Profesinio mokymo institucijose
tautinėskultūrospaveldas–
svarbišiuolaikiniojaunimougdymodalis
Šiandienturbūtnėvienasneabejojame,kaddvasiniokultū
riniopaveldopažinimas–taimūsųateitiesgarantas.
Norint išlikti savimi, skleidžiant tautinį identitetą, svarbu
pažinti, saugoti ir gerbti savo istorines ištakas. Viena svar
biausiųtautinioidentitetoišraiškųyraetninė(tautinė)kultūra.
Jipriklausonuomūsųpačių:galimejąpuoselėtikaipdvasinę
vertybę,betgalimeirnumarintikaipšiuolaikiniokosmopolitinio
pasaulioatgyveną.Nepaisytisavosiosetninėskultūros,vadi
nasi,prarastitautinįtapatumą.Žinoma,sutuonegalitaikstytis
nėvienassavegerbiantislietuvis.TaipuikiaisuvokiairKauno
maistopramonėsirprekybosmokymocentromokytojai,kovo
19ąjąsurengękvaliikacijoskėlimoseminarą„Etnin skult rosugdymaspamokoseirneformaliojougdymoveiklose,
įgyvendinantetnin skult rospagrindinioir vidurinio ug
dymobendrąsiasprogramas“.
ŠiomokymocentrodirektoriusAlvydasPranasGrevaspri
tarėtokiaiiniciatyvaiirdžiaugėsi,kadtądienįmūsųmokymo
centrąsusirinkodaugiaukaiptrisdešimtmokytojųiškitųKauno
miestobeirajonomokyklų.Seminaredalyvaujantyspagrindi
nių,viduriniųbeiprofesiniųmokyklųmokytojaigalėjopamatyti,
kadmūsųmokymocentreyragerbiamairpuoselėjamatautinė
kultūra,suvokiamajossvarbaugdantjaunąžmogų.
Gausiaisusirinkusiussvečiusmokyklosaktųsalėjepasveiki
nošiorenginiosumanytojairkoordinatorė,gimnazijosskyriaus
vedėjaBirutėSveikatienė.
Jauprieš15metųmūsųugdymoįstaigojesuvoktatautinės
kultūrospuoselėjimosvarba.Mokytojųbendruomenėnegailė
damavežėišsavogimtųjųkaimosodybųapdulkėjusiusbuities
rakandus,motinųaustaslovatieses,siuvinėtasstaltieses,kitus
brangius daiktus.Taip buvo pradėtas kurti jaukus etnokultū
roskampelis,ojoeksponataiėmėkeliautiįįvairiasmokyklos
erdves,betdažniausiai–įaktųsalę,kuriojevykstarenginiai,
tautinėsšventės,mokiniųvaidinimai.Darirdabarprisimenamos
priešdešimtmetįbuvusiojeKaunomaistopramonėsmokykloje
sumokiniaissurengtosvisastradicijasišlaikiusiossenoviškos
vestuvės–nuojaunųjųpažintieskaimosubatvakaryjeikipiršlio
korimo.Etnokultūroskampelyjesaugomosšiųvestuviųsvečių
dovanosjauniesiems.
LietuviųkalbosmokytojametodininkėB.Sveikatienėsemina
rodalyviussupažindinosukiekvienosenoviniodaiktoistorija,
jokilmeirpanaudojimuedukacinėseveiklose.
Iršįkartdaugetnokultūroskampelioeksponatųbuvopanau
dotaatvirojenetradicinėjeliteratūrospamokoje„Kartųsankirta
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RomualdoGranauskonovelėje„Duonosvalgytojai“.Pamoką
vedžiauaš,šiostraipsnioautorė,lietuviųkalbosirliteratūros
mokytojametodininkėGenovaitėNarkevičiūtė.
RašytojasR.Granauskasdarsovietmečiusuvokėetninės
kultūrosreikšmęirsavokūrybojeatskleidėtradicijųbeipapročių
perdavimoiškartosįkartąbūtinybę.Ruošdamiesipamokai,
mokiniaiturėjoatliktidaugybęužduočių:pirmojigrupėstudi
javokritiką(R.Granauskokūrybosesminiaibruožai)irrengė
pateiktis, kurias pristatė pasitelkę naująsias technologijas;
antroji buvo įtraukta į novelės „Duonos valgytojai“ ištraukos
inscenizacijoskūrimą;trečiojiatlikotiriamąjįžurnalistinįdarbą:
arkepamanaminėduonašiandien?Žinoma,atvirosnetradici
nėsliteratūrospamokosesmėbuvokūrinioinscenizacija.Jai
ruoštasiypačkruopščiai:reikėjoatskleistinetikįvairiųveikėjų
charakterius, bet ir apgalvoti drabužių stilistiką, sukurti laiko
dvasiąatitinkantįscenovaizdį.Pasitelktietnokultūroskampe
lioeksponatai:ližė,duonkubilis,senoviniaistalai,duonkepė,
bidonėlis,kailiniai,lovosirkitasvarbibutaforija.
Taikytiteatromenoelementusnagrinėjantliteratūroskūrinius
nėralengvaarpaprasta,betįdomu.Taisavotiškasiššūkisne
tikmokytojai,betirmokiniams.Todėlmokiniaiatsakingaimo
kėsitekstusirpersikūnijoįveikėjus:senįRimkųpuikiaivaidino
mokinysPovilasŠimkus,senąjąRimkienę–SandraBurčikaitė,
Marytę–ErikaGrinevičiūtė,žentą–DeividasSvirskis,Mineikį–
AdomasJasukaitis,Vandą–KristinaReinikytė,bevardįalkoho
liką–MindaugasBendinskas.Suautoriųvaidmenimispuikiai
susidorojomokinėsViktorijaKibeikytėirKamilėBorotkinaitė.
Kartųpriešpriešanovelėje„Duonosvalgytojai“buvoparodyta
vizualiai.Mokiniaisupratopagrindinękūriniomintį–tautinės
kultūrosignoravimasskatinajaunosioskartosmoralinędegra
daciją.Patirtisrodo,kad,pasitelkiantteatromenoelementus,
mokiniams lengviau suprasti kūrinio problematiką, veikėjų
vertybinesnuostatas,laikotarpiosituac iją.
Kita seminaro dalis buvo praktinė: dalyviai apsilankė mo
kyklosduonoskepyklėlėje.Čiajuospasitikomūsųšauniosios
šeimininkės–vyresn.profesijosmokytojosSalomėjaČesnu
levičienė ir Janina Narbutienė. Esame maistininkų mokykla,
todėlmumsypačaktualiossenosiosduonoskepimotradicijos.
Didžiulįįspūdįsvečiamspalikorenovavusmokykląpastatyta
senovinėduonoskepimokrosnis.Kiekvienasseminarodaly
visgalėjopatssuformuotisavoduonelęirčiapatjąpašautiį
krosnį.MokytojosS.ČesnulevičienėirJ.Narbutienėpasakojo
apiegalimybesnatūraliubūduruoštipadinęduonąsuplikiniais
irraugais,nenaudojantmieliųirįvairiųtešlospuriklių.Vaizdas
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priminė senųjų laikų lietuvių namų aplinką: viename kubile
pukširaugas,kitamemalonųaromatąskleidžiarūgstantitešla,
oantstalopūpsosuformuotipusgaminiai,netrukusvirsiantys
skaniaduonele.
Vėliauseminarodalyviaibuvopakviestiįkonditerijoslabora
toriją,kuriojeišmonėssėmėsiiškonditerijosmokytojų:profesi
josmokytojosekspertėsRasosVenterienės,vyresn.profesijos
mokytojos Kristinos Krikštolaitienės, profesijos mokytojos
GiedrėsPolikevičienėsirskyriausvedėjosIrenosŽiužnienės.
Daugelįmaloniaistebinovelykiniaikonditerijosgaminiaiirjų
puošimo menas. Svečiai, ragaudami pavasariu dvelkiančių
skanėstų,domėjosiirjųreceptūra.Tadšauniosioskonditerės
vosspėjoatsakinėtiįklausimus.
Popraktiniųužduočiųdalyviaibuvopakviestiįkonferencijų
salępasiklausytietikosmokytojosekspertėsEgidijosKontri
mienėspranešimo„Etninėskultūrosbendrųjųprogramųtikslai
iruždaviniai,jųįgyvendinimogalimybėsirbūdaipamokose“.
Pranešėjakalbėjoapieetninękultūrąugdymoprocese,apie
mūsųmokymocentropatirtįintegruojantetninękultūrąįįvairius
bendrojougdymodalykus,profesiniociklomodulius–„Kulina
rijospaveldas“,„Kultūrinisturizmas“–irįneformalųjįugdymą.
MokytojaE.Kontrimienėpasidalijopatirtimiapiedalyvavimą
respublikinėjeetnokultūroskonferencijoje,kuriojeskaitėpra

