Gerbiami APPLE kursų lektoriai, kursų dalyviai, svečiai ir šeimininkai,

Man malonu dalyvauti 17-ųjų APPLE vasaros kursų pradžios šventėje. Pagrindinė šios
vasaros APPLE kursų tema – “Švietimo naujovės 21-ajam amžiui”.

Norėčiau pasidžiaugti šiuo unikaliu APPLE - Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui
bendrijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos projektu, kuris prasidėjo 1991 m. vasarą.

Vargu, ar yra Lietuvoje mokytojų negirdėjusių apie APPLE, nes beveik 17-a tūkstančių
mokytojų jau dalyvavo vasaros kursuose ir seminaruose, kurie vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose,
Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Molėtuose, Panevėžyje, Kėdainiuose, Tauragėje,
Trakuose, Šalčininkuose, Šilutėje, Utenoje, Birštone, Druskininkuose ir kt.

APPLE – profesinės bendrijos, kuri telkia savanorius iš JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos
ir kitų šalių, iniciatyvos buriant Lietuvos pedagogų bendruomenę švietimui atnaujinti ženkliai
prisidėjo prie modernios, humanistinės, demokratinės švietimo sistemos kūrimo, paspartino mūsų
valstybėje vykdomą švietimo reformą.

APPLE vasaros kursuose nagrinėjamos aktualios, atliepiančios Lietuvos švietimo reformos
prioritetus, temos: pilietiškumo ugdymas, mokymasis bendradarbiaujant, kritinis mąstymas,
kūrybiškumo ugdymas, pedagoginės veiklos tyrimai, efektyvi komunikacija, rizikos vaikai,
švietimas darniam vystymuisi ir kt. Mokytojai turi galimybę susipažinti su įvairių užsienio šalių
pedagogikos idėjomis, įžvalgomis, didaktikos naujovėmis. Reikšminga, kad paskaitose ir
praktiniuose užsiėmimuose APPLE dėstytojai dalijasi savo sukaupta patirtimi teikdami ne tik žinias,
bet mokydami klausytojus projektuoti, ieškoti informacijos, kritiškai ją apmąstyti, reikšti savo
nuomonę. APPLE bendrijos vertingos iniciatyvos ir profesionalumas paskatino ir padrąsino mūsų
pedagogus naujoms paieškoms ir atradimams.

Kasmet APPLE bendrijai pavyksta surasti ir suburti lektorių ir Lietuvos mokytojų
bendruomenę, kuri patiria mokymosi kartu džiaugsmą. APPLE kursų dalyviai skatinami skleisti
naujoves savo mokyklose. Taip pat yra puoselėjami ilgalaikiai profesiniai Lietuvos ir Amerikos
mokytojų ryšiai.

1

Tęsiamas (1998 metais prasidėjęs) bendradarbiavimas su Kauno apskrities specialiųjų
pedagogų ir tėvų draugija. APPLE specialiosios pedagogikos seminarai pedagogams, dirbantiems su
vaikais, turinčiais įvairių raidos sutrikimų, vyks

Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose,

Linkuvoje (Pakruojo r.), Ventoje (Akmenės r.) ir šiais metais.

Taip pat sėkmingai plėtojamas bendradarbiavimas su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija “Viltis”. Giruliuose vasaros poilsio – socialinės reabilitacijos stovykloje vyks
mokymai specialiesiems pedagogams, tėvams ir savanoriams, globojantiems sutrikusio intelekto
žmones.

APPLE bendrijos veikla neapsiriboja vasaros kursų organizavimu. APPLE bendrijos
pastangomis yra telkiamos lėšos įvairiems projektams ir sumanymams įgyvendinti. Lietuvos
mokykloms parūpinta vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos, organizuotos stažuotės Lietuvos
mokytojams ir dėstytojams, teikta metodinė ir finansinė parama Kėdainių mokytojų ir moksleivių
švietimo centrui, Vilniaus apskrities švietimo centrui. Amandos Muliolienės iniciatyva mokykloms
padovanoti kompiuteriai ir programinė įranga pamokų tvarkaraščiams sudaryti “Mimosa”. 2006
metais įsteigtas Lietuvos mokyklų fondas ir skirta finansinė parama mokytojų, dalyvavusių APPLE
kursuose, projektams įgyvendinti. Tikimės, kad šis projektas paskatins mokytojus naujiems ir
kūrybingiems pokyčiams Lietuvos mokyklose.

Irenos Ross iš Kanados iniciatyva iš APPLE

bendrijos narių paaukotų lėšų į Lietuvą bus persiųsta 150 žodynų anglų kalbos ankstyvajam ugdymui
“Mano žodynas”, iš jų 114 bus perduota mokytojų švietimo centrams, kiti - kursų dalyviams.

Labai simboliška, kad liepos 4 d. švenčiama Amerikos Nepriklausomybės diena. Prieš 230
metų paskelbta Amerikos Nepriklausomybės deklaracija įtvirtino asmens laisvės ir demokratijos
idėjas. Liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo (1253 m.) – valstybės diena, kuri moko mus suvokti
valstybę kaip vieną svarbiausių vertybių, lemiančių tautos ir kiekvieno piliečio gyvenimą, saugumą,
gerovę. Mes didžiuojamės, kad 2003 metais žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru
buvo pripažinta trijų Baltijos valstybių dainų švenčių tradicija ir simbolika.Tikiuosi, kad Jūs turėjote
galimybių dalyvauti Dainų šventės renginiuose ir patirti daug džiaugsmo, - išsivešite neišdildomus
įspūdžius iš Lietuvos. Liepos 17 d. drauge švęsime Pasaulio lietuvių vienybės dieną.
Norėčiau palinkėti, kad APPLE bendrija būtų nesenkančia šaltinio versme Lietuvos
mokytojams, kad bendras su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija projektas gyvuotų,
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o dešimtmečio proga pasodintas obelaičių sodas Pedagogų profesinės raidos centre augtų, tvirtėtų ir
atneštų dar daug vaisių Lietuvos švietimui.
Naudodamasi proga noriu padėkoti šių kursų dalyviams - mokytojams ir mokyklų vadovams
savo laiką skiriantiems profesinės kvalifikacijai tobulinti. Linkiu sėkmingai įgyvendinti APPLE
kursuose kilusius sumanymus ir, žinoma, gerai pailsėti vasarą.
Taip pat dėkoju Pedagogų profesinės raidos centro darbuotojams už partnerystę ir APPLE
kursų sklandų organizavimą.
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