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Elektrėnų savivaldybės vie-
tos veiklos grupė jau trečius me-
tus vykdo vaikų dienos centrų 
(VDC) veiklą Kietaviškėse ir 
Semeliškėse, šiais metais veik-
ti pradėjo VDC Vievyje. Kartais 
išgirstame, o kam tie dienos cen-
trai, kam antras dienos centras 
tame pačiame mieste? 

Šiuo metu gyvename įdomiame 
etape, kai kreipiame dėmesį ne į 
patį vaiką, o į metodus, priemo-
nes,  įvertinimus ir įsivertinimus, 
pasiekimų tikrinimus, į projektų 
rašymą, tam, kad gautume fi-
nansavimą, tuomet ataskaitų pil-
dymą, akreditacijas ir pan. Ir toje 
visoje darbų krūvoje lieka tik 
nedidelė dalelė realiam darbui su 
vaiku. Darbuotojai tampa pikti, 
pavargę ir pasimetę dokumentų 
ir metodų gausoje, galiausiai iš 
viso sunku rasti darbuotoją, kuris 
norėtų dirbti šioje srityje. Ir tai 
atliepia visas institucijas – mo-
kyklas, darželius, dienos centrus 
– visur panaši tvarka. Ir kaskart, 
pasibaigus metams, ar pusmečiui, 
susėdame diskusijai: ko šiuolai-
kiniam vaikui labiausiai reikia? 
Kokius metodus taikyti, ugdant/
auklėjant vaikus? 

Dažnai pats geriausias ir tin-
kamiausias metodas – tai vaikas. 
Reikia tiesiog į jį atsisukti, jį pa-
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jausti ir jis pats pasako, ko jis iš 
mūsų nori ir ko jam reikia. Vai-
kams reikia kelių pagrindinių 
dalykų: meilės, dėmesio, bendra-
vimo, padrąsinimo, pastebėjimo, 
saugumo, pasitikėjimo. Dažnai su 
vaikais reikia tiesiog būti, apka-
binti, kartu dalyvauti planuojant 
ir vykdant veiklas. Tokiu būdu už-
mezgamas dar stipresnis ryšys, tuo-
met vaikai dar daugiau dalinasi, 
tampa atviresni.

Taigi, kas tie dienos cent-
rai ir kam jie reikalingi?

Taip, anksčiau, prieš kaž-
kiek metų, vaikai lygiai taip 
pat augo, žaidė, išdykavo, po 
pamokų bėgiodavo kieme, žaisda-
vo slėpynių, namus ir pan. Tačiau, 
laikmetis pasikeitė. Dabar gyve-
name skubėjimo, greičio, augimo 
amžiuje. Mes puikai matome, kiek 
daug aplinkui yra pagundų, nusi-
kalstamos veiklos, pasimetimo ir 

mes, suaugę, yra vi-
sokie, vieni labiau 
aktyvesni, kiti labiau 
pasyvesni, vieni vis-
ko nori iš karto, kiti 
nieko nenori, vieni 
labai išdykauja, kiti 
daugiau skaito, vieni 
gabesni mokslams, 
kiti sportui. Tai 
natūralu, ir taip turi 
būti. Vaikai negali ir 
neturi nuolat sėdėti 
vietoje ir tik kny-
gas skaityti, todėl jie 
kartais dūksta, kar-
tais negirdi pastabų, 
kartais susipyksta, 
o kartais susijungia 
į vieną komandą ir 
būna neišskiriamais 
draugais, vieni ki-
tiems padeda, sau-

go, moko vieni kitus. Atėjus į die-
nos centrą, dažnai nežinai, kokia 
diena tavęs laukia, nes visi ateina 
su savo dienos jausmais, emocijo-
mis, įvykiais. Dienos centre vyksta 
nuolatinių emocijų kaita. Ir tai yra 
tikra ir gražu. 

Ką vaikai veikia dienos 
centre? 
Viską. Ruošia pamokas, pietau-

ja, kiekvieną dieną patys planuoja 
savo veiklas, piešia, lipdo, žaidžia 
įvairius mokomuosius ir linksmus 
žaidimus, keliauja, stovyklauja, dis-
kutuoja, padeda vieni kitiems atlikti 
tam tikras užduotis, mokosi reikš-
ti savo nuomonę, pasitikėti savimi 
ir kitais, atleisti, paprašyti pagalbos, 
padėkoti. 

