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„Idėja“ atšventė dešimtmetį

Sielos maldos yra gilios ir slėpiningos
Spalį Kretingos rajono pedagogų švietimo centre atidaryta Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos etikos vy-

resniosios mokytojos Marijos Bučkienės kūrybinių darbų paroda  „Giluminių upių paslaptys“. Ši paroda kviečia pasinerti į 
mokytojos sielos gelmes. Sielos maldos prašosi šviesos, spalvų žaismo ant sienų, rankų, ant molinių indų. M. Bučkienė suku-
ria savo ramybę, šilumą, namuose ilgai jaučia vasarą, kur 

„Dobilai dobilai pievas klosto pa-
talais

Smilgos ilgos iki juostos 
Byra sėklos – žemei duoklė.
Švinta kyla skliauto lubos 
Guls po kojom kviečio jūra.
Prakaito lašais nutiškęs
Klevo lapas bėgs į mišką.

Mintyse smėlio takais mokytoja 
įbrenda į beržyną ir supranta, kad 
nieko kito ir nenori, tik ramybės, 
medaus kvapo ir keisto minties su-

vokimo. Nejučiom klausia savęs, 
iš kur tas įgeidis – į mišką, į pievą, 
prie vandens, gandrų ir varlių bur-
bulų. Tas jausmas yra nuo seniai ir 
kviečia, liepia piešti, spalvinti, mar-
ginti ir jausti, kad kasdienės pro-
blemos, buitiniai rūpesčiai išeina, 
užsimiršta ir pasislepia.  Ėjimas į 
vaikystės pasaulį – tai tarsi išsiva-
davimas iš nuovargio, pilkumos, 
keisto laukimo. Atsiranda poreikis 
kažką daryti. Ir dobilai, trauklapiai, 
rasakilos sužaliuoja sodriai, naujai 

ant molinių indų paviršiaus. Meilė 
gamtos tvariniams slypi detalėse: 
miško papartynai, samanų kilimai, 
seniai šienautos pievos.

Kiekviename iš mūsų slepiasi 
jausmai, seniai nejudinti, nešaukti, 
o kartais nelauktai ir nesupranta-
mai prašosi pajudėti, tiestis plates-
niam kvėpavimui. 

Kviečiame aplankyti mokytojos 
Marijos Bučkienės kūrybinių dar-
bų parodą.

Kretingos PŠC inf.
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Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubas ,,Idėja“ paminėjo savo 
gyvavimo dešimtmetį. Prisiminimais, maloniais pasiekimais pasidalinti 
atskubėjo pedagogės, kurios pradėjo ir tęsė veiklą nuo pirmos dienos, taip 
pat ir vėliau tapusios klubo narėmis. Netrūko sveikinimų, gražių žodžių ir 
linkėjimų tęsti pradėtą veiklą.

Į klubo „Idėja“ dešimtmetį susirinko gausus būrys pedagogų ir svečių.

Simbolines žvakes įžiebė klubo pradininkės – pirmoji klubo prezidentė 
Zita Domarkienė ir Pedagogų švietimo centro direktorė Adelė Maze-
liauskienė.

Klubo prezidentė Birutė Tinginienė 
pasidžiaugė susirinkusiais pedago-
gais ir dėkojo klubo rėmėjams. 

Idėjų kupinos iniciatorės

Kretingos rajono iniciatyvių 
pedagogų klubas „Idėja“ – tai 
2002 metais susikūrusi savano-
riška, savarankiška visuomeninė 
organizacija, vienijanti iniciaty-
vius rajono pedagogus. Klubas 
visuomet siekė burti iniciatyvius 
rajono pedagogus, kaupti idėjų 
banką, skleisti informaciją apie 
projektų kūrimą bei vykdymą, 
padėti pedagogams realizuo-
ti jų kūrybinius sumanymus, 
bendradarbiauti su rajono vers-
lininkais, kultūros ir meno dar-
buotojais.

„Džiugu matyti tuos degan-
čius žmones, kurie per dešimt 
metų pripylė idėjų aruodus“, – 
pasveikino susirinkusius peda-
gogus lituanistė Vitalija Valan-
čiutė, pristačiusi tuos žmones, 
kurie sėkmingai tęsia veiklą iki 
šiol. Klubo prezidentė Birutė 
Tinginienė pasidžiaugė susirin-
kusiais pedagogais, kad kartu 
nusprendė paminėti šią gražią 
sukaktį. „Juk mokytojai, turintys 
daug darbo, galėtumėte ilsėtis 
po darbų, tačiau mes tokie jau 
esame, vis knieti susibėgti ir dar 
kokią idėją pagvildenti“, – sakė 
klubo prezidentė.  

Ji nepamiršo padėkoti ir visą 
dešimtmetį su klubu buvusiems 
rėmėjams, kurie palaikė peda-
gogų sumanymus ir nenumojo 
ranka nė į vieną jų pateiktą idė-
ją.

