zi jos pra di nio ug dy mo mo ky to ja 
me to di nin kė Be na Da naus kie nė. Ji ne tik pa si da li jo sa vo su
kaup to mis ži nio mis, bet ir pa tei kė daug įdo mių bei nau din gų 
prak tiš kų pa ta ri mų.

Vi lai nių mo kyk losdar že lio „Obe lė lė“ pra di nių kla sių vy res
nio ji mo ky to ja Jo lan ta Kle vins kie nė da li jo si min ti mis, kaip kur ti 
kla sės mik ro kli ma tą. Sa vo pra ne ši me „Mo ki nių emo ci jos ir jų 
įta ka ben dra vi mui ir ben dra dar bia vi mui“ ji ap žvel gė Z kar tos 
mo ki nių tar pu sa vio san ty kius, emo ci jų iš raiš kas ir re ak ci jas. 
Pra ne šė ja pa ste bė jo, kad sėk min gą įvai rių po rei kių mo ki nių 
ug dy mą dau giau sia le mia tai, kad jos ug dy ti niai at ėjo į mo
kyk lą jau ge rai pa ži no da mi vie nas ki tą. Kar tu aug da mi vai kai 
pa pras čiau ir na tū ra liau pri ima ki to niš ku mą, yra pa kan tes ni ir  
su pra tin ges ni.

Pra ne ši mas „Sėk min gi ug dy mo(si) bū dai mo ky mo si sun ku
mų pa ti rian čiam mo ki niui“ bu vo orien tuo tas į įvai rių ug dy mo(si) 
su tri ki mų at pa ži ni mą ir veiks min gų pe da go gi nių bū dų pa ieš ką. 
Anks ti dar že ly je at pa žįs ta mi su tri ki mai ir pri tai ko mi in di vi du a
lūs pa gal bos bū dai pa de da vai kams mo kyk lo je iš veng ti įvai rių 
mo ky mo si sun ku mų. Šia me pra ne ši me te ori nes ži nias pa pil dė 
as me ni nės įžval gos, pa ste bė ji mai ir pa vyz džiai. Ži no ji mas, 
kad žmo nės vi sa da ban do, no ri ir iš tik rųjų sten gia si kiek iš
ga lė da mi, su pra ti mas, kad kiek vie nas vaikas sten gia si pa gal 
sa vo ga li my bes, pe da go gams lei džia keis ti nuo sta tas į ki to kį 
mo ki nį ir grįs ti sa vo dar bą po zi ty viu po žiū riu į be si mo kan čių jų  
įvai ro vę.

Api ben dri nant iš klau sy tus pra ne ši mus ir iš sa ky tas min tis 
ga li ma teig ti, kad kiek vie na mo kyk la no ri bū ti ge ra mo kyk la. 
Kiek vie nas pe da go gas no ri bū ti ge ras pe da go gas. Bet ge rų 
no rų ne už ten ka. Rei kia tu rė ti orien ty rus, ku rie pa dė tų to siek
ti. Yra daugybė bū dų, siū ly mų, gai rių, re ko men da ci jų... Ne vi si 
jie „pa to gūs“, tad aki vaiz du, kad leng va ne bus. Pa na šu, kad 
pe da go gams teks iš ei ti iš sa vo kom for to zo nos ir ieš ko ti nau jų 
veiks min gų ug dy mo stra te gi jų.

RimaLUČINSKIENĖ
Kėdainiųr.Vilainiųm-klos-darželio„Obelėlė“logopedė
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Kaip mu zi kos te ori jos mo ky ti ko ky biš kai, su pran ta mai ir pa
trauk liai? Klau si mas, ku rį sau – są mo nin gai ar ne – už duo da 
kiek vie nas mu zi kos te ori jos pe da go gas, nū dien tu ri dau gy bę 
įvai rių „at sa ky mų“ – me to di nės pri ei gos bū dų. Vi sa tai tiks lin
ga at ras ti sau pa čiam, bet ne ma žiau pra smin ga sėk min gais 
at ra di mais da ly tis su ko le go mis. Jau penk tą kar tą Vil niaus 
Ka ro li niš kių mu zi kos mo kyk lo je su reng tas se mi na ras „Mu zi kos 
te ori jos mo ky mas: pa tir tis ir ino va ci jos“ su tel kė dau giau nei 
šim tą mu zi kos te ori nių da ly kų mo ky to jų iš Lie tu vos mu zi kos ir 
me no mo kyk lų, gim na zi jų ir kon ser va to ri jų tam, kad pa si da ly tų 
ge rą ja pa tir ti mi, pa si sem tų nau jų idė jų.

Kon fe ren ci ją su da rė dvi da lys – ino va ci jų ir tra di ci jų. Per 
pir mą ją nau jo vė mis da li jo si ke tu ri jau ni lek to riai, du iš jų siū
lė bū dus, kaip at švie žin ti sol fe džio pa mo kas, ki ti du – kaip 
at nau jin ti mu zi kos is to ri jos dės ty mą. Kau no Juo zo Gruo džio 
kon ser va to ri jos mo ky to jas, kom po zi to rius Si mas Sa pie ga pa
sa ko jo apie Pau lo Hin de mit ho sol fe džio mo ky mo me to di ką: 
va do vė ly je „Ele men ta ru sis mu zi kan tų ug dy mas“ (angl. „Ele
men ta ry Trai ning for Mu si cians“) pa tei kia mi tri jų ti pų (veiks mo 
lai ke, veiks mo erd vė je ir šių veiks mų ko or di na ci jos) pra ti mai, 
ku rių es mi nis tiks las yra ug dy ti mo ki nio mu zi ka lu mą – tiks lų 
kom pli kuo to rit mo po jū tį ir gar sų aukš čio ju ti mą per žen gus 
kla si ki nės to na ci nės sis te mos ri bas. Vil niaus ko le gi jos ir Vil
niaus Juo zo Tal latKelp šos kon ser va to ri jos dės ty to jas An dre jus 
Po le vi ko vas, pa ren gęs prak ti nį pra ne ši mą „Rit mi ka sol fe džio 
pa mo ko se“, pa brė žė mo ki nių mu zi ka lu mo ug dy mo pro ble
mą – ypač ji ryš ki spe cia ly bė se, ku rio se rit mi ka tu ri vy rau jan tį 
vaid me nį (džia zas, est ra di nis vo ka las), o da bar ti nis ug dy ti nių 
rit mi nis pa si ren gi mas yra sil pno kas. A. Po le vi ko vas, pa si tel kęs 
eu rit mi jos prin ci pus, su Vil niaus Ka ro li niš kių mu zi kos mo kyk los 
sep tin to kė mis pa ro dė įvai rius rit mo po jū tį la vi nan čius pra ti mus, 
į ku riuos įtrau kia mas vi sas kū nas – ko jos, ran kos, gal va.

Dau ge lį se mi na ro da ly vių itin su do mi no Vik to ro Ba kio (Na
cio na li nė Mi ka lo jaus Kon stan ti no Čiur lio nio me nų mo kyk la, 
Vil niaus cho ri nio dai na vi mo mo kyk la „Lie pai tės“) pra ne ši mas 
„Mu zi kos is to ri ja: įtrau kian tis pa sa ko ji mas“. Lek to rius pa siū
lė kon kre čių prie mo nių, pri trau kian čių ir iš lai kan čių mo ki nio 
dė me sį mo ky to jui pa sa ko jant. Kaip kal bė ti, kad pa sa ko ji mas 
ne bū tų nuo bo dus, pa dė tų ug dy ti niui ge riau įsi min ti in for ma
ci ją ir pa ska tin tų to liau do mė tis, V. Ba kys pa si da li jo sa vo 
tai ko mais bū dais, grįs tais pri sta ty mų me no ir psi cho lo gi jos 
prie mo nė mis. Apie nau jas pri ei gas prie mu zi kos is to ri jos 
pa sa ko jo Vil niaus Ka ro li niš kių mu zi kos mo kyk los mo ky to ja 

Muzikosteorijosmokymas:patirtisirinovacijos

Bri gi ta Jur ko ny tė. Ji pri statė nau jo sios mu zi ko lo gi jos, ku rio je 
reikš min gą vaid me nį tu ri kul tū ri nių, hu ma ni ta ri nių, so cia li nių 
moks lų kon teks tai, įkvėp tą pa ki tu sį po žiū rį į mu zi kos is to ri ją: 
ją ga li ma su vok ti (ir dės ty ti) ne vien chro no lo giš kai, bet ir per 
tam tik ras es te ti nes, so cia li nes priz mes. Be to, B. Jur ko ny tė 
pa brė žė ar chy vi nės me džia gos svar bą – mo ki niams ga li ma 
pa teik ti, pa vyz džiui, pe ri odi nės spau dos straips nių ar do ku men
tų, ku rie ska tin tų ap rėp ti ir su vok ti pla tes nį so cia li nį kon teks tą, 
ug dy ti kri ti nį mąs ty mą.

Ant ro ji se mi na ro da lis – tai il ga me tės pa tir ties da li ji ma sis. 
Na cio na li nės M. K. Čiur lio nio me nų mo kyk los mo ky to jas eks
per tas Al gir das Kiš kis sa vo pra ne ši me „Mu zi kos te ori jos da ly kų 
mo ky mas: kas, kaip, ko dėl?“ pa brė žė mo ki nių mąs ty mo ge bė
ji mų ug dy mo reikš mę. Tai kar tu bu vo ir pro ga pri sta ty ti kny gą 
„Kas, kaip, ko dėl?“, ku rio je klau si mųat sa ky mų for ma pa tei kia
mi at sa ky mai į ky lan čius mu zi kos te ori jos da ly kų klau si mus. 
Vil niaus Ka ro li niš kių mu zi kos mo kyk los vy riau sio ji mo ky to ja 
Kla ra Kar na še vi čie nė kal bė jo apie sol fe džio da ly ko mo ky mo 
struk tū ra vi mą. Ji pa brė žė ga na daž nai pa ste bi mą pro ble mą – 
te ori jos ži nių ir spe cia ly bės da ly ko ato trū kį, le mian tį mo ky mo(si) 
spra gas. Ap tar da ma šį klau si mą K. Kar na še vi čie nė pa si tel kė 
vyk dy tos ap klau sos re zul ta tus. Se mi na rą nuo tai kin gai pa bai
gė Lau ros Du bo sai tės (Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi ja) 
pra ne ši mas „At min tis ir dė me sys mo ky mo pro ce se: mo ky to jų 
lū kes čiai ir mo ki nių ga li my bės“. Pa de monst ruo tas pa vyz dys 
su sa va no riais iš sa lės ir dar ke le tas kiek vie no iš ban dy tų eks
pe ri men tų pa ro dė, kad va lin go dė me sio su telk ti per prie var tą 
ne įma no ma (kar tais net ne su si mąs ty da mi to rei ka lau ja me iš 
mo ki nių), ta čiau iš lai ky ti vai kų su si tel ki mą ga li pa dė ti ne va lin
gi dė me sio re zer vai – nuo la ti niai nau ji dir gik liai, veik lų kai ta  
ir kt. L. Du bo sai tės pra ne ši mas, nors ir skai ty tas kon fe ren ci jos 
pa bai go je, itin su do mi no ir įtrau kė pub li ką, iš sklai dė be si ar ti
nan tį nuo var gį.

Per se mi na rą da ly viams pa teik tos an ke tos 
at sa ky mai at sklei dė po zi ty vų pe da go gų po
žiūrį į klau sy tus pra ne ši mus – jie pa stū mė jo 
to bu lė ti, at nau ji no kom pe ten ci jas. Pa lan kiai 
įver tin ti jau no sios kar tos pe da go gai – gra žių 
žo džių ne gai lė ta V. Ba kio idė joms, do mė ta si 
S. Sa pie gos pri sta ty ta P. Hin de mit ho mo ky mo 
sis te ma. Ap skri tai, jau ni mo ky to jai ak ty viai įsi
trau kė į dis ku si jas, at si sklei dė jų en tu zias tin gas 
ir švie žias po žiū ris į ug dy mą. Kas me tis se mi
na ras – pa lan ki ter pė da ly tis sa vo at ra di mais ir 
pa tir ti mi su gau sy be pe da go gų, ku riems rū pi, 
kaip mo ky mo(si) pro ce są pa da ry ti la biau įtrau
kian tį, įdo mes nį ir šiuo lai kiš kai ko ky biš kes nį.
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Jau dau giau nei me tus 
Vil niaus Ge di mi no tech ni
kos uni ver si te to (VGTU) 
in ži ne ri jos li cė jus vyk do 
„Eras mus+“ pro gra mos 
tarp tau ti nį pro jek tą „Eu
ro pos sos ti nės pa slap tys“. 
Per vyk do mas veik las 
mo ki niai ska ti na mi ge riau 
pa žin ti sa vo ša lies sos
ti nės lan ky ti nas vie tas, 
su si pa žin ti su sau go mais 
ob jek tais. Ne tra di ci nė 
mo ky mo si ap lin ka, eks
kur si jos po Vil niaus se na
mies tį, mu zie jų lan ky mas 
pa de da iš ar ti pa ma ty ti 
is to ri jos ver ty bes, ge
riau su vok ti, ko dėl rei kia 
sau go ti ir pa žin ti ša lies 
pa vel dą.

Per nai rug sė jį mo ki niai pa si vaikš čio jo Ge di mi no pro spek tu. 
Tai vie na gra žiau sių Vil niaus gat vių, 1836 m. nu ties ta kaip 
šv. Ge or gi jaus (Jur gio) pro spek tas. Vė liau ne kar tą per tvar ky
ta. Vien pa va di ni mas XX a. pa keis tas ke le tą kar tų. Ge di mi no 
pro spek to pri ei go se sto vi ne vie nas pa min klas, įpras mi nan tis 
mū sų ša lies is to ri ją.

Šia pa grin di ne Vil niaus gat ve mo ki niai nu ke lia vo iki Sei mo 
rū mų, ku riuo se su si pa ži no su par la men to veik la, įsta ty mų lei
dy ba, Lie tu vos par la men ta riz mo is to ri ja. Jie ap lan kė įvai rias 
po sė džių sa les, ste bė jo ple na ri nį po sė dį. Lan ky da mie si is to ri
nė je Ko vo 11osios sa lė je ir ap žiū rė da mi ba ri ka dų me mo ria lą 
ša lia Par la men to rū mų dar kar tą pri si mi nė svar biau sius mū sų 
vals ty bės is to ri jos fak tus ko vo jant dėl ne pri klau so my bės.

Lap kri čio–g ruo džio mė ne siais ket vir tų kla sių mo ki niai lan kė si 
Vil niaus ka ted ros po že miuo se, ku rie anks čiau bu vo baž ny čiai 
ir Lie tu vos Di džia jai Ku ni gaikš tys tei (LDK) nu si pel niu sių as
me nų lai do ji mo vie ta. Taip pat ap lan ky ti ir Lie tu vos Di džio sios  
Ku ni gaikš tys tės val do vų rū mai. Ten mo ki niai ap žiū rė jo nuo
la ti nes eks po zi ci jas, su ži no jo, kaip bu vo tam pa ma Lie tu vos 
di džiuo ju ku ni gaikš čiu ir ku ris val do vas Vil niu je pa sta tė pi lį. 
Vai kai su si pa ži no su LDK val do vų val džios žen klais, mo kė si 
juos at pa žin ti por tre tuo se ir bu vo iš kil min gai įšven tin ti į Val do
vų rū mų ri te rius.

Ki ti mo ki niai po mu zie jų ke lia vo vir tu a liai (http://3dvil nius.lt/ 
val do vu ru mai). Vir tu a lų tri ma tį tu rą su da ro dau giau kaip 50 

pa no ra mi nių pa sta to ir eks po zi ci jų sa lių vaiz dų, tad ga li ma 
pa ma ty ti ne tik mu zie jaus vi dų, bet ir iš orę, ste bė ti pro lan gus 
at si ve rian tį vaiz dą į Vil niaus se na mies tį.

Edu ka ci nė se iš vy ko se įgy tas ži nias ir pa tir tį mo ki niai pri tai
kė įvai rių da ly kų pa mo ko se. Su si ža vė ję sa vo gim to jo mies to 
is to ri ja per lie tu vių kal bos pa mo kas ug dy ti niai skai tė ir nag ri
nė jo Mai ro nio ei lė raš tį „Vil nius“, ap ta rė, ką re gi, jau čia, ko kia 
nuo tai ka už plūs ta, pa tys kū rė ei lė raš čius apie sos ti nę. Iš gir dę 
įspū din gų pa sa ko ji mų, le gen dų apie Vil niaus pra ei tį, kū rė pa sa
kas, ko mik sus, le gen das. Vė liau kū ri nius iliust ra vo gru pė mis ir 
po vie ną. Mo kyk los sten de bu vo su reng ta šių pie ši nių pa ro da.

Mo ki niai taip pat rin ko in for ma ci ją apie žy mius Vil niaus ob
jek tus ir per pa sau lio pa ži ni mo pa mo kas pri sta tė sa vo dar bus 
kla sės drau gams. Rem da mie si su rink ta in for ma ci ja apie sos
ti nę, mo ki niai per in ži ne ri jos pa mo kas už ko da vo klau si mus ir 
už duo tis QR ko dų ge ne ra to riu mi. Šios už duo tys bu vo nau do ja
mos vik to ri no je „Ar at pa žįs ti sos ti nės ob jek tus?“. Vė liau mo ki
niai gru pė mis kū rė lanks ti nu kus apie žy mius Vil niaus ob jek tus, 
ku riuos ga lė tų pri sta ty ti sos ti nės sve čiams.

Ži nios apie sos ti nės lan ky ti nas vie tas bu vo in teg ruo tos ir 
į ma te ma ti kos pa mo kas. Mo ki niai pa gal pa teik tus duo me nis 
nu sta tė, ku ria me am žiu je pa sta ty ti sta ti niai, skai čia vo, kiek 
me tų pra ėjo nuo jų pa sta ty mo da tos, at li ko ma ta vi mo vie ne tų 
smul ki ni mo ir stam bi ni mo už duo tis pa gal pa teik tus at stu mus 
tarp ob jek tų, ly gi no pa sta tų aukš tį.

Iš ra din gai vai kai dir bo per dai lės ir tech no lo gi jų pa mo kas – 
iš įvai rių me džia gų kon stra vo Vil niaus se na mies čio sta ti nius. 
Dar bus nu fo tog ra fa vo ir „Mo vie Ma ker“ pro gra ma kū rė fil mu kus. 
Su ren gę pa ro dą džiau gė si sa vo ir drau gų dar bais.

Gruo džio vi du ry je li cė ju je vy ko mu zi kos pa mo ka „Per Vil niaus 
mies te lį“. Dai nų ir mu zi kos py nė je at si spin dė jo Vil niaus mies to 
is to ri ja. Mu zi ka įpras mi no, iš ryš ki no tam tik rus mū sų kraš to is
to ri nius įvy kius, ku riuos mo ki niams rei kė tų pri si min ti, su tei kė 
jiems me ni nę iš raiš ką. Per mu zi kos pa mo kas vai kai iš mo ko 
re puo ti Lie tu vos is to ri jos fak tus, liau dies dai nų apie tė vy nę ir 
ko vas dėl lais vės.

Sma gu, kad vyk dant „Eras mus+“ pro gra mos tarp tau ti nį 
pro jek tą mo ki niai ska ti na mi di džiuo tis sa vo mies tu, pa tir ti ne
iš dil do mų įspū džių pa žįs tant, at ran dant, iš girs tant nau jų da ly kų 
apie ša lies sos ti nę Vil nių.

LinaKAIRIūKŠTIENĖ,
DaivaCIRONKIENĖ,RenataŽUKAUSKIENĖ
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Žmo gus yra ne at sie ja mas nuo gam tos. Pa žin ti, iš mok ti ją 
my lė ti ir puo se lė ti – tiek ma žo, tiek di de lio pa rei ga. Šian dien dėl 
ga my bos plėt ros, ne kon tro liuo ja mo gam tos iš tek lių nau do ji mo 
blo gė ja ap lin kos ko ky bė, dėl ap lin kos tar šos kenks min go mis 
me džia go mis su trin ka na tū ra lių gam tos pro ce sų vyks mas. Iš ky
la eko lo gi nių pro ble mų, ri bo jan čių vi suo me nės ga li my bes iš sau
go ti ją su pan čią ap lin ką, tad na tū ra lios gam tos iš sau go ji mas ir 
ap lin ko sau ga – vie na svar biau sių žmo ni jos iš gy ve ni mo są ly gų.

Nuo 2016 m. ge gu žės iki gruo džio apie 1000 Vil niaus Ge
di mi no tech ni kos uni ver si te to (VGTU) in ži ne ri jos li cė jaus 1–8 
kla sių mo ki nių ir mo kyk los ben druo me nė vyk dė vi suo me nės 
ap lin ko sau gi nio švie ti mo pro jek tą „Kas aš be me džio, be van
dens, be paukš čio“. Jo tiks las bu vo to bu lin ti mo ki nių pa ži ni mo 
kom pe ten ci jas, su teik ti ži nių, pa dė ti ug dy tis prak ti nės veik los 
įgū džius, pa de dan čius pa žin ti ir sau go ti gy ve na mą ją ap lin ką, 
at skleis ti gam tos svar bą ir reikš mę žmo nių gy ve ni mui, kar tu 
for muo ti at sa kin gus pi lie čius, sie kian čius iš sau go ti na tū ra lią, 
šva rią ir gra žią ap lin ką.

