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Karjerai rengiami dar mokyklos suole
Audronė PUIŠIENĖ
hGrupė Rajono švietimo centro
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
skyriaus mokinių dar tebegyvena įspūdžiais, kurių jie patyrė lankydamiesi Vasto mieste
Italijoje. Galimybę pamatyti šią
šalį 6-iems skyriaus jaunuoliams suteikė mainų programos
Erasmus+ tarptautinio projekto
mobilumo veikla „Jau mokykloje
ruoškis karjerai“.

Pagal ją, be lietuvaičių, karjerai dar mokyklos suole rengiami projekto partnerių Rumunijos, Lenkijos, Turkijos ir
Italijos jaunuoliai, kurie ne tik
supažindinami su skirtingomis
profesijomis ar įvedami į karjeros paieškas: mokiniai pamato,
kokių gebėjimų reikia vienai ar
kitai darbinei veiklai.
„Yra ir dar vienas projekto
aspektas – komunikacija, kalbų
mokėjimas, be to, kai informacija mokinių perduodama mokiniams, ji kur kas geriau įsisavinama“, – pastebėjo mokinius
kelionėje lydėjusios pedagogė
Rasa Gadeikytė ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė.
Delegacijos nariai 17 metų
Agnė Jakimavičiūtė, 16-metis
Mantas Montrimas, 17 metų
Almeda Venckutė ir 16 metų
Mantas Venckus kaip susitarę
tvirtino, kad Italija jiems ne tik
paliko neišdildomų įspūdžių,
bet ir privertė susimąstyti, kokių
tikslų gyvenime reikėtų siekti ir
kaip juos įgyvendinti.
Savo blog‘ą kurianti A. Jakimavičiūtė turėjo užduotį ﬁlmuoti visą kelionę, projekto
veiklas ir sukurti ﬁlmą. „Manau,

X Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus mokiniai, lydimi savo
mokytojų, per išvyką į Italiją įgijo ne tik praktinių žinių, bet ir pažino svečios šalies kultūrą.

kad pavyko. Buvo įdomu, ir šeimai parvežiau kuo geriausius
įspūdžius. Išvyka man pridėjo
pasitikėjimo savimi, ypač, kai
reikėjo pritaikyti anglų kalbos
žinias“, – mergina tvirtino, kad
jai dar labai norėsis grįžti į Italiją.
Turėjęs atlikti verslo simuliacijos užduotį M. Montrimas
pripažino: „Tai, ką darėme, ką
sužinojau, liko galvoje – manau,
kad visa tai bus galima pritaikyti
ir gyvenime. Ir labai gerai supratau, kad būtina mokytis anglų
kalbos.“

Jų bičiulei A. Venckutei Italijoje ypač įsiminė žmonių būdas:
„Jie – laisvi, niekur neskuba,
nelaiko savyje emocijų, o jeigu
kas nors nepavyko, visiškai neišgyvena dėl nesėkmių. Išvyka
man buvo labai svarbi – „prasilaužiau“ dėl anglų kalbos, įgijau
drąsos.“
M. Venckus tvirtino susiradęs Italijoje naujų draugų,
ir – ne vienadienių, o tokių, su
kuriais jis bendrauja ir projekto veikloms pasibaigus. „Tokia
bendrystė moko atvirumo, įtvirtina anglų kalbos žinias, o išvy-

ka suteikė naujų patirčių – tarkim, lankydamasis automobilių
gamykloje, supratau, ko tikrai
gyvenime nenorėčiau dirbti“, –
atviravo vaikinas, komandoje su
saviškiais taip pat turėjęs įveikti
verslo simuliacijos užduotį.
Kalbėdamos apie užduotis,
kurias reikėjo atlikti per projekto veiklas, jaunuolių pedagogės
ypač akcentavo komandinį darbą ir mažiau formalų bendravimą tarp mokinių ir mokytojų.
„Kelionėje buvome kaip šeima,
ir tai buvo mūsų kitoks amplua
negu mokykloje. Jaunuoliai ke-

