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Kasdien mokosi, tobulėja ne tik mokiniai
Apie tai, kad mokytojų profesinis tobulėjimas - neatsie-

jama ugdymo proceso dalis, liudija Skuodo rajono mokytojų
veiklaper šiųmetes moksleivių rudens atostogas. Apie tai
lapkricio 6-ąjąSkuodo švietimo skyriuje prie apskritojo stalo
mintimis pasidalijo šios institucijos vadpvas Romas Kas-
paras, skyriaus specialistės Aldona Jestenė ir Aušra Bud-
rikienė, Skuodo informacijos centro specialistė švietimui Vi-
ta Zaborienė, Bartuvos progimnazijos dai/ė"smokytoja eks-
pert«; rajono dai/ės metodinio būrelio pirmininkė Audrona
Zutautienė. Mokyklos ir mokytojai nuolat mokosi, stengiasi,
kad kasdien augtų ne tik mokinių, bet ir jų pačių žinios.

Spalio 25-ąją Skuodo
rajone įvyko gerosios pa-
tirties sklaida: iš Mažei-
kių rajono buvo atvykę
aštuoniolika dailės mo-
kytojų, kurie apsilankė
Ylakių gimnazijoje, Skuo-
do KVAPM, Skuodo me-
no mokykloje ir Bartuvos
progimnazijoje. Ylakiuo-
se dailės mokytoja me-
todininkė Neringa Dauk-
šienė supažindino, kaip
per saviraiškos ir komu-
nikacijos priemones ten-
kinami mokinių iniciaty-
vumo ir kūrybiškumo po-
reikiai. Gimnazijos direk-
torius Vaclovas Statkus
ir Dailės akademijos ku-
ratorė, mokytoja Roma
Grubliauskienė papasa-
kojo, kaip organizuoja- ---
mos toli savo užmojais siekiančios
vaikų vasaros stovyklos.

Svečius iš kaimyninio rajono
Skuodo kaimo verslų, amatų ir pa-
slaugų mokykloje su mokinių kū-
rybiškumo ugdymu, jiems rengian-
tis dailės egzaminui, supažindino
šios mokyklos dailės mokytoja Li-
na Daukantienė.

Dailės technikų ir raiškos bū-
dų įvairovės pateikimą jaunesnė-
se klasėse Skuodo meno mokyk-
loje pristatė dailės vyr. mokytoja
Jolanta Milerienė, 0 apie formą
piešimo ir skulptūros pamokose -
dailės mokytojas metodininkas,
šalyje žinomas skulptorius Riman-
tas Eidėjus.

Bartuvos progimnazijos dallės
mokytoja ekspertė Audrona Zutau-
tiene supažindino su mokinių kū-
rybiškumo ugdymu netorrnallaįa-
me ugdyme. Pasak A. Zutautie-
nės, toks dviejų rajonlj dailės mo-
kytojų seminaras-pasizmonėjimas
buvo labai vertingas: ir vieniems,
ir kitiems kilo kūrybinių idėjų bei
bendrų planų ateičiai.

. konų gimnazijoje, Jurgio Pabrėžos
universitetinėje gimnazijoje, Mari-
jono Daujoto pagrindinėje mokyk-
loje, lopšelyje-darželyj,e "Pasaka"
susipažinta su ugdymosi aplinka.
Gamtos ir socialinių mokslų mo-
kytojams analogiška-kelionė gruo-
džio menesį planuojama i Telšių
rajoną. Kaip tvirtino V. Zaborienė,
išvykoje i kaimynlnį rajoną teko pa-
tirti, jog ir ten daug kas nuveikia-
ma be jokio finansavimo: tiesiog

Kretingos rajono pedagogų švietimo centre su kraštiete
metodininke Gėne Benetiene.

Kaip teigė V.-Zaborienė, atski-
ro padėkos žodžio verti svečius iš
kaimyninio rajono mokyklų priėmu-
sieji mūsų rajono mokymo [staiqų
vadovai: Vaclovas Statkus, Tomas
. Kubilius, Anelė Raugienė, Virgini-
jus Jokšas. Jų parodytas dėmesys,
reprez~.nt~~jant mūsų rajon~ šia-
me pažintinlarne semmare, Isties
kūrė pridėtinę vęrtę.

Kaip tvirtino Svietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Aldona Ja-
sienė, rajono mokytojų metodinė-
je taryboje jai kilusi mintis, jog me-
todinę veiklC\,kuriai neskirta lėšy,
galima bent IŠdalies praturtinti is-
'lykomis i kaimyninius rajonus.
Sfems metams tokios suplanuotos
dvi. Spalio 29-ąją mūsų rajono mo-
kyklų lietuvių bei užsienio kalbų,
dailės ir technoloqijųjnokytojal vy-
ko i metodinę dieną Kretingos ra-
jone, kur pasidalinta veikos aktu-
alijomis ir patirtimi. Renqin] orga-
nizavo Kretingos rajono pedago-
gų švietimo centras. VšĮ Pranciš-

daroma tai, kas reikalinga. Ypač
ten palaikoma mokytojų ekspertų,
metodininkų veikla. Buvo galima
savo akimis.pamatyti ir isitikinti,
kaip jie skleidžia savo patirti, To-
je kelionėje i Kretinqą tarsi atras-
ta ir dar viena seniai žinoma tie-
sa, jog mokytojams labai svarbu
ne tik dalykinė, bet ir dvasinė pa-
tirtis - viena pamoka surengta Kre-
tingos vienuolyne, kur savo minti-
mis apie mokytoją dalijosi vienuo-
lis prarįciškonas brolis Bernardas
OFM, Sios pamokos mintis - jog
mokytojo optimizmas visada [kve-
pia, persiduoda mokiniams, Kartu
su Skuodo rajono mokytojais i šią
metodinę dieną Kretingoje vyko ir
mūsų rajono lklmokyklinlų [staiqų
atstovės, tačiau veiklai, kaip dir-
bama su mažaisiais, tądien pristi-
go laiko. Suinteresuotieji tik pasi-
keitė kontaktais.

Grįžusių iš šios metodinės die-
nos rajono mokytojų dar laukia

nukelta i 8 psl.


