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 Mo ky to jas eks per tas O. Ba tu tis: „Nie ka da 
ne su pra tau ir iki šiol ne pri ta riu tiems mo ky to jams, 
ku rie lai ko sa ve ne klys tan čiais ir vis ką mo kan čiais. 
Pats vi są gy ve ni mą mo kau si ir ma nau, jog dar daug 
ką rei kė tų iš mok ti, kad ga lė čiau bū ti ge ras mo ky to jas 
sa vo ug dy ti niams.“

6 p.  Metų mokytoja R. Mongirdienė:  
„Pamoka – rimtas darbas, o mokiniai dažnai nori, 
kad tai būtų lengvas, mažai pastangų kainuojantis 
žaidimas. Taigi, jeigu nuo pirmos iki aštuntos klasės 
pražaidžiama, nesuprantant žaidimo prasmės ir 
esmės, tai ir rezultatai prastėja.“

4 p.

Rugsėjis – ir vėl nuo  
pradžios...   Edukatorė J. Jackevičiūtė: „Kas  

pasakė, kad muziejuje negalima švęsti gimtadienio, 
muzikuoti, rengti tarpmokyklinių grupių pasirodymų, 
susiorganizuoti įdomios ekskursijos?“

10 p.
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„Nemanėme, kad teks talpinti visus autobusus į  
Katedros aikštę, nes jau niekur kitur nebetelpate.  
Vaikams daugiausia džiaugsmo suteiks tai, kad  
autobusai veš ne tik į mokyklas, bet ir po pamokų  
į įvairius kultūros, sporto, bendruomenės renginius.“  
D. Grybauskaitė
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„Šiuolaikinė mokykla turi būti kitokia, nes kitokie vaikai, 
kitokie tėvai ir kitokie yra jų lūkesčiai. Stengiamės  
keisti aplinką papildydamos ją įvairiomis ugdymo  
priemonėmis, sudaryti sąlygas kuo daugiau laiko  
praleisti lauke, bet ir čia vaikai privalo turėti ką veikti.  
Nebeužtenka eiti ratelius, paspardyti kamuolį...“  
D. Staškūnienė
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Mokytojas vaikams yra svarbiausias žmogus
mokykloje.Mokytojųrankosemūsųvaikų, taigi ir
visosšaliesateitis.Deja,mokytojodarbasšiandien
nepakankamai įvertintas – atlygis nedidelis, pro
fesijos prestižasmenkas.Kai lankausi bet kurioje
mokykloje ir paklausiumokinių, kas norėtų būti
mokytojais,dažniausiairankaspakeliavosduvaikai.
Irtiedujaunirankaspakėlęžmonės(paprastaitai
merginos, norinčios būtimokytojomis), girdėdami
dabarviešumoje tiekdaugnepagarbosmokytojui,
patyčių,varguarišdrįspasirinktitąkelią.Rodydami
nepagarbąmokytojamssavovaikųakyse,visųpirma,
pjaunamešaką,antkuriosvisiirsėdime.

Mokytojo darbas tikrai nelengvas, nors labai
prasmingasirteikiantisdaugdžiaugsmo.Patitaiesu
patyrusiperseptyneriusmokytojosdarbometus.Šią
profesijąrinkausilabaisąmoningai.

Manopradiniųklasiųmokytojamanbuvopati
gražiausia,jaučiaujaididelęsimpatijąnuopatpir
mosklasės.Tėvaijaunuopirmosdienosmokykloje
diegė,kadmanomokytojapatigeriausiairnuosta
biausia, ji verta didžiausios pagarbos.Tačiaupati
taptimokytojaapsisprendžiaubūdama6ojeklasėje.
Priimtišįsprendimąįkvėpė manoanglųkalbosmo
kytoja.Nuostabiprofesionalė,kuriospamokosbuvo
kitokios, kuri dalijosi savo patirtimi su ne vienos
šaliesmokytojais,mokytojaekspertė,mylinti savo
darbą,tiesiogmylintivaikus.Josakysmanšvietė.
Jibuvoreikli,griežta,teisingairtikėjomumis,savo
mokiniais.

Mokyklojeman puikiai sekėsimatematika.
Laukdavaunaujųuždaviniųirsuužsidegimujuos
spręsdavau,ieškodamavissudėtingesniųirįdomes
nių iššūkių.Kai baigiaumatematinęmokyklą ir
daugumamanobendraklasiųpasirinkotoskrypties
studijas,pasielgiauvisiškaipriešingai–pasirinkau

Sveikinimai 
Tarptautinės 
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anglųkalbospedagogiką.Gavusibrandosatestatą,
neabejojaunėdienos–būsiumokytoja.Taipmane
įkvėpėmanonuostabūsmokytojai.

Būdamaantramekurse,pradėjaudirbtiŽvėry
nogimnazijojeanglųkalbosmokytoja,turėjaukeletą
pamokųpersavaitę.Darpuikiaiatsimenutąjausmą,
kaipirmąkartąreikėjoįžengtiįmokytojųkambarį
irpasiimtiklasėsžurnalą.Taptimokytojųkolektyvo
narenebuvoneidrąsu,neipaprasta.

Manopirmasisatlyginimasužtaskeliaspamo
kaspersavaitębuvo67litai(19eurų).Kaipstudentei
taibuvovisaigeraspriedaspriestipendijos.Ikišiol
puikiaiatsimenu,kaipirkurišleidausavopirmąją
mokytojosalgą–pirmiausianusipirkaubandeliųsu
džemu,paskuiišsirinkaupiniginę.

Asmeniškaipažįstuabišiomedaliopuses.Įžen
gusiįmokyklą,esuvienumetuirmokinė,irmokyto
ja,irmokiniuslydintimama.Taippatatsakingauž
visąšiąsistemą–esamąsituacijąirateitį.Apsilankius
mokykloje,iškartužplūstajaukūsprisiminimaiišanų
laikų,tačiaudraugeliūdinadabartinėmokytojųsi
tuacija,nesakivaizdu,kadperpastaruosius10metų
įvykolabaimažaipokyčiųšiojesistemoje.

Mūsųmokytojųbendruomenėsensta,pusėvisų
pedagogųyravyresnikaip50metų,6proc.pensinio
amžiaus.Jaunimasretairenkasimokytojokeliądėl
nedideliųatlyginimų,sumenkusioprofesijosprestižo.
Pedagogųatlyginimųklausimassistemiškainebuvo
spręstas daugelįmetų, tad šiandien turime liūdną
situaciją.Lietuvosmokytojųalgos–vienosmažiau
siųEuroposSąjungosšalyse.AtlyginimaisLietuva
atsiliekanetnuoLatvijosirEstijos.Akivaizdu,kad
dėldabartiniųkainųeuraismokytojainegalijaustis
oriaiiratitinkamairodytiateitieskeliovaikams.

Analizuojant kitų stiprių švietimo sistemų
kūrimosi patirtį (Suomijoje, Estijoje, Kanadoje,

Singapūre),matyti, kad jų sėkmės raktas
yravienas–buvoatsigręžtaįmokytoją.20
metųtrukusinuoseklišvietimopertvarka,
investuojant įmokytoją, šiose šalysedavė
rezultatus,kuriaisdabar jiedidžiuojasi,o
mesmokomės.Taigitryspagrindiniaikom
ponentai–pertvarkytamokytojųrengimo
sistema, rengiama nauja irmokytojams
palankesnėdarboužmokesčioskaičiavimo
tvarka,mokytojųtobulinimosiirkvalifika
cijos kėlimo pertvarka – sustiprins peda
gogųbendruomenęirsukurskuogeresnes
sąlygasdirbti.

Būnantmokytoju,didžiausiasatlygis
arapdovanojimasužšįdarbąyratai,kad
nuolatesitarpjaunų,veiklių,siekiančiųži
nių,energingųžmonių–savomokinių.Tad

nuolatpatsturimokytisvisomisprasmėmis–netik
save tobulinti,augti, stebėti,keistis,bet irauginti
jaunąžmogų.Mokytojasyrakaipsodininkas:paso
dinisėkląirmatai,kaipužaugasodas–tavomokyti
vaikai.Matai,kaipjietoliaukeliaujapergyvenimą,
kaipauga,tobulėja,didžiuojiesijaisirtadaapima
begaliniogerumojausmas,kadirtubuvaitodalis,
kadgalėjaiprisidėti,auginti.Taiyradidžiojimoky
tojojėgairgalia,kuriąjisturi.

Viskas, apie ką sukasimokykla, yra jaunas
žmogus,vaikas,esantismokykloje.Mokykloje,ku
riojejispasirinkssavogyvenimokelią,onuotokelio
priklausys irmūsų šalies ateitis.Mokytojai tampa
mūsų lyderiais,mūsųvisogyvenimokelio įkvėpė
jais.Mokytojasyradaugiauneiprofesija. Juogali
būtitiktonorintisirmylintisvaikusžmogus.Todėl
mokytojaisturitaptigeriausi.

Man labai patikoAntikos filosofoAristotelio
mintis:„Švietimasugdantprotą,betneugdantširdies
yranešvietimas“(angl.„Educatingthemindwithout
educatingtheheart,isnoeducationatall“).Manau,
kadčiairslypididysismokytojomenas.

Aš niekada nesigailiu, kad pasirinkau būti
mo ky to ja.

Švietimo ir mokslo ministrė 
Jurgita Petrauskienė

Dėkoju kiekvienam mokytojui už prisiimtą 
didelę atsakomybę. Linkiu likti ištikimiems 

savo pašaukimui. Būkime optimistai, 
tikėkime švietimo ateitimi, kurią 

mes patys visi kartu kuriame.
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Ką Jums reiš kia Me tų mo ky to jo ap do va no ji mas?
Jis man pa ro dė, kad ei nu tei sin gu ke liu, o ma no dar bai 

įver tin ti ne tik Mo lė tų gim na zi jo je ir Mo lė tų ra jo ne. Ki ta ver tus, 
šis ap do va no ji mas – di de lė at sa ko my bė. Pir miau sia prieš sa ve...

Koks tu rė tų bū ti ge ras mo ky to jas? Kaip ma no te, ko kios Jū sų 
sa vy bės lė mė, kad ta po te Me tų mo ky to ja?

Ge ras mo ky to jas tu ri ne tik pui kiai iš ma ny ti dės to mą 
da ly ką, bet ir ge bė ti su pran ta mais bū dais vi sa tai per teik ti mo

Mo kyk la – 
dar bas ir gy ve ni mo bū das

 Ma no gal va, šian die nė mo kyk la  
 yra la bai to li pa žen gu si į prie kį, 
ne nu ver tin ki me to, ką su kū rė me, o kar tu, 
pa si tar da mi ir įsi klau sy da mi į iš sa ky tas 
nuo mo nes, sie ki me ben drų tiks lų. Mo ky
to jai no rė tų dirb ti su ma žes nė mis mo ki nių 
gru pė mis, tu rė ti mo ky to jų pa gal bi nin kų, 
su lauk ti di des nio už mo kes čio už są siu vi
nių tai sy mą, pa si ruo ši mą pa mo koms, no
rė tų, kad, jei kla sė je yra daug spe cia lių jų 
ug dy mo si po rei kių tu rin čių mo ki nių, bū tų 
pa reng ti va do vė liai (9–12 kla sėms), iš 
ku rių bū tų ga li ma juos mo ky ti. no rė tų si, 
kad pe da go gai ne bū tų kal ti na mi dėl vi sų 
švie ti mo sis te mos ne sėk mių. Mi nis te ri jos 
val di nin kams siū ly čiau nors mė ne sį  
pa dir bė ti pro vin ci jos mo kyk lo se, ta da bū tų 
leng viau ir spren di mus pri im ti, ir  
įsi klau sy ti į mo ky to jų rei ka la vi mus.

kal bi na me penk tą ją 2016 m. Me tų  
mo ky to ją – tai Mo lė tų gim na zi jos bio lo gi jos  
mo ky to ja eks per tė Re gi na Mon gir die nė.  
Pe da go gė sa ko, kad jai be ga lo rū pi mo ki niai  
ir į mo kyk lą ei na iš tie sų dirb ti, to dėl ten  
pa lie ka di de lę da lį sa vęs. ta čiau va sa ra  
ir atos to gos jai taip pat svar bus me tas,  
ta da ga li dau giau lai ko skir ti šei mai. „esu  
lai min ga, nes ma no my li mi žmo nės ir aš 
esa me svei ki. Vi sa da va do vau juo si po sa kiu: 
„Vis kas pra eis“, o gy ve ni mą my liu, nes jis 
gra žus“, – min ti mis da li jo si r. Mon gir die nė.

ki niams. Svar bu iš klau sy ti jau ną žmo gų. Su pras ti, kad ir jis tu ri 
pro ble mų, ne ro dy ti sa vo nuo tai kų kai tos, steng tis bū ti jau nat
viš kam, do mė tis moks lo ir kul tū ros nau jo vė mis.