Vievio vaikų dienos centras 
„Vėjukai“ pradėjo veikti tik nuo 
šių metų balandžio 1 dienos, ta-
čiau mes jau turime 20 vaikų, ku-
rie lanko centrą ir  aktyviai daly-
vauja visose veiklose. Šiuos penkis 
mėnesius vaikai mokėsi būti ko-
mandoje, kartu priimti sprendimus, 
įvardinti savo jausmus, patys kurti 
savo dienos veiklas,  pasitikėti vie-
nas kitu, padėti vienas kitam, būti 

ir kitų gyvūnų auginimu, žemės 
ūkio technika, dalyvavo Žebertonių 
bendruomenės organizuojamose 
stovykloje su kariškiais, kurioje vai-
kai pasitikrino savo ištvermingumą, 
sportiškumą, išmoko greitos reak-
cijos, kliūčių įveikimo, išgyveni-
mo ekstremaliomis sąlygomis, da-
lyvavo estafetėse, muilo gaminimo, 
žvakių liejimo ir kitose edukacinėse 
programose, buvo susitikime su 
Kietaviškių dienos centro vaikais, 
vėliau kartu suorganizavo bendrą 
stovyklą su nakvynę, kurioje mokėsi 
maisto gaminimo, žaidė krepšinį, 
darė pasitikėjimo pratimus, mergi-
nos mokėsi šokių, visi kartu žiūrėjo 
vakaro filmą ir, žinoma, vakare 
turėjo linksmą diskoteką!). 

Kietaviškių VDC vaikams 
prabėgusi vasara taip pat buvo do-
sni renginių, išvykų ir stovyklų. 

Kietaviškiečiai aplankė Anykščių 
labirintų parką, Arklio muziejų, 
lipo į aukščiausią apžvalgos bokštą 
Birštone, gėrė natūralų mineralinį 
vandenį, mėgavosi ypatingai svei-
ku „jūrinio efekto“ oru „Drusku-
pio“ vandens garinimo statinyje, 
vyko į Kukurūzų kaimą ir klaidžio-
jo po kukurūzų labirintą, nuosta-
biai leido laiką vandens pramogų 
parke „Trasalis“, išvykoje į Kauną 
aplankė zoologijos sodą, Vytau-
to Didžiojo karo muziejų. VDC 
dalyvavo karinėje stovykloje Že-
bertonyse, kur laukė 7 km tra-
sa su įvairiomis užduotimis. Nors 
šis kelias pareikalavo daug jėgų 
ir ištvermės, bet jį pavyko įveikti 
ir vaikai su nekantrumu laukia, 
kada vėl galės tai pakartoti. Vasarą 
Kietaviškių VDC baigė lauko kino 
teatre. Čia vaikai kartu su tėveliais 
mėgavosi geru filmu po žvaigždėtu 
vasaros dangumi.

Semeliškių VDC lankytojai pri-
sijungė prie Žebertonyse organi-
zuotų edukacinių užsiėmimų ir sto-
vyklos „Robinzonų dienos“, linksmai 
leido laiką vasaros ir žiemos pramogų 
parke Liepkalnyje, lankėsi Trakų is-
torijos ir Rumšiškių buities muzie-
juose, keliavo Semeliškių apylinkėse, 
dalyvavo tinklinio varžybose.

Linksmai ir turiningai palydėję 
vasarą su nauja energija pasitinkame 
spalvotą rudenį! Ir tegul tik daugėja 
tokių vietų, kuriose vaikams būtų 
gera, naudinga, įdomu ir saugu!

Kietaviškių VDC, 
Semeliškių VDC ir 

Vievio VDC „Vėjukai“ informacija

noro viską išbandyti. Dažnai vai-
kai namuose būna visiškai vieni, 
nes tėvai dirba keliomis pamai-
nomis, keisdami darbus, dirbda-
mi 12 valandų per parą, norėdami 
išlaikyti šeimą, uždirbti daugiau 
pinigų. Šiuo atveju, dienos cen-
trai yra puiki vieta, kur vaikas gali 
bet kada ateiti, pavalgyti, paruošti 
pamokas,  užsiimti mėgiama veik-
la, jaustis saugiai. Tai centrai, ku-
rie tampa antraisiais vaikų namais, 
čia atsiranda nauji draugai, pokal-
biai, formuojasi nauji gebėjimai, 
įgūdžiai. Tuo pat metu, tėvai gali 
ramiai dirbti, žinodami, kad jų 
vaikas saugus. Todėl jų turėtų būti 
kuo daugiau, įvairių, galbūt su 
skirtingomis veiklomis, teise vai-
kui pasirinkti, kur jam įdomiau ir 
saugiau, kur gali save labiau rea-
lizuoti. 

Kokie vaikai lanko dienos
centrą?
Visokie. Mūsų dienos centrus 

lanko įvairaus amžiaus, su skirtin-
ga istorija, patirtimis, pomėgiais, 
aktyvumu vaikai. Jie visi skir-
tingi ir kartu panašūs. Nėra taip, 
kaip girdime, kad  į dienos cent-
rus eina blogiau besimokantys, ar 
blogo elgesio vaikai, nes tiesiog 
blogų vaikų nėra. Vaikai, kaip ir 

atsakingiems už save ir už savo ko-
mandą, rengė protmūšius, viktori-
nas, pamokų pristatymus. Dienos 
centras veikė ir vasaros metu: vaikai 
mokėsi sveikos gyvensenos, jogos, 
įvairių socialinių įgūdžių,  mažie-
ji – skaityti ir rašyti, turėjo nema-
žai ekskursijų (vandens pramogų 
centre, batutų parke ir Anupriškių 
nuotykių parke pramogavo ir 
mokėsi įveikti savo baimes, Gin-
taro ir Ritos Marcinkevičių ekolo-
giniame ūkyje susipažino su elnių 


