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	 Švietimo	ir	mokslo	ministrė	A.	Pitrėnienė:	
„Stiprinti	mokytojų	bendruomenę	–	tai	pagrindinis	
rengiamos	mokytojo	profesijos	prestižo	didinimo	
programos	tikslas.“

Telšių	rajono	Nevarėnų	pagrindinė	mokykla 

Čia	praeitis	sutinka	ateitį

4 p.

Naujųjų mokslo metų 
išvakarėse...

	 2016	m.	atnaujinami	209	švietimo	
įstaigų	pastatai.	Tam	iš	Valstybės	investicijų	
programos	skirta	per	27,6	mln.	eurų.	Atnaujinama	
11	švietimo	įstaigų	sporto	aikštynų.	Valstybinių	
profesinio	mokymo	įstaigų	bendrabučiams	
atnaujinti	šiais	metais	skirta	1	mln.	eurų.

3 p.

11 p.	 					Habil.	dr.	S.	Sidaras,	Krasnojarsko	
lituanistinės	mokyklėlės	„Saulutė“	mokytojas:	
„<...>	jei	gali	rinktis,	nesirink	lengviausio	kelio.“
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Gerintimokinių 
pa sie ki mus –  
stiprintimokytojų 
bendruomenę ����������������������������������������������3



Svar biau si dar bai  
praėjusiaismokslo 
me tais ir ar ti miau si  
planai ��������������������������������������������������������������������������������������4



Jauniejimokytojaikeičia
mokyklosveidą ���������������������������������������6

Metų mokytojai             

Nuobaltųpuodeliųiki
Metųmokytojo ������������������������������������������8
„Mokiniai privalo gauti pačias kokybiš
kiausias ugdymo(si) paslaugas. Pabrėžiu 
ne galutinį rezultatą, kuris, be abejo, yra 
labai svarbus, bet kiekvieno mokinio 
kaip asmenybės ūgtį.“   
Metų mokytojas D. Vasiliauskas



Jeigalirinktis,nesirink
lengviausiokelio �����������������������������10

Edu ka ci nių erd vių ap žiū ra-kon kur sas

Turimekuodidžiuotis �����12

Profesijos mokytojas

Sėkmėsreceptas�������������������������14



„Veskvaiką 
sėkmėslink“ �����������������������������������������������16
„Klausykitės vaiko, neužgožkite savo 
prisiminimais (kai buvau mažas, susi
dūriau su panašia problema, elgiausi 
šitaip), patarimais, taip nustojate klau
sytis, pradedate interpretuoti. Suteikite 
galimybę laisvai reikšti emocijas –  
parodykite pavyzdį, kaip tai daryti.“  
Dr. M. Danino 

Mielieji mokytojai ir 
švietimo darbuotojai,
sveikinu  Jus Rugsėjo 1-osios proga!

Mokslo metų pradžios šventė vėl kviečia švietimo 
bendruomenę – mokinius, mokytojus, tėvus – kibti 
į bendrus darbus, kurių sėkmė priklauso nuo visų  
nuoširdžios bendrystės ir darnos.

Mokykloje ugdomos pamatinės žmogaus vertybės: 
draugiškumas ir meilė Tėvynei, pilietiškumas, pareigos  
ir atsakomybės jausmas. Joje skleidžiasi pažinimo  
džiaugsmas ir kūrybiškumo laisvė.

Augantį  jauną žmogų mokykloje lydi mokytojo akys.
Mielieji mokytojai, dėkoju už Jūsų profesionalumą, 

pastangas ir kantrybę dirbant su kiekvienu mokiniu. 
Dėkoju už tai, kad, ugdydami kitus, patys augate ir 
tobulėjate.

Linkiu, kad šie mokslo metai būtų naujų, prasmingų 
ir išsipildančių idėjų, didelės sėkmės metai. Tegul nuo 
šio rugsėjo mūsų mokyklose būna dar daugiau vienybės 
ir darnos, daugiau mūsų širdžių šilumos.

Švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė
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Sto vė da mi ant nau jų jų moks lo me tų 
slenks čio (švie ti mo ben druo me nei Rug
sė jo 1oji pri lygs ta tik riems Nau jie siems 
me tams), su si dė lio ja me pla nus ir lū kes
čius. Kiek vie nas klau sia me, kas bus nau jo, 
kaip dirb si me, ko kius tiks lus sau kel si me. 
Apie nau juo sius moks lo me tus kal bi na
me švie ti mo ir moks lo mi nist rę Aud ro nę 
Pit rė nie nę.

Kas met kal ba me apie mo ki nių pa sie ki mus. 
Juos ge rin ti yra vie nas iš švie ti mo pri ori te tų. Kas 
nu ma to ma nau jo šio je sri ty je? O gal... už ten ka 
to, ką tu ri me?

Daug ke liau ju po Lie tu vos mo kyk las, lan
kau si ma žiau sių mies te lių švie ti mo įstai go se. 
Kai kur gir džiu: mo ki niai ne no ri mo ky tis, 
jais ne si rū pi na tė vai, ką mes ga li me pa da
ry ti? Ki tur at virkš čiai: mo ky to jai jaus tų si 
ne pa to giai, jei ug dy ti niai ne įsto tų į ne mo
ka mas aukš tų jų mo kyk lų stu di jas, tad da ro 
vis ką, kad tik jie pa siek tų ge riau sią re zul ta tą.

Tarp tau ti niai mo ki nių pa sie ki mų ty
ri mai ro do, kad Eu ro po je esa me stip rūs 
vi du ti nio kai. Pa grin di nio ug dy mo pa sie
ki mų pa tik ri ni mo re zul ta tai ir gi vi du ti niai: 
2016 m. lie tu vių gim to sios kal bos ša lies 
vi dur kis yra 6,5, ma te ma ti kos – 5,7 balo. 
Da liai vai kų tik rai trūks ta mo ty va ci jos. 
Kai ku riais ne si rū pi na tė vai. Bet ar ne 
mo kyk los sie kis kiek vie nam su teik ti vis
ką, ką ga li me ge riau sio? Bė da ne ta, kad 
esa me vi du ti nio kai, pro ble ma – kad apie 
pu sę mo ki nių (pen kio lik me čių) ne pa sie kia 
pa grin di nio skai ty mo, ma te ma ti nio raš tin
gu mo lyg mens (PI SA 2012 m. duo me nys).

Šiais me tais pra dė jo me vyk dy ti pro jek tą 
„Ini cia ty va sa vi val dy bėms“. Jo tiks las – 
su teik ti pro fe sio na lią pa gal bą mo kyk loms, 
ku rio se ug dy ti nių pa sie ki mai že mes ni. 
Mo kyk las ir sa vi val dy bes kon sul tuo ja 
eks per tai: Na cio na li nio eg za mi nų cen tro 
at sto vai, Lie tu vos mo kyk lų va do vai, psi
cho lo gai, ki ti spe cia lis tai, nag ri nė jan tys 
že mų mo ki nių pa sie ki mų prie žas tis. Mi
nis te ri jo je ir re gio nuo se ug dy mo įstai gų 
va do vams nuo lat vyks ta kon sul ta ci jos, 
kaip ge rin ti pa sie ki mus, mo kyk los da li
ja si sa vo pa tir ti mi. Sie kia me per tvar ky ti 
pe da go gų kva li fi ka ci jos kė li mo sis te mą, 
kad ji bū tų ne be cha o tiš ka, su si de dan ti iš 
pa vie nių trum pa lai kių kur sų, o orien tuo ta 
į il ga lai kes, ne trum pes nes kaip 40 val. 
pro gra mas. No ri me, kad mo ky to jai mo ky
tų si tik rai tų da ly kų, ku rių rei kia jų dar be.

Siek da mi ge rin ti mo ki nių pa sie ki mus, 

tu ri me stip rin ti mo ky to jų ben druo me nę. 
Su da ry ti ge riau sias są ly gas jiems dirb ti, 
su teik ti sta bi lias ir aiš kias at ei ties galimy
bes. Jau per nai įtei si nau, kad pe da go gams 
būtų mo ka ma už ko le gų pa va da vi mą, 
pa nai ki nau prie vo lę di rek to riams tu rė ti 
pa mo kų, pa tvir ti nau na cio na li nius pe da
go gų kva li fi ka ci jos pri ori te tus.

Šie met pir mą kar tą ne pri klau so mos 
Lie tu vos is to ri jo je mi nis te ri ja ir švie ti mo 
pro fe si nės są jun gos su ta rė dėl Lie tu vos 
švie ti mo ša kos ko lek ty vi nės su tar ties 
pro jek to. Ja me nu ma ty tas ir eta ti nis ap mo
kė ji mas – tai ne tik su teik tų sta bi lu mo, bet 
ir su da ry tų ge res nes są ly gas mo ky to jams 
vie niems iš ki tų mo ky tis. La biau pa ty rę, 
aukš tes nes kva li fi ka ci nes ka te go ri jas įgi ję 
pe da go gai tap tų jau nes nių ko le gų men
to riais. Kva li fi ka ci nės ka te go ri jos tu rė tų 
tap ti re a lia kar je ros ga li my be: me to di
nin kai, eks per tai da lį dar bo lai ko skir tų 
men to rys tei, pa gal bai jau niems ko le goms, 
pa tir ties sklai dai, reng tų ug dy mo prie mo
nes. Ren giant eta ti nio dar bo ap mo kė ji mo 
tvar ką bū tų aiš kiai reg la men tuo tos mo
ky to jo dar bo va lan dos – kon tak ti nės ir 
ne kon tak ti nės.

Stip rin ti mo ky to jų ben druo me nę – tai 
pa grin di nis ren gia mos mo ky to jo pro fe si
jos pres ti žo di di ni mo pro gra mos tiks las.

Mo ky to jams rū pi ir fi nan sų klau si mas. Ar di dės 
pe da go gų at ly gi ni mai?

Jau yra su tar ta, kad nuo šių me tų rug sė jo 
1 d. iki 5 proc. di dės at ly gi ni mai pe da go
gams, tu rin tiems ma žiau sius ko e fi cien
tus – tiek, kad bū tų pa siek tas ko e fi cien tų 
vi dur kis. Tam skir ta 8 mln. eu rų. Tai gi 
ne be liks mi ni ma lių ko e fi cien tų, pa gal 
ku riuos dar bo už mo kes tis iki šiol bu vo 
skai čiuo ja mas 41 proc. mo ky to jų, 22 proc. 
auk lė to jų ir 35 proc. pa gal bos mo ki niui 
spe cia lis tų.

Pas ku ti nį kar tą dar že lių auk lė to jų, prieš
mo kyk li nio ug dy mo pe da go gų ta ri fi nių 
at ly gių mi ni ma lūs ko e fi cien tai pa di din ti 
šių me tų sau sį: mi ni ma lūs – 7 proc., mak
si ma lūs – 2 proc. Nuo 2015 m. sau sio 1 d. 
jų at ly gi ni mai di dė jo 10 proc.

Dar vie na jaut ri tema – emo ci nis kli ma tas 
mo kyk lo se. Mo ky to jai skun džia si, kad vai kai jų 
ne ger bia, kles ti pa ty čios.

Ne ga li me api ben drin tai teig ti, kad pa
ty čios kles ti vi so se mo kyk lo se – vie nur 
si tu a ci ja yra ge res nė, ki tur pra stes nė. To se 
ug dy mo įstai go se, ku rio se ben druo me nė 

la biau įsi trau ku si spren džiant šią pro ble
mą, ku rio se įgy ven di na mos smur to ir 
pa ty čių pre ven ci jos pro gra mos, pa ty čių 
ly gis yra ma žes nis.

Šiuo me tu pre ven ci jos pro gra mas tai ko 
56,3 proc. ug dy mo įstai gų. Sie kiant veiks
min gai įgyvendinti pro gra mą, svar bu, kad 
jo je da ly vau tų ne tik mo ki niai, bet ir vi sa 
mo kyk los ben druo me nė – mo ky to jai, ki ti 
dar buo to jai, tė vai.

Kal bė da mi apie mo kyk lą la bai daž nai 
pa mirš ta me mo ki nių tė vus. Jie tu rė tų 
bū ti ne tik nuo la ti niai sve čiai, bet ir rim ti 
tal ki nin kai. Ypač kai gal vo je tu ri me vai
ko el ge sį ug dy mo įstai go je, pa sie ki mus, 
lan ko mu mą, jo po žiū rį į mo ky mą si ir 
sa vo pa rei gas. Tė vai tu rė tų bū ti ak ty vūs 
ir spren džiant jaut rią pa ty čių pro ble mą.

Pa ly gin ti Lie tu vos mo ki nių ty ri mų duo
me nis pa gal Ol weus klau si my ną su to kio 
pa ties ty ri mo duo me ni mis, gau tais Nor ve
gi jo je, Šve di jo je ir Is lan di jo je, ma ty ti, kad 
vai kų, pa si sa kan čių su au gu sie siems mo
kyk lo je apie pa ti ria mas pa ty čias, skai čius 
Lie tu vo je yra maž daug per pus ma žes nis 
nei Skan di na vi jos šalių ug dy mo įstai go se. 
Taip pat ge ro kai ma žiau Lie tu vos vai kų 
tei gia su lau kian tys pa gal bos iš su au gu sių
jų. Ką tai ro do? Kad mū sų mo ki niai ma
žiau pa si ti ki su au gu siai siais, ma žiau ti ki si 
su lauk ti iš jų pa gal bos. Pa ty čių pro ble ma 
sa vai me ne iš nyks. Ir spren di mų vals ty bės 
mas tu ne pa kan ka: rei kia kiek vie no ša lia 
vai kų esan čio su au gu sio žmo gaus pa stan
gų ir in dė lio.

Pa ty čių ir smur to pre ven ci ja mo kyk lo je 
tu ri bū ti nuo sek li, rei ka lin ga il ga lai kė stra
te gi ja. Ją įgy ven di nant rei kė tų įtrauk ti vi
sus mo kyk los ben druo me nės na rius, tai gi 
ir tė vus. Ir tai tu ri bū ti nuo la ti nis dar bas, o 
ne trum pa lai kė veik la dėl pliu siu ko.

