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	 Šiau	lių	r.	Kur	šė	nų	Pa	ven	čių	mo	kyk	los	 
an	glų	kal	bos	mo	ky	to	ja	eks	per	tė	S.	Riškienė:	
„Dažnai	kalbame	apie	egzaminus,	standartizuotus	
testus,	bet	mokyklos	paskirtis	turėtų	būti	kitokia	–	
ruošti	mokinius	gyvenimui...“	

12 p.	 	 Pasvalio	l.-d.	„Eglutė“	direktorė	
R.	Šatienė:	„Man	brangiausia	yra	tai,	kad	po	šių	
mokymų	pasijutau	tvirtai,	dabar	tikrai	žinau,	ko	
reikia	edukacinėms	erdvėms.	Didžiulį	įspūdį	paliko	
mokymų	vadovės	O.	Motiejūnaitės	pasakojimas	
apie	alpinariumus,	kas	tai	yra	iš	tiesų.“

Penkios	
„Vienos	pokylio“	

dienos

Rugsėjį	Edukacinių	erdvių	apžiūros-	
konkurso	2016	m.	laimėtojai	mokėsi	
Austrijoje	
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16 p.	 	 Specialioji	pedagogė,	logopedė	
Ž.	Ramanauskienė:	„Pastebiu,	kad	neretai	
specialusis	pedagogas	atlieka	korepetitoriaus	
vaidmenį:	ateina	vaikas,	atlieka	namų	darbus	ir	eina	
namo.	Tarsi	pailginta	grupė.	Specialiojo	pedagogo	
pareigos	kitokios.“
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bendrauti	užsienio	kalbomis	ir	kiti	gyvenimui	
būtini	socialiniai	įgūdžiai	veikia	greta.	Darbo	
rinka	ir	pasaulis	reikalauja	šių	savybių...“	 
S.	Riškienė
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gana	išsamūs	Lietuvos	švietimo	duomenys,	yra	bene	reikšmingiausias	
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„Kokia	kalbos	reikšmė	šiuolaikinių	vaikų	mokymuisi?	Vienas	profesorius	
pasakė	labai	paprastai:	vaizdas	ir	žodis	yra	tarsi	dvi	kojos.	Šiuolaikiniame	
pasaulyje	vaizdas	pirmauja,	o	žodis	atsilieka,	todėl	vaikams	reikia	stiprinti	
„antrąją	koją“.	A.	Šimelionienė
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apie	savo	žaidimus,	gyvena	tame	pasaulyje.	Kol	pavyksta	įtraukti	į	pamokos	
veiklą,	kartais	praeina	10	minučių.	Mokinys,	kai	visas	dėmesys	sutelktas	į	jį,	
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„Šį	kartą	man	labiausiai	patiko	Vienos	
botanikos	soduose	matytos	pritaikomumo	
galimybės.	Jie	formuoja	sodus	pagal	savo	
vietovę	arba	menininką,	kūrėją.	Manome,	
kad	ir	Lietuvoje	galima	pasirinkti	tai,	kas	
svarbu	regione,	paskirti	sodelį	iškiliam	tos	
vietovės	žmogui	ar	būdingiems	augalams.“	 
S.	Mameniškienė

Profesinėse mokyklose

Darbaiirviltys– 
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<...>	mokytojos	Veros	Filipovič	kabinetas	 
kvepia	žolynais,	čia	„skrajoja“	šiaudiniai	
sodai.	Daug	gėlių	ji	užsiaugina	pati,	kitas	
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Renatos Česnavičienės nuotraukos
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Ru	de	nį	 švie	ti	mo	 ben	druo	me	nė	 ruo	šia	si	 di	džiau	siam	
spe	cia	li	zuo	tam	me	tų	ren	gi	niui	–	pa	ro	dai	„Mo	kyk	la	2016“.	Mo-
kyk	lų	ad	mi	nist	ra	ci	ją,	mo	ky	to	jus,	mo	ki	nius	ir	jų	tė	vus	su	bu	rian	ti	
pa	ro	da	lap	kri	čio	25–26	d.	kvies	svars	ty	ti	ir	iš	nau	jo	at	ras	ti,	ką	
reiš	kia	ge	ra	mo	kyk	la.

Svars	ty	ti	apie	ge	rą	mo	kyk	lą	švie	ti	mo	ben	druo	me	nę	ska	ti-
na	ne	tik	šiais	me	tais	Švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nis	te	ri	jos	pa	tvir	tin	ta	
Ge	ros	mo	kyk	los	kon	cep	ci	ja,	bet	ir	gi	les	ni,	pla	tes	ni	pe	da	go	gi	nę	
kas	die	ny	bę	vei	kian	tys	iš	šū	kiai:	kaip	ug	dy	ti	bran	džias,	at	sa	kin-
gas,	nuo	la	t	to	bu	lėti	sie	kian	čias	ir	at	ei	ties	po	ky	čiams	pa	si	ren-
gu	sias	as	me	ny	bes?	Kaip	mo	kyk	lą	pa	vers	ti	 gy	vu	or	ga	niz	mu,	
ku	ria	me	bū	tų	pa	ti	ria	mas	pra	smin	gas,	 įkve	pian	tis,	 at	ra	di	mų	
ku	pi	nas	mo	ky	ma	sis	ir	vyk	tų	ge	ra	no	riš	kas	ben	dra	dar	bia	vi	mas?

„Ge	ros	mo	kyk	los“	 fo	ru	me	 –	 pa	grin	di	nia	me	 pa	ro	dos	
„Mo	kyk	la	2016“	ren	gi	ny	je	–	bus	gvil	de	na	mi	pa	ma	ti	niai	be	si	kei-
čian	čios	mo	kyk	los	klau	si	mai:	as	me	ny	bės	ūg	tis	kaip	ug	dy	mo	
tiks	las,	mo	kyk	los	iden	ti	te	tas	ir	įvai	ro	vė	kaip	kas	die	nė	ug	dy	mo	
re	a	li	ja,	po	li	lo	go	kul	tū	ra	 ir	part	ne	rys	tė	kaip	ver	ty	bi	nis	pa	grin-
das	mo	kyk	los	eg	zis	ten	ci	jai.	 Fo	ru	me	sa	vo	 įžval	go	mis	da	ly	sis	
mo	kyk	los	di	rek	to	rius	Nu	no	Man	tas	 iš	Por	tu	ga	li	jos	–	 jis	ge	rą	
mo	kyk	lą	ku	ria	keis	da	mas	per	75	proc.	Švie	ti	mo	mi	nis	te	ri	jos	
nu	ma	ty	tos	ug	dy	mo	pro	gra	mos	tu	ri	nio,	Pau	lius	God	va	das	–	apie	
vi	di	nę	pa	reng	tį,	Ar	mi	nas	Va	ra	naus	kas.	Pas	ta	ra	sis	 įsi	ti	ki	nęs,	
kad	mo	kyk	los	sa	va	ran	kiš	ku	mas	yra	prie	lai	da	 įstai	gai	„iš	ras	ti	
sa	ve“.	Dis	ku	si	jo	je,	ku	riai	va	do	vaus	Au	ri	mas	Pe	red	nis,	da	ly	vaus	
Vai	das	Ba	cys,	dr.	Au	ri	mas	Juo	zai	tis	bei	ki	ti	švie	ti	mo	ben	druo-
me	nės	na	riai.

Po	li	lo	go	kul	tū	rą	ir	part	ne	rys	tę	kaip	vie	ną	iš	ge	ros	mo	kyk-
los	as	pek	tų	plė	tos	nau	jas	ren	gi	nių	cik	las	„In	te	lek	tu	a	lūs	pa	šne-
ke	siai“.	Dis	ku	si	jo	se	ir	trum	puo	se	pra	ne	ši	muo	se	bus	ieš	ko	ma	
jung	čių	tarp	moks	lo,	kul	tū	ros,	ver	slo	bei	mo	kyk	los.	Svar	bu	tai,	
kad	šia	me	po	li	lo	ge	da	ly	vaus	mi	nė	tų	sri	čių	at	sto	vai,	 ku	riems	
rū	pi	švie	ti	mo	klau	si	mai.	Dr.	Kęs	tu	tis	Ur	ba	va	do	vaus	dis	ku	si	jai	
apie	skai	ty	mą,	li	te	ra	tū	rą	ir	mo	kyk	lą.	Te	le	vi	zi	jo	je	ne	kar	tą	ma-
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ty	tas	vei	das	–	dr.	Ro	lan	das	Mas	ko	liū	nas	–	kal	bės	apie	tai,	kaip	
nau	do	jant	prieš	ke	lis	tūks	tan	čius	me	tų	su	gal	vo	tą	pa	sa	ko	ji	mo	
struk	tū	rą	ga	li	ma	su	do	min	ti	žmo	nes	moks	lu.	Aso	cia	ci	jos	„Ži	nių	
eko	no	mi	kos	 fo	ru	mas“	 val	dy	bos	na	rys	dr.	Ed	ga	ras	Leich	te	ris	
at	sig	ręš	į	pi	lie	čių	pa	si	ren	gi	mo	ak	ty	viai	da	ly	vau	ti	ku	riant	ša	lies	
eko	no	mi	nę	pa	žan	gą	pro	ble	ma	ti	ką	 ir	kal	bės	apie	šiuo	lai	ki	nei	
Lie	tu	vai	svar	bias	kom	pe	ten	ci	jas.

Pa	ro	do	je	ne	trūks	ir	mo	ki	nių	bei	mo	ky	to	jų	pa	mėg	tos	prak-
ti	nės	veik	los,	ku	ri	ne	tik	pra	smin	ga,	įkve	pian	ti,	bet	ir	ska	ti	nan	ti	
at	ras	ti.	 Jau	an	trą	kar	tą	pa	ro	do	je	 veiks	 „At	ra	di	mų	 la	bo	ra	to	ri-
jos“	–	į	kū	ry	bi	nę	ti	ria	mą	ją	veik	lą	ga	lės	pa	si	ner	ti	ir	mo	ki	niai,	ir	
mo	ky	to	jai.	Ini	cia	ty	vios	bib	lio	te	kos,	mu	zie	jai	ir	mo	kyk	los	pa	kvies	
at	lik	ti	įvai	rius	gam	tos	moks	lų	eks	pe	ri	men	tus,	iš	nau	jo	at	ras	ti	
in	ži	ne	ri	ją,	ty	ri	nė	ti	ge	ne	a	lo	gi	nius	me	džius,	kur	ti	ko	mik	sus.	Pa-
ro	do	je	veiks	8	la	bo	ra	to	ri	jos,	tad	sau	šir	džiai	mie	lą	už	si	ė	mi	mą	
ras	kiek	vie	nas.

Vi	si,	be	si	do	min	tys	ino	va	ty	viais	spren	di	mais	mo	kyk	loms,	
ug	dy	mo	pro	ce	sui,	tu	rės	iš	ko	pa	si	sem	ti	idė	jų.	Šiais	me	tais	pa	ro-
do	je	da	ly	vaus	per	100	įmo	nių	ir	švie	ti	mo	įstai	gų,	ku	rios	pri	sta	tys	
ug	dy	mo	prie	mo	nes,	 įran	gą,	nau	jas	 tech	no	lo	gi	jas,	 for	ma	lio	jo	
ir	ne	for	ma	lio	jo	švie	ti	mo	pro	gra	mas,	pa	slau	gas	mo	kyk	loms,	
mo	ky	to	jams	ir	mo	ki	niams.

Ge	ros	mo	kyk	los	te	ma	ti	kos	ren	gi	nių	ka	lei	dos	ko	pas	ža	da,	
jog	kiek	vie	nas	pa	ro	dos	lan	ky	to	jas	su	si	dė	lios	sau	ak	tu	a	lių	ren-
gi	nių	bei	pa	tir	čių	mo	zai	ką,	ku	ri	taps	ne	sen	kan	čiu	idė	jų	šal	ti	niu	
drą	siai	im	tis	kū	ry	biš	kų	ir	ne	ti	kė	tų	ini	cia	ty	vų	tam,	kad	drau	ge	su	
ben	druo	me	ne	nuo	lat	„iš	ras	tų“	sa	vi	tą	mo	kyk	lą.

Paroda„Mokykla2016“vykslapkričio25–26d.Lietuvosparodųirkon

gresųcentre„Litexpo“.Visainformacijaapieparodą–www.pa ro da mo kyk la.lt.

ParodąorganizuojaŠvietimoirmoksloministerija,Ugdymoplėtotės

centrasir„Litexpo“.

RūtaMazgelytė
UgdymoplėtotėscentroInformaciniųtechnologijųskyriaus

viešųjųryšiųspecialistė
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Įstipriausiųšaliųklubą

Švie	ti	mo	 ir	moks	lo	 vi	ce	mi	nist	ras	dr.	Ro lan das Zuo za 
tei	gė,	kad	pri	sta	to	mas	kas	me	tis	ra	por	tas	„Žvilgs	nis	į	švie	ti	mą“,	
ku	ria	me	pir	mą	kar	tą	skel	bia	mi	ga	na	iš	sa	mūs	Lie	tu	vos	švie	ti	mo	
duo	me	nys,	yra	be	ne	reikš	min	giau	sias	vi	sa	me	pa	sau	ly	je	EB	PO	
lei	di	nys.	„Esa	me	įpra	tę	sa	vo	pa	sie	ki	mus	ly	gin	ti	su	ki	to	mis	Eu-
ro	pos	Są	jun	gos	(ES)	ša	li	mis,	–	pa	brė	žė	vi	ce	mi	nist	ras.	–	Pa	gal	
šią	ana	li	zę	įgy	ja	me	ga	li	my	bę	įsi	ver	tin	ti	stip	riau	sių	ša	lių	klu	bo	
kon	teks	te.	Šis	klu	bas	da	ro	di	de	lę	įta	ką	pa	sau	lio	švie	ti	mo	ten-
den	ci	joms.	Pa	kan	ka	pa	mi	nė	ti	pla	čiai	ži	no	mus	mo	ki	nių	pa	sie-
ki	mų	 (PI	SA)	 ty	ri	mus,	 ku	riuo	se	Lie	tu	va	da	ly	va	vo	 jau	ke	tu	ris	
kar	tus.	Mū	sų	ša	lis	taip	pat	da	ly	vau	ja	Tarp	tau	ti	nia	me	su	au	gu-
sių	jų	įgū	džių	ty	ri	me	(PIA	AC)	ir	kt.	Jau	ne	pir	mus	me	tus	EB	PO	
eks	per	tai	ver	ti	na	Lie	tu	vos	švie	ti	mą,	to	dėl	duo	me	nų	ga	li	ma	ras	ti	
ir	anks	tes	niuo	se	„Žvilgs	nis	į	švie	ti	mą“	lei	di	niuo	se.	Ta	čiau	šie	met	
pir	mą	kar	tą	duo	me	nų	pa	teik	ta	itin	daug.	Skel	bia	ma	ne	ma	žai	
mums	ge	rų	nau	jie	nų,	nu	ro	do	ma	daug	 tai	sy	ti	nų	vie	tų,	aiš	kiai	
ma	to	me,	kur	siek	ti	sis	te	mi	nių	po	ky	čių.“

NaujieNos–gerosirNevisai

EB	PO	eks	per	tas	T.	We	ko	pri	sta	tė	ra	por	to	„Žvilgs	nis	į	švie-
ti	mą“	pa	grin	di	nes	iš	va	das	Lie	tu	vai	ir	lei	di	nio	ren	gi	mo	kon	teks	tą.	
„Kas	yra	„Žvilgs	nis	į	švie	ti	mą“?	–	klau	si	mu	pri	sta	ty	mą	pra	dė	jo	

tobulėjimoįkalnė

RugsėjoviduryjeŠvietimoirmoksloministerijoje
(ŠMM)vykoEkonominiobendradarbiavimoirplėtros
organizacijos(EBPO),kuriosnaresiekiataptiirLietuva,
ataskaitos„Žvilgsnisįšvietimą“(angl.„Educationat
aGlance“)pristatymas.Jamepirmąkartąskelbiamiir
Lietuvosduomenys.PranešimusskaitėEBPOekspertas
Tho mas We koirŠMMStrateginiųprogramųskyriaus
vedėjas Ri čar das Ali šaus kas.

pre	le	gen	tas.	–	Vi	sų	pir	ma,	tai	la	bai	di	de	lis	lei-
di	nys.	Juo	kais	ga	li	ma	teig	ti,	kad	juo	įma	no	ma	
pa	rem	ti	du	ris.	500	pus	la	pių,	gau	sy	bė	len	te	lių	
ir	gra	fi	kų.	Ši	kny	ga	nau	din	ga	įvai	riems	spe	cia-
lis	tams,	vy	riau	sy	bi	nių	 ins	ti	tu	ci	jų	at	sto	vams.	
Daž	nai	 ji	 bu	vo	 „va	gia	ma“	 nuo	ma	no	 biu	ro	
len	ty	nos,	nes	lan	ky	to	jai	no	rė	jo	pa	ly	gin	ti	sa	ve	
su	ki	tais.	Lei	di	nys	taip	pat	iš	leis	tas	ir	elek	tro-
ni	ne	 for	ma.	Ap	ima	mos	 įvai	rios	 te	mos:	kas	
da	ly	vau	ja	švie	ti	mo	pro	ce	se,	kiek	iš	lei	džia	ma	
švie	ti	mui,	ko	kie	fi	nan	sa	vi	mo	šal	ti	niai,	ko	kius	
re	zul	ta	tus	pa	sie	kė	švie	ti	mo	sis	te	ma	per	kon-
kre	tų	lai	ko	tar	pį	ir	kt.	Šis	lei	di	nys	yra	dau	ge	lio	
žmo	nių	dar	bas,	pri	si	dė	jo	šim	tai	spe	cia	lis	tų	iš	
vi	so	pa	sau	lio.

Kal	bė	siu	apie	duo	me	nis	ke	le	tu	as	pek-
tų,	taip	pat	apie	Lie	tu	vos	švie	ti	mą.	Pra	dė	siu	

nuo	 ge	rų	 ži	nių.	 Lie	tu	vos	 švie	ti	mo	pro	ce	se	 da	ly	vau	ja	 daug	
žmo	nių,	tai	pla	taus	pro	fi	lio	sis	te	ma,	ap	iman	ti	tiek	pra	di	nį,	tiek	
vi	du	ri	nį,	tiek	aukš	tą	jį	iš	si	la	vi	ni	mą.	Pa	vyz	džiui,	2–3	me	tų	Lie	tu	vos	
vai	kų	į(si)trau	ki	mas	į	švie	ti	mo	sis	te	mą	vir	ši	ja	ES	ir	EB	PO	vi	dur-
kius,	4	me	tų	–	at	si	lie	ka	la	bai	ne	daug.	Dau	gu	ma	šalies	gyventojų	
tu	ri	vi	du	ri	nį	iš	si	la	vi	ni	mą.	Lie	tu	vos	re	zul	ta	tai	la	bai	ge	ri.	Di	de	lis	
as	me	nų,	tu	rin	čių	aukš	tą	jį	 iš	si	la	vi	ni	mą,	skai	čius.	Kal	bant	apie	
jau	nes	nio	am	žiaus	žmo	nių	kar	tą,	Lie	tu	va	yra	tarp	vi	so	pa	sau	lio	
ly	de	rių.	Šalies	švie	ti	mas	ap	ima	la	bai	pla	tų	kon	teks	tą.

Vals	ty	bės	iš	lai	dos	švie	ti	mui	–	nuo	pra	di	nio	 iki	aukš	to	jo	
mokslo	–	 yra	di	de	lės.	Šiuo	at	ve	ju	ne	kal	bu	apie	 iki	mo	kyk	li	nį	
ug	dy	mą.	Fi	nan	sa	vi	mas	tei	kia	mas	tiek	per	krep	še	lių	sis	te	mą,	
tiek	per	 vals	ty	bės	do	ta	ci	jas	 sa	vi	val	dy	bėms.	Kai	ku	rios	ša	lys	
nu	spren	džia,	kad	švie	ti	mą	fi	nan	suo	ti	tu	ri	sa	vi	val	dy	bės,	o	Lie-
tu	vo	je	švie	ti	mas	dau	giau	sia	fi	nan	suo	ja	mas	mo	ki	nių	ir	stu	den	tų	
krep	še	lių	prin	ci	pu.	Ir	tai,	ma	nau,	yra	veiks	min	giau.“

ŽiNiomisgrĮstavisuomeNė

Pa	sak	pra	ne	šė	jo,	Lie	tu	vos	ben	dra	sis	vi	daus	pro	duk	tas	
(BVP),	 pa	ly	gin	ti	 su	Eu	ro	pos	 ir	 EB	PO	 vals	ty	bių	 vi	dur	kiu,	 yra	
ma	žes	nis.	Pra	di	niam	iš	si	la	vi	ni	mui	ski	ria	mų	lė	šų	dy	džiu,	ten-
kan	čiu	vie	nam	mo	ki	niui,	ša	lis	at	si	lie	ka	nuo	Eu	ro	pos	 ir	EB	PO	
vals	ty	bių	vi	dur	kio.	To	kia	pa	ti	yra	ir	vi	du	ri	nio	bei	aukš	to	jo	iš	si	la-
vi	ni	mo	pa	dė	tis.	Vi	sais	iš	si	la	vi	ni	mo	lyg	me	nimis	vie	nam	mo	ki	niui	 

Renatos Česnavičienės nuotr.

R. Zuoza, R. Ališauskas, T. Weko ir EBPO atstovė Kateryna Obvintseva
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me	tams	Lie	tu	vo	je	ski	ria	ma	6	tūkst.	eu	rų,	o	EB	PO	ša	lių	vi	dur-
kis	–	10	tūkst.	eu	rų.	Kal	bant	apie	iš	si	la	vi	ni	mą	nuo	pra	di	nio	iki	
vi	du	ri	nio	ug	dy	mo,	kaip	tei	gė	EB	PO	eks	per	tas,	vals	ty	bės	iš	lai	dos	
vie	nam	mo	ki	niui	per	me	tus	te	su	da	ro	pu	sę	EB	PO	ša	lių	vi	dur-
kio.	Švie	ti	mo	pro	ce	se	da	ly	vau	ja	la	bai	daug	vai	kų,	įtrauk	tis	yra	
di	džiu	lė,	bet	ma	žai	lė	šų	ten	ka	vie	nam	as	me	niui	per	me	tus.

