Respublikinė mokytojų metodinė praktinė
ir
mokinių edukacinė konferencija
„K. Donelaičio ženklai“
Šiaulių jaunųjų turistus centras, kuris 2014 metais vykdė trumpalaikę
neformaliojo vaikų švietimo programą „Donelaičio ženklai“ gruodžio 4 d. organizavo
baigiamąjį programos renginį - respublikinę mokytojų metodinę parktinę ir mokinių
edukacinę konferenciją “K.Donelaičio ženklai”, skirtą Kristijono Donelaičio 300 metų
gimimo jubiliejaus paminėjimui. Konferencija vyko Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriuje. Dalyvavo vyresnieji kraštotyrininkai
Mikeliai, mokiniai, mokytojai iš Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Klaipėdos laivininkų
mokyklos, Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių ir Pavenčių, Gilvyčių mokyklų. Konferencijos
pranešimuose atsispindėjo K.Donelaičio metų minėjimo įvairovė bendrojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo įstaigose. Ypač džiugino ir stebino mokinių pranešimai, kurie
išradingai ir netradiciškai pristatė savo veiklas. Tad savotišku metraščiu tapo ir pati
konferencija
Renginys prasidėjo aktoriaus Rolano Kazlo įgarsintas balsas, kuris prabilo K
Donelaičio žodžiu, skaitydamas poemos „Metai“ ištrauką.
Susirinkusiuosius pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo Šiaulių jaunųjų
turistų centro direktorius Romualdas Pelenis.
Genovaitė Beleckaitė (nuotrauka po tekstu), direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
priminė, kad vykdoma trumpalaikė programa “Donelaičio ženklai” buvo skirta paminėti ir
įprasminti Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines plėtojant ir puoselėjant miesto
mokinių kraštotyrinės veiklos tradicijas. Programa, įgyvendinama bendradarbiaujant su
miesto ugdymo įstaigų mokytojais ir mokinių grupėmis, suaktyvino jaunųjų kraštotyrininkų
veiklą ir dalyvavimą Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje,
svarbiausiame šalies mokinių kraštotyrinės veiklos renginyje, taip pat skirtame K.Donelaičio
metams. Buvo organizuotos dvi miesto mokinių kraštotyros darbų parodos: Jaunųjų
kraštotyrininkų Mikelių mokyklos darbų paroda gegužės mėn. ir Nacionalinės mokinių ir
jaunimo kraštotyros 2013-2015 metų ekspedicijos antrojo etapo – Šiaulių miesto mokinių
kraštotyros darbų paroda konkursas. Pateikti vienuolika darbų eksponuojami konferencijoje.
Vėliau atrinkti geriausieji darbai dalyvaus respublikinėje parodoje. Romualdas Pelenis
padėkomis apdovanojo parodos dalyvius mokinius, įteikė Šiaulių “Aušros“ muziejaus dovaną,
knygą “1863-ųjų metų sukilimas”. Knygos įteiktos Lieporių, S.Daukanto, J.Janonio
gimnazijų, Salduvės progimnazijos kraštotyrininkams.

Kraštotyrininkė, Mikelio prizo laimėtoja Jadvyga Urbonienė (nuotr.) pasidalijo savo
patirtimi iš kraštotyrinių ekspedicijų, papasakojo Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros
ekspedicijos istoriją, pristatė šiauliečių pasiekimus, palinkėjo moksleiviams ieškoti ir atrasti.

„Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Vytautas Šalavėjus,
Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus narys,(nuotr.) pristatė įdomų pranešimą „Į
Donelaičio žemę“. Mokytojas su moksleiviais ir Donelaičio draugijos nariais kasmet vyksta į
Karaliaučiaus kraštą, tvarko Tolminkiemio, kuriame kunigavo K. Donelaitis, bažnyčios
aplinką, taip mokinius gyvai supažindina su Donelaičiu.

Šiaulių viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Rima Giržadienė
(nuotr.) pristatė programas „Virtualūs Šiauliai“ ir pakvietė aktyviai jomis naudotis. Ji
supažindino ir su virtualios parodos, skirtos K.Donelaičiui, sukūrimo istorija, ekspozicija.

Pranešimą „Kodėl K. Donelaitis įdomus ir šiandien?“ pristatė Šiaulių „Romuvos“
gimnaziojos I klasės moksleivės Emilija Kiškytė ir Karolina Dužinaitė (nuotr.). Mokines
konsultavo lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rūta Krištopaitienė. Koncentruotą požiūrio į
K.Donelaitį pranešimą įtaigiai mokinės baigė poetoS.Parulskio žodžiais” Tiesiog pašiurpau,
kai suvokiau, kad per purvą riedantis vežimo ratas gali tapti literatūriniu vaizdu. Tokia turbūt
ir yra klasikos prasmė, per kasdienybės vaizdus pasiekti kultūrą”.