„Švie ti mo nau jie nos“

Ge rin ti mokinių pa sie ki mus – stip rin ti 
mo ky to jų ben druo me nę
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Svar biau si dar bai pra ėju siais moks lo 
me tais ir ar ti miau si pla nai

PatvirtintasKokybėskultūrosplėtros
veiksmųplanas. Tai Vals ty bi nės švie ti mo 
stra te gi jos ant ro jo tiks lo įgy ven di ni mo 
pla nas, nu ma tan tis plė to ti duo me ni mis 
ir dia lo gu grįs tą val dy mo kul tū rą vi sais 
val dy mo lyg me nimis.
Parengtos ikimokyklinio ugdymo
įstaigų edukacinių erdviųmoderniza
vimo rekomendacijos, kaip mo der ni
zuo ti ti pi nius so vie ti nius vai kų dar že lius, 
sie kiant, kad erd vės mak si ma liai ati tik tų 
ko ky biš ko ug dy mo pro ce so veik lą.
Pradėtasdaugiaplaniskonsultacijų
dėlpagrindiniougdymogerinimopro
jektas.Mi nis te ri jo je vei kia 8 te ma ti nės 
dar bo gru pės, su si bū ru sios mo kyk lų va do
vų ini cia ty va. Jo se dir ba mo kyk lų va do vai, 
sa vi val dy bių aso cia ci jos, ne įga lių jų fo ru
mo at sto vai, eks per tai. Tiks las – mo kyk lų, 
vyk dan čių pra di nį ir pa grin di nį ug dy mą, 
veik los to bu li ni mas atsižvelgiant į trum
pa lai kes ir il ga lai kes galimybes.
Per90proc.atitinkamųklasiųvai
kųdalyvavonacionaliniuosemokinių
pasiekimųpatikrinimuose(atlikostan
dartizuotus testus). Tai ne pri va lo mas, 
ta čiau la bai iš po pu lia rė jęs bū das su teik ti 
mo ki niui, tė vams, mo ky to jams, mo kyk lai, 
sa vi val dy bei, ša liai grįž ta mą jį ry šį apie 
mo ky mo(si) re zul ta tus.
Palengvintagrįžusiųišužsieniomo
kiniųpriėmimoįmokyklastvarka. Mo
kyk la, ku rio je no rė tų mo ky tis iš už sie nio 
su grį žęs mo ki nys, pri va lės už tik rin ti rei
kia mą mo ky mo si pa gal bą (pvz., pa pil do
mai mo ky tis lie tu vių kal bos). Jis ug dy tų si 
kar tu su ben dra am žiais, ne bent mo ky ti jį 
že mes nė je kla sė je pa gei dau tų tė vai.

MO KYK LŲ AP RŪ PI NI MAS 

2016m. atnaujinami 209 švietimo
įstaigųpa sta tai. Tam iš Vals ty bės in ves
ti ci jų pro gra mos skir ta per 27,6 mln. eu rų. 
2016m. atnaujinama 11 švietimo
įstaigųsportoaikštynų. Švie ti mo įstai gų 
spor to aikš ty nų at nau ji ni mo pro gra mai 
įgy ven din ti 2016 m. skir ta 1,9 mln. eu rų.
Ge ri nant mo ki nių ve žio ji mo mo kyk li
niu trans por tu sąlygas 2016 m. nu pirk ti 
82 au to bu sai.
2016 m. skir ta dau giau kaip 0,5 mln. eu rų 
mo ky to jų dar bo vie toms kom piu te ri zuo ti.
Vals ty bi nių pro fe si nio mo ky mo įstai gų 
ben dra bu čiams at nau jin ti 2016 m. skir ta 
1 mln. eu rų.

BEN DRA SIS UG DY MAS

Įvestasprivalomaspriešmokyklinis
ugdymas. Pri va lo mo prieš mo kyk li nio 
ug dy mo tiks las – vi siems vai kams, ne pri
klau so mai nuo jų šei mų so cia li nio, eko no
mi nio, kal bi nio, kul tū ri nio kon teks to, pa
dė ti pa si reng ti sėk min gai mo ky tis pir mo je 
kla sė je. Tarp tau ti niai mo ki nių pa sie ki mų 
ty ri mai ro do, kad prieš mo kyk li nes gru pes 
lan kiu siems vai kams kur kas ge riau se ka si 
mo kyk lo je. Il ga lai kiai tarp tau ti niai ty ri mai 
pa tvir ti na tei gia mą anks ty vo jo ug dy mo 
nau dą to les niam žmo gaus gy ve ni mui.
Parengtasilgalaikėspedagogųatlygi
nimųkėlimoprogramosprojektas. Šiuo 
me tu jis de ri na mas su ki to mis mi nis te ri jo
mis. Pro gra mo je nu ma ty ta pe da go gų dar
bo už mo kes čio di di ni mo per spek ty va iki 
2020 m. Jai įgy ven din ti kas met rei kės nuo 
ke lių iki ke lių de šim čių mi li jo nų eu rų – iš 
vi so be veik 196 mln. eu rų per 5 me tus.
Baigtos Švietimo irmokslominis
terijos (ŠMM)beiprofesinių sąjungų
derybosdėlLietuvosšvietimošakosko
lektyvinėssutartiesprojekto – il ga lai kės 
dar bo už mo kes čio di di ni mo pro gra mos, 
dar bo są ly gų ge ri ni mo ir kt. Šiuo me tu 
pro jek tas de ri na mas su ki to mis mi nis te
ri jo mis.
PatvirtintaGerosmokykloskoncep
cija,Pradinio,pagrindinioirvidurinio
ugdymoprogramųaprašas. Sie kia ma 
ska tin ti ti ria mą jį, kū ry bi nį mo ky mą si,  
te ori ją sie ti su prak ti ka bei re a liu gy ve ni
mu, la biau in di vi du a li zuo ti ug dy mą.
Nau jos lietuviųkalbosirliteratūros
mokymoprogramos1–10klasėms. Pa
gal jas nuo 2016ųjų rug sė jo mo ky sis vi sų 
5, 7, 9 kla sių mo ki niai bei 1 ir 3 kla sių 
auk lė ti niai tam pa si ren gu sio se mo kyk lo se, 
o nuo 2017 m. – vi sų 1–10 kla sių mo ki niai. 
Nau jo se lie tu vių kal bos pro gra mo se daug 
dė me sio ski ria ma skai ty mo gebėjimams 
ug dy ti, tvir tiems raš tin gu mo įgū džiams 
su for muo ti – į mo kyk las grą ži na mas dik
tan tas, at pa sa ko ji mas, į pro gra mas įtrauk ta 
li te ra tū ra, ku ri for muo ja ne tik me ni nį 
sko nį, bet ir mo ra li nes ver ty bes, tau ti nę 
ir pi lie ti nę sa vi mo nę. 
Patvirtintas naujas Pilietinio ir

tautiniougdymo2016–2020m. tarp 
institucinis veiksmų planas. Prie jo 
įgy ven di ni mo pri si dės įvai rios įstai gos, 
mo ki niams bus siū lo ma dau giau pi lie ti nio 
ug dy mo veik lų.

PLA NAI 
 • Pa reng ti kau pia mo jo ver ti ni mo kon
cep ci ją.

 • Ben drą jį ug dy mą fi nan suo ti pa gal kla
sės krep še lio me to di ką.

 • Pa reng ti pe da go gų eta ti nio ap mo kė ji
mo mo de lį.

 • Įgy ven din ti iki mo kyk li nio ug dy mo ir 
mo kyk lų mo der ni za vi mo pro jek tus.

 • Įgy ven din ti mo kyk lų pa žan gos ska ti ni
mo kon kur sų pro jek tą.

 • Pa reng ti va do vė lių ren gi mo ir ver ti ni mo 
tvar kos ap ra šą.

 • Įgy ven din ti nau ją ją Svei ka tos ir ly
tiš ku mo ug dy mo bei ren gi mo šei mai 
pro gra mą. Pla nuo ja ma, kad mo kyk lo se 
pa gal šią pro gra mą bus pra dė ta dirb ti 
nuo 2017 m.

 • 2015 m. pa va sa rį da ly vau ta tarp tau ti
niuo se mo ki nių pa sie ki mų ty ri muo se 
OECD PI SA ir IEA TIMSS. Re tas at
ve jis, kai abu ty ri mai at lie ka mi vie nu 
me tu. Re zul ta tai bus skel bia mi 2016 m. 
lap kri tį ir gruo dį. Iš va dos leis veiks min
giau nu kreip ti ŠMM, sa vi val dy bių ir 
mo kyk lų dar bą.

ŠVIE TI MO PA GAL BA

Parengtaskompleksiškai teikiamos
pagalbos, specialiojougdymomokyk
lų / centrųveikloskokybės gerinimo
2015–2017m.tarpinstitucinisveiksmų
planas. Jo tiks las – ko or di nuo ti vi sų ins
ti tu ci jų ir įstai gų, dir ban čių su vai kais ir 
šei ma, veiks mus. Reikalingospaslaugos
busteikiamosarčiaugyvenamosiosvie
tos,todėlmažėsspecialiosiosemokyk
loseirsocializacijoscentruoseugdomų
vaikųskaičius.Specialiosiosmokyklos
irsocializacijoscentraibuspertvarkomi
išesmės: ma žes nis vai kų skai čius, ko ky
biš ka ap lin ka, aukš ta dir ban čių spe cia lis tų 
kom pe ten ci ja, glau dus tarp ži ny bi nių ko
man dų dar bas.
Parengta ir SeimepatvirtintaVai
kominimalios ir vidutinėspriežiūros
įstatymonauja redakcija. Ja sie kia ma 
to bu lin ti tei si nį mi ni ma lios ir vi du ti nės 
prie žiū ros reg la men ta vi mą, su kur ti veiks
min ges nes są ly gas el ge sio pro ble mų tu rin
čių vai kų re so cia li za ci jai ir in teg ra ci jai į 
ben druo me nę.
Parengtasnaujos redakcijos vaikų
socializacijoscentrųveiklosmodelis.
Vaikams,turintiemselgesioiremo
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ciniųsutrikimų,skirtocentrostatybos. 
Nau jo ti po cen tras du ris at vers šį ru de nį.

PLA NAI
 • Pa reng ti Įtrau kio jo ug dy mo kon cep ci ją 
ir jos įgy ven di ni mo veiks mų pla ną, pra
dė ti jį vyk dy ti.

 • Pa tvir tin ti nau ją Pe da go gi nės psi cho lo
gi nės pa gal bos tei ki mo mo de lį.

NE FOR MA LU SIS VAI KŲ IR 
SU AU GU SIŲ JŲ ŠVIE TI MAS

Tęsiamasneformaliojošvietimokrep
šelio finansavimas.Nuo sau sio 1 d., 
su pap ras ti nus krep še lio fi nan sa vi mo me to
di ką, de šim ta da liu iš au go tei kė jų ir siū lo mų 
pro gra mų skai čius. Ne for ma lio jo švie ti mo 
krep še liu nau do ja si 73 tūkst. mo ki nių, tai 
15 tūkst. dau giau nei per nai (58 tūkst.).
Vaikųvasarospoilsiuiskirtarekor
dinėsuma–1mln.eurų.
Neformaliojovaikųšvietimoprojektų
kon kur sui skir ta 75 tūkst. eu rų. Be veik 
vi so se sa vi val dy bė se buvo pra dė ta vykdyti 
ke lios de šim tys mi nis te ri jos fi nan suo ja mų 
pro jek tų, ku rie ap rė pė ir vai kų va sa ros 
sto vyk las.
Vy riau sy bė pa tvir ti no ŠMM pa reng tą 
nau jąNeformaliojosuaugusiųjųšvieti
moirtęstiniomokymosi2016–2023m.
plėtrosprogramąirfinansavimometo
diką. Nu sta ty ti prin ci pai leis plė to ti mo ky
mo si vi są gy ve ni mą pa slau gas pri tai kant 
jas as mens ir dar bo rin kos po rei kiams.
Vy koNeformaliojosuaugusiųjųšvie
timo ir tęstiniomokymosi programų
projektųkonkursas. Su lauk ta be veik tris 
kar tus dau giau pa raiš kų ne gu per nai – per 
200. Iš jų at rink tiems 36 pro jek tams skir ta 
290 tūkst. eu rų. Kom piu te ri nio raš tin gu mo 
pa mo kos sen jo rams, kal bų kur sai, tė vų 
mo ky mai – tai tik ma ža da lis su au gu sių jų 
švie ti mo už si ė mi mų, ku rie šie met vyks 
re gio nuo se.

PLA NAI 
 • Skir ti be veik 4,7 mln. eu rų ES struk tū ri
nių fon dų lė šų fi nan sa vi mą sto vyk loms 
re no vuo ti (tiek vals ty bi nėms, tiek ne
vals ty bi nėms įstai goms).

 • Pa si ra šy ti Gam tos moks lų, tech no lo gi
jų, in ži ne ri jos, ma te ma ti kos ty ri mų ir 
eks pe ri men ti nės veik los at vi ros pri ei gos 
cen trų kū ri mo ben dra dar bia vi mo su tar
tis, pra dė ti kur ti, įveik lin ti bei ap rū pin ti 
la bo ra to ri jas.

 • Pra dė ti ap rū pin ti mo kyk las, įgy ven di
nan čias pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo 
pir mo sios da lies pro gra mas, gam tos ir 
tech no lo gi nių moks lų prie mo nė mis, 
sie kiant ska tin ti jas ini ci juo ti kū ry biš ką 
STE AM moks lų ug dy mą.

 • Ska tin ti ne for ma lio jo su au gu sių jų 
švie ti mo sis te mos plėt rą: di din ti lė šas, 
ski ria mas Ne for ma lio jo su au gu sių jų 
švie ti mo ir tęs ti nio mo ky mo si pro gra mų 

pro jek tams, taip pat skir ti ES struk
tū ri nių fon dų fi nan sa vi mą veik loms, 
nu kreip toms į as me nų, da ly vau jan čių 
ne for ma lio jo su au gu sių jų švie ti mo 
veik lo se, skai čiaus di di ni mą ir jų ben
drų jų bei pa grin di nių kom pe ten ci jų 
ug dy mą.

MO KY TO JAI, PA GAL BOS MO KI NIUI 
SPE CIA LIS TAI, VA DO VAI

ParengtosPedagogųrengimo,kvali
fikacijos,veiklosvertinimo,atestacijos
irkvalifikacijostobulinimokaitoskryp
tys.Jo se pa brė žia ma svar ba kel ti mo ky
to jo kva li fi ka ci ją ir pro fe si jos pres ti žą, 
krei pia mas dė me sys į bū si mų jų pe da go gų 
at ran ką bei pe da go gi nę prak ti ką.
Pa reng ti ir pa tvir tin ti Reikalavimųmo
kytojųkvalifikacijaiaprašo pakeitimai, 
tiks liau nu statantys kai ku riuos mo ky to jų 
iš si la vi ni mo rei ka la vi mus.
Pa reng tos ir pa tvir tin tos šešioskvali
fikacijostobulinimoprogramosmoky
to jams, ke ti nan tiems dirb ti su spe cia lių jų 
ug dy mo si po rei kių tu rin čiais mo ki niais 
spe cia lio sio se kla sė se ar gru pė se.

PLA NAI
 • Pa reng ti ir pa tvir tin ti Pe da go gų kva li fi
ka ci jos to bu li ni mo il ga lai kius ir vi du ti
nės truk mės pri ori te tus.

 • Pa reng ti ir pa tvir tin ti Mo kyk lų va do
vų, jų pa va duo to jų ug dy mui, ug dy mą 
or ga ni zuo jan čių sky rių ve dė jų, mo
ky to jų, pa gal bos mo ki niui spe cia lis tų 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo nuo sta tų nau ją 
re dak ci ją.

