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Pradëdama 2016–2017 mokslo me-
tus Putinø gimnazijos mokytojø ben-
druomenë susirinko á tradicinæ idëjø
mugæ, kurios ðûkis: „Tik iðbandyti da-
lykai augina.“

Ásivertinimo dienoraðtá prista-
të Algida Sabonienë, jis naudin-
gas ir giliajam màstymui ugdyti,
ir savæs paþinimui, ir individua-
liai mokinio refleksijai. Svarbu
nepamirðti mokyti mokinius pa-
sidþiaugti garsiai, tyliai ir raðtu,
todël mokinio dienoraðtis kaip
priemonë mokyti prieþasties ir
pasekmës santykiui suvokti yra
itin vertinga.

Mokymo mokytis, ugdymo I–
III  klasëse kompetencijos reko-
mendacijas pateikë Nijolë Bytau-
tienë, Vida Brindzienë, Graþina
Sakalauskienë. Jos pasiûlë klasës
auklëtojams pasinaudoti sukaup-
ta medþiaga, priminë, kuriose ug-
dymo svetainëse rasti tinkamà pa-
galbà, patarimus ir mokiniui, ir
mokytojui, kaip pamatuoti taiko-
mø  metodø, mokymo priemoniø,
organizuojamos veiklos prideda-
màjà vertæ.

Apie skaitmeniniø mokymo
priemoniø taikymo svarbà ugdy-
mo procese priminë Vygandas
Baniðauskas, paragino prisiminti
skaitmeniniø mokymosi priemo-
niø taikymo seminaro turiná ir
pagal poreikius adaptuoti ugdy-
me.

Patirtimi, kaip sekasi taikyti
màstymo þemëlapius biologijos ir
chemijos pamokose, pasidalijo
Vilma Gumenikovienë ir Alvyra
Geleþauskienë bei istorijos mo-
kytoja Onutë Marèiulaitienë. Ði
sàvokø þemëlapius taiko moky-
dama istorijos sàvokø. Màstymo
þemëlapiai – svarbi mokymo

Siekë ágalinti vaikusSiekë ágalinti vaikusSiekë ágalinti vaikusSiekë ágalinti vaikusSiekë ágalinti vaikus
Kaip sako tarptautinio fondo

kûrëja dr. Ariel Rosita King, ðaliø
ávairovë pasirinkta todël, kad da-
lyviai, tarp kuriø buvo ir vaikø na-
mø, dienos centrø auklëtiniø, pa-
matytø kitoká pasaulá, suprastø sa-
vo sprendimø galià.

„Visos kelionës metu vaikams
akcentavome keturis principus, ku-
riais gyvenome visà ðá laikà, – tai
tiesa, tyrumas, taika ir integracija.
Lietuvaièiams að sakiau: nueikite
prie nesëkmingai gyvenimà nugy-
venusio þmogaus ir paklauskite, ar
jis þino apie ðiuos principus. Gal-
và guldau, kad ne. Gyvenimas pa-
gal juos veda á sëkmæ. Stengëmës,

Vaikus mokë gyventi pagal keturis principus

kad vaikai taip pat suprastø, kiek
daug ðiame pasaulyje jie gali nu-
veikti, kad atsikratytø nevisavertið-
kumo, „o, koks að nuskriaustas gy-
venimo“ komplekso“, – teigia fon-
do vadovë, Jungtiniø Tautø Eko-
nominës ir socialinës tarybos at-
stovë Niujorke, Þenevoje ir Vienoje
bei vaikø teisiø advokatë.