Statistinį pranešimą „Viežlybieji ir nenaudėliai XXI amžiuje“ pristatė Teodora
Plepytė iš Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos. Mergina ištyrė, kaip žodžius „viežlybieji“ ir
„nenaudėliai“ supranta gimnazistai ir juos taiko šiandien. Klausytojai buvo nustebinti, koks
aktualus išlieka K.Donelaitis.
„Mokomės iš Kristijono Donelaičio“- įdomus ir spalvingas Kornelijos
Morkevičiūtės ir Guodos Klemenytės (nuotr.) Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos 7
klasės mokinių pranešimas. Merginos K. Donelaitį dainavo, piešė ir pristatė įvairias veiklas,
kurias mokykla vykdė 2014 metais. Mokines konsultavo lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė Dalia Lipskienė.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 8 klasės mokiniai Ignas Valečka ir Airis Kairys (nuotr.)
išraiškingai pristatė Šiaulių miesto 5- 8 klasių mokinių meno akcijos ,,IŠAUSIU 300
MINČIŲ JUOSTĄ’’, skirtos K. Donelaičio jubiliejui paminėti, veiklą ir prasmę, trumpai
papasakojo, kaip galima mokinius, įdomiai organizuojant mokymo procesą, sudominti iš
pirmo žvilgsnio ne visai įdomiais dalykais. Vaikinus konsultavo lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė Lina Tomanaitė.

Kultūrinės ir edukacinės veiklos, skirtos K. Donelaičio metų paminėjimui Šiaulių
Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, pristatymą parengė Lukrecija Klovaitė (nuotr.), Šiaulių
gimnazijos 11 kl.mokinė. Mokinę konsultavo lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vitalija
Šilerienė.

Pranešimą metraštį „ Donelaitis Šiauliuose” apie daugelį renginių, vykusių
2014 metais Šiauliuose, skirtų paminėti K. Donelaičio jubiliejų iš įvairių šaltinių surinko
Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros grupės mokiniai. Pranešimą pristatė Aidas
Šimkaitis ir Gabija Arbatauskaitė (nuotr.).

Stendinį pranešimą „Metų laikai“ apie vykdytą akcija “Rašome “Metus” miesto
renginyje (Šiaulių arenoje vykusio renginio „Ką veiki?“ gegužės mėn. metu parodos dalyviai į
tapetą perrašinėjo K.Donelaičio poemos „Metai“ ištraukas). Ši akcija vyko ir trumpalaikės
programos “Donelaičio ženklai” stovyklose “Sveiks, svieteli margs”. Pranešimą pristatė
Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros grupės mokinė Simona Stankaitytė (nuotr.).
Simona komentavo rašiusiųjų mintis ir nuotaikas. Mokinę konsultatvo mokytoja Vida
Šambarienė.

Brigita Auškalnytė, Armida Urniažūtė, Rugilė Jokubaitytė, Augustė
Paškauskaitė, Natalija Burbaitė, jauniausios konferencijos dalyvės, Jaunųjų turistų centro
kraštotyrininkės (nuotr.) pristatė įspūdžius iš išvykos ekspedicijos po Kuršių neriją (Nidą ir
Judkrantę) „Donelaičio ženklai Kuršių nerijoje“, atskleidė kuo svarbus Liudvikas Rėza, kad
šiandien žinome K.Donelaitį. Mokines konsultavo mokytoja Marija Gedminienė.

Mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo patirtį Klaipėdos laivininkų
mokykloje pateikė Klaipėdos laivininkų mokyklos bibliotekos vedėja Ingrida Gedminaitė
(stovi) ir lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Dalia Butkienė (sėdi nuotr.).

Pranešimą „Kūrybiškumo ugdymas pamokose ir netradicinėse erdvėse“ pristatė
Dalė Janušauskienė, Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokytoja
metodininkė ir Laima Lukšaitė, Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos
vyresnioji mokytoja (nuotr.).

Edukacinę veiklą vykdant projektą „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatė
Šiaulių rajono Gilvyčių mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Mazaliauskaitė
(nuotr.)

Pranešimą „K. Donelaičio mintys šiandienos kontekste“ pristatė Šiaulių „Romuvos“
progimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Regina Lemežienė (nuotr.), kuri pakvietė
dalyvauti forume, skirtame K.Donelaičio kūrybai.

Jaunųjų turistų centre vykdytos programos „Donelaičio ženklai“ veiklas pristatė
neformaliojo vaikų švietimo vyresnioji mokytoja Marija Gedminienė (nuotr.).

Klausytojai įdėmiai išklausė pranešėjų, sužinojo, kaip poeto 300 metų gimimo jubiliejų
paminėjo Lietuva, suvokė kaip svarbus K. Donelaitis mums šiandien. Atsisveikindami,
konferencijos dalyviai mokytojai, mokiniai, vyresnieji kraštotyrininkai, svečiai pasidžiaugė
sudaryta galimybe pasidalinti tokia įvairiapusišku K.Donelaičio metų minėjimu, kūrybos
pažinimo būdais ir aktualumu šiandienos žmonėms.

Konferencijos dalyviai „Aido“ bibliotekoje.

Renginio vedėjai Rugilė Strikoriūtė ir Eimantas Gedminas (nuotr.), S.Daukanto gimnazijos
mokiniai, padėkojo konferencijos dalyviams ir svečiams ir atsisveikino iki kitų susitikimų.
Konferencijos aprašymą parengė Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros grupės mokiniai.
Mokytoja Stanislava Staškuvienė. Fotografijos S.Staškuvienės