lionėje taip pat išmoko organizuotumo, laiko planavimo, galų
gale – įsivertino save kitų šalių
mokinių kontekste, pamatė, kad
jie niekuo nėra prastesni už savo
bendraamžius“, – kalbėjo R. Gadeikytė ir D. Kalniškienė.
Švietimo centro Neformaliojo
švietimo skyriaus vedėja Aurelija Jedenkienė akcentavo, kad
su šiuo, Suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo, skyriumi vykdomas
jau antras tarptautinis projektas,
ir kad jo pridėtinė vertė – jaunuolių pokyčiai ir kai kalbama
apie atrankos kriterijus vykti į
kelionę, ir kai turimos mintyje jų
patirtys po projektinės veiklos.
Į tarptautinį mainų projektą,
susijusį su parengimu karjerai,
rajono Švietimo centras įnešė
savo patirties, kuria jau dalinasi ir su kolegomis iš Lietuvos.
„Mes ir be projektų aktyviai vykdome ikiprofesinį veiklinimą, ir
tai yra mūsų išskirtinė patirtis,
kai jaunuoliai grupėmis po 2–3
ar individualiai praktinių žinių
semiasi konkrečioje darbo vietoje ir tam panaudoja turimas
žinias. Vienam jaunuoliui yra
numatytos 5 vietos profesijai
pažinti, o ryšius jau esame užmezgę su 40 partnerių – pradedant nuo smulkaus verslo ir
baigiant stambiausiomis rajono
įmonėmis“, – kaip Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus
mokiniai priartinami prie profesijos, paaiškino šio skyriaus
vedėja Virginija Kvietkauskienė.
Ši bei projekto metu įgyta
patirtis bus apibendrinta metodinėse rekomendacijose, kurias
Švietimo centras yra įsipareigojęs parengti tarptautinio projekto partneriams.

Į Kretingą sugrįžta „Baltijos rampa“
Audronė PUIŠIENĖ
hLiepos 4–7 dienomis Kretingoje
įvyks tarptautinis mėgėjų teatrų
festivalis „Baltijos rampa“.
Šis 50-uosius gyvavimo metus
skaičiuojantis festivalis, paeiliui
rengiamas Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje, į Kretingą sugrįžta po ilgokos pertraukos – paskutinįsyk
„Baltijos rampa“ pas mus viešėjo
1996-aisiais.

Šiųmetinis festivalis yra skirtas
Pasaulio lietuvių metams ir pirmojo lietuviško vaidinimo Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“
120-osioms metinėms paminėti.
„Prasminga ir iškilu, kad „Baltijos rampa“ šiemet rengiama
būtent Kretingoje, gilias teatrines
tradicijas turinčiame mieste. O
ir pirmasis spektaklis prieš 120
metų suvaidintas čia pat, kaimynystėje Palangoje, rudeniop
paminėsime pirmojo Kretingoje
sušokto lietuviško šokio „Aguonėlė“ metines“, – kultūrines sąsajas apibendrino vieno festivalio
organizatorių Kretingos rajono
kultūros centro direktorius Pranas Razmus. Be jo vadovaujamo
centro, festivalį rengia Lietuvos
mėgėjų teatrų sąjunga ir Lietuvos
nacionalinis kultūros centras, o

tai, kad festivalį remia Lietuvos
kultūros taryba, visus jo spektaklius žiūrovai turės galimybę išvysti nemokamai.
„Labai norėtųsi, kad kretingiškiai ir miesto svečiai pasinaudotų
ta galimybe ir pamatytų tai, ką iš
tiesų verta pamatyti“, – akcentavo
organizaciniais festivalio reikalais
besirūpinanti Kretingos vaikų ir
jaunimo teatro „Atžalynas“ režisierė Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos viceprezidentė Auksė Antulienė.
Festivalyje „Baltijos rampa“
dalyvaus Estijos teatras „Joelahtme Lavagrupp“ su spektakliu
„Trumpos istorijos“ pagal Oskaro Lutso noveles, Rygos kultūros
centro jaunimo teatras „Vinnie“
su drama „Vaidilutė“, Zlėkų mėgėjų teatras iš Latvijos su spektakliu „Mūsų taurė“ pagal Adolfo
Alunano pjesę ir Punsko lietuvių
kultūros namų teatrai iš Lenkijos. Lietuvai atstovaus Priekulės
Ernsto Vicherto teatras su drama
„Šaktarpis“, Anykščių kultūros
centro teatras su spektakliu Antano Vienuolio „Prieblandoje“ ir
vienas festivalio šeimininkų Kretingos vaikų ir jaunimo teatras
„Atžalynas“ su šešėlių spektakliu
„Kretingos istorija vaikų pasakose“. O kadangi šiemet sukanka