Aplankyti miestai ir objektai
vienu ar kitu kampu siejosi su ke-
turiais pamatiniais principais. Vie-
na ið labiausiai vaikams patikusiø
lankytinø vietø buvo krikðèionið-
kos bendruomenës atgaivintas Tai-
zë miestelis Prancûzijoje, kuriame
jie dalyvavo pamaldose, taip pat
buvo supaþindinti su ákûrimo is-

torija, siekianèia Antràjá pasauli-
ná karà, kada bendruomenës pra-
dininkas brolis Rogeris èia nusi-
pirko namà ir saugojo þydus nuo
genocido.
Dalyvavo tarptautinëje
vaikø CATS konferencijoje

Delegatø ið Lietuvos amþius
ávairavo nuo 8 iki 16 metø, tad vy-
resnieji – Robertas Terleckas,
Lukrecija Junelytë ir Ignas Meið-
tenis – dalyvavo tarptautinëje
CATS konferencijoje Ðveicarijoje,
Ko mieste.

CATS susitikimø tikslas yra pa-
skatinti vaikø ásitraukimà á ben-
druomeniðkà veiklà pasauliniu ir
vietiniu mastu. Vaikai kartu su su-
augusiaisiais diskutavo apie skur-
dà, gamtos uþterðtumà, rasizmà,
neágaliøjø integracijà ir tai, kas
aktualu lokalioje vaiko bendruo-
menëje.

CATS dalyvauja vaikai ið kone
visø þemynø, tad lietuvaièiai per
kelias dienas ágijo reikðmingos pa-
tirties.
Aktyvûs vaikai kvieèiami
dalyvauti AFI veikloje

Lietuvoje veikianèio AFI tikslas
yra rûpintis vaikø ðvietimu vaikø
teisiø srityje. Prieð iðvykà á Vaka-
rø Europà AFI atstovai surengë
susitikimà Druskininkø vieðojoje
bibliotekoje, kur vaikai buvo su-
paþindinti su visomis vaikø teisë-
mis, pripaþintomis veik visose pa-
saulio valstybëse.

Jie taip pat pakviesti dalyvauti
AFI jaunimo þmogaus teisiø susi-
tikime Þenevoje, Jungtinëse Tau-
tose, ateinantá pavasará. Ðiame ren-
ginyje laukiami visi aktyvûs jau-
nuoliai ið Lietuvos.

Lukrecijus TUBYS

Delegatai lankësi krikðèioniðkoje Taizë miestelio bendruomenëje, kuri buvo puikus
pavyzdys, kaip ágyvendinti keturis principus – tiesa, tyrumas, taika ir integracija.

Jaunieji AFI delegatai – Justinas Banys, Lukas Banys, Gabija Tarletaitë
ir alytiðkis Ugnius Bubelis – kalvotoje Prancûzijoje.     Asmeninës nuotr.

Vienuolika vaikø ið ávairiø Lietuvos miestø vasarà tapo labdaros ir paramos
fondo „Ariel Foundation International“ (AFI) delegatais, atstovavusiais Lietuvai
kelionëje po Vakarø Europà. Tarp jø buvo ir alytiðkis Ugnius Bubelis. Vaikai aplan-
kë Prancûzijos Tavaux, Dolio, Messery, Taizë, Ðveicarijos Þenevos ir Ko miestus.

Idëjø mugë – galimybë pasisemti naujø minèiø, sutvirtinti ryðius tarp to, kas þinoma ir nauja

skaityti priemonë, todël pravartu
naudoti kuo ávairesnius (voratin-
klinius, grandininius ar hierarchi-
nius) màstymo þemëlapius kaip
priemonæ mokymosi skaityti ge-
bëjimø ugdymui per visø dalykø
pamokas.

Apie debatø tradicijas gimna-
zijoje kalbëjo Jolita Adomaitienë,
pasidalijo patirtimi, kaip ji „de-
batuoja“ anglø kalbos bei filoso-
fijos  pamokose. Debatai naudin-
gi kritiniam màstymui, tai gali-
mybë paþvelgti á pateiktø argu-
mentø svarumà, tinkamai pagrás-
ti teiginá. Gimnazijos mokytojai
mano, kad ugdydami bendràsias
kompetencijas rinksis debatus.

