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Vaikus mokė draugiškumo

Spektaklio „Rainiukas“ – pamokančios istorijos – inscenizacija

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 
įvyko renginys, skirtas tarptautinei 
Tolerancijos dienai paminėti. Jos 
simbolis šiais metais – Tolerancijos 
švyturys. 

Visą savaitę ikimokyklinio ug-
dymo mokytojos su vaikais kalbėjo 
tolerancijos tema, mokėsi eilėraš-
čių apie draugystę, gamino švytu-
rius. 

Sulaukėme svečio vicemero 
Dangiro Samaliaus, kuris darželio 
vaikams palinkėjo būti draugiš-
kiems. Sveikinimo žodį tarė ir dar-
želio direktorė Birutė Ėvaltienė.

 Kūrybinė mokytojų grupė  – šių 
eilučių autorė Lina Kvajauskienė, 
Gražina Vitkauskienė, Virginija 
Mockuvienė, Virginija Sendravi-
čiutė, Dalia Stukienė, Daiva Sama-

lienė ir praktiką atliekanti studentė 
Neringa Vaičiūtė – inscenizavo 
pamokančią L.Vasiljevos-Gangnus 
istoriją „Rainiukas“. Rainiukas 
(mokyt. L. Kvajauskienė) darželio 
bendruomenei ir vaikams palinkė-
jo sugyventi taikiai, priimti kitokį 
žmogų, kitokius požiūrius, išlai-
kyti pagarbą nepaisant skirtingų 
pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos 
religijos. Vėliau Rainiukas vaikus 
aplankė grupėse, dalino draugystės 
saldainius, kuriuos padovanojo vi-
cemeras.

Džiaugiuosi, kad pavyko prisi-
belsti į vaikų širdeles, kad jie moka 
priimti, užjausti kitokį. 

Lina KVAJAUSKIENĖ
 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sužibo Tolerancijos švyturys

Tarptautinę tolerancijos dieną 
paminėjo ir Kretingos rajo-
no švietimo centro Jaunimo  ir 
suaugusiųjų mokymo skyrius. 
Tarptautinės tolerancijos die-
nos simboliu šiais metais buvo 
paskelbtas švyturys, o tema – 
Netolerancija nacių ir sovietinės 
okupacijos laikotarpiu.

Apie švyturius papasakoti, at-
skleisti jų istoriją ir svarbą žmogui 
atvyko Klaipėdos laivininkų moky-
klos atstovai: Jurijus Anisimenko 
(Jurij Anisimenko) – praktinio mo-
kymo vadovas, profesijos mokyto-
jas, Liudas Judeikis – vyr. profesijos 
mokytojas ir III kurso mokiniai – 
Pranas Daračius ir Jurijus Burmis-
trovas (Jurij Burmistrov).

L. Judeikis argumentavo, ko-
dėl visi turime sekti švyturiu, ne 
tik tuo, kuris rodo kelią laivui, bet 
ir rasti švyturį gyvenime – žmogų 
švyturį. Pristatė įdomias pateiktis su 
Lietuvos ir užsienio švyturiais. Įvar-
dijo, kodėl kiekvienas švyturys turi 
unikalią formą ir spalvinę gamą. Pa-
aiškino, kad, be skleidžiamos švie-

sos, jis vykdo ir kitas, labai svarbias 
funkcijas, skleidžia garsą ir tam tikro 
dažnio bangas.

Svečiai mokiniams pristatė ir 
savo mokyklą, supažindino su šiuo 
metu vykdomomis mokymo pro-
gramomis ir specialybių pranašu-
mais. Praktinio mokymo vadovas J. 
Anisimenko minėjo, jog jų mokykla 
jau paruošė per  12 tūkst. specialis-
tų. Klaipėdos laivininkų mokykla 
yra vienintelė Lietuvoje mokymo 
institucija, rengianti eilinės sudėties 
jūrininkus, kurių kvalifi kacija yra 
pripažįstama daugelyje pasaulio 
jūrų valstybių, kadangi po mokyklos 
baigimo Lietuvos saugios laivybos 
administracijos Jūrininkų rengimo 
ir diplomavimo skyrius išduoda 
tarptautinio pavyzdžio jūrinių kva-
lifi kacijų liudijimą. Mokiniai susi-
pažino su penkiomis šios mokyklos 
ruošiamomis specialybėmis: jūrei-
vio, laivo elektriko, laivo virėjo, mo-
toristo ir logisto ekspeditoriaus. Po 
teorijos tęsėsi praktinės užduotys: 
III kurso mokiniai Pranas  ir Jurijus  
visus mokė rišti pačius įvairiausius 
mazgus, o profesijos mokytojai iš 