„To	kia	ži	nia,	 to	kios	mū	sų	 iš	va	dos.	Lie	tu	va	su	si	du	ria	su	
de	mog	ra	fi	niais	iš	šū	kiais,	–	tę	sė	T.	We	ko,	–	kla	sės	ga	na	ma	žos	
ir	gal	būt	iš	tek	liai	nau	do	ja	mi	ne	taip	veiks	min	gai	kaip	ki	to	se	ša-
ly	se.	Ki	tas	iš	šū	kis,	daž	nai	mi	ni	mas	per	dis	ku	si	jas,	–	mo	ky	to	jai,	
ku	riems	dau	giau	kaip	50	me	tų.	Ap	skri	tai,	pe	da	go	gų,	vy	res	nių	
nei	50	me	tų,	da	lis	yra	la	bai	di	de	lė.	Vie	nas	iš	skir	ti	nių	Lie	tu	vos	
švie	ti	mo	sis	te	mos	bruo	žų	–	itin	trum	pi	moks	lo	me	tai.	Tuo	ji	la	bai	
iš	si	ski	ria	tiek	iš	ES	ša	lių,	tiek	iš	EB	PO	na	rių.	Gruo	dį	bus	pa	skelb	ti	
PI	SA	ver	ti	ni	mo	re	zul	ta	tai,	ma	ty	si	me,	ko	kie	yra	po	ky	čiai.	Pa	gal	
pas	ku	ti	nį	pen	kio	lik	me	čių	ty	ri	mo	ver	ti	ni	mą	(skai	ty	mo	ge	bė	ji	mai,	
ma	te	ma	ti	nis,	gam	ta	moks	li	nis	 raš	tin	gu	mas),	Lie	tu	vos	pa	sie-
ki	mai	daug	ma	žes	ni	nei	EB	PO	vi	dur	kis.	Da	bar	bu	vo	at	lik	tas	
su	au	gu	sių	jų	kom	pe	ten	ci	jų	ver	ti	ni	mas	(skai	ty	mo,	ma	te	ma	ti	nis	
raš	tin	gu	mas,	pro	ble	mų	spren	di	mas	kom	piu	te	riu).	Ver	tin	ti	16–64	
me	tų	gy	ven	to	jai.	At	krei	pė	me	dė	me	sį,	kad	pa	sie	ki	mai	taip	pat	
yra	ma	žes	ni	nei	EB	PO	ša	lių	vi	dur	kis.	Lie	tu	vos	re	zul	ta	tai	ga	na	
pras	ti.	Tai	taip	pat	–	iš	šū	kis.	Ti	kiu,	kad	Lie	tu	va	taps	ži	nių	vi	suo-
me	ne	ir	iš	spręs	sa	vo	iš	šū	kius...“

skaičiaiirNatos

ŠMM	Stra	te	gi	nių	pro	gra	mų	sky	riaus	ve	dė	jas	R.	Ali	šaus-
kas	taip	pat	rū	pi	no	si	šio	lei	di	nio	ren	gi	mu.	Jis	pa	si	rin	ko	įdo	mų	
pra	ne	ši	mo	ra	kur	są.	Maž	daug	prieš	de	šimt	me	tų	EB	PO	or	ga	ni-
za	vo	se	ri	ją	pa	sau	li	nių	fo	ru	mų,	ku	riuo	se	dis	ku	tuo	ta,	kaip	rei	kė	tų	
su	pras	ti,	kas	yra	„vi	suo	me	nių	pa	žan	ga“.	Kaip	ji	ma	tuo	ja	ma?	Tik	
BVP	dy	džiu?	Ar	yra	ir	ki	to	kių	ga	li	mų	ro	dik	lių?	Vie	na	me	fo	ru	me	
R.	Ali	šaus	kas	klau	sė	si	Šve	di	jos	prof.	Han	so	Ros	lin	go	pra	ne	ši-
mo.	Pro	fe	so	rius	pa	siū	lė	la	bai	in	tri	guo	jan	čią	min	tį:	tai,	ką	mes	
ma	to	me	įvai	rio	se	len	te	lė	se	ar	gra	fi	kuo	se,	rei	kė	tų	su	pras	ti	kaip	
na	tas.	Ne	kiek	vie	nas	mo	ka	per	skai	ty	ti	na	tas	ir	iš	girs	ti	mu	zi	ką.	
„Steng	siuo	si	 pa	ko	men	tuo	ti	 tas	 lei	di	nio	 vie	tas,	 ku	rios	kar	tais	
ne	 taip	 su	pran	ta	mos,	–	kal	bė	jo	R.	Ali	šaus	kas.	 –	To	kių	 vie	tų	
ga	na	ne	ma	žai.	Vie	nos	yra	leng	ves	nės,	ki	tos	–	su	dė	tin	ges	nės.	
At	kreip	siu	dė	me	sį	į	tam	tik	rus	duo	me	nis,	ku	riuos	pa	tei	kė	mū	sų	
sve	čias.	Esa	me	įpra	tę,	žiū	rė	da	mi	į	ES	ša	lių	duo	me	nis,	ma	ny	ti,	
kad	mū	sų	švie	ti	mo	iš	lai	dos,	kaip	BVP	da	lis,	vis	dar	yra	di	des	nės	
nei	ES	vi	dur	kis.	Pas	ta	ruo	ju	me	tu	ši	da	lis	kren	ta,	kas	met	–	vis	
ma	žiau.	Bet,	kaip	tei	gė	eks	per	tas,	Lie	tu	va	yra	že	miau	nei	EB	PO	
ša	lių	vi	dur	kis.	Kaip	tai	su	pras	ti?	Pir	miau	sia,	EB	PO	len	te	lė	se	ro-
do	mos	ne	vi	sos	švie	ti	mo	iš	lai	dos,	bet	tik	ski	ria	mos	nuo	pra	di	nių	
iki	aukš	tų	jų	mo	kyk	lų.	Pri	dė	jus	ki	tas	švie	ti	mo	sri	tis,	pa	vyz	džiui,	
anks	ty	vą	jį	ug	dy	mą,	ša	lies	 ro	dik	lio	 reikš	mė	 ir	pa	dė	tis	keis	tų-
si.	Pa	si	žiū	rė	jus	at	ski	rai	 į	anks	ty	vą	jį	ug	dy	mą,	Lie	tu	va	iš	lei	džia	
0,7	proc.	BVP	da	lį,	o	EB	PO	–	0,8	proc.	Tai	gi	į	ro	dik	lį	įskai	čiuo	tos	
iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	iš	lai	dos	grei	čiau	siai	ne	pa	keis	tų	pa	dė	ties,	
bet...	Yra	ir	sub	ti	les	nių	skir	tu	mų.	EB	PO	dau	giau	žiū	ri	tik	į	lė	šas,	
ku	rios	pa	ten	ka	į	mo	kyk	las.	O	Eu	ro	pos	Są	jun	gos	nau	do	ja	ma	me	
ro	dik	ly	je	įskai	čiuo	ja	mos	vi	sos	vals	ty	bės	ir	sa	vi	val	dy	bių	iš	lai	dos,	
tarp	jų	ir	ne	for	ma	lio	jo	švie	ti	mo,	va	sa	ros	sto	vyk	lų,	eg	za	mi	nų,	
ben	drų	jų	kva	li	fi	ka	ci	jos	to	bu	li	ni	mo	ren	gi	nių,	dai	nų	šven	čių	ir	kt.	

To	dėl	ir	yra	ki	ti	skai	čiai.	T.	We	ko	už	si	mi	nė	ir	apie	iki	mo	kyk	li	nį	
ug	dy	mą.	Spe	cia	lio	se	pa	sta	bo	se	Lie	tu	vai	pa	mi	nė	tas	įdo	mus	da-
ly	kas.	Dve	jų	me	tų	vai	kų,	lan	kan	čių	ku	rią	nors	ug	dy	mo	įstai	gą,	
Lie	tu	vo	je	yra	ge	ro	kai	dau	giau	(55	proc.)	nei	EB	PO	ša	ly	se.	Jo	se	
dar	že	lį	lan	ko	tik	treč	da	lis	ma	žy	lių.	Vai	kams	au	gant	pa	dė	tis	pa-
ma	žu	kei	čia	si.	Mū	sų	sil	pny	bė	–	4–5	me	tu	kų	vai	kai.	Še	šia	me	čių	
ug	dy	mo	rei	ka	lai	jau	ge	rė	ja.	Tai	lė	mė	in	ten	sy	vi	Lie	tu	vos	po	li	ti	ka.	
Šie	met	prieš	mo	kyk	li	nis	ug	dy	mas	 ta	po	pri	va	lo	mas.	Ti	ki	mės,	
kad	dėl	to	šiek	tiek	ge	rės	švie	ti	mo	duo	me	nys.	Aki	vaiz	du,	kad	
la	biau	siai	ten	ka	suk	ti	gal	vas,	ką	da	ry	ti	su	pen	kia	me	čiais.	Vie	nas	
pa	pras	čiau	sių	spren	di	mų	–	nu	sta	ty	ti	pri	va	lo	mą	pra	di	nį	ug	dy	mą	
nuo	še	še	rių	me	tų.	Taip	da	ro	ne	ma	žai	pa	sau	lio	ša	lių.	Taip	net	gi	
bū	tų	tau	po	mos	švie	ti	mo	lė	šos:	iki	mo	kyk	li	nis	ug	dy	mas	truk	tų	
vie	ne	riais	me	tais	trum	piau,	ati	tin	ka	mai	ne	rei	kė	tų	ir	fi	nan	sa	vi	mo.	
At	si	ras	tų	dau	giau	vie	tų	dar	že	liuo	se.	Tai	vie	na	iš	ga	li	mų	al	ter-
na	ty	vų.	Lie	tu	va	kol	kas	ap	si	spren	du	si	pra	di	nį	ug	dy	mą	pra	dė	ti	
nuo	sep	ty	ne	rių	me	tų.“

stiprusryšys

Pra	ne	šė	jas	 taip	pat	pa	brė	žė,	kad	ki	tų	EB	PO	ša	lių	kon-
teks	te	Lie	tu	vos	įgy	to	iš	si	la	vi	ni	mo	ro	dik	liai	la	bai	aukš	ti	(as	me	nų,	
ku	rie	tu	ri	bent	vi	du	ri	nį	ar	ba	ir	aukš	tą	jį	iš	si	la	vi	ni	mą,	da	lis	mū	sų	
ša	ly	je	yra	vie	na	di	džiau	sių),	jei	ne	kal	bė	si	me,	aiš	ku,	apie	ko	ky	bę.	
Sie	kiant	ko	ky	bės	itin	svar	bu,	kiek	ta	len	tin	gų	žmo	nių	pri	trau	kia-
ma	dirb	ti	mo	ky	to	jais.	Vie	nas	 iš	mo	ky	to	ja	vi	mo	„pa	trauk	lu	mo“	
as	pek	tų	–	už	dar	bis.	Ata	skai	tos	„Žvilgs	nis	į	švie	ti	mą“	skai	ty	to	jai	
apie	at	ly	gi	ni	mus,	anot	mi	nis	te	ri	jos	stra	te	go,	 taip	pat	ne	ty	čia	
ga	li	per	skai	ty	ti	ne	taip,	kaip	yra	iš	tik	rų	jų.	R.	Ali	šaus	kas	pri	mi-
nė	šve	dų	pro	fe	so	riaus	tei	gi	nį,	kad	duo	me	nis	dar	rei	kia	mo	kė	ti	
„pa	dai	nuo	ti“.	„Ką	da	ry	ti,	kad	mo	kyk	lo	je	ne	trūk	tų	vy	rų?	–	klau	sė	
pre	le	gen	tas.	–	Sta	tis	ti	nis	ry	šys	tarp	mo	ky	to	jų	at	ly	gi	ni	mų	dy	džio	
ir	 vy	rų,	 dir	ban	čių	ug	dy	mo	 įstai	go	je,	 da	lies	 yra	ga	na	 ryš	kus.	
Vis	dėl	to	sta	tis	ti	nių	skai	čia	vi	mų	sub	ti	lu	mas	dar	ne	įro	do	prie-
žas	ti	nio	 ry	šio.	Vien	 iš	šios	sta	tis	ti	nės	duo	me	nų	ati	tik	ties	dar	
sun	ku	 vie	na	reikš	miš	kai	 teig	ti,	 kad	 vy	rų	mo	kyk	lo	se	 trūks	ta,	
nes	at	ly	gi	ni	mai	ma	ži.	Te	oriš	kai	ga	li	bū	ti	at	virkš	čiai,	t.	y.	al	gos	
ma	žos	 to	dėl,	 kad	pri	iman	tie	ji	 spren	di	mus	nė	ra	 lin	kę	 jų	kel	ti	
mo	te	rims...	Ta	čiau	ti	kė	ti	na,	kad	Lie	tu	vo	je	nie	kas	taip	ne	mąs-
to.	Ko	kią	ko	ky	bę	mo	ky	to	jams	pa	si	se	ka	pa	siek	ti	ir	į	ką	rei	kė	tų	
kreip	ti	dė	me	sį?	Iš	PI	SA	ty	ri	mų	mes	tai	jau	ži	no	me.	Yra	ga	na	daug	
veiks	nių,	 di	di	nan	čių	 ri	zi	ką,	 kad	vai	kų	pa	sie	ki	mai	ne	bus	ge	ri.	
Tai	ne	reiš	kia,	jog	ne	ga	li	ma	kaip	nors	įveik	ti	esa	mų	pro	ble	mų.	
Es	mė	–	mo	ky	to	jai	tu	ri	ge	bė	ti	tin	ka	mai	ir	lai	ku	re	a	guo	ti,	ži	no	ti,	
ko	kie	jų	vai	kai,	ir	bū	ti	pa	si	ren	gę	su	jais	dirb	ti.	Ta	da	skir	tu	mus	
ga	li	ma	ir	su	švel	nin	ti.	Sta	tis	tiš	kai	ti	kė	ti	na,	kad	pa	tys	pras	čiau	si	
ma	te	ma	ti	kos	re	zul	ta	tai	bus	mer	gai	čių	iš	so	cia	liai	ap	leis	tų,	ne-
nu	si	se	ku	sių	šei	mų,	ku	rios	at	si	kė	lė	į	Lie	tu	vą	iš	skur	džių	ša	lių,	
šne	ka	ki	ta	kal	ba,	gy	ve	na	kai	me,	ne	tu	ri	vie	no	iš	tė	vų,	ne	lan	kė	
dar	že	lio,	mo	ko	si	pro	fe	si	nė	je	mo	kyk	lo	je	ir	pan.	Pa	tys	že	miau	si	
vai	kų	pa	sie	ki	mai	ti	kė	ti	ni	ta	da,	kai	šie	veiks	niai	su	si	lie	ja.	Ta	čiau	
ne	vi	si	jie	vie	no	dai	svar	būs	Lie	tu	vai.	Pa	vyz	džiui,	apie	imig	ran-
tus	dar	ne	tu	ri	me	pa	kan	ka	mai	duo	me	nų	–	jų	per	ne	lyg	ma	žai,	
bet	imig	ra	ci	jos	pro	ce	sai	jau	da	ro	įta	ką	švie	ti	mo	spren	di	mams.	
Sta	tis	tiš	kai	mer	gai	tės	Lie	tu	vo	je	ne	pras	čiau	iš	ma	no	mo	kyk	li	nę	
ma	te	ma	ti	ką	ne	gu	ber	niu	kai,	tad	šis	veiks	nys	ir	gi	vei	kia	ki	taip	
nei	vi	du	ti	niš	kai	vi	so	se	ša	ly	se.

Nukeltaį7p.
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Dr. Ri ta Du ky nai tė
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Kal	ba	vai	ko	rai	do	je	at	lie	ka	es	mi	nį	vaid	me	nį.	Šian	die	niai	
sme	ge	nų	žie	vės	ty	ri	mai	ro	do,	kad	kal	bė	da	mas	žmo	gus	la	vi	na	
sa	vo	pro	tą,	mąs	ty	mą.	Vai	kai	kaž	ką	sau	„bar	ba	zuo	ja“,	vė	liau	mes	
tą	pa	tį	 da	ro	me	vy	res	nia	me	am	žiu	je.	Moks	las	pa	aiš	ki	na,	kad	
taip	pa	lai	ko	me	sa	vo	pro	ti	nę	ga	lią.	Kal	ba	su	ku	ria	aukš	tes	nių	jų	
kog	ni	ty	vi	nių	pro	ce	sų	pa	grin	dą.	Svar	bu,	kad	ska	tin	tu	me	vai	kus	
ana	li	zuo	ti	sa	vo	pa	tir	tį,	kal	bė	tis	vie	niems	su	ki	tais	per	pa	mo	ką	–	
vi	sa	pa	sau	lio	pe	da	go	gi	ka	pa	brė	žia	dar	bo	po	ro	mis	ir	di	des	nė	mis	
gru	pė	mis	reikš	mę.	Vie	nam	mo	ky	to	jui	be	ga	lo	sun	ku	iš	mo	ky	ti	30	
mo	ki	nių.	Bet	vie	ni	su	ki	tais	kal	bė	da	mie	si	jie	ga	li	pa	tys	iš	mok	ti.

Eko	no	mi	nio	ben	dra	dar	bia	vi	mo	 ir	plėt	ros	or	ga	ni	za	ci	ja,	 į	
ku	rios	gre	tas	sto	ja	ir	Lie	tu	va	(švie	ti	mo	dar	buo	to	jams	ne	pra	stai	
se	ka	si	pats	sto	ji	mo	pro	ce	sas	ir	dar	bai),	 iš	kar	to	su	pra	to,	kad	
ir	rin	ka,	ir	eko	no	mi	ka	be	švie	ti	mo	smuks.	Pir	ma	sis	jų	ty	ri	mas	
bu	vo	skir	tas	skai	ty	mo	ge	bė	ji	mams	tir	ti.	Daug	kam	at	ro	dė,	kad	
šiuo	ty	ri	mu	tik	ri	na	mos	gim	to	sios	kal	bos	ži	nios,	bet	iš	tik	rų	jų	
tir	ta,	kaip	vai	kai	mo	ka	skai	ty	ti	fi	zi	kos,	ge	og	ra	fi	jos,	ma	te	ma	ti	kos	
ar	bio	lo	gi	jos	teks	tą.	Už	duo	tys	bu	vo	ir	su	si	ju	sios,	ir	ne	su	si	ju	sios	
su	li	te	ra	tū	ra.	Pir	miau	sia	pa	tik	rin	ta,	kaip	vai	kai	ran	da	ir	su	ge	ba	
at	rink	ti	tin	ka	mą	in	for	ma	ci	ją.	Ta	da	–	su	vok	ti	jos	vi	su	mą,	in	ter	pre-
tuo	ti,	ap	mąs	ty	ti.	Pa	aiš	kė	jo,	kad	mū	sų	vai	kams	su	dė	tin	giau	sia	

yra	apmąs	ty	ti	ir	ver	tin	ti,	tik	ma	ža	da	lis	mo	ki	nių	ga	li	tai	at	lik	ti.	
Vai	ki	nų	pa	sie	ki	mai	pra	stes	ni	nei	mer	gi	nų,	o	pas	ta	ruo	ju	me	tu	
ir	vie	nų,	ir	ki	tų	smun	ka.

Kiek	mo	ky	to	jai	mo	ko	mi	 te	ori	jų,	me	to	dų,	 su	si	ju	sių	 su	
skai	ty	mu?	Li	tu	a	nis	tai,	pra	di	nių	kla	sių	mo	ky	to	jai	vi	sa	tai	iš	ma-
no	ge	riau,	o	kai	ku	riems	da	ly	kų	pe	da	go	gams	ši	sri	tis	se	ka	si	
sun	ko	kai.	At	li	ko	me	ana	li	zę	ir	su	ži	no	jo	me,	kad	vie	no	dai	pra	stai	
se	ka	si	ir	tiems	mo	ky	to	jams,	ku	rie	skai	ty	mo	te	ori	jos	mo	kė	si	16	
va	lan	dų,	ir	tiems,	ku	rie	to	ne	si	mo	kė	vi	sai.	Trum	pa	lai	kiai	kur	sai	
ne	duo	da	il	ga	lai	kio	re	zul	ta	to.

kodėlmokyti(s)šiaNdieNsuNkiau
Neivakar?

Dr. Ai da Ši me lio nie nė
Specialiosiospedagogikosirpsichologijoscentropsichologė

Kal	ba	yra	pa	grin	di	nis	įran	kis	mo	ky	tis,	o	mo	ky	mo	si	sėk	mė	
pri	klau	so	nuo	to,	ko	kį	tą	įran	kį	vai	kas	tu	ri.	Šian	dien	pri	va	lo	me	
su	si	mąs	ty	ti,	ko	kie	yra	mū	sų	mo	ki	niai	ir	kaip	jie	nau	do	ja	kal	bą.	
At	lie	ka	me	vis	dau	giau	mo	ky	mo	si	ver	ti	ni	mo	ty	ri	mų	ir	pa	ste	bi	me,	
kad	vai	kų	kal	bi	niai	ge	bė	ji	mai	sil	pni	ar	ba	mo	kan	tis	ne	pa	kan	ka-
mai	iš	nau	do	ja	ma	kal	ba.

Pas	ta	ruo	sius	ke	lerius	me	tus	per	kon	fe	ren	ci	jas	vis	už	si-
me	na	ma	apie	šiuo	lai	ki	nę	kar	tą.	Bu	vo	at	lik	ta	ap	klau	sa,	ku	rio	je	
da	ly	va	vo	1500	mo	ky	to	jų,	 jie	 įvar	di	jo	da	bar	ti	nei	 kar	tai	 bū	din-
giau	sias	sa	vy	bes.	Tai	jud	rūs,	ge	ban	tys	at	lik	ti	daug	veik	lų	vie	nu	
me	tu,	pa	si	ti	kin	tys	sa	vi	mi,	mėgs	tan	tys	nau	jo	ves,	smal	sūs	vai-
kai.	Ma	žiau	siai	bū	din	gos	sa	vy	bės:	pa	si	žy	mi	vi	di	ne	mo	ky	mo	si	
mo	ty	va	ci	ja,	pla	nuo	ja	sa	vo	veik	lą,	lai	ko	si	nor	mų	ir	tai	syk	lių,	yra	
at	kak	lūs,	tiks	lūs	ir	il	gai	iš	lai	ko	dė	me	sį	(tai	be	ga	lo	svar	bi	sa	vy	bė	
mo	kan	tis).	Ap	klau	sos	duo	me	nys	pa	de	da	su	pras	ti,	ko	dėl	vai	kai	
da	ro	vie	nas	ar	ki	tas	klai	das.	Ko	kios	jos?	Mo	ki	niai	ne	gir	di,	ne	si-
klau	so,	ne	su	si	kau	pia,	ne	iš	lai	ko	dė	me	sio,	jų	žo	dy	nas	skur	dus,	
raš	tin	gu	mas	pra	stas,	 ne	su	ge	ba	 reikš	ti	min	čių,	 kur	ti	 teks	tų,	
už	duo	tis	at	lie	ka	pa	vir	šu	ti	niš	kai,	ne	si	gi	li	na.	Ne	sie	kia	ar	ne	mo-
ka	ana	li	zuo	ti,	api	ben	drin	ti,	pa	ly	gin	ti	in	for	ma	ci	jos,	jiems	trūks	ta	
kri	ti	nio	mąs	ty	mo,	sun	kiai	įsi	me	na	ar	mo	ko	si	min	ti	nai,	sto	ko	ja	
dė	me	sio	kon	cen	tra	ci	jos.

