Projektas „SEE ME“ arba „Pamatyk
mane, kaip magiškai aš moku
velti...“

Įgyvendinant Latgalos ir Utenos pasienio regionų tarptautinį projektą „Socialinių paslaugų
įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ (SEE ME,
NR.)LLI-436, gerinant negalią turinčių mokinių socialinę įtrauktį didinamas švietimo aplinkos
prieinamumas ir efektyvumas.
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas
2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
www.latlit.eu

Mūsų specialiojo centro edukacinių veiklų komanda, kurią sudaro projekto koordinatorės A.
Jakovlevienė, I.Kiškienė ir edukacinių programų mokytojos I.Šilinskienė, E. Andrukonienė bei D.
Kaminskienė spalio 14 d. aptarė mūsų specialiajame ugdymo centre vykdomų „Vilnos vėlimo“,
„Keramikos ir molio terapijos“, „Jaunųjų gamtos tyrinėtojų“ mokymo programų eigą, pasidalinta
patirtimi. Šios mokymo programos skirtos technologijų, iki-profesiniam ugdymui ir meniniam
ugdymui.

Projekto „See me“ Vilnos vėlimo mokytoja Ilona Šilinskienė pristatė, jog pažintis su vilna ir
įvairiomis vėlimo technikomis, prasidėjo nuo susipažinimo su vilna ir veltinio kilme, vilnos rūšimis,
kam kokios labiausiai tinkamos ir naudojamos, siekio supažindinti su seniausia tekstilės rūšimi –
vilnos vėlimu.
I.Šilinskiėnė nuoširdžiai džiaugėsi, kad mūsų mokiniai gali išbandyti naujas medžiagas ir
eksperimentuoti, kuriant meniškus rankdarbius bei pritaikyti juos aplinkos dekoravime. Mokymo
programa “Vilnos magija “taip pat siekiama skatinti domėjimąsi ir pagarbą tautiniam amatui.
Praktinis mokymasis prasidėjo nuo mokymosi išgauti rutulio formą, jį formuojant ir veliant
sausuoju ir šlapiuoju būdu. Sauso vėlimo technika – veliama naudojant specialias adatas su
mažomis įpjovomis. Badant vilną, adata užkabina plaukelius, jie sukišami vis giliau. Taip gaminys
tvirtėja ir susivelia. Šis būdas naudojamas gaminant žaislus, papuošalus, paveikslus.

Vėliau išbandant ir testuojant plokštuminio vėlimo techniką mokiniai mokėsi pešti ir kloti vilną
kuo lygiau, kad neliktų skylių. Iš pradžių veiksmai atliekami su pagalba, o vėliau ir savarankiškai
programos dalyviai vėlė plokštuminius interjero gaminius.
Mokinių rankomis nuveltos dekoracijos - šilti , auksiniai, rausvi margalapiai iš vilnos sušildė ir
papuošė specialiojo ugdymo centro interjerą. O mokinių nuvelti rutuliukai ir suverti į vėrinį, smagiai
papuošė 5 klasės mokinę.
Projekto koordinatorės A. Jakovlevienė ir I. Kiškienė džiaugėsi, kad Projektas „See
me“ suteikė galimybes įdiegti ir pritaikyti ugdymo centre tradicinius tautinius amatus. Europos
sąjungos regioninės plėtros fondo papildomas finansavimas užtikrino taip reikalingų priemonių
šioms veikloms įsigijimą. Juk be vilnos (sluoksnos, karšinio), dekoravimo pluoštų, molio, keramikos
dažų, įrankių ir kitų priedų šios veiklos nebūtų įmanomos. O dabar mūsų mokinai turi unikalią
galimybę stebinti rankdarbiais ir savo gebėjimais.
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas
2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Daugiau apie programą www.latlit.eu
ES nėra atsakinga už straipsnyje „Projektas „SEE ME“ arba „Pamatyk mane, kaip magiškai
aš moku velti...“ pateiktą informaciją.
Oficialią ES svetainę rasite www.europa.eu