virvių mazgų sukūrė inkarą. Savo 
gebėjimus rišti gelbėjimosi mazgus 
išbandė  ne tik mokiniai, bet ir mo-
kytojai.

Tarptautinės tolerancijos dienos 
minėjimą tęsėme aptardami nacių 
ir sovietinės okupacijos laikotarpiu 
Lietuvoje vykusias masines paty-
čias ir tremtis. Vienas ryškiausių 
nacistinės netolerancijos pavyzdžių 
XX a. lietuvių literatūroje yra Ba-
lio Sruogos memuarinis romanas 
„Dievų miškas“. Žiūrėdami šio kū-
rinio ekranizaciją, aiškinomės, kaip 
netolerancija kitai tautai, socialinei 
grupei ar kitaip mąstančiam perau-
ga į atvirą priešiškumą ir negrįžta-
mai pakeičia žmogų ir jo gyvenimą. 
Sukauptas žinias apie šį XX a. laiko-
tarpį mokiniai parodė varžydamiesi 
Kahoot viktorinoje „Ką aš žinau apie 
tolerancijos dieną“.

Po teorinių užsiėmimų IX–X jau-
nimo klasių mokiniai gamino die-
nos simbolį – Tolerancijos švyturį ir 
lankstė jį apsupusius laivelius. 

Rita ZABITIENĖ 
Mokytoja

Dalyvavo 
klaipėdiškių inicijuotame projekte

Koncerto, surengto Tolerancijos dienai, dalyviai

Kretingos rajono kultūros 
centro vaikų ir jaunimo folkloro 
ansamblis „Kitep“, vadovau-
jamas Vitalijos Valeikienės, 
dalyvavo projekte, skirtame 
Tarptautinei tolerancijos dienai, 
kurio baigiamasis renginys vyko 
Klaipėdos „Vyturio“ progimna-
zijoje. 

Projekto sumanytoja – žydų 
muzikos ansamblio „Klezmer 
Klangen“ vadovė Rasa Vai-
čiulytė. Vilniečių ansamblyje 
groja vienos šeimos nariai, ku-
riuos pakerėjo žydų muzikos 
grožis ir turtingas litvakų kul-
tūrinis paveldas. 

Ansamblis „Klezmer Klan-
gen“ skleidžia žydų  muzikinę 
kultūrą, jidiš kalbą, istorijos 
pažinimo-priminimo vyksmą, 
neša tolerancijos žinią. Per ją 
pasaulis mokosi būti taikus, 
pažinti ir toleruoti vienas kitą. 
Tai ypač svarbu mums, Lie-
tuvai, kuri nuo amžių buvo 
daugiakultūrinė valstybė, joje 
tilpo visi: lietuviai, rusai, bal-
tarusiai, lenkai, žydai, totoriai, 
karaimai ir kitų tautų žmonės. 
Galbūt Lietuva nėra jų istori-
nė tėvynė, bet daugumai – jų 
gimtinė. Šalia jų mes, lietuviai, 
kultūriškai praturtėjame.

Projekto metu vyko paroda 
„Žydiški simboliai“, kurią pa-
rengė Šiaulių Sauliaus Sondec-
kio menų gimnazijos mokiniai 
(mokytojas Voldemaras Bara-

kauskas). 
Keliose klasėse vyko paskai-

tos: „Istorija per muziką“ (lek-
torė Roza Bieliauskienė iš Vil-
niaus  Šolomo Aleichemo ORT 
gimnazijos)  bei „Klaipėdos žy-
dai (Memeljuden): gyvenimas 
paribio mieste“ (lektorius dr. 
Hektoras Vitkus iš Klaipėdos 
universiteto Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos insti-
tuto).