nešimą„Etnograiniųregionųidentitetopagrindaikaipugdymo
turinysnacionalineivienybeipuoselėti“irparengėįdomiąmeto
dinęmedžiagą.Pranešėjapasidalijoinformacijaapierenginius,
skirtusEtnograiniųregionųmetams.
Džiuguirtai,kadmūsųmokymoįstaigayrapasirašiusisutar
tįsuKaunotautinėskultūroscentru,teikiančiuprofesionalias
metodines konsultacijas etnokultūros temomis. Gimnazijos
skyriausvedėjaseminarodalyviamsparodėnuilmuotasįvairias
mūsųmokymocentrobendruomenėsšventes:Kaziukomugę,
Užgavėnes, Kristijono Donelaičio jubiliejui parengtą mokinių
vaidinimą,Atvelykįirkt.
Greitai prabėgo pusdienis ne tik mums, mokymo centro
mokytojams,betirsvečiamsiškitųmokymoįstaigų.Mokyklos
kavinėjepriekavospuodelioragavomepačiųiškeptąduonelę,
vaišinomėskonditerijosskanėstaisirkalbėjomėsapieugdymo
problemasbeitautinėskultūrossvarbąkiekvienamtautiečiui.
Svečiaidžiaugėsidalyvavęmūsųmokyklossurengtamesemi
nare,nesdaugpamatėirsužinojo.Visisuvokėmeneginčijamą
tiesą–tokiasklaidasudaugybepraktiniųveiklųyranaudinga
irreikalingakiekvienam,oypačtam,kurisdirbasujaunimu.
Genovait NARKEVIČI T