Ko kią įta ką mo ky to jo as me ny bė tu ri vai ko vys ty mui si? Ar 
nuo mo ky to jo pri klau so vai ko su si do mė ji mas tam tik ru da
ly ku? Ar pe da go gas ga li tap ti (o gal pri va lo bū ti?) įkvė pė ju? 
Gal tu ri te įdo mios as me ni nės pa tir ties...

Įvai rūs mo ky to jai mus su pa ir ly di vi są gy ve ni mą. Jie tik rai 
tu ri di de lę įta ką vai ko vys ty mui si. Pa ti jau čiu di džiu lę pa gar bą 
sa vo nuo sta biems mo ky to jams, ku rie mo kė ma ne ne tik da ly ko, 
bet ir gy ve ni mo tie sų.

Man daž nai mo ki niai sa ko, kad su si do mė jo bio lo gi ja, 
nes aš juos su do mi nau. Tu riu ne vie ną to kią pa tir tį. Pa vyz džiui, 
vie na mer gai tė at ėjo iš ki tos ra jo no mo kyk los į Mo lė tų gim na
zi ją, siek da ma pa to bu lė ti dai lės sri ty je, bet 9oje kla sė je taip 
su si do mė jo bio lo gi ja (žmo gaus ana to mi jos kur su), kad įsto jo į 
me di ci ną Vil niaus uni ver si te te (VU) ir šiais me tais jau baigs stu
di jas. Ki ta mo ki nė, at va žia vu si iš Vil niaus, pa sa ko jo, kad prieš 
tai bu vu sio je mo kyk lo je bio lo gi ja jai bu vo pats bai siau sias ir 
ne mė gsta miau sias da ly kas, kon flik tuo da vo su mo ky to ja, pus
me čiuo se tu rė jo pra stus pa žy mius. Per pir mą pa mo ką ji at vi rai 
pa sa kė, kad ne mėgs ta bio lo gi jos, o jau III gim na zi jos kla sė je 
pa si rin ko A ly gį ir da bar yra di plo muo ta gy dy to ja. Per nai bu vau 

Mūsų mokytojai
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R. Mongirdienė su medicinos studentais:  
sūnumi Matu ir mokine Monika Kazlauskaite
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nu ste bu si, kai į tė vų su si rin ki mą mo ki nė at ėjo su ma ma ir tė
čiu. Tė vai sa kė, kad at ėjo su si pa žin ti su mo ky to ja, nes duk ra 
na muo se nuo lat pa sa ko ja apie bio lo gi jos mo ky to ją, jos dar bo 
me to dus, dės to mą da ly ką.

Sma gu, kad III gim na zi jos kla sė je daug mo ki nių ren ka si 
A ly gio bio lo gi jos pa mo kas...

Kaip Jums at ro do, ko kie yra šian die niai mo ki niai, kaip pa
vyks ta su jais su tar ti?

Mo ki niai yra la bai įvai rūs: ir mo ty vuo ti, ir ne, ir ak ty vūs, ir 
ne, ir tu rin tys sa vo nuo mo nę, ir bi jan tys ją reikš ti. Dau gu ma jų 
daug drą ses ni už mū sų kar tos mo ki nius, pui kiai ge ba nau do tis 
in for ma ci nė mis tech no lo gi jo mis, bet ne vi sa da ir ne vi si mo ka 
iš reikš ti sa vo min tis žo džiais, kai ku rie ži no dau gy bę sa vo tei sių, 
bet ne pri si me na pa rei gų.

Ma nau, kad man pa vyks ta su tar ti su mo ki niais. Jau per 
pir mą pa mo ką juos su pa žin di nu su sa vo dar bo tai syk lė mis: jos 
ele men ta rios, bet jų lai kan tis ge ra dirb ti tiek man, tiek mo ki
niams. Bū na kla sių, kad ir ku rį lai ką pa vargs ta me, iš moks ta me, 
kaip rei kia elg tis, o pas kui jau pro ble mų ne ky la ir ga li me lai ką 
skir ti pro duk ty viam mo ky mui si. Pa mo ko je esu už pro tin gą de
mok ra ti ją, kai vi si pri va lo ži no ti sa vo pa rei gas ir tei ses, jaus ti 
at sa ko my bę už pri ima mus spren di mus.

Kaip Jums pa vyks ta mo ty vuo ti mo ki nius mo ky tis?
Man pa čiai bio lo gi ja yra įdo mi, gal mo ki niai tai jau čia? De

vin tos kla sės kur sas – la bai pa lan kus, jo pa grin dą su da ro te mos 
apie žmo gaus ana to mi ją ir fi zio lo gi ją. Mo ky tis apie sa ve – įdo mu 
ir nau din ga, ži nios pri tai ko mos gy ve ni me. Taip juos „už ka bi nu“, 
o pas kui lau kia ge ne ti kos kur sas, ku rio lau kiu su džiaugs mu. 
III gim na zi jos kla sė je mo ki niai bio lo gi ją ren ka si pa tys. Aš jiems 
sa kau: „Pa si rin ko te bū da mi svei ko pro to, o jei jau taip nu spren
dė te, tai tu ri te dar bą at lik ti ge rai.“ Sten gia mės vi si kar tu.

Ren gia te ne tra di ci nes bio lo gi jos pa mo kas, ren ka tės ne įpras
tus mo ky mo me to dus – kam ir dėl ko tai da ro te? Juk daug 
pa pras čiau bū tų įpras tai iš dės ty ti te mą...

Ma nęs daž nai na miš kiai klau sia: „Ką tu vis mo kai si?“ Ne
ga liu at ei ti į pa mo ką ne pa si ruo šu si, ne at li ku si na mų dar bų, bū tų 
gė da prieš mo ki nius ir prieš sa ve. Kiek vie ną pa mo ką ap gal vo ju, 
tos 45 mi nu tės – tar si trum pas, bet la bai pro duk ty vus spek tak
liu kas su įžan ga, veiks mu, kul mi na ci ja ir pa bai ga. Sten giuo si 
ne tik su do min ti mo ki nius, juos mo ky ti, bet ir pri vers ti mąs ty ti, 
o ne kal ti va do vė lio teks tą. Man rū pi, kad pa mo ka ne bū tų lai
ko švais ty mas, o bū tų iš nau do ta kiek vie na mi nu tė, mo kan tis 
vie niems iš ki tų.

Esa te ak ty vi mo ky to ja ir ska ti na te sa vo mo ki nius to kius bū ti: 
ke liau ja te į moks lo fes ti va lius, da ly vau ja te bio san drau gos 
moks li nė jeti ria mo jo je veik lo je. Pa pa sa ko ki te dau giau apie 
veik lą „po bio lo gi jos pa mo kos“...

Veik la „po bio lo gi jos pa mo kos“ yra dar vie na, bet jau ne
tra di ci nė bio lo gi jos pa mo ka. Mo ki niai, ke liau da mi po įvai rias 
Lie tu vos aukš tą sias mo kyk las, at lik da mi prak ti kos dar bus, 
klau sy da mi dės ty to jų pa skai tų, to bu li na sa vo da ly ki nes kom
pe ten ci jas, iš moks ta nau do tis la bo ra to ri ne įran ga, ku rios ne tu
ri me mo kyk lo je. Tai pa de da jiems ge riau ap si spręs ti dėl bū si mų 

stu di jų pa si rin ki mo. Į Mo lė tų gim na zi ją pa si kvie tė me „Mo bi li ą ją 
biok la sę“, per ku rios už si ė mi mus 9–12 kla sių mo ki niai at li ko 
bio che mi nius ge ne ti kos la bo ra to ri nius dar bus, Vy tau to Di džio
jo uni ver si te to dės ty to jų ko man da mū sų ug dy ti niams ve dė 
pa skai tas ir prak ti kos dar bus, džiau gė mės iš skir ti ne ga li my be 
klau sy tis bio che mi ko pro f. Vir gi ni jaus Šikš nio pa skai tos.

Šiais moks lo me tais kar tu su vo kie čių kal bos mo ky to ja 
įsi trau kė me į Tarp tau ti nį Go et he’s ins ti tu to pro jek tą „Cli lig@ Li
tau en“ ir ve da me mo du li nes in teg ruo tas pa mo kas „Eks pe ri men
ti nė bio lo gi ja ir vo kie čių kal ba“ I kla sių gim na zis tams. Ve džiau 
daug at vi rų pa mo kų Mo lė tų gim na zi jos, Lie tu vos ir už sie nio 
ša lių mo ky to jams. Tai la bai įdo mi pa tir tis – nė ra jo kių pro gra
mų, va do vė lių, to dėl at si ve ria pla ti erd vė kū ry bai ir at ra di mams.

Ban dau su do min ti mo ki nius bio lo gi ne įvai ro ve, or ga ni zuo
ju mo ko mą sias iš vy kas, per ku rias mo ki niai ga lė tų su si pa žin ti 
su Lie tu vos au ga lais ir gy vū nais. Šiais moks lo me tais vy ko me 
į Vil niaus uni ver si te to bo ta ni kos so dą Kai rė nuose, pa te ko me į 
pro jek tą „Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pa slau gų plėt ra“ ir jau 
bir že lį vy ko me į nak ti nį žy gį po Vil niaus Ver kių ir Pa vil nių re gio ni
nius par kus pa gal edu ka ci nę pro gra mą „Pa žink šikš nos par nius“.

Su III kla sių gim na zis tais nu ta rė me da ly vau ti pir mo jo je 
na cio na li nė je „Ža lio jo je olim pia do je“, įvei kę du jos eta pus, pa
te ko me tarp 9 ge riau sių pus fi na liuo se ren ka mų ko man dų. Šios 
olim pia dos I eta pe da ly vau ti už si re gist ra vo net 250 Lie tu vos 
mo kyk lų ko man dų. Spa lį lau kia fi na li nis eta pas Vil niu je.

Pa ti da ly vau ju ir ve du įvai rius se mi na rus, šiais moks
lo me tais pa ra šiau ir pa te kau į „eT win ning“ pro jek to So po te  
se mi na rą, do miuo si Vals ty bi nių bran dos eg za mi nų nau jo vė mis, 
esu jų ver tin to ja.
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Daug kal ba ma apie ma žą mo ki nių fi zi nį ak ty vu mą, maž daug 
prieš me tus bu vo siū ly ta pa di din ti kū no kul tū ros pa mo kų 
skai čių iki 3 per sa vai tę. Ko kia Jū sų po zi ci ja šiuo klau si mu?

Vi siš kai pri ta riu šiam siū ly mui. Moks li nių ty ri mų re zul
ta tai ro do, kad apie 54–56 proc. Lie tu vos mo ki nių bū na fi ziš kai 
ak ty vūs tik per kū no kul tū ros pa mo kas – dau giau ne už si i ma 
jo kia fi ziš kai ak ty via veik la. Vai kų fi zi nis pa sy vu mas yra di džiu lė 
pro ble ma, dar vie na pa mo ka nors tru pu tį pa ge rin tų šią si tu a ci ją. 
Suo mi jo je jau nuo pra ėju sių moks lo me tų vyks ta 3 kū no kul tū
ros ir 2 svei ka tos ug dy mo pa mo kos – kū no kul tū ros ar svei ka tos 
mo ky to jas (daž niau siai tas pats žmo gus) tu ri ga li my bę ben drau ti 
su mo ki niais kiek vie ną die ną. Da bar kū no kul tū ros mo ky to jas 
ma to si su mo ki niais tik du kar tus po 45 mi nu tes, kai ki tų da ly kų 
mo ky to jai (pvz., lie tu vių, an glų kal bų, ma te ma ti kos) – kas dien 
ar ba net po du kar tus per die ną. Apie ko kią įta ką ir po vei kį mo
ki nių nuo sta toms, po žiū riui ir mo ty va ci jai bū ti fi ziš kai ak ty viems 
ga li ma kal bė ti to kiu at ve ju?

Kaip mo ty vuo ti mo ki nius, pa siek ti, kad jie no riai ei tų į kū no 
kul tū ros pa mo kas, spor tuo tų, ak ty viai leis tų lais va lai kį?

Vi sų pir ma, rei ka lin ga vals ty bės po li ti ka. Pa vyz džiui, Suo
mi jo je pa ra ma mo ki nių fi zi niam ug dy mui, fi zi niam ak ty vu mui ir 
jau ni mo spor tui yra pri ori te ti nė Suo mi jos švie ti mo ir kul tū ros 
mi nis te ri jos sri tis. Tai ro do, kaip rim tai vals ty bė ir jos vy riau sy bė 
žiū ri į vai kų svei ka tą. Rei ka lin gas fi nan sa vi mas, šiuo lai kiš kas 
in ven to rius, erd vios ir jau kios sa lės. Ne už ten ka tik rei ka lau ti 
iš mo ky to jų nie ko jiems ne duo dant. Kas kart va žiuo jant į Ita li ją 
be lie ka tik pa vy dė ti di džiu lės kū no kul tū ros mo ky to jams skir tos 
me to di nės li te ra tū ros pa siū los. Ki tų ša lių pe da go gai (pvz., Vo kie
ti jos) ska ti na mi to bu lin tis se mi na ruo se ne tik sa vo ša ly je, bet ir 
už sie ny je, kel ti kva li fi ka ci ją, to bu lė ti, vi sos su šio mis ke lio nė mis 
su si ju sios iš lai dos kom pen suo ja mos iš vals ty bės biu dže to. O 
štai Lie tu vos at sto vų to kiuo se ren gi niuo se ga li ma su tik ti vie ną 
ki tą (ke lio nės ir se mi na ro iš lai dos sie kia be veik 1000 eu rų).

