Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai Butrimonių gimnazijoje.

Lapkričio 22 d. 16.00 val. į gimnazijos konferencijų salę rinkosi 1-4 klasių mokiniai, jų tėveliai,
močiutės, dauguma jų nešini pamėgtų pasakų knygomis.

Vaikų ugdymas yra didis menas ir nuo jo priklauso mūsų visų ateitis. Meilė, kurią suteikiame
vaikams, perduodama per kartų kartas, o jeigu to nedarome, perduodamas priešingas poveikis.
Sauaugusiųjų švietimo savaitei „Skaitau pasaką“ idėja pasirinkta neatsitiktinai, nes pasakos ir
mitai įrašyti mūsų pasąmonėje. Kuo tauta turtingesnė mitais ir pasakomis, tuo ji stipresnė,
ištvermingesnė. Pasakose ir mituose daugiausia laimi gėris, drąsa, atkaklumas, teisingumas,
sąžiningas bausmės atlikimas, užduoties įvykdymas ir tik tada - pergalė. Nuo to, kiek vaikystėje
pasakų vaikai skaitė, girdėjo, jų pasąmonėje užsifiksuoja reiškiniai - kaip gėris, drąsa,
atkaklumas ryžtingumas ir teisingumas nugali blogį. Mes, suaugę, apie tai net nesusimąstome,
bet įvairiose gyvenimo situacijose iš pasąmonės išplaukia impulsai , kurie kreipia žmogaus
elgesį teisinga arba klaidinga veikla. Gyvenimas reiklauja iš kiekvieno žmogaus pastangų
renkantis ir apsisprendžiant, o tam reikalinga išmintis, kurios surasi kiekvienoje pasakoje.

Tokių samprotavimų vedinos Genovaitė Žiurinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Aldona
Adomavičienė, 1 kl. mokytoja, ir Asta Daironienė, pirmoko mama bei gimnazijos Vaikų dienos
centro vadovė, teatro mokytoja, nusprendė organizuoti Lietuvos suaugusiųjų švietimo savaitei
skirtą popietę „Skaitome pasaką“ ir sukviesti pirmokus su šeimomis. Vėliau prie popietės
prisijungė ir 2,3,4 klasių mokytojos: Gina Griškonienė, Rita Peckuvienė, Nijolė Karkauskaitė su
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mokiniais ir jų mamytėmis – mūsų buvo išties nemažas būrys apie 60.

Smagu buvo stebėti, kaip pasakas skaitė pirmokai vieni ir su mamytėmis, kiti su močiutėmis,
kai kurie vyresnieji mokinukai susirežisavę pagal vaidmenis su mamom, kiti po vieną.Visi skaitė
savo pamėgtas pasakas.

Popietėje skambėjo ir lietuvių liaudies dainos, kurias atliko 2-4 klasių mokiniai su muzikos
mokytoja metodininke Neringa Valvoniene.

Asta Daironienė dalijosi patirtimi, kaip ji bendrauja su vaikais šeimoje ir Vaikų dienos centre,
pademonstravo, kaip rankų darbo lėles, netgi pirštinę arba kojinę galima pavesrti notaikingu
pasakos personažu. Ji pamokė raiškaus skaitymo ir teksto suvokimo bei įsiminimo metodų ir
paaiškino, kodėl tai svarbu, skaitant pasakas ar kitus tekstus vaikams.

Fotografavome kiekvieną skaitantįjį, kitą dieną pademonstravome pateiktis vaikams, stebėjome,
kaip keitėsi jų nuotaikos.Vaikams labai svarbu matyti save. Jie jautėsi svarbūs, reikšmingi.
Aptarę popietę, padarėme išvadą, kad pradinių klasių mokiniai dažniau paims pasakų knygą į
rankas ir mamos atras daugiau laiko pabūti su savo vaikais.

Lapkričio 23 d. 15 val.dar vienas Suaugusiųjų švietimo savaitei skirtas renginys - popietėje „Kar
jeros ugdymas šeimoje“.
I-II gimnazinių klasių mokiniai ir jų tėvai bei globėjai susipažino su
projekto&nbsp; „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme“
įgyvendinimu gimnazijoje. Dalyviai susipažino su projekto idėja, veiklomis, kurios naujai
taikomos gimnazijoje, su karjeros paslaugų teikimo mokiniams, jų tėvams bei nelankantiems
gimnazijos jauniems žmonėms (iki 21) m. amžiaus, gyvenantiems Butrimonių seniūnijoje.

Mintimis apie karjeros galimybes, profesijų poreikį, kaip ieškoti darbo, patirtimi dalijosi Alytaus
teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus vyriausioji specialistė Erika Karalaitienė, seniūnijos
gyventojas Julius Babravičius, I gimnazinės klasės mergaitės vaišino skanėstais, pagamintais
per technologijų pamokas.
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Genovaitė Žiurinskienė suaugusiųjų švietimo savaitės Butrimonių gimnazijoje koordinatorė
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