 • Pa reng ti ir pa tvir tin ti pe da go gi nių dar
buo to jų skait me ni nio raš tin gu mo pro
gra mų rei ka la vi mų ap ra šą.

 • Pa reng ti ir pa tvir tin ti pe da go gi nių 
dar buo to jų kva li fi ka ci ją to bu li nan čių 
ins ti tu ci jų ak re di ta ci jos tvar kos ap ra šo 
pa kei ti mus.

PRO FE SI NIS MO KY MAS

Papildomasbalasstojantiesiems.Pa
tvir tin ta tvar ka, pa gal ku rią su tei kia mas 
pa pil do mas ba las bai gu siems tech no lo gi
jos moks lų stu di jų sri ties pro gra mas su pa
gy ri mu ir sto jan tiems į tos pa čios švie ti mo 
sri ties uni ver si te ti nių stu di jų pro gra mas.
Durisplačiauatveria42naujisekto
riniaipraktiniomokymocentrai, įkur ti 
vie šo sio se pro fe si nio mo ky mo įstai go se. 
Nuo šių me tų ba lan džio jie ta po pri ei na mi 
vi siems, no rin tiems įgy ti ar to bu lin ti pro
fe si nę kva li fi ka ci ją.
Profesinismokymas tampa lakstes
nis,greičiaureaguojaįversloirdarbo
rinkosporeikius.Lai kas gau ti pro fe si nio 
mo ky mo li cen ci ją su trum pė jo nuo 90 iki 
30 die nų.
Stiprinamasprofesiniųmokyklųben
dradarbiavimassuverslu. Pa si ra šy ta 10 

Lie tu va šie met pir mą kar tą tei kia duo me nis vi sa me pa sau ly je ži no mai ir po pu lia riai OECD švie ti mo ap žval gai 
„Edu ca tion at a Glan ce“. Ap žval ga bus pa skelb ta 2016 m. rug sė jo 13 d.

ben dra dar bia vi mo su tar čių tarp aso ci juo tų 
ver slo struk tū rų ir ŠMM.
Pakeistasirpradėtasįgyvendintipro
fesiniomokymoorganizavimotvarkos
aprašas,įteisinantismokymąpameist
rystėsbūdu.

PLA NAI
 • Pa tvir tin ti pro fe si nius stan dar tus.
 • Įre gist ruo ti vi sas mo du li nes pro fe si nio 
mo ky mo pro gra mas.

STU DI JOS IR MOKS LAS

Pa reng ta ir Sei me patvirtintanauja
Mokslo ir studijų įstatymo redakci
ja. Jos nuo sta to mis nau jai api brė žia mas 
moks lo ir stu di jų ins ti tu ci jų val dy mas, 
moks lo ir stu di jų ko ky bės už tik ri ni mas, 
stu di jų or ga ni za vi mas, vals ty bi nių aukš
tų jų mo kyk lų tur to val dy mas, nau do ji mas 
ir dis po na vi mas, įtrau kia mos su tar tys su 
vals ty bi nė mis aukš to sio mis mo kyk lo mis.
Griežtinamipasirengimo studijuoti
reikalavimai, t. y. di di na ma sto ja mo jo 
ba lo kar te lė: 2016 m. į uni ver si te tus bus 
pri ima mi as me nys, su rin kę ne ma žiau 
kaip 2, į ko le gi jas – ne ma žiau kaip 1,2 
sto ja mo jo ba lo.
Nuo2016m.rugsėjo1d.pedagogų
studijomsskiriamastikslinisfinansavi
mas – tiks li nės vie tos pe da go gi nėms stu
di joms pa gal aukš tų jų mo kyk lų pro gra mas 
pa skirs ty tos tik sa vi val dy bėms kon kre čiai 
pa grin dus mo ky to jų po rei kį.
Auga socialinės stipendijos. ŠMM 
siū ly mu Vy riau sy bė pri ėmė spren di mą 
kel ti so cia li nes sti pen di jas nuo 114 eu rų 
iki 123,5 eu rų. Tai su da ro ge res nes są ly gas 
mokytis stu den tams iš ne pa si tu rin čių šei
mų, taip pat ne įga lie siems ir naš lai čiams.
Nuo2016m.rugsėjo1d.24proc.di
dinamosskatinamųjųstipendijųlėšos.
Kaip ir 2015 m., šie met iki leis ti nos 
ri bos (10 proc. nuo vals ty bės fi nan suo ja
mų stu di jų vie tų) didinamosmokesčio
už studijas kompensavimo lė šos ge rai 
be si mo kan tiems stu den tams.
2015m. spalį 25 proc. padidintos
doktorantųstipendijos.
Siekiant skatintimokslo proveržį,
didinamasdoktorantųskaičius. Dok to
ran tū ros stu di joms 2014–2020 m. ski ria ma 
22,5 mln. eu rų iš ES struk tū ri nių fon dų. 
Tai su da ro ga li my bę pa pil do mai fi nan suo ti 
400 dok to ran tū ros stu di jų vie tų. 

PLA NAI
 • Pa reng ti Moks lo ir stu di jų įsta ty mui 
įgy ven din ti rei ka lin gų tei sės ak tų pro
jek tus.

 • Įgy ven din ti aukš to jo moks lo ko ky bės 
ge ri ni mo veiks mų pla ną.

 • Pa skelb ti kvie ti mus teik ti pro jek tų pa
raiš kas pa gal prie mo nes, skir tas moks
li nių ty ri mų ir eks pe ri men ti nės plėt ros 
re zul ta tų ko mer ci jai ska tin ti.
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GRA žIAI PRA Dė TAS RY TAS

EdvardoUrbonavičiaus, Vil niaus r. 
Rie šės gim na zi jos che mi jos mo ky to jo, 
veik los pra džia mo kyk lo je bu vo ga na 
ne ti kė ta. Dar bo ieš ko jo jau po rą me tų dar 
stu di juo da mas ma gist ran tū ro je. Pri ėmė 
pus me čiui. „Ap si džiau giau. Ti kė jau si 18 
kon tak ti nių pa mo kų. Ma niau, kad pra džiai 
bū tų vi sai ne blo gai. Kai rug sė jį at ėjau 
į gim na zi ją, nu ste bau – man skir tos 28 
sa vai ti nės va lan dos. Pir muo sius tris mė ne
sius bu vo la bai sun ku. Che mi jos pa mo kas 
ve džiau 8–12 kla sių, kur są „Gam ta ir žmo
gus“ – 5–6 kla sių mokiniams. Gy ve nau 
Vil niu je, Laz dy nų mik ro ra jo ne, kel da
vau si la bai anks ti, va žiuo da mas au to bu su 
pas naus da vau. Il gas pa mo kų ma ra to nas 
mo kyk lo je, vėl ke lio nė į na mus, ruo ša  
ir kt. Toks bu vo gy ve ni mas, – jau nuo liš
kai šyp so da ma sis da li jo si pri si mi ni mais 
jau na sis mo ky to jas Ed var das. – Vie ną 
ry tą at ei nu į pir mą pa mo ką ir jau čiuo si 
la bai pa var gęs. Ma no aš tun to kai sa ko: 
„Kas at si ti ko, mo ky to jau? Jūs toks pa var
gęs. Jūs gi mū sų jau na sis mo ky to jas...“ 
At si to kė jau, su si mąs čiau: iš tik rų jų, esu 
jau na sis mo ky to jas. Ve džiau pa mo ką – ji 
pa vy ko. Ke le tas ma no aš tun to kų taip pat 
va ži nė jo tuo pa čiu marš ru tu. Po pa mo kų 
au to bu se vie nas mo ki nys su šnibž dė jo: 
„Va, mo ky to jau, pa mo kos bai gė si, penk
ta die nis, pail sė si te. Tur būt da bar jau esa te 
lai min gas?“ „Taip, – at sa kiau, – jūs la bai 
gra žiai pra dė jo te ma no ry tą.“ Ma no sėk
mės is to ri ja su si ju si bū tent su aš tun to kais, 
my li miau siais mo kyk los vai kais. Api ben
drin da mas vi sus moks lo me tus pa sa ky siu 
taip: nuo pra džių pa ju tau spar nus ir lau
kiau rug sė jo. Vis kas bu vo kaip ir ge rai. 
Vė liau su svy ra vau, ap ni ko min tys: dar bas 
mo kyk lo je – ne man. Ta čiau po žie mos 
atos to gų su grį žo pa ki li nuo tai ka ir vis kas, 
at ro dė, sto jo į sa vo vie tas. Vė liau pa siū lė 
pa si lik ti dar me tams. Su ti kau...“

REIKŠ MIN GIAU SIAS PA SIE KI MAS

IrmaOgylbienė, Vil niaus Ver kių mo
kyk losdau gia funk cio cen tro is to ri jos 
mo ky to ja, ku rį lai ką dar bo pa siū ly mų 
ne ga vo, nors gy ve ni mo ap ra šy mą bu vo 
iš siun ti nė ju si į ne ma žai mo kyk lų. Sy kį 
su da rė są ra šą ug dy mo įstai gų, ku rio se 
no rė tų dirb ti, ap si ren gė da ly ki nę suk ne lę 
ir iš anks to ne pra ne šu si di rek to riams ap

Jau nie ji mo ky to jai kei čia mo kyk los 
vei dą Pra ėju siais me tais į mo kyk las po stu di jų at ėjo 150 aukš tų jų mo kyk lų ab sol ven tų, 

dau giau sia pra di nių kla sių mo ky to jų ir spe cia lių jų pe da go gų. LR švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri ja (ŠMM) re gu lia riai ren gia su si ti ki mus su pra dė ju siais dirb ti mo ky to jais. Pra ėju sių 
me tų lap kri tį Lie tu vos pa ro dų ir kon gre sų cen tre „Li tex po“ (pa ro da „Mo kyk la 2015“) vy ko 
pir mas ren gi nyssu si ti ki mas, per ku rį bu vo dis ku tuo ja ma apie jau nų jų mo ky to jų pir mų jų 
dar bo me tų iš šū kius. Ant ram su si ti ki mui 2016 m. sau sį var tus at kė lė Vil niaus Vy tau to 
Di džio jo gim na zi ja. Tre čias su si ti ki mas šių me tų bir že lį šur mu lia vo ŠMM. Jo me tu ap tar ti 
mo ky to jų pir mų jų dar bo su mo ki niais me tų lū kes čiai ir re a ly bė.

„Švie ti mo nau jie nos“ pa tei kia kai ku rių bir že lio ren gi niosu si ti ki mo da ly vių – jau nų jų 
pe da go gų – įspū džius, per pir muo sius mo ky to ja vi mo me tus il gam įstri gu sius į šir dį.

lan kė pen kias mo kyk las. Po šių su si ti ki mų 
pa skam bi no iš tri jų įstai gų. Tik vie na jų 
pa siū lė mo ky to jos dar bą iš kar to ir pri im
ti ną dar bo krū vį: mo ky ti vai kus is to ri jos 
ir pi lie tiš ku mo pa grin dų, taip pat sky rė 
tris spe cia li ą sias kla ses (nuo penk tos iki 
de šim tos). Jau no ji mo ky to ja iš syk pa te ko 
į ne įpras tą ap lin ką. Ta čiau ne su tri ko. Gal
būt to dėl, kad abu jos tė vai – pe da go gai, 
se suo – taip pat mo ky to ja. Pa ti Ir ma su 
vy ru au gi na dvi duk ras. „Pir mą jį dar bo 
mė ne sį pa si ren giau pla nus ir pa ban džiau 
pa gal juos dirb ti, – tei gė jau no ji is to ri jos 
mo ky to ja. – Pa ju tau, kad man ne si se ka. 
La bai daug iš tų vai kų ti kė jau si – tai bu
vo ma no klai da. Pu sė šios ug dy mo įstai
gos auklėtinių ne ži no, ka da jie yra gi mę. 
Pra ėjus mė ne siui su pra tau, kad jiems 
ne svar bu, ka da vy ko pran cū zų re vo liu ci ja, 
ko dėl ir kaip kei tė si mū sų ku ni gaikš čiai, 
vaikai ne su vo kė, ką reiš kia 10ies ar 20ies  
me tų lai ko tar pis. O šim tas me tų jiems 
at ro dė kaip tūks tant me čiai. Ver kių mo
kyk losdau gia funk cio cen tro auklėtiniams 
va do vė lio var ty mas ir gi li ni ma sis į da tas 
vi sai ne rū pė jo. Ką jiems ga lė jau šne kė ti 
apie pa sau lio ar Lie tu vos is to ri ją? Šiems 
vaikams bu vo sve ti ma net jų pa čių is to ri
ja. Tai gi vis ką ap ver čiau aukš tyn ko jo mis. 
Pa ban džiau ves ti ir pa mė gau in teg ruo tas 
pa mo kas. Gal būt jų net ne ga li ma va din ti 
in teg ruo to mis. Kreip da vau si į tam tik ro 
da ly ko mo ky to ją ir pra šy da vau pa gal bos. 
Mo ky to jai ne at suk da vo nu ga ros. In teg ruo
tas pa mo kas pra dė da vau nuo mo ki nių as
me ny bių, as me ni nių is to ri jų. Kur bu vo, ką 
vei kė, pa vyz džiui, pra ėju sią sa vai tę? Per 
in teg ruo tą is to ri jos ir ge og ra fi jos pa mo ką 
vaikš čio jo me po Ver kių par ką, ku ris jiems 
ge rai pa žįs ta mas. Ge og ra fi jos mo ky to ja 
mo kė vai kus, kaip nau do tis že mė la piu, 
pa sa ko jo apie par ke au gan čius me džius. 
Aš klau si nė jau apie gim ta die nius, ka da ir 
kaip juos šven čia. Po ku rio lai ko pa ste bė
jau – iš dvie jų kla sių mo ki nių jau tik vie
nas vai kas ne at sa kė, ka da yra gi męs (jam 
nu sta ty tas žy mus in te lek to su tri ki mas). 
Vai kai pa sa ko jo, ką ma to Ver kių par ke, ką 
per anks tes nes pa mo kas yra gir dė ję apie 

šią ypa tin gą vie to vę. Tam tik rą tei gia mą 
re zul ta tą, jau čiu, per šiuos me tus pa sie
kiau. Su pran ta ma, bu vo ne leng va. Gal 
is to ri jos kaip mo ko mo jo da ly ko per tei
kiau ma žiau, nei pa gal pro gra mą rei kė tų, 
bet pa dė jau su vok ti, kas yra is to ri ja. Man 
tai – reikš min giau sias pa sie ki mas. Mo kant 
pa gal ben drą ją pro gra mą po ky tis bū tų 
nu lio ver tės... To kie ma no pir mie ji me tai. 
Sa ky čiau, sėk min gi...“