Šian	die	nis	pa	sau	lis	ir	mums,	ir	vai	kams	su	tei	kia	dau	gy	bę	
sti	mu	lų:	vis	kas	ryš	ku,	grei	ta,	kin	ta.	Tai,	kas	vyks	ta	lė	čiau,	tam	pa	
ne	be	įdo	mu,	ne	be	iš	lai	ko	mas	dė	me	sys,	o	mo	kan	tis	ar	skai	tant	
rei	kia	su	si	kaup	ti,	skir	ti	tam	dau	giau	lai	ko.	Įsi	tvir	ti	na	grei	ta	sis,	
pa	vir	ši	nis	skai	ty	mas,	ku	ris	ma	ži	na	su	vo	ki	mą	ir	tu	ri	nio	su	pra-
ti	mą.	Daž	nai	mi	ni	mas	dau	gia	veik	liš	ku	mas,	ta	čiau	tai	nė	ra	ge	ra	
sa	vy	bė:	vai	kai	ne	ga	li	vie	nu	me	tu	ruoš	ti	na	mų	dar	bų	ir	klau	sy	tis	
mu	zi	kos.	Šian	dien	kaip	nie	ka	da	vai	kams	rei	ka	lin	ga	sa	vi	re	gu	lia-
ci	ja	ir	sa	vi	kon	tro	lė.	Nau	jo	ji	kar	ta	ne	no	ri	vien	klau	sy	tis,	žiū	rė	ti,	
jiems	rei	kia	ak	ty	viai	veik	ti.	Ta	čiau	ar	vi	sa	da	ak	ty	viai	mo	ky	da-
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mie	si	vai	kai	ge	rai	iš	moks	pa	mo	kos	tu	ri	nį?	Dar	vie	na	sa	vy	bė	–	ši	
kar	ta	daž	nai	ei	na	ban	dy	mų	ir	klai	dų	ke	liu,	bet	jei	ne	pa	vyks	ta	
pa	siek	ti	no	ri	mo	re	zul	ta	to,	klai	dų	ne	ana	li	zuo	ja	ir	iš	jų	ne	si	mo	ko.

Ko	kia	 kal	bos	 reikš	mė	šiuo	lai	ki	nių	 vai	kų	mo	ky	mui	si?	
Vie	nas	pro	fe	so	rius	pa	sa	kė	la	bai	pa	pras	tai:	vaiz	das	ir	žo	dis	yra	
tar	si	dvi	ko	jos.	Šiuo	lai	ki	nia	me	pa	sau	ly	je	vaiz	das	pir	mau	ja,	o	
žo	dis	at	si	lie	ka,	to	dėl	vai	kams	rei	kia	stip	rin	ti	„ant	rą	ją	ko	ją“.	Jei	
mo	ki	niai	per	skai	to	už	da	vi	nio	są	ly	gą	ir	sa	ko	„ne	su	pran	tu“,	rei-
kė	tų	pieš	ti,	brai	žy	ti	sche	mas	ar	len	te	les.	Tu	ri	me	vai	kus	mo	ky	ti	
su	pras	ti	ir	žo	dį,	ir	vaiz	dą.

Kaip	tai	pa	da	ry	ti?	Mo	ky	tis	skai	ty	ti	rei	kia	ta	da,	kai	vai	kai	
dar	ne	skai	to.	Jen	ni	fer	Ser	ra	val	lo	kny	go	je	„Skai	ty	mo	stra	te	gi	jų	
kny	ga“	(angl.	The	Re	a	ding	Stra	te	gies	Bo	ok“)	20	stra	te	gi	jų	skir-
tos	vai	kui,	ku	ris	dar	ne	skai	to,	tik	var	to	kny	ge	les.	Tai	tech	ni	kos,	
la	vi	nan	čios	žo	dy	ną,	dė	me	sį,	 pa	sta	bu	mą,	mo	kan	čios	 įvar	dy	ti,	
pa	ly	gin	ti,	ana	li	zuo	ti,	nu	sta	ty	ti	ry	šius,	da	ry	ti	iš	va	das.	Jei	bū	da	mas	
ma	žas	vai	kas	mo	ky	sis	su	sie	ti	pa	veiks	lė	lius,	jais	rem	da	ma	sis	
da	ry	ti	iš	va	das,	vė	liau	taip	pat	elg	sis	ir	skai	ty	da	mas	teks	tą.	Ki	tos	
stra	te	gi	jos	siū	lo	mos	jau	skai	tan	tiems	vai	kams:	da	lis	jų	skir	tos	
tam,	kad	su	do	min	tų,	ki	tos	–	skai	ty	mo	tech	ni	kai,	sklan	du	mui	
la	vin	ti.	Kaip	ug	dy	ti	su	pra	ti	mą,	ku	ris	yra	mū	sų	mo	ki	nių	sil	pny	bė,	
siū	lo	dau	giau	nei	pu	sė	kny	go	je	esan	čių	stra	te	gi	jų:	mo	ko	ma,	
kaip	su	pras	ti	pa	grin	di	nę	te	mą,	iš	skir	ti	es	mi	nius	ar	ne	es	mi	nius	
da	ly	kus,	kel	ti	hi	po	te	zes,	api	ben	drin	ti,	žo	džiu	ir	raš	tu	iš	reikš	ti	tai,	
ką	vai	kas	per	skai	tė	ar	iš	mo	ko.

Ben	dros	stra	te	gi	jos	 tin	ka	 vi	so	se	pa	mo	ko	se.	Skai	ty	mo	
mo	ky	mas	yra	grei	čiau	sias	ir	ge	riau	sias	bū	das	ge	rin	ti	pa	sie	ki-
mus.	Pa	sau	li	nė	prak	ti	ka,	ty	ri	mai	ro	do,	kad	tai	vei	kia.	Gal	būt	šis	
ke	lias	nu	ves	mus	prie	tų	re	zul	ta	tų,	ku	rių	sie	kia	me.

skaitymokortelės

Per	ant	rą	ją	 ren	gi	nio	 da	lį	 pe	da	go	gai	 pri	sta	tė	 skai	ty	mo	
ir	 ra	šy	mo	ge	bė	ji	mo	ug	dy	mo	ge	ro	sios	prak	ti	kos	pa	vyz	džius.	
Vie	no	je	iš	gru	pių	sa	vo	pa	tir	ti	mi	da	li	jo	si	Uk	mer	gės	Duks	ty	nos	
pa	grin	di	nės	mo	kyk	los	is	to	ri	jos	mo	ky	to	ja	Kris ti na Ada mo nie nė.	
Pa	mo	ko	se	ji	tai	kė	„IQES	on	li	ne“	(https://iqe	son	li	ne.lt)	sis	te	mo	je	
esan	čias	skai	ty	mo	stra	te	gi	jas	–	nau	do	jo	skai	ty	mo	kor	te	les.	Štai	
ke	le	tas	pa	vyz	džių.	Kor	te	lė	„At	kreip	ti	dė	me	sį	į	ant	raš	tę“	skir	ta	
mo	ki	niams	su	ža	din	ti,	pa	klaus	ti,	ką	jie	ži	no	ta	te	ma.	„Su	gal	vo	ti	
ir	pa	ra	šy	ti	gi	mi	ni	nes	są	vo	kas“	pa	de	da	mo	ky	to	jui	iš	aiš	kin	ti	są-
vo	kas,	ku	rias	mo	ki	niai	tu	rė	tų	ne	min	ti	nai	iš	kal	ti,	bet	su	pras	ti.	
Ypač	sun	ku,	kai	jų	daug,	o	vai	kai	mo	ko	si	že	mes	nė	se	kla	sė	se.	
Ta	da	šeš	to	kai	są	vo	ką	„ka	pi	tu	lia	ci	jos	ak	tas“	kei	čia	į	su	pran	ta-
mes	nę	–	„pa	si	da	vi	mo	su	tar	tis“	ir	pan.	Kor	te	lė	„Su	sie	ti	su	anks-
čiau	įgy	to	mis	ži	nio	mis	ir	pa	tir	ti	mi“:	už	ver	čia	va	do	vė	lius	ir	dir	ba	
po	ro	mis,	ban	do	iš	mąs	ty	ti,	nu	spė	ti	są	vo	kas	–	taip	ska	ti	na	mas	
mo	ki	nių	mąs	ty	mas.	Vė	liau	va	do	vė	liuo	se	jie	per	skai	to	tei	sin	gus	
at	sa	ky	mus,	pa	si	tik	ri	na,	ar	pa	vy	ko	at	spė	ti.	Ki	tos	kor	te	lės	pra	šo	
iš	nag	ri	nė	ti	prie	žas	tis	ir	pa	da	ri	nius,	teks	tą	pa	vers	ti	gra	fi	ne	struk-
tū	ra,	skai	ty	ti	že	mė	la	pius	(su	pras	ti	in	for	ma	ci	ją,	ku	ri	pa	teik	ta	tik	
že	mė	la	py	je,	va	do	vau	tis	spal	vo	mis,	ro	dyk	lė	mis).	Kor	te	lės	pa	de-
da	mo	ky	to	jui	tap	ti	mo	ki	nio	kon	sul	tan	tu,	o	ne	vien	tik	pa	sa	ko	to	ju	
nuo	„sce	nos“,	su	tei	kia	ga	li	my	bę	pa	gel	bė	ti	ug	dy	ti	niams,	ku	riems	
sun	kiau	se	ka	si.	Sa	va	ran	kiš	kai	dirb	da	mi	vai	kai	iš	moks	ta	ge	riau,	
nei	vi	są	lai	ką	tik	klau	sy	da	mi	mo	ky	to	jo.

DovilėŠileikytė

socialiNisteisiNgumas
švietimosistemoje

So	cia	li	niams	 da	ly	kams,	 tau	tų	 įvai	ro	vės	 klau	si	mams	
ir	 so	cia	li	niam	 tei	sin	gu	mui	 vi	suo	me	nė	je,	 kaip	 tei	gė	Lie	tu	vos	
at	sto	vas,	EB	PO	ski	ria	vis	dau	giau	dė	me	sio,	or	ga	ni	zuo	ja	vi	suo-
me	nės	pa	žan	gos	fo	ru	mus,	nors	ši	or	ga	ni	za	ci	ja	pla	čiau	ži	no	ma	
kaip	eko	no	mi	nis	da	ri	nys.	Ra	por	te	nemažai	dė	me	sio	ski	ria	ma	
ly	čių	klau	si	mui,	apie	tai	pa	teik	ta	daug	duo	me	nų.	Kar	tu	pa	brėž	ta	
ne	ma	žai	ki	tų	so	cia	li	nių	gy	ve	ni	mo	as	pek	tų.	Pa	va	sa	rį	pra	ne	šė	jui	
te	ko	da	ly	vau	ti	šį	ra	por	tą	ren	gu	sių	as	me	nų	dis	ku	si	jo	je	apie	so-
cia	li	nį	tei	sin	gu	mą	aukš	ta	ja	me	moks	le.	R.	Ali	šaus	ko	nuo	mo	ne,	
ti	kė	ti	na,	kad	vė	les	niuo	se	ra	por	tuo	se	Lie	tu	va	apie	tai	tu	rės	daug	
nau	jų	ly	gi	na	mų	jų	duo	me	nų.	Taip	pat	ti	ria	ma,	kiek	žmo	nės	pa-
ten	kin	ti	sa	vo	gy	ve	ni	mu	pri	klau	so	mai	nuo	iš	si	la	vi	ni	mo.	Tu	rin	čių-
jų	aukš	tą	jį,	vi	du	ri	nį	ar	po	vi	du	ri	nį	(bet	dar	ne	aukš	tą	jį)	iš	si	la	vi	ni	mą	
pa	si	ten	ki	ni	mas	gy	ve	ni	mu	ge	ro	kai	 ski	ria	si.	Bu	vo	klau	sia	ma:	
ko	jūs	ti	ki	tės	po	pen	ke	rių	me	tų?	Pa	siū	ly	tas	ko	pė	čių	įvaiz	dis	ir	
pra	šy	ta	nu	ro	dy	ti,	kiek	laip	te	lių	pa	vyks	už	kop	ti	į	vir	šų.	Lie	tu	vos	
gy	ven	to	jai,	tu	rin	tys	aukš	tą	jį	iš	si	la	vi	ni	mą,	yra	la	biau	pa	ten	kin	ti	
sa	vo	pa	sie	ki	mais	ne	gu	ne	tu	rin	tie	ji	 aukš	to	jo	 iš	si	la	vi	ni	mo,	 jie	
ne	be	si	ti	ki	daug	per	mai	nų	sa	vo	gy	ve	ni	me	ar	ti	miau	sio	je	at	ei	ty	je.	
Pi	lie	čiai,	bai	gę	vi	du	ri	nę	mo	kyk	lą,	at	virkš	čiai,	da	bar	nė	ra	la	bai	
pa	ten	kin	ti	 sa	vo	pa	sie	ki	mais,	 ta	čiau	vi	lia	si	 di	de	lių	po	ky	čių	po	
pen	ke	rių	me	tų...	EB	PO,	siek	da	ma	pa	si	ro	dy	ti	ne	vien	kaip	eko-
no	mi	nė	or	ga	ni	za	ci	ja,	net	gi	su	kū	rė	„Ge	res	nio	gy	ve	ni	mo	in	dek	są“.	
Spe	cia	lio	je	in	ter	ne	to	sve	tai	nė	je	(www.oecdbet	ter	li	fein	dex.org)	
kiek	vie	na	EB	PO	ša	lis	tu	ri	sa	vo	gė	ly	tę.	Gė	ly	tės	la	pe	lis	at	spin	di	
tam	tik	rą	sri	tį.	Kuo	ge	res	ni	sri	ties	re	zul	ta	tai,	tuo	il	ges	nis	la	pe	lis.	
Šio	je	sve	tai	nė	je	sa	vo	gė	ly	tę	 jau	 tu	ri	Es	ti	ja	 ir	Lat	vi	ja.	Kas	fik-
suo	ja	ma	šia	me	in	dek	se?	Švie	ti	mo,	svei	ka	tos,	ap	lin	kos,	dar	bo,	
ben	druo	me	nės,	 pi	lie	ti	nio	 įsi	trau	ki	mo,	 sau	gu	mo	 ir	 kitų	 sri	čių	
būk	lė.	Tiek	es	tų,	tiek	lat	vių	pats	ge	riau	sias	ro	dik	lis	–	švie	ti	mas.	
„La	bai	ti	kė	ti	na,	kad	ir	Lie	tu	vos	in	dek	sas	bus	pa	na	šus.	Ge	riau	sia,	
ką	tu	ri	me	Lie	tu	vo	je,	yra	švie	ti	mas.	Dau	ge	liu	da	ly	kų	esa	me	pa-
na	šūs	į	lat	vius.	Ki	tais	me	tais,	ma	ny	ki	me,	ir	mū	sų	gė	ly	tė	pra	žys	
EB	PO	ša	lių	pie	vo	je.	„Žvilgs	nis	į	švie	ti	mą“	–	tai	nau	ja	švie	ti	mo	
en	cik	lo	pe	di	ja.	Mo	ky	ki	mės	iš	jos.	Čia	pa	teik	ta	daug	duo	me	nų,	
ta	čiau	tu	ri	me	iš	mok	ti	pa	ma	ty	ti,	ką	jie	iš	tik	rų	jų	reiš	kia“,	–	ra	gi-
no	ŠMM	Stra	te	gi	nių	pro	gra	mų	sky	riaus	ve	dė	jas	R.	Ali	šaus	kas.

Re mian tis sta tis ti niais duo me ni mis, esa me iš si la vi nu si 
visuomenė,šiuoatžvilgiuįsiterpiametarppirmaujančiųšalių
pasaulyje.Kasdieniaisdarbais,stebinančiukūrybingumu,pras-
mingomisnaujovėmisgalipasigirtiLietuvosšvietimobendruo-
menė– puikiųpasiekimųtikrainemažai.Betvertindamivisos
šaliesmastuturbūtsuvokiame,kadperdaugženklų,bylojančių
apie švietimo sistemos susnūdimą, vangumą, kadaukštas
visuomenėsnarių išsilavinimasnelemiaaukštosgyvenimo
kokybės.Todėlsiekis, jogmūsųšaliesgėlytė atsirastųEBPO
tautų„pievoje“–realusLietuvosžingsnistobulėjimoįkalne.

Dau giau in for ma ci jos	–	www.smm.lt/web/lt/tei	se	sak	tai/ty-
ri	mai-ir-ana	li	zes/tarp	tau	ti	niai-ty	ri	mai.

JuozasŽiNeliS

Atkelta iš 5 p� tobulėjimoįkalnė
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valdytiprocesąirpadėtimokiNiams

2014 m. bu vo te iš rink ta Šiau lių r. Me tų mo ky to ja. Pra ėjus 
vos me tams ta po te jau ša lies Me tų mo ky to ja. „Pa šė lę, bet 
sau gūs in ter ne te“ – tarp tau ti nis pro jek tas, ku rį pa ren gė te ir 
įgy ven di no te. Pa na šu į de tek ty vą – pra skleis ki te pa slap tį...

Titulus	skyrė	mokiniai,	pedagogų	bendruomenė	už	darbą,	
žinias,	patirtį	ir	už	tai,	kad	dalijuosi	tuo,	ką	turiu.	Pro	jek	to	idė	ja	
bu	vo	to	kia:	tu	rė	jau	įvai	rio	mis	pra	smė	mis	šau	nius	auk	lė	ti	nius	–	
kū	ry	bin	gus,	 ini	cia	ty	vius.	Jie	 la	bai	ak	ty	viai	nau	do	jo	si	 in	for	ma-
ci	nė	mis	tech	no	lo	gi	jo	mis	(IT).	Sy	kiais	auk	lė	ti	nių	tiks	lai	bū	da	vo	
ge	ri,	ta	čiau	kar	tais	–	ne	vi	sai.	Drauge	su	part	ne	re	iš	Pran	cū	zi	jos	
nu	spren	dė	me	or	ga	ni	zuo	ti	to	kią	veik	lą,	kad	jie	ga	lė	tų	pa	ma	ty	ti,	
kaip,	nau	do	jan	tis	IT,	ga	li	ma	mo	ky	tis	kar	tu,	ben	dra	dar	biau	ti	su	
drau	gais,	megz	ti	ry	šius	su	už	sie	nio	ša	ly	se	gy	ve	nan	čiais	mo-
ki	niais,	 vyk	dy	ti	 ki	to	kią	 įdo	mią	pa	žin	ti	nę	veik	lą.	 Taip	sa	vai	me	
iš	si	ru	tu	lio	jo	 tarp	tau	ti	nis	Eu	ro	pos	Ko	mi	si	jos	 (EK)	pro	gra	mos	
„Co	me	nius“	kla	sių	mai	nų pro	jek	tas.	Tai	su	do	mi	no	pa	aug	lius	ir	
jie	no	riai	įsi	trau	kė	į	nau	jas	veik	las.

Tei gia te, kad pa ti svar biau sia mo ky to jo už duo tis – už tik rin-
ti, jog pa mo kos tu ri nys pa siek tų kiek vie ną mo ki nį, ma ty ti 
kiek vie ną vai ką kla sė je, pa ma tuo ti kiek vie no pa žan gą. Kaip 
tai įma no ma pa siek ti?

Pir	miau	sia	rei	kia	la	bai	no	rė	ti.	Sten	giuo	si	pa	žin	ti	ugdyti-
nius,	ne	sė	džiu	prie	mo	ky	to	jo	sta	lo,	o	kla	sė	je	bū	nu	tarp	mo	ki-

iškelklietuvą
savoširdy

nių.	Spręs	ti	tuos	„už	da	vi	nius“	man	ypač	pa	de	da	tech	no	lo	gi	jos.	
La	bai	daž	nai	nau	do	ja	mės	iš	ma	niai	siais	įren	gi	niais.	Juo	se	daug	
ga	li	my	bių	ste	bė	ti,	ką	vei	kia	kiek	vie	nas	mo	ki	nys.	Pa	mo	kai	pa-
si	bai	gus	ma	to	ma	pa	žan	ga,	kiek	iš	mo	ko,	ko	kius	dar	bus	at	li	ko.	
Tai	ir	yra	pa	grin	di	niai	da	ly	kai,	pa	de	dantys	įgy	ven	din	ti	tą	ypa	tin	gą	
no	rą,	ku	rį	mi	nė	jau.

Tik riau siai ir mo bi li ą sias tech no lo gi jas ga li ma per gud rau-
ti, nu si ra šy ti nuo drau gų, pa si nau do ti sve ti mo ži nio mis ir 
įgū džiais?