Mo ki nius ga li ma mo ty vuo ti įdo mio mis šiuo lai kiš ko mis pa

„Vi sa da sten giuo si mo ky tis“

mo ko mis, pa trauk lio mis ju dė ji mo for mo mis, tam rei ka lin gi kva li
fi kuo ti ir nuo lat to bu lė jan tys mo ky to jai, tu ri bū ti su kur ta veiks min
ga mo ky to jų ren gi mo ir to bu li ni mo si sis te ma bei fi nan sa vi mas. 

Pas ta ruo ju me tu tam pa po pu lia ru bė gio ti, da ly vau ti ma ra
to nuo se, jų vis dau gė ja, daug kal ba ma apie svei ką gy ve ni
mo bū dą, mi ty bą. Ar pa ste bi te, kad jau ni mui tai vis la biau 
ak tu a lu?

Taip, bė gio ti, da ly vau ti įvai riuo se bė gi muo se, ma ra to
nuo se jau ni mui tam pa sa vo tiš ka ma da. Ki ta ver tus, ne ma nau, 
kad tai pa ti tin ka miau sia prie mo nė, ypač tu rint ome ny je, kiek 
yra pa sy vių, virš svo rį tu rin čių vai kų. Ma no nuo mo ne, daug pro
tin giau pro pa guo ti sai kin gai ak ty vų gy ve ni mo bū dą, kas die nę 
mankš tą, kas dien nu ei ti 10 tūkst. žings nių ir pan. Ne vi si ga li sau 
leis ti bėg ti ne da ry da mi ža los or ga niz mui. Svei kos gy ven se nos 
ži nios, fi zi nio ak ty vu mo raš tin gu mas (mo ko ma si, kaip, kiek ir 
ko kiu bū du rei kia mankš tin tis, kad bū tum svei kas ir stip rus) yra 
šiuo lai ki nės kū no kul tū ros pa mo kos tiks las ir ver ty bė.

Kas mo ki niams la biau siai pa tin ka Jū sų pa mo ko se?
Sun ku pa sa ky ti, kiek vie nas mo ki nys ran da kaž ką, kas 

jam tin ka ir pa tin ka. Ma no pa mo kos yra kiek ki to kios nei tos, 
ku rio se mo ki niai įpra tę da ly vau ti nuo 5 iki 9 kla sės. Čia jie ran da 
įvai riau sių nau jų ir pa trauk lių fi zi nio ak ty vu mo for mų (kas met 
į pro gra mą in teg ruo ju nau jo vių, ne įpras tų fi zi nio ak ty vu mo 
veik lų). Ku riu jau kią ir nuo tai kin gą ap lin ką, daug dė me sio ski riu 

Prie nų „Ži bu rio“ gim na zi jos kū no kul tū ros 
mo ky to jas eks per tas Ole gas Ba tu tis – 
vie nas iš kon kur so „Ge riau sių Lie tu vos kū no 
kul tū ros mo ky to jų pen ke tu kas“ nu ga lė to jų. 
Pe da go go 2013–2016 m. m. veik la ir 
in dė lis į ša lies plėt rą, jau ni mo fi zi nį 
ak ty vu mą ir kū no kul tū ros bei spor to 
plėt rą bu vo įver tin ti kaip vie ni ge riau sių. 
tad tur būt vi sai ne keis ta, kad, pa skam bi nus 
mo ky to jui va sa rą, pa aiš kė jo, jog jis tuo me tu 
ne atos to ga vo, o vy ko į se mi na rą es ti jo je. 
Pa pra šė me mo ky to jo pa si da ly ti sa vo 
min ti mis.

Mūsų mokytojai
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ge riems san ty kiams su mo ki niais kur ti, per ku nau ją in ven to rių, 
pa mo ko se daž nai nau do ju mu zi ką. Gim na zis tai su ži no įdo mių 
ir nau din gų da ly kų – daž nai kal buo si su jais apie svei ką mi ty bą, 
re ži mą, mankš tos ir spor to ypa tu mus.

Ko kius spor to ren gi nius, ak ci jas or ga ni zuo ja te gim na zi jo je?
Rug sė jo pra džio je I–II gim na zi jos kla sėms or ga ni zuo ja

mos tarp kla si nės orien ta vi mo si gim na zi jos pa sta te ar ba Prie nų 
mies te var žy bos, ku rių tiks las – sma giai, fi ziš kai ak ty viai leis ti 
lai ką, kur ti ko man di nę dva sią, mo ky tis ben drau ti ir ben dra dar
biau ti. Rug sė jo pa bai go je kar tu su vi sos Eu ro pos mo kyk lo mis 
įsi trau kia me į Eu ro pos mo kyk lų spor to die nos ren gi nius (esu šio 
ren gi nio tarp tau ti nis ko or di na to rius Lie tu vo je). Spa lio pra džio je 
kar tu su ko le go mis kvie čia me mo ki nius į Eu ro pos mo kyk lų 
spor to sa vai tę, o žie mą – Snie go die nos ren gi nius. Kas dve jus 
me tus į sa vo mo kyk lą kvie čia me kū no kul tū ros mo ky to jus iš 
vi sos Lie tu vos, ren gia me se mi na rą „Šiuo lai ki nė kū no kul tū ros 
pa mo ka“, ku rio me tu da li ja mės pa tir ti mi, ir kt.

Skai to te pra ne ši mus, pri sta to te sa vo pa mo kas už sie nio 
ša ly se, da ly vau ja te tarp tau ti niuo se pro jek tuo se. Ko ga lė
tu me pa si mo ky ti iš ki tų ša lių, kuo ski ria si kū no kul tū ros 
pa mo kos Lie tu vo je ir, pa vyz džiui, Ita li jo je, Suo mi jo je, Is
lan di jo je ir ki tur?

Nau jau sias ten den ci jas, ku rios la biau siai pa ste bi mos 
pro gre sy vių ša lių kū no kul tū ros pa mo ko se, bū tų ga li ma api
bū din ti tri mis punk tais:

 y „Nuo tra di ci nių kū no kul tū ros pa mo kų – prie kū no 
kul tū ros mo ky mo si pa mo kų (kiek vie nas mo ki nys per 
kiek vie ną pa mo ką tu ri iš mok ti kaž ką nau jo)“.

 y „Nuo fi ziš kai pa jė gių ir ak ty vių mo ki nių „tre ni ra vi mo“ – 
prie vi sų be iš im ties mo ky mo(si) (net ir ne spor tiš kų bei 
tu rin čių svei ka tos pro ble mų)“.

 y „Nuo mo ky to jo mėgs ta miau sių spor to ša kų ar veik lų 
mo ky mo – prie mo ki nio in di vi du a lių po rei kių ten ki ni mo 
(orien ta ci ja į vai ko as me ni nius tiks lus ir už da vi nius)“.
Skir tin gai nei Lie tu vo je, ki to se ša ly se prak ti kuo ja mas mo

du li nis mo ky mas. Lie tu vo je kū no kul tū ros pa mo kos daž niau siai 
vyk do mos pa gal tą pa čią sche mą: „Leng vo ji at le ti ka – Jud rie ji 
žai di mai – Krep ši nis – Gim nas ti ka – Tin kli nis – Fut bo las – Leng

vo ji at le ti ka“, ir ši sche ma ne si kei čia nuo 5 iki 12 kla sės. Vai kams 
nu si bos ta tie pa tys žai di mai ir veik los, ne si kei čian tis pa mo kų tu
ri nys. Ki to se ša ly se mo ky mas vyks ta pa gal skir tin gus mo du lius:

Fi zi nis: fi ziš kai ak ty vi as me ny bė (pla tus ug do mų įgū džių 
ir veik lų asor ti men tas).

Kog ni ty vi nis: kū ry bin ga as me ny bė (su pran tan ti, ku rian ti 
ir ge ban ti įver tin ti ju dė ji mą įvai riais bū dais).

So cia li nis: so cia li as me ny bė (ge ban ti ap mąs ty ti, dis ku
tuo ti ir kal bė tis apie veik lą).

Emo ci nis: sa vi mi pa si ti kin ti, mo ty vuo ta as me ny bė (ku ri 
ver ti na fi ziš kai ak ty vų gy ve ni mo bū dą). Iš ėjus tam tik rą veik lą 
ar spor to ša ką prie jos daž niau siai dau giau ne grįž ta ma. Taip 
iš ven gia ma mo no to ni jos, nuo bo du lio ir pa lai ko mas su si do
mė ji mas, mo ty va ci ja.

Tik riau siai spor tuo ja te ne tik dar be, bet ir lais va lai kiu? Ko
kios spor to ša kos Jums la biau siai pa tin ka?

Iš ban džiau jė gas ne vie no je spor to ša ko je. Mo kyk lo je 
žai džiau fut bo lą, da ly va vau sli di nė ji mo ir biat lo no var žy bo se, 
PDG dau gia ko vės var žy bo se pa sie kiau ket vir tą pa ko pą, ne kar tą 
at sto va vau Lie tu vai, bu vau ka ri nės dau gia ko vės rink ti nės na rys. 
Kiek vė liau, su si do mė jęs ae ro bi ka ir gru pi nė mis pra ty bo mis, 
pra dė jau dirb ti svei ka tin gu mo ir spor to cen truo se, ve džiau 
šo kių, ae ro bi kos, pi la te so, kū no di zai no, kik bok so, dvi ra čių tre
ni ruo tes. Prieš ke le tą me tų, ve da mas sa vo vai kys tės sva jo nės, 
pra dė jau žais ti le do ri tu lį. Šiuo me tu du kar tus per sa vai tę ve du 
pi la te so gru pi nes pra ty bas, du kar tus plau kio ju ba sei ne, kar tą 
lan kau Yamu na Bo dy Rol ling tre ni ruo tes, bent kar tą per sa vai tę 
pės čio mis įvei kiu 10 km at stu mą nuo Prie nų mies to, ku ria me 
gy ve nu, iki Birš to no, sa vait ga liais žai džiu le do ri tu lį. Man pa tin ka 
ju dė ti ir ak ty viai leis ti lais va lai kį, vi sas sa vo atos to gas pra lei džiu 
ak ty viai ju dė da mas, da ly vau da mas se mi na ruo se.

Kur sly pi Jū sų sėk mės pa slap tis?
Nie ka da ne su pra tau ir iki šiol ne pri ta riu tiems mo ky

to jams, ku rie lai ko sa ve ne klys tan čiais ir vis ką mo kan čiais. 
Pats vi są gy ve ni mą mo kau si ir ma nau, jog dar daug ką rei kė tų 
iš mok ti, kad ga lė čiau bū ti ge ras mo ky to jas sa vo ug dy ti niams. 
Sten giuo si ne už gož ti mo ki nių sa vo au to ri te tu, tik da li nuo si 
pa tir ti mi, ne ly gi nu jų su sa vi mi ar sa vo kar ta. Sten giuo si juo se 
at ras ti ir puo se lė ti pa čius ge riau sius da ly kus, ug dy ti bei pa dė ti 
pa tiems ieš ko ti ir at ras ti sau tin ka miau sią ug dy mo si bū dą.

Koks įvy kis, pa mo ka per vi sus Jū sų mo ky to ja vi mo me tus 
įsi mi nė ryš kiau siai?

Kiek vie na pa mo ka yra iš skir ti nė ir ne pa kar to ja ma. Kaip 
ne ga li į tą pa čią upę įbris ti du kar tus, taip ir ne ga li pra ves ti to kios 
pa čios pa mo kos. Pri si me nu kiek vie ną fil muo tą pa mo ką, pa mo
kas, ku rias ve džiau už sie nio ir Lie tu vos mo ky to jams, taip pat ir 
sa vo ne pa vy ku sias pa mo kas. Kiek vie na ne pa si se ku si pa mo ka 
pri ver čia ap mąs ty ti ir įver tin ti tai, ką tu da rai, kar tais keis ti sa vo 
po žiū rį ar ba dar bo me to dus. Tur būt mo ky to jui vie no dai svar bios 
ir pui kiai pra ves tos, ir ne sėk min gos pa mo kos – jos mo ty vuo ja, 
pri ver čia steng tis ir to bu lė ti.