LAIŠ KAI MO KY TO JAI

„Kaip jau čiuo si po pir mų jų pe da go gi nio 
dar bo me tų? Vai kai apie tai pa ra šė sa vo 
laiš kuo se, – kal bė jo Vil niaus in ži ne ri jos 
li cė jaus lie tu vių kal bos mo ky to ja Alesia
Paškevičienė. – Pas ku ti nę moks lo me tų 
pa mo ką pa siū liau sa vo de šim to kams: da
bar jau ga li te iš lie ti tul žį, pa sa ky ti vis ką, 
ką apie ma ne ma no te. Taip vai kai ir pa da
rė. Kai iš si sa kė, su pra tau, kad ne no riu jų 
ma ty ti. Ne dėl to, kad lie jo tul žį. Mo ki nių 
min tys su jau di no, su grau di no, ne įpras
ti žo džiai iš spau dė aša rą. Jiems ne bu vo 
sun ku pa sa ky ti: mo ky to ja, ačiū... Su kai 
ku riais per kon sul ta ci jas pa vyk da vo il
giau pa šne kė ti. Ne sy kį ir ne vie no te ko 
klaus ti: ko dėl tu pik tas? At sa ky mai pa dė jo 
su pras ti vai kų nuo tai kas ir jų prie žas tis. 
Ma no ug do ma sis da ly kas, ga li ma teig ti, 
tu ri ne ma žai pra na šu mų. Su si ti ki mai su 
vai kais vyks ta 5–6 kar tus per sa vai tę. 
Nag ri nė da mi li te ra tū ros, kal bos da ly kus 
ne re tai pra de da me šne kė tis ak tu a lia te ma. 
Pen kios mi nu tės per pa mo ką – pa kan ka
mas lai kas pa šne ke siui. Ne ver čiau ra šy ti, 
ne nu ro džiau ap im ties. Net tie mo ki niai, 
ku rie vė luo da vo at neš ti ra ši nius lai ku, 
nu ste bi no. Laiš kuo se jie pri si pa ži no, kad 
šie me tai bu vo ypa tin gi ir pats da ly kas ta
po pa trauk les nis. Vie nas mo ki nys pa ra šė: 
„Per šiuos me tus šiek tiek pa si kei čiau...“ 
Ma ne tai džiu gi na. Ki tas pri si pa ži no, kad 
šie met jam pra dė jo pa tik ti lie tu vių kal
ba. Štai mer gai tės emo ci ja: „Keis ta, bet 
lauk da vau, ka da vėl bus lie tu vių kal bos 
pa mo ka.“ „Ačiū jums, mo ky to ja, kad ne
pa si da vė te“, – dar vie nos mo ki nės min tis. 
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Iš pui kęs de šim to kas at si pra šė už ne pa gar
bą... Ma no me tų rak ti nis žo dis – po kal biai. 
Mes pa mirš ta me kal bė tis su vai kais.

Pir mo sio mis mo ky to ja vi mo die no mis 
nu si pir kau są siu vi nį ir ku pi na prieš ta rin
gų min čių pir ma me la pe įra šiau: „Nė ra 
to blo go, kad ne ga lė tų bū ti dar blo giau.“ 
Vi sus me tus va do va vau si šia sen ten ci
ja. Pas ku ti nę pa mo ką šią fra zę už ra šiau 
len to je ir dis ku ta vo me apie tai, kad vi
siems pa si tai ko juo dų mi nu čių ir die nų, 
nuo lat ten ka rink tis vis sun kes nį ke lią. 
Kiek vie nas ga li me trenk ti du ri mis, iš ei ti. 
Pa sa ko jau vai kams, kad kiek vie ną die ną 
rin kau si sun kes nį ke lią ir juo ėjau. Ban
džiau pa aiš kin ti, kad ir jie su vok tų, jog 
įveik tas sun kes nis ke lias su tei kia dau giau 
džiaugs mo gy ve ni me...“

PA MO KA – ŠVEN Tė

Martyna Juodeškienė, Vil niaus r. 
Mai šia ga los Lie tu vos di džio jo ku ni gaikš
čio Al gir do gim na zi jos dai lės mo ky to ja, 
tryš ko pa si ti kė ji mu ir spin du lia vo lai me. 
Tik at ėju si į mo kyk lą, pa sak jau no sios pe
da go gės, la biau bi jo jo ko le gų mo ky to jų, o 
ne mo ki nių. Ta čiau nuo sta tos kei tė si la bai 
grei tai, nes vi si su ja el gė si drau giš kai. Dir
bo dvi die nas per sa vai tę. Ki to mis die no
mis dar ba vo si pri va čio je dai lės stu di jo je. 
Mo ky to ja Mar ty na iš ta rė da bar re tai gir di
mus žo džius: „Dar bas mo kyk lo je man yra 
šven tė.“ Tų dvie jų die nų – tre čia die nio ir 
ket vir ta die nio – ji vi sa da lau kia. Nuo pir
ma die nio pra de da jaus ti, kad trūks ta vai kų, 
pa mo kų, mo kyk los šur mu lio. Nuo la ti nė 
kai ta ir ne nu trūks ta mas veiks mas – jau no
sios mo ky to jos raiš kos sa vas tis. Iš pra džių 
pe da go gę nu ste bi no ben druo me nės nuo
mo nė, kad dai lė yra da ly kas, ku rio mo ky ti 
ga li kiek vie nas. Ji at krei pė dė me sį, kad, 
pa vyz džiui, kla sės auk lė to jai pri rei kus 
vai kų ne pa mo ki nei veik lai, leng viau siai 
jie ima mi iš kū no kul tū ros ar dai lės pa mo
kų. „Ma no įsi ti ki ni mu, dai lė yra toks pat 
svar bus da ly kas, kaip ir vi si ki ti, – tei gė 
pe da go gė M. Juo deš kie nė. – Ne pa sa kiau 
nė vie nam vai kui – neik. Mo ki nius nu tei
kiau, kad dar bų ne ver tin siu. Jie skun dė si, 

kad anks tes niais moks lo me tais ne su vo kė, 
už ką ra šo mas vie noks ar ki toks pažymys. 
Pa siū liau: jūs pa tys ver tin si te vie ni ki tus. 
Kai nu si sta to mi kri te ri jai, nuo lat kal ba ma
si, kar tu ver ti na ma, mo ki niai ži no, už ką 
ir ko dėl ski ria mas vie noks ar ki toks ba las.  
Po ku rio lai ko, kai vai kai bu vo kvie
čia mi iš pa mo kos „pa dir bė ti“, iš gir dau 
juos sa kant: „Ne, ne ga liu, da bar – dai lės 
pa mo ka.“ Man tai la bai pa ti ko. Kal bant 
apie ben drą sias pro gra mas, tu riu pri si
pa žin ti, kad ne spė jau vis ko įgy ven din ti. 
Ma ne rei kė tų at leis ti iš dar bo. At si ran da 
ne nu ma ty tų ren gi nių, įdo mių kon kur sų, 
to dėl kaž ko kio pro gra mi nio da ly ko ten ka 
at si sa ky ti...“

KAR TU AU GO ME

Urtė Penkauskaitė, Vil niaus Pet ro 
Vi lei šio pro gim na zi jos pran cū zų kal bos 
mo ky to ja, pa sa ko da ma apie pir muo sius 
dar bo me tus mo kyk lo je itin daug dė me
sio sky rė mo ki nių tar pu sa vio san ty kiams 
(auk lė ja mo ji kla sė – penk to kai). Vie nas 
di džiau sių jos lū kes čių – kad vai kai iš
mok tų ben dra dar biau ti ir gy ven ti kla sė je, 
o ne vien jo je bū ti. Su si for ma vu si ydin ga, 
anot U. Pen kaus kai tės, mo ki nių nuo sta ta: 
mo kyk lo je pri va lo tik „at bū ti“ lai ką, o 
gy ven ti – iš ėję iš ug dy mo įstai gos. Jau
no ji mo ky to ja rė mė si sa va kla sės va do vo 
fi lo so fi ja, ku rios pa grin das – ne vien bū ti, 
o gy ven ti mo kyk lo je. Kla sės gy ve ni
mas – pla tes nė są vo ka nei klau sy ma sis 
per pa mo kas, at sa ki nė ji mas, įver ti ni mas. 
Mo kyk lo je for muo ja si kla sės ben dra vi mo 
ir ben dra dar bia vi mo san ty kiai, ver ty bės, 
po žiū ris į tai, kas yra ge rai ir ne ge rai, 
kuo mes ski ria mės ir kuo pa na šūs. Kla
sė je klos to si so cia li niai įgū džiai, ry šiai, 
ska ti nan tys ne už si da ry ti sa vy je. La bai 
svar bu – dar bas gru pė mis. „Gal būt tai 
da riau ne są mo nin gai, iš nuo jau tos, – at
vi ra vo jau no ji mo ky to ja. – Vė liau pa tir tis 
vie nas nuo sta tas at me tė, ki tas su tvir ti no 
ir pa suf e ra vo, kaip tai rei kia da ry ti. Bu vo 
vis ko – ir pyk čio, ir aša rų, ir at vi ro pa si ti
kė ji mo. Sy kį vi są pa mo ką esa me kal bė ję 
apie tai, ko dėl ne ga li ma rėk ti ant ki to. Pa

ma žu vai kai ta po at vi res ni, pradėjo la biau 
ger bti ir jausti vie nas ki tą. Kar tu au go me. 
Mo kiau si iš kiek vie nos pa mo kos, ku rio je 
pri ima ma de šim tys spren di mų ir nie ka da 
ne si tik ras – ge ri jie ar ne ti kę. Tai toks aki
mir kos da ly kas – klau si mas, at sa ky mas, 
re ak ci ja. Sė di po pa mo kų ir gal vo ji: ar 
tei sin gai pa si el giau, ar tai bu vo ge riau sias 
„ėji mas“, ar jie daug iš to ga vo? Mo kyk
lo je iš tik rų jų kas dien ver da gy ve ni mas. 
Mo ky to jų da li ji ma sis pa tir ti mi vyks ta 
kiek vie ną mė ne sį. Ta da iš ryš kė ja skir tin
gos pe da go gų pa tir tys mo kant di de lę kla sę 
ar ma žes nę gru pę. Su pran ta ma, kiekviena 
la bai svar bi, įdo mi. Aš dau giau sia dė me sio 
sky riau glau des niems ry šiams su vai kais, 
tar pu sa vio pa gal bai, tad ir ma no pa tir tis 
šio je sri ty je stip rė jo. Mo ki niams svar bu 
mo ky to jo as me ny bė. Daž nai vai kai net 
pe ri ma pe da go go cha rak te rio sa vy bės, jo 
ver ty bių sis te mą.

Nuo sta biau si me tai: daug ką at ra dau, 
pa ty riau. Pa ma čiau, kaip for muo ja si vai
kai ir kaip kei čiuo si pa ti. Ne ga liu sa ky ti, 
kad vis kas man pa vy ko, bet dau ge lį tų vai
kų aš mo ky siu ir ki tais me tais – tę si me...“

Su jau nai siais mo ky to jais įtai giai ben
dra vo švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud
ronėPitrėnienė. Mi nist rei bu vo svar bi 
jau nų jų mo ky to jų nuo mo nė apie lie tu vių 
kal bos ir ma te ma ti kos bran dos eg za mi nus, 
ji lin kė jo nau jų idė jų, ver žlių min čių ir 
ge rų emo ci jų nau jai siais moks lo me tais...

Ren gi niosu si ti ki mo ve dė jai (Vilma
Bačkiūtė, ŠMM Pe da go gų veik los sky
riaus ve dė ja, šio sky riaus vy riau sia sis 
spe cia lis tas DariusGudinas, Ug dy mo 
plė to tės cen tro di rek to riaus pa va duo to jas 
GražvydasKazakevičius) drą si no jau
nuo sius mo ky to jus, nuo šir džiai ir pa gar
biai ben dra vo. Jie ant il ga me tės pa tir ties 
„kab liu ko“ trau kė pa si sa ky mų rak ti nius 
žo džius – my li miau si, pa gar ba, san ty kiai, 
at vi ru mas, po kal biai...

Kiek vie nas su si ti ki mo da ly vis jau tė – 
jau nų jų mo ky to jų pa si sa ky muo se aki vaiz
dus ver ty bi nis pa grin das.

JuozasŽINELIS
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Jaunųjų mokytojų žodis Švietimo ir mokslo ministerijoje
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SVAR BI VEIK LA LIE TU VAI

Ko dėl pa si rin ko te dar bą mo kyk lo je?
Stu di jų me tais su pra tau, kad tai sri tis, 

ku rio je gal būt tu riu tam tik rą ta len tą, ge
bu aiš kiai ir su pran ta mai per teik ti sa vo 
min tis. Pui kūs dės ty to jai taip pat įkvė pė 
mo ky to jo dar bui. Stu di juo da mas Vil niaus 
pe da go gi nia me ins ti tu te (dab. Lie tu vos 
edu ko lo gi jos uni ver si te tas) su vo kiau, kad 
no riu ir ga liu mo ky ti. Bai gęs stu di jas, ieš
ko jau mo ky to jo dar bo. Džiau giuo si, kad 
pa vy ko ras ti. Esu dvi gu bai lai min gas, nes 
mo ky to jo vie tą ap ti kau gim ta ja me mies te, 
kur gi miau ir už au gau.

Ko kį vaiz dą „pie šė“ pe da go gi nės veik los 
pra džia?

Ji bu vo įdo mi. Vai kai, ku riuos mo kiau, – 
tik pen ke riais me tais jau nes ni. Am žiaus 
skir tu mas tik rai ne di de lis, gal būt to dėl 
dar bo pra džia bu vo sėk min ga. Grei tai 
per pra to me vie ni ki tus. Pra dė jau juos 
mo ky ti eko no mi kos ir ver slo pa grin dų ne 
tik te oriš kai, bet ir per prak ti nes veik las. 
Tai juos įtrau kė. Su bū rė me ne vie ną pui
kią ko man dą – mo ki nių ben dro ves – ir 
pa sie kė me reikš min gų re zul ta tų. Da bar 
tuo džiau gia mės.

Tu ri te ne ma žai so cia li nių part ne rių. Kuo su do
mi na te, pa trau kia te?

Ma nau, kad ma no veik la yra svar bi 
Lie tu vai. Mū sų vals ty bė bręs ta, tad aš, 
bū da mas iš pru sęs, iš si la vi nęs žmo gus, 
su pran tu, kad ša lies ge ro vės pa grin
das yra jau ni mas, dar ki taip ta riant – jo 
švie ti mas. Pa na šiai mąs to ver sli nin kai ir 
ki ti so cia li niai part ne riai. Ypač daug su 
mo ki niais kal bu apie ver slu mą, fi nan si nį 
raš tin gu mą. Ins ti tu ci jų va do vai ar ver slo 
įmo nių sa vi nin kai pa ste bi ma no veik lą, 

Nuo bal tų puo de lių iki Me tų mo ky to jo
Kar tais net ne įta ria me, kur mus ga li at ves ti, nu blokš ti ar „už ves ti“ iš pir mo žvilgs nio 

ne reikš min gas da ly kas, tar ki me, bal tas puo de lis. Me tų mo ky to jo (2015  m.) Do na to  
VA Si LiAUS KO, bu vu sio Aly taus Pu ti nų gim na zi jos eko no mi kos mo ky to jo, kar je ros 
pra džio je svar bus vaid muo te ko pa pras tai pe da go go ir mo ki nių ver slo idė jai – pa gal 
už sa ko vo pa gei da vi mą mo der niai api pa vi da lin tiems bal tiems puo de liams. Briu se
ly je (Bel gi ja), mo ki nių mo ko mų jų ben dro vių (to liau – MMB) mu gė je, me niš kai puoš ti 
puo de liai bu vo mie lai per ka mi ir lai mė jo tre čią vie tą ge riau sio pro duk to ka te go ri jo je.  
Toks trium fas ne ga lė jo už ges ti be pėd sa kų. To liau lau kė ki ti dar bai – vis su dė tin ges ni, 
rei ka lin gi ug dy mo įstai gai, jau niems žmo nėms, at ve rian tys nau jų ug dy mo ko ky bės to
bu li ni mo ga li my bių. Mo ky to jas pel nė ne vie ną aukš tą ap do va no ji mą...