Klubo „Idėja“ iniciatoriai 
buvo Pedagogų švietimo centro 
direktorė Adelė Mazeliauskienė, 
mokytojai Daina Balčienė, Aure-
lija Orlovienė, Eugenija Daniuk, 
Virginija Rudavičienė, Virginija 
Mačiulskienė, Giedra Benetie-
nė, Vilmantas Volskis. O klubo 
prezidente išrinkta Zita Domar-
kienė. Ji vadovavo iki 2003 metų. 
Būtent ji ir „idėjų idėja“ įvardin-
ta Pedagogų švietimo centro di-
rektorė A.Mazeliauskienė įžiebė 
žvakes, simbolizuojančias visą 

nueitą kelią ir neabejotinai lau-
kiančius sumanymus. 

Kūrimosi pradžią prisimi-
nusi Z.Domarkienė sakė, kad 
nebuvo taip lengva imti veikti, 
tačiau visoms drauge pavyko. 
„Džiugu, jog tąsa nenutrūko, 
darbai ir idėjos iniciatyvesnės“, 
– pasidžiaugė ji.

Turi ko prisiminti

Praėjęs dešimtmetis paliko 
visoms gražių prisiminimų, da-
lyvavusios klubo veikloje turi ką 
prisiminti. Kiek susitikimų būta, 
kiek diskusijų įvairiomis temo-
mis, renginių. Tik ėmus kurtis 
klubui pedagogės vyko pas vers-
lininkus Jolandą ir Algį Šoblins-
kus, svečiavosi Jokūbavo Alek-
sandro Stulginskio pagrindinėje 
mokykloje, kai 2004 metais buvo 
atidarytas A.Stulginskio muzie-
jus. Taip pat su menininkų klu-
bo „Lyra“ nariais dalyvavo mu-
zikinėje popietėje Žiemos sode. 
Susipažino su miesto mokyklų 
geriausiais saviveiklininkais lite-
ratūrinėje-muzikinėje popietėje. 
Sveikino parodoje pačias moky-
tojas – Mariją Šaltmerienę, Adą 
Bastienę, Astą Abramauskaitę-
Gatelienę, parodžius savo kūry-
binius darbus. Viešėjo netgi Sei-
me, ne kartą sėdo prie bendro 

stalo su rajono politikais, turėjo 
malonumo pabendrauti su giri-
ninku Rimantu Kvikliu.

2006 metais klubas „Idėja“ 
organizavo Stilingiausio peda-
gogo rinkimus, tuomet projekto 
partneriu buvo Kretingos rajo-
no laikraštis „Švyturys“. Taip pat 
buvo rinkti šauniausi žemaičiai 
mokytojai bei mokiniai. Rajono 
ugdymo įstaigos buvo įtrauktos 
į projektą ,,Ėš Žemaitėjės luobiu 
skrynės”. Autoritetinga rajono 
žemaičių komisija šauniausiais 
rajono mokytojais žemaičiais 
pripažino Justiną Vaičikauskie-
nę iš Darbėnų, Alioyzą Pocių iš 
Salantų, Indrę Ivoncienę iš Kre-
tingos. Šis projektas buvo tęsia-
mas ir vėliau – 2011 metais. Kre-
tingos M.Valančiaus viešojoje 
bibliotekoje surengta mokytojų 
Vitalijos Valančiutės, Vaivos 
Žekonienės, Eugenijos Daniuk, 
Birutės Tinginienės foto darbų 
paroda „Mona Žemaitėjė“. Šia 
proga vyko šauniausių žemaičių 
– mokytojų ir mokinių – varžy-
tuvės S. Daukanto pagrindinėje 
mokykloje. Kaip paaiškėjo, Šau-
niausi rajono žemaičiai dirba 
ir mokosi Kūlupėnų M. Valan-
čiaus pagrindinėje mokyklo-
je. Mokyklos direktoriui Vidui 
Kelpšai ir mokytojai Vitalijai 
Valančiutei rajone lygių kaip ir 
nėra. Bet autoritetinga komisija 
šauniausiom žemaitėm pripaži-

no mokytoja Sigitą Dirmeitienę 
ir jos mokinę Dovilę Girdenytę 
iš S. Daukanto pagrindinės mo-
kyklos.

2008 metais rajono ugdy-
mo įstaigas pedagogų klubas 
pakvietė dalyvauti projekte 
„Renkame iškiliausius ben-
druomenių mokytojus kūrėjus 
– Spinduliai tarp mūsų”.

Galiausiai šie metai – jais 
taip pat nestigo idėjų: rajono 
ugdymo įstaigos pakviestos 
dalyvauti projekte ,,Mokytojo 
profesija. Ją renkamės karta 
iš kartos”. Teko paplušėti: su-
rinkti duomenis apie rajono 
ugdymo įstaigose dirbančias 
pedagogų šeimas, jų kartas, 

propaguoti pedagogo profesiją, 
supažindinti rajono bendruo-
menę su kelių kartų pedagogų 
šeimomis.

Organizuota pedagogų foto 
darbų paroda ,,Aš – mokyto-
jas”.

Jei ne iniciatyvumas, neaiš-
ku, kaip klostytųsi klubo vei-
kla, tačiau jo nestinga, kaip ir 
energijos pedagogėms, atran-
dančioms laiko visur suspėti ir 
daug ką nuveikti.

Už paramą klubo preziden-
tė dėkojo visiems, buvusiems 
su ,,Idėja” šį dešimtmetį ir kar-
tu po kruopelę pildžiusiems 
patirties, bendravimo ir dvasi-
nių turtų aruodus.