Dė ko ju už po kal bį.
DovilėŠILEIKYTĖ
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Nau jų jų moks lo me tų iš va ka rė se vy ku sio je spau dos kon
fe ren ci jo je švie ti mo ir moks lo mi nist rė kal bė jo: „Ana li zuo da mi 
švie ti mo būk lę, ga li me rem tis ne nuo mo nė mis, bet tik ra fak ti ne 
in for ma ci ja, tai padės su pras ti, kur sly pi pa grin di niai iš šū kiai ir 
pa grin di nės sis te mos klai dos, o kur yra mū sų stip ry bės. Ga li
me ly gin ti sa ve su ki to mis ša li mis ir ieš ko ti prak ti nių ke lių, kaip 
spręs ti su si da riu sias pro ble mas.“

Mi nist rė ra gi no ne už strig ti vien prie ne ga ty vių da ly kų, 
nes, pa sak jos, tai ne duo da tei gia mų po slin kių mo kyk los ar 
švie ti mo kai tai: „Ta da vis kas vyks ta kaip Ezo po pa sa kė čio je: kai 
kiek vie nas ve ži mą tem pia į sa vo pu sę.“

Es mi niai da ly kai, 
už Tik Ri nan TyS ko ky bę

Stip rus mo ky to jas 
Pa sak švie ti mo ir moks lo mi nist rės J. Pet raus kie nės, 

itin svar bu, kad mo ky to jų dar bo są ly gos bū tų ge ros, ki taip ne
tu rė si me ga li my bės pri trauk ti jau nų žmo nių rink tis pe da go go 
pro fe si ją. „Pa gal sta tis ti ką, mū sų mo ky to jai yra tarp la biau siai 
sens tan čių pe da go gų. Per ke le rius me tus pa tir si me di džiu lių 
iš šū kių, ypač at ski rų da ly kų sri ty se, pri trau kiant mo ky to jus. 
Tu ri me pa da ry ti vis ką, kad mo ky to jo pro fe si ja tap tų pa trauk li. 
Pir miau sia bū ti na pa keis ti jų ren gi mo sis te mą, at nau jin ti stu di jų 
pro gra mas, su stip rin ti edu ko lo gi jos moks lą ir teik ti pa gal bą da
bar dir ban tiems mo ky to jams, in ves tuo jant į jų kom pe ten ci jas, 

nau ji moks lo me tai – nau ji 
iš šū kiai, ar ba ve ži mą temp ti 
tik ben dra kryp ti mi...

kva li fi ka ci ją, už tik ri nant adek va
tų už mo kes tį“, – sa kė ji.

Ug dy mo tu ri nys
„Ug dy mo tu ri nys nė ra tik 

teks tai, tai net gi nė ra tik pa mo
kos. Tai – daug pla tes nė są vo ka, 
ku ri ap ima, ko ir kaip mo ko me. 
Be to, tai ir mo ky mo prie mo
nės, ir ver ti ni mo me to dai, apie 
ku riuos daug dis ku tuo ja me, kai 
at ei na eg za mi nų se si ja ar ba kai 
da ly vau ja me tarp tau ti niuo se 
ty ri muo se“, – kal bė jo mi nist rė. 
Ji pa brė žė, kad ug dy mo tu ri nys 
yra keis ti nas: „Pa ste bi me da ly
kų, ku rie pa se nę ar per tek li niai, 
bet su dė tin giau sia yra tai, kaip 
mo ko me jau ną ją kar tą. Vis kas 
su si ję su mo ky to jais, in ves ti

ci jo mis į jų kva li fi ka ci ją, nau jų me to dų at ne ši mą į mo kyk las.“
Ver ti ni mo sis te ma
„Šian dien ver ti ni mas, ku rio fi na las yra vals ty bi niai bran

dos eg za mi nai, ne ap ima vi so bran dos ver ti ni mo. Ma no me, kad 
bran dos ates ta tas tu rė tų bū ti duo da mas ne tik už vals ty bi nių 
eg za mi nų re zul ta tus. Vien tik eg za mi nai ne tu rė tų nu lem ti ga li
my bės, kaip to liau dė lio ti sa vo gy ve ni mą. Tad tei kė me siū ly mus 
dėl kau pia mo jo ver ti ni mo sis te mos“, – itin opios sri ties nau jo
vė mis da li jo si mi nist rė.

In ves ti ci jos
Di džiau sias iš šū kis yra tas, kad fi nan sa vi mas švie ti mui 

šian dien nė ra veiks min gas: „Mes la bai daug iš lei džia me ūkiui, 
ad mi nist ra vi mo dar bams, ta čiau vie nam mo ky to jui ir mo ki niui 
ten kan čios lė šos yra be ne ma žiau sios, pa ly gin ti su ki to mis Eu
ro pos ša li mis. Po ky čiai fi nan sa vi mo sis te mo je bū ti ni. Ben dro jo 
ug dy mo mo kyk los yra pa val džios sa vi val dy bėms, to dėl, kaip jau 
mi nė jau, tik kar tu, ieš ko da mi pa čių iš min tin giau sių spren di mų, 
kaip už tik rin ti veiks min gą švie ti mo tin klą ir ge ras dar bo są ly gas, 
in ves tuo jant į švie ti mo ko ky bę, ga lė si me po tru pu tį su kur ti po
ky tį“, – pa ste bė jo mi nist rė J. Pet raus kie nė.

Mo kyk los su lauks dau giau dė me sio emo ci niam sau
gu mui. Pra de da mos įgy ven din ti nau jos smur to pre ven ci jos 
pro gra mos. Anot mi nist rės, nau do jant ES struk tū ri nių pro jek
tų pa ra mą, in ves tuo ja ma į šių pro gra mų įgy ven di ni mą vi so se 
mo kyk lo se. In ves ti ci jos į šią sri tį sie kia 2 mln. eu rų. Jau rug sė jį 
skir tas 1 mln. eu rų. Vis kas įvyk ti tu ri iki 2020 m.

kai ta – tai es mi nis pro ce sas, ku riuo šian dien gy ve na vi si, o ypač 
švie ti mo dar buo to jai ir su švie ti mu su si ję as me nys. Pri sta ty da ma 
šių moks lo me tų nau jie nas, švie ti mo ir moks lo mi nist rė Jur gi ta 
Pet raus kie nė pa brė žė vi sos švie ti mo ben druo me nės su si tel ki mo 
svar bą įgy ven di nant po ky čius ir sie kiant ge res nės, emo ciš kai 
sau ges nės mo kyk los kiek vie nam. „Ga li me eik vo ti ener gi ją 
dis ku si joms, kas ir ko dėl yra ne ge rai, bet ga li me ener gi ją su telk ti 
tam, kad kar tu spręs tu me pro ble mas. Mū sų at sa ko my bė yra 
pa siū ly ti pro ble mų spren di mus. Be abe jo nės, iš šū kių esa ma. 
Lie tu va nė ra iš skir ti nė. Vi sos ša lys nuo lat ieš ko, kaip, smar kiai 
be si kei čiant vi suo me nei, at ei nant grei tiems tech no lo gi niams 
po ky čiams, to bu lin ti švie ti mo sis te mas. Švie ti mas vi sa da tu ri 
sto vė ti prie ša ky je“, – ra gi no švie ti mo ir moks lo mi nist rė.
kaip ir yra nu ma ty ta Vy riau sy bės pro gra mo je, ug dy mo tu ri nio 
per tvar ka tu ri bū ti pa reng ta iki 2018 m. pa bai gos.
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Dainiaus Labučio nuotr.

nau jo VėS – jau nuo Rug Sė jo...

„Mū sų lau kia di de li tech no lo gi niai po ky čiai. Jun ta me 
po rei kį stip rin ti in for ma ci nį raš tin gu mą, dieg ti tech no lo gi jas, 
me di jų raš tin gu mą. Jau nuo rug sė jo 10yje mo kyk lų iš ban do
mas nau jas in for ma ti kos tu ri nys pra di nėms kla sėms. Bū si me 
tarp pir mų jų vals ty bių, ku rios nuo pir mų kla sių die gia in for ma
ci nį raš tin gu mą. Tai pa sieks da lį pra di nių mo kyk lų ir da lį 9–10 
kla sių. Vi siš kai įdieg ti in for ma ci nio ug dy mo tu ri nį pla nuo ja ma 
iki 2020 m.“, – pa brė žė J. Pet raus kie nė.

Me di jų raš tin gu mui stip rin ti jau yra vy kęs ne vie nas 
ban do ma sis pro jek tas. Ug dy mo plė to tės cen tras tęs mo ky mus 
mo ky to jams apie me di jas ir na cio na li nį sau gu mą. Bus or ga ni
zuo ja mos įvai rios kū ry bi nės dirb tu vės. Jau šiuo me tu yra ap mo
ky ta 600 pe da go gų. Me di jų raš tin gu mo mo ko ma 200 mo kyk lų.

Stip rus švie ti mas – stip rio je mo kyk lo je...
Švie ti mo ir moks lo mi nist rė J. Pet raus kie nė at krei pė 

dė me sį į tai, kad stip riai mo kyk lai pa pras tai va do vau ja stip rūs 
žmo nės, be to, stip ri mo kyk la vi sų pir ma tu ri bū ti sa va ran kiš ka: 
„Pri va lo me už tik rin ti, kad tos mo kyk los, ku rios yra kū ry bin gos 
ir vei kia sėk min gai, tu rė tų dau giau lais vės veik ti. Nuo rug sė jo 
1 d. ne be ri bo ja mas pa žin ti nei veik lai ski ria mų die nų skai čius. 
Mo kyk la pa ti nu spręs, kiek va lan dų jai rei kia, ir ga lės kū ry biš
kai or ga ni zuo ti ug dy mą, dau giau dė me sio skir da ma prak ti nei 
veik lai. Ug dy mo pla ne nu ma ty ta pa pil do mai 10 ug dy mo die nų 
prak ti nėms ar ne for ma lio jo švie ti mo veik loms.“

Pa si kei ti mai ver ti ni mo sis te mo je
Pir mą kar tą ofi cia liai bus įskai to ma so cia li nėpi lie ti nė 

mo ki nių veik la. Ji įtrau kia ma į pa grin di nio ug dy mo bai gi mo 
pa žy mė ji mą. Dau gė ja ir va lan dų skai čius: nuo 5 iki 10 val., bet 
mo kyk la ga lės or ga ni zuo ti ir dau giau.

Įve da mas bran dos dar bas. Jis ne pri va lo mas, pri ly gi na mas 
mo kyk li niam bran dos eg za mi nui, ta čiau ne ga li pa keis ti pri va
lo mo lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros bran dos eg za mi no. Jį ga lės 
rink tis 12 (IV gim na zi jos) kla sės mo ki niai. Tai pa na šu į stu den tų 
at lie ka mus kur si nius ar ba ka lau ro dar bus.

„Tai pir mie ji žings niai link nau jos ver ti ni mo sis te mos, kai 

svar būs ne tik for ma lūs aka de mi niai pa sie ki mai, bet ir ben dra 
mo ki nio veik la. Šios nau jo vės mo kyk loms at ve ria dau giau ga
li my bių sa va ran kiš kai ap si spręs ti ir lais viau or ga ni zuo ti sa vo 
veik lą“, – spren di mus aiš ki no mi nist rė.

Pa gal ba kū ry biš kai mo kyk lų veik lai...
Ug dy mo me to dams at nau jin ti, ino va ty vioms mo ky mo for

moms dieg ti, mo ky tis ne tik ka bi ne tuo se, bet ir už mo kyk los ri bų 
ski ria ma be veik 5 mln. eu rų ES pa ra mos lė šų. Lė šos pa gal mo
kyk lų pa teik tas pa raiš kas bus ski ria mos šiais moks lo me tais.

Švie ti mo ir moks lo mi nist rė J. Pet raus kie nė at krei pė dė
me sį: „Šie met dau giau kaip 700 ša lies mo kyk lų pa sieks nau jos 
gam tos ir tech no lo gi nių moks lų mo ky mo si prie mo nės 1–8 
kla sių mo ki niams: gam tos ty ri nė ji mo rin ki niai, me te o ro lo gi nės 
sto te lės, dio di niai la ze riai, elek tro ni kos mo ko mie ji rin ki niai, 
mik ro sko pai, op ti kos rin ki niai ir kt. PI SA ty ri mai jau ne vie ne
rius me tus iš ei lės ro do, kad šio je sri ty je mes itin at si lie ka me.“

Pa gal ba lai ku!
Anot mi nist rės, svar bu, kad kiek vie nas mo ki nys gau tų 

rei kia mą pa gal bą lai ku: „Jei vai kas tu ri mo ky mo si sun ku mų, 
yra at vy kęs, o gal su grį žęs iš už sie nio, jam tu ri bū ti su teik ta 
pa gal ba ne tik per pa mo kas, bet ir per kon sul ta ci jas, ku rioms 
ski ria mos pa pil do mos 3 val. Mo ki niams, ku rie ne tu ri tin ka mų 
są ly gų pa ruoš ti na mų dar bų na muo se, tu ri bū ti su da ro mos 
są ly gos tai pa da ry ti mo kyk lo je.“

„Vyks ta vi sos die nos mo kyk los kon cep ci jos ir fi nan sa vi mo 
mo de lio pa ren gi mo dar bai. Mi nis te ri jos už sa ky mu moks li nin kų 
gru pė at lie ka ty ri mą: ana li zuo ja už sie nio ša lių, įdie gu sių vi sos 
die nos mo kyk lą, pa tir tį, ti ria Lie tu vos mo ki nių tė vų lū kes čius, 
ko kios pa slau gos ge riau siai ati tik tų jų ir vai kų po rei kius. Pa
reng tas klau si my nas tė vams. Me tų pa bai go je pla nuo ja mos 
vie šo sios dis ku si jos dėl pa reng to mo de lio“, – ži niask lai dos 
dė me sį at krei pė mi nist rė J. Pet raus kie nė.