Nau jų jų moks lo me tų iš va ka rė se „Švie ti mo nau jie nos“ kal bi no jau ną Me tų mo ky to ją 
D. Va si liaus ką, ne įsi vaiz duo jan tį švie ti mo at ei ties be aka de mi nio ug dy mo ir ne for ma
lių jų prak ti nių veik lų der mės.

pa stan gas ir pa pras tai su vo kia jų svar bą, 
to dėl no riai re mia.

Tapote Metų mokytoju, tačiau nedalyvavote 
apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyko LR Vy
riausybės rūmuose. Gal atskleistumėte, kodėl?

Tuo metu buvau išvykęs į Ispaniją, kur 
dvi savaites mokiniams dėsčiau ekonomi
kos ir verslo pagrindus.

žMO GUS-KŪ Rė JAS IR VER SLAS

Ko kie pa grin di niai so cia laus (vi suo me niš ko) 
ver sli nin ko bruo žai?

Rem da ma sis ben dra vi mo su ver sli
nin kais pa tir ti mi, ga liu teig ti, kad sėk mę 
pa ti rian tys darb da viai ne iš ryš ki na pi ni gų 
ir pel no. Pir miau sia, ver sli nin kas, kur da
mas pa slau gą, pre kę ar pro duk tą, sten gia si 
pa teik ti to kį ga mi nį, ku ris ten kin tų žmo
nių po rei kius, keis tų pa sau lį ir pan. Tai gi 
ver slą or ga ni zuo jan tis žmo guskū rė jas 
ne su tel kia dė me sio tik į pi ni gus. Tin ka mai 
pa si rin kus pri ori te tus, pi ni gai su grįž ta. 
Žmo guskū rė jas rū pi na si ap lin ka, ją ge ri na 
ir puo šia. Tai vie nas iš bū dų pa dė ti puo
se lė ti švie ti mą. Nie ka da ne bu vo sun ku į  
ug dy mo pro ce są įtrauk ti ver slo ins ti tu
ci jas.

Iš ko kių gel mių ki lo idė ja kur ti mo ko mą sias 
mo ki nių ben dro ves?

Tai nė ra nau jas da ly kas. MMB pra dė tos 
kur ti maž daug prieš šim tą me tų Jung ti nė se 
Ame ri kos Vals ti jo se. Vie nas ver sli nin kas 
su vo kė, kad jo sū nus, ma ty da mas pui kų 
tė vo pa vyz dį ir iš jo mo ky da ma sis, taip pat 
ku ria sėk min gą ver slą. Su si pra tęs pi lie tis 
nu ė jo pas mo kyk los di rek to rių ir pa pra šė 
leis ti jam pa mo ky ti vai kus, kaip ku ria mi 
pro duk tai, pri dė ti nė ver tė, kaip par duo ti 
pre kę ar pa slau gą. Taip ver sli nin kas su 

mo ki niais pra dė jo kur ti mo ko mą sias ben
dro ves: ga mi no pa pras tus pro duk tus, ban
dė juos par duo ti. Tai iš si ru tu lio jo į sa vo tiš
ką ma dą – į ug do mą jį pro ce są įsi trau kė ir 
ki ti ver sli nin kai. Vė liau įsi kū rė pa sau li nė 
or ga ni za ci ja „Ju nior Achie ve ment“, ku ri 
šiuo me tu vei kia vi so se iš si vys čiu sio se 
ša ly se. Lie tu va – ne iš im tis. Mū sų ša ly je 
MMB ku ria mos nuo 1993 m. Iš pra džių ši 
veik la vy ko did mies čiuo se, o da bar plin ta 
ir į ato kes nius kam pe lius. Pri klau sau šiai 
or ga ni za ci jai, esu Dzū ki jos re gio no va do
vas. MMB or ga ni zuo ju ne vien mo kyk lo
je, ku rio je dir bau, bet ir pa de du jas kur ti 
re gio no mo ky to jams. Pra ėju siais moks lo 
me tais vy ko jau ant ro ji Dzū ki jos re gio no 
MMB mu gė.

Gim na zi jo je įkū rė te So cia li nio ver slu mo mo
kyk lą. Ko kie ver slu mo ge bė ji mai ug do mi?

Ug dy da mi ver slu mą ne sie kia me, kad 
kiek vie nas mo ki nys bū tų ver sli nin kas. 
Tai tie siog ug dy mo pro ce so da lis, su stip
ri nan ti įvai rių sa vy bių la vi ni mą, to kių kaip 
kū ry bin gu mas (nau jų pro duk tų kū ri mas), 
fi nan si nis raš tin gu mas (bū ti na pla nuo ti 
biu dže tą), ly de rys tė, dar bas ko man do je, 
ko mu ni ka ci jos įgū džiai (rei kia mo kė ti 
de rė tis, par duo ti, ben drau ti su part ne riais, 
tie kė jais, pir kė jais ir pan.). Ši pa tir tis kiek
vie nam mo ki niui vė liau bus nau din ga bet 
ku rio je sri ty je, ne bū ti nai ver sle. So cia li nio 
ver slu mo mo kyk la ug do ver slu mą per 
prak ti nes veik las, ver slu mo sto vyk las, 
su si ti ki mus su ver sli nin kais ir kt.

Metų mokytojai
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VAIz DO PA MO Kė LėS

Kiek mo ki nių tiks lin gai do mi si ver slo da ly kais?
Pa sa ky siu pa pras tai: gim na zi jo je, ku

rio je dir bau, vei kė dau giau kaip 10 MMB. 
Mo ko mą ją ben dro vę su da ro ke tu ri ar 
dau giau na rių. Su si do mė ji mas ne men kas, 
vai kams ši veik la la bai įdo mi. Per eko
no mi kos ir ver slu mo pa mo kas su da ry ta 
iš skir ti nė ga li my bė te ori nes ži nias tai ky ti 
prak tiš kai.

Nuo ku rio am žiaus vai kai pri ima mi į MMB?
Eko no mi kos pa mo kos pra si de da nuo 

de vin tos kla sės. Tie sa, ug dy mo pla nuo se 
jų nu sta ty ta ma žo kai. Pas ta ruo ju me tu 
sten gė mės MMB pro gra mas dieg ti jau nes
nio jo am žiaus vai kams (6–8 kla sė se). Esu 
įsi ti ki nęs, kad ver slu mo ug dy mas tu rė tų 
pra si dė ti jau dar že ly je.

MMB mu gė LR Vy riau sy bė je, Me tų mo ky to
jo, ge riau sio eko no mi kos mo ky to jo Lie tu vo je 
ti tu lai – aki vaiz dus Jū sų ta len to ir darbš tu mo 
pri pa ži ni mas. Ko kiems nau jiems su ma ny mams, 
o gal po sū kiams Jus tai įkve pia?

Jau ke le tą mė ne sių dir bu Aly taus Li kiš
kė lių pa grin di nės mo kyk los di rek to riu mi. 
Ma no lai mė ji mai, ap do va no ji mai – tik 
de ta lės. Aiš ku, jų ne su reikš mi nu, bet šir
džiai mie la ir ma lo nu. Pa kei čiau kar je ros 
kryp tį, ta čiau ne su ku iš švie ti mo ke lio. 
Ga li ma teig ti, kad pa si trauk da mas iš ak
ty vios mo ky to jo veik los ga vau šį Me tų 
mo ky to jo ap do va no ji mą.

Ar iš es mės kiek vie nas žmo gus ga li bū ti ver s 
li nin kas?

Kiek vie nas žmo gus de mo kra tinėje 
vi suo me nė je ga li bū ti kuo no ri, jei tu ri 
pa kan ka mai no ro, ryž to, ne bi jo klys ti ir 
mo ky tis iš sa vo klai dų. Jei ne ga li, va di
na si, sil pnai no ri.

Ko kius ug dy mo me to dus, tech no lo gi jas tai ko
te sa vo veik lo je?

Sten giuo si ne tik per teik ti te ori nes 
ži nias, bet ir pa kurs ty ti kū ry bin gu mą, 
sie kiu ug dy ti ben dro ko man dos dar bo 
pra na šu mus. Per pa mo ką mo de liuo ju 
įvai rias už duo tis, pro ble mas, ku rias mo
ki niai tu rė tų spręs ti ko man do je ir ku rios 
at skleis tų jų ly de rys tės, ko mu ni ka vi mo, 
ben dra dar bia vi mo ge bė ji mus. MMB vyks
ta tik prak ti nė veik la. Vie nas iš me to dų, 
ku rį pats su kū riau, – pir mas Lie tu vo je 
nu fil ma vau 3–8 min. truk mės eko no mi kos 
vaiz do pa mo kas. Jo se pa teik ti svar biau si 
eko no mi kos prin ci pai. Gal būt tai ir nė ra 
di de lė ino va ci ja. Ben drau da mas su mo
ki niais, su va di na mo sios „Z“ kar tos at sto
vais, pa ste bė jau, kad jie ne ga li ar gal būt 
ne no ri su si telk ti į vie ną da ly ką il giau nei 
5–10 min. Jie pra de da ju dė ti, spur dė ti, ki ša 
no sį į vir tu a lią erd vę. Tai nor ma lu – da bar 
to kie lai kai. Pri si tai ky da mas prie mo ki nių 
po ky čių ir po rei kių, pa ban džiau su kur ti 
trum pas vaiz do pa mo kas. Tai pa si tei si no. 

Su lau kiau dau gy bės ge rų at si lie pi mų tiek 
iš sa vo ko le gų mo ky to jų, tiek iš mo ki nių. 
Įdo miau sia, kad vie no Vil niaus uni ver si
te to stu den tė do mė jo si, ka da bus dau giau 
vaiz do pa mo kė lių, nes jos pa de da pa si
reng ti kon tro li niams dar bams.

TIL TAS TARP UG DY MO įSTAI GŲ 
IR VER SLI NIN KŲ

Or ga ni za vo te MMB mo ky to jų ren gi mo se
mi na rus Vil niu je ir Aly tu je. Ar pa vy ko už deg ti 
pe da go gus ver slu mo ug dy mo idė jo mis?

Vil niu je se mi na rus ren gė or ga ni za ci jos 
„Ju nior Achie ve ment“ cen tri nė būs ti nė. 
Dzū ki jos re gio no pe da go gus į mo ky mus 
Aly tu je su bū riau sa vo ini cia ty va. Skai
čiai to kie: 2014–2015 m. m. or ga ni za vau 
pir mą ją Dzū ki jos re gio no mo ki nių ben
dro vių mu gę, jo je da ly va vo 8 ben dro vės, 
taip pat ke lios MMB iš ki tų re gio nų, 
2015–2016 m. m., pra ūžus mo ky to jų ren
gi mo se mi na rams, mu gė je jau tu rė jo me  
19 MMB iš gim to jo re gio no. Rei kia 
pri pa žin ti, kad, ko ge ro, pa vy ko įkvėp ti 
mo ky to jus.

Ska ti na te ša lies mo kyk las pri si dė ti prie 
be si ple čian čios „Ju nior Achie ve ment Dzū ki ja“ 
ben druo me nės...

„Ju nior Achie ve ment“ yra vie nin te lė 
or ga ni za ci ja, ku ri tei kia MMB pro gra mas 
ir siū lo pui kią ga li my bę bet ku rio da ly ko 
mo ky to jui, iš klau siu siam 5 die nų pe da go
gų ren gi mo kur sus, gau ti eko no mi kos mo
ky to jo kva li fi ka ci ją ir dirb ti pa gal „Ju nior 
Achie ve ment“ pro gra mas: dės ty ti eko no
mi ką, kur ti mo ki nių ben dro ves ir pan. Tai 
iš tik rų jų yra pui ki ga li my bė gau ti nor ma lų 
at ly gi ni mą tiems, ku rie tu ri ma žai da ly ko 
pa mo kų. Kuo dar pa trauk li ši ben druo me
nė? Or ga ni zuo ja me va sa ros ver slu mo sto
vyk las mo ki niams, MMB mu ges, esa me 
til tas tarp ug dy mo įstai gų ir ver sli nin kų. 
Nė vie na mo kyk la, ma nau, ne pri eš ta rau
tų, kad į ug dy mo pro ce są įsi trauk tų kuo 
dau giau prak ti kų, tai yra žmo nių, ku rie 
tie sio giai dir ba kon kre čia me ver sle, ge rai 
iš ma no veik los prin ci pus, nu ma to ga li mus 
sun ku mus. Ver slo at sto vas ga li tiks lin giau
siai tai per teik ti mo ki niams.

Or ga ni zuo ja te vai kų va sa ros ver slu mo sto
vyk las. Ar daug at si ran da no rin čių jų au ko ti da lį 
atos to gų?

„Ju nior Achie ve ment“ or ga ni zuo ja 
ver slu mo sto vyk las vi siems Lie tu vos 
mo ki niams jau dau ge lį me tų. Jų veik lo se 
da ly vau ja ver sli nin kai, ku rie tie sio giai 
ben drau ja su vai kais, at sa ko į jų klau si
mus, mo de liuo ja tam tik ras ver slo už duo
tis. Sto vyk lo se mo ki niai ga li pa si tik rin ti 
sa vo ge bė ji mus, ga li my bes. Taip pat įma
no ma įgy ven din ti ki tus po mė gius: žais ti, 
spor tuo ti ir pan. Mo ki nių su si do mė ji mas 
ir už si de gi mas pa tvir ti na, kad tai jiems 
pa trauk lu. Kiek vie ną va sa rą no rin čių jų yra 
dau giau, nei mes ga li me pri im ti.

Ar skvar bios ver slu mo idė jos ne už goš ki tų 
svar bių ug dy mo da ly kų?

Ver slu mo ug dy mui, ma nau, anks čiau 
bu vo ski ria ma per ma žai dė me sio. Vi si 
ki ti da ly kai iš ryš ki na mi la biau. Da bar 
įsi tei sė jo tei sin gu mas... Gy ve na me rin kos 
eko no mi kos kles tė ji mo lai kais, tad ver slu
mo, fi nan si nio raš tin gu mo, eko no mi kos 
ži nios yra bū ti nos. Tie siog tik da bar tai 
pra dė jo me su pras ti ir pa brėž ti. Mo ki niai 
pri va lo gau ti to kių ži nių, ku rias ga lė tų 
pri tai ky ti gy ve ni me.

