
Apie pranešėjus ir pranešimus: 

Irena Mateliene dirba užsienio kalbos mokytoja Rokiškio mokykloje-darželyje 
„Ąžuoliukas“, Anna Rita Visani yra istorijos mokytoja, dirbanti profesinio rengimo 
mokykloje Istituto Technico A.Oriani Faenza mieste, Italijoje.  Abi mokytojos susipažino 
stažuotėje Exeter mieste, Didžiojoje Britanijoje ir diskutuojant apie gimtųjų šalių ryšius 
kilo mintis per istorinę prizmę bendradarbiavimo projekte apjungti lietuvių, italų ir lenkų 
mokinius ir mokytojus. Vėliau, iš Krokuvos prie komandos prisijungė prestižinės privačios 
„Academos“ mokyklos anglų kalbos mokytoja  Katarzyna Sawicka. Jos didelis indėlis 
prasidėjo nuo projekto paraiškos anglų kalbos redagavimo ir nė kiek nesumenko net po 
skaudžių įvykių, kai Lenkijos nacionalinė agentūra nusprendė neleisti šiai privačiai 
mokyklai dalyvauti projekte ir atšaukė dotacijos dalį.  Pranešime mokytojos pristatys 
projekto inteletinio produkto -  edukacinio secanrijaus „Istorijos pažadinti“ - taikymo 
galimybes bendrojo ugdymo programoje.       
 
dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos 
katedros profesorius, savo pranešime aptars Dubingių piliavietėje 2003-2011 m. vykdytų 
archeologinių tyrimų svarbiausius rezultatus, jų komunikaciją ir taikymo istorijos ugdyme 
galimybes. Dvejus metus profesoriaus istorinės konsultacijos lydėjo projekto “Vaikai seka 
istoriją” veiklas.              

Gabriele Bassani yra buvęs bendrojo ugdymo mokyklos istorijos mokytojas Faenza 
mieste, Italijoje. Ilgametė jo interesų sritis – eksperimentinės, inovatyvios mokymo 
idėjos. Bendradarbiaudamas su kolegomis istorikais jis kūrė atvejo analizės projektus, 
kurie nagrinėti ir diskutuoti tarpdalykinėje plotmėje ir skirtingomis kalbomis. Šiuose 
projektuose griežtai laikytasi istorinio laikotarpio konteksto, o įvykiai nagrinėti 
stengiantis juos suprasti priežasties-pasekmės vertinimo būdu. Dirbdamas direktoriaus 
pavaduotojo pareigose jis vystė savitą ‘proceso ir dinamikos’ jaunų žmonių ugdyme 
koncepciją.   
 
Maria Scolaro iš Faenza miesto, Italijos, yra buvusi anglų ir prancūzų kalbų mokytoja, 
turinti ilgametės inovatyvaus mokymo patirties. Savo klasėje, dar ikikompiuteriniu 
laikotarpiu,  ji įgyvendino tokias inovacijas kaip kalbos laboratorija, kalbos mokymu 
grįstas filmų peržiūras.  Pastaraisiais metais mokytoja koncentravo dėmesį į pasakojimo 
metodą kaip vieną galingiausių įrankių mokyti kalbos per literatūrą, istoriją, socialinius ir 
humanitarinius mokslus. Pastaruoju laikotarpiu Maria užima Faenza siestų dvynių 
asociacijos (angl. Twin Towns Association) prezidentės pareigas, įgyvendina susijusias 
veiklas, plėtoja mokinių ir suaugusiųjų ryšius su kitų šalių miestų bendruomenėmis. 

Simonas Saarmann  iš Vilniaus (Lietuva) yra Lietuvos Geologų Sąjungos švietimo ir 
paveldo sekcijos pirmininkas, turi ilgametės patirties nacionaliniame projekte „Kūrybinės 
partnerystės“ (angl. Creative partneships) ir šiuo metu dirba Karalienės Mortos 
mokykloje. Simonas labiausiai domisi kūrybiškumu ir integracija. Savo pranešimu jis nori 
parodyti, kad ne inovatyvus ir sudominantis mokymas yra tvarių integruotų ir kūrybiškų 
pamokų pagrindas, o siekis išspręsti konkrečią aktualią problemą klasėje. 



Taiga Skane iš Latvijos Bauskės pilies muziejaus pristatys inovatyvaus istorijos mokymo 
galimybes jų muziejuje ir ne tik.  Kartu atkeliauja paroda su šešiais istoriškai atkurtais 
1561-1620 metų laikotarpio kostiumais.  Kiekvienas kostiumas charakterizuoja tuometinio 
Baltijos jūros regiono mados pokyčius.  Edukacinės programos metu vienas auditorijos 
savanoris galės išbandyti mados reikalavimus atitinkantį XVI-ojo  amžiaus istorinį 
kostiumą. Žiūrovai turės progą susipažinti su šios aprangos gamybos ypatumais ir 
techniniais reikalavimais. 

Elisabetta Ravetta yra pradinių klasių mokytoja Faenza miesto IC. San Rocco mokykloje, 
Italijoje. Savo pranešimu ji norėtų pademonstruoti kaip galima istorijos mokyti per meną 
ir anglų kalbą ir atvirkščiai, meno bei anglų kalbos per istoriją.  Elisabetta parodys 
pavyzdžių iš aktualaus 4 klasės mokinių projekto apie Egipto kultūrą. “Istorija yra visur. 
Įtraukdami vaikus į tarpdalykinį mokymąsi leidžiame vaikams įsijausti į istorinę patirtį ir 
taip perduodame žinias bei įgūdžius”- teigia mokytoja.   

Anna Bigosz ir Katarzyna Sawicka dirba anglų kalbos mokytojomis privačioje Krokuvos 
“Academos” mokykloje. Mokytoja Anna patirties sėmėsi dirbdama mokytoja pasaulinio 
populiarumo Helen Doron mokyklų tinkle. Mokytoja Katarzyna dėsto anglų kalbą 
Krokuvos universitete. Šių mokytojų iniciatyva įgyvendinami projektai išjudina ne tik 
“Academos” ar kitų šalių mokyklų bendruomenes. Iš pradžių niekuo nešsiskiriantis 
istorijos ir anglų kalbos integravimo projektas apie žaislinį meškiną Wojtek’ą, pasakojantį 
apie Antrąjį Pasaulinį karą,  įtraukė daugiau nei dvidešimt  šalių ir net nukeliavo pas Britų 
monarchus.   

 