Dirb da mos su mo ki niais vis daž niau pa ste bi me, kad di dė ja 
ato trū kis nuo na tū ra lios ap lin kos: vai kams trūks ta gam tos pa
ži ni mo, sau go ji mo ir puo se lė ji mo įgū džių, ty ri nė ji mų na tū ra lio je 
ap lin ko je pa tir ties. Daž nas mies to vai kas ir net su au gu sy sis 
ne at pa žįs ta sa vo ap lin ko je au gan čių me džių, krū mų, au ga lų, 
ne ži no jų pa va di ni mų, ne ski ria žie dų, la pų, vai sių. Tad vyk dant 
pro jek tą bu vo įkur ta ap lin kai pa žin ti skir ta edu ka ci nė erd vė 
„Me džiai“. Mo ki niai ty ri nė jo mo kyk los kie me au gan čius me
džius ir krū mus, mo kė si juos at pa žin ti. Per in ži ne ri jos pa mo kas 
ug dy ti niai ieš ko jo in for ma ci jos apie me džius in ter ne te. Vė liau 
ket vir to kai, nau do da mie si „QR“ pro gra mė le, su rink tą me džia gą 
ko da vo. Da bar že mes nių jų kla sių pra di nu kai ga lės nu ske na vę 
ko dus per skai ty ti vi są in for ma ci ją apie me džius. Taip pat vy
res nių jų kla sių mo ki niai su si do mė ję ty ri nė jo mo kyk los ža li ą sias 
ap lin kas. Vai kai tu rė jo ga li my bę pa si žiū rė ti į tai, ką ma to kiek
vie ną die ną, ty rė jo aki mis. Smal su mo ve da mi penk to kai rin ko 
la pus, rū šia vo, mo kė si at pa žin ti ir api bū din ti, juos iš džio vi no 
ir pa ruo šė her ba rą. Mo ki nius džiu gi no įvai rių la pų at spau dų 
ga my bos dar bai – te rei kė jo įdė ti me džio la pą tarp dvie jų ra
šo mo jo po pie riaus la pų ir ne stip riai pa trin ti minkš tu pieš tu ku. 
Šie at spau dai la pų her ba rui ne tin ka, bet jais ga li ma pa puoš ti 
gam tos moks lų už ra šus ar kam ba rį. Penk to kams bu vo įdo mu, 
ko kio am žiaus me džiai au ga mo kyk los ap lin ko je. Mo ki niai, iš
ma ta vę me džių ap im tį, iš mo ko nu sta ty ti jų am žių, iš si aiš ki no 
am žiaus ir aukš čio tar pu sa vio pri klau so my bę. Ne at sie ja ma 

„Kasašbemedžio,bevandens,bepaukščio“

me džių da lis – ker pės. Tai ypa tin gi or ga niz mai, ku rie jaut rūs oro 
tar šai. Šeš to kai įdė miai ap žiū rė jo mo kyk los ap lin ko je au gan
čių me džių ka mie nus, su skai čia vo skir tin gų rū šių ker pes ir jas 
at pa ži no, įver ti no oro ko ky bę. Tęs da mi ty ri mų cik lą kruopš čiai 
ma ta vo me džių la pus ir aiš ki no si prie žas tis, ku rios ga lė jo lem ti 
skir tin gą jų dy dį. Mo ki niai drą siai įvei kė vi sus iš šū kius. Ti ki mės 
ir to liau ei ti ty ri nė ji mo ke liu, at lik ti įvai rius ste bė ji mus ir ty ri mus, 
juk gam to je vis dar sly pi daug pa slap čių, o mo kyk los kie mas – 
pui ki mo ky mo si erd vė.

At lik da mi įvai rias už duo tis, da ly vau da mi mo ky muo se mo ki
niai įgi jo prak ti nių ge bė ji mų, pa de dan čių pa žin ti, ty ri nė ti, sau go ti 
ap lin ką. Įgy tas ži nias jie ro dė per kon kur sus, vik to ri nas, pie ši nių 
pa ro das, prak ti nes veik las. Kar tu su mo ky to jais de monst ra vo 
dar bi nius, pa ži ni mo įgū džius, plė to jo kū ry bi nius ge bė ji mus, 
ug dė si drau giš kus tar pu sa vio san ty kius su vy res niai siais mo
kyk los drau gais. Mo ki niai iš mo ko sau go ti, šva rin ti ir vi so ke rio pai 
glo bo ti ap lin ką. Jie pri žiū rė jo sa vo mo kyk los lys vę Ber nar di nų 
so de. Per ren gi nį, skir tą Eu ro pos at lie kų ma ži ni mo sa vai tei 
„Rū šia vi mo en cik lo pe di ja“, pa ste bė jo, kad ant ri nes ža lia vas 
ga li ma pa nau do ti ki to se veik lo se, su vo kė, kad rū šiuo da mi at lie
kas su ma ži na me jų tvar ky mo iš lai das. Mo ki niai iš mo ko ir ki tus 
pa ska ti no rū šiuo ti. Su si pa ži no su Lie tu vos sau go mais gam
to sau gi niais pa min klais, jų svar ba iš sau gant na tū ra lią gam tą 
ir nyks tan čias au ga lų, van dens gy vių ir gy vū nų rū šis. Iš mo ko 
orien tuo tis miš ke pa gal kom pa są, sau lę ir pa žin ti žen klus gam
to je. Mo kyk lo je įkur tas „Jau nų jų ty rė jų“ bū re lis pra di nu kams, 
per ku rio veik las mo ki niai, pa de da mi mo ky to jo, at lie ka įvai rius 
ban dy mus, eks pe ri men tus, ty ri mus. Taip jie mo ko si pa aiš kin ti, 
kaip au ga au ga lai, kaip su si da ro vė jas, kru ša, žai bas, per kū ni ja, 
kaip cit ri nų sul tys pri ver čia švies ti elek tros lem pu tę, kaip gau ti 
ge ria mo jo van dens saus rin go se vie to se. At lik da mi eks pe ri men
tus jau nie ji ty rė jai su ži no stul bi na mos informacijos apie mus 
su pan čią gam tą. Ban dy mai su ža di na mo ki nių no rą ty ri nė ti ir 
ska ti na at skleis ti gam tos pa slap tis.

Per šį pro jek tą mo ki niai tu rė jo ga li my bę il giau pa bū ti gam to je, 
ste bė ti, pa žin ti, iš jos mo ky tis. Ke liau da mi pės čio mis po sosti
nės apy lin kes su si pa ži no su Vil niaus sau go mo mis te ri to ri jo mis, 
Ver kių Kal va ri jų me mo ria li niu draus ti niu, ap lan kė Je ru za lės 
šal ti nį, esan tį gra žio je Ver kių re gio ni nio par ko vie to je, Spal
vo tuo sius šal ti nius, trykš tan čius miš ke ly je ant Ne ries kran to, 
ša lia An ta kal nio trans por to žie do. Per in teg ruo tas pa mo kas ir 
pa bu vo ję UAB „Vil niaus van de nys“ su ži no jo ge ria mo jo van
dens su dė tį ir sa vy bes, kaip tik ri na ma van dens ko ky bė, iš ar ti 
pa ma tė van dens ge ri ni mo įren gi nius, su si pa ži no su Vil niaus 

mies to van den tie kio is to ri ja.
Vi sas pro jek to veik las api ben dri no VGTU 

in ži ne ri jos li cė ju je vy ku si Vil niaus mies to 1–8 
kla sių mo ki nių moks li nė kon fe ren ci ja „At ra
di mai ma no gy ve na mo jo je ap lin ko je“. Kon
fe ren ci jo je da ly va vo 83 mo ki niai. Sek ci jo se 
ug dy ti niai ir jų mo ky to jos da li jo si pa tir ti mi, 
skai tė pra ne ši mus apie el ge sio kul tū rą gam
to je, ap lin ką ter šian čių me džia gų po vei kį 
au ga lams, šiukš lių rū šia vi mą, jų per dir bi
mą, triukš mo įta ką mies to paukš čių gau sai 
ir rū šių įvai ro vei, at li ko ir pa ro dė da ly viams 
eks pe ri men tus, pri sta tė daug įdo mių ir  
pra smin gų pra ne ši mų ap lin ko sau gos te ma.

Pa si bai gus il ga lai kiam tęs ti niam ap lin ko
sau gi nio švie ti mo pro jek tui mū sų mo kyk los 
mo ki niai ir to liau do mė sis gam ta, gy ve na
mą ja ap lin ka, pri si dės prie jos sau go ji mo, 
tau so ji mo, ty ri nė ji mo.

JovitaPONOMARIOVIENĖ
MildaČERNIAUSKAITĖ
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Ne vie nam bu vu siam mo ki niui 
Ute nos Adol fo Ša po kos gim na zi ja 
yra tar si ant rie ji na mai. Tai to kia 
vie ta, į ku rią vi sa da ma lo nu ir ge ra 
grįž ti. Ir vi sai ne svar bu, ar bai gei šią 
mo kyk lą per nai, ar prieš de šimt me
tį, vi sa da čia bū si lau kia mas.

Nors bu vę gim na zis tai į sve čius 
už su ka ga na daž nai, sau sio pa
bai go je, per stu den tų atos to gas, 
gim na zi jo je bu vo ga li ma jų su tik ti 
ga na daug. Tą die ną mo kyk los bib
lio te kos ve dė ja Vi da Gu de lie nė jau 
sep ty nio lik tą kar tą su ren gė tra di ci nį 
ren gi nį „Ša po kiu kas vi sur ša po kiu
kas“. Ta pro ga bu vę gim na zis tai 
grį žo į mo kyk lą ir da li jo si pa tir ti mi su 
esa mais mo ki niais: pa sa ko jo apie 
sa vo veik lą, pa sie ki mus ir stu di jas, at sa kė į pa teik tus klau si mus. 

Sve čiai at vy ko iki ren gi nio li kus ke lioms va lan doms ir kon fe
ren ci jų sa lė je su si ti ko su gim na zi jos di rek to riu mi Sau liu mi Bra
siū nu. Vė liau da lis jų ėjo ves ti pa mo kų da bar ti niams mo ki niams, 
in di vi du a liai kon sul ta vo tuos, ku rie no rė jo dau giau su ži no ti 
apie tam tik rą uni ver si te tą ar stu di jų pro gra mą. Ne ma žai to kių 
pa mo kų tę sė si ir per per trau kas. Ka dan gi bu vu sių gim na zis
tų stu di juo ja mų da ly kų spek tras ga na pla tus (pa mo kas ve dė 
far ma ci jos, in for ma ci nių sis te mų, kri mi no lo gi jos, žur na lis ti kos, 
che mi nės ana li zės, is to ri jos, di zai no ir ar chi tek tū ros stu den tai), 
kiek vie nas ga lė jo iš girs ti įdo mių ir nau din gų da ly kų.

Vė liau vi si su si rin ko į gim na zi jos bib lio te ką. Ren gi nio te ma 
kei čia si kiek vie nais me tais: „Vi du ram žiai“, „Su grįž tan tys paukš
čiai“, „Ki nų Nau jie ji me tai“, „V. A. Mo car to gim ta die nis“, „Ba ro
ko epo cha“ ir t. t. Šį kar tą ren gi nio ve dė jas Au gus tas Žvir blis 
gim na zis tus ir ab sol ven tus pa kvie tė su si pa žin ti su žy miu an glų 
ra šy to ju, po etu ir dra ma tur gu Vil ja mu Šeks py ru, „no rė ju siu“ 

Sugrįžti! ap si lan ky ti A. Ša po kos gim na zi jo je 
ir ge riau pa žin ti šiuo lai ki nį pa sau lį. 
No rė da mi pa da ry ti įspū dį ypa tin
gam sve čiui, or ga ni za to riai pa ren
gė ne ma žai spe cia lių pa si ro dy mų: 
šo kė jai šo ko jo lai kus pri me nan tį 
šo kį, dai na vo, re pa vo, de kla ma vo 
so ne tus. Vis dėl to į ren gi nį at vy kę 
as me nys klau sė si ne tik V. Šeks py
ro skun dų apie šiuo lai ki nio pa sau lio 
pro ble mas, bet ir gim na zi jos alum
nų pa sa ko ji mų apie stu di jas. Be 
to, nau do jan tis pro gra ma „Sky pe“, 
pa vy ko su si siek ti su Jung ti nė je 
Ka ra lys tė je stu di juo jan čiu bu vu siu 
mo ki niu An to nu. Jis pa ra gi no vi sus 
ke liau ti ir ge riau pa žin ti su pan tį 
pa sau lį. Po ren gi nio no rin tie ji vėl 

ga lė jo as me niš kai pa ben drau ti su bu vu siais gim na zis tais prie 
puo de lio ka vos ir gau ti at sa ky mus į rū pi mus klau si mus.

Ka dan gi dėl įvai rių prie žas čių ne vi si mo ky to jai ga lė jo da ly
vau ti ren gi ny je, da lis jų su ti ko prieš vaiz do ka me rą at sa ky ti į iš 
anks to pa teik tus klau si mus. Ren gi nio da ly viai ga lė jo su ži no ti, 
kas mo ky to jus pa ska ti no rink tis trokš ta mą pro fe si ją, pe da go
gai iš sa kė sa vo nuo mo nę įvai riais klau si mais ir vi siems siun tė 
nuo šir džius lin kė ji mus.

Gim na zi jos ab sol ven tai da bar ti niams mo ki niams lin kė jo 
stro piai mo ky tis, ne bi jo ti klys ti, at ras ti sa ve vi sais gy ve ni mo 
as pek tais, ne pa mirš ti mū sų gim na zi jos, iš nau do ti vi sas ga li
my bes, sto ti ten, kur no ri si. Per ren gi nį su kur ta jau ki at mos fe ra 
ir pui kios sąlygos lais vai pa ben drau ti su žmo nė mis, ku rie ga li 
pa dė ti ap si spręs ti, ko kią spe cia ly bę pa si rink ti.

KarolinaBIELIAUSKAITĖ
Vilniausuniversitetostudentė

Vidos Gudelienės nuotr.

Va sa rio pra džio je Bu bių mo kyk lo je vy ko Šiau
lių ra jo no 7–10 kla sių mo ki nių ug dy mo kar je rai 
vik to ri na „Aš ga liu (?) rink tis“. Mo ki niai į mo kyk lą 
penk ta die nio va ka rą rin ko si ne ši ni mieg mai šiais: 
jie bu vo pa si ruo šę ne tik da ly vau ti ug dy mo kar
je rai vik to ri no je, bet ir va ka ro ti, žais ti nak ti nius 
žai di mus. Su lau kė me sve čių iš Lie tu vos moks
lei vių są jun gos, mo ki nių iš Ba zi lio nų mo kyk los
dau gia funk cio cen tro (at ly dė jo mo ky to jos Lai ma 
Per mi nie nė ir Ri ta Ma žu na vi čie nė), jau ni mo iš 
Bu bių gy ven vie tės.

Ren gi ny je da ly va vo bu vęs Bu bių mo kyk los mo
ki nys, Gar bės ga le ri jos na rys Dai nius Po po vas. 
Jis pa pa sa ko jo apie sa vo kar je ros ke lią, ko man doms pa tei kė 
už duo tį, su si ju sią su pas ku ti ne dar bo vie te – at lie kų tvar ky mo 
įmo ne. Tė ve lių at sto vė Aud ro nė Gri gor je vie nė, Šiau lių pro fe
si nio ren gi mo cen tro (ŠPRC) flo ris ti kos spe cia ly bės mo ky to ja, 
trum pai pri sta tė ŠPRC ir ko man dų sta lus pa puo šė re kla mi nė
mis šio cen tro gė lė mis. Vė liau vy ko vik to ri na su te ori nė mis ir  
links mo mis kū ry bi nė mis už duo ti mis. Per ant rą jį tu rą – „Pa si
ma tuok pro fe si ją“ – ko man dos pa bi ro po vi są mo kyk lą. Už vi rė 
dar bas pen kio se sek ci jo se: „Kir pė jas – ma ni kiū ri nin kas“ (va do
vė Vi ta li ja Ta mo šai tie nė), „Flo ris tas“ (va do vė A. Gri gor je vie nė), 
„Mais to tech no lo gas“ (va do vė Vi da Ra dio no vie nė), „Me di ci nos 
dar buo to jas“ (va do vė Ire na Radž vi lie nė) ir „Kom piu te rių di zai
ne ris“ (va do vė Rū ta Žy man tie nė).

Pir mo ji vik to ri nos da lis už si tę sė, bet sku bė ti ne bu vo kur – 
prieš akis il ga va sa rio pra džios nak tis. Ko man dų at sto vai 
pri sta tė at lik tas už duo tis. Ko mi si ja, ku riai va do va vo mo ky to ja 

Ašgaliu(?)rinktis

Ra sa Bu kels kie nė, įver ti no ko man dų sėk mę. Pir mo ji vie ta 
ati te ko Ba zi lio nų mo kyk losdau gia funk cio cen tro ko man dai, 
mįs lin gu pa va di ni mu „Di ver gen tai“, ant ro ji – sve čiams iš Lie
tu vos moks lei vių są jun gos, tre či ą ją vie tą pel nė mū sų mo kyk los 
aš tun to kų ko man da.

Pa si bai gus vik to ri nai jau ni mas var žė si prie te ni so sta lo, 
su ren gė drau giš kas tin kli nio var žy bas. Tei sė ja vo kū no kul tū
ros mo ky to ja Lai mu tė Bud ry tė. Lie tu vos moks lei vių są jun gos  
at sto vai or ga ni za vo ke le tą jud rių jų žai di mų.

Iš si skirs tė me anks ty vą šeš ta die nio ry tą vi si pa var gę, ta čiau 
ku pi ni įspū džių ir vil ties, kad pa na šų ren gi nį pa vyks su reng ti 
ir ki tais me tais.

LaimaBENIKASIENĖ,SonataABROMAVIČIENĖ
Ugdymokarjeraikonsultantės
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Lopšeliuose-darželiuose

„Skaitymas – tai būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir 
save. Tėvai su vaikais kalbasi mažai, o dar mažiau jiems 
skaito. Neretai vietoj knygelių vaikams siūlomi kompiu
teriniai žaidimai, įvairūs filmai. Maži vaikai, vartydami 
paveikslėlių knygas, greičiau išmoksta atpažinti simbolius, 
įvardyti konkrečius daiktus. Anksti pažintį su knyga pradėję 
mažyliai į pirmąją mokyklos klasę ateina jau mokėdami 
skaityti, o neretai ir pradėję rašyti“, – teigia logopedė 
Palmira Beleckienė.

Norėdama puikiai praleisti laiką su pedagogais ir šeima, 
o skaitymą paversti gražia tradicija, mūsų, Panevėžio lop
šeliodarželio „Žilvinas“ bendruomenė, 2013 m. įsitraukė 
į „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvos „Visa Lietuva skaito 
vaikams“ veiklą. Jau 3 metus įstaigoje vykdome direkto
rės pavaduotojos ugdymui Vilijos Liukpetrienės inicijuotą 
projektą „Skaitykime knygeles vaikams“. Per jo veiklas 
skaitome netradicinėse erdvėse, suteikiame ugdytiniams 
galimybę kurti knygeles, skatiname šeimos narius skaityti 
vaikams.

Kiekvienais metais su pedago
gais aptariame projekto renginių 
planą. Į veiklas įsitraukia vis 
daugiau bendruomenės narių. 
Lietuvių liaudies, grožinės lite
ratūros kūrinėlius vaikams skaito 
pedagogai, darželio darbuotojai 
ir šeimos nariai. Mažyliai itin 
džiaugiasi, kai skaityti pasakų 
į grupę ateina mamytė, tėvelis 
ar sesuo. Knygeles skaitome 
įvairiose darželio erdvėse: gru
pėse, miegamuosiuose, salėje, 
logopedės, kineziterapeutės ka

binetuose ir teatro kambarėlyje „Brazduko palėpė“. Patikusias 
pasakėles vaikai kartu su auklėtojomis inscenizuoja, vaidina 
trumpus spektakliukus.

Priešmokyklinės grupės pedagogai ypač stengiasi skatinti 
ugdytinius domėtis knyga, pažinti raides. Su jais kalbama apie 
tai, kaip atsiranda knyga, kokios knygelės patinka. Pažiūrėję 
edukacinį filmuką „Kaip gimsta knyga“, ugdytiniai daugiau 
sužino apie knygos leidybą. „Knygą kuria autoriai, reikia lapo 
idėjoms parašyti, ją sugalvoja žmonės ir paskui parašo, vadina 
juos rašytojais“, – samprotauja vaikai.

„Skaitykimeknygelesvaikams“

Šiuo metu visose įstaigos gru
pėse atnaujinamos bibliotekėlės. 
Vaikai su tėveliais nuoširdžiai 
dalyvauja akcijoje „Padovanok 
knygelę“ – į grupių bibliotekėles 
atnešama naujų ir jau perskaitytų 
knygų. Pedagogai kartu su vai
kais atnaujina senas knygeles. 
Net patys mažiausieji jas varty
dami mokosi „skaityti“ draugams.