Kituose„Švietimonaujienų“numeriuosetoliaukalbėsi
meapiešvietimosistemojepriimtasnaujoves irsėkmesbei
nesėkmesjasįgyvendinant.

AušraŽIDŽIŪNIENĖ

Švietimo ir mokslo ministrės patarėja Gabrielė Vasiliauskaitė, ministrė J. Petrauskienė ir viceministras Gražvydas Kazakevičius
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Mu zie jui aM žiuS ne SVaR bu

Jur ga Jac ke vi čiū tė – vie na iš tri jų Vals ty bi nia me Vil niaus 
Ga o no žy dų mu zie ju je dir ban čių edu ka to rių. Ji taip pat dės to 
me no is to ri ją Vil niaus su au gu sių jų gim na zi jo je, tad tu ri pa tir ties 
tiek for ma lio jo, tiek ne for ma lio jo švie ti mo sri ty se. Kaip pa ti 
sa ko, kas die nia me dar be ją la biau siai įkve pia ga li my bė da ly tis 
ži nio mis ir do va no ti at ra di mo džiaugs mą.

„Jau se niai pra ėjo lai kai, kai mu zie juo se bu vo nuo bo du, – 
įsi ti ki nu si edu ka to rė. – Rei kia ne pa tin gė ti pa si vaikš čio ti ir mu zie
jus at ras ti iš nau jo. Tai ne pa pras tai įdo mios vie tos pa žin ti, leis ti 
lais va lai kį, mo ky tis ir įgy ven din ti pa čių su ma ny tas ini cia ty vas.“

J. Jac ke vi čiū tė tei gia, kad veik lų, skir tų mo kyk li nio 
am žiaus lan ky to jams, Vals ty bi nia me Vil niaus Ga o no žy dų 
mu zie ju je vi sa da bu vo gau su, o da bar sie kia ma orien tuo tis 
į įvai res nį lan ky to jų ra tą. „Ini ci juo da ma veik las gal vo ju apie 
vi sus lan ky to jus. Mu zie jus ga li tap ti tie siog pui kia su si ti ki mų, 
kon tak tų už mez gi mo ir pa ži ni mo vie ta pa tiems ma žiau siems 
ar ne įga lie siems. Kas pa sa kė, kad mu zie ju je ne ga li ma švęs ti 
gim ta die nio, su si tar ti apsi lan ky ti ne įpras tu lai ku, ja me mu zi
kuo ti, reng ti tarp mo kyk li nių gru pių pa si ro dy mų, su sior ga ni zuo ti 
įdo mios eks kur si jos?“ – re to riš kai klau sia tre čius me tus mu
zie ju je dir ban ti edu ka to rė.

Se niai pra ėjo tie lai kai, kai 
mu zie juo se bu vo nuo bo du!

Šei Mų Sek Ma die niai

„Sek ma die niu kai“ – edu ka ci nė pro gra ma, skir ta šei moms, 
o ypač jų ma žiau siems na riams. J. Jac ke vi čiū tė at sklei džia, kad 
vi sa da ža vė da vo si tė vais, ku rie į ren gi nius mu zie ju je at vyk da vo 
kar tu su pa čiais ma žiau siais šei mos na riais, užuot juos pa li kę 
gi mi nai čių glo bo je.

„La bai ge ra ma ty ti jau niau sių lan ky to jų smal su mą mu zie
jaus erd vė se, jų ma žu tes ran ky tes, sie kian čias eks po na tų: „O ko
dėl gi ne ga li ma lies ti?“ Taip ir ki lo min tis juos pa kvies ti daž niau 
bur tis į veik las mu zie ju je, nuo ma žų die nų pa žin ti, daž niau sa ky ti 
žo dį „ga li ma“. Kar tą per mė ne sį su si tin ka me su si pa žin ti su 
vie nu ar ke liais eks po na tais, lei džia me pa lies ti jų ana lo gus. Ne 
tik žiū ri me ir klau so me, bet ir pa tys ku ria me – ga mi na me mo
li nius mag ne tu kus, ka rū nas, pa si skirs to me vaid me ni mis lė lių 
spek tak liui, ra šo me var dus heb ra jų kal bos rai dė mis. Su kur tus 
dar be lius vai kai iš si ne ša su sa vi mi“, – pa sa ko ja J. Jac ke vi čiū tė.

Pa sak edu ka to rės, į veik las daž nai įsi trau kia ir tė vai ar 
se ne liai (pas ta rie ji ne re tai da ly vau ja ir Sen jo rų klu bo su si ti ki
muo se). „Su si ti ki mai vyks ta sek ma die niais, kad juo se ga lė tų 
da ly vau ti vi sa šei ma. Iš pra džių tė vai gal vo ja, kad tik at ves sa
vo sek ma die niu kus, bet vė liau įsi trau kia į gru pę ir vis ką da ro 
kar tu“, – džiau gia si J. Jac ke vi čiū tė ir pri du ria, kad šiais me tais 

sos ti nė je įsi kū ręs Vals ty bi nis 
Vil niaus Ga o no žy dų 
mu zie jus ga li di džiuo tis 
ne tik au ten tiš kais 
eks po na tais iš ne iš li ku sios 
Vil niaus Di džio sios 
si na go gos, bet ir gau sy be 
vi suo me nei at vi rų ren gi nių, 
ne ei li nių su si ti ki mų ir 
įtrau kian čių edu ka ci nių 
už si ė mi mų. Mu zie ju je 
lau kia mos vi sos am žiaus 
gru pės, o šį pa va sa rį 
edu ka ci nių pro gra mų 
va do vės Jur gos Jac ke vi čiū tės  
ini cia ty va pra dė jo veik ti į 
pa čius jau niau sius ir pa čius 
vy riau sius lan ky to jus 
orien tuo tos edu ka ci nės 
pro gra mos „sek ma die niu kai“  
ir sen jo rų klu bas. I. 
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pro gra mos da ly vių dar lau kia žva ki džių cha nu ki
jų ga my ba, spur gų val gy mo var žy tu vės, kar pi nių 
dirb tu vės.

Sen jo RaMS ne įdo Mių Te Mų 
nė Ra

Kar tą per mė ne sį vyks ta ir Sen jo rų klu bo 
su si ti ki mai. Šis klu bas yra skir tas smal siems vy
res nio am žiaus vil nie čiams ir mies to sve čiams, 
no rin tiems plės ti aki ra tį, ne kas die niš kai ir vi siš kai 
ne mo ka mai pra leis ti lais va lai kį.

„Klu bo idė ja ki lo iš no ro su da ry ti ga li my bę 
vy res niems žmo nėms pra smin gai leis ti lais va
lai kį, ne si jaus ti vie ni šiems, o su si bū rus į ben
dra min čių ra tą do mė tis so cia li niais, kul tū ri niais 
reiš ki niais, su si pa žin ti su lit va kų pa sau liu, me nu, 
kul tū ri nė mis tra di ci jo mis. Daž nai ak ty vių sen jo rų 
su si bū ri mo vie tos ap si ri bo ja bib lio te ko mis, skai
tyk lo mis, re čiau – uni ver si te tų siū lo mo mis veik lo
mis. At ras ti mu zie jų kaip ben dra vi mo, mo ky mo si 
ir lais va lai kio pra lei di mo erd vę ne re tam sen jo rui 
vis dar yra ne įpras ta“, – tei gia J. Jac ke vi čiū tė.

Pa sak edu ka to rės, į mu zie jų at ei
nan tiems sen jo rams įdo mu vis kas. 
„Su jais taip ge ra ben drau ti, nes 
sen jo rai ne ven gia klaus ti, pra šo 
pa tiks lin ti, da li ja si sa vo pa tir
ti mi. Vi sos te mos jiems yra 
įdo mios. Jau da ly va vo me 
edu ka ci nio po bū džio ša bo 
va ka rie nė je, eks kur si jo se 
po pa ro das „Kar tos ir li ki mai“ 
bei „Rho na Gor vy: kū ry bi nės 
įžval gos“ su jų ku ra to re Ie va Ša
dze vi čie ne, dis ku ta vo me apie To rą 
ir De ka lo gą. Ki tas su si ti ki mas bu vo 
skir tas ko še ri niam mais tui ap tar ti ir, ži no
ma, pa ska nau ti. Taip pat esa me nu ma tę su si ti ki mus, skir tus 
štet lui, si na go goms, šven to sios (heb ra jų) kal bos rai dėms, žy dų 
ru dens šven tėms, kny gų pri sta ty mus ir fil mų per žiū ras“, – var
di ja J. Jac ke vi čiū tė.

Ji džiau gia si, kad klu bo veik los be veik ne be rei kia vie šin
ti – in for ma ci ja sklin da iš lū pų į lū pas, sen jo rai pa kvie čia sa vo 
kai my nus ar drau gus ir taip klu bo gre tos ple čia si, o su si ti ki mui 
Sen jo rų klu bo da ly viai pra de da ruoš tis ge ro kai iki jo. „Pa ste
biu, kaip lan ky to jai ruo šia si ir lau kia su si ti ki mo, ku ris vyks ta 
kiek vie no mė ne sio tre čią ket vir ta die nį. Kai ku rie tą dien net 
ne iš va žiuo ja į so dus, nes ži no, kad lau kia klu bo su si ė ji mas“, – 
at sklei džia edu ka to rė.

ne ga lia – ne kliū TiS pa žin Ti

Vals ty bi nio Vil niaus Ga o no žy dų mu zie jaus du rys pla čiai 
at ver tos ne tik sen jo rams ir iki mo kyk li nu kams, bet ir ne įga lie
siems, kaip kad ak lie siems ir sil pna re giams. Sie kiant už tik rin ti 
kuo di des nę jų vieš na gės mu zie ju je pa žin ti nę ver tę, bu vo kon

sul tuo ja ma si su Lie tu vos ak lų jų bib lio te ka, taip 
at si ra do spe cia li pro gra ma.

„Tu ri me pa žin ti nę pro gra mą, ku ri pri tai
ky ta ak lie siems ir sil pniau ma tan tiems. Pa sa
ko ji mą pa ren gė me taip, kad per eks kur si ją mū

sų sve čiai ga lė tų su si pa žin ti su eks po zi ci jo mis, 
žy dų kul tū ri niu pa vel du, dai le. Gi do pa sa ko ji mą ly di 

edu ka ci nės prie mo nės, ku rias ga li ma lies ti. Tai – žy dų 
kas die ną ir šven tes ly din tys ob jek tai: me zu zos, cha nu ki

jos, me no ros, šo fa rai, ta li tai, ki pos, To ros an sam blio ana lo gas, 
drei de liai ir taip to liau. Taip pat pa reng ta lie čia ma heb ra jų kal bos 
abė cė lė ir ke le tas įdo my bių apie šiuo lai ki nės žy dų vi suo me nės 
gy ve ni mą Brai lio raš tu, – pa sa ko ja J. Jac ke vi čiū tė. – Nau do
da ma si pro ga no rė čiau nuo šir džiai pa dė ko ti Ak lų jų bib lio te kos 
dar buo to joms, ku rios mie lai pa si da li jo įžval go mis ir pa ta ri mais.“

Ak lie siems ir sil pna re giams mu zie ju je vyks ta ne tik 
Sen jo rų klu bo ir „Sek ma die niu kų“ su si ti ki mai bei edu ka ci jos, 
bet ir edu ka ci niai už si ė mi mai „Ho lo kaus tas Lie tu vo je“, „Fa nios 
Jo che les is to ri ja“, „Žy dų is to ri jos pus la piais: to le ran ci ja ir aš“, „Iš
si gel bė jęs Lie tu vos žy dų vai kas pa sa ko ja apie Šoa“, „Ka ra liaus 
Sa lia mo no sos tas“, edu ka ci nė pro gra ma „Žy dų šven tės“. No ri te 
vie no je iš šių edu ka ci jų da ly vau ti, o gal būt ko nors pa si tei rau
ti? Dau giau in for ma ci jos mie lai su teiks edu ka ci nių pro gra mų 
va do vė J. Jac ke vi čiū tė (el. p. mu zie jau se du ka ci ja@gmail.com, 
tel. 8 663 53 322).

ValstybinisVilniausGaonožydųmuziejuslaukiajūsų
irkviečiaįpažinimokelionę!

