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Švietimas

Šių metų gegužės mėnesio 
pradžioje Trakų rajono savival-
dybės pedagoginės psicholo-
ginės tarnybos atstovė Rasa 
Ragažinskienė kartu su Bijūnų 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
mokiniais ir jų pedagogais lan-
kėsi etnografinėje kaimo turizmo 
sodyboje „Dalgedų sodyba“, kuri 
ypatinga ir išskirtinė tuo, kad čia 
puoselėjamas tautinis, kultūrinis 
ir kulinarinis paveldas. 

Dalyviai stebėjo, kaip vyksta 
dzūkiškos duonos kepimas, kiek-
vienas iš jų suformavo sau duo-
nos kepalėlį, jį papuošė grūdais, 
pašovė į tradicinę duonkepės 
krosnį, kad išsikeptų duonos. Kol 
duonelė kepė, vyko edukacinė 
programa: dalyviai mokėsi atskirti 
grūdus, iš kurių kepama naminė 
duona, jiems buvo pasakojama 
apie duonos kelią nuo sėjos iki 
tešlos užmaišymo ir pašovimo į 
krosnį, pristatomi duonos kepi-

mo ir gyvenimo kaime tradicijos, 
papročiai, supažindinama su 
senoviniais buities rakandais, 
kuriais buvo malami, pjaunami ir 
kuliami rugiai.

Edukacinės programos daly-
viai smalsiai žvalgėsi Dalgedų 
sodybos etnografiniame kamba-
ryje, kiekvienas norėjo išbandyti 
senovinius buities rakandus. Visi 

Tarptautinio projekto ,,HealthEDU“ 
edukacinė veikla ir konferencija skirta 

ugdymo įstaigų bendruomenei

grįžo namo su karštu iš krosnies 
ištrauktu duonos kepalėliu, 
kuriuo galėjo pavaišinti ir savo 
šeimos narius, papasakoti jiems, 
ką sužinojo, matė ir veikė.

Šį rudenį Erasmus+ KA2 pro-
jekto „HealthEDU“ koordinato-
rius VšĮ „eMundus“ subūrė bend-
ruomenę gamtos prieglobstyje, toli 
nuo miesto triukšmo vyksiančioje 
„HealthEDU“ projekto konferen-
cijoje „Inovatyvaus mokymo me-
todologijos vystymas ir praktika 
ugdant sveikos mitybos įgūdžius“.  
Konferencija buvo skirta ugdymo 
įstaigų bendruomenei, joje dalin-
tąsi gerąja patirtimi, rezultatais, 
žiniomis, po to visi pietavo kartu 
prie bendro stalo. 

Daugiau informacijos apie 
projektą: www.healthedu.emun-
dus. eu/home/. 

Prisijungti prie ,,HealthEDU“ 
bendruomenės galima socialinia-
me tinkle ,,Facebook“ – www. 
fb.com/healtheducommunity. 

Diana KOSOVSKIENĖ, 

Trakų rajono savivaldybės 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

atstovė

Rasos Ragažinskienės ir

Andriaus Šatevičiaus nuotr.

Dzūkiškos duonos kepimo akimirka

Kiekvienas mokinys formuoja sau duonos 
kepalėlį

Akimirka iš HealthEDU projekto sklaidos konferencijos „Inovatyvaus mokymo metodolo-
gijos vystymas ir praktika ugdant sveikos mitybos įgūdžius“
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Tikiuosi Jūsų palaikymo Trakų rajono mero rinkimuose 
bei palaikymo mano komandai, su kuria drauge žengsiu į 
savivaldybės tarybos rinkimus!

Kitų metų kovo 3-ąją vyks Trakų 
rajono mero ir savivaldybės tarybos 
rinkimai. Keturi metai praskriejo žaibo 
greičiu, drauge nuveikėme daugybę 
darbų, kurie keitė mūsų kraštą. Dirbau 
negailėdama jėgų ir laiko, stengiausi 
tiek aš, tiek savivaldybės darbuotojai, 
kad mūsų darbas neštų naudą rajono 
gyventojams. Tačiau tie 4 metai buvo 
per trumpas laikas įgyvendinti visas 
idėjas bei pasiekti užsibrėžtus tikslus. 
Noriu užbaigti tai, ką pradėjau ir  imtis 
naujų idėjų įgyvendinimo, nes rajono 
žmonių patogumui, kaip ir krašto 
gražėjimui, augimui, ribų nėra. Greitai 
pristatysime savo veiklos rezultatus 
ir naujus planus. Lauksime Jūsų idėjų 
bei pasiūlymų, kokie turėtų būti rajono prioritetai 2019–2022 metais! 
Nes juk rajoną kuriame visi drauge.