120 metų, kai Palangoje buvo suvaidintas pirmas viešas lietuviškas vaidinimas Keturakio „Amerika pirtyje“, šį spektaklį žiūrovai
irgi pamatys, bet – kiek kitokį ir
neįprastu formatu: jungtiniame
Lietuvos, Latvijos, Estijos teatrų
vaidinime skambės ne tik skirtingų Lietuvos regionų tarmės, bet ir
latvių bei estų kalba.
„Po pusdienio repeticijų viskas
susilies į vienį, ir žiūrovas pamatys tokią „Ameriką pirtyje“, kokios tikrai nėra matę – kiekvienas
teatras savo spektaklio dalį yra
parengęs iš anksto, o ir apskritai,
spektaklio aktualija yra svarbi ir
šiandienai, tik reikia mokėti tai

pamatyti“, – A. Antulienė įvardino, kad lietuviškąją spektaklio
dalį kurs jungtinės Jurbarko, Utenos, Matuizų, Skapiškio, Telšių
teatrų pajėgos.
Festivalyje taip pat vyks kūrybinės laboratorijos, per kurias jo
dalyviai dalinsis patirtimi, kaip
gimsta spektakliai, kaip ieškoma
ryšio su žiūrovu, sceninės raiškos
priemonių, rengiamose diskusijose, kuriose dalyvaus ne tik aktoriai, režisieriai, bet ir kartu su teatrais atvykstantys stebėtojai, bus
aptariami festivalyje matyti spektakliai. Festivalio dalyvių atstovai
taip pat vyks į Palangą pagerbti
pirmojo viešo lietuviško vaidini-

mo rengėjų ir aktorių atminimą.
Pirmąją „Baltijos rampos“ dieną festivalio atidaryme dalyvaus
Pasaulio lietuvių bendruomenių
pirmininkai, susirinksiantys į
savo posėdį Neringoje, o liepos 6
d. „Tautišką giesmę“ sugiedos ne
tik lietuvaičiai festivalio dalyviai
– estai ir latviai mūsų švenčiamai
Mindaugo karūnavimo dienai
taip pat yra parengę savo programas.
„Baltijos rampos“ aﬁšą sukūrė
mūsų kraštietis dailininkas Andrius Seselskas, kuris festivalio
dienomis Kretingos rajono kultūros centre rengia meninę instaliaciją.

„BALTIJOS RAMPOS“ PROGRAMA
LIEPOS 4 D.
15.30 – Jungtinis Punsko lietuvių
kultūros namų teatras. J. Vilkutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje“
16.40 – festivalio atidarymas
17.30 – Priekulės Ernsto Vicherto
teatras. Inscenizacijos pagal E.
Vicherto apysaką autorė D. Budrytė-Samienė. „Šaktarpis“ (drama)
19.30 – Anykščių kultūros centro
teatras. A. Vienuolio „Prieblandoje“
(drama)

LIEPOS 5 D. (penktadienis)
10.30 – Jõelähtme Lavagrupp (Estija). O. Lutso „Trumpos istorijos“
(komedija)
19.30 – jungtinis Lietuvos, Latvijos,
Estijos mėgėjų teatrų spektaklis
J. Vilkutaičio-Keturakio „Amerika
pirtyje“
LIEPOS 6 D. (šeštadienis)
15.00 – Zlėkų mėgėjų teatras
(Latvija). A. Alunans „Mūsų taurė“
(komedija)

17.00 ir 18.30 – Rygos kultūros
centro jaunimo teatras „Vinnie“.
Aspazia „Vaidilutė“ (drama)
21.00 – himno giedojimas
21.15 – Kretingos vaikų ir jaunimo
teatras „Atžalynas“. Šešėlių
spektaklis „Kretingos istorija
vaikų pasakose“.
21.45 – uždarymas
22.00 – šviesos instaliacijos prie
kultūros centro tvenkinių