MO KI NYS TU RI JAUS TI 
SA VO PA žAN Gą

Jūs pa skir tas Aly taus Li kiš kė lių pa grin di nės 
mo kyk los di rek to riu mi. Svei ki na me. Ar ad mi
nist ra ci nis biu ro kratinis dar bas ne nu slo pins 
kū ry bin gu mo ki birkš ties?

Ug dy mo įstai gos va do vui pa lik ta daug 
erd vės kū ry bin gu mui. Mo kyk la – tai ter pė, 
kur net gi bū ti nas va do vo kū ry bin gu mas. 
Gal būt ma no veik los pro fi lis šiek tiek pa si
kei tė, bet ma nau, kad kū ry bin gas žmo gus 
vi sa da ran da ga li my bę, kur pri tai ky ti sa vo 
idė jas, su ma ny mus, nau jo ves.

Ko kią ug dy mo(si) stra te gi ją ku ria te?
Kaip ir kiek vie no je mo kyk lo je, vi sų 

pir ma, bus svar būs ir ne at sie ja mi mo ki nių 
aka de mi niai pa sie ki mai. Vai kai pri va lo 
gau ti pa čias ko ky biš kiau sias ug dy mo(si) 
pa slau gas. Pa brė žiu ne ga lu ti nį re zul
ta tą, ku ris, be abe jo, yra la bai svar bus, 
bet kiek vie no mo ki nio kaip as me ny bės 
ūg tį. Vai kas tu ri ma ty ti pa žan gą, ku rią 
pa sie kė. Ga lų ga le, žmo nės yra skir tin gi, 
tu ri skir tin gus ge bė ji mus – tiek įgim tus, 
tiek įgy tus. Ne ga li vi si pa siek ti vie no dų 
re zul ta tų. Svar biau sia, kad mo ki nys kaip 
as me ny bė to bu lė tų, aug tų, kad ry toj bū tų 
ge res nis ir to bu les nis ne i šian dien. Aiš ku, 
skir siu daug dė me sio ir pa lai ky siu vi sas 
ne for ma li ą sias prak ti nes veik las. Tai tu ri 
ei ti gre ta, ly gia gre čiai su aka de mi nė mis 
ži nio mis. Be šių veik lų dar nos ne įsi vaiz
duo ju šiuo lai ki nės as me ny bės.

Ka da Jūs pats atos to gau ja te? Tur būt tu ri te 
šei mą, įdo mių po mė gių?

Ne su sta tis ti nis mo ky to jas, ku ris ap
si ri bo ja vien pa mo ko mis pa gal ug dy mo 
pro gra mą. Tu riu daug vi suo me ni nės veik
los, pa pil do mai ren giu ki tus pe da go gus, 
daug dė me sio ski riu ver slu mui ug dy ti. 
Da lį lais va lai kio šie dar bai, su pran ta ma, 
at ima. Ta čiau, kai už si i mi veik la, ku ri tau 
įdo mi, ma tai dar bų pras mę – tai ge riau už 
pa sy vų po il sį. Kaip ir vi si jau ni žmo nės, 
tu riu po mė gių: mėgs tu va ži nė ti dvi ra čiu, 
spor tuo ti, sma giai leis ti lai ką.

Man 28 me tai, esu ve dęs. Su žmo na Bri
gi ta au gi na me sū nų Do mi ny ką. Gy ve nu 
Aly tu je. Esu lai min gas.

Dė ko ju už po kal bį.
JuozasŽINELIS
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Ką Jums reiš kia Rug sė jo pir mo ji?
Mums tai la bai reikš min ga die na. „Sau

lu tė je“ tu ri me be veik tris de šimt mo ki nių. 
Kiek vie nais me tais at ei na vis nau jų lie tu

Jei ga li rink tis, ne si rink 
leng viau sio ke lio
Mo ky to jai bū na įvai rūs: mo

kan tys da ly ko, ama to, gy ve ni mo 
iš min ties. Ir vi si jie au gan čiam 
žmo gui yra svar būs. Nors pa si
tai ko, kad vie nas mo ky to jas ga li 
mo ky ti ir ama to, ir gy ve ni miš kos 
iš min ties. Kar tais su mo ky to ju 
už ten ka tie siog bū ti. O kar tais 
jo rei kia klau sy tis... Pro fe so rius, 
ha bi li tuo tas ge o lo gi jos moks lų 
dak ta ras Sau lius Si DA rAS yra 
Mo ky to jas. Taip at ro do dau ge liui 
jį pa žįs tan čių ar bent kar tą gir dė
ju sių, kaip kal ba apie gy ve ni mą ir 
iš gy ve ni mą, apie lem tį ir ga li my
bę rink tis. Mo ky to jas va do vau ja 
Kras no jars ko kraš to li tu a nis ti nei 
mo kyk lė lei „Sau lu tė“ ir mo ko 
lie tu vių kal bos, šiek tiek is to ri
jos, ge og ra fi jos, su pa žin di na su 
tra di ci jo mis ir pa pro čiais... To dėl 
su si ti kus šią va sa rą Bist ram po lio 
fes ti va ly je kar to jau tra di ci nius 
klau si mus.

vai čių... At si ran da jų iš kaž kur! Su si ren ka 
jau ni mas, stu den tai ir iki mo kyk li nu kai. 
Mū sų mo kyk lė lės mo ki nių am žius – nuo 
še še rių iki še šias de šim ties me tų. Bet vai

kų ne daug... Rug sė jo 1ąją at ei na jų gal 
de šimt, bet per moks lo me tus vis ma žė ja 
ir ma žė ja. Mo kyk lė lė sek ma die ni nė, tė vai 
tu ri ve žio ti, bet jie už im ti. Dau gu ma vai kų 
au ga miš rio se šei mo se, ku rio se ne kal ba ma 
lie tu viš kai, lie tu vių kal ba jiems skam ba 
kaip at ra di mas. Tad pra dė ti ten ka nuo lie
tu viš kos abė cė lės. Per žie mą iš moks ta me 
ke lis šim tus žo džių, pra moks ta me skai ty ti 
ir pa sa ko ti, su da ry ti pa čius pa pras čiau sius 
sa ki nius. At vy kus į Lie tu vą jiems bū na 
leng viau, ge riau se ka si kur suo se, ku riuos 
ren gia So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi
nis te ri ja. Kai ku rie jau nuo liai nu spren džia 
to liau mo ky tis Vil niaus lie tu vių na muo se. 
Be ga lo džiu gi na tai, kad žmo nės no ri at
nau jin ti sa vo lie tu viš kas šak nis.

Ar sun ku bū ti mo ky to ju sek ma die ni nė je mo
kyk lė lė je?

Man įdo mu ir mo ky ti, ir mo ky tis. Ne
se niai tik pra dė jau va ži nė ti į Lie tu vą, 
to dėl kal bė da mas dar da rau daug klai dų. 
Kai pa bū nu Lie tu vo je ir pa kal bu sa vai tę 
ar dau giau, ta da vis kas klos to si leng viau, 
sklan džiau. Mo kyk lė lė je sten giuo si su pa
žin din ti su lie tu vių kul tū ros iš ta ko mis, is
to ri ja, tra di ci jo mis. Be to, mes šven čia me 
ir Ka lė das, ir Ve ly kas, taip pat Jo ni nes, mi
ni me Va sa rio 16ąją, Ko vo 11ąją. Ne sė
di me su dė ję ran kų. Mo ky ma sis vyks ta ne 
tik mo kyk lė lė je. Mes, Kras no jars ko kraš to 
lie tu vių ben druo me nė, tvar ko me trem ti nių 
ka pi nes. Per šiuos dar bus plė to ja si mū sų 
lie tu vy bė, for muo ja si Lie tu vos įvaiz dis. 
Kai žmo nės tvar ko ka pi nes, iš girs ta sa vo 
tė vų is to ri ją, pa jun ta di des nį po trau kį va
žiuo ti į Lie tu vą, ją pa žin ti.

IS TO RI JA MO KO

Mo ky to jas nuo jau nų die nų mė go fo to gra fuo
ti. Jo fo to gra fi jų ar chy vas yra tik rų tik riau sias 
lo bis. Do ku men tuo ta sak mė apie pa slap tin gą jį 
Si bi rą, jo tur tus – bran gak me nius, ma mu tų il tis, 
eg zo tiš kas žmo nių ben druo me nes, ge o lo gų kas
die ny bę per eks pe di ci jas, trem ti nių at mi ni mą, 
pas ku ti ni ą ją jų po il sio vie tą – ka pi nes. Daž nai 
jau ne tik žo le, bet ir me džiais per žė lu sias, iki 

Brolis Vytautas, buvęs Sibire ilgiau nei S. Sidaras Anūkė Viktorija: „Aš labai myliu savo senelį“Sūnus Antanas, grįžęs namo, į Lietuvą
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skaus mo grau džiais me di niais kry že liais, į šiau
rės dangų be si stiebian čiais. 

Nuo trau ko se – jau pri kel tas at mi ni mas. 
Nau jos tvo ros, kry žiai ir vi sur, kur tik įma no
ma, var dai... Statomi pa min klai iš ak mens, 
ge le žin ke lio bė gių, ku rie yra laikui nepavaldus  
simbolis.

Per XIV Bist ram po lio fes ti va lį vie na šios 
va sa ros sek ma die nio po pie tė bu vo pa va din ta 
„Trem ties ta kais“. S. Si da ras į Bist ram po lio dva rą 
at si ve žė sa vo nuo trau kų ko lek ci ją, skir tą trem
ti nių ka pi nėms Kras no jars ko kraš te. Į ren gi nį 
su va žia vo bū rys trem ti nių, jų vai kų ir vai kai
čių. Jie kal bė jo si, da li jo si pri si mi ni mais,  
kartais beveik linksmai klegėjo, klau sė si 
trem ties dai nų, o džiaugs min giau sia, jog 
kar tu at si ve žė ir tuos, ku riems šian dien 
su vok ti trem ties tra giz mą bū tų dar per 
sun ku. Ma žie ji sve čiai, ne kan trūs ir jud rūs, 
ret sy kiais šur mu liuo jan tys, bu vo kar tu ir 
pra šė pa im ti ant ran kų, kad ga lė tų ap žiū
rė ti nuo trau kas. Ir kas ga lė tų apsakyti šios 
pa mo kos svar bą. O kal bė da mas apie švie ti
mą ar mo ky mą, Mo ky to jas pa sa ko ja ir apie  
pa ro dą:

Nuo trau kų blo kai at spin di ke le tą 
vie to vių Kras no jars ko kraš te, kur ge
riau siai su tvar ky tos trem ti nių ka pi nės. 
Rei kė tų pri si min ti, kad šia me kraš te 
bu vo apie 300 lie tu vių trem ti nių gy ven
vie čių. Be veik tiek pat li ko ir ka pi nių. 
Ap skri tai kal bant, trem ti nių ka pi nės 
vie nos ki toms ne ly gu. Yra to kia Re vu čis 
gy ven vie tė Niž nij In ga šo ra jo ne, ten bu vo 
ka li na ma apie 3 tūkst. lie tu vių. Dau giau 
nei 2 tūkst. – su šau dy ti ar ba mi rė. Jiems 
at min ti pa sta ty tas kry žius iš ge le žin ke lio 
bė gių... Ne to li kai mų yra ma žų lie tu vių 
trem ti nių ka pi nai čių – pen ki, sep ty ni ka
pe liai. Pir miau sia tvar ko me tas ka pi nes, 
ku rios reikš min ges nės ar ku rias net bū tų 
ga li ma pa va din ti sak ra li nė mis vie to mis. 
Pa vyz džiui, Igar ka. (Igar ka – mies tas Ru
si jos šiau rė je, už po lia ra čio. Iki 1956 m. 
Igar ka bu vo vie nas stam biau sių Ta ry bų 
Są jun gos trem ties ir įka li ni mo cen trų. 
Mies tas įkur tas 1929 m. Pir mą ją lent pjū vę 
ir ba ra kus čia pa sta tė iš buo žin ti ru sų ūki
nin kai – aut. past.) Į Igar ką 1948 m. bu vo 
iš trem ta 6 tūkst. lie tu vių, o ka pi nė se jų li ko 
be veik 600. Po Sta li no mir ties dau ge lis iš
va žia vo, da bar ten be li kę vos ke le tas žmo
nių, tu rin čių lie tu viš kas pa var des. Bet tik  
pa var des.

PA MO KOS, KU RIAS TE KO 
IŠ MOK TI

Dvi sa vai tės pir mo je kla sė je Lie tu vo je ir... 
trem tis į Jar ce vo kai mą, esan tį Si bi re, su mo čiu te 
ir bro liu, nes tė vą nu šo vė, o mo ti nos svei ka ta nuo 
pa tir to siau bo pa šli jo. Kai por ta lo www.lai kas.lt 
žur na lis tas pa klau sė, ko iš mo kė lau ki nis Si bi ras, 
Jūs at sa kė te: „Jei ma ne iš mes tų į tun drą ar tai gą 
vi siš kai vie ną, ga liu iš gy ven ti ir ki tiems apie tai 
pa pa sa ko ti. Si tu a ci jo se, kai to pri rei kė, bu vau 
ne vie ną kar tą.“

O kaip klos tė si Jū sų su mo kyk la su si ję rei ka lai 

Si bi re? Ko kios ru siš kos mo kyk los pa tir ties įgi jo te?
Su ru siš ka mo kyk la... bu vo vi saip. Ir 

ge rai, ir ne la bai. Aš po sep tin tos kla sės 
pra dė jau gy ven ti sa va ran kiš kai. Bai giau 
tech ni ku mą, pra dir bau gal tre je tą ar ket
ver tą me tų ir su pra tau, kad man trūks ta 
ži nių. Ta da įsto jau į ins ti tu tą Ir kut ske. Kai 
pa ra šiau di plo mi nį dar bą, man jį pa siū lė 
ap si gin ti kaip di ser ta ci ją. Ir ta ry tum vis kas 
klos tė si ne blo gai – iš ei li nio tech ni ko ge o
lo go ta pau ve dė ju. Bet man tai bu vo ri ba. 
No rė da mas siek ti kar je ros pri va lė jai įsto ti 
į par ti ją. Ši to šir dis ne lei do. Ir trem ti nio 
šlei fas tę sė si... Ofi cia lus trem ties lai kas – 
de vy ne ri su pu se me tų. Iš pra džių bu vau 
liau dies prie šas, pas kui – buo žės sū nus, 
kol pa ga liau ta pau spe cia liuo ju per si kė
lė liu. Štai kaip kei tė si ter mi nai. Ta ry tum 
pats bū čiau su si kro vęs la ga mi ną ir sa vo 
no ru per si kė lęs į Si bi rą.