Kita svarbi šio projekto da
lis – bendravimas ir bendradar
biavimas su Panevėžio miesto 
savivaldybės viešosios bibliote
kos skyriaus „Židinio“ biblioteka. 
Kasmet lapkritį organizuojame 

edukacinę išvyką į šią biblioteką. Bibliotekininkė vaikus su
pažindina su įstaigos erdvėmis: skaitykla, vaikų bibliotekėle ir 
pasakų kambarėliu, kuriame galima apžiūrėti įvairias „kalban
čias“, žaislines, magnetines knygas, enciklopedijas. Apsilankę 
bibliotekoje priešmokyklinukai sužino, kada galima knygeles 
parsinešti namo, kaip tapti skaitytoju. Apžiūrėję gausias len
tynas išsirenka knygeles, kurias skaito darželyje ir namuose. 
Visą mėnesį vaikai su draugais aptarinėja perskaitytų knygų 
herojus, savarankiškai piešia patikusių pasakų siužetus, patys 
kuria knygeles. „Man visos knygelės patinka, mama kiekvieną 
vakarą man skaito“, – pasigyrė kartą Edvinas.

Pernai rudenį vykdydami projektą „Skaitykime knygeles 
vaikams“ skatinome miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus ir 
tėvelius skaityti lietuvių autorių kūrinius, o mažiesiems skaityto
jams savo įspūdžius perteikti kuriant knygelę. Lapkritį darželyje 
organizavome kūrybinių darbų parodą „Knyga vaikams“, kurioje 
dalyvavo per 500 vaikų kartu su pedagogais iš keturiolikos 
Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 30 tėvelių. Iš viso 
sukurta 70 knygelių. Kurdami knygą, vaikai turėjo galimybę 
žodžiais perduoti informaciją, menine raiška atskleisti savo 
fantaziją. Visas knygeles eksponavome darželyje, o jų autorius 
apdovanojome padėkos raštais.

Per šį projektą įsitikinome, kad knyga padeda lavinti natūralų 
vaiko smalsumą, vaizduotę, kūrybines galias, papildyti žodyną 
ir patenkinti pramogų, bendravimo poreikius. Projektas suteikė 
daug džiugių akimirkų, galimybę pajusti vienybės ir bendruo
meniškumo jausmą.

Projekto inf.
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Į vai kų dar že lius ug dy ti niai at ve da mi iš įvai riau sių šei mų. Di
džio ji da lis – juos my lin čių, jų svei ka ta, el ge siu be si rū pi nan čių 
tė vų vai kai. De ja, ne vie nas ma žy lis iš šei mos at si ne ša ne igia
mų bruo žų, yra pe da go giš kai ap leis tas, tu ri pro ti nio vys ty mo si 
su tri ki mų, pa si žy mi so cia li nio ben dra vi mo sto ka. Iki mo kyk li nių 
įstai gų pe da go gams sun ku ug dy ti to kius vai kus, kai gru pė je 
jų apie 30 proc. At ro do, kad di dži ą ją dė me sio da lį pir miau sia 
rei kė tų skir ti nor ma laus el ge sio ma žy liams, ta čiau tam nė ra 
są ly gų. Pir mo sios gru pės vai kams su tram dy ti ir ug dy ti rei kia 
ypa tin gų už duo čių, kad pa trauk tum jų dė me sį ir iš ug dy tum 
nor ma laus ben dra vi mo įgū džius. Vi sai ki taip rei kia or ga ni zuo ti 
dar bą su pa grin di ne gru pe, su da ry ti ga li my bę plė to tis vai kų 
ga bu mams. Kaip tei gia Ri ta Žu kaus kie nė: „Ga bus vai kas la bai 
de ta liai nu pa sa ko ja sa vo fan ta zi jas, su jo mis su si gy ve na, jo mis 
ti ki. Ši iš la vė ju si vaiz duo tė su ku ria ne eg zis tuo jan čius drau gus, 
no ri mą tu rė ti bro liu ką ar se su tę ir fan tas ti nį gy ve ni mą, tu ri nin gą 
ir ryš kų. Pra ėjus dau ge liui me tų, toks as muo ir dar be, ir gy ve
ni me iš lai ko žai di mo ele men tus, iš ra din gu mą ir kū ry bišku mą.“ 
Nu spren džiau ši ą ga bių vai kų sa vy bę pri tai ky ti ma žy liams, 
iš si ski rian tiems ne ga ty viu el ge siu, ir įsi ti kin ti, ar kū ry biš ku mas 
slo pi na ne igia mą elg se ną ir blo gas emo ci jas.

Ste bė da ma ne draus min gus ug dy ti nius ir ieš ko da ma prie
žas čių bei ga li my bių to kį jų el ge sį po tru pu tį keis ti, per skai čiau 
ne ma žai kny gų, į kai ku riuos klau si mus ra dau at sa ky mus ir kai 
ką ga liu api ben drin ti.

Mi ni mus vai kus pa žįs tu jau ant rus me tus, ta čiau gi lin tis į šią 
pro ble mą pra dė jau 2015 m. ru de nį. Kar tu re miuo si ir į at min tį 
įstri gu siais ryš kes niais 2014–2015 me tų dar bo pa vyz džiais.

Pir MaS To kio Ma no dar Bo eTa PaS 

Pa sa kų, ki tų kū ri nė lių skai ty mas, ana li zė – kal bos pa ži ni mo 
ir emo ci jų ug dy mas, sa vo jo „aš“ iš raiš ka. Skai ty da ma pa sa kas, 
sie kiu, kad vai kai pa jus tų jų gro žį, žo džių skam be sį, su pras tų 
pa grin di nę min tį, at sa ki nė tų į įvai riau sius klau si mus, pa nau do tų 
jų ele men tus žai di muo se: mo ty vuo da mi pa keis tų kai ku riuos 
siu že tų ele men tus, su gal vo tų ki to kias pa bai gas, raiš kiai pa kar
to tų vei kė jų dia lo gus, ju de siais iliust ruo tų el ge sį.

Pa vyz džiui, bu vo se ka ma pa sa ka „Jo niu kas ir Gry tu tė“, 
ro do mi pa veiks lė liai. Vai kai ati džiai ste bė jo ir klau sė si, nes jų 
pa pra šy ta įsi dė mė ti vei kė jus, įvy kių prie žas tis, kad vė liau ga lė tų 
at sa ky ti į klau si mus. Ma no tiks las – pra šne kin ti net ir pa čius ne
drą siau sius ar nie kuo ne si do min čius vai kus. Kol se kiau pa sa ką, 
lyg ir nie ko, bet po tru pu tį gru pė je ki lo įtam pa, o aš įvai rio mis 
bal so in to na ci jo mis mė gi nau ją su ma žin ti. Ne draus min gi vai kai 
iš li ko sa vi mi: auk lė to jai ne ma tant (jie taip ma nė!) už si kė lė ko jas 
ant ša lia sė din čio drau go, žny bė į pa šo nę mer gai tei. Ke le tas 
vai kų jau nu skriaus ti! Ak ty vūs ma žy liai se kė si tu a ci ją: įdė miai 
klau sė si ne tik ma no ko men ta rų, klau si mų, bet ir pa pra šy ti kė
lė ran kas, kad ne at sa ki nė tų cho ru. Kel ti ran ką, mo kė ti iš lauk ti, 
pa ken tė ti, su si kaup ti, iš klau sy ti drau gą ir tik ta da, vėl kan triai 
ke liant ran ky tę, iš sa ky ti sa vo min tis – be ga lo svar bu. Taip ug
do mi kul tū rin go ben dra vi mo įgū džiai – so cia li za ci ja.

Dau ge lis moks li nin kų pa brė žia kal bos reikš mę vai ko ug dy
mui ir ug dy mui si. Je ro me’ as Bru ne ris ma nė, kad kal ba vai kas 
ga li re a li zuo ti vi sas sa vo po ten cia lias ga li my bes ir sėk min gai 
spręs ti įvai rias pro ble mas. Jis tei gė, kad mąs ty mo pa grin das 
yra kal ba ir nuo kal bi nių ge bė ji mų pri klau so be veik kiek vie nas 
vai ko mąs ty mo ir el ge sio as pek tas, kal ba ne tik at spin di pa tir tį, 
bet ir ją trans for muo ja. Kvies da ma ana li zuo ti teks tą ir iliust ra ci
jas pa drą si nau: „Sa ky ki te, vai kai, ką ma no te, ne bi jo ki te klys ti, 
sa ky ki te taip, kaip jums at ro do tei sin giau sia. Net ir su au gu sie ji 
klys ta! Pa rin ki te gra žius, vaiz din gus žo džius!“ Su ma nūs ma
žy liai gra žiai ir iš ra din gai at sa ki nė jo į klau si mus, įsi mi nė daug 
vaiz din gų pa sa kos žo džių. Juos gar siai pa gy riau ir lei dau pa

Kaipkūrybiškumasslopinaneigiamąvaikųelgseną 
irblogasemocijas?

si rink ti in di vi du a lų žai di mą. Ma no ste bė ti vai kai, kaip mi nė jau, 
bu vo ne draus min gi ir ran ku čių ne kė lė, to dėl pa sa kiau: „Ne no riu, 
kad jūs aug tu mė te nie ko ne ži no da mi, kad net ne mo kė tu mė
te kal bė ti.“ Ry žau si pa mė gin ti mi nė tas ga bių vai kų sa vy bes 
pa ža din ti ne ga ty viu el ge siu pa si žy min čių ma žy lių šir de lė se ir 
pa ty ri nė ti, kaip kū ry bi nės už duo tys slo pi na ne tin ka mą el ge sį. 
Nuo pa grin di nės gru pės at skir ti vai kai sė dė jo prie sta lo. Jiems 
bu vo liep ta ste bė ti iliust ra ci jas ir api bū din ti nu pieš tus žmo
nes, nuo tai ką, jaus mus, me tų lai ką, me džius... Vai kų el ge sys 
ir nuo tai ka pa si kei tė – ma nau, lė mė tai, kad ki ti bu vo lais vi ir 
ga lė jo rink tis žai di mą, o su jais li kau aš ir su kiek vie nu dir bau 
in di vi du a liai. Si tu a ci ja taip pat pa si kei tė. Dar bas bu vo tu ri nin
gas ir veiks min gas. Pra ėjus vos ke lioms aki mir koms, pra dė jau 
šne kin ti po vie ną ir pa ti la bai nu ste bau... Ne be li ko no ro prieš 
drau gus pa si mai vy ti, gud rau ti. Įsi vy ra vo vi siš ka ty la, kol vie
nas iš jų at sa ki nė jo. Li ku sie ji su ge bė jo lauk ti ir kan triai ste bė ti, 
kas vyks ta. At ro dė, jiems ne ra mu, kad ga liu nu baus ti, ta čiau 
kal bė jau la bai ra miai. Vai kai pra dė jo at si pa lai duo ti, at sa ki nė jo 
tei sin gai: va sa ra, nes me džių la pai ža li, va ka ras, nes juos iš
ve dė nak tį, kad žvė rys su ės tų. Vie nas ber niu kas net iš var di jo 
skir tin gų me džių, pa vaiz duo tų iliust ra ci jo se, pa va di ni mus. Kai 
ži no jo, kad yra ste bi mi, kai grei tes nės orien ta ci jos vai kai ne be
slo pi no jų emo ci jų ir ne be vei kė psi chi kos, ma no ne klau ža dos 
su kau pė dė me sį. Ne vi sa da auk lė to ja tu ri ga li my bę vai kus 
su skirs ty ti į dvi gru pes, bet, jei gu ge rai pa žįs ta ug dy ti nius ir 
iš anks to su pla nuo ja dar bą, ga li pa siek ti ge rų re zul ta tų. Iš si
gel bė ji mas – in di vi du a lus dar bas ma žo je gru pė je, pa si ruo šus 
ne ti kė tiems ne draus min go el ge sio pro trū kiams.

Kar tais ten ka pa kliū ti į ne pa pras tą si tu a ci ją, kai pen kia me tį 
vai ką rei kia pa ruoš ti raiš kio jo skai ty mo kon kur sui. Pra ėju sią 
žie mą Kau ne vy ko res pub li ki nis ma žų jų ta len tų kon kur sas „Vi ru 
vi ru ko šę“. Jau prieš kon kur są bu vo me ap ta rę sak mę „Ko dėl 
kur mis ak las?“. Vai kams pa siū liau pa jus ti, kaip jau čia si ak las 
žmo gus: už si merk ti, pa su ki nė ti gal vą į vi sas pu ses, at si sto jus 
pa ė jė ti ke le tą žings nių. Vai kai ėmė šauk ti: „Nie ko ne ma tau, kaip 
bai su, nie ko ne no riu!“ Jaus mi nė re ak ci ja bu vo la bai aki vaiz di, o 
ak lu mo si tu a ci ja su vok ta. Pa aiš ki nau, kad žmo nės apan ka dėl 
įvai riau sių prie žas čių, o vai kai, re gis, su pra to, jog jiems rei kia 
pa dė ti. Vie na mer gai tė, pri skir ti na prie in di go vai kų, sak mę itin 



16

grei tai iš mo ko min ti nai, to bu lai per tei kė jos es mę, pa ti pri tai kė 
in to na ci ją ir kū no kal bą. No riu pa si džiaug ti, kad tą sak mę iš
mo ko vi si ugdytiniai.

Pa žin tį su gy vū nais pra tę sė me skai ty da mi ir ana li zuo da mi 
ei lė raš tį „Ežiu kas“. Pa ro džiau pa veiks lė lį, ku ria me pa vaiz duo tas 
ežys, kai ku rie ma žy liai jį jau bu vo ma tę gam to je. Ei lė raš tis, o 
ypač ežio spyg liu kai, ne lei džian tys šio gy vū nė lio pa im ti į ran
kas, vai kams pa da rė di de lį įspū dį. Vi si ei lė raš tį iš mo ko min ti nai, 
bet ge riau siai jį deklamavo ber niu kas iš ma no ne draus min gų jų 
gru pės. Jį pa kvie čiau ar čiau sa vęs ir pa pra šiau pa kar to ti nors 
vie ną po sme lį. Jis kar to jo, o aš ne ga lė jau at si gė rė ti. At sar giai 
pa klau siau, ar jis no rė tų da ly vau ti ei lė raš čių kon kur se. Ber niu
kas su ti ko. Man tai bu vo pui ki pro ga ne tik jį ruoš ti kon kur sui, 
bet ir to bu lin ti so cia li za ci jos įgū džius, mo ky ti draus mės, tur tin ti 
kal bą, ug dy ti emo ci nę as me ny bės sa vi raiš ką. Pa sak psi cho
lo gų, vi du ri nio sios vai kys tės lai ko tar piu vis to bu lė ja kal ba. Tai 
pri klau so tiek nuo mo kyk los ir šei mos įta kos, tiek nuo pa žin
ti nių su ge bė ji mų, ku rie lei džia vai kui įsi są mo nin ti su dė tin gas 
gra ma ti kos tai syk les. Jis su pran ta, kad kal ba yra ben dra vi mo 
prie mo nė, ga li var to ti skir tin gas for mas, pri tai ky ti įvai rioms 
ap lin ky bėms. Mo ky ma sis skai ty ti ir ra šy ti, kaip nu ro dė Al fon
sas Gu čas, per tvar ko vai ko su vo ki mą ir mąs ty mą. Esu lin ku si 
ska tin ti ma žy lius iš mok ti min ti nai jiems pa ti ku sius kū ri nė lius, 
nes, pa sak A. Gu čo: „Il ga lai kė at min tis – tai kau pi mo me cha
niz mas, ku ris pa de da at si min ti in for ma ci ją. Kad ją bū tų ga li ma 
vėl pa nau do ti, pa te ku si į il ga lai kę at min tį, in for ma ci ja tu ri bū ti 
at ga min ta. At ga min ti – tai reiš kia at gau ti in for ma ci ją iš at min ties 
ir pri si min ti tai, kas anks čiau bu vo su kaup ta.“

Ber niu kas jau bu vo pa ruoš tas mi nė tam kon kur sui, su tė ve
liais su si tar ta dėl skai to vo ap ran gos, bet stai ga įvy ko ne lauk
tas da ly kas – vai kas pa reiš kė, kad ei lė raš čio sa ky ti ne ke ti na. 
Pa ma niau, kad jis iš si gan do, jog ei lė raš tį rei kės sa ky ti vie nam. 
Ban džiau pa aiš kin ti ir įti kin ti, kad kar tu va žiuos ir mer gai tė iš 
gru pės, dau giau pa ma tys, iš girs ir dar gaus do va nų. Ma ty da ma, 
kad su si tar ti ne pa vyks, pra dė jau kon kur sui ruoš ti ki tą vai ką. Tas 
ki tas, de ja, su sir go. Ne be ži no jau, ką da ry ti. Pa raiš ka jau iš siųs
ta. Ban džiau tar tis su ne klau ža dos tė ve liais. Jie, de ja, iš vyks ta 
atos to gau ti ir pa lie ka vai ką se ne liui. Tė vų pra šiau dėl vi so pik to 
pa ruoš ti gra žes nius dra bu žė lius, jei ber niu kas ap si gal vo tų. Su 
se ne liu su si ta riau, kad, nie ko ne sa kęs vai kai čiui, rei kia mu lai ku 
jį at veš. Se ne lis pa ža dė jo. La bai džiau giau si, bet ir ne ri ma vau: 
ma no skai to vas yra vai kas, ku ris ga li su pyk ti, už sio žiuo ti, ne iti 
į sce ną. O ši tiek mo ky ta si, ruoš ta si, ska tin ta, džiaug ta si, kur 
rei kė da vo – ir pa bar ta. Se ne lis su ber niu ku at ėjo! Be jo kių rū
pes čių sė do me į automobilį ir su abiem skai to vais nu va žia vo me 
į kon kur są. Ug dy ti niai ne įpras to je ap lin ko je el gė si nuo sta biai. 
Ber niu kas ta po vi siš kai ki toks ne gu ben dra am žių ap lin ko je: ra
mus, su si kau pęs, kul tū rin gas, man da gus, tak tiš kas. Be ma no 
ži nios nie kur nė jo, tik sė dė jo ra miai ša lia ir lau kė. Ne rei kė jo 
iš dy kau ti, peš tis. Tu rė jo me lais vo lai ko, tad su abiem vai kais 
pa kar to jo me kū ri nė lius. Ber niu kas, ar tė jant jo ei lei deklamuoti 
ei lė raš tį, pa klau sė ma nęs: „Auk lė to ja, o jei aš pa mir šiu?“ Aš jam 
at sa kiau: „Kai nu ei si į sce ną, ieš kok ma no vei do! Aš steng siuo si 
at si sto ti taip, kad tu ma ne ma ty tum.“

Jau čiau, kaip ber niu kas įsi tem pęs. Aš ir gi jau di nau si – no rė
jau, kad vis kas pa vyk tų pui kiai! Vai kas iš ėjo į sce ną ir pir miau sia 
ieš ko jo ma no vei do. Mū sų žvilgs niai su si dū rė ir ste bė da ma jį 
ma čiau, kaip įtam pa kaž kur pa bė go. Ele gan tiš kai nu si len kė 
ir pra dė jo... Aiš ku, sa kė me ei lė raš tį kar tu, tik jis gar siai, o aš 
ty liai, bet raiš kiai ju din da ma lū pas, kad iš jų su pras tų žo džius 
ir jaus tų si sau gus, jei ne ty čia iš di de lio jau du lio už si kirs tų ar ba 
pa mirš tų. Ber niu kas vi są ei lė raš tį pa dek la ma vo pui kiai, ne atit
rauk da mas nuo ma nęs žvilgs nio, ran kų mos tais at kar to da mas 
tai, ką aš ro džiau per at stu mą. Ko mi si jos na riams įtei kus di plo
mą, ber niu kas tu rė jo pri sės ti ir pa lauk ti sa vo drau gės. Mer gai tė 
jau tė si sce no je daug lais viau, ta čiau to pa ties akių ir lū pų kon
tak to ieš ko jo ir ji. Abu pa si ro dy mai bu vo nuo sta būs. Mer gai tės 
ma ma, ste bė da ma sce no je sa vo duk ry tę, iš su si jau di ni mo 
pa mir šo net fo to gra fuo ti! Tą va ka rą kaip tik iš atos to gų su grį žo 
ber niu ko tė ve liai. At ėjęs pa si im ti sū naus, tė vas pir miau sia pa
si tei ra vo, kaip vis kas pa vy ko. Pa si džiau giau sėk me. Ber niu kas 

ran ky tė mis ap si vi jo tė ve lio kak lą ir su šu ko: „Tė ve li, ži nok, aš 
sce no je pa sa kiau! Man pa vy ko!“ Vaiz das, ku rį re gė jau, jau di no 
iki aša rų. Ir pir ma min tis, šo vu si man į gal vą: bu vo ver ta steng
tis. Svar biau sia – vai kas ne su py ko, kad ap ga vau, ma nau, ši to 
net ne su vo kė. O man šis įvy kis – ga li my bė berniuką ska tin ti, 
pri min ti, kaip ma lo nu bū ti ge ram!