Koncerte dalyvavo Klaipė-
dos „Vyturio“ progimnazijos 

ansambliai, parengti mokyto-
jų Natalijos Choninos, Almos 
Žukienės, Auksės Petrošie-
nės, Skaistutės Užkuratienės, 
Anastazijos Vainoriūtės, Kre-
tingos rajono kultūros centro 
vaikų ir jaunimo folkloro an-
samblis „Kitep“ ir žydų muzi-
kos ansamblis „Klezmer Klan-
gen“. Skambėjo žydų ir lietuvių 
liaudies muzika, koncerto pa-
baigoje visi dalyviai kartu su-
dainavo žydų liaudies dainą 
„Bulbes“ ir vedė ratelius. 

Renginys įvyko bendradar-
biaujant Klaipėdos „Vyturio“ 
progimnazijai, Klaipėdos uni-
versiteto Baltijos regiono isto-
rijos ir archeologijos institu-
tui, Šiaulių Sauliaus Sondeckio 
menų gimnazijai, Kretingos 
rajono kultūros centrui ir vie-
šajai įstaigai „Menopolis“, kuri 
kartu su Lietuvos kultūros ta-
ryba iš dalies finansavo šį ren-
ginį.

„P. n.“ informacija

Klaipėdos laivininkų mokyklos atstovai pamokė, kaip rišti mazgus.

JONO ŠLIŪPO MUZIEJUJE – 
ADVENTINIAI RENGINIAI

Jono Šliūpo memorialinėje so-
dyboje Palangoje, Vytauto g. 23A, 
prasideda adventui skirti renginiai. 
Šio muziejaus vadovė Sigutė Bendi-
kienė jau kitą penktadienį, lapkričio 
29-ąją, 15.30 val., kviečia pedago-
gus, kultūros darbuotojus bei visus 
besidominčius į etninės kultūros ir 
šeimos tradicinių vertybių puoselė-
jimo popietę „Apie advento papro-
čius“.

Popietėje Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Etnografi nio skyriaus 
vedėja mokslų daktarė  Elvyda La-
zauskaitė pasakos apie advento tra-
dicijas, apžvelgs jų ištakas nuo iki-
krikščioniškųjų laikų.

Pasak lektorę pažįstančios S. 
Bendikienės, – joms sykiu yra tekę 
dalyvauti etnografi nėje ekspedici-
joje, tai – žmogus labai giliai nagri-
nėjantis mūsų etninę kultūrą. Ji su-
darė ir išleido Etnografi nių terminų 
žodyną. „Tokių specialistų Lietuvoje 
turime nedaug. Tikiuosi, kad jos 
paskaita apie senąsias advento meto 
tradicijas bus informatyvi ir naudin-
ga mūsų krašto žmonėms“, – sakė ji.

O nuo gruodžio 10 iki 21 dienos 
Jono Šliūpo muziejuje rengiamos 
kasmetinės tradicinės adventinės 
edukacijos „Kiekvienam – po vaš-
kinę žvakę“, kurių metu kiekvienas 
renginio dalyvis galės nusilieti sau 
vaškinę žvakę ir ja papuošti Kūčių 
stalą. 

„Šias popietes pamėgę ne tik vai-
kai, – ateina šeimos, bičiulių pulke-
liai, netgi kolektyvai iš organizacijų, 
nes šis vašku kvepiantis, akiai ir 
rankoms malonus reginys yra puiki  
relakso priemonė, atokvėpis mūsų 
skubančiame gyvenime“, – tvirtino 
S. Bendikienė.

Registruotis į užsiėmimus S. 
Bendikienė kviečia iš anksto telefo-
nais 8 460 54559, 8 670 88037, arba 
el. paštu – j.sliupo.sodyba@lnm.lt
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