Tą rug sė jį že mė pir mo kė liui Sau liu kui ga lė jo 
iš slys ti iš po ko jų, o įky rus, grės min gas trau ki nio 
„kli binkš čia vi mas“ – per si kel ti į vai kiš kus sap nus. 
Bet taip ne nu ti ko. Vi suo se S. Si da ro dar buo se gir
di tei giant gy ve ni mą, vil tį, op ti miz mą.

Kaip Jums pa vy ko ne pa si duo ti pyk čiui?
Apie tai nie ka da ir ne gal vo jau. Nors 

kar tais im da vo pyk tis. Bet juk vie nas 
ne ga lė jai nie ko pa da ry ti. Ma tyt, to kia 
ma no pri gim tis. Tu rė jau pui kų „mo ky to
ją“ – Lau ren ti jų Pa vlo vi čių Be ri ją. Tai jis 
iš mo kė ir pa ty lė ti, ir pa klau sy ti, ir kaip 
at sa ky ti, nes ki tu at ve ju...

Bist ram po lio fes ti va ly je bu vo pri sta ty ta Jū sų 
lie tu vių kal ba iš leis ta kny ga „Vis tols tan tis ho

ri zon tas“. Bet kuk liu 500 eg zem plio rių ti ra žu. 
(Kny ga jau iš sa miai pri sta ty ta įvai rio se in ter ne to 
sve tai nė se.) Tą po pie tę Bist ram po lio dva re gir
dė jau kal bant, kad to kia kny ga tu rė tų pa siek ti 
ir mo kyk lų bib lio te kas, bet ti ra žas per ma žas.

Aš ap skri tai ne ke ti nau ra šy ti, bet drau
gai iš Kras no jars ko kraš to iš pro vo ka vo. 
Sa va ran kiš kai iš lei dau 500 eg zem plio rių 
ti ra žu, ru sų kal ba. Kny ga grei tai pa skli do. 
Ta da Lie tu vo je gi mi nės pri sto jo: rei kia, 
Sau liau, kny gos ir lie tu vių kal ba. Daug 
žmo nių man pa dė jo tai įgy ven din ti, o 
sig na ta ras Sta sys Ka šaus kas net su ra do 
lei dyk lą. Ti ra žas ne di de lis, bet aš gal vo ju, 
kad Lie tu vai di des nio ir ne rei kė jo. Pa ma
tys žmo gus trem ties te mą, pa gal vos, kad 
vėl verks mai. Čia žmo nės trem tį jau pri
mir šo. Bet tai kny ga apie ma no gy ve ni mą, 
dar bą, pro fe si ją, su si ti ki mus su įdo miais 
žmo nė mis... ir su lo kiais ar ki tais žvė ri mis. 
Apie trem tį vos ke le tas pus la pių.

Ko dėl vis ne grįž tat na mo? Sū nus grį žo. Anū kė 
gra žiai kal ba lie tu viš kai. Kas dar ten Jus lai ko?

Gal po me tų ar dve jų ir grį šiu. Da bar dar 
stip riai ten lai ko lie tu vių ben druo me nės 
rei ka lai. Be mo kyk los ben druo me nė su by
rės. O ant ben druo me nės pe čių – ir ka pų 
tvar ky mas, ir cho ras, ir šo kių ko lek ty vas. 
Rei kia ge rai pa ruoš ti tuos, ku riems vis ką 
pa lik si me. Da bar dar ne me tas.

Bet gy ve ni me man, ko ge ro, se kė si. 
Šar lis de Go lis yra ra šęs, jei tu ri ga li my bę 
rink tis, ne si rink leng viau sio ke lio. Pa si rin
kęs sun kes nį, ne tu rė si kon ku ren tų. Man 
tur būt taip ir at si ti ko. Per gy ve ni mą ėjau 
be kon ku ren tų.

Dė ko da ma už min tis ir mums skir tą lai ką tu riu 
pri min ti, kad S. Si da ras yra ir Kras no jars ko kraš to 
lie tu vių ben druo me nės pir mi nin ko pa va duo to
jas. O tai jau – dar bas ir pa mo kos at ei čiai.

ZinaRIMGAILIENĖ

Prižiūrėtos ar prikeltos tremtinių kapinės 
Krasnojarsko krašte

Knyga apie horizontą, 
kuris kiekvienam skirtingas
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KI TO SAM PRA TA IR GA LI MY BėS

Al man tas Kul bis 
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro 
Gam ti nio ir eko lo gi nio sky riaus ve dė jas
Edu ka ci nių erd vių sam pra ta per pas

ku ti niuo sius ket ve rius me tus pa ste bi mai 
kei tė si. Pa si trau kė anks čiau vy ra vu si 
pa žiū ra, kad gra žiai su tvar ky ta ap lin ka ir 
yra edu ka ci nė erd vė. Da bar mes ma to me 
erd ves, ku rio se vyks ta mo ki nio, vai ko 
ug dy mas ir ku rias for muo jant da ly vau ja 
vi sa mo kyk los ben druo me nė. Į šias erd ves 
at ėjo da ly kai, prieš ket ver tą ar dau giau 
me tų te bu vę tik sie kia my bė. Gal būt tai 
lė mė Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie
ti mo cen tro kar tu su Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja or ga ni zuo ti se mi na rai bei 
mo ky mai. Prieš še še tą ar ket ver tą me tų 
iš vys ti mo ko muo sius skly pe lius, dar žus 
ug dy mo įstai gų ap lin ko je bu vo re te ny
bė, o šie met be veik ne pa si tai kė kon kur se 
da ly vau jan čių mo kyk lų, ku rių teritori
joje ne bū tų pa žin ti nių ta kų, eti ke tė mis  
pri sta to mų me džių, krū mų, gė lių ko lek ci
jų. At si ra do daug po jū čių (Knei po) ta kų. 
Į mū sų edu ka ci nes erd ves at ei na mo der
nūs ele men tai, mo kyk los kei čia si. Ir nors 
jau iš ryš kė ju sios mo kyk los ly de rės, bet 
ten ka ap gai les tau ti, kad da lis ben dro jo 
ug dy mo įstai gų la bai lė tai įsi trau kia į šį 
dar bą. O mū sų sie kis, jog kuo dau giau 
ug dy mo ins ti tu ci jų kur tų ža li ą sias ir ki tas 
edu ka ci nes erd ves. Ta čiau tai įma no ma 
pa siek ti tik ta da, kai šis no ras už gims pa
čio se mo kyk lo se.

Kaip ir kur mo ko si edu ka ci nių erd vių kū rė jai?
Per pas ku ti niuo sius ket ve rius me tus 

bu vo or ga ni zuo ta ke le tas iš vy kų į ki tas 

Edu ka ci nių erd vių ap žiū ra-kon kur sas

Tu ri me kuo di džiuo tis
Eu ro pos Są jun gos ša lis. Mo ky to jai lan kė si 
Če ki jo je, Lat vi jo je, Len ki jo je, Vo kie ti
jo je, iš kur par si ve žė daug nau jų idė jų. 
Džiu gi na, kad už sie nio ug dy mo įstai gų 
edu ka ci nių erd vių pa tir tis sėk min gai 
pe ri ma ma ir kū ry biš kai įgy ven di na ma 
ša lies mo kyk lo se. Pa vyz džiui, Kra kių 
Mi ka lo jaus Kat kaus gim na zi jo je mo ki niai 
mo ko mi at pa žin ti me die ną, įreng ta įvai rių 
pa vyz džių eks po zi ci ja, pa sė ti ja vų lau ke
liai. Mū sų mo ky to jų iš ra din gu mas – di
džiu lis, o to kių mo ko mų jų iš vy kų rei kė tų 
kuo dau giau. Kaip Re ne san so epo cho je 
iš Ita li jos į Lie tu vą ke lia vo au ga lai, par kų 
ir so dų pro jek ta vi mo idė jos, taip da bar 
mo ky to jai at si ve ža mo der nių edu ka ci nių 
erd vių kū ri mo, pro jek ta vi mo, for ma vi mo  
prin ci pų.

LIE TAUS SO DAI, KO DėL GI NE?

Doc. Ri man tė Kon dra tie nė 
Vil niaus ko le gi jos Ag ro tech no lo gi jų fa kul te to 
Kraš tot var kos ka ted ros ve dė ja
Man kir ba vie na min tis... Juk Lie tu va – 

lie taus ša lis, tad ko dėl ne iš nau do jus lie taus 
van de nu ko? Tu ri me šlai ti nius sto gus, 
to dėl ga li me jį su rink ti, įsi reng ti van dens 
tel ki nė lius, pri tai ky ti au ga lus, ku rie tin ka 
ir prie saus ros, ir prie drėg mės. Taip at si
ras tų lie taus so das. Prieš po rą me tų ma čiau 
idė ją, kaip ren ka mas lie taus van duo. Nu te
kė jęs per liet vamz džius jis kau pia si pie vu
tė je, kur pa klo ta hid roi zo lia ci ja. Gal vo ju, 
kad to kia idė ja ga lė tų bū ti įgy ven din ta ir 
mū sų ša ly je. Juk kur van duo, ten vai kai. Ir 
pul sa vi mas svar bus: čia van dens dau giau, 
čia – ma žiau. Ga li ma iš nau do ti ir veid ro
di nį jo efek tą, kad tel ki nė ly je at si spin dė tų 
ap lin ka, ša lia esan tys au ga lai.

Ko kie pa ta ri mai erd vių kū rė jams Jums at ro dy
tų rei ka lin giau si šiuo me tu?

Jei gu kal bė čiau apie tai, kas tai sy ti na, 
sa ky čiau, kad rei kė tų la biau at si žvelg ti į 
kraš to vaiz dį ir tu jas so din ti sai kin gai, nes 
jos yra me mo ria li nio po bū džio erd vių 
au ga las, ne de ran tis dar že lių ar mo kyk lų 
ap lin ko je. Juk tu ri me la bai daug gy vat
vo ri nių au ga lų, ku riais ga lė tu me pa keis ti 
tu jas. Tik ne rei kia ap si ri bo ti vie na rū ši mi. 
Pa vyz džiui, pa si rin kus rau gerš kį, da lis jo 
ga li bū ti gel to na, da lis rau do na ir ža lia. 
Spal vin gu mas bū tų la bai svei kin ti nas da
ly kas ug dy mo ins ti tu ci jo se, nes vai kams 
itin rei kia spal vų.

Mū sų kul tū rai bū din ga so din ti dau gy bę 
gra žių au ga lų vie no je vie to je, bet rei kė tų 
prisiminti, kad yra pa grin di niai ir fo ni
niai au ga lai, o kom po zi ci jo je dar tu ri bū ti 
ir pau zė. Jei gu pau zė yra mu zi ko je, tai 
kraš to vaiz dy je taip pat ne rei kė tų steng tis 
vis ko už pil dy ti. Edu ka ci nė se erd vė se no
rė tų si na tū ra laus pul sa vi mo: cen tre ga lė tų 
bū ti dau giau ryš kes nių au ga lų, lei džian tis 
į pe ri fe ri ją – jų tu rė tų ma žė ti, gal ir ne to kie 
gra žūs čia suras tų sa vo vie tą. Da bar dau
ge liu at ve jų ir prie pa grin di nio fa sa do, ir 
ato kes niuo se gė ly nuo se vie no dai gau siai 
pri so din ta ryš kių au ga lų. Pa tys gė ly nai 
taip pat ga lė tų bū ti skir tin ges ni. Vien
me čiai au ga lai jau yra at si bo dę, no rė tų si 
ma ty ti gau siau dau gia me čių. Da bar vi so je 
Eu ro po je pra de da įsi vy rau ti ten den ci ja – 
ma žiau gė lių, dau giau įvai rių že ma ū gių 
krū mų.

MO KYK LOS AP LIN KA TU RI 
SKA TIN TI BŪ TI LAU KE

Dai va že roms kie nė 
Svei ka tos mo ky mo ir li gų pre ven ci jos cen tro 
Vai kų svei ka tos sky riaus ve dė ja
Sma gu, kad mo kyk los sten gia si pri tai

ky ti ap lin ką edu ka ci niams tiks lams. Juk 
taip ir tu ri bū ti. Lan ky tų ugdymo įstaigų 
ap lin ko je man no rė jo si pa ma ty ti įvai res
nių svei ka ti ni mo prie mo nių ir ga li my bių. 

Pasakos nėra namie...
Alytaus l.-d. „Pušynėlis“

Daržai darželiai!
Anykščių l.-d. „Žiogelis“

Beveik lietaus sodas...
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos g-ja
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Bet akį džiu gi no svei ka tin gu mo ta kai, 
ori gi na lios fi zi nį ak ty vu mą ska ti nan čios 
prie mo nės. Ki ta ver tus, jei gu svei ka tą 
mes su pran ta me kaip fi zi nę, dva si nę ir 
so cia li nę ge ro vę, tai vis kas, kas gra žu, 
džiugina, taip pat pa de da pa lai ky ti ir stip
rin ti svei ka tą.

Mo kyk los ap lin ka tu ri ska tin ti bū ti lau
ke. Ją rei kia su tvar ky ti taip, kad kvies tų 
mo ki nius pa ju dė ti, ste bė ti, at si pa lai duo ti 
ar kaž ką nau jo su ži no ti. Būti gry na me 
ore itin svar bu. Ki tas as pek tas – vi sos 
ben druo me nės įtrau ki mas. Mo ki niai tu ri 
da ly vau ti tvar kant ap lin ką, taip bus ug
do mas šei mi nin kiš ku mo jaus mas. Dar 
la bai svar bu įtrauk ti tė vus, nes tai stip ri na 
vai kų ir tė vų san ty kius, ge ri na psi cho so
cia li nį ug dy mo įstai gos kli ma tą (mo ki niai  
ge riau jau čia si mo kyk lo je, ge rė ja jų psi
chi nė svei ka ta, ma žė ja ža lin gų įpro čių 
pli ti mas).

Svar bu ne tik gra ži ap lin ka, bet ir kad 
vai kai jo je ga lė tų lais vai bū ti, žais ti, kur ti. 
Jei vis kas gra žu kaip kai mo tu riz mo so
dy bo je, ta čiau ne ga li ma laks ty ti po žo lę, 
prak tiš kai kaž ką veik ti, to kia mu zie ji nė 
ap lin ka, ma no ma ny mu, ne tu ri pra smės. 
Ži no ma, ap lin ka tu ri bū ti sau gi, jo je 
ne tu rė tų bū ti su lū žu sių ar ne pri tai ky tų 
įren gi nių.