Pa na šią si tu a ci ją ra dau Jo a chi mo Rum pe kny go je „Rė kia, 
pe ša si, vis ką ga di na“. Ne tik si tu a ci ją, bet ir moks li nį jos pa
aiš ki ni mą: „<...> vai kas ne no ri bū ti nei už si spy ręs, nei pik tas. 
Kiek vie nas tu ri pa pras čiau siai iš tir ti sa vo po vei kio ga li my bes, 
iš mė gin ti, kaip ką ga li ma pa siek ti. Tai na tū ra lus vai kų vys ty ma
sis. Šio je vys ty mo si fa zė je jie mė gi na re a li zuo ti sa vą jį „aš“, no ri 
ką nors tu rė ti ir kad kas nors jiems as me niš kai pri klau sy tų. Taip 
at si ran da po rei kis val dy ti ir da ry ti įta ką ki tiems. Tai svar bios to 
me to vi di nės dva sios pa ska tos, o ne są mo nin gai pa si rink tos 
stra te gi jos, ką nors pa siek ti, tuo la biau ne mus ti ro ni zuo ti!“ Iš 
to kios pa tir ties ga li me pa da ry ti pa pras tą iš va dą: kai su si du ria me 
su už si spy ri mu ir at kak lu mu, ty liai džiau ki mės, kad vai kas ban
do sa ve įtvir tin ti. Kuo la biau už si spi ria, tuo ryš kes nės jau nys tė je 
ir su au gu sio jo am žiu je bus jo do ry bės. Mes pa re mia me vai ką 
ir įtrau kia me į sa vo kul tū rą, kur kiek vie nam ten ka pa tir ti, kad 
ne vis ką ga li ma da ry ti tik pa gal sa vo gal vą. Bū ki me ro mūs ir 
ra mūs, ta čiau per duo ki me vai kui tą pa tir tį, ku ri jam rei ka lin ga, 
kad pajus tų, jog ne vis ką ga li tu rė ti ar ba ne vis ką ga li pa siek ti. 
Ki taip ta riant, mes at sa ko me į vai ko klau si mus ir su tei kia me 
ga li my bę įgy ti ati tin ka mą pa tir tį.

ki TaS eTa PaS –VAIDYBINIŲGEBĖJIMŲUGDYMAS

Pir mo ji są mo nin ga vai kų veik los for ma yra žai di mas. Žais
da mas jis ga li lais vai iš reikš ti sa vo jaus mus, kur ti nau ją pa sau lį 
pa gal tu ri mas ži nias ir įtvir tin ti su au gu sių jų pa sau lio for muo ja
mas eti nes nor mas.

Kaip tei gia J. Bru ne ris, žai di mas yra ne tik ty ri nė ji mo prie mo
nė, bet ir iš ra din gu mo for ma. „Žai di mas pa kei čia iš ori nį pa sau lį 
pa gal mū sų no rą, o ži nios kei čia mus pa čius, kad ga lė tu me 
ge riau pri si tai ky ti prie iš ori nių są ly gų“, – ma no R. Žu kaus kie nė. 
No rė da ma sa vo gru pės vai kams su teik ti žai di mo džiaugs mo ir 
iš ban dy ti jų ak to ri nius ge bė ji mus, kiek vie nais me tais ruo šiu po 
spek tak liu ką. Tai mo ko pa žin ti pa sau lį, pra ti na prie ko lek ty vi nės 
veik los ir die gia vie no kias ar ki to kias do ro vi nes nuo sta tas. Per
nai su gal vo jau pa ruoš ti spek tak lį „Viš ty tės py ra gas“. Siek da ma 
kū ry bi nio tė vų ir vai kų ben dra vi mo, „su dė tin gus“ vaidmenis 
pa siū liau dviem ma my tėms. Vie ną vaid me nį pa si li kau sau, 
kad ga lė čiau kon tro liuo ti spek tak lį. Ras ti ar ba su kur ti to kį kū
ri nė lį, ku ria me ga lė tų vai din ti vi si gru pės vai kai, yra sun ku, 
to dėl mi nė ta me spek tak ly je da ly va vo tik 13 ma žy lių. Li ku sius 
mo kiau bū ti kul tū rin gais žiū ro vais: gra žiai, tvar kin gai su sės ti, 
per vai di ni mą ne si kal bė ti, pa si bai gus pa sa ky ti sa vo nuo mo nę. 
Ak to riais ta po, de ja, tik draus min gi vai kai. Nors šia me ra ši ny je 
di džiau sią dė me sį ski riu ne prog no zuo ja mo el ge sio ma žy liams, 
bet no riu pa mi nė ti, kaip da ly va vi mas spek tak ly je at sklei dė vie no 
ber niu ko dva si nį gro žį, kū ry bi nius su ge bė ji mus. Jis no riai mo
kė si žo džius, tai kė jiems ges tus ir ju de sius, va ka rais re pe ta vo 
kar tu su tė ve liu. Spek tak lį ruo šė me po rą mė ne sių. Nuo sta bios 
bū da vo re pe ti ci jos... Vai kai pri si min da vo net ma žiau sias smul
kme nas. Auk lė to jai tek da vo pa ro dy ti vi sų per so na žų el ge sį, kal
bos ma nie rą. Įdo miau sia bu vo, kai prie re pe ti ci jų pri si jung da vo 
ma mos, ta da jų vai kai vi siš kai at si pa lai duo da vo, pra dė da vo 
iš dy kau ti. Kaip įdo mu vis ką ste bė ti bu vo mū sų žiū ro vams, 
ro do toks įvy kis... Vie nai re pe ti ci jai rei kė jo dau gy bės de ko ra
ci jų ir tam tik rų reik me nų: 3 grū de lių, puo de lių su lėkš tu tė mis, 
ar ba ti nu ko, grū dų mai šo, pa ga min to ma lū no, viš ty tės py ra go, 
deg tu kų (tik imi ta ci ja!), ąso čio. Ir stai ga ne prog no zuo ja mo 
el ge sio ber niu kas vie nai iš ak to rių ta rė: „Ži nok, ne pa ė mė te 
grū dų mai šo iš pin ti nė lės, tur būt pa mir šo te!“ Jis tuos daik tus 
lai kė glė by je, o ak to rė jau pa gal vo jo, jog jis ty čia pro vo ka vo 
si tu a ci ją, kad tik su er zin tų ir vi sus su pyk dy tų. Lai mė, bu vau 
ša lia, gir dė jau sa ki nio pra džią, nes ak to rė jau bu vo nu si tei ku si 
ko vo ti už rei ka lin gus daik tus. Už ge si nau be ky lan tį gais rą, o 
mi nė tas ber niu kas man net nu si šyp so jo.
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Ab ra ha mas Mas low (1981) ana li zuo ja žmo nių po rei kius ir 
ag re si jos prie žas tis sie ja su ne pri tek liu mi ar ba sie kiu pa ten kin
ti ne pa kan ka mai pa ten kin tus po rei kius. Jo min tys pui kiau siai 
pa aiš ki na ma no sios ak to rės re ak ci ją: pa ma nė, kad ber niu kas 
pa vy du liau ja, nes ne vai di na, to dėl ban do ker šy ti. Aš ber niu ką 
pa gy riau už pa sta bu mą ir ge ra no riš ku mą. Ga li ma da ry ti iš va dą, 
kad kai ku rie vai kai, ste bė da mi ki tų veik lą, įsi trau kia į ben drą 
kū ry bi nį pro ce są ir kei čia si.

Spek tak lį ro dė me net tris kar tus. Jį kur ti man bu vo tik ras 
iš šū kis: vai kai jud rūs, net ge rie ji kar tais bū na ne draus min gi. 
Džiau giuo si, kad vi si ne klau ža dos, ta pę žiū ro vais, bu vo tik ri 
šau nuo liai. Ga liu api ben drin ti spek tak lio po vei kį: draus mi na, 
ska ti na su telk ti dė me sį. Taip pat ra miai ma no „ri zi kos“ gru pė 
ste bė jo ir Te at ro die nos pro ga vi so mū sų dar že lio ko lek ty vo pa
sta ty tą spek tak lį. Ne bu vo jo kių nu si žen gi mų, tai ma ne ska ti na 
kal bė ti apie te at ro me no ga li my bes ug dant ne prog no zuo ja mo 
el ge sio vai kus. Šių ma žy lių gru pė no riai kal bė jo ir per vie no, ir 
per ki to spek tak lio ap ta ri mą. Ste bė jau si, kad ke li vai kai, pa ma
tę sa vo el ge sio pa vyz džius sce no je, su ge bė jo juos įver tin ti ir 
pa smerk ti. Ga li ma tik pa si džiaug ti, kad jų šir de lė se eg zis tuo ja 
gė rio su vo ki mas. Juk net su au gu siems žmo nėms bū na sun ku 
pa ma ty ti ne igia mas sa vo cha rak te rio sa vy bes ir pa smerk ti sa
ve už blo gą el ge sį. Ką ta da ga li ma kal bė ti apie vai kus, ku rie 
dar ne pri bren dę sa vęs ana li zuo ti?! Ste bint spek tak lį, tur tė ja ir 
vai ko gy ve ni mas, for muo ja si ver ty bių pa sau lis. Emo ci nio po
vei kio ne įma no ma per ver tin ti. Po kal bis apie spek tak lį su da ro 
ga li my bę tur tin ti vai kų kal bą. Bū tų ide a lu, jei auk lė to ja prieš tai 
su si pa žin tų su dra mos kū ri nė lio teks tu ir ap mąs ty tų, ko kiais 
nau jais žo džiais ga lė tų pa pil dy ti ma žy lių kal bą. Tos ga li my bės 
tik rai di de lės, nes vai kai no riai kal ba apie per so na žus ir ver ti na 
jų po el gius. Spek tak lį su pran ta kaip žai di mą. Žai džiant ry šys 
tarp tiks lo ir prie mo nių yra sil pnas, vai di nant jis su stip rė ja. Vai
kas ju de siais, mi mi ka, įvai riau sio mis in to na ci jo mis sten gia si 
su vai din ti vie ną ar ki tą per so na žą. Svar bu, kad žais da mas jis 
daž nai kei čia sa vo tiks lus, rei ka lau jan čius nau jų prie mo nių, 
ar ba kei čia prie mo nes ir taip sie kia nau jų tiks lų. Tas prie mo nes 
kei čia ir vai kus ug dan tys žmo nės. Ma no pa teik ti pa vyz džiai 
pa tvir tina moks li nin ko min tis.

Su mū sų vai ku čiais vi sus moks lo me tus dir bo kal bos ko rek ci
jos spe cia lis tė, tad su gal vo jo me or ga ni zuo ti šven ti nę va ka ro nę 
tė vams, pa ro dy ti ma žy lių tar ties pa sie ki mus. Mi nė tos spe cia
lis tės da lis – „Pa žais ki me kar tu“, o ma no da lis – mi nia tiū ra 
„Dan tu kų še pe tu kų ka ra lie nė“. Pa grin di nį vaid me nį sky riau 
pui kių vai dy bi nių ge bė ji mų tu rin čiai mer gai tei, ku riai beveik nie
ko ne rei kia pa tar ti – ji tar si tik ra ak to rė iš pri gim ties. Pra džio je 
su vai kais ap ta rė me spek tak lio te mą – no rė ta pa pa sa ko ti, kas 
su da ro šias są vo kas: svei ka, šva ru, as me ni nė hi gie na, svei ka ta. 
Pa grin di nė he ro jė ne no rė jo praus tis, šu kuo tis, va ly tis dan tu
kų, nes tam rei ka lin gas van duo, mui las, šu kos, dan tų pas ta 
ir še pe tė lis. Bet mer gai tei pa vy ko nu ga lė ti vi sas kliū tis. Šu kos 
api ba rė tin gi nė lę ir pa mo kė, kaip rei kia su si tvar ky ti: mer gai tė 
tu ri leis tis nu prau sia ma, vė liau su šu kuo ja ma, tik ta da ga lės pa
tek ti pas dan tu kų še pe tu kų ka ra lie nę. Su si tvar kiu si pa grin di nė 
vei kė ja ga vo do va nų iš ka ra lie nės – pa tį gra žiau sią še pe tu ką. 
Ka ra lie nė pa aiš ki no, ka da ir kaip va ly tis dan tu kus, ta da kar tu 
su vi sais su dai na vo dai ne lę apie dan tu kų va ly mo svar bą. Taip 
ma žy liai įtvir ti no šva ros įgū džius, ga vo es te ti kos pa mo ką – koks 
gra žus yra tvar kin gas vai kas. No riu pa si džiaug ti, kad į šį vai
di ni mą pa vy ko įtrauk ti ne prog no zuo ja mo el ge sio ug dy ti nius. 
Ma niau, kad jie ne su ge bės pui kiai at lik ti sa vo vaid me nų, nes 
to kie vai kai ne se ka įvy kių ei gos, ga li iš dy kau ti, ne su voks, kad 
tai pa si ro dy mas tė ve liams, o ne šiaip sau pa laks ty mas sce no je. 
Juos ste bė da ma (no rė jau pa ban dy ti pa ro dy ti tė vams, ką ga li me 
pa siek ti) ap stul bau. Esu pa ten kin ta, kad šie vai kai su ge bė jo 
sa ve kon tro liuo ti sce no je: sun kiai, bet pa vy ko. Ko dėl pa brė žiu, 
kad sun kiai? Sce no je nau do tas van duo ir iš jo su šiau de liu pri
pūs ta bur bu lų. Vai kai ne su vo kė, kiek su tuo van de niu ga li ma 
žais ti – net te ko į ša lį pa trauk ti du be nį. Bur bu luo se ak to riai tu
rė jo iš mau dy ti ne šva rią mer gai tę! Džiu gu, kad spek tak lį pa vy ko 
pa ro dy ti tė vams. Jam pa si bai gus vai kai  dai na vo dai ną „Jei gu 
no ri, kad dan tu kai vi sad bū tų svei ki“.

TREČIASETAPAS–DAILĖ

Vaiz duo ja ma sis me nas tu ri daug rū šių. No rint ug dy ti šios 
sri ties pen ke rių me tų vai ko ge bė ji mus dar že liuo se nu sta ty tos 
ga na aiš kios ri bos – plė to ti ir gi lin ti vi zu a li nę raiš ką. Per dai lės 
už si ė mi mus veik la ypač in di vi du a li zuo ta. Vai kai pie šia pa čio mis 
įvai riau sio mis prie mo nė mis: gu a šu, ak va re le, krei de lė mis, spal
vo tais pieš tu kais ir kt. Ga mi na kū ri nė lius iš spal vo to po pie riaus, 
karš tų ar sau sų kli jų, li pa lo, nau do ja gam ti nę me džia gą ir t. t. 
Taip pat lip do iš plas ti li no, mo de li no, mo lio. Vyks ta nuo sek lus 
dar bas – vai kai jį ren ka si pa gal in di vi du a lius po rei kius: vie ni 
ko pi juo ja žo de lius pa gal sa vai tės te mą, ki ti pie šia, ap li kuo ja, 
lip do, dar ki ti ką nors sta to, kon struo ja. Prie sta lų sė di po ke tu ris, 
tris ar ba po du, o kai ku rie mėgs ta dirb ti vie ni. Veik los vie tas 
ren ka si taip pat skir tin gai: kas ant ki li mo ką nors sta to, kas sė
di prie sta lo, kam pe, kas mėgs ta už da rą erd vę. Vai kai mie lai 
ben drau ja, ta ria si, de ri na spal vas ar for mas. To kio po bū džio 
dar bas kar tais be dė me sio pa lie ka tin gi nu kus ir ne klau ža das. 
Vie nas iš ber niu kų vaikš to tarp sta lų ir ieš ko tų, ku rie jam ne
pa tin ka: vie nam kumš te li į šo ną, ki tam spi ria, kar tais net įkan da 
steng da ma sis įskau din ti. Yra vai kų, ku rie sa vo el ge siu truk do 
žai di mų drau gams ar ba gru pei, kar tais juos net te ro ri zuo ja ir 
ga li pri vers ti auk lė to jus im tis kraš tu ti nių prie mo nių dėl pa ro dy
tos ag re si jos. Kas die nė je kal bo je ag re si ja daž niau siai sie ja ma 
su prie var ta, šiurkš tu mu, to dėl ke lia bai mę. Mi nė tam ber niu kui 
vi sai ne svar bu, kad ke tu ri vai kai jau nu skriaus ti, jis ei na prie 
nau jų au kų: vie nam smo gia, ki tą parg riau na, at ima žais lą, su
griau na sta ti nius. Auk lė to ja ar pa dė jė ja sku ba gin ti ma žy lių. Ir 
taip vyks ta be veik kiek vie ną die ną.

Ag re sy vi ener gi ja, kaip mes ją su pran ta me, su tei kia gy ve
ni mo vyks mui gy vy bin gu mo, bet vai kai ne pa jė gia su val dy ti 
sa vo ag re si jos. Tą kar tą ber niu kas, at plėš tas nuo au kos, py ko 
ant su au gu sio jo ir dar ne iš lie jęs vi so pyk čio įkan do pa dė jė jai 
į ko ją. Pa na ši si tu a ci ja pa si kar to jo ir man, kai gy niau vai kus. 
Kar tais ag re sy vus el ge sys ga li bū ti ir nor ma lus. Jei įtū žis, pyk
tis, at me ti mas iš reiš kia mi aiš kiai, o ne „nu ry ja mi“, jie ne virs ta 
ga ro ka ti lu, ku ris ka da nors, o daž niau siai ne kon tro liuo ja mas, 
sprogs ta. Ag re sy vus el ge sys pa si reiš kia įvai rio mis for mo mis, 
į bai mę ke lian čius pa si reiš ki mus re a guo ja ma ne vie no dai. 
Mums su pa dė jė ja te ko vai ką neš te nu neš ti į at ski rą pa tal pą 
nu si ra min ti. Tai ne bu vo leng va, bet ki tos iš ei ties jau ne be bu
vo. At si dū ręs ki to je pa tal po je, to li nuo li ku sių vai kų, jis nu ri mo 
ir, pa pra šy tas kon struo ti iš le go ka la dė lių, pa klu so. Ši te ra pi ja 
bu vo veiks min ga. Bet kar tais rei ka lin ga ne kū ry biš ka, o ki to kio 
po bū džio už duo tis. Pa vyz džiui, vie ną die ną vai kai žai dė lau
ke, sta tė, lai pio jo, kū rė įvai rias kom po zi ci jas. Žai dė ir G., tik rai 
nuo sta biai iš smė lio kū rė įvai rius sta ti nius. Jis bu vo at si ne šęs 
krei de lių, bet jas pa li ko ant sta lo. O štai M. vaikš čio jo, laks tė: 
ką pa siū lai, to ven gia, teig da mas, kad ne no ri. Pri ėjo prie sta lo, 
ant ku rio gu lė jo G. krei de lės, iš ėmė vie ną, nu me tė ant že mės ir 
nu ė jo pas tą ber niu ką į smė lio dė žę pa si gir ti: „O aš pa ė miau iš 
ta vo dė žu tės krei de lę, nu me čiau ant že mės ir net ne pa kė liau.“ 
Jis ste bė jo G. re ak ci ją, ta čiau ber niu kas, at ro do, ne gir dė jo...

Ši o je si tu a ci jo je ne pa vy ko iš pro vo kuo ti ne igia mos re ak ci jos, 
tad pik čiur na ne nu ri mo. Ugdytiniai, at ėjus lai kui, bu vo pa kvies ti 
pie tau ti, o M. stvė rė plast ma si nę kė dę ir tai kė si mes ti į vai kus, 
aš puo liau prie jo. Lai mei, ma žy lių grei ta re ak ci ja, tad spė jo 
pa si trauk ti. Bet vai kai vėl li ko be ža do. Jie ma nęs klau sė, o kas 
gi M. nu ti ko? At sa kiau, kad ne įsi vaiz duo ju! Lie piau kal ti nin kui 
su rink ti kė des ir su sta ty ti į vie tą prie sta lo. Pa lau kė me ke le tą 
aki mir kų, kol pa si bai gė prie puo lis. Iš si rei ka la vau su tvar ky ti 
kė des. Pa pra šiau duo ti man ran ku tę, kad ga lė tu me ei ti kar tu.

Jei iš lau ko grįž ta me į dar že lį, nu si kal tu siam vai kui vi sa da 
bū ti nai duo du nu neš ti ko kį nors daik tą, te le fo ną, do ku men tą, 
megz ti nį ar pan. Įsi ti ki nau, kad tai ga na veiks min ga te ra pi nė 
prie mo nė: ma žy lis rū pes tin gai ne ša pa ti kė tą daik tą ir už si
mirš ta...

RitaSADAUSKIENĖ
Kaunol.-d.„Žvangutis“auklėtoja

Temątęsimekitame„Švietimopanoramos“numeryje.



18

Bai gian tis sau siui Vil niaus lop še liodar že lio „Žio ge lis“ „Skruz
dė ly čių“ ir „Bi tu čių“ gru pių auk lė ti niai, pe da go gai ir tė ve liai 
or ga ni za vo ak ci ją „Glo bo ki me paukš te lius žie mą“. Šio su ma
ny mo tiks las – su pa žin din ti vai kus ir ben druo me nės na rius su 
Lie tu vo je žie mo jan čiais paukš čiais, ska tin ti jais rū pin tis, glo bo ti.

Žie ma – tik ras iš ban dy mas žie mo ti li ku siems paukš čiams, 
to dėl bū ti na jais pa si rū pin ti. Be to, paukš čių glo ba žie mą – ne 
vien ma lo nu mas jaus tis at lie kant ge rą dar bą, bet ir pui ki ga li
my bė iš ar čiau pa žin ti spar nuo čius, mo ky ti vai kus ge ru mo, at
sa kin gu mo, vaiz džiai pa aiš kin ti gam to je vyks tan čius pro ce sus.

