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Kaziuko mugė mokykloje
Kovo pradžioje Šiaulių Dainų progimnazijoje nušurmuliavo pavasarinė Kaziuko mugė. Kaziuko mugėje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir I–IV klasių
mokiniai. Šventiškai pasipuošę pradinių klasių mokiniai, prisigaminę įvairiausių darbelių laukė savo puikiose prekyvietėse pirkėjų. Mugėje apsilankė ne tik visi mokyklos darbuotojai, vyresnių klasių mokiniai, bet ir tėveliai, seneliai. Prekiaujama buvo rankų darbo įvairiais dirbiniais: gėlėmis, „saldžiomis sraigėmis“, mezginiais,
popieriniais krepšeliais, moliniais dirbiniais, papuošalais, viščiukais iš siūlų, gyvomis gėlėmis, saldumynais. Populiariausia prekė – keksiukai. Buvo galima atsigerti
giros, obuolių sulčių. Svarbu tai, kad mokiniai tokių renginių metu mokosi ne tik kultūringai bendrauti, derėtis, taikyti matematikos žinias, bet ir džiaugtis draugų
sukurtais meniškais dirbiniais, pasisemti kūrybinių idėjų. Renginys vyko įgyvendinant mokyklinį projektą „Velykų papročiai ir tradicijos“.

Šiaulių moksleiviai išbando save tarptautinėje apdovanojimų programoje

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje buvo pristatyta DofE
apdovanojimų programa, kuri yra orientuojama į
jaunimą nuo 14 iki 25 metų amžiaus. Tie, kurie dalyvauja
šioje programoje ne tik aktyviai leidžia laisvalaikį, patiria
nepamirštamas emocijas, susiranda draugų, bet ir geriau
pažįsta save ir tobulėja. DofE apdovanojimų programos
koordinatorė Laura Martusevičienė susirinkusiems
moksleiviams papasakojo, kaip atsirado ši programa,
kokia yra jos nauda ir privalumai.

DofE apdovanojimų programos koordinatorė L. Martusevičienė: „DofE apdovanojimų programa siūlo keturias skirtingas veiklas: žygius, sportą, įgūdžius ir savanorystę.“
Justina KYBARTAITĖ
j.kybartaite@snaujienos.lt
Šiauliuose keturios įstaigos
įgyvendina DofE programą
DofE programos koordinatorė
L. Martusevičienė papasakojo,
jog DofE yra pasaulinė programa,
veikianti 130 pasaulio šalių, vykdoma 62 metus. Šioje programoje
jau dalyvavo 8 mln. jaunių žmonių iš viso pasaulio. Sėkmingiausiai programą įgyvendina Kanada,
Australija, Jungtinė Karalystė,
Čekija, Vengrija, Bulgarija. Lietuva apie programą pirmą kartą
išgirdo 1990 metais, kai programą
pristatė Britanijos gynybos atašė
Col Nigel Lang. Vėliau, padedant
„The Tiltas Trust“ fondui, buvo
pradėtas pilotinis projektas dviejose Lietuvos mokyklose: Velžio
ir Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje.
57 mokyklos ir kitokio tipo organizacijos Lietuvoje įgyvendina šią
programą. Taip pat kiekvienais
metais prisijungia apie 300 naujų,
jaunų žmonių. Šiauliuose šią programą įgyvendina Juliaus Janonio
gimnazija, Šiaulių valstybinė kolegija, Gegužių ir Medelyno progimnazijos.
„Daugiausia į DofE įsitraukia
moksleiviai, nes ši programa daugiau vyksta mokyklose. Lietuvoje
yra penkios mokyklos, kurios šią
programą įgyvendina net nuo 13
metų. Tokia mokykla yra ir Šiauliuose – Gegužių progimnazija.
DofE programa susidomi labiau
merginos. Mano manymu, taip
yra todėl, kad jos labiau aktyvesnės, nors yra ir aktyvių vaikinų“, –
pasakojo DofE programos koordinatorė L. Martusevičienė.
Darbdaviai labiausiai vertina
aukso ženklelį
Yra skiriami bronzos, sidabro
ir aukso lygiai, kuriuos norint pasiekti reikia atlikti tam tikras užduotis.