Iš	tie	sų	taip	nė	ra.	Jei	gu	pa	mo	ka	įdo	mi	ir	mo	ki	niai	su	vo	kia,	
kad	mo	ky	tis	yra	svar	bu,	ap	gau	di	nė	ji	mo	ar	nu	si	ra	ši	nė	ji	mo	at-
ve	jų	tik	rai	bū	na	la	bai	ne	daug.	Ne	bent	–	ne	ty	či	niai.	Iš	tik	rų	jų,	yra	
ga	li	my	bių,	kaip	tai	ste	bė	ti.	Tu	ri	me	prie	mo	nių,	lei	džian	čių	pui	kiai	
ma	ty	ti,	ką	mo	ki	nys	vei	kia	per	pa	mo	ką:	kiek	at	li	ko	už	duo	čių,	ar	
tin	ka	mai	 jas	 įvyk	dė.	 Jei	 vai	kas	 im	tų	si	 pa	ša	li	nės	veik	los,	 pa-
mo	kos	re	zul	ta	tai	tik	rai	ne	bū	tų	ge	ri.	Be	abe	jo,	rei	kia	steng	tis	ir	
mo	ky	to	jui.	Pe	da	go	gas	tu	rė	tų	ži	no	ti,	kuo	mo	ki	niai	gy	ve	na,	ko	kios	
tech	no	lo	gi	jų,	ku	rio	mis	jie	nau	do	ja	si,	ga	li	my	bės,	mo	kė	ti	tin	ka	mai	
vi	sa	tai	tai	ky	ti.	Ta	da	ga	li	ma	pro	ce	są	val	dy	ti	ir	pa	dė	ti	mo	ki	niams.

kryptiNgaiirtiksliNgaimokytis

Kaip už de ga te, mo ty vuo ja te nuo bo džiau jan čius ar ne no rin-
čius dirb ti mo ki nius?

Tik	rai	 tu	ri	me	 ir	 to	kių	 vai	kų.	Kuo	 vy	res	ni,	 tuo	 daž	niau	
pa	si	reiš	kia	 šios	na	te	lės.	Penk	to	kė	liai	 vi	sa	da	 la	bai	 smal	sūs.	
Vi	sus	vai	kus	vei	kia	ge	ri	pa	vyz	džiai.	Sten	giuo	si	įdo	miai	pra	dė	ti	
pa	mo	ką.	Ke	le	tą	mi	nu	čių	ski	riu	įžan	gi	niam	po	kal	biui:	ap	ta	ria	me	
už	sie	nio	kal	bų	vie	tą	vi	suo	me	nės	gy	ve	ni	me,	ko	dėl	jų	rei	kia	mo-
ky	tis,	kur	tai	ky	si	me	ži	nias.	Po	kal	bius	sie	ju	su	tik	ro	mis	gy	ve	ni	mo	 

Metųmokytojovardąpedagogaspelno
išsiskiriančiaveikla,ojąveikiausiailemia
santykissuLietuva.Prometėjiškidarbai
gimstaišmeilėssavotėvynei.Metųmokytoją 
(2015)Sta sę Riš kie nę, Šiauliųr.Kuršėnų
Pavenčiųmokyklosanglųkalbosmokytoją
ekspertę,išskiriadidelidarbai,atsidavimas
šiaiprofesijai.Kūrybingaipamokojejitaiko
irmoderniąsiastechnologijas.S.Riškienės
internetosvetainėjewww.iklase.ltpaskelbtas
nepaprastassveikinimasnacionalinės
šventėsprogairkvietimasiškeltiLietuvos
vėliavąsavonamuosebeiširdyse.„Iškelk
Lietuvąsavoširdy“,–visusraginoMetų
mokytoja.Toksšūkisgaligimtitik
karštaimylinčioješirdyje...
„Švietimonaujienos“paprašėMetųmokytojos
S.Riškienėsatsakytiįkeletąklausimų.

Metų mokytojai
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ap	lin	ky	bė	mis.	Be	abe	jo,	pa	si	ren	ka	me	to	kius	mo	ky	mo	bū	dus,	
kurie	bū	tų	pri	im	ti	ni	mo	ki	niams.	Pa	si	tel	kia	me	tech	no	lo	gi	jas,	kad	
dar	bas	pa	mo	ko	je	ne	bū	tų	dirb	ti	nė	ne	įdo	mi	veik	la.

Pra ėju sių moks lo me tų pa bai go je „iK la sės“ draugai iš Vil-
niaus, Pa ne vė žio, Vel žio, Kur šė nų bei ki tų mo kyk lų vy ko į 
kva li fi ka ci nę ke lio nę ir lan kė si Es ti jos Tar tu Era ko ol (pri-
va čio je mo kyk lo je). Ko kios ypa tin gos nau jo vės nu vi lio jo 
taip to li?

Vėl	gi	–	tos	pa	čios	tech	no	lo	gi	jos.	Tar	tu	mo	kyk	la,	ku	rio	je	
lan	kė	mės,	la	bai	in	ten	sy	viai	mo	ky	mo(si)	pro	ce	se	die	gia	nau	jau-
sias	tech	no	lo	gi	jas.	Šio	je	ug	dy	mo	įstai	go	je	vi	si	nau	do	ja	si	iš	ma-
niai	siais	įren	gi	niais.	Kiek	vie	nas	mo	ki	nys,	kiek	vie	nas	mo	ky	to	jas	
tu	ri	sa	vo	as	me	ni	nį	plan	še	ti	nį	kom	piu	te	rį,	ku	riuo	nau	do	ja	si	per	
vi	są	ug	dy	mo	pro	ce	są.	Tos	 tra	di	ci	jos	 to	kios	gi	lios,	kad	tie	siog	
ža	vi	tiek	mo	ki	nių,	tiek	mo	ky	to	jų	at	si	da	vi	mas,	ge	bė	ji	mai	ir	mo-
ty	va	ci	ja	mo	ky	tis.	Ne	šiaip	ko	kiais	pra	mo	gi	niais	tiks	lais	nar	šy	ti	
in	ter	ne	te,	bet	la	bai	kryp	tin	gai	ir	tiks	lin	gai	mo	ky	tis.	Es	ti	jo	je	la-
bai	daug	to	kių	mo	kyk	lų.	Mo	ki	nių	el	ge	sys	ir	tech	no	lo	gi	nė	ba	zė	
tie	siog	pa	ke	ri.	To	dėl	no	rė	jo	me	ki	tiems	Lie	tu	vos	mo	ky	to	jams	
pa	ro	dy	ti,	kaip	tai	yra	šau	nu.

Ke lio nės įspū džius į Tar tu Era ko ol pa va di no te „Die na iš 
at ei ties“. Ko dėl?

Kai	grį	žo	me	iš	ke	lio	nės,	tiks	liau,	dar	va	žiuo	da	mi,	pa	pra	šė-
me	mo	ky	to	jų	pa	si	da	ly	ti	sa	vo	įspū	džiais.	Jie	tai	at	li	ko	įvai	rio	mis	
for	mo	mis.	Vie	na	mo	ky	to	ja	iš	Kai	šia	do	rių	sa	vo	at	si	lie	pi	muo	se	
apie	iš	vy	ką	į	Tar	tu	mo	kyk	lą	pa	ra	šė,	kad	tai	bu	vo	die	na	iš	at	ei	ties.	
Lie	tu	vo	je,	ko	ge	ro,	dar	nė	ra	to	kių	pa	vyz	džių,	to	kios	mo	kyk	los,	
kur	vi	si	mo	ki	niai	ir	mo	ky	to	jai	tu	rė	tų	iš	ma	niuo	sius	įren	gi	nius	ir	
taip	tiks	lin	gai	jais	nau	do	tų	si.	Yra	ke	le	tas	pri	va	čių	ug	dy	mo	įstai-
gų,	pa	vyz	džiui,	Ka	ra	lie	nės	Mor	tos	mo	kyk	la,	kur	taip	pat	pla	čiai	
ug	dy	mo	pro	ce	se	tai	ko	mos	tech	no	lo	gi	jos.	Kai	ku	rios	vals	ty	bi	nės	
mo	kyk	los	tu	ri	tik	at	ski	ras	kla	ses.

Pa pa sa ko ki te pla čiau apie kai my nų es tų švie ti mą.
Es	ti	jos	švie	ti	mo	sis	te	ma	ir	vi	sas	ug	dy	mo	pro	ce	sas	ver	ti-

na	mas	pui	kiai.	Ne	ga	liu	la	bai	pla	čiai	apie	tai	kal	bė	ti,	nes	lan	kiau	si	
tik	ke	lio	se	mo	kyk	lo	se.	Kas	 la	biau	siai	 kren	ta	 į	 akis	Es	ti	jo	je?	
Mo	ki	nių	ir	mo	ky	to	jų	ben	dra	dar	bia	vi	mas	ly	gio	mis	tei	sė	mis	pa-
mo	ko	je.	Jei	gu	mū	sų	ša	ly	je	ug	dy	mo	pla	nas	pa	ren	gia	mas,	kaip	
sa	ko	ma,	 la	biau	 „iš	 vir	šaus“,	 tai	Es	ti	jo	je	mo	ki	niai	 yra	 stip	riai	
įtrau	kia	mi	į	šį	pro	ce	są.	Jie	pa	tys	ren	ka	si	pro	jek	ti	nes	veik	las	ir	
ko	kius	pro	jek	tus	ar	ty	ri	mus	at	liks.	Bū	tent	dėl	to,	sa	ky	čiau,	es	tų	
mo	ki	nių	ug	dy	mo	si	mo	ty	va	ci	ja	yra	di	des	nė.	Es	tai	pri	ima	dau	giau	
lais	ves	nių	spren	di	mų,	 li	be	ra	les	nis	 jų	po	žiū	ris	 į	pa	mo	ką.	Kiek	
te	ko	lan	ky	ti	mo	kyk	lų,	nie	kur	ne	gir	dė	jau	mo	kyk	li	nio	skam	bu-
čio.	Mo	ky	to	jas	pats	nu	spren	džia,	ka	da	pra	dė	ti	ir	baig	ti	pa	mo	ką.	
Kla	sė	je	pa	lik	ti	vie	ni	mo	ki	niai	vis	tiek	dir	ba,	nes	su	vo	kia,	kad	tu	ri	
at	lik	ti	už	duo	tis	ir	iš	mok	ti.

giliNtiuŽsieNiokalbųŽiNias

Pri sta ty tas mo ky to jams skir tas elek tro ni nis lei di nys apie 
EK mo kyk li nio ben dra dar bia vi mo pro gra mą „eT win ning“. 
Kuo „eT win ning“ nau din ga pe da go gams?

Nau	din	ga	 dviem	pra	smė	mis.	 Pir	ma,	 tai	 EK	mo	kyk	lų	

tarp	tau	ti	nio	ben	dra	dar	bia	vi	mo	pro	gra	ma,	ku	ri	pa	de	da	Lie	tu-
vos	ir	ki	tų	Eu	ro	pos	ša	lių	mo	kyk	loms	ras	ti	part	ne	rius	ben	drai	
veik	lai,	tai	yra	vyk	dy	ti	pa	žin	ti	nius	pro	jek	tus,	mo	ky	mus,	įtrauk	ti	
mo	ki	nius,	 kad	 jie	ga	lė	tų	prak	tiš	kai	 pri	tai	ky	ti	 ge	bė	ji	mus	 tiek	
kal	bi	niams,	tiek	kom	piu	te	ri	nio	raš	tin	gu	mo	po	rei	kiams.	Ant	ras	
da	ly	kas,	ši	pro	gra	ma	tei	kia	daug	mo	ky	to	jų	pro	fe	si	nio	to	bu	lė-
ji	mo	ga	li	my	bių.	Or	ga	ni	zuo	ja	mi	se	mi	na	rai	 tiek	 in	ter	ne	tu,	 tiek	
ben	drau	jant	 tie	sio	giai.	 Įvai	rio	se	ša	ly	se	 ir	Lie	tu	vo	je	mo	ky	to	jai	
kon	sul	tuo	ja	vie	ni	ki	tus,	o	svar	biau	sia	–	da	li	ja	si	pa	tir	ti	mi,	taip	pat	
vie	ni	iš	ki	tų	mo	ko	si.	Tai	tarp	tau	ti	nė	mo	ki	nių	veik	la	ir	mo	ky	to	jų	
pro	fe	si	nio	to	bu	li	ni	mo(si)	erd	vė.

Ar daug pe da go gų do mi si šiuo elek tro ni niu lei di niu?
Ne	tik	lei	di	niu,	bet	ir	„eT	win	ning“	pro	gra	ma.	Džiu	gu,	kad	

su	si	do	mė	ji	mas	vis	 di	dė	ja.	Bet	 jis	 nė	ra	 toks,	 ko	kio	no	rė	tų	si.	
Taip	yra	dėl	to,	kad	mo	ky	to	jams	trūks	ta	už	sie	nio	kal	bos	ži	nių.	
Daž	nai	 or	ga	ni	zuo	ja	mi	 se	mi	na	rai	už	sie	nio	ša	ly	se,	 bet	 sun	ku	
ras	ti,	pa	vyz	džiui,	bio	lo	gi	jos	mo	ky	to	jų,	ku	rie	kal	bė	tų	an	gliš	kai	ir	
ga	lė	tų	da	ly	vau	ti	pro	fe	si	nio	to	bu	li	ni	mo	ren	gi	niuo	se.	Šio	je	sri	ty	je	
reikėtų	aug	ti.	Ne	ma	žai	mo	ky	to	jų	dar	tu	rė	tų	to	bu	lin	ti	už	sie	nio	
kal	bų	ži	nias.

„Kiek vie na mo kyk la pri va lo bū ti šiuo lai kiš ka, nes ruo šia-
me mo ki nius gy ve ni mui da bar čiai ir at ei čiai“, – skel bia te 
elek tro ni nia me lei di ny je „Mo der ni mo kyk la“. Kas dar, be 
mo der nių jų tech no lo gi jų, pri va lu mo der niai mo kyk lai, sie-
kian čiai ug dy ti as me ny bes?

Dirb	ti	ko	man	do	je	–	tai	la	bai	svar	bu.	Be	ga	lo	di	de	lę	reikš	mę	
tei	kiu	kū	ry	bin	gu	mui.	Ini	cia	ty	vu	mas,	kri	ti	nis	mąs	ty	mas,	ge	bė	ji-
mas	ben	drau	ti	už	sie	nio	kal	bo	mis,	psi	cho	lo	gi	nis	pa	si	ren	gi	mas,	
tai	yra	ge	bė	ji	mas	lanks	čiai	pri	si	tai	ky	ti	prie	spar	čiai	be	si	kei	čian-
čių	są	ly	gų,	ki	ti	gy	ve	ni	mui	bū	ti	ni	so	cia	li	niai	įgū	džiai	vei	kia	gre	ta.	
Dar	bo	rin	ka	ir	vi	sas	pa	sau	lis	rei	ka	lau	ja	šių	savybių.

Daž	nai	kal	ba	me	apie	eg	za	mi	nus,	stan	dar	ti	zuo	tus	tes	tus,	
bet	mo	kyk	los	pa	skir	tis	tu	rė	tų	bū	ti	ki	to	kia	–	ruoš	ti	mo	ki	nius	gy-
ve	ni	mui	šiais	vis	su	dė	tin	ges	niais	lai	kais.

„taiva–vykitės!“

Jei bū tų Jū sų va lia, ką pir miau sia keis tu mė te?
Vis	dar	la	bai	daug	biu	rok	ra	ti	jos,	įvai	riau	sių	rei	ka	la	vi	mų,	

pro	ce	dū	rų.	Mo	ky	to	jai	ver	čia	mi	pil	dy	ti	įvai	rias	ata	skai	tas,	kai	tuo	
me	tu	ga	lė	tų	sa	vo	 lai	ką	 ir	pa	stan	gas	skir	ti	 dar	bui	pa	mo	ko	je.	
No	rė	tų	si	mo	kyk	lo	je	 tu	rė	ti	dau	giau	tech	no	lo	gi	jų,	kad	ug	dy	mo	
įstai	gai	bū	tų	ski	ria	ma	pa	kan	ka	mai	 lė	šų	 įsi	gy	ti	šiuo	lai	ki	nėms	
prie	mo	nėms,	ku	rios	la	biau	trauk	tų	jau	ni	mą,	ati	tik	tų	in	te	re	sus,	
at	spin	dė	tų	tai,	kuo	jie	gy	ve	na.	Ir	už	mo	kes	čio	pras	me	bū	ti	ni	po-
ky	čiai,	kad	pe	da	go	go	dar	bas	bū	tų	la	biau	ver	ti	na	mas.	Mo	ky	to	jas	
daug	ati	duo	da,	bet	ma	žai	gau	na.	Pa	si	steng	čiau,	kad	ži	niask	lai	da	
pri	si	dė	tų	prie	mo	ky	to	jo	pres	ti	žo	stip	ri	ni	mo.	Ap	ima	 jaus	mas,	
kad	įvai	rios	po	pu	lia	rios	in	ter	ne	to	sve	tai	nės	rėks	min	go	mis	ant-
ra	štė	mis	sie	kia	bet	ko	kia	kai	na	pri	trauk	ti	skai	ty	to	ją.	Ne	pa	grįs-
tais	pa	reiš	ki	mais	iš	es	mės	kom	pro	mi	tuo	ja	tiek	mo	kyk	las,	tiek	
pe	da	go	gus,	tiek	mo	ki	nius.	Tai	da	ro	ne	igia	mą	įta	ką	švie	ti	mui	ir	
po	žiū	riui	į	ug	dy	mo	pro	ce	są	ap	skri	tai.	No	rė	tų	si,	kad	ži	niask	lai	da	
da	ly	tų	si	tei	gia	mais	da	ly	kais,	juk	mo	kyk	lo	se	or	ga	ni	zuo	ja	ma	tiek	
daug	gra	žios	veik	los,	mo	ky	to	jai	vyk	do	ne	ma	žai	pra	smin	gų	ir	

Nukeltaį11p.



10

Al	ko	ho	lio	ir	ki	tų	nar	ko	ti	kų	var	to-
ji	mo	ty	ri	mas	Eu	ro	pos	mo	kyk	lo	se	(angl.	
The	Eu	ro	pe	an	Scho	ol	Sur	vey	Pro	ject	on	
Al	co	hol	and	Ot	her	Drugs	–	ES	PAD)	vyks-
ta	kas	ket	ve	rius	me	tus.	Jis	vyk	do	mas	
nuo	1995	m.	Tais	pa	čiais	me	tais	ty	ri	me	
pra	dė	jo	 da	ly	vau	ti	 ir	 Lie	tu	va.	Ne	se	niai	
Švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nis	te	ri	jo	je	(ŠMM)	
2015	m.	ES	PAD	re	zul	ta	tus	pri	sta	tė	šio	
ty	ri	mo	ko	or	di	na	to	rė	Lie	tu	vo	je	Klai	pė-
dos	uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rė	dr.	Liud mi la 
Rup šie nė.	 Įžan	gi	nį	 žo	dį	 apie	 ty	ri	mo	
nau	dą	 ta	rė	 ŠMM	 kanc	le	ris	 To mas 
Dau kan tas:	 „Ty	ri	mas	mums	 su	tei	kia	
ver	tin	gų	 įžval	gų	apie	pa	aug	lių	psi	cho-
ak	ty	vių	jų	me	džia	gų	var	to	ji	mą,	 jų	mo-
de	lius,	ten	den	ci	jas.	No	rė	čiau	pa	žy	mė	ti,	
kad	Lie	tu	vo	je	 vyk	do	mos	pre	ven	ci	nės	
pro	gra	mos	tu	ri	po	vei	kį:	pir	mą	kar	tą	po	
il	go	 lai	ko	tar	pio	 vi	sų	 ka	te	go	ri	jų	 –	 tiek	
al	ko	ho	lio	 var	to	ji	mo,	 tiek	 ta	ba	ko,	 tiek	
nar	ko	ti	nių	me	džia	gų	 –	 re	zul	ta	tai	 pa-
ge	rė	jo.	Ta	čiau	dar	rei	kia	daug	nu	veik	ti	
ma	ži	nant	pri	ei	na	mu	mą,	ug	dant	at	spa-
ru	mą	psi	cho	ak	ty	vio	sioms	me	džia	goms,	
o	tai	ne	vien	švie	ti	mo	sis	te	mos	dar	bas.“

paaugliaimaŽiaurūko
irvartojaalkoholio

Si	tu	a	ci	ja	yra	ge	riau	sia	nuo	ES	PAD	
ty	ri	mo	pra	džios	–	dau	gė	ja	abs	ti	nen	tų,	
ma	žė	ja	gė	ru	sių	prieš	ap	klau	są	ar	ne-
sai	kin	gai	 var	to	jan	čių	 al	ko	ho	lį.	 Vė	liau	
pra	de	da	ma	var	to	ti	 ar	ba	 tai	 da	ry	ti	 ne-
sai	kin	gai,	 re	čiau	var	to	ja	mi	stip	rie	ji	 al-
ko	ho	li	niai	gė	ri	mai.	Ri	zi	kin	gas	al	ko	ho	lio	
var	to	ji	mas	bū	din	ges	nis	 vai	ki	nams,	 jie	
pra	de	da	anks	čiau,	daž	niau	 ir	di	des	nė-
mis	 do	zė	mis	 nei	mer	gi	nos.	 Si	tu	a	ci	ja	
ge	rė	ja,	ta	čiau	al	ko	ho	lis	pa	aug	liams,	jų	
tei	gi	mu,	 vis	 dar	 leng	vai	 pri	ei	na	mas	–	
leng	viau	siai	 įsi	gy	ja	ma	 sid	ro,	 alaus	 ir	
vy	no.	Nau	ja	ja	me	ty	ri	me	at	si	ra	do	klau	si-
mų	apie	ener	gi	nius	gė	ri	mus	(pvz.,	„Red	
Bull“,	„Mons	ter	Ener	gy“	ir	kt.)	–	Lie	tu	vo	je	
bent	kar	tą	ar	du	jų	yra	ra	ga	vę	86,2	proc.	
res	pon	den	tų.

paaugliaivartojavismažiau
žalingųmedžiagų
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T. Dau kan tas ir L. Rup šie nė

Alkoholio vartojimo pokyčiai

Interneto naudojimo laikas 7 dienas iki apklausos (Lietuvos duomenys)
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2011–2015	m.	ir	Lie	tu	vo	je,	ir	ki	to	se	ES	PAD	ša	ly	se	su	ma-
žė	jo	 tiek	ne	re	gu	lia	riai	ban	dan	čių	rū	ky	ti,	 tiek	daž	nai	ar	nuo	lat	
rū	kan	čių	pa	aug	lių	skai	čius.	Lie	tu	vo	je	bent	kar	tą	ban	dė	rū	ky	ti	
65	proc.	ap	klaus	tų	jų.	Vai	ki	nai	rū	ko	daž	niau	nei	mer	gi	nos.	Pa-
aug	liai	taip	pat	išban	do	ir	al	ter	na	ty	vias	ta	ba	ko	for	mas	–	9	proc.	
bent	kar	tą	var	to	jo	uos	to	mą	jį	ar	kram	to	mą	jį	ta	ba	ką,	12,7	proc.	
van	dens	pyp	kę,	o	daž	niau	siai	bu	vo	ban	do	ma	rū	ky	ti	elek	tro	ni	nes	
ci	ga	re	tes	–	tai	da	rė	46	proc.	res	pon	den	tų.	Dau	giau	nei	pu	sė	ap-
klaus	tų	jų	Lie	tu	vo	je	ir	ki	to	se	ša	ly	se	nu	ro	dė,	kad	jiems	ne	sun	ku	
įsi	gy	ti	ta	ba	ko	ga	mi	nių.

vartojamamaŽiauNarkotikų

Dau	ge	lį	me	tų	ne	le	ga	lių	nar	ko	ti	kų	 var	to	ji	mas	 tarp	pa-
aug	lių	pli	to,	ta	čiau	nau	jau	sias	ty	ri	mas	ro	do,	kad	da	bar	jų	var-
to	ja	ma	ma	žiau.	Lie	tu	vo	je	bent	kar	tą	nar	ko	ti	kų	ban	dė	19	proc.	
ap	klaus	tų	jų.	Di	džio	ji	da	lis	mo	ki	nių	yra	var	to	ju	si	1–2	kar	tus,	bet	
kai	ku	rie	pri	si	pa	žįs	ta	tai	da	ran	tys	daž	niau.	Po	pu	lia	riau	sias	ne	le-
ga	lus	nar	ko	ti	kas	vi	so	se	ES	PAD	ša	ly	se	yra	ka	na	pės.	Bent	kar	tą	
gy	ve	ni	me	šią	nar	ko	ti	nę	me	džia	gą	ban	dė	16	proc.	res	pon	den	tų	
(Lie	tu	vo	je	–	18	proc.).	Nors	kar	tą	per	pas	ta	rą	jį	mė	ne	sį	iki	ap-
klau	sos	ka	na	pių	var	to	jo	4,3	proc.	Lie	tu	vo	je	ap	klaus	tų	mo	ki	nių.	
Kas	ket	vir	tas	mū	sų	ša	ly	je	ap	klaus	tas	pa	aug	lys	tvir	ti	no,	kad	jam	
leng	va	ar	ba	la	bai	leng	va	gau	ti	ka	na	pių.