Ty ri nė ji mai gam to je, ste bė ji mai, eks pe ri men tai, už duo tys 
su tei kia ga li my bę kaup ti pa tir tį, nuo dug niau su vok ti gam tos, 
gy vū ni jos pri si tai ky mo ir iš gy ve ni mo svar bą. Per ak ci ją ma žie ji 
su ži no jo, ko dėl rei kia glo bo ti ir le sin ti paukš te lius, ko kių rū šių 

spar nuo čiai lie ka žie mo ti, koks le sa las jiems tin ka mas. Tė ve
liai pa rū pi no mums kan ko rė žių, tau kų ir grū dų mi ši nių. Vai kai, 
auk lė to jų pa de da mi, pa ga mi no ska nu my nų, ku riais pa puo šė 
dar že lio kie me au gan čių me de lių ir krū mų ša kas. Jie pa si ža dė jo 
ne pa lik ti tuš čių le syklų, kas dien kar tu su tė ve liais pa ber ti kuo 
įvai res nio le sa lo. Vai kai taip pat tu rės ne pa mirš ti pa si do mė ti, 
ar prie le syk lų ne si lan ko val ka tau jan čių ka čių, ar ne at skren da 
plėš rių jų paukš čių. Ug dy ti niai ne tik le sins ma žuo sius drau gus, 
bet ir sau gos juos nuo ty kan čių pa vo jų.

Ma nau, kad ge ru mas, skie pi ja mas nuo vai kys tės, iš lie ka 
vai kų šir dy se vi są gy ve ni mą.

TatjanaKORŽAVINA
Vilniausl.-d.„Žiogelis“vyresn.auklėtoja

„Globokimepaukšteliusžiemą“

Kėdainių rajono savivaldybė Kėdainių mokyklaidarželiui „Pu
riena“ sudarė galimybę vykdyti sveikatos rėmimo specialiosios 
programos projektą „Esu sveikas, kai esu judrus, bet saugus 
„Purienoje“. Sumanymo tikslas – propaguoti sveikos gyvense
nos ir saugumo aplinkoje įgūdžius įdomiomis, vaikams patrau
kliomis formomis, įtraukiant į veiklas ir įstaigos bendruomenę. 
Buvo iškelti tokie uždaviniai: formuoti sveikos mitybos įgūdžius 
ir saugumo aplinkoje sampratą, stiprinti fizinį aktyvumą, skleisti 
informaciją tėvams apie mažylių sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Esusveikas,kaiesujudrus Visą laiką mažiesiems ugdytiniams vyko rytinės ir popietinės 
mankštos, drauge gaminome sveikus užkandžius.

„Purienos“ bendruomenė išklausė Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistės Mildos Lukošiūtės paskaitą apie sveiką 
mitybą, jos principus, žalingus maisto produktus. Pirmomis 
rudens dienomis susitikti su vaikais atvyko pareigūnė Aušra  
Pupkutė ir Prevencijos poskyrio specialistė Gintarė Ivaškevičie
nė, policijos bičiulis šuo Amsis. 4 klasės mokiniai ir priešmokykli
nių grupių ugdytiniai žiūrėjo mokomuosius filmukus „Policininko 
Amsio patarimai“. Ikimokyklinių grupių ugdytinius sudomino 
auklėtojų Marytės Mockienės ir Inos Lee inscenizacija „Jonuko 
kelionė į darželį“. Pareigūnės ir bičiulis Amsis pasakojo, kaip 
saugiai pereiti gatvę, kur galima žaisti, važinėtis paspirtuku, 
dviratuku, paaiškino šviesoforo spalvų reikšmes. Šuo Amsis 
kiekvienai grupei padovanojo šviesoforo spalvų balionų. Svečių 
apsilankymas vaikams paliko didelį įspūdį, gerą nuotaiką ir 
suteikė žinių, kurios pravers kasdieniame gyvenime.

Dar rudenį vykome į Gegučių parką. Ten buvo žaidžiami 
įvairūs aktyvūs žaidimai, vyko estafetės, rungtynės, vaišintasi 
sveikais užkandžiais.

Nevalia pamiršti ir „Mažųjų olimpiados“. Į renginį sugužėję 
ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, jų tėveliai, 
svečiai iš lopšeliųdarželių „Varpelis“ ir „Žilvitis“ dalyvavo sporto 
rungtyse, estafetėse, žaidė judriuosius žaidimus. Po varžybų 
visus dalyvius pakvietė lauko dailės studijos. „Mažųjų olimpia
da“ suteikė vaikams džiugių akimirkų, leido pajusti komandinę 
dvasią, sporto teikiamą naudą.

Šis projektas visai Kėdainių mokyklosdarželio „Puriena“ 
bendruomenei suteikė neįkainojamų žinių ir patirties.

DovilėKLIMAVIČIENĖ
ProjektųvadovėKasdienėmažųjųmankšta
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Liau dies iš min tis by lo ja: „Ge riau vie ną 
kar tą pa ma ty ti, ne gu 100 kar tų iš girs ti“. Šia 
iš min ti mi va do vau ja si Ma žei kių r. Tirkš lių dar
že lio „Gi liu kas“ prieš mo kyk li nio ug dy mo gru
pės pe da go gės su sa vo ug dy ti niais. Mažyliai 
ga li mo ky tis ne tik dar že ly je, bet ir už jo ri bų, 
ki to kio je ap lin ko je: mu zie ju je, bib lio te ko je ar 
ki to se įstai go se. Kad vai kas ge riau pa žin tų jį 
su pan tį pa sau lį, įgy tų nau jos pa tir ties, sau giai 
jaus tų si ne tik pa žįs ta mo je ap lin ko je, dar že lio 
pe da go gės kas met or ga ni zuo ja te mi nes iš
vy kas ir eks kur si jas. Ap lan ko mos mies te ly je 
ar ra jo ne esan čios erd vės, anot Dia nos Li
pins kie nės, tu rin čios edu ka ci nę ver tę. Kar tais 
or ga ni zuo ja mos iš vy kos ir už ra jo no ri bų. 
Ke liau ti ska ti na ir ug dy mo įstai gos va do vai, ir 
ug dy ti nių tė ve liai. Su reng ti iš vy ką nė ra la bai 
pa pras ta ir leng va. Čia svar bus vaid muo ten
ka re flek si jai. Rei kia ieš ko ti trans por to, gau ti 
ug dy ti nių tė ve lių su ti ki mus, ap gal vo ti iš vy kos 
pla ną. Su vai kais ap ta ria mi šie klau si mai: 
kur vyk si me, ką ten veik si me, kaip sprę si me 
iš ki lu sias pro ble mas. Prieš iš vyks tant ug dy ti
niams su tei kia ma kuo dau giau in for ma ci jos, 
kad jie ne si jau din tų, jaus tų si sau gūs. Da ly
vau da mi edu ka ci nė se va lan dė lė se, vai kai 
gi li na tu ri mas ži nias, ple čia aki ra tį. Ug do mi 
jų pa žin ti niai, ko mu ni ka vi mo, me ni niai ir so
cia li niai ge bė ji mai.

Pir mą jį šių moks lo me tų pus me tį už si ė mi
mai ne tra di ci nė se erd vė se vy ko ne kar tą. Per 
eks kur si ją į Kre tin gos žie mos so dą ug dy ti niai 
su si pa ži no su au ga lų įvai ro ve, juos ste bė jo, 
ty ri nė jo, ly gi no. Da ly vau da mi Ma žei kių mu
zie ju je vyk do mo je edu ka ci nė je pro gra mo je 
„Duo ne lės ke lias“, vaikai įgi jo ži nių apie 
duo nos ga mi ni mą XX a. pra džio je, įga vo 
prak ti nių įgū džių imi tuo da mi įvai rius dar bus, 
la vi no smul ki ą ją mo to ri ką. Nau jas ži nias 
įtvir tin ti pa dė jo ap lan ky ta Kre tin gos van dens 
ma lū ne įsi kū ru si eks po zi ci ja. Edu ka ci nis už
si ė mi mas Ma žei kių vie šo sios bib lio te kos vai
kų sky riu je – tai in teg ruo ta veik la, ska ti nan ti 
vai kus ty ri nė ti, skai čiuo ti, ly gin ti, skai ty ti. Čia 
ug dy ti niai įgi jo ži nių apie bib lio te ki nin ko pro
fe si ją. Pa žin tį su pro fe si jo mis pra tę sė lan ky
da mie si Kre tin go je įsi kū ru sio je UAB „Va ka rų  
spaus tu vė“. Taip pat per iš vy kas vai kai 
su si pa ži no su el ge sio skir tin go se erd vė se 
tai syk lė mis.

Dar že ly je vyk do mas ben dro vės „Wrig ley“ 
kam pa ni jos „Ma žiau šiukš lių“ pro jek tas, tad 
ap lan ky ti so cia li niai part ne riai – Tirkš lių se
niū ni ja ir kul tū ros cen tras. Pa teik ti klau si mai 
su au gu sie siems apie po pie riaus tau py mą ir 
gau tos in for ma ci jos sklai da drau gams, tė ve
liams for muo ja to kius svar bius įgū džius, kaip 
pa si ti kė ji mas sa vi mi, ge bė ji mas ben drau ti 
su au di to ri ja.

Ug dy mas ne tra di ci nė se erd vė se, nau jos 
ži nios, įspū džiai, ge ros emo ci jos ža di na dar 
di des nį no rą ke liau ti, ieš ko ti nau jų ne tra di ci
nių erd vių, tin ka mų plė to ti prieš mo kyk li nu ko 
kom pe ten ci jas, sėk min gai pa si ruoš ti mo kyk lai. Grį žę iš ke lio nių 
ug dy ti niai ap ta ria, da li ja si įspū džiais: kur bu vo, ką ma tė, pa ty rė, 

Edukacinėsišvykospraplečia 
netradiciniųugdymo(si)erdviųgalimybes

iš gir do, su ži no jo nau jo, kuo pa
pil dė jau tu rė tas te ori nes ži nias, 
as me ni nę pa tir tį. Mes, pe da go
gės, sten gia mės iš si aiš kin ti, ar 
per iš vy ką vai kai pa ten ki no sa vo 
lū kes čius. Jie vi sa da įspū džiais 
apie ke lio nes pa si da li ja su tė
ve liais, daž nai vis ką per tei kia 
kū ry bi niuo se dar buo se.

Il ga me tė pa tir tis lei džia teig
ti, kad ap gal vo tai su pla nuo ta 
iš vy ka pa pil do vai kų ži nias, 
pa de da ge riau įsi sa vin ti mo ko
mą ją me džia gą, la vi na įgū džius, 
for muo ja smal sią, mąs tan čią 
as me ny bę. Štai to dėl ir ant rą jį 
pus me tį pe da go gės yra nu ma
čiu sios ke le tą iš vy kų.

RimaKRIPIENĖ
Mažeikiųr.Tirkšliųdarželio„Giliukas“pedagogė
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Pa lan gos lop še liodar že lio „Nykš tu kas“ ben druo me nė vyk dė 
vai kų sa vi raiš kos pro gra mąpro jek tą „Nuo žai di mo iki vai di ni
mo“. Pro jek tu sie kė me, kad žais da mas vai kas pa jus tų sa ve, 
iš lais vin tų kū ry bi nius ge bė ji mus, vaiz duo tę, įgy tų pa si ti kė ji mo 
sa vo jė go mis.

Nuožaidimoikivaidinimo Pa si tel kė me žai di mą, ku ris vai kams yra na tū ra lus pa sau lio 
pa ži ni mo bū das, kū rė me ir im pro vi za vo me pa gal įvai rias is to ri
jas, ei lė raš čius, dai nas. Pa sa ko se ieš ko jo me iš min ties, mo kė
mės jas sek ti, vai din ti ir įsi jaus ti į vaid me nis. Ga mi no me lė les, 
kau kes, de ko ra ci jas, kos tiu mus ir ak se su a rus. Pa ste bė jo me, 
kad pa ska tin tas, įkvėp tas vai kas su gal vo ja pa čių ne ti kė čiau sių 
is to ri jų, pa sa kų ir vaid me nų. Vie nos gru pės auk lė ti niai, įkvėp ti 
šven ti nio lai ko tar pio ir pro jek to im pro vi za ci jų, pa tys ini ci ja vo 
žai di mąvai di ni mą. Ja me vai di no eg lu tė, do va nų at ne šan tis Ka

Padovanotasmažas 
stebuklas

Lai kas pa lie ka dau gy bę pri si mi ni mų ir pra ėju sių 
šven čių įspū džių... Su di de liu džiaugs mu San ta riš kių 
lop še liodar že lio di rek to rė Jur ga Smuls kie nė ir pe da
go gės pri ta rė iki mo kyk li nio ug dy mo auk lė to jos Dai nos 
Dob ro vols kie nės idė jai da ly vau ti ak ci jo je „Spal vo to 
me duo lio die na“ ir pa do va no ti šiek tiek ši lu mos San
ta riš kių vai kų li go ni nė je be si gy dan tiems vai kams. Ši 
idė ja su ta po su įstai go je įgy ven di na mu pro jek tu „Kas 
ša lia?“, skir tu to le ran cijai ug dy ti. 

Mū sų įstai gos pe da go gų sie kis – iš ug dy ti vai kų 
pa kan tu mą ki to kiam žmo gui. Ki to kiam sa vo iš vaiz da, 
kal ba, el ge siu. Mes ska ti na me vai kus ben drau ti, mo
ko me pa jaus ti ki to nuo tai kas, iš gy ve ni mus, pa ro dy ti 
užuo jau tą nu skriaus tam ar ser gan čiam bi čiu liui. Vie na 
iš mū sų įstai gos ug dy mo(si) stra te gi jų – or ga ni zuo ti 
ak ci jas, pro jek tus, į ku riuos įtrau kia mi ne tik ug dy ti niai, bet ir jų 
šei mos, ki tas lop še liodar že lio per so na las. Vai kai, da ly vau da mi 
to kio po bū džio ren gi niuo se, la biau pri si lie čia prie tik ro gy ve ni
mo. Jie jaut riau ge ba su pras ti ir ver tin ti, kas yra ge ra ir blo ga, 
nu ma ty ti po el gių pa sek mes, tam pa at vi res ni ir nuo šir des ni.

Ak ci jo je „Spal vo to me duo lio die na“ da ly va vo lop še liodar že lio 
pe da go gai, ug dy ti niai ir jų tė ve liai. Iki mo kyk li nių gru pių vai kai 
me duo lius ke pė na muo se, o dar že ly je juos puo šė. Prieš mo

kyk li nė „Rie šu tu kų“ gru pė vir to me duo lių dirb tu ve, ku rio je ug
dy ti niai, įmai šę „ge ru mo ir ši lu mos“, pa tys min kė teš lą, ke pė 
šiuos ska nės tus dar že lio vir tu vė je, puo šė ir ra šė lin kė ji mus. 
Su skai čiuo ti ir su pa kuo ti me duo liai bu vo nu ga ben ti į San ta riš kių 
vai kų li go ni nę. Ma no me, kad at li ko me gra žų dar bą...

VirginijaMATIJOŠIENĖ
VilniausSantariškiųl.-d.priešmokykliniougdymopedagogė

Vai kas, ku riam se ka si, ge ba pri si tai ky ti ap lin ko je, pa si ti ki sa
vi mi, ži no, ko no ri. Vi si tė ve liai sie kia už au gin ti to kį vai ką, bet 
kaip ži no ti, kad jis ug do mas tin ka mai? Jau ni tė vai, au gin da mi 
šiuo lai ki nius Z kar tos ma žy lius, daž nai su si du ria su įvai rio mis 
pro ble mo mis ir ne ži no, kaip jas spręs ti.

Va sa rio pra džio je Vi sa gi no vai kų lop še ly jedar že ly je „Auk
si nis rak te lis“ pra si dė jo 44 va lan dų mo ky mai „Au ki me kar tu“, 
skir ti tė vams ir pe da go gams, ug dan tiems iki mo kyk li nio ir prieš
mo kyk li nio am žiaus vai kus. Mo ky mų tiks las – su teik ti ži nių apie 
vai kų rai dos, ug dy mo, auk lė ji mo ypa tu mus.

Mo ky muo se di de lė pro fe sio na lių švie ti mo pa gal bos spe cia lis
tų (psi cho lo gų, lo go pe dų, spe cia lių jų pe da go gų, tifl o pe da go gų 
ir kt.), iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gų ko
man da (27 lek to riai) da li ja si su kaup ta dar bo pa tir ti mi, at sa ko į 
tė vų klau si mus, pa de da spręs ti iš ki lu sias pro ble mas, pa ta ria, 
kaip ug dy ti sėk mės ly di mą ir lai min gą vai ką. Pa skai tas skai to 
Vi sa gi no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Vai ko tei sių ap sau gos 
sky riaus ve dė jas, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tai ir iki mo kyk li nio 
bei prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gai iš Daug pi lio (Lat vi ja), 
Vil niaus, Ig na li nos, Za ra sų, Vi sa gi no.

Tė vai ir pe da go gai mo ky muo se gi li na ži nias apie iki mo kyk
li nio ir prieš mo kyk li nio am žiaus vai kų rai dą ir jos ypa tu mus, 
ap sau gi nius ir ri zi kos veiks nius, vai ko tei ses ir pa rei gas, 

Mokymaitėvamsirpedagogams„Aukimekartu“

adap ta ci ją lop še ly jedar že ly je, am žiaus kri zes, kal bi nių ge
bė ji mų ug dy mą, dvi kal bys tę, bran dą mo kyk lai, apie ug dy mą 
prieš mo kyk li nė je gru pė je. Da ly viai su ži no, kaip ten kin ti rai dos 
po rei kius ir for muo ti sau gų prie rai šu mą, mo ko si su pras ti vai
kų bai mes, iš gy ve ni mus iš si sky rus tė vams, sis te min gai la vin ti 
pa ži ni mo pro ce sus, auk lė ti vai kus be smur to, juos mo ty vuo ti, 
at pa žin ti ga bius ma žy lius, to bu li na ge bė ji mus dirb ti ko man do je 
su švie ti mo pa gal bos spe cia lis tais ir pe da go gais. Gau tų ži nių 
ir įgū džių de ri nys pa dės tė vams tin ka mai spręs ti kon kre čias 
pro ble mas, iš ky lan čias au gi nant, ug dant ir auk lė jant vai kus.

Tė ve lių ir pe da go gų pa to gu mui mo ky mai iš skai dy ti į 7 se mi
na rus (po du per mė ne sį). Vie nas se mi na ras, ku rio truk mė 6 
aka de mi nės va lan dos, skir tas vie ne riems vai ko me tams. Mo ky
mai ne mo ka mi, vyks va sa rio– ge gu žės mė ne siais. Jie ren gia mi 
lop še ly jedar že ly je „Auk si nis rak te lis“ (Tai kos pr. 20, Vi sa gi nas). 
Pa gei dau jan tiems da ly viams iš duo da mi Vi sa gi no švie ti mo pa
gal bos tar ny bos kva li fi ka ci jos to bu li ni mo pa žy mė ji mai.

Kvie čia me tė ve lius, pe da go gus, vi sus, be si do min čius iki
mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio am žiaus vai kų ug dy mu, ak ty viai 
da ly vau ti mo ky muo se.

DaliaNEKLIUDOVA
Visaginol.-d.„Auksinisraktelis“logopedė,

Visaginošvietimopagalbostarnybosspec.pedagogė,logopedė
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Mū sų se no liai sa ky da vo: 
„Kad duo na bū tų skal si“. O 
tai reiš kia, jog „lin kiu nuo lat 
ant sta lo tu rė ti duo nos“. 
Šian dien vai kai vis ką pa
aiš ki na la bai pa pras tai, 
sa ky da mi, kad kiek vie nas 
ga li nu ei ti į par duo tu vę ir 
nu si pirk ti duo nos. Bet net 
da bar ją už au gin ti ne taip 
jau pa pras ta. Ir tai tik vie na 
iš prie žas čių, ko dėl Aly taus lop še ly jedar že ly je „Vo lun gė
lė“ pra dė jo me mo ky tis gerb ti duo ną. Kar tu su ug dy ti niais 
vyk dė me pro jek tą „Duo na ne per vė ją at ėjo“.

Pro jek tą, ku rį vyk dy da mi sie kė me vai kus su pa žin din ti 
su ru gio gy ve ni mu nuo sė jos iki pjū ties, fi nan sa vo Aly taus 
mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja. Pra dė jo me nuo ru
ge lių sė jos. Sau je lę grū dų į lop še liodar že lio dar žo dir vą 
pa ber ti ga lė jo kiek vie nas. Ru gių lau ko idė ja sim bo li nė – 
sie kė me su kur ti vie tą, ku rio je bū tų ga li ma ste bė ti, kaip 
au ga ru giai. Šį pro ce są vai kai aky lai se kė ir ma ta vo de vy nis 
mė ne sius. Po va sa ros atos to gų ug dy ti nių lau kė už duo tis – 
kuo tau piau pa nau do ti tai, ką už au gi no ma žas ru gio grū das.  

Duonanepervėjąatėjo Pra dė jo me nuo duo nos ke pi mo pa slap ties, ku rią at skleis ti 
pa dė jo Alo vės ben druo me nės vi suo me ni nės or ga ni za ci jos 
„Su sie dai“ edu ka ci nė pro gra ma. Kiek vie nas vai kas su for ma vo 

po ke pa lė lį, pa žy mė jo jį sa vo žen klu ir pa ly dė jo į karš tą 
kros nį. Iš ke pu sią duo ne lę su dė jo ne ap vers da mi, „pa
gir dė“ van de nė liu, už den gė li ni niu au dek lu. Vai kams 
su grį žus, gar dus duo nos kva pas pa skli do po vi są lop
še lįdar že lį ir va ka re pa si ti ko tė ve lius.