Lietuviųkalbosirliteratūrosmokytojametodininkė

kiekvienakalbasuprantama,jeijątarilūpomisirširdimi
Mokižodį–žinaikelią.Visurgerai–namiegeriausia.Tokias
patarlesKaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentro
Viešbučiųirrestoranųsektoriniomokymocentregalėjomeiš
girstianglų,rusų,vokiečiųirnetispanųkalbomis.Jauantrus
metusčiaorganizuojamasKaunoregionoprofesiniomokymo
įstaigųužsieniokalbų(anglų,rusų,vokiečių)konkursas.Kauno
regionoprofesiniomokymoįstaigųužsieniokalbųmetodinėgru
pėsusibūrėpriešketveriusmetus.Idėjasutelktinetikužsienio
kalbų,betirregionoinformaciniųtechnologijųmokytojuskilo
CentrodirektoriuiAlvyduiPranuiGrevui.
Šiemetvykusiamekonkurse,kurįvedžiauaš,šiostraipsnio
autorė, Daina Lasienė, svečiavosi didžiulis būrys mokytojų
ir mokinių net iš dešimties Kauno regiono profesinių moky
mo įstaigų. Dalyvauti buvo kviečiami 11–12 klasių mokiniai
irjųužsieniokalbųmokytojai.Pooicialiosiosdaliessvečius
šventiškaisutikomokymocentroneformaliojougdymobūrelio
vadovasVoldemarsPetersons.Skambantgitarosgarsamsjo
atliekamosdainoslietuviųirkitomiskalbomisbuvošiltaipriim
tosirdainuojamoskartu.

Kaikuriemsmokiniamsšisdviejųdaliųkonkursasbuvotikras
šnekamosios ir rašytinės užsienio kalbos žinių išbandymas.
Kiekvienakomanda,sudarytaišanglų,rusųirvokiečiųkalbas
besimokančiųmoksleivių,turėjopristatytiparuoštastemas,o
vėliauatliktiužsieniokalbųtestus.
Kolmokiniaisukogalvasatlikdamiužduotis,vykoužsienio
kalbųmetodinėsgrupėsposėdis.Mokytojaiišklausėkolegųpa
ruoštuspranešimus,pasidalinogerąjadarbopatirtimi,diskutavo
apiekalbųmokymosiirmokėjimosvarbąkasdieniamegyve
nime,projektinėseveiklosebeisvečiuojantisužsieniošalyse.
Susirinkusiesiemsbuvoįdomustebėtivisųmokymoįstaigų
komandųišradingus,informatyviuspasirodymus.
IkomandinęvietąužėmėKaunoKaraliausMindaugoprofesi
niomokymocentras,II–Kaunostatybininkųrengimocentras,
III–Kėdainiųprofesiniorengimocentras.
Mūsų mokymo centrui atstovaujanti jungtinė viešbučių ir
viešojomaitinimoskyriausbeimaistotechnologijųirprekybos
skyriausmokiniųkomandapasirodėpuikiai.Mokiniuskonkursui
ruošėužsieniokalbųmokytojosmetodininkės:ViktorijaMarke
vičienė,DanutėMatulevičienė,LilijaUknevičienė.
Visąkonkursąmokiniusirmokytojuslydėjogeranuotaika.
Kolbuvoskaičiuojamigalutiniairezultatai,dalyviaigalėjoapžiū
rėtiviešbučiųirrestoranųsektoriniopraktiniomokymocentro
ugdymuiskirtaserdves:mokomąjįrestoranąiršaliaesančią
virtuvę,viešbučiųkambarius,dalyvautimeniniorankšluosčių
lankstymopamokėlėje.
VisųKaunoregionoprofesiniomokymoįstaigųužsieniokalbų
mokytojaivieningainusprendė,kadrengtimetodiniusrenginius,
taigiirmokiniųkonkursus,kitaismokslometaisvėlpatikima
mūsųCentrui.Jukturimegerospatirties,nesibaidomedarbų.
DainaLASIEN
Kaunomaistopramonėsirprekybosmokymocentroanglųkalbos
mokytojametodininkė,Regionoprofesiniomokymoįstaigų
užsieniokalbųmokytojųmetodinėsgrupėspirmininkė

kviečiamerašytiapiesavomokyklųprofesijosmokytojusarbaparašykiteredakcijai,apiekurįpedagogą
mesturėtumepapasakoti.svarbiausia,kadtaibūtųprofesijosmokytojas,gebantismokyti.
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