Pasiūlymų laukiu el. p. edita.rudeliene@trakai.lt 

Edita RUDELIENĖ – 
kandidatė į Trakų 

rajono merus

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 722

Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai Dalgedų sodyboje

Projekto „Lietuvos kulinarijos 
ir etninio paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas“ varžytuvės Aukšta-
dvario žemės ūkio mokykloje.

Lapkričio 13 d. Aukštadvario 
žemės ūkio mokykloje (toliau – 
AŽŪM) vyko projekto „Lietuvos 
kulinarijos ir etninio paveldo 
išsaugojimas ir puoselėjimas“ 
Dzūkijos regiono varžytuvės, 
kurias organizavo Lietuvos mo-
kinių neformaliojo švietimo cent-
ras. Projekto partneriai: Lietuvos 
nacionalinis kultūros centras, 
Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas, Lietuvos istorijos 
institutas.

Šiuo projektu siekiama su-
pažindinti mokinius su regionų 
papročiais; skatinti juos rūpin-
tis lietuvybe, etnine kultūra, 
tarmėmis; ugdyti moksleivių 
supratimą apie šventes, jų tra-
dicinius patiekalus, ruošimą bei 
pateikimą; skatinti giliau suvokti 
savo tapatumą, perimti patirtį, 
formuoti nuostatas, gerbti ir puo-
selėti tradicijas; padėti išsaugoti, 
populiarinti ir skleisti informaciją 
apie kulinarijos paveldą.

Projekte, skirtame profesinio 
mokymo įstaigų mokiniams ir 
mokytojams, dalyvavo Alytaus 
profesinio rengimo centro, Elek-

trėnų profesinio rengimo centro ir 
AŽŪM mokinių komandos. Var-
žytuvių metu moksleiviai atliko 
tris užduotis. Pirmosios metu jie 
pristatė senovines darbo šventes, 
būdingas regionui, papročius, tau-
tosaką, buities rakandus. Mokiniai 
demonstravo javapjūtės, audimo ir 
grybavimo procesus. Po to išbandė 
jėgas etnokultūros žinių konkurse. 
Trečiosios užduoties metu pristatė 
pačių pagamintus patiekalus ir 
valgius būdingus Dzūkijos regio-
nui: tai bulvinės bandos, kokorai, 
sūriai, skilandžiai, pyragėliai, 
pyragai ir kt.

AŽŪM komandos nariai, pui-
kiai ir kūrybiškai atlikę užduotis, 
užėmė I-ąją vietą ir respublikinia-
me renginyje atstovaus Dzūkijos 
kraštui. Dėkojame mokiniams ir 
juos ruošusiems mokytojams.

Projekto „Lietuvos kulinarijos 
ir etninio paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas“ dėka mokiniai la-
biau įsigilina į regionų papročius, 
pramogas ir tradicinius darbo 
švenčių patiekalus. Projekto bai-
giamasis renginys vyks lapkričio 
29 d. Lietuvos mokinių neforma-
liojo švietimo centre Vilniuje.

Violeta NAIRANAUSKIENĖ,

AŽŪM profesijos mokytoja 

metodininkė

Kulinarinis ir etninis paveldas 

AŽŪM komanda atstovaus Dzūkijos kraštui respublikiniame renginyje 

Trakų rajono savivaldybė 

lapkričio 26–30 d. organizuoja 

verslo savaitę. Joje dalyvauja ir 

VšĮ Laimos žirgai. 

VšĮ Laimos žirgai kviečia įmo-
nes, kolektyvus, moksleivius, dar-
želių auklėtinius ir šeimas išbandyti 
edukacines-terapines programas 
„Žirgai iš arčiau“, jojimo pamokėles 

mažiesiems ir naujas asmenybes 
tobulėjimo, lyderystės, komandi-
nio darbo mokymų ir terapijos su 
žirgais programas.

Daugiau informacijos: www.

laimos žirgai.lt, tel. 8 679 39 395.

Registracija: https://goo.gl/

forms/RRGD1flgKc4945Xy2.

VšĮ Laimos žirgai inf.

Verslo savaitėje – edukacinė-terapinė 
programa „Žirgai iš arčiau“