Ru gio gy ve ni mas ne si bai gia iš ke pus duo ną. Auk sas
pal viai šiau dai vis trau kė 
akį... 80 vai kų ir 20 pe da go 
 gų mo kė si ga min ti šiau di
nius Ka lė dų eg lu tės žais liu
kus. Mums pa dė jo Lie tu vos 
tau to dai li nin kų są jun gos 
Dzū ki jos sky riaus tau to dai
li nin kė Li na Ža liaus kie nė. 
Tad per gra žiau sias me tų 
šven tes sa lę puo šė me auk
si nio šiau do žais liu kais.

Pen kio li ka mė ne sių ėjo
me duo nos, ru gio ke liu. Šį 
lai ką pa nau do jo me ypač 
tiks lin gai – pa ty rė me, ko dėl 

nuo se no žmo nės su duo na su tik da vo ir iš leis da vo gar bin gą 
sve čią...

Alytausl.-d.„Volungėlė“inf.

lė dų se ne lis ir jas su ran dan tis ka čiu kas. Tai džiu gūs at ra di mai, 
ku rie at ve ria du ris į lai min gą vai kys tę, kū ry bos ir me no pa sau lį.

Žais ti ir vai din ti, su si pa žin ti su te at ro sub ti ly bė mis ug dy ti
nius pa ska ti no ir su si ti ki mas su Klai pė dos te at ro „Li no lė lės“ 
re ži sie riu mi, ak to riu mi Li nu Zu be. Jis ne tik pa ro dė spek tak lį 
„Žu vė jė lis“, bet ir smal sau jan tiems vai kams at sa kė į rū pi mus 
klau si mus. „Žu vė jė lio“ is to ri ja lei do mums ieš ko ti už ko duo tos 
iš min ties apie pa sau lio prieš ta ra vi mus, ne ti kė tu mus, pa vo jus, 
gė rio ir blo gio su si dū ri mą ir kt. „Nykš tu ko“ ir ki tų Pa lan gos mies
to iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gų pe da go gai da ly va vo L. Zu bės ir 
Vi dos Zu bie nės pa skai to jese mi na re „Pa sa kos in ter pre ta vi mo 
ga li my bės“.

Vy res nie ji vai kai vy ko į Klai pė dos lė lių te at rą. Vie ni da ly va vo 
kū ry bi nė je veik lo je „Lė lių te at ro ma gi ja“, kur pa tys ta po te at ro 
da ly viais, kū rė lė les ir vai di no kar tu su ak to riais, su si pa ži no 
su lė lių te at ro kū ry bi niais prin ci pais. Ki ti su si ti ko su pa sa kų 
vei kė jais, žiū rė jo spek tak lį „Ka lė dų se ne lio na me lis“. Iš vy kos į 
te at rą lei do iš ar čiau pa žvelg ti į ma giš ką lė lių, ak to rių ku ria mą 
pa sau lį, pa ben drau ti su drau gais.

Su si ti ki mai su ak to riais, iš vy kos į te at rą ir kū ry bi niai ieš ko ji
mai gru pė se bei lop še liodar že lio 44asis gim ta die nis pa ska
ti no mus kur ti sa vas pa sa kasspek tak lius. Juos ro dė me vie ni 
ki tiems, tė ve liams, do va no jo me „Nykš tu kui“. Ug dy ti niai pa ju to, 
kaip sma gu tap ti ak to riais ir įkū ny ti pa čius ne ti kė čiau sius vaid
me nis: vi rė jų, nykš tu kų, ste buk la da rių, žvė re lių... Per vi suo ti nį 
tė vų su si rin ki mą vai kai sa vo tė ve liams do va no jo im pro vi zuo tus 
mu zi ki nius pa si ro dy mus. Ma žy lių įkvėp ti, ini cia ty vūs „Čiauš
ku čių“ ir „Švel nu kų“ gru pių tė ve liai taip pat įsi trau kė į sma gų 
žai di mą ir sa vo vai kams ro dė pa ruoš tus spek tak lius.

Bai gian tis me tams pro jek to at ra di mais da li jo mės su iki mo kyk
li nio ug dy mo pe da go gė mis. Auk lė to ja Jo lan ta Ja sai tė pri sta tė 
pra ne ši mą „Žai di mas, kaip pa ži ni mo bū das, ne at sie ja ma te at
ri nio ug dy mo da lis“. Ji pa pa sa ko jo, kaip ug dy mo pro ce se tai ko 
te at ri nius žai di mus, vai di na, ku ria spek tak lius, pri sta tė vai kų, 
tė vų ir pe da go gų kur tas lė les. Auk lė to ja Al do na Vens kie nė ro
dė at vi rą veik lą „Vis kas žai di mas ir ne žai di mas“, pe da go gus 
su pa žin di no su prak ti nė mis vai dy bi nės veik los pa nau do ji mo 
ga li my bė mis.

Pro jek te pa kvies ti da ly vau ti Pa lan gos mies to iki mo kyk li nio 
ug dy mo įstai gų, Klai pė dos lop še liodar že lio „Nykš tu kas“ ir 
Kre tin gos mo kyk losdar že lio „Ži bu tė“ pe da go gai. Plė to tos idė

jos, kaip ug dy ti vai kų kū ry biš ku mą im pro vi zuo jant su lė lė mis, 
pasiūlyta da ly vau ti nuo trau kų pa ro do je „Te at ras ki taip“ ir siųs ti 
per veik las už fik suo tas aki mir kas, ku rio se at si spin di vai kų ir 
pe da go gų su kur tos bei ins ce ni zuo tos pa sa kos, ei lė raš čiai, 
vai di ni mai, lė lės.

Sau sį lop še ly jedar že ly je „Nykš tu kas“ pri sta ty ta fo to gra fi jų 
pa ro da „Te at ras ki taip“ ir pro jek tas „Nuo žai di mo iki vai di ni mo“. 
Prieš mo kyk li nio ug dy mo gru pės „Gi ri nu kai“ ug dy ti niai su auk
lė to ja Ona Šlei niu vie ne ro dė spek tak lį „Pa mirš tas gim ta die nis“ 
(pa gal Do nal dą Bis se tą). Vai kai aiš ki no si, kas yra spek tak lis, 
im pro vi za vo pa gal pa sa kas apie var ly tes ir šim ta ko jį, nau do jo 
pa čių pa si ga min tas de ko ra ci jas. Val dor fo gru pės „Švel nu kai“ 
ug dy ti niai do va no jo ins ce ni zuo tą spek tak lį pa gal lie tu vių liau
dies dai ną „Iš ėjo tė ve lis į miš ką“. Auk lė to ja Ok sa na Lia kie nė 
pa ro dė, kaip žais ti rit mi nius, mu zi ki nius, pirš tu kų žai di mus.

Džiau gia mės, kad vyk dy ta vai kų sa vi raiš kos pro gra ma
pro jek tas pa ska ti no ben druo me nę, so cia li nius part ne rius 
kur ti ir im pro vi zuo ti drau ge. Vai kams tai bu vo at ra di mų ir kū
ry bos lai kas. Ne abe jo ja me, kad iš lais vin ti kū ry bi niai ge bė ji mai  
pa ska tins im tis nau jų ini cia ty vų ir idė jų, glau džiai ben dra dar
biau ti.

RamintaGRIŠONIENĖ
Auklėtoja
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Ge ros spe cia ly bės už sie nio kal bos ži nios – bū ti na są ly ga 
ver slo, trans por to ar pa slau gų sek to riaus spe cia lis tams, sie
kian tiems sėk min gai kon ku ruo ti šian die nė je dar bo rin ko je. At
si žvelg da mas į glo ba lios ir mo der nios vi suo me nės po rei kius, 
Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen tras sie kia to bu lin ti ir at nau jin ti 
pro fe si nės už sie nio kal bos mo ky mo sis te mą.

2015–2017 m. ši pro fe si nio mo ky mo įstai ga įgy ven di na 
pro gra mos „Nord plus Adult“ tarp tau ti nį pro jek tą „Ino va ty vus 
pro fe si nės už sie nio kal bos mo ky mas – rak tas į su au gu sių jų 
mo ky mo si mo ty va ci ją“.

JAUČIAPoREIKįToBULĖTI

„Tiek mes, tiek ki tos pro jek te da ly vau jan čios or ga ni za ci jos 
su lau kia me di de lio su au gu sių mo ki nių su si do mė ji mo ver slo, 
trans por to, pa slau gų sek to riaus spe cia ly bė mis. Mo ki niai ti ki si 
gau ti pa čią nau jau sią in for ma ci ją, prak ti nės pa tir ties, – tei gia 
pro jek to ko or di na to rė, Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen tro 
(Kė dai nių PRC) an glų kal bos mo ky to ja me to di nin kė Au ri ma 
Ba jo rū nie nė. – Tad no ri me pa reng ti spe cia lis tus, tu rin čius ge
rus pro fe si nės už sie nio kal bos skai ty mo, ra šy mo ir kal bė ji mo 
įgū džius, kad jie ga lė tų lais vai kon ku ruo ti dar bo rin ko je.“

Kar tu su pro jek to part ne riais iš Lat vi jos ir Es ti jos sie kia ma 
pa grin di nio re zul ta to – su kur ti tris pro fe si nės už sie nio kal bos 
(trans por to, ver slo ir pa slau gų) mo ky mo mo du lius elek tro ni nė je 
erd vė je ir iš leis ti po pie ri nį jų va rian tą. Šie in te rak ty vius me to dus 
įtrau kian tys mo du liai bus nau do ja mi pro fe si nės an glų kal bos 
mo ky mo pro ce se.

Projektotikslai:
 � Stip rin ti ry šį tarp su au gu sių jų mo ky mo si ir pro fe si nės 
veik los.
 � Ska tin ti su au gu sių jų mo ky mą ir mo ky mą si pri si tai kant prie 
mo der nė jan čios vi suo me nės iš šū kių, nau do jant pa žan gius 
mo ky mo(si) me to dus.
 � Ska tin ti tiks li nių gru pių ben dra dar bia vi mą su au gu sių jų 
mo ky mo pro ce se.

PARTNERĖS–BALTIJoSšALYS

Kė dai nių PRC ko or di nuo ja ma me pro jek te da ly vau ja trys 
part ne riai iš Lat vi jos: Edu ka ci nių ino va ci jų die gi mo cen tras, 
Lat vi jos uni ver si te tas, su au gu sių jų mo ky mo cen tras „Hei ro“, 
taip pat – Es ti jos Per nu su au gu sių jų gim na zi ja.

Kė dai nie čiai at sa kin gi už trans por to sri ties spe cia ly bės už sie
nio kal bos mo ky mo mo du lį, Lat vi jos uni ver si te tas – už ver slo, o 
es tai – už pa slau gų ir ap tar na vi mo sri ties spe cia ly bės už sie nio 
kal bos mo ky mo mo du lius.

Pa grin di ne pro jek to tiks li ne gru pe įvar di ja mi be si mo kan tys 
su au gu sie ji, bet re zul ta tus – tie sio giai ar ne tie sio giai – pa jus 
ir pro fe si jos mo ky to jai, darb da viai, so cia li niai part ne riai, vie tos 
ben druo me nė.

Pro jek tas fi nan suo ja mas iš Eu ro pos Ko mi si jos lė šų.

TYRIMASATSKLEIDĖBENDRADARBIAVIMoSVARBą

Jau per pir mą jį pro jek to part ne rių su si ti ki mą Ry gos uni ver si te
te pri ei ta prie ben dros nuo mo nės: tam, kad ga lu ti nis pro duk tas 
su au gu siam mo ki niui bū tų įdo mus ir nau din gas, svar bu pa reng ti 
me to do lo gi ją, ku ri jį mo ty vuo tų, pa leng vin tų mo ky to jų dar bą ir 
ten kin tų darb da vių po rei kius.

Ženg tas pir ma sis žings nis – 2016 m. va sa rio– ko vo mė ne
siais at lik tas ty ri mas „Su au gu sių jų už sie nio kal bos mo ky mo si 

Būsimiejispecialistaiužsieniokalbosmokysispažangiai

mo ty va ci ja ir po rei kiai“. Ty ri mo tiks las – iš tir ti pro fe si nės sri ties 
už sie nio kal bos ži nių po rei kį ir mo ky mo si mo ty va ci ją. Ti ria mą ja 
ai be bu vo pa si rink ti Lie tu vos, Es ti jos, Lat vi jos darb da viai, pro
fe si jos ir an glų kal bos mo ky to jai, su au gę mo ki niai. An ke ta vi
mas vy ko in ter ne tu, spe cia liai pro jek tui su kur to je elek tro ni nė je 
plat for mo je.

„At lie kant ty ri mą, iš ryš kė jo mo ky mo įstai gos ir darb da vių 
ben dra dar bia vi mo svar ba. Kai darb da vys da ly vau ja mo ky mo 
pro ce se, mo ki niui leng viau pri si tai ky ti dar bo rin ko je, – tei gė 
di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui Ol ga Za bors kie nė. – An glų 
kal bos mo ky to jams svar bu ben dra dar biau ti tiek su pro fe si jos 
mo ky to jais, tiek su darb da viais, kad bū tų pa siek ti aukš čiau sie ji 
mo ky mo(si) re zul ta tai ir at ras tos svar biau sios te mos bei ter mi
nai, ku rių rei kės bū si mo je dar bi nė je ap lin ko je.“

At lie kant ty ri mą, taip pat iš ryš kė jo, kad an glų kal bos mo ky
to jai, mo ky da mi pro fe si nės už sie nio kal bos, dau giau dė me sio 
ski ria kal bė ji mo įgū džiams la vin ti. Darb da vių nuo mo nė su ta po: 
kal bė ji mo įgū džius nu ro dė kaip pa čius svar biau sius dar bi nė je 
ap lin ko je.

PARENGĖMoKYMoMoDULIUS

Šio ty ri mo re zul ta tai, ku riais vė liau bu vo re mia ma si ren giant 
pro fe si nės už sie nio kal bos mo du lių tu ri nį, per nai ba lan džio  
5–8 d. pri sta ty ti ir ap tar ti Per nu su au gu sių jų gim na zi jo je per 
ant rą jį pro jek to part ne rių su si ti ki mą. Ap ta rus mo du lių struk tū
rą, ap im tį, te mas, for mą, va sa rą ir ru de nį pro jek to da ly viai ki bo 
į dar bą, ku rio re zul ta tus pri sta tė gruo džio 7 d. Kė dai niuo se 
su reng ta me tarp tau ti nia me se mi na re „Ino va ty vūs pro fe si nės 
an glų kal bos mo ky mo(si) me to dai“.

Per nu su au gu sių jų gim na zi jos pro jek tų ko or di na to rė Ul la 
Leh tsa ar, vo kie čių ir an glų kal bos mo ky to ja Eve Zek ker pri sta tė 
mo du lį „Pa slau gų ir ap tar na vi mo sri ties spe cia ly bės už sie nio 
kal ba“. Lat vi jos uni ver si te to pro fe so rėasis ten tė An na Sta vic ka 
pri sta tė mo du lį „Ver slo sri ties spe cia ly bės už sie nio kal ba“, o Kė
dai nių PRC an glų kal bos mo ky to ja me to di nin kė A. Ba jo rū nie nė 
ir di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui O. Za bors kie nė – mo du lį 
„Trans por to sri ties spe cia ly bės už sie nio kal ba“.

Šių me tų sau sio– ko vo mė ne siais mo du liai, pa skelb ti elek
tro ni nė je erd vė je, bus iš ban do mi prak tiš kai. Jie taip pat bus 
sau go mi pro jek to elek tro ni nė je plat for mo je, ku rią su kū rė Edu ka
ci nių ino va ci jų die gi mo cen tras. Ga lu ti niai re zul ta tai ir jų sklai da  
bus ap ta ria mi ki tą met Lat vi jo je vyk sian čia me part ne rių su si
ti ki me.

Se Mi na re –APIENAUJoVIšKUSMEToDUS

Per tarp tau ti nį se mi na rą Kė dai niuo se pro jek te da ly vau jan čių 
ša lių at sto vai da li jo si ver tin go mis įžval go mis, kaip tai ky ti pa
žan gius mo ky mo ir mo ky mo si me to dus. Švie ti mo ir ino va ci jų 
cen tro (Latvija) an glų kal bos mo ky to ja In ga Lie pa pri sta tė me
to dus, pa de dan čius leng viau mo ky tis ra šy ti, o lek to rės As ne 
Tir zi tis ir Gu na Ras na ca – už sie nio kal bai mo ky ti nau din gus 
in ter ne ti nius šal ti nius. Su au gu sių jų mo ky mo cen tro „Hei ro“ 
at sto vės ap ta rė pro jek ti nę ir kū ry biš ku mo tech ni ką mo ky mo 
pro ce se, Kė dai nių PRC vy res ny sis an glų kal bos mo ky to jas 
Žil vi nas Ka po čius pri sta tė spe cia ly bės už sie nio kal bos mo ky
mo ga li my bes nau do jant „Mo od le“ plat for mą. Kau no ko le gi jos 
lek to rė Ie va Bra zaus kai tėZu ba vi čie nė pa sa ko jo apie X, Y ir Z 
kar tų mo ky mo ypa tu mus, o lek to rė As ta Pu kie nė – apie tu ri nio 
ir kal bos in teg ra ci ją mo kant ver slo an glų kal bos gra ma ti kos.

Projektodalyviųinf.
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Mo kyk lo se, ku rio se la vi na mi spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių 
vai kai, daž nai su si du ria ma su ug dy mo tu ri nio in di vi du a li za
vi mo, pri tai ky mo mo ki niams, tu rin tiems sun kių, daž nai kom
plek si nių ne ga lių, pro ble ma. Šį dar bą ap sun ki na sis te mi nių 
mo ky mo prie mo nių trū ku mas. Yra ir ki ta, po zi ty vio ji, me da lio 
pu sė: čia mo ky to jas ga li dirb ti itin kū ry biš kai ir lanks čiai, nes jis 
nė ra įspraus tas į griež tus rė mus ati tik ti nu sta ty tus stan dar tus. 
Po rei kis siek ti ge res nių re zul ta tų ne abe jo ti nai iš lie ka, to dėl 
pe da go gams nuo lat ten ka ieš ko ti bū dų, pa de dan čių pa į vai rin ti 
ug dy mo pro ce są, pa da ry ti jį pa trauk lų mo ki niams, tu rin tiems 
įvai rių in te lek to su tri ki mų.

Ši la lės su au gu sių jų mo kyk lo je jau penk tus me tus įkur tos 
spe cia lio sios (la vi na mo sios) kla sės. Čia daž nai dir ba ma tai kant 
pro jek tų me to dą, re mia ma si iš ban dy ta veiks min ga prie mo ne, 
pa de dan čia pa žin ti sa ve ir to bu lė ti, – pa ty ri mi ne prak ti ka. Mo
kyk lo je vyk do mi ne di de li pro jek tai ne pre ten duo ja į aukš tus 
rei ka la vi mus ke lian čius moks li nius dar bus, ta čiau jie lei džia 
pa gi lin ti mo ki nių tu ri mas ži nias, pa de da įsi sa vin ti nau ją in for
ma ci ją, la vi na po jū čius ir ge bė ji mus.

Įsi ti ki no me, kad įvai rio mis edu ka ci nė mis veik lo mis pa pil
dy tas mo ky mo pro ce sas tu ri ne abe jo ti ną pri dė ti nę ver tę. Per 
mo kyk lo je vy ku sius pro jek tus „Mar gas pal vis ru duo“, „Me džiai 
tarp mū sų“ mo ki niai, ste bė da mi gam tą ir jo je vyks tan čius po
ky čius, rink da mi la pus, iš ban dy da mi jų sa vy bes, pieš da mi, 
ga min da mi dar be lius, min da mi ir kur da mi mįs les, žais da mi 
žai di mus, gi liau pa ži no ar ti miau sią ap lin ką. Pro jek to „Tau to sa
kos skry ne lė“ veik los lei do mū sų ug dy ti niams ati džiau pa žvelg ti 
į tau to sa kos lo by ną. Daug emo ci jų ir įspū džių su tei kė tęs ti nis 
pro jek tas „Sa vai tės ko das“, per ku rį mo ki niai ne tik iš ban dė 
dau gy bę įvai rių edu ka ci nių veik lų (pie šė įvai rio mis tech ni ko mis, 
ga mi no šo ko la dą, ke pė duo ną, pri žiū rė jo žir gus ir kt.), bet ir ap
lan kė ne ma žai Lie tu vos mies tų bei vie to vių: Šiau lius, Kre tin gą, 
Klai pė dą, Tel šius, Rie ta vą ir kt. Vi sos vyk dy tos veik los ža di no 
mo ki nių smal su mą, bu vo lau kia mos ir no riai at lie ka mos. Prie 
pro jek ti nės veik los pri si dė jo ir mo kyk los ug dy mo kar je rai spe
cia lis tė, ku rios dė ka ugdytiniai su si pa ži no su po li ci jos dar bu, 
ap si lan kė gais ri nė je, dar bo bir žo je ir pan.

Mo ki nių sa vi raiš kai iš nau do ja mi ne for ma lio jo švie ti mo už si
ė mi mai. Darbš čių jų ran kų bū re lio na riai pa ga min tus dar be lius 
par duo da mu gė se, kur ne tik mo ko si gra žiai pa teik ti sa vo kū
ri nė lius, bet ir įgy ja ele men ta rių skai čia vi mo įgū džių. Mo ki niai 
no riai da ly vau ja vai kų te at ro už si ė mi muo se. Spek tak liu kai 
pa ro do mi tė ve liams, ben dra am žiams per įvai rias šven tes, ren
gi nius. Ši veik la vai kams ne pa pras tai nau din ga: su si ta pa ti nę 
su vaid me niu leng viau iš moks ta ne su dė tin gus teks tus, drą siau 
kal ba, kar tu la vi na ma jų me ni nė raiš ka, ska ti na ma in di vi du a li 
dva si nė, emo ci nė, so cia li nė rai da.