Bronzos ženklelio galima siekti
jaunuoliams nuo 14 metų. Šis programos lygis turi keturias veiklas,
kuriose dalyvis siekia savo tikslų:
paslaugos, įgūdžiai, aktyvi veikla
ir žygis. Žygis gamtoje trunka 2
dienas ir 1 naktį, o likusiose veiklose dalyvaujama mažiausiai 3
mėnesius. Veikla, kuri jaunuoliui
patinka labiausiai, vykdoma 6 mėnesius. Pabaigti bronzos lygmenį
užtrunka mažiausiai 6 mėnesius.
Norint siekti sidabro apdovanojimo, reikia būti mažiausiai
15-os metų amžiaus ir taip pat
dalyvauti keturiose veiklose (paslaugos, įgūdžiai, aktyvi veikla ir
žygis), tačiau jų trukmė yra ilgesnė. Žygis gamtoje trunka 3 dienas
ir 2 naktis, o likusiose veiklose
dalyvaujama mažiausiai 6 mėnesius. Galima iškart siekti sidabro
ženklelio, tačiau tam reikia įvykdyti papildomus 6 mėnesius savanoriškos, įgūdžių lavinimo arba
sportinės veiklos. Jau turintiems
bronzos ženklelį, pelnyti sidabrinio galima per 6 mėnesius, o iškart norintiems sidabro užtrunka
12 mėnesių.
Aukso ženklelio gali tikėtis tik
vyresni negu 16-os metų jaunuoliai. Kitaip nei siekiant bronzos ir
sidabro ženklelių, išsikelti tikslus
galima penkiose veiklose: įgūdžių
lavinime, aktyvioje sportinėje veikloje, paslaugose bendruomenei,
žygiuose ir rezidavimo projekte.
Pirmos trys veiklos yra vykdomos
vienerius metus. Žygis gamtoje
vyksta 4 dienas ir 3 naktis, ypatingus iššūkius keliančioje aplinkoje
(plaukimas kalnų upe, žygis dykuma). Pasiruošimas šiam žygiui
nėra trumpas ir paprastas: reikia
išmokti teikti pirmąją pagalbą, navigacijos subtilybių, maisto gaminimo, avarinių situacijų valdymo
ir visų kitų įgūdžių, kurie padės
išlikti laukinėje gamtoje ir nepažįstamoje kultūrinėje aplinkoje.
Rezidavimo projektas trunka

mažiausiai 5 dienas ir 4 naktis.
Jo metu dalyviai įgyja neįkainuojamos tarptautinės patirties, nes
dirba su nepažįstamais žmonėmis
nepažįstamoje aplinkoje.
Jei jau yra turimas sidabro
ženklelis, aukso galima pasiekti
po 12 mėnesių, o jei jo neturi –
anksčiausiai po 18 mėnesių. Šis
ženklelis yra ypatingai vertinamas
darbdavių Jungtinėje Karalystėje,
nes parodo jauno žmogaus gebėjimus prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus ir įveikti sunkumus.
Dalyvis būna apdovanojamas
tarptautiniu sertifikatu
DofE apdovanojimų programa
siūlo keturias skirtingas veiklas:
žygius, sportą, įgūdžius ir savanorystę. Tik išbandę visas keturias sritis dalyviai labiau gali
priartėti prie savo svajonės. Šioje
programoje galima ne tik kryptingai ugdyti įgūdžius, bet galima pradėti užsiimti tokia veikla,
apie kurią anksčiau net nebuvo
galvojama. Programos dalyviai
geriau pažįsta savo stiprybes ir
silpnybes, atpažįsta savo mokymosi stilių, juos motyvuojančius
veiksnius. DofE apdovanojimų
dalyviai susiranda naujų draugų,
kurie turi panašių pomėgių kaip
ir jie patys, mokosi dirbti komandoje, pozityviai spręsti konfliktus, rasti sprendimą sunkiose
situacijose. Ženklelių siekiantys
asmenys prasmingai panaudoja
savo laisvą laiką, atranda savo