Nepaliko abejingø Johno Hat-
tie knygos „Matomas mokymas“
pristatymas, Vilija Baguckienë
kalbëjo apie naudingà mokytojø
vadovà, kuriame ne tik realiau
vertinamas individualizavimo ir
diferencijavimo procesas pamo-
kose, bet ir aptariamos aktualios
ugdymo problemos, siûlomi
sprendimai, pateikiama moksli-

niais tyrimais pagrásta ilgametë
mokytojø ir mokslininkø darbo
patirtis. Putinø gimnazijos moky-
tojai nutarë perskaityti „Matomà
mokymà“ ir dar ne kartà apie já
pasikalbëti.

Netradicinëmis darbo grupëje
organizavimo idëjomis pasidali-
jo Vilma Cikanavièienë, todël nu-
tarta pasinaudoti darbo grupëje
formø ávairove mokomiesiems
tikslams siekti.

Vyta Ðiugþdinienë ir Virginija
Vasiliûnienë dalijosi patirtimi ir
áspûdþiais ið „Erasmus + K2“ pro-
jekto „Inovatyvus mokytojas –
motyvuotas mokinys: problemø
sprendimas bendradarbiaujant“.
Seminare buvo kalbama, kad me-
tas mokyti vaikus gyventi globa-
liame pasaulyje. Mokytojos pri-
statë pasirengimo darbui su ávai-
riø stiliø mokiniais metodikà
(Bulgarija), mokymosi be sienø
(Italija) patirtá. Gimnazijos moky-
tojai domëjosi kitø ðaliø lengvo
mokymosi metodika, skaitmeni-
niø priemoniø naudojimu, ásiver-

tinimo formomis (Ispanija).
Idëjø mugë mokytojams sutei-

kia galimybæ pasisemti naujø min-
èiø, sutvirtinti ryðius tarp to, kas
þinoma ir nauja, o vëliau padëti
mokiniui pajusti, kad kaþkas pa-
vyks gerai, ir skatinti iðbandyti
naujus dalykus.

Mokytojai sutarë, kad tinkamas
vertinimas ir gráþtamasis ryðys,
vertinimo metodø ávairovë, lei-
dþianti mokiniams pademonst-
ruoti savo meistriðkumà, kelia jø
motyvacijà, o suprantami moky-
mosi tikslai padeda jiems augti.

 Nederëtø pamirðti nepriklauso-
mybës, kontrolës ir aktyvaus mo-
kymosi derinimo, o mokymasis ið
mokiniø nuolat juos stebint ir re-
flektuojant, koká efektà mokymas
jiems daro, palengvins susikalbë-
jimà, atvers kelià mokiniui pasi-
renkant mokymosi metodà, o mo-
kytojui uþtikrinant mokymo me-
todø ávairovæ.
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Lietuviø kalbos mokytoja

Ásivertinimo dienoraðtá pristatë lietuviø kalbos mokytoja
Algida Sabonienë.                             Eglës JUODÞIUKYNIENËS nuotr.

Idëjø mugë mokytojams suteikia galimybæ pasisemti naujø
minèiø, sutvirtinti ryðius tarp to, kas þinoma ir nauja.

ALYTAUS ISTORIJOS KALENDORIUS

Rugsëjis

1906 m. rugsëjo pradþioje Simne
ásteigtas lietuviðkas knygynëlis.

1 d. 1886 m. Ðiauliuose gimë Marija
Nemeikðaitë. Pedagogë, þurnalistë.
Mokësi Ðiauliø mergaièiø gimnazijoje.
Lietuvos vaiko draugijos Alytaus skyriaus
steigëja. Mirë 1970 m. Kaune.

1961 m. atidaryta Alytaus profesinë
technikos mokykla Nr. 9. Nuo 1976 m.
Alytaus technikos mokykla Nr. 9, 1982
m. Alytaus 9-oji miesto vidurinë
profesinë technikos mokykla Nr. 9, 1984
m. Alytaus profesinë technikos mokykla,
1988 m. Alytaus 1-oji technikos
mokykla, 1990 m. Alytaus politechnikos
mokykla, 1995 m. reorganizuota á
Alytaus pramonës ir prekybos mokyklà.