ŽivilėJUONYTĖ

Sekmadieniukų užsiėmimas J.
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Įgy ven din da mi Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mo 
pa kei ti mo įsta ty mo Nr. XII2536 nuo sta tas, 2017 m. rug pjū
čio 28 d. Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo, so cia li nės 
ap sau gos ir dar bo bei svei ka tos ap sau gos mi nist rai įsa ky mu 
Nr. V651/A1455/V1004 pa tvir ti no Ko or di nuo tai tei kia mų 
švie ti mo pa gal bos, so cia li nių ir svei ka tos prie žiū ros pa slau gų 
tvar kos ap ra šą.

Ap ra šu nu sta ty ti ko or di nuo tai tei kia mų švie ti mo pa gal
bos, so cia li nių ir svei ka tos prie žiū ros pa slau gų tei ki mo tiks lai, jų 
or ga ni za vi mas vai kams nuo gi mi mo iki 18 me tų ir as me nims, 
tu rin tiems di de lių ar la bai di de lių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, 
iki 21 me tų, jų tė vams (glo bė jams, rū pin to jams).

Šiuo ap ra šu sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jos ska ti na mos 
veiks min giau už tik rin ti vai ko ge ro vę, nai kin ti tarp ži ny biš ku mo 
bar je rus tarp sa vi val dy bė je vei kian čių švie ti mo pa gal bą, so cia
li nes ir svei ka tos prie žiū ros pa slau gas tei kian čių sa vi val dy bės 
ir vals ty bės ins ti tu ci jų, įstai gų, or ga ni za ci jų. Vi sas jas su telk ti 
ben drai veik lai, sie kiant sa vi val dy bė se su da ry ti pa lan kias są ly
gas vai ko ge ro vei, pa de dant jo tė vams (glo bė jams, rū pin to jams), 
kur ti sau gią ap lin ką, už tik rin ti gy ve ni mo, as me ni nių ir so cia li nių 
ry šių ko ky bę. Šis ap ra šas tu ri tap ti pa gal ba sa vi val dy bei, ku ri, 
pri im da ma su vai ku ir jo tė vais (glo bė jais, rū pin to jais) su si ju
sius spren di mus, tu rė tų siek ti ir rū pin tis pir miau sia sa vo vai kų 
in te re sais. Ko or di nuo tai tei kia mos pa slau gos pri va lo bū ti to kios, 
ko kių rei kia kiek vie no vai ko ir jo šei mos ge ro vei. Šiam tiks lui 
pa siek ti bū ti na im tis rei kia mų prie mo nių: vi siems vai kams 
ga ran tuo ti Jung ti nių Tau tų vai ko tei sių kon ven ci jo je, Jung ti nių 
Tau tų ne įga lių jų tei sių kon ven ci jo je, Lie tu vos Res pub li kos vai ko 
tei sių ap sau gos pa grin dų įsta ty muo se įtvir tin tas tei ses, vi sa pu

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos ko men ta ras

Su telk ta pa gal ba 
vai kams ir šei moms

siš kai įver tin ti vai kų ir jų tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) po rei kius, vai ko 
ge ro vei už tik rin ti tei kiant ne pa vie nes, o tar pu sa vy je su de rin tas 
švie ti mo pa gal bos, so cia li nės ir svei ka tos prie žiū ros pa slau
gas, su de ri nus vai ko ge ro vės už tik ri ni mo sri ty je sa vi val dy bė je 
vei kian čių ins ti tu ci jų, įstai gų, or ga ni za ci jų veiks mus (kal ba ma 
ir apie ne vy riau sy bi nes or ga ni za ci jas), už tik ri nant ko or di nuo tų 
pa slau gų vai kui ir jo tė vams (glo bė jams, rū pin to jams) tei ki mą 
kuo ar čiau gy ve na mo sios vie tos.

Įgy ven di nant šį įsa ky mą, Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo 
įsta ty mo Nr. XII2536 pa kei ti mo įsta ty mo ir Lie tu vos Res pub li
kos Vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės prie žiū ros įsta ty mo Nr. X-1238 
pa kei ti mo nuo sta tas, kiek vie no je sa vi val dy bė je nuo 2017 m. 
rug sė jo 1 d. pri va lo bū ti įsteig ta tar pins ti tu ci nio ben dra dar bia
vi mo ko or di na to riaus (TBK) pa rei gy bė. Su šia pa rei gy be sie ja
mi jau iš var din ti lū kes čiai. TBK pri ims ir nag ri nės vai ko tė vų 
(glo bė jų, rū pin to jų), ins ti tu ci jų, įstai gų, or ga ni za ci jų, tei kian čių 
švie ti mo, svei ka tos prie žiū ros, so cia li nes, vie šo sios tvar kos už
tik ri ni mo pa slau gas, pra šy mus / in for ma ci ją dėl ko or di nuo tai 
tei kia mų pa slau gų, ini ci juos jų tei ki mą. Taip pat nag ri nės skun
dus ir pra ne ši mus dėl ko or di nuo tai tei kia mų pa slau gų, pa gal 
sa vo kom pe ten ci ją kon sul tuos ins ti tu ci jas, įstai gas, or ga ni za ci
jas, as me nis, ben dra dar biaus su pa slau gų tei kė jais, at sa kin gais 
as me ni mis, ren gian čiais ir įgy ven di nan čiais pa gal bos pla ną 
vai kui ir jo tė vams (glo bė jams, rū pin to jams), ki tais sa vi val dy
bės ad mi nist ra ci jos vals ty bės tar nau to jais ar ba dar buo to jais, 
at sa kin gais už vai ko ge ro vės už tik ri ni mą.

DaivaVAIŠNORIENĖ
Švietimopagalbosskyriausvyr.specialistė

„Švietimonaujienų“rugpjūčiomėnesionumeryjeskelbėmestraipsnį
apiesiekiamybęteiktišvietimo,socialinesirsveikatospriežiūroskoordi
nuotaspaslaugasvaikamsbeijųtėvams.Tadašvietimoirmoksloministrė 
JurgitaPetrauskienėsakė,kadsurastibendrussąlyčiotaškustarpšiųsis
temųvisdaryrasudėtinga:„Tikslaslabaiaiškus–iškilusproblemai,visiems
kartusureaguotitaip,kadpagalbabūtųsuteiktalaiku.Lietuvojeyraapie
55tūkst.vaikųiki18metų.30proc.nuo0iki6metųjųnedalyvaujaugdy
moprocese;65proc.–gaunafinansinęirkitąparamą;24proc.–gauna
nemokamąmaitinimą;60proc.–nedalyvaujaneformaliojovaikųšvietimo
veiklose;0,6proc.–iškritęišprivalomojošvietimo;0,3proc.–permetus
nustatonegalią;11proc.–turintysspecialiųjųugdymosiporeikių;50proc.–
(pusėvisųmirusių)vaikųmirštadėlišoriniųpriežasčių;3,6proc.–augaso
cialinėsrizikosšeimose.Šiskontekstaslabaisvarbustam,kadsuvoktume,
apiekokiodydžioproblemąkalbame.“(žr.www.sac.smm.lt/wpcontent/
uploads/2017/06/07_SvNaujienos373.pdf)

Šiandien sprendimai jau yra priimti ir patvirtinti – koordinuotos 
paslaugossavivaldybėsepradėjoveiktinuorugsėjo1d.
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autobusiukai 
vežios visur

„Nemanėme, kad teks talpinti visus autobusus į Katedros 
aikštę, nes jau niekur kitur nebetelpate. Vaikams daugiausia 
džiaugsmo suteiks tai, kad autobusai veš ne tik į mokyklas, 
bet ir po pamokų į įvairius kultūros, sporto, bendruomenės 
renginius. Autobusiukas vežios visur. Todėl tai ne tik mokyklos, 
bet ir bendruomenės, mūsų visų šventė“, – su šypsena kalbėjo 
D. Grybauskaitė. Prezidentė pabrėžė, kad autobusų kasmet 
daugėja, o poreikis išlieka, belieka džiaugtis, kad turime gali
mybę siekti, jog nė vienas vaikas neklampotų per balas, sniegą, 
o būtų pavėžėtas į mokyklą.

„Iš 63 tūkst. vaikų, kurie yra pavežami į mokyklą, 22 tūkst. 
į ugdymo įstaigas atvyksta mokykliniais autobusiukais. Moki
niams savivaldybėse užtikriname kelionę į mokyklą ir įvairius 
renginius, ekskursijas po Lietuvą“, – kalbėjo J. Petrauskienė. 
Ministrė pabrėžė ir dar vieną galimybę pasiekti, kad vaikai 
būtų vežami dar saugiau: autobusuose įrengti ES standartus 
atitinkantys užvedimą blokuojantys alkotesteriai.

Vienai didžiausių Vilniaus rajone Nemenčinės Gedimino 
gimnazijai atiteko jubiliejinis, 900asis autobusas. Šios ugdymo 
įstaigos mokiniai prezidentei ir ministrei dovanojo pačių sukurtą 
knygą apie savo gimtąjį kraštą „Nemenčinė: vakar, šiandien, 
rytoj“. Joje sudėti ugdytinių piešiniai ir tekstai, Nemenčinės 
istorija, dabartis ir ateities vizijos. „Džiaugiamės ilgai laukta 
dovana – mokykliniu autobusiuku“, – būsimųjų keleivių vardu 
kalbėjo dvyliktokė Elžbieta Perveinis. „Garbingai atstovaujame 
Vilniaus rajonui įvairiuose regiono, respublikos, net tarptauti
niuose renginiuose, projektuose, todėl autobusiukas yra labai 
reikalingas“, – papildė abiturientas Aleksandras Voroncovas.

Baigiantisrugpjūčiui išKatedrosaikštėsVilniujeįšalies
savivaldybes išriedėjo82mokykliniaiautobusai.Juosnupirko
irmokyklomsperdavėŠvietimo irmoksloministerija (ŠMM).
IškilmingojeperdavimoceremonijojedalyvavoLRprezidentė
DaliaGrybauskaitė, LR švietimo irmoksloministrė Jurgita 
Petrauskienė, Vilniaus arkivyskupasmetropolitasGintaras 
Grušas,pašventinęsautobususirprašęsDievopalaimosjauni

mui,jųdabarčiaiirypač–atei
čiai.Mokiniams,ŠMMirsavi
valdybiųatstovamsšventinę
nuotaikąkūrėVidausreikalų
ministerijosReprezentacinis
pučiamųjųorkestras.

Ministrė ir prezidentė 
55 savivaldybių atstovams 
perdavė mokyklinių autobusų 
(21 savivaldybei atiteko po du) 
dokumentus, kelių eismo tai
sykles ir dovanėles. Autobu
sai yra „Mercedes“ arba „Iveco 
Daily“ markės, juose – 19 vie
tų. Šios transporto priemonės 
pirmiausia skirtos vežti toliau 
kaip 3 km nuo mokyklos 
gyvenančius mokinius, prieš
mokyklinukus, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius vaikus, taip pat tuos, kurie turėjo 
pakeisti mokyklą, ją reorganizavus ar pertvarkius. Trisdešimt 
mokyklinių autobusų pakeis senus, kurie jau nebetinkami nau
doti. Ministerija perduoda autobusus savivaldybėms nuosavybės 
teise. Nuo 2016 m. ministerija mokykliniams autobusams pirkti 
papildomai naudoja ir ES projekto lėšas. Mokyklų aprūpinimą 
mokykliniais autobusais ŠMM inicijavo 2000 m.

DovilėŠILEIKYTĖ

Renatos Česnavičienės nuotraukos

D. Grybauskaitė, J. Petrauskienė ir G. Grušas prie jubiliejinio autobusiuko
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Rad vi liš kio r. Še du vos lop še lisdar že lis sa vo iš skir ti nė mis 
edu ka ci nė mis erd vė mis ži no mas vi so je Lie tu vo je. Čia daž nai 
sve čiuo ja si iš ki tų ra jo no ug dy mo įstai gų, čia or ga ni zuo ja mi 
se mi na rai ir kon fe ren ci jos, da li ja ma si pa tir ti mi, lop še lisdar že lis 
yra nuo la ti nis edu ka ci nių erd vių kon kur sų ar ap žiū rų nu ga lė
to jas tiek ra jo ne, tiek ša ly je. Įmin ti „Še du vos fe no me no“ iki šiol 
dar nie kam ne pa vy ko. Ga li bū ti, kad jį lė mė di rek to rės Dai vos 
Staš kū nie nės cha riz ma, kū ry bai pa lan ki Še du vos ap lin ka ir vi sų 
še du viš kių, pra de dant ma mo mis ir tė čiais, bai giant pa čiu se
niū nu, no ras gy ven ti ku riant ir žai džiant, at ras ti ki to kio pa sau lio 
spal vas sa vo vai kams.