Ne tra di ci niai dar bo me to dai – pui kūs pa gal bi nin kai ir ben
dra dar biau jant su tė vais. Šven tės taip pat ga li bū ti ren gia mos 
ki taip. Pa vyz džiui, per Šei mos die ną vy ko vik to ri na, ku rio je 
„ko vo jo“ ma my čių ir vai kų ko man dos. Džiu gu, kad lai mė jo abi 
pu sės: įgy ta nau jų ži nių, gerų emo ci jų.

No ri si pa si džiaug ti, kad mo kyk los ini cia ty va, ben dra dar
biau jant su Ši la lės švie ti mo pa gal bos tar ny ba, bu vo su reng tas 
ne tra di ci nis pie ši nių kon kur sas „At vi ru kas my li mam žmo gui“. 
Ja me kaip ly gia ver čiai varžovai da ly va vo spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių tu rin tys mo ki niai iš Ši la lės ra jo no, Tau ra gės, Skaud vi
lės spe cia lių jų mo kyk lų. Mo ki niai, daž nai dėl ne ga lios sun kiai 
val dan tys tep tu ką, pa ro dė tu rin tys sa vi tą po žiū rį ir su vo ki mą: 
nuo šir džiai ir sub ti liai pa vaiz da vo mei lę sa vo ar ti mie siems, itin 
sten gė si ir lau kė kon kur so fi na lo.

Šian dien, kai vis daž niau kal ba ma apie so cia li nio ir emo ci nio 
ug dy mo svar bą, tei gia mą jo įta ką vai kų sa vi jau tai, ug dy mo me

Formųirbūdųįvairovėugdantspecialiųjųporeikiųmokinius

to dai, lei džian tys pa tir ti, įsi trauk ti, veik ti, tam pa vis ver tin ges ni. 
Įvai rūs ne tra di ci niai bū dai pa de da ug dy ti as mens in di vi du a lu
mą, sa va ran kiš ką in te re sų ir spren di mų pa ieš ką, kū ry biš ku mą, 
so cia lu mą. Jie yra pri im ti ni ir ska tin ti ni ug dant spe cia lių jų ug
dy mo si po rei kių tu rin čius mo ki nius, nes pa de da mo kyk lai siek ti 
pa grin di nio tiks lo – aukš tes nės ug dy mo ko ky bės.

JovitaKIRŽGALVIENĖ
Šilalėssuaugusiųjųm-klosdirektorėspavaduotojaugdymui

EditaPĖLIKIENĖ
Specialiosios(lavinamosios)klasėsvyresn.mokytoja

Projektas„Savaitėskodas“.Apsilankymasožkųūkyje

Edukacinėpamoka„Duonutėskelias“

Projekto„Rudenėlis“akimirka
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Klai pė dos vai kų lais va lai kio cen tro klu bo „Lieps ne lė“ eko
no mi kos bū re lio „Eko no mi ka ak ty viau“ na riai su mo ky to ja 
eks per te Lai mu te Ge giec kie ne lai mė jo pir mą ją vie tą Lie tu vos 
ban ko na cio na li nia me fi nan si nio raš tin gu mo kon kur se „Jau na 
pi ni gi nė“. Ma žų jų eko no mi kos bū re lio ug dy ti nių ko man dą „Eko
no miu kai“ su da rė 14 mo ki nių. Jau nie ji eko no mis tai var žė si 1–4 
kla sių am žiaus ka te go ri jo je, ku rio je su si run gė dau giau nei 100 
ko man dų iš vi sos Lie tu vos.

Įvei kę pir mą jį eta pą cen tro ug dy ti niai pa te ko į ant rą jį, ku
ria me bu vo nu ma ty ta kū ry bi nė už duo tis. Ko man dai rei kė jo 
su kur ti ani ma ci nio fil mo, pa sa kos ar vai di ni mo sce na ri jų fi nan
sų val dy mo te ma ir pa reng ti jo „kad ruo tę“ – vi zu a lų is to ri jos  
sce na ri jų. At lie kant šią už duo tį pa tir ti mi da li jo si ir pa ta ri mų  

Klaipėdosvaikųlaisvalaikiocentro„Ekonomiukai“– 
nugalėtojai

ne gai lė jo ne for ma lio jo švie ti mo ren gi nių or ga ni za vi mo mo ky
to ja Jus ti na Vaikš no rai tė. „Eko no miu kai“ pri sta tė pa mo kan čią 
tė vo Ban ko ir jo vai kų – Pi ni gi nės, Biu dže to ir Tau pyk lės – gy
ve ni mo is to ri ją, ku rios pa grin di nė min tis – leng vai gau na mi  
pi ni gai lai mės ne at ne ša, kiek vie nas pa si rin ki mas tu ri sa vo 
kai ną.

Da ly vau da mi kon kur se mo ki niai pa gi li no fi nan si nio raš tin
gu mo ži nias, pa pil dė žo dy ną eko no mi kos ter mi nais, mo kė si 
val dy ti sa vo fi nan sus, ug dė ben dra vi mo ir pa gar bos vie nas 
ki tam įgū džius. Klai pė dos vai kų lais va lai kio cen tro ben druo
me nė ne sle pia džiaugs mo ir di džiuo ja si mo ky to ja bei kon kur so 
nu ga lė to jais.

EditaGRIKŠAITĖ

Mo ky mo tiks lai, mo ko mų jų da ly kų 
tu ri nys ir pa ti švie ti mo sis te ma šian die
nia me pa sau ly je spar čiai kin ta, to dėl 
nau ji mo ky mo si bū dai ir prie mo nės yra 
vi sa da bū ti ni... Vie nin te lė ša ly je Šiau lių 
lo go pe di nė mo kyk la, ku rio je ug do mi vai
kai, tu rin tys kal bė ji mo ir kal bos su tri ki mų, 
vyk do „Eras mus+“ stra te gi nės mo kyk lų 
part ne rys tės pro jek tą „Aš ga liu, tu ga li, 
kar tu mes ga li me dau giau“ (angl. „I Can 
Do It, You Can Do It, but To get her We 
Can Do It Bet ter“), ku ris fi nan suo ja mas 
iš Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų. 
Pa grin di nis šio pro jek to tiks las – su kur ti ir į ug dy mo pro ce są 
įdieg ti in te rak ty vią vai kų so cia li za ci jos pro gra mą, su si de dan
čią iš ge ro sios pe da go gi nės prak ti kos pa vyz džių, pa žan gių 
me to dų ir prie mo nių.

Tarp tau ti nia me pro jek te mo kyk los ben druo me nė da ly vau ja 
jau ant rus me tus ir ben dra dar biau ja su mo kyk lo mis part ne rė
mis iš Slo vė ni jos, Tur ki jos ir Ita li jos. Tri jo se iš ke tu rių pro jek te 
da ly vau jan čių ug dy mo įstai gų vi si mo ki niai tu ri di de lių spe cia
lių jų po rei kių (au tiz mo spek tro su tri ki mų (Tur ki ja), kal bė ji mo ir 
kal bos su tri ki mų (Lie tu va), kur tie ji ir ne pri gir din tys (Slo vė ni ja). 
Šis pro jek tas iš skir ti nis tuo, kad jį įgy ven di nant ben dra dar biau ja 
mo ky to jai, ku rie, da ly da mie si ge rą ja pa tir ti mi, ku ria po zi ty vią 
mo ky mo si ap lin ką, ana li zuo ja mo ki nių po rei kius, jų ge bė ji mus, 
pa ži ni mo ga li my bes, sie ja tai su ben druo ju ug dy mu ir ban do 
ras ti veiks min giau sias edu ka ci nių veik lų for mas, tin kan čias įvai
rioms mo kyk loms, neat si žvel giant į jų spe ci fi ką. Mi nė tos for mos 
ap ra šy tos in te rak ty vio je so cia li za ci jos ug dy mo pro gra mo je, ku ri 
pa dės stip rin ti mo ki nių mo ty va ci ją, tei gia mą el ge sį ir for muos 
ge rą ug dy mo įstai gos įvaiz dį. Pro gra ma taip pat pa dės  ge rin ti 
mo kyk los mik ro kli ma tą.

Vyk dant pro jek tą or ga ni zuo ja mos įvai rios pa pil do mos veik los, 
pa vyz džiui, at vi rų du rų die nos, per ku rias vi sa ben druo me nė da
ly vau ja ben dro se veik lo se, taip stip rin da ma tar pu sa vio ry šį, or
ga ni zuo ja mos kū ry bi nės dirb tu vės, dis ku si jos, ypač nau din gos 
tė vams, ku ria mi ge ro sios pe da go gi nės prak ti kos vaiz do kli pai, 
juos ku riant, fil muo jant ir re ži suo jant da ly vau ja pa tys mo ki niai.

Lie tu va ir Tur ki ja sa vo ša lyse jau or ga ni za vo po vie ną su
si ti ki mą, per ku riuos vyko se mi na rai. Juo se bu vo klau so mi 
spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos kur sai, skai to mos 
pa skai tos apie po zi ty vio sios psi cho lo gi jos tai ky mą mo kyk lo se, 
plė to ja mos pe da go gų ben dro sios ir pro fe si nės kom pe ten ci
jos. In te rak ty viuo se se mi na ruo se da ly viai prak tiš kai iš ban dė 

Ašgaliu,tugali,kartumesgalimedaugiau

įvai raus ko man di nio dar bo, ly de rys tės, 
spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos 
me to dus bei bū dus, lan kė si įvai raus ti po 
ug dy mo įstai go se, da li jo si pro fe si ne pa tir
ti mi. Per šiuos su si ti ki mus bu vo die gia mi 
pa žan gūs ug dy mo me to dai, ska ti na mas 
kū ry biš ku mas, da ly ta si ge rą ja pa tir ti mi.

Bai gia mie ji pro jek to mo ky mai Ita li jo je 
bu vo skir ti mo ty vuo ja mo jo ver ti ni mo as
pek tams nag ri nė ti ir po zi ty vaus po žiū rio 
bei ug dy mo pro ce so sėk mės są sa joms 
ap tar ti. Vai kys tės ir po zi ty vio sios psi cho
lo gi jos eks per tas, en tu zias tas psi cho lo

gas Di mit ri jus Ban da (Nak lo, Slo vė ni ja) mo ky mų da ly viams 
pri sta tė įvai rius ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo me to dus bei tech ni kas, 
ku rio mis ne tik kon sta tuo ja me vai kų pa sie ki mus, bet ir mo ty vuo
ja me juos siek ti to les nės sėk mės. Pe da go gės An dre ja Haf ner 
Krek ir Tin ka Ber ton ce li (Liub lia na, Slo vė ni ja) ko le goms pa ro
dė prak ti nius už si ė mi mus, skir tus sa vi re gu lia ci jos ir em pa ti jos 
įgū džiams la vin ti.

Įgy ven din da mi šį pro jek tą, pe da go gai su kū rė ne tik so cia li nių 
įgū džių ug dy mo pro gra mą, ge ro sios ug dy mo prak ti kos pa tir ties 
rin ki nį, bet ir iš sa mią me to di nę ba zę. Vi si su si do mė ję pe da
go gai vir tu a lio je mo ky mo si ap lin ko je ga lės ras ti po zi ty vio sios 
psi cho lo gi jos pa skai tų kon spek tus, už si ė mi mų pla nus, vaiz do 
įra šus sa vęs pa ži ni mo, sa vi re gu lia ci jos, po zi ty vaus po žiū rio, 
em pa ti jos, ko mu ni ka ci jos ir ben dra dar bia vi mo te mo mis.

Prie pro jek to sėk mės reikš min gai pri si dė jo mo kyk lų ben druo
me nės. Pa sak ak ty viai ren gi niuo se ir po zi ty vio sios psi cho lo gi jos 
už si ė mi muo se da ly va vu sių pe da go gų, vai kai smal siai ir no riai 
at li ko už sie nio mo ky to jų pa reng tas už duo tis, žai dė ben dra
am žių iš Ita li jos, Slo vė ni jos ir Tur ki jos pa mėg tus žai di mus, ne
kan triai lau kė ben drų šven čių. Tė vų nuo mo ne, pro jek to veik los 
su ar ti no ir su stip ri no mo kyk los ben druo me nę.

Pro jek tas baig sis moks li neprak ti ne kon fe ren ci ja, ku ri vyks 
šių me tų ba lan dį Liub lia no je (Slo vė ni ja). Šia me tarp tau ti nia me 
ren gi ny je da ly vaus ke li šim tai pe da go gų ir ug dy mo po li ti kos 
spe cia lis tų iš Slo vė ni jos, Lie tu vos, Tur ki jos ir Ita li jos.

RūtaLANAUSKIENĖ
Mokyklosdirektorė

ŽivilėNAKČIūNIENĖ
Ikimokykliniougdymoskyriausvedėja

IevaJUOZAPAVIČIūTĖ
Mokytoja
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Knygeliųvaikamsserija Kny ge lių vai kams se ri jos „Į gam tą!“ su ma ny to ja Ni jo lė De
gu tie nė nu pieš ti iliust ra ci jas pa kvie tė duk rą Eg lę De gu ty tę. 
Ži no jo, kaip ji su ge ba tiks liai per teik ti smul kiau sias de ta les ir 
kaip tik ro viš kai mo ka pa vaiz duo ti gam tą. Tam bu vo pa si rink tas 
pa pras tas pieš tu kas ir ak va re lė. Kny ge lės kur tos kon sul tuo jan
tis su bio lo gi jos moks lų dak ta re Gied re Kmi tie ne.

Lei di nu kams pa rink tas sto ras po pie rius, kie tes nis vir še lis, 
kad ne taip grei tai su sig lam žy tų. Ei liuo ti teks tai at spin di au ga lo 
vaiz dą, leng vai su pran ta mi. Kny ge les ga li ma pa lik ti bro liu kui ar 
se su tei, nes tai, kas pa vaiz duo ta, ne sens ta ir ne kei čia sa vy bių.

„MikasirMarėuogauja“
Pa veiks luo se iš ar ti pa vaiz duo tos uo gos, o už jų esan tis 

gam tos vaiz das – tik ro viš kas, au to rių su ma ny mu ja me nė ra 
mies to ap raiš kų ir ci vi li za ci jos pa sie ki mų. 
„MikasirMarėrenkagėles“
Prieš tre jus me tus se ri jos su ma ny to ja iš lei do kny gą apie 

pie vų ir lau kų gė les, o jau pen ke rius me tus ku ria lau ko gė lių 
puokš čių ka len do rius. Tad šioje kny ge lė je su pa žin di na ma su 
21 Lie tu vos lau kų gė le. Pra de da ma nuo žy din čių pa va sa rį, bai
gia ma jau ru de niui bū din go mis gė lė mis. Toks tu ri nio ir vaiz do 
pa tei ki mas reikš min gas edu ka ci ne pras me. 

Kny ge lių pa bai go je – ro dyk lės, ku riose pateikti augalų pieši
niai ir su ra šy ti lie tu viš ki bei lo ty niš ki pa va di ni mai.

Kny ge lės pra vers drau ge su vai kais ty ri nė jant žy din čias pie
vas, upe lio ar eže ro pa kran tes.

Šian dien, jau sau sio pa bai go je, ga vau pra ne ši mą apie siun
ti nį iš Lie tu vos. Pa što sky riu je tar nau to ja man įtei kė ga na sto rą 
pa kuo tę. Kaip nu ste bau, kai ati da riau tą siun ti nį! Ja me bu vo 
be veik šim tas at vi ru kų iš vi sos Lie tu vos. Šiuo se at vi ru kuo se 
pa tys šil čiau si lin kė ji mai ir svei ki ni mai Si bi ro lie tu viams šv. Ka
lė dų pro ga. Taip mes pa tys sa ve va di na me – Si bi ro lie tu viai, 
trem ti nių pa li kuo nys.

1956 m. tar si at ga vus tra pią lais vę, daug lie tu vių iš ėjo iš ka
lė ji mų ir la ge rių. Ne ma žai jų grį žo į Lie tu vą, iš va žia vo iš Si bi ro. 
De ja, ne vi siems pa vy ko įsi tvir tin ti Lie tu vo je grį žus iš trem ties. 
Ne tu rė da mi kur gy ven ti ir ne gau da mi nor ma laus dar bo, kai 
ku rie lie tu viai grį žo at gal į Si bi rą. Da bar skai čiuo ja ma, kad 
vi so je Ru si jo je gy ve na apie 50 tūkst. lie tu vių, dau giau sia tai 
miš rių šei mų pa li kuo nys. Dau ge ly je Ru si jos re gio nų vei kia 
li tu a nis ti nės mo kyk los. Šiais me tais 
Kras no jars ko kraš tą ap lan kė 
pro jek to „Mi si ja Si bi ras“ da
ly viai. Jie tvar kė trem ti nių ka
pa vie tes. Šis pro jek tas pa dė jo 
Lie tu vos vi suo me nei dau giau 
su ži no ti ir apie Si bi ro lie tu vius.

Nors ir la bai il gai ke lia vo ši tie 
trum pu čiai laiš ke liai iš Lie tu vos 
į Si bi rą (vos ne pus an tro mė ne
sio), bet vis gi at vy ko ir su tei kė 
mums daug džiaugs mo! Čia ne 
tik laiš kai, bet ir sa vo ran ko mis 
pa da ry ti at vi ru kai, pie ši niai... 
Mums pa ra šė įvai rių kla sių mo ki
niai, mo ky to jai, tik gai la, kad ma žai 
kas nu ro dė sa vo mies tą, kai mą, 
mo kyk lą ir ne ga li me jiems vi siems 
as me niš kai pa dė ko ti.

LašelisLietuvossaulėsnukritoantSibirožemės

Bet čia, Si bi re, lyg nu kri to la še lis Lie
tu vos sau lės... Kras no jars ko lie tu viai no ri 
vi siems nuo šir džiai pa dė ko ti.

Ir Jums, mie lie ji Lie tu vos mo ki niai ir mo
ky to jai, „Mi si ja Si bi ras“ da ly viai, lin ki me vil
tin gų, džiaugs min gų ir der lin gų me tų, ge rų 
moks lų ir pra smin gų dar bų dėl lie tu vy bės.

SveikinameLietuvosvalstybės
atkūrimodienosproga!
Lietuviaisesamemesgimę,
lietuviaisturimeirbūti!

SauliusSIDARAS

Dau giau in for ma ci jos ra si te in ter ne to pus la py je – www.ni jo le de gu tie ne.lt.
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Min tys ir įvy kiai

Mokiniųrankoseatgijędaiktaipasakojo
gy ve ni mo ir mir ties is to ri jas

Tarp tau ti nę ho lo kaus to au kų at mi ni mo die ną Tarp tau ti nė 
is to ri nio tei sin gu mo ko mi si ja kar tu su Bal bie riš kio pa grin di ne 
mo kyk la pa kvie tė į na cio na li nę mo kyk lų ben druo me nėms skir tą 
kon fe ren ci ją „Is to ri jas pa sa ko ja daik tai“. Ren gi nys or ga ni zuo tas 
jau šeš tus me tus. Šie met mo ki niai rin ko si Bal bie riš kio mies te
ly je, ku ris iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro lit va kams bu vo ži no mas 
kaip „Bal bi ris hok štet las“. Ren gi nio tiks las – puo se lė ti is to ri nę 
at min tį, pri si min ti kles tė ju sias Lie tu vos žy dų ben druo me nes, 
jų kul tū ri nį, eko no mi nį ir so cia li nį pa li ki mą, tra giš ką lem tį. Kon
fe ren ci jo je pa ro dy ti spek tak liu kai, me ni nės ins ce ni za ci jos. 
Vaizdus pa dė jo at kur ti iš li kę daik tai, per duo ti iš kar tos į kar tą 
drau ge su is to ri jo mis apie Lie tu vo je gy ve nu sius žy dus.

Kon fe ren ci jo je da ly va vo dau giau nei 200 da ly vių iš 22 Lie
tu vos mo kyk lų, ku rio se vei kia To le ran ci jos ug dy mo cen trai. 
Spe cia liai iš Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų į šį ren gi nį at vy ko lit va
kiš kų šak nų tu rin ti ame ri kie tė Sa ra Klom pus (Ho lo kaus to stu
di jų cen tras). Kon fe ren ci jo je taip pat da ly va vo Kau no ir Šiau lių 
žy dų ben druo me nių va do vai, Iz ra e lio vals ty bės am ba sa do rius 
Ami ras Mai mo nas, Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos, Prie nų ra jo no 
sa vi val dy bės at sto vai.

Blogiobanalumasir 
asmeninėatsakomybė

Pas ku ti nę sau sio pa va ka rę į Vals ty bi nio Vil niaus Ga o no žy dų 
mu zie jaus To le ran ci jos cen trą, kur vy ko Tarp tau ti nei ho lo kaus
to au kų at mi ni mo die nai skir ta dis ku si ja „Blo gio ba na lu mas“ ir 
fil mo „Han nah Arendt“ per žiū ra, su si rin ko dau gy bė žmo nių. Į 
su si rin ku siuo sius sklan džia lie tu vių kal ba krei pė si Vo kie ti jos 
am ba sa dos kul tū ros ata šė Mi le na Dech. Ji kal bė jo apie at min
ties svar bą at ei ties kar toms ir tai, kad au gan čio na cio na liz mo 
lai ko tar piu rei kia pa si mo ky ti iš pra ei ties ir iš lik ti bud riems.

to re zul ta tas – kny ga „Eich man nas Je ru za lė je“, ži no ma vi so 
pa sau lio is to ri kams.“

Do cen to, is to ri jos moks lų dak ta ro Ne ri jaus Še pe čio ma ny
mu, blo gio ba na lu mo te ma šian dien yra dar ak tu a les nė nei tuo 
me tu, kai Vo kie ti jo je ir Je ru za lė je vy ko teis mai. „H. Arendt yra 
ma no my li miau sia au to rė, ma nau, tai pro tin giau sias žmo gus 
XX a.“, – tei gė N. Še pe tys.