Nuo	1999	 iki	 2007	m.	Lie	tu	vo	je	au	go	 le	ga	lius	 ra	mi	na-
muo	sius	 ir	mig	do	muo	sius	 vais	tus	 (ne	pa	sky	rus	 gy	dy	to	jui)	
var	to	jan	čių	mo	ki	nių	skai	čius,	jis	bu	vo	vie	nas	di	džiau	sių	Eu	ro-
po	je.	Nuo	2007	m.	pa	aug	liai	šias	me	džia	gas	var	to	ja	vis	re	čiau,	
2015	m.	–	12,4	proc.	mer	gi	nų	ir	5,5	proc.	vai	ki	nų.	Pa	ste	bi	ma,	kad	
ne	ma	žai	pa	aug	lių	yra	ban	dę	įvai	raus	pa	vi	da	lo	–	žo	le	lių	mi	ši	nio,	
mil	te	lių,	kris	ta	lų	ir	tab	le	čių	–	nau	jų	psi	cho	ak	ty	vių	jų	me	džia	gų.

iNterNetorizika

At	si	žvel	giant	į	ak	tu	a	li	jas,	nau	jau	sio	je	ap	klau	so	je	at	si	ra	do	
klau	si	mų	apie	nau	do	ji	mą	si	in	ter	ne	tu.	Per	pas	ta	rą	sias	7	die	nas	
prieš	ap	klau	są	Lie	tu	vo	je	pa	aug	liai	in	ter	ne	tu	daž	niau	siai	nau-
do	jo	si	pir	ma	die	nį,	 ta	da	nau	do	ji	ma	sis	vis	ma	žė	ja,	krei	vė	šiek	
tiek	pa	ky	la	penk	ta	die	nį,	o	sa	vait	ga	lį	vėl	nu	si	lei	džia.	Pir	ma	die-
nį	 in	ter	ne	tu	nau	do	jo	si	 83,4	proc.	 res	pon	den	tų,	o	sek	ma	die	nį	
79,1	proc.	Vi	du	ti	niš	kai	in	ter	ne	te	mo	ki	niai	kas	dien	pra	lei	džia	po	
2–3	va	lan	das.	Kas	ket	vir	tas	ap	klaus	ta	sis	in	ter	ne	te	nar	šo	dau-
giau	nei	4	va	lan	das,	o	sa	vait	ga	liais	 tą	da	ro	dar	di	des	nė	da	lis	
pa	aug	lių.	 Ten	 jie	daž	niau	siai	 ben	drau	ja,	klau	so	si	mu	zi	kos	ar	
žiū	ri	fil	mus,	ieš	ko	in	for	ma	ci	jos,	skai	to.	Ne	di	de	lė	da	lis	(14	proc.	
ES	PAD	ša	ly	se	ir	12	proc.	Lie	tu	vo	je)	in	ter	ne	te	lo	šia	iš	pi	ni	gų,	tai	
nau	ja	pro	ble	ma.	Daž	nai	 in	ter	ne	tas	nau	do	ja	mas	 žai	di	mams,	
ypač	tai	po	pu	lia	ru	tarp	vai	ki	nų	–	46	proc.	Lie	tu	vo	je	ap	klaus	tų	
jau	nuo	lių	šia	veik	la	už	si	ė	mė	4	ir	dau	giau	die	nų	per	sa	vai	tę	iki	
ap	klau	sos.	Kas	ant	ras	pa	aug	lys	su	pran	ta,	kad	in	ter	ne	te	be	rei-
ka	lin	gai	pra	lei	džia	per	daug	lai	ko.

2015 m. ES PAD ty ri me da ly va vo 35 ša lys, bu vo 
ap klaus ta dau giau nei 96 tūkst. 1999 m. gi mu sių mo ki nių.
Iš jų 3032 bu vo de vin tų kla sių mo ki niai iš Lie tu vos.

Mūsųinf.

ak	tu	a	lių	pro	jek	tų,	kas	dien	ren	gia	ma	dau	gy	bė	šau	nių	pa	mo	kų.	
Apie	tai	ži	niask	lai	da	re	tai	in	for	muo	ja.	Pa	ste	bi	mi,	ga	li	ma	teig	ti,	
vien	ne	pa	si	se	kę	da	ly	kai.	Nuo	šir	džiai	 sa	kau,	 kad	mo	kyk	lo	se	
tik	rai	 vyks	ta	 pui	kių	po	ky	čių:	 la	biau	at	si	žvel	gia	ma	 į	mo	ki	nio	
in	te	re	sus,	 į	 in	di	vi	du	a	lią	 jo	pa	žan	gą,	 daug	dis	ku	tuo	ja	ma	apie	
ga	bių	ir	spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	tu	rin	čių	vai	kų	ug	dy	mą,	pa	mo	ko	je	
svar	bus	kiek	vie	nas	mo	ki	nys	ir	t.	t.

Vie na me in ter viu tei gė te, kad Jus la biau siai sle gia po pie riz-
mas mo kyk lo je. Įvar dy ki te, ko kių „po pie rių“ ga lė tų at si sa ky ti 
ug dy mo sis te ma?

Po	pie	ri	nius	pla	nus	ga	lė	tų	keis	ti	elek	tro	ni	niai,	 jie	 tu	rė	tų	
bū	ti	lanks	tes	ni.	Da	bar	bū	ti	na	rug	sė	jo	pra	džio	je	pa	teik	ti	spaus-
din	tus,	ant	spau	duo	tus,	pa	tvir	tin	tus	pla	nus.	Pa	mo	kų	ste	bė	ji	mo	
pro	to	ko	lai-re	flek	si	jos,	įvai	rios	ata	skai	tos	tri	mest	ro	pa	bai	go	je,	
švel	niai	 kal	bant,	 slo	gi	na.	 Jei	 vyk	dai	 ko	kią	pro	jek	ti	nę	 veik	lą,	
bū	ti	na	ją	ap	ra	šy	ti,	kad	ka	žin	kur	bū	tų	pa	ste	bi	ma	ir	at	va	žia	vęs	
„au	di	tas“	ma	ty	tų,	jog	tai	įvy	ko.	Štai	šis	da	ly	kas	tik	rai	la	bai	var	gi-
na	mo	ky	to	ją.	Daug	ką	ga	lė	tų	pa	leng	vin	ti	elek	tro	ni	niai	va	rian	tai.	
Gal	būt	 reikėtų	 tai	 pa	keis	ti	 po	kal	biais	 su	mo	ki	niais,	 jų	 tė	vais.	
Ma	no	ma	ny	mu,	tai	bū	tų	nau	din	giau.	An	tra	ver	tus,	po	pie	riz	mas	
pa	ma	žu	vis	tik	už	lei	džia	sa	vo	po	zi	ci	jas.	Daug	mo	kyk	lų	nau	do	ja	si	
įvai	riais	elek	tro	ni	niais	da	ly	kais.

Pa pa sa ko ki te apie šei mą, po mė gius, lais va lai kį.
Au	gi	nu	du	sū	nus.	La	bai	mėgs	ta	me	ak	ty	vią	veik	lą,	kar	tu	

ke	liau	ti.	Iš	mai	šė	me	vi	są	Lie	tu	vą.	Lan	kė	mės	Bal	ti	jos	ir	Eu	ro	pos	
ša	ly	se.	Va	ži	nė	ja	me	dvi	ra	čiais.	Džiau	giuo	si,	kad	abiem	sū	nums	
rū	pi	 lie	tu	viš	ku	mas,	 jie	 sten	gia	si	 puo	se	lė	ti	 tra	di	ci	jas.	 Vie	nas	
reikš	min	gų	po	mė	gių	–	do	miuo	si	pran	cū	zų	kul	tū	ra.	Šią	va	sa	rą	
tu	rė	jau	ga	li	my	bę	pra	mok	ti	pran	cū	zų	kal	bos.	Daug	kar	tų	te	ko	
lan	ky	tis	Pran	cū	zi	jo	je.	Be	ga	lo	mėgs	tu	mu	zi	ką...

Jūs „kal ti na ma“, kad la bai di de liu tem pu žen gia te į at ei tį: ki ti 
mo ky to jai – ne spė ja. Ar pa si ža da te lė tin ti žings nį?

Ne.	Iš	tik	rų	jų	žen	giu	ne	į	at	ei	tį,	o	ei	nu	gy	ve	ni	mo	tem	pu.	 
To	kiu	 tem	pu,	 ku	rį	 dik	tuo	ja	 pa	žan	ga,	 ku	riuo	 ei	na	 nau	jo	vės.	
Tik	rai	 –	ne	grei	čiau.	 Tai	 va	–	 vy	ki	tės!	 Ir	 ki	ti	mo	ky	to	jai	 sie	kia	
ne	at	si	lik	ti,	 pri	si	jun	gia	prie	gal	būt	esan	čių	prie	ky	je.	La	bai	 tuo	
džiau	giuo	si.	Lie	tu	va	nė	ra	prie	ky	je.	Pir	mau	ja	ki	tos	Eu	ro	pos	ša	lys:	
po	žiū	riu	į	vai	ką,	nau	jo	ves,	ug	dy	mo	prak	ti	ką.	Kas	ki	to	se	ša	ly	se	
jau	bū	na	ku	rį	lai	ką	sėk	min	gai	įgy	ven	di	na	ma,	mes	tik	pra	de	da	me	 
tai	ky	ti.

Su	pran	ta	ma,	at	si	pra	šau	tų	mo	ky	to	jų,	ku	riems	ma	no	tem-
pas	ke	lia	ne	ri	mą.	Vi	sa	da	sa	kau:	jei	lė	tin	si	te	tem	pą,	at	skir	tis	tarp	
gy	ve	ni	mo	ir	mo	kyk	los	tik	di	dės	ir	vė	liau	bus	sun	ku	at	si	ra	du	sį	
grio	vį	per	šok	ti...

Dė ko ju už su gaiš tą lai ką.
JuozasŽiNeliS

iškelklietuvą
savoširdy

Atkelta iš 9 p� 
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penkios„vienos

Mo ky mų ko or di na to rės Sta sės Ma me niš kie nės pa klau siau, 
ko dėl šį kar tą bū tent Aust ri ja?

Šiai	kon	kur	so	lai	mė	to	jų	ko	man	dai	no	rė	jo	me	ne	tik	su-
teik	ti	ži	nių,	bet	ir	pa	ro	dy	ti,	kas	nau	jo	yra	Eu	ro	po	je.	Jau	esa	me	
bu	vę	Vo	kie	ti	jo	je,	Če	ki	jo	je,	to	dėl	da	bar	rin	ko	mės	Aust	ri	ją.	Mo	ky-
mams	pa	si	rin	ko	me	to	kius	bo	ta	ni	kos	so	dus,	to	kias	edu	ka	ci	nes	
vie	šą	sias	erd	ves,	iš	ku	rių	tik	rai	bū	tų	ko	pa	si	mo	ky	ti.	Tai	ir	ki	taip	
tvar	ko	mi	mo	kyk	li	niai	dar	žiu	kai,	ir	žai	di	mų	aikš	te	lės,	ir	edu	ka	ci	ja	
vie	šo	sio	se	erd	vė	se.	Ne	sa	kau,	kad	ge	bė	jo	me	pa	teik	ti	edu	ka	ci-
nių	erd	vių	ka	ta	lo	gą,	bet	ste	bė	da	ma	iš	ša	lies	džiau	giau	si,	kad	
mo	ky	to	jai	tik	rai	pa	ma	tė	daug	nau	jo	ir	tu	rė	jo	ką	par	si	vež	ti.	Jie	
fo	to	gra	fa	vo	ir	už	si	ra	ši	nė	jo.	Džiau	giuo	si,	kad	mo	ky	mai	žmo	nėms	
tin	ka	ir	mū	sų	dar	bas	duos	re	zul	ta	tų.	Mo	ky	mų	va	do	ve	pa	si	rin-
ko	me	dr.	Oną	Mo	tie	jū	nai	tę,	ku	ri	yra	 ir	bo	ta	ni	kė,	 ir	edu	ka	to	rė.	
Ma	nau,	kad	pa	vy	ko	gra	žiai	iš	dė	lio	ti	pro	gra	mą,	ėjo	me	nuo	vie	no	
bo	ta	ni	kos	so	do	prie	ki	to.	Ir	tai	ne	bu	vo	vien	nau	jų	au	ga	lų	rū	šių	
pa	ži	ni	mas.	Juk	la	bai	svar	bu	mo	kė	ti	įkur	din	ti	au	ga	lą	tin	ka	mo	je	
vie	to	je	taip,	kad	jis	bū	tų	įdo	mus	ir	ma	žam	vai	kui,	ir	mo	ki	niui.	
Nuo	Vie	nos	bo	ta	ni	kos	so	dų	ke	lia	vo	me	iki	Halš	ta	to...
Kas da ly va vo mo ky muo se?

Pa	kvie	tė	me	 po	 vie	ną	 iš	 tris	de	šim	ties	 pa	čių	 ge	riau-
sių	mo	kyk	lų,	 iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo,	pro	fe	si	nio	 ren	gi	mo	bei	
ne	for	ma	lio	jo	 švie	ti	mo	 įstai	gų	at	sto	vą	 ir	 pen	kis	 sa	vi	val	dy	bių	
švie	ti	mo	sky	rių	spe	cia	lis	tus.	Va	do	va	vo	mės	tuo,	koks	jų	in	dė	lis	
or	ga	ni	zuo	jant	kon	kur	są	sa	vo	ra	jo	ne	ar	mies	te.	Ne	for	ma	lio	jo	
švie	ti	mo	įstai	gos	šie	met	da	ly	va	vo	pir	mą	kar	tą	 ir	 tai	da	rė	dar	
la	bai	ne	drą	siai.	Tikimės,	kad	po	dve	jų	me	tų	jie	įsitrauks	aktyviau.
O kas Jums pa čiai pa si ro dė šiuo se mo ky muo se svar biau sia?

Šį	kar	tą	man	la	biau	siai	pa	ti	ko	Vie	nos	bo	ta	ni	kos	so	duo	se	
ma	ty	tos	pri	tai	ko	mu	mo	ga	li	my	bės.	Jie	 for	muo	ja	so	dus	pa	gal	
sa	vo	vie	to	vę	ar	ba	me	ni	nin	ką,	kū	rė	ją.	Ma	no	me,	kad	ir	Lie	tu	vo	je	
ga	li	ma	pa	si	rink	ti	tai,	kas	svar	bu	re	gio	ne,	pa	skir	ti	so	de	lį	iš	ki	liam	
tos	vietovės	žmo	gui	ar	bū	din	giems	au	ga	lams.	Sa	ky	čiau,	kad	
šių	mo	ky	mų	svar	biau	sias	da	ly	kas	–	pri	tai	ko	mu	mo	ga	li	my	bės.

O grįž tant na mo, po ra ben drų klau si mų mo ky mų da ly viams. 
Kas pa li ko stip riau sią įspū dį? Ką ke ti na te pri tai ky ti sa vo 
ug dy mo įstai go se?

An ge lė Mi za rie nė,Lazdijųr.VeisiejųSigitoGedos
gimnazijosdirektorė
Di	džiau	sią	įspū	dį	pa	li	ko	so	dai,	au	ga	lų	įvai	ro	vė.	Dar	la	bai	

pa	ti	ko	tai,	kad	iš	kar	to	pa	ro	dy	tos	klai	dos,	kaip	ne	rei	kia	da	ry	ti.	Jau	
at	si	rin	kau	dvi	idė	jas	sa	vo	gim	na	zi	jai.	Da	bar	prie	mū	sų	įstai	gos	
pri	jung	tas	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	sky	rius,	tad	mums	la	bai	tiks	
vabz	džių	na	me	liai.	Esu	 ir	pa	čio	je	gim	na	zi	jo	je	nu	ma	čiu	si	 vie-
tą	–	prie	ber	žo,	lau	ko	kla	sė	je.	Ten	gy	ve	na	to	kie	ryš	kūs,	rau	do	ni	
va	ba	liu	kai,	jiems	ir	pa	sta	ty	si	me	na	me	lius.

O	ben	dra	dar	biau	da	mi	su	re	gio	ni	niu	par	ku	mo	ki	niai	rinks	
me	džia	gą	apie	An	čios	eže	ro	gy	vū	ni	ją	ir	au	ga	li	ją	bei	eže	ro	pa-
kran	tė	je	pa	da	rys	var	to	mą	lau	ko	kny	gą,	kad	ir	mies	te	lio	ben-
druo	me	nė	ga	lė	tų	pa	si	do	mė	ti,	pa	si	žiū	rė	ti.

Re gi na Ša tie nė,Pasvaliolopšeliodarželio„Eglutė“direktorė
Man	bran	giau	sia	yra	tai,	kad	po	šių	mo	ky	mų	pa	si	ju	tau	

tvir	tai,	da	bar	tik	rai	ži	nau,	ko	rei	kia	edu	ka	ci	nėms	erd	vėms.	Di-
džiu	lį	įspū	dį	pa	li	ko	mo	ky	mų	va	do	vės	O.	Mo	tie	jū	nai	tės	pa	sa	ko	ji-
mas	apie	al	pi	na	riu	mus,	kas	tai	yra	iš	tie	sų.	Da	bar	jau	ži	nau,	kiek	
gi	liai	į	dir	vą	įleis	ti	al	pi	na	riu	mo	ak	me	nis,	ko	kie	au	ga	lai	tu	ri	bū	ti	
so	di	na	mi.	Mes	ne	ma	žai	tu	ri	me,	bet	daug	ką	per	si	tvar	ky	si	me	
taip,	kaip	re	ko	men	da	vo	mo	ky	mų	va	do	vė.	Par	si	ve	žiau	dau	gy	bę	
au	ga	lų	įvai	ro	vės,	jų	de	ri	ni	mo	idė	jų,	kaip	per	kur	ti	se	ną	so	dą	ir	
įreng	ti	šiuo	lai	kiš	kas	žai	di	mų	aikš	te	les.

Ed mund Uč ku ro nis,Šalčininkųr.savivaldybės
Švietimoirsportoskyriausvyriausiasisspecialistas
Di	džiau	sią	įspū	dį	man	pa	li	ko	so	dai.	La	bai	kom	pak	tiš	kai	

iš	dės	ty	tos	edu	ka	ci	nės	erd	vės.	Čia	bu	vo	ga	li	ma	ir	pa	ma	ty	ti,	 ir	
pa	ly	gin	ti,	ir	pa	si	sem	ti	pa	tir	ties,	kaip	ma	žo	je	erd	vė	je	su	kur	ti	pa-
trauk	lią	edu	ka	ci	nę	ap	lin	ką,	nes	mū	sų	ra	jo	no	mo	kyk	lų	ir	dar	že	lių	
te	ri	to	ri	jos	ne	itin	di	de	lės.	To	dėl	šis	aust	rų	pa	vyz	dys	mums	ypač	
ak	tu	a	lus.	Ste	bė	da	mas	au	ga	lų	įvai	ro	vę	pa	ma	čiau,	kad	dau	gu-

Bettaiyravisainetai,apiekąjūs
greičiausiaipagalvojote.Geriausiai
tvarkomųmokyklųedukaciniųerdvių
apžiūros-konkurso2016m.laimėtojai
dovanųgavomokymusAustrijoje:Vienos
sodųedukacinėseerdvėse,UNESCO
saugomameVachauslėnioregione,
KlintiniųAlpiųnacionaliniameparke,
Halštate,Mikulovovisuomeninėseir
edukacinėseerdvėse,Diuršteineirdar
kaikurkitur.Tadmūsųmokytojai
visuspažinimoiratradimodžiaugsmus
puikiomislengvairudenėjančiųAlpių
vasarosdienomispavadino„Mūsų
Vienospokyliu“.Irtaibuvotiesa.

penkios„vienos

Soduose susipažinome su kedenine tilandsija, augančia ant medžių šakų, kur 
šilta ir drėgna, žydinčia smulkiais žiedais ir paplitusia beveik visoje Amerikoje...

po ky lio“
die nos

po ky lio“
die nos
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ma	jų	au	ga	ir	Lie	tu	vo	je.	Čia	so	di	na	ma	
ne	ma	žai	pa	pras	tų	lau	ko	au	ga	lų,	bet	jų	
kom	po	na	vi	mas,	de	ri	ni	mas,	at	ran	ka	la	bai	
daug	pa	ro	do,	tai	mo	ki	niams	nau	din	ga	pa	žin-
ti	ne	pras	me.	Gal	vo	ju,	kad	sa	vo	ži	nio	mis	pir	miau	sia	pa	si	da	ly	siu	
su	įstai	gų	va	do	vais.	Pa	reng	siu	pri	sta	ty	mą,	ku	ria	me	pa	teik	siu	
iliust	ra	ci	jų,	nuo	trau	kų.	Nors	ko	pi	ja	vi	mas	nė	ra	la	bai	ge	ras	da-
ly	kas,	bet	šiuo	at	ve	ju	tai	–	ne	blo	gis.	Vis	vien	ku	rian	tie	ji	pri	dės	
ką	nors	sa	vo...	Ir	tai	bus	la	biau	pri	tai	ky	mas,	o	ne	ko	pi	ja	vi	mas.