Kal ba mės su lop še liodar že lio di rek to re D. Staš kū nie ne. 
Ji sa ko: „Šiuo lai ki nė mo kyk la tu ri bū ti ki to kia, taip pat ir ug dy
mas, nes ki to kie vai kai, ki to kie tė vai ir ki to kie yra jų lū kes čiai. 
Sten gia mės keis ti ap lin ką pa pil dy da mos ją įvai rio mis ug dy mo 
prie mo nė mis, su da ry ti są ly gas kuo dau giau lai ko pra leis ti lau ke, 
bet ir čia vai kai pri va lo tu rė ti ką veik ti. Ne be už ten ka ei ti ra te lius, 
pa spar dy ti ka muo lį. Vai kams rei kia ga li my bės ty ri nė ti, at ras ti, 
džiaug tis. Taip au ga lai min gi vai kai.“

Di rek to rė pa sa ko ja, kad dar že liui pa vy ko įsi gy ti ty ri nė ji mo 
in ven to riaus, ku rį ga li ma iš si neš ti į lau ką. Ieš ko ti, pa vyz džiui, 
va ba liu kų, pas kui juos pieš ti. Ty ri nė ti gė ly tes. Čia pat, už dar že lio 
tvo ros, dar iš li kę na tū ra lios pie vos, ko kios ki tur gal jau net ir 
ne be pa ma ty si. Ir gy vū ni jos pa sau lis čia įvai res nis – prie Še du vos 
žmo nės dar lai ko avy čių...

„Ug dy mas ki to je ap lin ko je yra veiks min ges nis, ap lin ka 
tu ri di de lę reikš mę ruo šian tis mo kyk lai. Su prieš mo kyk li nu
kais nu ke liau ja me į gim na zi ją, mu zie jus, par kus, Rau dond va rio 

žir gy ną, ten vyks ta ben dri pro jek tai su Še du vos gim na zi ja... Su 
gim na zi ja ben dra dar biau ja me itin glau džiai, vai kams tai su tei kia 
di džiu lį džiaugs mą, nes jie mo ky sis šio je mo kyk lo je. Bus leng
viau pri si tai ky ti, kai pa žįs ta ma ap lin ka, pe da go gai. Ma no me, kad 
taip už tik ri na mas ug dy mo tęs ti nu mas. La bai gra ži tra di ci ja, kai 
kiek vie ną pa va sa rį dar že li nu kai at vyks ta į gim na zi jos Spe cia lio jo 
ug dy mo sky rių, pa ro do pro gra mė lę, pas kui žai džia, ben drau ja 
su sky riaus auk lė ti niais“, – kal ba di rek to rė.

Klau siu apie auk lė to jų pa stan gas, nes aiš ku, kad dirb ti 
to kia me dar že ly je nė ra pa pras ta... Di rek to rė sa ko, kad čia jau 
nuo jų pa čių pa stan gų pri klau so. „Tu ri do mė tis, ieš ko ti idė jų ir 
keis tis. Vy res nio sios kar tos pe da go gėms gal būt šiuo me tu yra 
sun kiau. Bet mū sų įstai go je dau giau nei pu sė jau nų auk lė to jų... 
Tai yra la bai svei ka at sva ra. Ir vy res nio ji kar ta tik rai ge ba pa si
temp ti, pas kui pa čios tuo pa si džiau gia.“
yyy

Iš ko su si de da pe da go go lai mė?
Kai dar bas yra kaip ant rie ji na mai, kai ap link ma tai lai

min gus žmo nes...

Ar tai pri klau so nuo to, kad dir ba te ma ža me mies te ly je?
Ma nau, kad taip. Juk mes čia – vie nin te liai. Ko kia me 

Kau ne ar Vil niu je bū tu me vie ni iš dau ge lio... Mes ak ty viai da ly
vau ja me ben druo me nės gy ve ni me ir čia ga li ma įžvelg ti mū sų 
iš skir ti nu mą...

Dė ko ja me už skir tą lai ką.
ZinaRIMGAILIENĖ

ne be už ten ka ei ti ra te lius...

Edukacinės erdvės

Kai visi atostogauja... 
Vasaros tyloje apibėgome Šeduvos 

lopšeliodarželio edukacines erdves
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Sau gi, pa trauk li, pa to gi, tiks lin gai įreng ta gru pės ir 
lau ko ap lin ka pa de da vai kams įsi trauk ti į siū lo mas veik las, 
ska ti na žaisti su dė tin ges nius žai di mus, formuoti so cia li nius 
įgū džius, mo ko bū ti ne pri klau so miems ir įveik ti sun ku mus. 
Edu ka ci nių erd vių kū ri mo kom pe ten ci ja yra vie na svar biau
sių. Tel šių ra jo no iki mo kyk li nė se įstai go se ku ria mos tin ka
mos są ly gos vi sa pu siš kam vai kų ug dy mui si. Ino va ci joms 
at vi ri įstai gų va do vai ir kū ry bin gi pe da go gai kas met ieš ko 
vis nau jų, ne tra di ci nių spren di mų įren giant mo ko mą sias, 
svei ka tin gu mo ar pa žin ti nes erd ves.

Atos to gų nuo tai kas nu kė lu sios vė les niam lai kui 
Tel šių ra jo no iki mo kyk li nių ug dy mo įstai gų di rek to rių 
pa va duo to jų ug dy mui me to di nio bū re lio na rės, ben dra
dar biau da mos su Tel šių švie ti mo cen tru, iš vy ko pa si sem ti 
ge ro sios dar bo pa tir ties ir pa si žval gy ti po Rad vi liš kio ra jo no 
Še du vos švie ti mo įstai gas. 

Še du vos lop še lisdar že lis ne vie ne rius me tus yra 
pel nęs Ge riau siai tvar ko mų mo kyk lų edu ka ci nių erd vių 
ap žiū roskon kur so nu ga lė to jų var dą. Tuo įsi ti ki no me at vy
ku sios į dar že lį: iš puo se lė ti žel di niai, spal vin gais kamš te liais 
de ko ruo tos pa vė si nės pri tai ky tos įvai riai edu ka ci nei veik lai, 
me niš ka lau ko sce na, skir ta vai kų sa vi raiš kai, dau gy bė 
ki to kių ob jek tų, for muo jan čių įstai gos ap lin kos sa vi tu mą, 
ska ti nan čių ug dy ti nių so cia li nių ir pa žin ti nių įgū džių for ma
vi mą si. Mū sų ko man dą ma lo niai pa si ti ko dar že lio di rek to rė 
Dai va Staš kū nie nė, pa va duo to ja ug dy mui Al do na Ju re le vi
čie nė, me ni nio ug dy mo mo ky to jas eks per tas As ti jus Poš ka 
ir jo ma žų jų ug dy ti nių šou.

Pa žin tį su Še du vos ug dy mo įstai go mis tę sė me ap si
lan ky mu Še du vos gim na zi jo je ir šios gim na zi jos Spe cia lio jo 
ug dy mo sky riu je. Su si ti ko me su Spe cia lio jo ug dy mo sky
riaus dar buo to jais, pa ma tė me nau jai, mo der niai įreng tas 
pa tal pas. Vė liau su grį žo me į dar že lį, ku ria me tę sė me 
edu ka ci nę eks kur si ją po vi daus ir lau ko erd ves: pa ma tė
me es te tiš kai įreng tą val gyk lė lę, re no vuo tas gru pes, vai kų 
kū ry biš ku mui ska tin ti įreng tą te at ro kam pe lį. Dar že lio 
va do vės ne gai lė jo ge rų žo džių tė ve liams ir vi sai Še du vos 
mies te lio ben druo me nei už su si tel ki mą ir vi so ke rio pą pa
gal bą ug dant vai kus.

Mo der niai ir šiuo lai kiš kai įreng to je dar že lio kon fe
ren ci jų sa lė je tu rė jo me daug klau si mų vie ni ki tiems, da li
jo mės pa tir ti mi, įžval go mis ne tik apie edu ka ci nes erd ves. 
Di rek to rė D. Staš kū nie nė pri sta tė dau gy bę ben druo me nės 
kū ry biš kos ir pro jek ti nės veik los pa vyz džių.

Ši pa žin tis pa li ko ne iš dil do mą įspū dį. Į Tel šius grį žo me 
ku pi ni min čių apie to bu lin ti nas edu ka ci nes erd ves, nau jo vių 
die gi mą sa vo įstai gų ap lin ko je.

ReginaLUKAUSKIENĖ
Telšiųl.-d.„Mastis“direktorėspavaduotojaugdymui

Tu ri nin ga 
vieš na gė...
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Auklėtojos, kurios tai sugalvojo, 
turi puikią fantaziją!

Nykštukų karalystė taip dažnai 
aplankoma, kad net žolė 
sudygti nespėja

Čia teatro rekvizitai laukia 
pasakos ir rugsėjo
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Ža lio sios edu ka ci nės erd vės – tai at vers ta gy vo ji kny ga, 
ku ri ska ti na pa žin ti ir mo ky tis. O Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je 
kaip vie nas svar bes nių as pek tų ir yra iš ski ria ma ug dy mo(si) 
ap lin ka. Tad mo kyk lų ben druo me nėms iš kel tas edu ka ci nių 
erd vių kū ri mo ir plėt ros už da vi nys.

Rug pjū tį Lie tu vos gė li nin kų są jun gos pir mi nin kė Re gi na 
Juod kai tė ir Vil niaus mies to sa vi val dy bės eko lo gė, Vil niaus 
ko le gi jos do cen tė dr. Ona Mo tie jū nai tė or ga ni za vo kva li fi ka ci
jos to bu li ni mo se mi na rą „Aust ri jos te mi niai so dai“. Į se mi na rą 
vy ko Lie tu vos gė li nin kų są jun gos na riai, ša lies moks li nin kai, 
ver sli nin kai, įvai rių Lie tu vos re gio nų švie ti mo įstai gų va do vai 
ir mo ky to jai.

Te mi niai so dai – mo ky mo si vi są gy ve ni mą mo kyk la, 
funk cio nuo jan čių edu ka ci nių erd vių vi su ma, to dėl per se mi
na rą da ly viai su si pa ži no su šių erd vių kū ri mo pa tir ti mi, stu di
ja vo jų kū ri mo pa vyz džius Kag ran mo kyk los (per 30 erd vių),  
Hirs chstet ten (per 30 erd vių), Kit ten berger (per 50 erd vių) te mi
niuo se so duo se, Vie nos uni ver si te to bo ta ni kos so de, Loi sium, 
Va chau slė nio (UNES CO pa vel do ob jek tas), Halš ta to, Durn stei no 
mies te liuo se ir jų apy lin kė se, Mel ko vie nuo ly no, ku ris va di na
mas Aust ri jos kul tū ros ir moks lo ži di niu, ap lin ko je. Vi suo me nės 
pa žin ti niams po rei kiams su kur to se erd vė se se mi na ro da ly viai 
at li ko prak ti nes už duo tis. Edu ka ci nių erd vių te ma ti ka bu vo la
bai įvai ri – nuo au ga lų eks po zi ci jų, jų evo liu ci jos pri sta ty mo iki 
Gė tės, Šeks py ro, Mo nė so dų, la bi rin tų, spi ra lių, dar žų, žai di mų ir 
nuo ty kių erd vių. Aust ri jos te mi nių so dų lan ky to jai tu ri ga li my bę 
ke liau ti po įvai rias ša lis: Mek si ką, In di ją, Ki ni ją, Grai ki ją, Ja po
ni ją, su si pa žin ti su šių kraš tų au ga lais ir ma žą ja ar chi tek tū ra. 
Su kur ta tu ri nin ga in for ma ci nė sis te ma pa de da at skleis ti erd vių 

funk ci jas. Jo se aki vaiz di įvai rių da ly kų in teg ra ci ja, at si spin di tiks
lių jų ir hu ma ni ta ri nių moks lų dar na. Vi so se erd vė se ska ti na mas 
pa ty ri mi nis ug dy mas: pa tirk – ste bėk – tai kyk.

Se mi na ro da ly viai džiau gė si ga li my be to bu lin ti sa vo kom
pe ten ci jas, pa si sem ti edu ka ci nių erd vių ir gam tos eks po zi ci jų 
kū ri mo idė jų. Jie kon sul ta vo si ir dis ku ta vo su gam tos moks lų 
dak ta re O. Mo tie jū nai te bei ki tais moks li nin kais, ap ta rė ža lių jų 
edu ka ci nių erd vių at ei ties ga li my bes Lie tu vos mo kyk lo se, da
li jo si sa vo pa tir ti mi ir pla nais. Tur tin ga ir in for ma ty vi se mi na ro 
va do vų pa reng ta me džia ga pa de da api ben drin ti įgy tą pa tir tį ir 
skleis ti ją sa vo ben druo me nė se, at lik ti gau sy bę na mų dar bų.

GenėTALAČKIENĖ
VilniausTrakųVokėsg-josdirektorė

Sodo knygą įdomu skaityti 
įvairaus amžiaus žmonėms

Tven ki nio bio to pas. Čia gy ve na ly de kos, kar piai ir ki tos žu vys. 
Au ga van dens ir pel kių au ga lai. In for ma ci niai sten dai su pa žin di na 
su tven ki nio eko sis te ma, pa ta ria, ką ste bė ti. Ne tu rint tven ki nio 
ga li ma ir ne di de liuo se in duo se su kur ti van dens eko sis te mą

Dar žai, pa kel tos ir ki tos lys vės, bio lo gi nės dar ži nin kys tės 
pa vyz džiai, eks po nuo ja mi įvai rių te mų so duo se, vi sa da 

su lau kia di de lio lan ky to jų dė me sio. Lys ve tam pa 
įvai rūs daik tai – mai šai, puo dai, pa dėk lai ir kt.