Pa sak is to ri ko, da lis na cių nu si kal tė lių bu vo vi siš kai są mo
nin gi, o da lis iš tie sų te bu vo sraig te liai, ku rie ne su pra to, ką 
da ro. Vis dėl to, kaip pa brė žė fi lo so fė, jei gu tu ne su pran ti, ką 
da rai, va di na si, lais va va lia at si sa kai sa vo žmo giš ko sios prie
vo lės su pras ti.

To le ran ci jos cen tras – di džiau sias Vals ty bi nio Vil niaus Ga o no 
žy dų mu zie jaus pa da li nys, ku ria me vei kia Lie tu vos žy dų dai
lės, kul tū ros, is to ri jos ir ju dai kos eks po zi ci jos, vyks ta vie ti niai 
ir tarp tau ti niai ren gi niai, or ga ni zuo ja mi edu ka ci niai už si ė mi mai.

Tėvųklasė
Po įvy kio, kai iš gy ve ni mo pa si trau kė dvy lik to kė, Ne būk 

nai vus ke ly je są jun ga (NNKS) Vy riau sy bei pa tei kė pa siū ly mų 
pa ke tą, skir tą emo ci nei ap lin kai ge rin ti. NNKS pre zi den to Min
dau go Jo nu šo tei gi mu, emo ci ne ap lin ka rei kia pa si rū pin ti ne tik 
ugdymo įstai go se. Šei ma, mo ki nys ir mo kyk la tu ri tap ti vie na 
ko man da. Tai pa ska ti no NNKS su kur ti pro gra mą „Tė vų kla sė“, 
ku rio je at sto vai iš įvai rių mo kyk lų tu rės ga li my bę da ly vau ti fo
ru muo se, dis ku tuo ti ir, ži no ma, veik ti tam, kad sa vi žu dy bių ir 
smur to prieš vai kus Lie tu vo je ma žė tų.

NNKS emo ci nės ap lin kos ge ri ni mo prie mo nė „Tė vų kla sė“ 
yra Pre zi den tės kam pa ni jos „Už sau gią Lie tu vą“ da lis.

Mu zie jaus di rek to rius Mar kas Zin ge ris pri sta tė fil mo he ro jės 
as me ny bę ir vaid me nį ban dant su vok ti ho lo kaus tą. Pa sak jo, 
Han nah Arendt bu vo ne ei li nio iš si la vi ni mo ir in te lek to fi lo so fė, 
dėl na cis ti nio re ži mo pri vers ta pa lik ti gim tą ją Vo kie ti ją. Įsi
kū ru si Jun gti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, pres ti ži niam žur na lui 
„The New Yorker“ ji ra šė apie na cių ka ro nu si kal tė lio Adol fo 
Eich man no teis mo pro ce są, vy ku sį 1961–1962 m. Je ru za lė je. 
Bū tent H. Arendt pri klau so kon tro ver siš ka sis ter mi nas „blo gio 
ba na lu mas“.

„Apie 1960 m. Vo kie ti jo je vy ko de na ci fi ka ci jos pro ce sas. 
Gy ny ba daž nai nau do jo ver si ją, kad as me niš kai tei sia mas 
as muo nė ra at sa kin gas, nes jis ne ga lė jo rink tis – tik vyk dė 
įsa ky mus, – kal bė jo M. Zin ge ris. – Tai bu vo ir vie na pa grin di
nių A. Eich man no gy ny bos ver si jų. Jis tei gė, kad as me niš kai 
prieš žy dus nie ko ne tu ri – tik vyk dė sa vo dar bą. H. Arendt 
su krė tė kon tras tas tarp to ma žo žmo ge lio, ku ris sa ve pri sta tė 
kaip biu rok ra tą, ir fan tas ma go riš ko nu si kal ti mų mas to. Vi so 

M.Dech
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Prevencinesprogramasvykdėdaugiau
nei60proc.Lietuvosmokyklų

2015–2016 m. m. bent po vie ną pre ven ci nę pro gra mą įvyk dė 
730 ben dro jo ug dy mo mo kyk lų, tai su da ro 62,8 proc. vi sų ša lies 
mo kyk lų. Vie no das ga li my bes da ly vau ti tu rė jo tiek mies to, tiek 
kai mo ug dy mo įstai gų mo ki niai. Dau giau sia vai kų ir mo ky to
jų bu vo įsi trau kę į smur to ir pa ty čių pre ven ci nes pro gra mas. 
Tą pa ro dė Spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tro 
at lik tas ty ri mas. Per pas ta ruo sius 10 me tų tai pir mas ty ri mas, 
ku ria me iš ana li zuo ta, ko kios pre ven ci nės pro gra mos vyk do
mos mo kyk lo se, kiek da ly vau ja mo ki nių, kiek mo ky to jų, kaip 
jos pa si skirs čiu sios pa gal sa vi val dy bes ir kt.

74 proc. mo kyk lų pre ven ci jai vyk dy ti nau do jo ne vi są pro
gra mą, bet vie ną ar ke lias me to di nes prie mo nes, pa tvir tin tas 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos. Po pu lia riau sia prie mo nė – įvai
raus am žiaus mo ki nių gy ve ni mo įgū džių ug dy mas. 12,7 proc. 
mo kyk lų ne įvyk dė nė vie nos pre ven ci nės pro gra mos, ne si
nau do jo nė vie na iš ap klau so je nu ro dy tų me to di nių prie mo nių.

Pre ven ci nes pro gra mas įgy ven di no dau giau sia pro gim na
zi jos. Jos daž niau siai vyk dė smur to ir pa ty čių pre ven ci nes 
pro gra mas. Ma žiau siai pre ven ci nių pro gra mų įgy ven din ta 
gim na zi jo se.

Smur to ir pa ty čių pre ven ci jos pro gra mas vyk dė 53,7 proc., 
psi cho ak ty vių jų me džia gų var to ji mo – 15 proc., tė vys tės įgū
džių ug dy mo pro gra mą – 4 proc. ben dro jo ug dy mo mo kyk lų.
Daž niau siai bu vo įgy ven di na mos ak re di tuo tos pre ven ci nės 
pro gra mos – jas vyk dė 60,6 proc. mo kyk lų. Ne ak re di tuo tas 
pre ven ci nes pro gra mas (ug dy mo įstai gos ga li rink tis ir to kias) 
vyk dė 8 proc. mo kyk lų. Iš vi so siū lo ma pa si rink ti 11 ak re di tuo tų 
pre ven ci nių pro gra mų ir ke lio li ka ne ak re di tuo tų, tai yra to kių, 
ku rios ne ati tin ka kai ku rių pre ven ci nių pro gra mų ak re di ta ci jos 
kri te ri jų ar ba yra nau jos, ne iš ban dy tos.

Nors pro gra mas įgy ven di no ga na daug mo kyk lų, jo se da
ly va vo tik treč da lis, tai yra 31,3 proc. mo ki nių ir 20,5 proc. 
mo ky to jų. Dau giau sia mo ki nių (28,5 proc.) ap rė pė smur to 
ir pa ty čių pre ven ci nės pro gra mos, pa gal jas dir bo 20 proc. 
mo ky to jų. Psi cho ak ty vių jų me džia gų var to ji mo pre ven ci jos 
pro gra mo se da ly va vo tik 2,4 proc. mo ki nių, o pa gal jas dir bo 
tik 0,5 proc. mo ky to jų.

Ap klau sa at sklei dė, kad pro gra mos daž niau siai in teg ruo ja
mos į mo ko mų jų da ly kų tu ri nį (37,4 proc.), kla sės va lan dė les 
(29 proc.) ir ne for ma lų jį švie ti mą (14,6 proc.). Ko kias pro gra mas 
mo kyk lo je vyk dy ti, daž niau siai nu spren džia mo kyk los vai ko 
ge ro vės ko mi si ja.

Ty ri mu nu sta ty ta, kad trūks ta pre ven ci nių pro gra mų, skir tų 
I–IV gim na zi jos kla sių ug dy ti niams. Į tai at si žvel gus, mo kyk
loms bus siū lo ma dau giau pre ven ci nių pro gra mų šio am žiaus 
mo ki niams.

Nuo šių me tų rug sė jo pre ven ci nes smur to ir pa ty čių pro gra 
 mas pri va lės vyk dy ti vi sos mo kyk los. Spe cia lis tai taip pat pla
nuo ja dau giau po pu lia rių pre ven ci nių pro gra mų pri tai ky ti spe
cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems vai kams. Šiuo me tu pri tai
ky ta yra tik pro gra ma „Zi pio drau gai“, skir ta 5–7 me tų vai kams.

Ty ri mą Spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tras 
at li ko Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos už sa ky mu.

Spren di mas

Po įvy kio, kai iš gy ve ni mo sa vo no ru pa si trau kė mo ki nys, 
ga vus sos ti nės An ta no Vie nuo lio pro gim na zi jos mo ki nių tė vų 
skun dų, me ro po tvar kiu pra ėju sių me tų spa lį bu vo su da ry ta 
ko mi si ja, ku ri vi sa pu siš kai ty rė ir ver ti no si tu a ci ją mo kyk lo je: 
tiek va dy bi nę di rek to rės veik lą, tiek psi cho lo gi nį mik ro kli ma
tą. Ne pa kan ka mai su val dy ta kri zė po mo ki nio sa vi žu dy bės, 
pa žeis ti tei sės ak tų rei ka la vi mai va do vau jant pro gim na zi jai, 
ga li mai da ry tas psi cho lo gi nis spau di mas mo ky to jams, veng
ta spręs ti pro ble mas – šios ir daug ki tų iš va dų apie ydin gą  
A. Vie nuo lio pro gim na zi jos val dy mą pa da ry tos po iš sa maus 

ko mi si jos, ku rią su da rė Vil niaus sa vi val dy bės, Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jos spe cia lis tai ir pro fe sio na lūs psi cho lo gai 
eks per tai, ty ri mo.

Pro gim na zi jos di rek to rė Do na ta Klim ke vi čie nė at leis ta iš 
pa rei gų. Kai ku riuos fak tus ko mi si ja re ko men da vo to liau tir ti 
pa gal Bau džia mą jį ko dek są, to dėl sos ti nės sa vi val dy bė krei
pė si į pro ku ra tū rą ir per da vė su rink tus fak ti nius duo me nis bei 
gar so įra šus.

Drąsuspožiūris
Vil niaus Vy tau to Di džio jo gim na zi jos mo ki nių po žiū ris į sa vi

žu dy bių pre ven ci ją iš gąs di no su au gu siuo sius. Ty lė ti – pa to gi 
po zi ci ja. „Tai gi te oriš kai aš jau mi ręs. Vi si mes to kie. Ir tos iliu
zi jos ke liau ja iš kars to į kars tą. Aš taip ke liau ti ne no riu“, – sa ko 
he ro jus Zig mas iš gim na zis tų su kur to spek tak lio „Iš kars to į 
kars tą“. Šis sa vi žu dy bių pre ven ci jai skir tas spek tak lis yra toks 
drą sus ir ne tra di ci nis, kad mo kyk los ad mi nist ra ci ja iš pra džių 
net pa bi jo jo leis ti ro dy ti jį vai kams.

„Apie al ko ho lio ža lą mes la bai daug kal ba me mo kyk lo je, 
<...> apie tai šne kų yra daug dau giau nei apie sa vi žu dy bes ir 
žmo gaus gy vy bę. Pra dė jau gal vo ti, kas tu rė tų nu tik ti žmo gaus 
gy ve ni me, kad jis pa si ryž tų to kiam dras tiš kam žings niui?“ – in
ter ne to por ta lui lzi nios.lt yra kal bė ju si Vil niaus Vy tau to Di džio jo 
gim na zi jos mo ki nė Smil tė Ra dziu ky nai tė. (Smil tė yra pje sės 
au to rė, spek tak lį sta tė jos drau gė Mig lė Vi džiū nai tė, pa grin di nį 
vaid me nį at li ko tos pa čios gim na zi jos mo ki nys Lu kas Za pols
kas.) Pje sės he ro jus Zig mas gy ve na su vie ni ša, daug pro ble mų 
tu rin čia ma ma. Jaunuolis nuo lat ban do ras ti at sa ky mus į jį ka
muo jan čius klau si mus, tik ne tu ri su kuo pa si kal bė ti, pa si tar ti... 
Ma mai vis la biau klimps tant į al ko ho lio liū ną, Zig mas dar la biau 
už si da ro nuo vi so pa sau lio ir, ne be ga lė da mas su si tvar ky ti su 
sun ku mais, nu spren džia pa si trauk ti iš gy ve ni mo. „Di džiau sia 
kliū tis, ne lei džian ti spręs ti sa vi žu dy bių pro ble mos, yra ne kal bė
ji mas apie tai gar siai na muo se, mo kyk lo se, vie šojoje erd vė je. 
Ty lė ji mas – sa vi žu dy bių pro ble ma, Lie tu vo je jau per duo da ma 
iš kar tos į kar tą“, – pa sa ko jo „Iš kars to į kars tą“ kū rė jai.

Tri ju lė tu rė jo idė ją, kad po vai di ni mo per žiū ros vyks gim na
zis tų dis ku si ja. Prieš ro dant šį spek tak lį mo ki niams, jį pa ma ty ti 
no rė jo gim na zi jos ad mi nist ra ci ja. Mo kyk los vadovai sa kė, kad 
spek tak lis yra ge ras, džiau gė si, jog ku ria ma to kia te ma, bet 
nu spren dė, kad jis ne ga li bū ti ro do mas mokiniams. Abi mer gi
nos bu vo pa kvies tos į po kal bį su psi cho lo ge, no rė ta įsi ti kin ti, ar 
pa čios ne tu ri min čių apie sa vi žu dy bę... Pje sės au to rės ma ma 
ne no rė jo, kad mo ki nių dar bas nu ei tų per niek, tad pa ska ti no 
tė vus pa ra šy ti pra šy mą gim na zi jos ad mi nist ra ci jai. Mokyklos 
di rek to rė Da nu tė Pu cho vi čie nė spek tak lio li ki mą spren dė 
kar tu su Vil niaus sa vi val dy bės Švie ti mo sky riu mi. Nu spręs ta, 
kad spek tak lį ga li ma ro dy ti tik tė vams. Vi si vai di ni mą ste bė ję 
tė vai vie nin gai su ti ko, kad jį ne tik ga li ma ro dy ti mo ki niams, 
bet ir bū ti na tai da ry ti. „Šį spek tak lį bū tų ga li ma ve žio ti po vi
sas mo kyk las. Tai ga lėtų tap ti pre ven ci ne prie mo ne“, – sa kė 
vie nas tė tis. „Spek tak lio tiks las ir yra kel ti klau si mus, ieš ko ti 
at sa ky mų. Ir nie ko blo go aš ne pa ma čiau“, – sa kė per žiū ro je 
da ly va vęs ak to rius.

Ne no rė da ma tiks liai įvar din ti ins ti tu ci jų, gim na zi jos di rek to rė 
pa tvir ti no, kad daug jų at sto vų at si sa kė da ly vau ti. Tai įro do, 
kad mū sų vi suo me nei sa vi žu dy bių te ma vis dar ne rū pi ar ba 
yra ta bu. „Vai kai in ter ne te ga li pa ma ty ti dar bai ses nių da ly kų. 
Te at ras yra bū das kal bė ti. Tra ge di jos įvyks ta ta da, kai žmo nės 
ne be si kal ba. Vai kams šis spek tak lis ir gi yra bū das kal bė tis“, – 
sa kė vie nas iš tė vų.

Mo kyk los mo ki nių ta ry ba vie nin gai nu bal sa vo, kad spek tak lį 
ga li ma ro dy ti vai kams. Di rek to rė da bar dėl to jau čia si tvir čiau, 
bet vis tiek pla nuo ja su reng ti dar ke lias per žiū ras tė vams, psi
cho lo gams ir t. t.
Daugiauskaitykite–http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/drasus-gim-  
nazistu-poziuris-i-savizudybiu-prevencija-net-ibaugino-suaugusius/237412.

Re dak ci ja
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Lie tu vos švie ti mo is to ri jos mu zie jus kviečia į nau ją veiks mo, 
pra mo gi nępa tir ti nę eks po zi ci ją „Pa sa ky ta – pa ra šy ta“.

Ben dra dar biau jant su kū ry bi nių in dust ri jų at sto vais, kon
sul tan tais ši erd vė pri tai ky ta vyk dy ti gy vą edu ka ci nę veik lą. 
Eks po zi ci jo je ne tra di ciš kai in teg ruo ti įdo miau si ir ver tin giau si 
eks po na tai, įvai rios ko mu ni ka ci jos prie mo nės, įdieg tos pa žan
gios, šiuo lai kiš kos kū ry bi nės eks po na vi mo idė jos, vir tu a lūs 
žai di mai. Šio je erd vė je pri sta to mos ke lios ko mu ni ka ci nių ry šių 
tarp žmo nių, ben druo me nių, so ciu mų rū šys (vie na jų – raš tas). 
Čia ga li ma pa žin ti se nuo sius ben dra vi mo bū dus ir prie mo nes, 
te be var to ja mas ko mu ni ka ci jas, su ži no ti, kaip mū sų pa sau lį 
pa kei tė pik tog ra ma, fo ne ti nis raš tas, kom piu te ri za ci ja.

Nau jo ji veiks mo eks po zi ci ja su skai dy ta į gru pi nės ir in di vi du
a lios veik los erd ves. Kū ry bi nės pa sau lio pa ži ni mo dirb tu vės – 
ori gi na liais di zai no spren di mais at nau jin ta ir įreng ta edu ka ci nių 
pra ty bų zo na, skir ta ori gi na liems mu zie jaus edu ka ci niams 
už si ė mi mams or ga ni zuo ti. Švie tė jiš ką eks po zi ci jos da lį su da ro 
aš tuo nios in di vi du a laus vei ki mo zo nos.
„Vakarųraštotradicija“ – erd vė, ku rio je pri sta to ma kla si ki nė 

raš to ke lio evo liu ci ja, at sklei džia ma sep ty nių lais vų jų me nų 
svar ba, rei ka lin ga no rint vi sa pu siš kai la vin ti žmo gų. „Se no ji 
mokykla“ pa sa ko ja, kaip mo kė si se ne liai. Vaš ko ir gri fe li nės 
len te lės, gri fe liai, sti liai, ra ša li nės, žą sies, me ta lo plunks nos – 
šios zo nos at ri bu tai.

„Sekretorėsera“– XX a. 5–7 de šimt me čių sek re to rėsma
ši nin kės dar bo ka bi ne tas. Spaus di ni mo ma ši nė lės, pa ruoš tos 
už duo tys, smė lio laik ro dis yra skir ti lan ky to jo spaus di ni mo 
ge bė ji mams įver tin ti.

SOS sig na las, iš gel bė jęs ne vie ną lai vą, grimz ta į pra ei tį, 
to dėl žai di mų zo na „Morzės kodo paslaptys“mo ko Mor zės 
abė cė lės. Rit miš kai „bels da mi“ rai des te leg ra fo rak tu lan ky to jai 
per duo da ži nu tę vie nas ki tam.
„Palieskraidę“,„Gestųkalba“– erd vės, kur lan ky to jai su pa

žin di na mi su kur čių jų kal ba: jų var to ja mais ges tais, ju de siais, 
mi mi ka, ak lų jų raš tu, Lui so Brai lio is to ri ja. Ko da vi mo pa slap tis 
at sklei džia pa slap tin giau sia veiks mo zo na „Kodai“.

Egip tie tiš kų pik tog ra mų – hie rog li fų, de mo ti nio šu me rų raš
to, ru nų – se nų jų ci vi li za ci jų raš to – pa vyz džiai švies len tė je 
„Ženklai,simboliai,piktogramos“ža di na lan ky to jo smal su mą 
su ži no ti jų reikš mes.

Eks po zi ci ja lei džia nau jai, kū ry biš kai ir in te rak ty viai leis ti lais

Naujaedukacinėerdvė–veiksmoekspozicija 
„Pasakyta–parašyta“

va lai kį tiek vai kams, 
tiek su au gu sie siems. 
Svar bu šia eks po zi
ci ja su in tri guo ti lan
ky to ją. Pa sau lio ci vi
li za ci jų, raš to is to ri ja 
pa ska tins nu ga lė ti lai ko už tva ras, per pras ti pa sau lio slė pi nius...

MaloniailaukiameJūsųVytautopr.52,Kaune.

Pro jek to „Pa sa ky ta – pa ra šy ta“ au to rės – Ga bi ja Mac ke vi
čiū tė ir Ra sa Vai ku ty tė.

Pro jek tą pa rė mė Lie tu vos kul tū ros ta ry ba, Lie tu vos ak lų jų ir 
sil pna re gių ug dy mo cen tras, VšĮ „Sur do lo gi jos cen tras“, įgy
ven di no UAB „Trau kos taš kas“.
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