Ver	ti	nu	šiuos	mo	ky	mus	 ir	 la	bai	no	riu	pa	dė	ko	ti	or	ga	ni-
za	to	riams.	Kal	ba	mės	su	ko	le	go	mis	ir	vi	si	džiau	gia	mės	prak	ti-
nė	mis	idė	jo	mis,	ku	rių	ga	lė	jo	me	pa	si	sem	ti.	Austrai	vis	ką	da	ro	
ap	gal	vo	tai,	prak	tiš	kai,	ra	cio	na	liai...

Skaid ru tė Kriu kie nė,Panevėžior.savivaldybės
Švietimo,kultūrosirsportoskyriausvyriausiojispecialistė
Man	la	biau	siai	įstri	go	pa	pras	ti	da	ly	kai.	Edu	ka	ci	nė	je	erd-

vė	je	ma	čiau	skruz	dė	ly	ną,	ko	nie	kur	ne	te	ko	ma	ty	ti,	vo	ra	tin	klį.	
Tai	 ne	bran	gu	 ir	 ne	su	dė	tin	gai	 pa	da	ro	ma.	Pa	si	sė	miau	ne	 tik	
ne	pa	pras	tos	nuo	tai	kos,	dva	si	nio	džiaugs	mo,	bet	ir	ki	tų	da	ly	kų,	
su	ži	no	jau	daug	nau	jų	pa	va	di	ni	mų,	ku	riuos	par	ve	žiau	bio	lo	gi	jos	
mo	ky	to	jai.	Su	pra	tau,	kaip	svar	bu	pa	ste	bė	ti	na	tū	ra	lią	ap	lin	ką.	Kai	
ką	ga	li	ma	pa	nau	do	ti	in	teg	ruo	tam	ug	dy	mui.	Li	te	ra	tū	ri	niai	at	ski	rų	
au	to	rių	kū	ri	niai	ir	drau	ge	in	for	ma	ci	ja	apie	au	ga	lus...	Taip	ga	li	
at	si	ras	ti	la	bai	šau	nių	edu	ka	ci	nių	pro	jek	tų.	Mo	ky	mų	me	džia	ga	
bu	vo	pa	reng	ta	me	to	diš	kai,	kon	cen	truo	tai.

In ga Ran ke lie nė,Klaipėdosr.Gargždų„Kranto“
pagrindinėsmokyklosdirektoriauspavaduotojaugdymui
No	rė	čiau	pa	gir	ti	or	ga	ni	za	to	rius.	La	bai	tiks	lin	ga	pro	gra	ma,	

kryp	tin	gas	marš	ru	tas.	Pro	fe	sio	na	lu	mo	vir	šū	nė.	Tik	rai!
Daug	ką	bus	ga	li	ma	pa	nau	do	ti	prak	ti	ko	je,	bet	man	dar	

la	bai	sun	ku	iš	skir	ti,	kas	pa	li	ko	di	džiau	sią	įspū	dį.	Sa	vo	mo	kyk-
lo	je	ban	dy	si	me	kai	ku	riuos	edu	ka	ci	nius	mo	men	tus	pri	tai	ky	ti	
pra	di	nių	kla	sių	mo	ki	niams.	Mums	 trūks	ta	 jud	rių	jų	erd	vių	 ir	
žai	di	mų.	Mo	ky	muo	se	bu	vo	pa	ro	dy	ta	la	bai	pui	ki	ga	li	my	bė	pri-
tai	ky	ti	ir	ant	ri	nes	ža	lia	vas.

Auš re lė Se rei kie nė,Kėdainiųr.KrakiųMikalojausKatkaus
gimnazijosetikosmokytojairrenginiųorganizatorė
Di	džiau	sią	 įspū	dį	 pa	li	ko	mo	ky	mų	 va	do	vės	 pa	reng	ta	

ir	 iš	da	ly	ta	me	džia	ga.	Vis	kas	pui	kiai	 su	gru	puo	ta,	 pa	tiks	lin	ta,	

iliust	ruo	ta	kiek	vie	na	 te	ma.	Lan	kan	tis	 so	duo	se	 iš	kar	to	bu	vo	
kon	sul	tuo	ja	ma,	ga	lė	jai	gau	ti	at	sa	ky	mą	 į	kiekvieną	klau	si	mą.	
Vi	sas	idė	jas	įma	no	ma	pri	tai	ky	ti,	pri	de	rin	ti	ir	net	gau	ti	dar	ge-
res	nį	re	zul	ta	tą.

Lai mu tė Strel čiū nie nė,Ukmergėsr.Vidiškiųpagrindinės
mokyklosdirektorė
At	sa	ky	mas	ga	lė	tų	bū	ti	la	bai	pla	tus,	nes	daug	kas	pa	ti	ko,	

o	ap	skri	tai	–	vis	kas.	Ypač	su	ža	vė	jo	edu	ka	ci	nės	erd	vės	so	duo	se,	
pri	tai	ky	mo	įvai	ro	vė.	Idė	jų	gau	sa	ir	dar	že	liams,	ir	mo	kyk	loms,	ir	
na	mų	ap	lin	kai,	po	il	sio	zo	noms.	O	pa	ma	ty	ti	au	ga	lus,	ku	riuos	mes	
Lie	tu	vo	je	au	gi	na	me	kaip	de	ko	ra	ty	vi	nius,	na	tū	ra	lio	je	ap	lin	ko	je,	
Al	pių	pie	vo	se,	yra	ne	pa	kar	to	ja	ma.	Pa	si	da	riau	nuo	trau	kų	ka	ta-
lo	gą,	pa	gal	ku	rį	kur	si	me	kaž	ką	pa	na	šaus.	Mo	kyk	los	ap	lin	ka	–	
4,5	ha,	erd	vės	tu	ri	me.	Ti	kiu,	kad	po	šios	ke	lio	nės	tik	rai	at	si	ras	
ne	vie	na	edu	ka	ci	nė	erd	vė	ar	bent	koks	kam	pas.
Kaip ver ti na te var di nių so dų idė ją?

Da	bar	gal	 jau	aš	 jus	nu	ste	bin	siu	 –	 tu	ri	me	Sa	lo	mė	jos	
Nė	ries	so	do	kam	pe	lį.	Čia	sto	vi	skulp	tū	ros	su	jos	ci	ta	to	mis,	o	
gre	ta	au	ga	die	me	dis.	Bet	dar	bū	tų	ga	li	ma	įkur	ti	so	dą,	kur	me	no	
kū	ri	nys	su	au	ga	lais	tu	rė	tų	ko	kią	nors	tie	sio	gi	nę	są	sa	ją...

Dė ko ju vi siems už pa si da ly tas min tis. Žaidimų	aikštelių	idė-
jos	–	20	p.	Te	mą	tę	si	me	lap	kri	čio	„Švie	ti	mo	nau	jie	nų“	nu	me	ry	je.

zinaRiMgailieNė

Ir... sodas pagal žvaigždes

...ir bambuko grožis kitaip!

Japoniško sodo fragmentas

Bet visur – informacija...
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SpaliopradžiojeŠvietimoirmokslo
ministerijoje(ŠMM)vykoatkurtos
Lietuvosšvietimoreformospradininkės,
europinioirpasauliniolygiomokslininkės,
nusipelniusiospedagogėsdr.Mei lės 
Luk šie nėspremijosskyrimorenginys.
Įjįbuvopakviestivisi25pretendentai
(nevyresninei35metų),pasiūlytiįvairių
institucijųir,jųnuomone,vertišios
premijoslaureatovardo.

„kasdabarturidaryti,jeiguNejūs“

ŠMM	 Ben	dro	jo	 ug	dy	mo	 de	par	ta	men	to	 di	rek	to	rė,	
dr.	M.	Luk	šie	nės	pre	mi	jos	 sky	ri	mo	ko	mi	si	jos	 pir	mi	nin	kė	 ir	
ren	gi	nio	 ve	dė	ja Žyd ro nė Žu kaus kai tė-Kas pa rie nė	 pa	brė	žė,	
kad	lau	re	a	tas	bus	vie	nas,	ta	čiau	vi	sų	pre	ten	den	tų	bu	vi	mas	čia	
liu	di	ja,	jog	jie	yra	dr.	M.	Luk	šie	nės	dar	bų	tęs	ti	nu	mo	įpras	min	to	jai,	
moks	li	nin	kės	veik	la,	idė	jos	tu	ri	daug	pa	se	kė	jų.

Pre	ten	den	tus	 svei	ki	no	 dr.	M.	 Luk	šie	nės	 ben	dra	žy	gė,	
Lie	tu	vos	edu	ko	lo	gi	jos	uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rė	Ma ri jo na Bar-
kaus kai tė.	Ji	jau	niems	mo	ky	to	jams	pri	mi	nė	es	min	gus	žy	mios	
moks	li	nin	kės	 ir	 pe	da	go	gės	as	me	ny	bės	 bruo	žus.	 „Dak	ta	rės	
mei	lė	švie	ti	mui,	mo	ky	to	jui	ir	vai	kui	bu	vo	be	ga	li	nė,	–	tei	gė	pro	fe-
so	rė.	–	Mei	lė	šven	tai	ti	kė	jo,	kad	švie	ti	mas,	mo	kyk	la	ir	mo	ky	to	jas	
yra	jun	gi	nys,	ku	ris	kei	čia	vi	suo	me	nę.	Iš	tie	sų	dr.	M.	Luk	šie	nė,	
ne	tu	rė	da	ma	 for	ma	lių	 pos	tų,	 ne	už	im	da	ma	 aukš	tų	 pa	rei	gų,	
pa	da	rė	ne	įsi	vaiz	duo	ja	mai	daug.	Net	kai	mū	sų	Mo	ky	to	ja	pa	si-

mokytojopartija–vaikai
li	go	jo,	 lan	ky	to	jams	daž	niau	siai	 pa	teik	da	vo	šiuos	klau	si	mus:	 
„O	ką	tu	da	rai?“,	„Ko	dėl	ne	da	rai?“,	„Tai	kas	da	bar	tu	ri	da	ry	ti,	jei-
gu	ne	jūs?“	Šian	dien	ma	tuo	da	ma	šiuo	ma	tu	ir	žiū	rė	da	ma	į	jus,	
mie	li	pre	ten	den	tai,	–	jau	nus,	gra	žius	ir	dir	ban	čius	mo	kyk	lo	je,	
mąs	tau,	o	ką	ga	li	te	pa	da	ry	ti	kiek	vie	nas	iš	jū	sų.	Ži	no	ki	te,	jei	gu	
da	ry	si	te,	prie	jū	sų	pri	si	dės	ki	ti,	pas	kui	–	šlie	sis	dar	dau	giau...	
Ma	ty	da	mi	pa	ty	čias,	 ne	pra	ei	ki	te,	 ne	nu	sig	ręž	ki	te.	Pa	mąs	ty	ki-
me,	iš	ko	ty	čio	ja	ma	si.	Ką	jūs,	mo	ky	to	jai,	ga	li	te	pa	da	ry	ti?	Kitos	
reikšmingos	dr.	M.	Lukšienės	veiklos	sritys	–	puoselėti	lietuvybę,	
pagalbą	kitam,	savanorystę,	atiduoti	tai,	ką	galima	duoti	kitam,	
kuriam	svarbu,	–	buvo	tiesiog	jos	gyvenimo	misija.	Pirmaisiais	
nepriklausomybės	metais,	kai	buvo	rengiamasi	visuotinei	pe-
dagogų	atestacijai,	kai	kas	siūlė	atleisti	visus	mokytojus.	„Toks	
buvo	gyvenimas,	–	prieštaravo	Daktarė,	–	sudarykime	sąlygas	
pedagogams	tobulėti,	įsigilinti	į	naująją	koncepciją,	kad	žinotų,	
suvoktų	ir	mes	galėtume	jiems	padėti	tai	suprasti.“	Dr.	M.	Luk-
šienė	matė	kiekvieną	žmogų...“

Pre	ten	den	tams	 trum	pai	 pri	sis	ta	čius,	 ko	mi	si	jos	pir	mi-
nin	kė	vi	siems	pa	tei	kė	vie	ną	ben	drą	klau	si	mą:	„Ko dėl aš esu 
ver ta(s) pro fe so rės M. Luk šie nės pre mi jos?“	At	sa	ky	mams	
ko	mi	si	ja	sky	rė	30	se	kun	džių.	Pa	si	sa	ky	ti	per	30	se	kun	džių	–	ne-
su	vo	kia	mas	iš	šū	kis.	Dr.	M.	Luk	šie	nės	dar	bų	tęs	ti	nu	mo	įpras-
min	to	jai	pri	va	lė	jo	tie	siog	„iš	šau	ti“	svar	biau	sią	sa	vo	pe	da	go	gi	nės	
veik	los	prin	ci	pą,	idė	ją	ar	me	to	dą	ar	ba	tu	rė	ti	as	me	ni	nį	au	ten	tiš	ką	
pe	da	go	gi	kos	per	liu	ką	ir	juo	„nu	kirs	ti“	vi	są	au	to	ri	te	tin	gą	ko	mi	si	ją.	
30	se	kun	džių	–	pjū	vis,	at	vė	ręs	ne	ma	žai,	kaip	pa	sa	ky	tų	žy	mus	
lie	tu	vių	ra	šy	to	jas,	ku	ni	gas	ir	pe	da	go	gas	Juo	zas	Tu	mas-Vaiž	gan-
tas,	ug	dy	mo	dei	man	čiu	kų	(vė	liau	pre	ten	den	tai	tu	rė	jo	ga	li	my	bę	
pla	čiau	pa	pa	sa	ko	ti,	 kaip	 jų	 veik	la	 su	si	ju	si	 su	M.	Luk	šie	nės	
idė	jo	mis).	 „Švie	ti	mo	nau	jie	nos“	už	fik	sa	vo	 ir	 iš	rin	ko	 la	biau	siai	
švie	čian	čius	ug	dy	mo	dei	man	čiu	kus.	

„Nuomokytojopriklausotautoslaisvė.
Todėljisturibūtilaisvesnisužvisus.
Mokytojųbendruomenė,pažadinta
rūpesčiovaiku,galikeistivalstybę
irjosateitį.“  MeilėLukšienė
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eiNumokykloskeliu...

„Man	ne	 tas	pats,	 kas	 vyks	ta	ma	no	mo	kyk	lo	je,	ma	no	
mies	te	 ir	 vals	ty	bė	je.	Esu	žmo	gus,	 ini	ci	juo	jan	tis	 įvai	rius	pro-
jek	tus,	 bu	rian	tis	 ben	druo	me	nę.	 Svar	biau	sia	man	 –	 vai	kai“	 
(Ri man tė Ado mai tie nė,	Aly	taus	Li	kiš	kė	lių	pa	grin	di	nės	mo	kyk-
los	an	glų	kal	bos	vy	res	nio	ji	mo	ky	to	ja).

„Tie	siog	da	ry	ki	me	vis	ką	iš	šir	dies,	rem	da	mie	si	sa	vo	idė-
jo	mis,	ne	įsi	spraus	da	mi	į	rė	mus“	(dr.	An drius Bru so kas,	Kau	no	
ko	le	gi	jos	Va	dy	bos	 ir	 eko	no	mi	kos	 fa	kul	te	to	Spor	to	 va	dy	bos	
ka	ted	ros	do	cen	tas).

„Esu	de	mo	kra	tiškas,	da	li	nuo	si	sa	vo	ži	nio	mis	su	pro	gim-
na	zi	jos,	ša	lies	ir	už	sie	nio	ša	lių	pe	da	go	gais.	Skai	tau	pra	ne	ši	mus,	
ve	du	prak	ti	ku	mus	 ir	 se	mi	na	rus.	Džiau	giuo	si,	 kad	 tu	riu	ga	li-
my	bę	kur	ti	Lie	tu	vos	at	ei	tį“	(Ge di mi nas Jo naus kas,	Klai	pė	dos	
Ged	mi	nų	pro	gim	na	zi	jos	in	for	ma	ci	nių	tech	no	lo	gi	jų	mo	ky	to	jas	
me	to	di	nin	kas).

„Esu	mo	ky	to	ja	iš	šir	dies.	Daug	dė	me	sio	ski	riu	ug	dy	mo	
pro	ce	sui	mo	der	ni	zuo	ti,	 sa	va	ran	kiš	ku	mui	 puo	se	lė	ti.	 Ren	giu	
mo	ki	nius	ne	tik	eg	za	mi	nui,	bet	ir	gy	ve	ni	mui“	(Ak vi lė Ka taus-
ky tė-Bu ro kie nė,	Vil	niaus	Jo	no	Ba	sa	na	vi	čiaus	gim	na	zi	jos	an	glų	

kal	bos	vy	res	nio	ji	mo	ky	to	ja).
„Jono	Basanavičiaus	progimnazijoje	

nėra	specialaus	stendo,	 skirto	M.	Luk-
šienei	atminti,	tačiau	ji	dažnai	prisime-
nama,	nes	 tiek	J.	Basanavičius,	 tiek	
M.	 Lukšienė	 kūrė	 tautinę	mokyklą.	
Prieš	keletą	dienų	turėjau	puikią	pro-
gą	pristatyti	M.	Lukšienės	veiklą	visai	
klasei. Tai	vaikus	motyvavo	dar	daugiau	

sužinoti	apie	Daktarę.	Tikrai,	manau,	tęsiu	
šią	veiklą“	(Ingrida Mereckaitė,	Vilniaus	J.	Ba-

sanavičiaus	progimnazijos	pradinių	klasių	mokytoja).
„M.	Luk	šie	nės	pre	mi	ja	–	 tai	at	sa	ko	my	bė,	o	at	sa	ko	my-

bė	–	įpa	rei	go	ji	mas“	(Si mo na Stan ku tė, Vil	niaus	
J.	Ba	sa	na	vi	čiaus	pro	gim	na	zi	jos	mo	ky	to	ja	
me	to	di	nin	kė).

„Sten	giuo	si	 per	duo	ti	 ge	rą	ją	pa-
tir	tį	 vai	kams.	 Ge	riau	sias	 pa	vyz	dys	
mo	ki	niui	 yra	mo	ky	to	jo	 as	me	ny	bė.	
Jei	gu	pa	klaus	tų,	 ko	kia	 ta	vo	par	ti	ja,	
at	sa	ky	čiau:	ma	no	 par	ti	ja	 –	 vai	kai“	
(Re gi man tas Ka va liaus kas, Plun	gės	r.	

Al	sė	džių	gim	na	zi	jos	di	rek	to	riaus	pa	va	duo-
to	jas	ug	dy	mui).

„Esu	aukš	tai	tis,	mo	kan	tis	že	mai	čių	vai	kus.	Sie	kiu,	kad	
kiek	vie	nas	mo	ki	nys	pa	tir	tų	sėk	mę	pa	mo	ko	je,	ne	bū	ti	nai	da	ly	ki-

nę“	(Ne ri jus Me dei šis,	Šiau	lių	r.	Kur	šė	nų	Sta	sio	
An	glic	kio	mo	kyk	los	bio	lo	gi	jos	mo	ky	to	jas).

„Mo	ky	to	jas	 ir	mo	ki	nys	–	dvi	 ne-
at	sie	ja	mos	as	me	ny	bės.	Kai	mo	ky	to-
jas	 ran	da	ke	lią	 į	 vai	ko	 šir	dį,	 ga	li	ma	
nu	veik	ti	daug	gra	žių	dar	bų“	 (San dra  
Pa štuo ly tė, Kau	no	„Vy	tu	rio“	gim	na	zi-
jos	eko	no	mi	kos	mo	ky	to	ja	me	to	di	nin-

kė,	in	for	ma	ci	nių	tech	no	lo	gi	jų	vy	res	nio	ji	
mo	ky	to	ja).

„Kaip	api	bū	din	ti	ge	rą	mo	ky	to	ją?	Ga	li-
ma	 iš	var	dy	ti	daug	ge	bė	ji	mų	–	 iš	mok	tų,	
su	ras	tų,	įgy	tų,	bet	svar	biau	sia	–	įsi	klau-
sy	ti	 į	mo	ki	nį.	Mo	ki	nys	–	svar	biau	sia.	
Iš	 jo	 taip	 pat	mo	ko	mės“	 (Si mo nas  
Ša ba no vas, Lie	tu	vos	svei	ka	tos	moks-
lų	uni	ver	si	te	to	gim	na	zi	jos	ge	og	ra	fi	jos	
mo	ky	to	jas	me	to	di	nin	kas).

„Tvir	tai	 ti	kiu,	 kad	 švie	ti	mas	ne	 tik	
pa	ren	gia	gy	ve	ni	mui,	bet	ir	yra	pats	gy	ve	ni	mas.	
Dirb	da	ma	nuo	lat	mo	kau	si	iš	sa	vo	ug	dy	ti	nių“	(Ie va 
Anu žie nė,	 Kau	no	Ka	ra	liaus	Min	dau	go	 pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	
cen	tro	prak	ti	nio	mo	ky	mo	va	do	vė).

„Trokštu	dirbti	dėl	augančios	kartos	ir	
išprususios	bei	 sąmoningos	 visuome-
nės.	Dirbu	ne	sau,	o	dėl	kitų	ir	kitiems“	
(Aurelija Betingienė, Šilalės	Dariaus	
ir	Girėno	progimnazijos	istorijos	mo-
kytoja	metodininkė).