Te mi niai so dai – mo ky mo si 
vi są gy ve ni mą  
mo kyk la

Edukacinės erdvės
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Pa ty ri mi nis ug dy ma sis su si pa žįs tant su van dens sa vy bė mis: 
se niau sias ži no mas Ar chi me do sraig tas – tai pa pras tas 
įren gi nys van de niui siurb ti ir kel ti aukš tyn (jį su da ro 
be si su kan tis me ta li nis sraig tas), van dens ener gi ja, 
šliu zų, kel tų vei ki mo prin ci pai. Svar biau sia, kad 
vis ką ga li iš ban dy ti pats (Kit ten ber ger)

Vabz džių so das, ku ria me žais da mi vai kai su ži no apie vo ro, 
skruz dė lės, dru ge lių ir ki tų vabz džių, įvai riau sių au ga lų 
san da rą ir gy ve ni mą (Hirs chstet ten)

Bitėms pa ži nti skir to je erd vė je: bi čių na mas, 
sten dai apie bi čių san da rą, jų gy ve ni mą, 
 pa žin tis su bi ti nin ko dar bu 
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Paukščių muzikinė salė
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Dar bir že lį pra dė ti suk ti fil mai 
apie ge riau siai tvar ko mas ša lies 
mo kyk lų edu ka ci nes erd ves. Apie 
erd ves, ku rios ga li bū ti api bū din tos 
taip: „Lazdijų r. VeisiejųSigitoGedos
gimnazijosaplinkatarsiminibotanikos
sodas.Čiagalimavaikščioti liepųtaku,
hortenzijųalėja, susipažinti suvisiems
gerai žinomaissenoviniaisaugalaisar
pamatyti retesnių.Galimapasigrožėti
kraštovaizdžiu,prisėsti laukoklasėje ir
gėrėtissaulėlydžiu,betaplinkaskirtane
tiktam.Mokiniamssudarytosgalimybės
stebėti augalus įvairiaismetų laikais,
atliktibandymusprieskoniųirvaistažo
liųkalnelyje,stebėtidirvožemioeroziją,
gėliųlietausbarometrąirkt.“

Kie no su ma ny mas, idė ja, 
koks fil mų tiks las?

Su ma ny mas kur ti me
to di nius fil mus apie ge riau siai 
tvar ko mas mo kyk lų edu
ka ci nes erd ves ki lo ben dra
dar biau jant su Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja. Nu ma
ty ta pa si rink ti po rą ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų ir vie ną 
pro fe si nio ren gi mo cen trą. 
Bu vo pa si tar ta su edu ka ci nių 

Su ka mi 
fil mai 
apie...

apie fil mų „Mo kyk lų edu ka ci nių erd vių 
ge ro ji pa tir tis“ kū ri mą „Švie ti mo nau jie nos“ 
klau si nė ja Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo 
švie ti mo cen tro Gam ti nio ir eko lo gi nio 
ug dy mo sky riaus ve dė ją Al man tą Kul bį.

Edukacinės erdvės

Ornitologas G. Petkus – apie 
vabzdžių gyvenimo ypatumus

Visų vardai iš tolo 
matomi

Visa informacija – 
vienu spustelėjimu

Pasikalbėjimai. LEU profesorė R. MakarskaitėPetkevičienė, S. Gedos gjos 
direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė, direktorė Angelė Mizerienė 
ir bitutes skaičiuoja projekto koordinatorė  S. Mameniškienė



19

erd vių mo kyk lo se kū rė jais ir ap si spręs ta dėl me to di nio for ma
to. Kad vi si ga lė tų pa si mo ky ti, su si pa žin ti su idė jo mis ir bū tų 
iš veng ta pa si kar to ji mų. Juk ga li my bių nu va žiuo ti vie niems pas 
ki tus ne vi sa da yra, nors ir ren gia me pa žin ti nius se mi na rus. Ma
no me, kad ki no pa sa ko ji mai bus sa vo tiš kas pa si vaikš čio ji mas 
po mo kyk lų ap lin kas. Jie bus ro do mi vi sur, kur tik įma no ma: 
įkel si me į Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro me
to di nės pa tir ties ba zę, sve tai nę, su pro jek to ko or di na to re Sta se 
Ma me niš kie ne pri sta ty si me juos per Lie tu vos te le vi zi ją, frag
men tai bus ro do mi tarp tau ti nė je kon fe ren ci jo je, ku ri ren gia ma 
spa lio mė ne sį Vil niaus uni ver si te to bo ta ni kos so de Kai rė nuo se. 
Me tai, kai ne vyks ta edu ka ci nių erd vių ap žiū rakon kur sas, skir ti 
sklai dai. Mo kyk loms, tu rin čioms ryš kių pa sie ki mų, ku riant edu
ka ci nes erd ves, yra svar bu pa ro dy ti sa ve. Jos ren gia se mi na rus, 
taip pat ga lės pa si nau do ti su kur tais fil mais. Ti ki mės, kad šie 
fil mai bus ro do mi ir per vie ti nes te le vi zi jas.

Kas kon sul ta vo fil mų kū rė jus?
Į fil mų kū ri mą įsi trau kė itin kva li fi kuo ta ko man da. Pa si

tel kė me įvai rių sri čių spe cia lis tus: vie ną svar biau sių eks per čių 
pra di nio ir gam ta moks li nio ug dy mo klau si mais Lie tu vo je, 
Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) pro fe so rę dr. Ri tą 
Ma kars kai tęPet ke vi čie nę. Ji ko men ta vo ga li my bes pri tai ky ti 
edu ka ci nes erd ves tiek pra di niam, tiek gam ta moks li niam ug
dy mui, pa dė jo mums pa ste bė ti įvai rias smul kme nas, ku rios 
ga li bū ti nau din gos per gam ta moks li nio ug dy mo pa mo kas. 
Or ni to lo gas, Lie tu vos or ni to lo gų drau gi jos pro jek tų ko or di na to
rius Ge di mi nas Pet kus, mū sų cen tro me to di nin kas, kon sul ta vo 
or ni to lo gi nių as pek tų klau si mais. Juk vabz džiai ir paukš čiai 
ne at sie ja ma edu ka ci nių mo kyk lų erd vių da lis. Di džiu lė in ki lų 
įvai ro vė. Vabz džių vieš bu čiai, ku riuos ga li ma at ras ti ir me džiuo
se... Pro jek to ko or di na to rė S. Ma me niš kie nė kon sul ta vo ne tik 
zo o lo gi nių ko lek ci jų kū ri mo, tei si nių as pek tų klau si mais, bet ir 
dėl pa si ren gi mo edu ka ci nių erd vių ap žiū raikon kur sui fi lo so fi
jos, at ei nan čių me tų kon kur so ga li mų nau jų kri te ri jų.

Ir apie kon ku ren ci jos kul tū rą. Ar mo kyk los ne gai li ro dy ti, 
da ly tis? Ar to kiu bū du ne ky la ko pi ja vi mo pa vo jus?

Kon ku ren ci jos gal būt dar ne jau čia me, bet vie no je iš ap
lan ky tų mo kyk lų bu vo pa juo kau ta, kad pa žiū rė ję fil mą at ei nan
čių me tų ap žiū rai ki ti pa si da rys ly giai taip pat ar net dar ge riau. 
Bet tai tik pa juo ka vi mas. Te gul mo kyk los tik da ro, te gul tik 
ku ria. Kuo dau giau pa tir ties, tuo dau giau ky la nau jų idė jų. Mū
sų mo kyk los, pa ma čiu sios ką nors nau jo Va ka rų ša lių ug dy mo 
įstai go se, daž nai sa vo įstai go se pa da ro net ir ge riau. Ne ži nau, 
kaip tai va din ti: kon ku ren ci jos kul tū ra ar kū ry bi niu po lė kiu. Tik 
ma nau, kad toks lenk ty nia vi mas yra tei gia mas. Lė šų daž nai 
stin ga, bet be jų, tu rint mi ni ma lius iš tek lius, nere tai pa si da ro ma 
kū ry biš kiau ir įdo miau.

Dė ko ja me už mums skir tą lai ką ir pa si lie ka me lauk ti fil mų 
per žiū ros.
FilmuotipasakojimaiparengtinetikVeisiejų,betir
ŠeduvosgimnazijojebeiZarasųžemėsūkiomokykloje.
Filmųpristatymaiplanuojamispaliomėnesį.
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Vie na iš nau jau sių švie ti mo ak tu a li jų – moks lo me tų il gi ni
mas. Kaip ma no te, ko kių re zul ta tų / pa sek mių su lauk si me?

Apie moks lo me tų il gi ni mą tu rė čiau kal bė ti ir kaip ma
ma, ir kaip mo ky to ja. Esu tri jų vai kų ma ma, du iš jų jau yra 
bai gę Mo lė tų gim na zi ją. Duk ra Gab rie lė pui kiai mo kė si, per 
eg za mi nus ga vo du šim tu kus, bai gė VU fi nan sų ir drau di mo 
ma te ma ti kos spe cia ly bę, šiuo me tu dir ba ir tę sia dok to ran tū
ros stu di jas, sū nus Ma tas – IV kur so VU me di ci nos stu den tas, 
o jau nė lis de vin to kas Kip ras yra blaš ky mo si dėl bū si mų stu di jų 
pa si rin ki mo bū se no je. Pui kiai ži nau, kaip ma no vai kai lauk da vo 
ar lau kia moks lo me tų pa bai gos. Ma tau, kad ir bai gus ra jo no 
mo kyk lą ga li ma (jei tik no ri, tu ri va lios ir daug dir bi) pa siek ti 
moks lo aukš tu mų. Ma nau, kad ir va sa rą ga li ma nu veik ti daug 
pra smin gos veik los. Vi sa da sa kiau ir sa ky siu, kad tė vai tu ri ir 
pri va lo rū pin tis sa vo at ža lo mis, o ne tik rei ka lau ti iš mo kyk los.

Kal bė da ma kaip mo ky to ja, ne su pran tu, kaip ga li ma il
gin ti moks lo me tus prieš tai ne tu rint tiks laus veiks mų pla no: 
ką da ry si me?

Ką ma no te apie PI SA ty ri mo re zul ta tus: gam ta moks li nė je 
sri ty je mo ki nių re zul ta tai pra stė ja, kas, Jū sų ma ny mu, tai 
le mia? Ką de rė tų da ry ti, kad pa siek tu me aukš tes nį ly gį?

Pa mo ka – rim tas dar bas, o mo ki niai daž nai no ri, kad 
tai bū tų leng vas, ma žai pa stan gų kai nuo jan tis žai di mas. Tai gi, 
jei gu nuo pir mos iki aš tun tos kla sės pra žai džia ma, ne su pran
tant žai di mo pra smės ir es mės, tai ir re zul ta tai pra stė ja. Be to, 
ne kiek vie nas vai kas ir ga li ge bė ti pa siek ti aukš tes nį jį pa sie
ki mų lyg me nį, gal būt orien tuo ki mės į pa grin di nį (ypač kal bu 
apie tas mo kyk las, ku rios ne si ren ka mo ki nių, di de lė pa gar ba  
mo ky to jams, ku rie su ge ba ko nors iš mo ky ti že mų pa sie ki mų 
mo ki nį)...

Ko kio mis ver ty bė mis va do vau ja tės kla sė je?
Pa gar ba ir pa si ti kė ji mu mo ki niu.

Pa pa sa ko ki te, kas ir ka da lė mė Jū sų ap si spren di mą tap ti 
mo ky to ja, ko kiu dar ke liu ke ti no te / sva jo jo te ei ti?

Ne me luo siu, baig da ma Vil niaus 7ąją vi du ri nę mo kyk lą 
(da bar Žir mū nų gim na zi ja), tik rai ne gal vo jau, kad bū siu mo ky
to ja, iš va žiuo siu gy ven ti ir dirb ti į Mo lė tus. Mo kyk lo je mo kiau si 
ge rai, bai giau f kla sę (su stip rin to fi zi kos mo ky mo), gal vo je 
gal būt ir su ko si min tis apie me di ci nos stu di jas, bet pa bū gau 
fi zi kos sto ja mo jo eg za mi no ir nu spren džiau, kad bio lo gi ja yra 
ta sri tis, ku rio je aš sa ve re a li zuo siu. Da bar džiau giuo si, kad 
ne ta pau gy dy to ja, nes dau giau lai ko ga lė jau skir ti šei mai, o 
šei mo je, ma nau, ir dvie jų me di kų pa kan ka (ma no vy ras – gy
dy to jas re a ni ma to lo gasanes te zio lo gas, sū nus – me di ci nos  
stu den tas).

Dė ko ju už po kal bį.
AušraŽIDŽIŪNIENĖ

Mo kyk la – 
dar bas ir gy ve ni mo bū das
Atkeltaiš5p.
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