naujus talentus, apie kuriuos net
nebūtų pagalvoję. Pastebimai pagerėja programos dalyvių fizinė
forma, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Dalyviai tampa
labiau motyvuoti, išmoksta nenuleisti rankų, kai susiduria su
sunkumais. Pastebimai pagerėja
aukso ženklelių siekiančių dalyvių gebėjimas bendrauti užsienio
kalba bei kultūrinio sąmoningumo kompetencija.
Dalyvis, kuris pabaigia dalyvavimą programoje, būna apdovanotas tarptautiniu sertifikatu, kurį
iškilmingai įteikia Didžiosios Britanijos ambasadoje.
Programa veikia jau 62 metus
DofE apdovanojimų programa
buvo sukurta 1956 metais, bendradarbiaujant karalienės Elžbietos
vyrui Edinburgo hercogui prin-

cui Filipui ir vokiečių edukologui
Kurt Hanui. Po Antrojo pasaulinio
karo jaunuoliai Didžiojoje Britanijoje mokyklą baigdavo 15 m.,
o kadetų mokykla juos priimdavo
tarnystei tik nuo 18 m. Taigi, tris
metus jaunuoliai dažniausiai praleisdavo tiesiog gatvėje, neturėdami kuo užsiimti. Stebint situaciją
šalyje Edinburgo hercogui Princui
Filipui kilo mintis sukurti programą, padedančią jauniems žmonėms atrasti prasmingas laisvalaikio užimtumo veiklas. Padedamas
vokiečių edukologo Kurt Haho,
kuris buvo aistringas mokymosi
iš patirties propaguotojas, Princas
Filipas sukūrė pilotinę The Duke
of Edinburgh’s Award programą.
Programos esmė – holistinis jaunimo ugdymas, suteikiantis praktinių įgūdžių įvairiose gyvenimo
sferose

„Erasmus +“ projekto partnerių susitikimas
Italijoje
Rasa PLIENIENĖ
projekto koordinatorė,
Šiaulių lopšelio-darželio
,,Gluosnis“ direktorė
2018 metų vasario 19–23 dienomis Šiaulių lopšelio-darželio
,,Gluosnis“ pedagogai dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ 2
programos pagrindinio veiksmo
(KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Education in Kindergardens in All
Perspectives“ susitikime Italijoje. Jį organizavo Omnicompresivo Ridolfi – Zimarino švietimo
įstaiga, kuriai vadovauja prezidentas Livio Tosone. Susitikimo
tikslas – supažindinti projekto
partnerius su Valdorfo metodikos taikymu švietimo įstaigose.
Susitikime dalyvavo partneriai iš Italijos, Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos.
Vasario 19 d. prasidėjusi susitikimo programa buvo labai
intensyvi ir produktyvi.
Antrą vizito dieną aplankėme „Rosa del Mare“ asociacijos
darželį (buvusi Piane Tordino
pradinė mokykla), dirbantį pagal
G. Steiner Valdofo metodiką. Ši
įstaiga paliko didžiausią įspūdį.
Vaikai šiame unikaliame visoje
Italijoje darželyje ugdomi per

žaidimą, naudojant tik natūralias
priemones – vilną, vašką, molį,
medį, akmenį ir pan. Jie nemokomi nei skaityti, nei rašyti iki 7
metų amžiaus, tačiau nuėję į bendrojo ugdymo mokyklas mokosi
gerai ir labai gerai.
Vakare dalyvavome „Rosa del
Mare“ asociacijos bendruomenės
konferencijoje ,,Curricolo nella
scuola dell‘infanzia e l‘aproccio
pedagogico Waldorf di R. Steiner Possibili sinergie“ (vert. Vaikų darželio ugdymo programa ir
galima sinergija pagal R. Steinerio Valdorfo pedagoginį požiūrį),
kurios metu bendruomenės nariai pasakojo, kodėl parinko savo
vaikams tokį ugdymo modelį.
Jiems buvo labai įdomi kitų šalių

pedagogų nuomonė apie matytą
jų įstaigą.
Per kitas dienas aplankėme
dar 5 švietimo įstaigas Poliutri, Casalbordino, Villalfonsina
ir Scerni miestuose, kurie buvo
gerokai nutolę vieni nuo kitų.
Visuose minėtuose miesteliuose
mus sveikino ir vaišino miestelių
merai. Kelionių metu grožėjomės Italijos gamta ir architektūra, lankėmės Atesos miesto muziejuje ,,Museo del Presepio“.
Paskutinę vizito dieną dalijomės užduotimis ir pasiruošimo
darbais sekančiam susitikimui
Ispanijoje.
Nors visą laiką smarkiai lijo,
grįžome puikios nuotaikos ir kupini idėjų.