1966 m. atidaryta Alytaus vidurinë
profesinë technikos mokykla Nr. 38. Nuo
1984 m. Alytaus 38-oji vidurinë profesinë
technikos mokykla, 1988 m. Alytaus 2-
oji technikos mokykla, 1990 m. Alytaus
tekstilininkø mokykla, 1995 m.
reorganizuota á Alytaus pramonës ir
prekybos mokyklà.

1986 m. Simne atidaryta 91-oji
profesinë technikos mokykla. Nuo 1991
m. Simno mokykla agrofirma, 1992 m.
Simno þemës ûkio mokykla.

1986 m. Ryliðkiø vidurinë mokykla
pervadinta Ryliðkiø nepilna vidurine
mokykla.

1986 m. Raitininkø aðtuonmetë
mokykla pervadinta Makniûnø vidurine
mokykla.

1986 m. uþdaryta Zizënø pradinë
mokykla.

1986 m. atidaryta Radþiûnø pradinë
mokykla.

1986 m. Alytaus rajono neakivaizdinë
vidurinë mokykla pervadinta Alytaus
rajono vakarine (pamainine) bendrojo
lavinimo vidurine mokykla.

1986 m. Tabalenkos aðtuonmetë
mokykla pervadinta Jurgelioniø nepilna
vidurine mokykla.

1986 m. Þuvinto aðtuonmetë mokykla
pervadinta Àþuoliniø nepilna vidurine
mokykla.

1986 m. Raudonikiø pradinë mokykla
pervadinta Geniø pradine mokykla.

1986 m. Vieðnagiø pradinë mokykla
pervadinta Kumeèiø pradine mokykla.

1986 m. Buktininkø pradinë pervadinta
Gluosninkø pradine mokykla.

1986 m. Metelicos pradinë mokykla
pervadinta Kalesninkø pradine mokykla.

1991 m. likviduota Jurgelioniø
devynmetë mokykla.

1991 m. likviduota Gajauciðkio pradinë
mokykla.

1991 m. Simno VJSM  ir Daugø VJSM
reorganizuotos á Alytaus rajono sporto
mokyklà.

1991 m. mieste gyveno 77 434
gyventojai.

1996 m. 20-asis lopðelis-darþelis
pervadintas „Drevinuko“ darþeliu-
mokykla.

2001 m. A.Matuèio darþelis-mokykla
reorganizuota á A.Matuèio pradinæ
mokyklà.

2001 m. uþdaryta 3-ioji vidurinë
mokykla.

2001 m. miesto stadione superkon-
certas „Alytus negali be dainø“. Dalyvavo
A.Makejevas, „Aveniu“ (Alytus), „Max“,
Parodijos teatras, „Gradus plius“
(Rusija), „Malibu“, L.Purvinis, „Siela“,
Neromeo“, „Lemon Joy“, „Night
come“ (Lenkija), AC / DC projektas, At-
lanta, „Delfinai“, „Boney / Nem“ (Rusija),
„G & G Sindikatas“.

2001 m. Simne atidarytas dienos
uþimtumo centras neágaliems seniûnijos
gyventojams.

2006 m. atidarytas vieðbutis „Odë“.
2006 m. Ðv. Benedikto vidurinë

mokykla reorganizuota á Ðv. Benedikto
gimnazijà.

2011 m. uþdarytas Simno gimnazijos
Mergalaukio pradinio ugdymo skyrius.

2011 m. uþdarytas Krokialaukio Tomo
Noraus-Naruðevièiaus vidurinës
mokyklos Verebiejø pagrindinio ugdymo
skyrius.

2011 m. Panemunës vidurinë mokykla
reorganizuota á pagrindinæ mokyklà.

2011 m. Likiðkëliø vidurinë mokykla
reorganizuota á pagrindinæ mokyklà.

2011 m. Punios pagrindinë mokykla
reorganizuota á Punios mokyklà-
daugiafunkcá centrà.

2011 m. veiklà pradëjo futbolo
akademija.

Vilmantas DUNDERIS