„Jei	gu	vai	kas	mo	kyk	lo	je	iš	moks	
spręs	ti	 pro	ble	mas,	 jis	 ne	no	rės	 emig-
ruo	ti,	jam	ne	rei	kės	mąs	ty	ti	apie	pa	si	trau-
ki	mą	iš	gy	ve	ni	mo.	Mo	kyk	lo	je	tu	ri	me	iš	mo	ky	ti	
gy	ven	ti“	(An ta nas Ka li naus kas, Aly	taus	Dzū	ki	jos	pa	grin	di	nės	
mo	kyk	los	fi	zi	kos	mo	ky	to	jas).

„Esu	įsi	ti	ki	nu	si,	kad	me	nas	ir	kul	tū	ra	yra	vals	ty	bės	pa	ma-
tas.	Ei	nu	šiuo	ke	liu,	ska	ti	nu	vai	kus	mu	zi	kuo	ti,	su	au	gu	siuo	sius	
įsi	lie	ti	į	ben	drą	veik	lą“	(In ga Vag no riū tė,	Drus	ki	nin	kų	Mi	ka	lo-
jaus	Kon	stan	ti	no	Čiur	lio	nio	me	no	mo	kyk	los	so	li	nio	dai	na	vi	mo,	
sol	fe	džio	mo	ky	to	ja).

„Ko	le	gos	yra	man	pa	sa	kę:	„Na,	jūs,	Dai	no	ra,	jau	ne	dir	ba	te,	
o	gy	ve	na	te	mo	kyk	lo	je.“	Ug	dy	mo	įstai	ga	man	yra	ta	vie	ta,	ku	rio	je	
trokš	tu	bū	ti,	mo	ky	to	jai	ir	mo	ki	niai	–	tie	žmo	nės,	su	ku	riais	no	riu	
ben	drau	ti,	ku	riems	sten	giuo	si	pa	dė	ti“	(Dai no ra Žu kaus kie nė,	
Ge	ne	ro	lo	Po	vi	lo	Ple	cha	vi	čiaus	ka	de	tų	li	cė	jaus	lie	tu	vių	kal	bos	
vy	res	nio	ji	mo	ky	to	ja).

„Ma	nau,	kad	su	bren	dau	tai	mi	si	jai	–	už	au	gin	ti	at	sa	kin	gus,	
do	rus,	lais	vai	mąs	tan	čius,	su	ma	nius	pi	lie	čius,	ku	rie	ga	lė	tų	kū-
ry	bin	gai	ug	dy	tis	ir	mo	ky	tis	vi	są	gy	ve	ni	mą“	(Ie va Gru žaus kai tė,	
Kau	no	lop	še	lio-dar	že	lio	„Žel	me	nė	lis“	so	cia	li	nė	pe	da	go	gė).

Koreikia,kadpuikiosmokytojųiniciatyvos,idėjos,nau-
jovėstaptųgyvenimotikrove,pasiektųkiekvienąvaiką?Apie
tai svajojo ir tamsavogyvenimąskyrė visųmūsųMokytoja
dr.M.Lukšienė.Tikriausiaireikiadidesniovalstybėsrūpesčio
ir dėmesio švietimui.Rūpesčio, kuris išlaisvintųnepriteklių
prispaustąpedagogųpotencialą.Valstybėsdėmesiostokamo-
kytojuiturbūtgrįžtarūpesčiostygiumimokiniui...Dr.M.Luk-
šienėspremijos laureatas įsipareigoja tęsti irplėtoti žymios
mokslininkės,pedagogėsidėjasbeidarbus.

PremijosskyrimorenginysŠMM:23jaunimokytojaitarsi
dalyvavodr.M.Lukšienėspamokoje.

Apie	dr.	M.	Lukšienės	premijos	laureatą	skaitykite	kitame	
numeryje.

JuozasŽiNeliS
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visisavaiptaleNtiNgi

Ko kių spe cia lių jų po rei kių vai kų yra Jū sų mo kyk lo je?
Yra	au	tis	tų,	ne	ma	žai	 tu	rin	čių	 in	te	lek	to	 su	tri	ki	mų	 (ypač	

ro	mų	vai	kai),	kai	ku	riems	nu	sta	ty	tas	vi	du	ti	nis	in	te	lek	to	su	tri-
ki	mas.	Jie	tu	rė	tų	lan	ky	ti	spe	cia	li	ą	ją	mo	kyk	lą,	bet	tė	vai	no	ri,	kad	
mo	ky	tų	si	čia.	Ne	ma	žai	vai	kų	tu	ri	emo	ci	nių	pro	ble	mų,	mo	ky	mo	si	
ne	ga	lią.	Dau	gy	bė	pra	di	nu	kų	lan	ko	si	pas	lo	go	pe	dą.	Pa	grin	dą	su-
da	ro	kom	plek	si	niai	su	tri	ki	mai:	su	vo	ki	mo,	dė	me	sio,	at	min	ties,	
pa	žin	ti	nių	pro	ce	sų	sun	ku	mai.	Bet	vi	si	vai	kai	yra	ge	ri,	ga	būs,	tu	ri	
sa	vo	ta	len	tą.	Ne	mėgs	tu,	kai	spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	vai	kus	va	di	na	
„ki	to	kiais“,	juk	mes	vi	si	esa	me	skir	tin	gi.

Kaip su jais dir ba te?
Kiek	vie	nas	mo	ky	to	jas	spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	vai	kams	ra	šo	

pri	tai	ky	tas	ar	ba	in	di	vi	du	a	li	zuo	tas	pro	gra	mas,	o	moks	lo	me	tų	
pa	bai	go	je	–	ug	dy	mo	si	pa	sie	ki	mus.	Tu	ri	me	kon	sul	ta	ci	nes	va-
lan	das	tė	vams,	pe	da	go	gams.	Mo	ky	to	jai	tu	ri	di	fe	ren	ci	juo	ti	pa-
mo	kos	tu	ri	nį.	Aš	jiems	siū	lau:	duo	ki	te	tą	pa	tį,	bet	ki	taip.	Jei	gu	
8–9	kla	sė	se	mo	ko	te	sin	tak	sės,	 spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	mo	ki	niui	
duo	ki	te	pa	pras	tes	nes	už	duo	tis,	 tu	rė	da	mas	sche	mą,	 jis	vis	ką	
at	liks	(pa	vyz	džiui,	su	ge	bės	sa	ki	ny	je	ras	ti	veiks	nį	 ir	ta	ri	nį).	Jei		
vai	kui	sun	kiai	se	ka	si	skai	ty	ti,	bet	tu	ri	at	lik	ti	tas	pa	čias	už	duo	tis	
kaip	 ir	kla	sės	drau	gai,	 jis	vis	ką	ra	šo	me	cha	niš	kai,	o	 tai	nė	ra	 
ge	rai.

dėmesysspecialiųjųporeikių
turintiemsmokiniams

Mo	kau	ma	te	ma	ti	kos,	ru	sų	ir	lie	tu	vių	kal	bų.	Kai	ku	rie	at-
ei	na	mo	ky	tis	is	to	ri	jos,	nes	jiems	su	dė	tin	ga	įsi	min	ti	da	tas,	daug	
me	džia	gos,	ku	rią	pa	de	du	„iš	lukš	ten	ti“.	Spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	tu	rin-
tiems	vai	kams	svar	biau	sia	dė	me	sys,	vė	liau	nuo	sek	lus,	de	ta	lus	
pa	aiš	ki	ni	mas,	di	fe	ren	cia	ci	ja.	Jie	mėgs	ta	sche	mas.	Jei	į	ma	no	
pa	mo	ką	at	ei	na	4	mo	ki	niai,	aš	tu	riu	di	fe	ren	ci	juo	ti	tu	ri	nį	–	vie	no	
at	min	tis	gir	di	mo	ji,	ki	to	re	gi	mo	ji,	o	įsi	sa	vin	ti	tu	ri	vi	si.

Pa	ste	biu,	kad	ne	re	tai	spe	cia	lu	sis	pe	da	go	gas	at	lie	ka	ko-
re	pe	ti	to	riaus	vaid	me	nį:	at	ei	na	vai	kas,	at	lie	ka	na	mų	dar	bus	ir	
ei	na	na	mo.	Tar	si	pail	gin	ta	gru	pė.	Spe	cia	lio	jo	pe	da	go	go	pa	rei	gos	
ki	to	kios	–	tu	ri	iš	mo	ky	ti	vai	ką	ir	pa	ro	dy	ti	mo	ky	to	jui,	kaip	su	juo	
dirb	ti	per	pa	mo	ką,	kar	tu	pa	ruoš	ti	me	džia	gą.

Kaip at ro do spe cia lių jų po rei kių mo ki niams skir tos pa mo-
kos?

Kaip	pa	vyz	dį	 pa	teik	siu	 lie	tu	vių	kal	bos	pa	mo	ką,	 ku	rios	
te	ma	„Pie	tūs“.	Mo	kė	mės	kil	mi	nin	ko	(„No	rė	čiau	ko?	Ar	ba	tos“)	ir	
įna	gi	nin	ko	(„Su	kuo?	Su	cuk	ru	mi“)	links	nių.	Su	da	riau	val	gia	raš	tį,	
kla	sė	je	„ati	da	rė	me“	ka	vi	nę:	su	sta	tė	me	sta	liu	kus,	stip	res	ni	vai	kai	
ta	po	pa	da	vė	jais,	o	sil	pnes	ni	tu	rė	jo	už	si	sa	ky	ti.	Tar	si	žai	di	mas,	bet	
kar	tu	 ir	mo	ko	ma	si.	Sil	pnes	nie	siems	 rei	kė	jo	su	si	ras	ti	 sriu	bai	
dar	žo	vių	–	 jie	ga	vo	puo	do	pie	ši	nu	ką	 ir	 tu	rė	jo	 įvar	dy	ti,	ko	kios	
dar	žo	vės	(taip	pat	pie	ši	nu	kai)	tik	tų.	Stip	res	nie	ji	ra	šė	tes	tą.	Pir	mai	
ir	ant	rai	gru	pei	sky	rė	si	pro	duk	tų	są	ra	šas:	vie	na	me	jų	dau	giau,	
at	spaus	din	ta	smul	kes	niu	šrif	u,	ki	to	šrif	as	stam	bes	nis,	ja	me	

Specialiųjųporeikiųturinčiųvaikų
nemažėja.Mokyklojejiemsirsujais
dirbantiemsmokytojamsturėtųpadėti
specialiejipedagogaibeipadėjėjai.
Tačiauneretaiįgūdžiųbeižinių
pastariesiemspritrūksta.Apietai
kalbamėssuVilniaus„Santaros“
gimnazijosirprogimnazijosspecialiąja
pedagoge,logopedeŽa na Ra ma naus kie ne.
Pašnekovėyraspecialiojougdymo
konsultantė,6-eriusmetusskaitėpaskaitas
Specialiosiospedagogikosirpsichologijos
centre,teikėmetodinępagalbąLietuvos
mokytojams,turisukaupusididžiulę
darbosuautistaispatirtį.Šiuometu
Ž.RamanauskienėyraŠvietimoir
moksloministerijosdarbo
grupiųnarė.
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tik	pa	grin	di	niai	pro	duk	tai.	Mo	ky	da	mie	si	per	žai	di	mą	nau	do	jo	me	
vien	kar	ti	nes	lėkš	tes	ir	dar	žo	vių	pa	veiks	lė	lius.	„Vi	rė	me“	ve	ge	ta-
riš	ką	sriu	bą,	kal	bė	jo	me	apie	svei	ką	mi	ty	bą.	Tai	gi	sten	gia	mės	
in	teg	ruo	ti	įvai	rių	sri	čių	ži	nias.

Nuo	sta	to	se	ra	šo	ma:	pa	dė	jė	jas	tu	ri	pa	dė	ti	vai	kui	pa	ra	šy	ti,	
jei	gu	 jis	ne	val	do	 ran	ky	tės,	o	aš	ma	nau,	kad	 tu	ri	pa	dė	ti	 vi	sa-
pu	siš	kai.	Esu	ka	te	go	riš	ka	bei	reik	li	sau	ir	ki	tiems.	Sie	kiu	ir	iš	
da	lies	pa	sie	kiau:	vai	kui	rei	kia	pa	aiš	kin	ti,	kad	su	pras	tų,	ką	rei	kia	
da	ry	ti.	Pa	dė	jė	joms	pa	ta	riu	 iš	 va	ka	ro	pa	si	ruoš	ti	 ki	tos	die	nos	
pa	mo	koms,	 nu	ma	ty	ti	 prie	mo	nes.	 Vai	kams	 rei	kia	 pa	aiš	kin	ti	
sche	mo	mis,	pa	veiks	lė	liais.	Ne	ma	niau,	kad	 jie	ne	ži	no,	pa	vyz-
džiui,	ką	reiš	kia	žo	dis	„trak	to	rius“.

Pa	dė	jė	jos	tu	ri	są	siu	vi	nius,	ku	riuo	se	kiek	vie	ną	kar	tą	ra	šo,	
kaip	se	kė	si	pa	mo	ka,	ko	kie	me	to	dai	bu	vo	tai	ky	ti,	kaip	vai	kas	el-
gė	si	ir	įsi	sa	vi	no	me	džia	gą,	žy	mi	pa	sta	bas.	Mo	ky	to	jų	pa	dė	jė	jos	
dir	ba	per	lie	tu	vių	ir	ru	sų	kal	bų,	ma	te	ma	ti	kos	pa	mo	kas.	Vie	nai	
mer	gai	tei	rei	kia	pa	gal	bos	per	 is	to	ri	jos	 ir	gam	tos	moks	lų	pa-
mo	kas.	Pa	de	da	me	 į	Lie	tu	vą	grį	žu	siems	emig	ran	tų	 vai	kams	
mo	ky	tis	lie	tu	vių	kal	bos.

Ste	biu,	 kaip	 dir	ba	ma	per	 pa	mo	kas,	 kon	sul	tuo	ju.	 Esu	
su	kau	pu	si	il	ga	me	tę	pa	tir	tį,	tu	riu	daug	įvai	rių	mo	ko	mų	jų	žai	di-
mų,	prie	mo	nių,	pa	aiš	ki	nu,	kaip	jo	mis	nau	do	tis.	Vie	ną	mer	gai	tę	
pa	dė	jė	ja	mo	kė	pa	žin	ti	laik	ro	dį.	Jau	pa	sie	kė	me,	kad	at	pa	žįs	ta	
va	lan	dą	ir	pu	sę	va	lan	dos.

Ar už ten ka tri jų pa dė jė jų?
Kol	kas	už	ten	ka,	bet	at	ei	ty	je	 tik	riau	siai	rei	kės	dau	giau,	

nes	 la	bai	 daug	 vai	kų	 tu	ri	 emo	ci	nių	 pro	ble	mų.	 Jie	ma	to	 tik	
kom	piu	te	rį,	 nuo	lat	pa	sa	ko	ja	apie	sa	vo	 žai	di	mus,	gy	ve	na	 ta-
me	pa	sau	ly	je.	Kol	pa	vyks	ta	įtrauk	ti	į	pa	mo	kos	veik	lą,	kar	tais	
pra	ei	na	10	mi	nu	čių.	Mo	ki	nys,	kai	vi	sas	dė	me	sys	su	telk	tas	į	jį,	
at	si	sklei	džia.	Kar	tais	man	at	ve	da	vai	kus,	ku	rie	pa	mo	ko	je	truk	do	
ki	tiems.	Ka	bi	ne	te	yra	sta	liu	kas,	suo	liu	kas,	jie	pa	sė	di,	pail	si,	o	
pas	kui	kar	tu	skai	to	me,	aiš	ki	na	mės	pa	mo	kos	te	mą.

Yra	vai	kų,	ku	rie	ne	ga	li	bū	ti	kla	sė	je	su	ki	tais,	pra	šo	si	iš	ei	ti	
į	at	ski	rą	pa	tal	pą.	Tu	ri	me	to	kią	mer	gai	tę,	su	ma	ni	mi	ar	pa	dė	jė	ja	
ji	mo	ko	si	pa	gal	in	di	vi	du	a	li	zuo	tą	pro	gra	mą.	Lai	ko	mės	Vil	niaus	
pe	da	go	gi	nės	 psi	cho	lo	gi	nės	 tar	ny	bos	 re	ko	men	da	ci	jų,	 jei	 jie	
pa	ra	šo	 „rei	kia	 spe	cia	lis	tų“	 (spe	cia	lio	jo	pe	da	go	go,	 lo	go	pe	do).	
Kryp	tin	gai	dirb	da	mi	mo	ki	niai	ga	li	pa	si	vy	ti	kla	sės	drau	gus:	re-
mian	tis	ge	ro	vės	ko	mi	si	jos	pro	to	ko	lu,	vie	nam	ber	niu	kui	pa	gal-
bos	per	an	glų	kal	bos	ir	ma	te	ma	ti	kos	pa	mo	kas	ne	be	rei	kia,	nes	
pa	sie	kė	rei	kia	mą	re	zul	ta	tą.	Ta	čiau	yra	ir	su	dė	tin	ges	nių	at	ve	jų.	
Pa	vyz	džiui,	vi	sus	me	tus	mo	ko	me	vai	ką	skai	ty	ti,	nes	jis	nie	kaip	
ne	įsi	me	na	rai	džių.	O	bū	dai,	me	to	dai	yra	įvai	rūs:	ir	kar	po	me,	ir	
ant	kė	džių	so	di	na	me	tą	rai	de	lę,	vis	kas	vyks	ta	žai	di	mo	for	ma,	
kad	tik	mo	ki	nys	ga	lė	tų	įsi	min	ti.

Neformaliojošvietimoreikšmė

Di de lę sa vo dar bo da lį ski ria te po pa mo ki nei veik lai. Ko kia 
ji ir ko dėl spe cia lių jų po rei kių vai kams to kia rei ka lin ga?

Nuo	lat	da	ly	vau	ja	me	įvai	riuo	se	kon	kur	suo	se,	pro	jek	tuo	se,	
su	vai	kais	pie	šia	me,	ku	ria	me	dar	be	lius,	ren	ka	me	lab	da	rą,	ve-
ža	me	ją	į	se	ne	lių	na	mus,	ki	tas	įstai	gas,	ten	kon	cer	tuo	ja	me.	Per	
už	kla	si	nę	veik	lą	vai	kai	mo	bi	li	zuo	ja	si,	ga	li	at	ras	ti	sa	ve.	Jiems	tai	
pa	tin	ka.	Ma	tau,	kaip	vai	kai	kei	čia	si	ga	vę	ga	li	my	bę	at	si	skleis	ti.	
Nie	ka	da	ne	skirs	tau	mo	ki	nių:	gal	būt	stip	res	niam	duo	du	su	dė	tin-
ges	nį	vaid	me	nį,	ku	ria	me	dau	giau	žo	džių,	bet	nie	ka	da	nuo	ša	ly	je	
ne	pa	lie	ku	sil	pnes	nių	jų	–	vi	siems	su	tei	kiu	ga	li	my	bę	pa	si	ro	dy	ti.

Ko kią ver ti ni mo sis te mą nau do ja te?
Esu	su	kū	ru	si	ver	ti	ni	mo	sis	te	mą:	mo	ki	niai	pa	tys	ver	ti	na	

sa	vo	ži	nias	(pra	di	nu	kai	spal	vo	tais	lip	du	kais,	vy	res	nie	ji	ba	lais	nuo	
1	iki	3),	ska	ti	nu	juos	tai	da	ry	ti	ob	jek	ty	viai,	vė	liau	ra	šau	pliu	są	 
ar	ba	mi	nu	są,	ve	da	me	vi	dur	kį	ir	mo	ky	to	jas	įra	šo	pa	žy	mį.	Taip	
ben	dra	dar	biau	ja	me	su	mo	ky	to	ju	 ir	 lei	džia	me	vai	kui	 pa	čiam	
įsi	ver	tin	ti.

Au tis tiš ki vai kai daž nai sun kiai ben drau ja, vis ko bi jo... Kaip 
su jais ben drau ja te ir dir ba te?

To	kiam	vai	kui	rei	kia	pa	punk	čiui	su	ra	šy	ti	struk	tū	rą:	šian-
dien	mes	su	ta	vi	mi	at	lik	si	me	to	kias	už	duo	tis,	mo	ky	si	mės	ši	tų	
da	ly	kų.	Tą	la	pą	(ga	li	bū	ti	sche	ma,	pa	veiks	lė	liai)	pri	va	lo	tu	rė	ti	prie	
sa	vęs,	nes	jo	ne	ri	mo	ly	gis	la	bai	aukš	tas.	Vi	sa	da	mo	ky	to	jams	
per	se	mi	na	rus	kar	to	ju	–	 iš	anks	to	už	ra	šy	ki	te	ar	nu	brai	žy	ki	te	
pa	mo	kos	struk	tū	rą.	To	kiam	vai	kui	ji	rei	ka	lin	ga:	tu	ri	ži	no	ti,	kas	
vyks	vė	liau,	ta	da	jau	sis	ra	mus.	Tik	ram,	ne	kal	ban	čiam,	sa	vy	je	
už	si	sklen	du	siam	au	tis	tui	rei	kia	iki	50	kor	te	lių,	kaip	nu	ei	ti	nuo	
mo	kyk	los	iki	na	mų	ar	ba	kaip	nu	si	pirk	ti	duo	nos.	Mū	sų	įstai	go	je	
to	kių	vai	kų	nė	ra,	bet	tu	ri	me	to	kių,	ku	rie	jau	čia	si	vie	ni	ši,	at	skir	ti,	
jiems	rei	kia	ati	tin	ka	mo	dė	me	sio.	Tad	vi	sa	da	sa	kau	pa	dė	jė	joms,	
kad	bū	tų	ne	to	li	 to	 vai	ko,	bū	ti	nai	 sa	ky	tų:	 „Da	bar	mes	ei	na	me	
į	 val	gyk	lą,	 val	go	me,	 vė	liau	nu	si	ne	ši	me	 in	dus,	 tada	ei	si	me	 į	 
ko	ri	do	rių...“

mokytojųpadėjėjai

Vie nam pe da go gui, ypač jei kla sė je yra ke li vai kai, ku riems 
rei kia pa gal bos, per pa mo ką dirb ti sun ku. Koks mo ky to jo 
pa dė jė jo vaid muo?

Mū	sų	mo	kyk	lo	je	yra	3	mo	ky	to	jų	pa	dė	jė	jos	(ru	sų	kal	bos,	
kū	no	kul	tū	ros	 ir	 is	to	ri	jos),	bet	 joms	dar	 trūks	ta	 įgū	džių,	kaip	
rei	kė	tų	dirb	ti	su	to	kiais	vai	kais.	 Nukeltaį19p.
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Iš	Šal	či	nin	kų	per	kal	ne	lius	vin	giuo	jan	tis	ke	lias	pa	si	šo	ki-
nė	da	mas	grei	tai	įsu	ko	į	Die	ve	niš	kių	mies	te	lį,	kur	di	de	lių	me	džių	
ūks	mė	je	pri	sig	lau	du	si	daug	kar	tų	pa	va	di	ni	mą	kei	tu	si	Die	ve-
niš	kių	tech	no	lo	gi	jų	ir	ver	slo	mo	kyk	la.	Šio	je	įstai	go	je	ren	gia	mi	
kai	mo	vie	to	vei	rei	ka	lin	gi	spe	cia	lis	tai.	Čia	ga	li	ma	mo	ky	tis	bai	gus	
de	šimt	kla	sių	–	tech	ni	kos	prie	žiū	ros	ver	slo	dar	buo	to	jo	ir	vi	rė	jo	
spe	cia	ly	bių,	bai	gus	dvy	li	ka	kla	sių	rink	tis	tech	ni	kos	prie	žiū	ros	
ver	slo	dar	buo	to	jo,	vi	rė	jo,	kir	pė	jo,	kai	mo	tu	riz	mo	or	ga	ni	za	to	riaus	
mo	ky	mo	pro	gra	mas,	o	dar	ne	tu	rint	pa	grin	di	nio	iš	si	la	vi	ni	mo	–	
ap	dai	li	nin	ko	 (sta	ty	bi	nin	ko),	 tech	ni	kos	šalt	kal	vio	 re	mon	ti	nin-

darbaiirviltys– 
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ko	 spe	cia	ly	bes.	Mo	ki	niai	
mo	ko	si	 tre	jus	ar	ba	dve	jus	
me	tus,	o	no	rin	tys	mo	ky	tis	
trum	piau	ga	li	baig	ti	trak	to-
ri	nin	kų	ir	ūki	nin	kų	kur	sus.

Be	si	šne	ku	čiuo	da-
mos	su	pro	jek	tų	va	do	ve	ir	
so	cia	li	ne	 pe	da	go	ge	Li	gi	ta	
Ra	de	vič	bei	vi	rė	jo	spe	cia	ly-
bės	mo	ki	ne	Bar	ba	ra	Ber	na-
to	vič,	pa	su	ko	me	į	mo	ky	to	jų	
kam	ba	rį,	 kur	 su	 pe	da	go-
gais	pa	si	da	li	jo	me	min	ti	mis	apie	kai	mo	pro	fe	si	nės	mo	kyk	los	
rei	ka	lus.	 Jo	je	šiuo	me	tu	mo	ko	si	 260	mo	ki	nių.	Šie	met	 įsto	jo	
134.	Pa	sie	nio	kraš	te	su	si	mai	šiu	sios	tau	tos,	kal	bos	ir	re	li	gi	jos,	
tad	čia	su	si	kal	ba	ma	tri	mis	kal	bo	mis:	lie	tu	vių,	ru	sų	ir	len	kų.	Pa-
mo	kos	vyks	ta	lie	tu	vių	kal	ba.	Kaip	se	ka	si	to	kio	je	įvai	ria	kal	bė	je	
mo	kyk	lo	je,	klau	siu	lie	tu	vių	kal	bos	mo	ky	to	jos	In	gos	Sa	la	vei.

Mo	ky	to	ja	at	sklei	džia,	kad	nė	ra	leng	va,	nes	iš	įvai	rio	mis	
kal	bo	mis	 šne	kan	čių	kai	mo	vie	to	vių	 at	ėju	sio	 jau	ni	mo	ži	nios	
la	bai	kuk	lios.	Ne	vi	sa	da	ir	eg	za	mi	ną	iš	lai	ko,	nors	mo	ko	si	daug	
ir	nuo	šir	džiai.	Mo	ky	to	ja	sten	gia	si,	kad	mo	ki	niai	iš	mok	tų	tai	syk-
lin	gai	ir	be	klai	dų	pa	ra	šy	ti	sa	vo	biog	ra	fi	ją,	už	pil	dy	ti	pra	šy	mus,	
pra	si	plės	tų	 jų	 vie	šo	sios	kal	bos	 žo	dy	nas,	 o	 svar	biau	sia,	 kad	
ne	be	bi	jo	tų	kny	gos...

Vai	kai	į	šią	mo	kyk	lą	daž	nai	at	ei	na	pe	da	go	giš	kai	ap	leis	ti,	
ne	pa	si	ti	kin	tys	sa	vi	mi,	už	si	da	rę.	Be	si	mo	ky	da	mi	 jie	su	stip	rė	ja,	
pa	ge	rė	ja	sa	vęs	ver	ti	ni	mas.	Be	veik	vi	są	 lai	ką	mo	ky	to	jai	dir	ba	
in	di	vi	du	a	liai	su	kiek	vie	nu	mo	ki	niu,	gal	būt	to	dėl	mo	kyk	lą	bai	gia	
apie	80	proc.	įsto	ju	sių	jų.

Svar	biau	sia	 –	 ug	dy	ti	 pa	si	ti	kė	ji	mą	 sa	vo	 jė	go	mis.	Mo-
kyk	lo	je	 vei	kia	ne	 tik	 kul	tū	ros,	 spor	to	klu	bai,	 bet	 ir	me	ni	nės	
kal	vys	tės	bū	re	lis,	ku	riam	va	do	vau	ja	pro	fe	si	jos	mo	ky	to	jas	Ra-
ši	tas	Sad	re	je	vas.	Jis	mo	ko	su	vi	ri	ni	mo	ir	kal	vys	tės	tech	no	lo	gi	jų	
pa	slap	čių.	Mo	ky	to	jas	ro	do	per	kal	vys	tės	kū	ry	bi	nius	ple	ne	rus	
bei	už	si	ė	mi	mus	su	kur	tus	dir	bi	nius	ir	šil	tai	pa	sa	ko	ja	apie	sa	vo	
mo	ki	nius.	Da	bar	 re	tai	 ten	ka	kaus	ty	ti	 ar	klius,	 ta	čiau	ma	din	gi	
kal	ti	niai	ži	bin	tai,	var	tai,	kry	žiai,	ži	di	nių	ak	se	su	a	rai.	Dirb	da	mi	su	
nuo	šir	džiu	pe	da	go	gu,	mo	ki	niai	įsi	ti	ki	na,	kad	tik	dar	bą	my	lin	čios	
ran	kos	ku	ria	ste	buk	lus.	Mo	ky	to	jas	glos	to	nau	jus	prie	tai	sus	ir	
džiau	gia	si,	kad	da	bar	dar	bas	ta	po	spar	tes	nis.

Drau	ge	su	in	ži	nie	re	Bo	že	na	Šeš	ko	pa	su	ko	me	į	ap	lin	kos	
di	zai	no	ir	flo	ris	ti	kos	mo	ky	to	jos	Ve	ros	Fi	li	po	vič	žo	ly	nais	kve	pian	tį	
ka	bi	ne	tą.	Daug	gė	lių	ji	už	si	au	gi	na	pa	ti,	ki	tas	su	ren	ka	Die	ve	niš	kių	
apy	lin	kė	se.	Mo	ky	to	ja	mo	ko	riš	ti	ver	bas,	pin	ti	įvai	rius	pro	gi	nius	
vai	ni	kus,	gra	žin	ti	ap	lin	ką.	Ji	sten	gia	si,	kad	jau	ni	mas	su	si	pa	žin	tų	
su	se	nai	siais	ama	tais.	Ka	bi	ne	te	„skrajoja“	šiau	di	niai	so	dai,	kabo	
vai	ni	kai,	va	zo	se	sto	vi	ver	bos.

Vaikš	to		me	po	pui	kiai	 su	tvar	ky	tą	mo	kyk	los	 te	ri	to	ri	ją,	 o	

Profesinėse mokyklose
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Ko kie di džiau si Jū sų mo ki nių pa sie ki mai? Ko kius ren gi nius 
iš skir tu mė te kaip įsi min ti niau sius?

Šio	je	mo	kyk	lo	je	dir	bu	antrus	me	tus.	Anks	čiau	18	me	tų	
dir	bau	Vil	niaus	Alek	san	dro	Puš	ki	no	vi	du	ri	nė	je	mo	kyk	lo	je,	ten	su	
spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	tu	rin	čiais	mo	ki	niais	kon	kur	se	„Ga	liu	aš,	ga	li	
ir	tu“	lai	mė	jo	me	tre	či	ą	ją	vie	tą:	lip	dė	me	skulp	tū	rą,	ją	ap	ra	šė	me.	
2013	m.	ma	no	mo	ki	nė	au	tis	tė	ta	po	kon	kur	so	„Ne	at	ras	ti	ta	len-
tai“	lau	re	a	te.	Ji	dai	na	vo,	o	aš	sė	dė	jau	ša	lia	sce	nos	ir	kar	to	jau:	
„Žiū	rėk	į	ma	ne“,	ki	taip	ji	ne	bū	tų	pa	dai	na	vu	si.	Daž	nai	da	ly	vau-
ja	me	pie	ši	nių	kon	kur	suo	se.	Ne	vel	tui	 pie	ši	mas	yra	ge	riau	sia	
te	ra	pi	ja.	Moks	li	nin	kai	mik	čio	jan	čiam	vai	kui	sa	ko:	„Nu	piešk	sa	vo	
mik	čio	ji	mą“,	 jis	nu	pie	šia	ak	me	nu	ką	ger	klė	je.	Kai	pra	de	da	me	
nau	ją	te	mą,	daž	nai	mo	ki	niams	siū	lau	pieš	ti.	Jei	gu	tai	pa	sa	ka,	
nag	ri	nė	ja	me	da	li	mis,	po	tru	pu	tį.	Pir	miau	sia	per	skai	to	me,	aiš-
ki	na	mės,	at	sa	ko	me	 į	klau	si	mus,	pas	kui	vai	kai	pie	šia:	vie	nas	
so	dą,	ki	tas	na	mą,	tre	čias	ke	lią	ar	jū	rą,	ta	da	iš	ka	bi	na	me	pie	ši	nius	
ei	lės	tvar	ka	ir	pa	sa	ko	ja	me	–	taip	ug	do	me	riš	lią	kal	bą,	žo	dy	ną.

Moks	lo	me	tų	pa	bai	go	je	mū	sų	ug	dy	mo	 įstai	go	je	 vy	ko	
Me	nų	sa	vai	tė,	per	te	at	ro	die	ną	spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	tu	rin	tys	vai-
kai	vai	di	no	spek	tak	lį	„Pie	me	nė	liai	su	grįž	ta“.	Mo	ki	niai,	ku	riems	
sun	kiau	se	ka	si	skai	ty	ti	ir	ra	šy	ti,	dai	na	vo,	vai	di	no,	ne	gai	lė	da	mi	
lai	ko	pie	šė,	kū	rė	kau	kes	ir	de	ko	ra	ci	jas.	Taip	bu	vo	la	vi	na	ma	jų	
mo	to	ri	ka,	kruopš	tu	mas,	kar	tu	tai	tar	si	te	ra	pi	ja,	po	il	sis,	ga	li	my-
bė	nu	rim	ti.	Ruoš	da	mie	si	 ren	gi	niui	vai	kai	su	si	drau	ga	vo,	 jau	tė	
at	sa	ko	my	bę.	Mū	sų	įstai	go	je	mo	ko	si	 įvai	rių	tau	ty	bių	mo	ki	nių,	
to	dėl	spek	tak	lis,	ku	ria	me	daug	tau	to	sa	kos	ele	men	tų,	pa	dėjo	
mo	ky	tis	lie	tu	vių	kal	bos,	pa	pil	dė	pa	mo	ko	se	gau	na	mas	ži	nias	ir	
įgū	džius.	Vai	kų	gy	ni	mo	die	nos	pro	ga	vai	di	nu	siems	mo	ki	niams	
suor	ga	ni	za	vau	ke	lio	nę	į	Tra	kus,	plau	kė	me	gar	lai	viu	ir	jie	pa	tys	
pra	dė	jo	dai	nuo	ti	dai	nas	iš	spek	tak	lio,	klau	si	nė	jo	ma	nęs,	ką	vai-
din	si	me	šiais	moks	lo	me	tais.	Tai	ro	do,	kad	vai	kams	to	kia	veik	la	 
pa	tin	ka.
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di	rek	to	rė	pa	sa	ko	ja	apie	sa	vo	darbš	tų	25	pe	da	go	gų	ko	lek	ty	vą,	
ben	druo	me	nės	dar	bus,	plėt	ros	pla	nus.	Įstai	go	je	vyks	ta	na	tū	ra	li	
pe	da	go	gų	kai	ta,	at	ei	na	jau	ni	mo	–	kar	tos	vie	na	ki	tą	pa	pil	do.	Iš-
lai	ko	mas	sta	bi	lus	pri	ėmi	mas.	Mo	kyk	lo	je	ren	gia	mos	at	vi	rų	du	rų	
die	nos,	kon	kur	sai	ir	var	žy	bos,	tra	di	ci	niai	ir	ne	tra	di	ci	niai	ren	gi	niai	
bei	pro	jek	tai,	ku	rie	at	vi	ri	vi	sai	Šal	či	nin	kų	ra	jo	no	ben	druo	me-
nei,	 ug	dy	mo	 ins	ti	tu	ci	joms,	Dar	bo	bir	žos	klien	tams.	Kas	met	
or	ga	ni	zuo	ja	mas	et	no	kul	tū	ri	nis	pro	jek	tas	 „Die	ve	niš	kės	kal	vių	
vi	jo	se“:	 į	mo	kyk	lą	5–10	die	nų	su	plūs	ta	būrys	ama	ti	nin	kų	bei	
meist	rų	iš	vi	sos	Lie	tu	vos	ir	kai	my	ni	nių	ša	lių,	o	dar	bo	re	zul	ta-
tais	puo	šia	ma	ap	lin	ka,	edu	ka	ci	nės	erd	vės.	Di	rek	to	rė	pa	si	da	li	ja	
mo	kyk	los	at	ei	ties	vi	zi	ja	–	nuo	2017	m.	rug	sė	jo	bus		kviečiama	
mo	ky	tis	 8	nau	jų	pro	fe	si	jų.	Drau	ge	 su	ki	to	mis	 re	gio	ni	nė	mis	
mo	kyk	lo	mis	 ren	gia	ma	nau	ja	mo	du	li	nė	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	
pro	gra	ma,	pri	tai	ky	ta	iš	skir	ti	nai	kai	mo	vie	to	vių	jau	ni	mui	ir	gy-
ven	to	jams,	pa	si	ry	žu	siems	sa	va	ran	kiš	kai	kur	ti	sau	dar	bo	vie	tas	
ir	pra	gy	ven	ti	 iš	ne	tra	di	ci	nių,	se	nų	jų	ver	slų	bei	ama	tų.	Va	do	vė	
ti	ki,	kad	iki	2020-ųjų	da	lis	mo	ko	mų	jų	pa	sta	tų	bei	dirb	tu	vių	bus	
re	konst	ruo	ti,	re	no	vuo	ti	tiek	iš	ES	struk	tū	ri	nių,	tiek	iš	vals	ty	bi	nių	
lė	šų	ir	pri	tai	ky	ti	at	si	nau	ji	nan	čiam	bei	vis	po	pu	lia	rė	jan	čiam	mo-
ky	mo	pro	ce	sui.	Mo	ky	to	jų	dar	bo	gru	pė	su	ar	chi	tek	tais	pa	ren	gė	
ori	gi	na	lią	dirb	tu	vių	at	sta	ty	mo	ga	li	my	bių	stu	di	ją,	ku	rio	je	iš	orės	

ir	vi	daus	di	zai	no	pri	ori	te	tus	pa	dik	ta	vo	pa	gar	ba	au	ten	tiš	kiems	
Die	ve	niš	kių	kraš	to	me	di	nės	sta	ty	bos	prin	ci	pams	–	juk	mo	kyk	la	
yra	Die	ve	niš	kių	is	to	ri	nio	re	gio	ni	nio	par	ko	te	ri	to	ri	jo	je!

Di	rek	to	rė	sa	ko:	„Mes	at	vi	ri	hu	ma	nis	ti	nėms	ug	dy	mo	idė-
joms	ir	prak	tiš	kai	ro	do	me	mo	ky	mo	si	vi	są	gy	ve	ni	mą	nuo	sta	tas.	 
Ta	čiau	gai	la,	 kad	dau	gu	ma	mo	ki	nių	ne	su	lau	kia	ma	te	ria	li	nio	
pa	lai	ky	mo	iš	daž	nai	skur	džiai	ar	dėl	ne	pa	kan	ka	mų	so	cia	li	nių	
įgū	džių	ne	rū	pes	tin	gai	gy	ve	nan	čių	šei	mų,	tad	ne	ga	li	už	si	tik	rin	ti	
oraus	ir	so	taus	gy	ve	ni	mo,	kol	mo	ko	si	mo	kyk	lo	je.	Juk	sti	pen	di	ja	
yra	men	ka...	Kai	ku	rie	iki	vė	ly	vo	ru	dens	dir	ba	pas	ūki	nin	kus,	kad	
pra	gy	ven	tų.	Ne	džiu	gi	na	ir	tai,	kad	per	bai	gia	mą	ją	prak	ti	ką	tik	iš	
ke	le	to	Šal	či	nin	kų	ra	jo	no	darb	da	vių	mo	ki	niai	(vė	liau	ir	vi	sa	ver	čiai	
dar	bo	rin	kos	da	ly	viai)	ga	li	pa	si	mo	ky	ti	dar	bo	kul	tū	ros,	są	ži	nin	gų	
dar	bo	san	ty	kių,	pa	gar	bos	kas	die	niam,	žmo	gaus	es	mę	ir	ver	tę	
iš	ryš	ki	nan	čiam	dar	bui.“

Ei	na	me	mo	kyk	los	ko	ri	do	riais,	ma	tau	ide	a	lią	šva	rą,	kuk	lų	
in	ter	je	rą	ir	mąs	tau,	ko	dėl	ši	įstai	ga,	pa	sta	ty	ta	1963	m.,	ne	pa	te	ko	
nė	į	vie	ną	re	no	va	ci	jos	pro	jek	tą?	Juk	mo	kyk	la	stip	ri	sa	vo	tu	ri	niu,	
ne	pa	sa	ky	si,	kad	ji	Die	vo	už	mirš	ta.	Grei	čiau	pa	ties	Die	vo	glo	bo-
ja	ma	ir...	jau	sep	ty	ne	rius	me	tus	va	do	vau	ja	ma	žmo	gų	my	lin	čios	
di	rek	to	rės	Ilonos	Še	die	nės.

ReginaJakUČiŪNaitė
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Šiems vai kams itin rei ka lin gas tė vų dė me sys, pa gal ba. Kaip 
dir ba te su tė vais, ko juos mo ko te?

Tu	ri	me	klu	bą	„Mes	ga	lim“.	Spe	cia	lių	jų	po	rei	kių	 tu	rin	čių	
vai	kų	tė	vai	su	si	ren	ka	kar	tą	per	tris	mė	ne	sius.	Jie	gau	na	kva-
li	fi	kuo	tą	pa	gal	bą,	kar	tu	su	so	cia	li	ne	pe	da	go	ge,	psi	cho	lo	ge	pa-
ren	gia	me	už	duo	čių.	Vė	liau	ger	da	mi	ar	ba	tą	ar	ka	vą	kal	ba	mės,	
tė	vai	vie	ni	ki	tiems	iš	si	pa	sa	ko	ja,	dai	nuo	ja	me,	žai	džia	me.	Pa	kei	tę	
ap	lin	ką	 jie	 vi	sai	 ki	taip	 jau	čia	si.	 Vie	ni	 su	ki	tais	kon	sul	tuo	ja	si,	
ko	kie	jų	at	ža	lų	pa	sie	ki	mai,	o	mes	nu	ro	do	me,	kaip	kryp	tin	gai	
rei	kė	tų	mo	ky	ti,	ug	dy	ti	vai	kus:	ne	šauk	ti,	pa	dė	ti,	pri	im	ti	to	kius,	
ko	kie	yra,	ne	baus	ti,	jei	jie	lė	tes	ni,	pras	čiau	mo	ko	si.	To	kį	klu	bą	
tu	rė	jau	anks	tes	nė	je	dar	bo	vie	tė	je,	idė	ją	at	si	ne	šiau	ir	čia.	Ži	no-
ma,	rei	kė	tų	dau	giau	su	si	ti	ki	mų.	Po	jų	tė	vai	dė	ko	ja	už	ga	li	my	bę	
pa	ben	drau	ti,	 su	ži	no	ti,	 kaip	pa	dė	ti	 vai	kui.	 Yra	 ir	 la	bai	 ge	rų,	 ir	
pro	ble	miš	kų	šei	mų.	Su	ro	mų	tau	ty	bės	vai	kais	sudė	tin	ga,	bet	
ir	juos	įtrau	kia	me	į	veik	lą.	

O kaip ki ti vai kai kla sė je re a guo ja į spe cia lių jų po rei kių tu-
rin čius vai kus? Nė ra pa ty čių?

Pa	ty	čių	ne	pa	ste	biu,	be	to,	ne	leis	čiau.	Ži	no	ma,	tu	ri	daug	
dirb	ti	 tė	vai,	mo	ky	to	jai.	Tė	vams	per	su	si	rin	ki	mus	la	bai	gra	žiai	
pa	aiš	ki	na	ma,	kad	yra	vai	kų,	ku	rie	ne	spė	ja	dirb	ti	kar	tu	su	kla	se.	
Bet	jie	ne	truk	do	ki	tiems,	jei	gu	už	duo	tys	di	fe	ren	ci	juo	tos.	Kar	tais	
net	gi	siū	lo	me	ga	bes	niems	vai	kams	dirb	ti	po	ro	je,	ko	man	do	je	su	
tais,	ku	riems	sun	kiau	se	ka	si,	pa	aiš	kin	ti	jiems,	pa	dė	ti.	Taip	pat	
su	lau	kiu	pa	gal	bos	iš	gim	na	zis	tų.

Lin kė da ma sėk mės ir nau jų idė jų, dė ko ju už po kal bį.

DovilėŠileikytė
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