VIS KAS, KAS DA RO MA SVEI KA TOS 
LA BUI, YRA GE RAI 

Dia na Alek se je vai tė 
Svei ka tos mo ky mo ir li gų pre ven ci jos cen tro 
Vai kų svei ka tos sky riaus ve dė jos pa va duo to ja
Džiau giuo si, kad ug dy mo įstai go se 

at nau ji na mos ir ku ria mos edu ka ci nės 
erd vės. Tai la bai pri si de da ir prie vai kų 
sau gu mo, ir prie jų svei ka tos stip ri ni mo. 
Džiu gi na svei ka ti ni mo ir pa žin ti nių ta kų 
idė jos. Pa žin ti niais ta kais ga li ma nau do
tis ne tik per bio lo gi jos, ge og ra fi jos pa
mo kas, jie tin ka ir kū no kul tū rai, ga li ma 
pa bė gio ti. Sma gu, kad mo ky to jų idė jas 
pa lai ko švie ti mo įstai gų va do vai, nes be 

pa lai ky mo bū tų sun ko ka jas įgy ven din ti. 
Na cio na li nė Lie tu vos mo kyk lų edu ka ci
nių erd vių ver ti ni mo ko mi si ja ap lan kė 60 
ug dy mo įstai gų, iš ku rių 22 yra svei ka tą 
stip ri nan čios. Tai reiš kia, kad į svei ka tos 
stip ri ni mo veik lą jau yra įtrauk ta vi sa 
įstai gos ben druo me nė: ir tė ve liai, ir pe
da go gai, ir pa gal bi nis per so na las, ir mo
ki niai. Aiš ku, kai ku riems čia se ka si šiek 
tiek sun kiau, kai kam gal būt stin ga idė jų, 
kai kam ir fi nan sa vi mo ne pa kan ka. Ta čiau 
vis kas, kas da ro ma svei ka tos la bui, ma no 
ma ny mu, yra ge rai.

„Švie ti mo nau jie nų“ skai ty to ja klau sia, ar 
už tik ri na mi hi gie nos rei ka la vi mai Knei po ta ke
liuo se, ku riais vai kai vaikš to ba si?

Bū tų di des nė bė da, jei Knei po ta ke liams 
nau do tų ne sau gų me dį, pa tek tų ko kia 
stik lo du že na ir vai kai ga lė tų su si žeis ti. 
Tai bū tų žy miai pa vo jin giau, nei ti ki my
bė už si krės ti gry be liu. Juk va žiuo ja me 
prie jū ros ar eže ro, vaikš to me ba si po 
smė lį, žo lę ir ne ma to me jo kios grės mės. 
Tad ko dėl dar že lio te ri to ri jo je tu rė tų bū ti 
pa vo jin giau? Tie sa, dau ge ly je dar že lių 
vai kai vaikš to svei ka ti ni mo  ta ke liais su 
ko ji nai tė mis, ta čiau var gu ar tai ga li ap
sau go ti juos nuo su si žei di mo.

MO KY TO JO Už SI DE GI MAS PA DE DA 
AT RAS TI GRA žIŲ DA LY KŲ

Ra sa Rut kaus kie nė 
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro 
Pi lie ti nio ug dy mo sky riaus me to di nin kė
Mo ky to jo už si de gi mas pa de da at ras ti 

gra žių da ly kų. Ir daž nai jie ne rei ka lau ja 
di des nių in ves ti ci jų, pa kan ka iš mo nės. 
Štai Uk mer gės lop še ly jedar že ly je „Nykš
tu kas“ ma tė me edu ka ci jai pri tai ky tus 
ne be nau do ja mo šilt na mio lan kus. Jie ap
au gi na mi žil vi čiais, taip at si ran da jau ki 
erd vė, kur vai kai ga li bū ti, žais ti pa vė
sy je karš tą die ną. Ar ba lau ko du šas, kai 
plas ti ki niuo se in duo se sau lė kai to je šy la 
van duo ir ugdytiniai ga li sa va ran kiš kai 

te šken tis... Dau giau nau jo vių ir šie met 
ra do me dar že liuo se, nes šis vai kų am žius 
yra pa lan kes nis, ele men ta rių da ly kų pa ži
ni mo po rei kis di des nis, o vy res niems, jau 
dau giau pa ty ru siems, ma čiu siems, aiš ku, 
sun kiau pri gal vo ti įdo my bių.

žA LIO SIOS ERD VėS –  
MO KY MA SIS TY RI Nė JANT

Doc. dr. Ona Mo tie jū nai tė 
Vil niaus mies to sa vi val dy bės Ap lin kos 
ap sau gos sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė, 
Vil niaus ko le gi jos dės ty to ja
Edu ka ci nė je erd vė je vyks tan čiam ug

dy mo pro ce sui rei ka lin gos ir pro gra mos, 
ir edu ka ci jai skir tos prie mo nės, o jas pa
ren kant, nu ma tant veik las la bai svar bus 
edu ka to riaus vaid muo.

Yra ke li svar būs edu ka ci nių erd vių 
as pek tai. Joms bū din gas dau gia dis cip li
niš ku mas. To kio se erd vė se ga li bū ti su
jun gia mi įvai rūs da ly kai, vie nu me tu ga li 
dirb ti ir lie tu vių kal bos, ir ma te ma ti kos, ir 
bio lo gi jos, ge og ra fi jos, ir ki tų da ly kų mo
ky to jai. Tai nau jas spren di mas, nau din gas 
vai kui. Jam ne be rei kia iš kal ti tam tik rų 
da ly kų, jis mo ko si at lik da mas už duo tis, 
kar tais, at ro do, net ne su si ju sias su tie sio
gi niu dar bu, to bu lė ja. Čia iš ryš ki na me mo
ky mą si ty ri nė jant, nes tai yra vie na svar
biau sių edu ka ci nių erd vių funk ci jų. Nors 
kal bė da mi apie mo ky mą si ty ri nė jant vi sų 
pir ma re gi me gau sy bę pa pras tų da ly kų, ta
čiau už jų sly pi di de li pa sie ki mai. Ti piš kas 
pa vyz dys – kan ko rė žis: ja me at si spin di ir 
evo liu ci ja, ir gam ta kaip ge riau sia kū rė ja, 
ir ener gi jos tau py mas, ir gy vy bės ap sau ga, 
ir t. t. Ar ba pa tys ma žiau si au ga lai, pa vyz
džiui, plū de nos, ku rios ga li at ro dy ti kaip 
ža lias fo nas ant van dens, o iš tie sų...

Ki tas la bai įdo mus as pek tas – edu ka ci nė 
erd vė kaip te at ras. Jo je nuo la tos vyks ta 
po ky čiai. Jei gu, pa vyz džiui, at ei na me 
prie van dens tel ki nio ir no ri me tir ti jo 
sa vy bes, bet stai ga at plau kia an tys ir dė
me sys nu kryps ta į jas. Ir šiuo atveju ga li 

Nukeltaį18p.

Pojūčių (Kneipo) takas.
Radviliškio r. Šeduvos g-ja

Puikusis vabzdžių viešbutis...
Zarasų žemės ūkio m-kla

Iš medienos atpažįstame medį...
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus g-ja
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LI KI MO VIN GIAI

Vil niaus pa slau gų ver slo pro fe si nio 
ren gi mo cen tro vy res nio ji pro fe si jos mo
ky to ja IlonaKurnevič pri si me na sa vo 
li ki mo vin gius, pa dė ju sius su ras ti tik rą jį 
pa šau ki mą. Vil niaus uni ver si te te bai gu si 
lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą, ji ra miai sau 
dir bo vi du ri nė je mo kyk lo je, ta čiau, grį
žu si po mo ti nys tės atos to gų, dar bo vie tos 
ne be ra do... Ta da su ma nė iš mok ti kir pi mo 
me no: bai gė pla taus pro fi lio kir pė jų kur
sus, vė liau – eks ter nu Aly taus pro fe si nio 
ren gi mo cen trą, kur įgi jo kir pė jos spe cia
ly bę, pra dė jo dirb ti sa lo ne „Ne oma gi ja“. 
Sėk min gai dve jus me tus gra ži no klien tus, 
kol ga vo pa siū ly mą iš ban dy ti pro fe si jos 
mo ky to jos duo ną. Po po kal bio su ži no ma 
kir pė jų ug dy to ja Ra mu te Ra ma naus kie ne 
abe jo nių ne be li ko. Tai bu vo iš šū kis, no ras 
iš ban dy ti sa ve mo kant jau nus žmo nes 
pro fe si jos. O pe da go gi ka ji su si do mė jo 
dar uni ver si te te: net baigiamasis dar bas 
bu vo apie pe da go gi nius dės ty mo me to dus.

Sėk mės  
re cep tas

Profesijos mokytojas

Ilo na ap žvel gia iš tuš tė ju sias dirb tu ves 
ir leng vai at si dūs ta: tik ką šur mu lia vo 
bū rys mo ki nių, da bar tik šva ra spin din
čios sa lės nu ri mo iki ki to ry to... Ir taip kas 
die ną. Ne se niai, ro dos, ji čia su ti ko pir mą jį  
rug sė jį, kai, at ėju si iš kir pyk los, pa si ry žo 
kir pi mo me no mo ky ti ki tus.

KO REI KIA, KAD BŪ TUM...

Pa klau sus apie pro fe si jos mo ky to jo sa
vy bes, pe da go gė tei gia, kad mėgs ta ak ty
viai ben drau ti su klien tais, džiaugs min gai 
juos ap tar nau ti. Ji no ri, kad iš kir pyk los 
žmo gus iš ei tų ge ros nuo tai kos ir iš tik rų jų 
gra žus. Pe da go gė taip pat pa brė žia, kad 
itin svar bu nuo la tos to bu lė ti, do mė tis sa vo 
pro fe si jos nau jo vė mis. Kiek vie nas pro fe
si jos mo ky to jas ku ria sa vo me to di ką, nes 
šių pe da go gų ne ren gia nė vie na Lie tu vos 
aukš to ji mo kyk la. Šiuo me tu pa kan ka, 
kad pro fe si jos mo ky to jas tu rė tų pro fe si nį 
iš si la vi ni mą ir bū tų iš klau sęs pe da go gi nio 
mi ni mu mo kur sus. Pui ku, jei jis tu ri ko kią 
nors pro fe si ją ir yra bai gęs Lie tu vos edu
ko lo gi jos uni ver si te tą.

Kaip pa sa ko jo mo kyk los di rek to rės 
pa va duo to ja Si gi ta Ku tie nė, prieš 30–40 
me tų dau gu ma pro fe si jos mo ky to jų bu
vo ruo šia mi bu vu sios Ta ry bų Są jun gos 
in dust ri niuo se pe da go gi niuo se tech ni
ku muo se. Taip pat įvai rių spe cia ly bių 

Lie tu vos pro fe si jos mo ky to jai mo kė si 
to kios kryp ties tech ni ku muo se Bal ta ru
si jo je. Ne ma žai cen tro dar buo to jų bai gė 
šias ins ti tu ci jas ir įgi jo uni ver si te ti nį iš
si la vi ni mą Lie tu vo je. Vil niaus ko le gi ja 
ren gia šu kuo se nų di zai ne rius, tik bė da ta, 
kad dau ge lis jų stu den tų įsto ja tik bai gę 
vi du ri nę mo kyk lą ir ne tu rė da mi prak ti nių 
įgū džių.

Ge ras spe cia ly bės ži no vas ne bū ti nai 
bus ge ras pro fe si jos mo ky to jas. Dar bo 
už mo kes čio klau si mas taip pat yra opus: 
pui kų spe cia lis tą pri ėmus dirb ti pro fe si
jos mo ky to ju, pir mus ket ve rius me tus jis 
gaus ma žiau sio ko e fi cien to at ly gi ni mą. 
Tad ne rei kė tų ti kė tis, kad ge riau si ša lies 
meist rai iš keis sa vo klien tus į pro fe si jos 
mo ky to jo dar bą.

NU SPė TI SėK Mę

Ilo na – pui ki prak ti kė, tu rin ti so li dų 
te ori nių ži nių ba ga žą, jos pa sie ki mai pas
ta rai siais me tais ga na žen klūs. Pro fe si jos 
kon kur sams I. Kur ne vič pa ren gė ne vie ną 
ga bų auk lė ti nį. Pir miau sia mo ki niai iš ban
do sa vo ge bė ji mus, o re zul ta tai iš ryš kė ja, 
kai jie at lie ka at si skai to muo sius dar bus. 
Ilo na ste bi tuos, ku rie, pa sak jos, tu ri „šil
ki nes ran kas“: dir ba švel niai, už tik rin tai, 
pa nau do ja sa vo me ni nę nuo jau tą ir in te
lek tą kur da mi šu kuo se ną, ge ba įver tin ti 
plau kus, tiks lin gai pri tai ky ti pro fe si nes 
ži nias ir kt. Vė liau ren gia mi meist riš ku mo 
kon kur sai, kur mo ki niai var žo si tar pu sa
vy je ir pa ro do sa vo ge bė ji mus. Vi siems 
su tei kia mos ly gios pro fe si nės ga li my bės. 
Taip iš ren ka mi ge riau sie ji, kurie ren gia mi 
aukš tes nio meist riš ku mo kon kur sams, o 
pro fe si jos mo ky to ja su jais dir ba pa pil
do mai, in di vi du a liai. Ki ti mo ki niai ga li 
ste bė ti, kaip dir ba jų ko le gos. Svar bu la
vin ti ran ką, ge rai val dy ti įran kius, nau do ti 
tin ka mas me džia gas. Te ori ja glau džiai sie
ja ma su prak ti ka: pir miau sia nu brai žo mos 
šu kuo se nų ir kir pi mų sche mos, vė liau – 

I. Kurnevič prie mokinės Mildos Dadasovaitės darbo
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ban do ma nu kirp ti, su šu kuo ti. Mo ky to ja 
mo ko su pras ti, kad kon kur sai – pa ra di nė 
kir pė jų pro fe si jos pu sė, kar tu su mo ki niais 
vyks ta į An ta vi lių se ne lių na mus, Trem ti
nių na mus, glo bos na mus „Si ne vi ta“, kur 
ten ka su tvar ky ti plau kus įvai rias ne ga lias 
tu rin tiems žmo nėms. Taip pa ma to ma ir 
pa ti ria ma, kad kir pė jams ten ka at lik ti daug 
juo do kas die  nio dar bo. Mo ky to jai vi sai 
su pran ta ma ta ty la, kai grįž ta ma mo kyk los 
au to bu su at gal į dirb tu ves...

PER GA LėS IR LAI Mė JI MAI

Nuo šir dus triū sas ne nu ei na vel tui: pir
ma kur sė Žil vi ja Ma tu ko ny tė (bai gė moks
lus prieš dve jus me tus) „Pe le nės“ kon kur
se ta po va ka ri nės šu kuo se nos rung ties nu
ga lė to ja, o be si mo ky da ma ant ra me kur se 
už ėmė ant rą ją vie tą nuo ta kos šu kuo se nos 
rung ty je. Šie met Jus ti na Kon čiū tė nuo ta
kos šu kuo se nos rung ty je lai mė jo pir mą ją 
vie tą, o Do vy das Zub ric kas – penk tą ją. Jie, 
pa de da mi pro fe si jos mo ky to jos Ilo nos, 
kan triai sie kė šio re zul ta to. Ž. Ma tu ko
ny tė pa sau li nia me „Hair World“ kon kur se 
už ėmė aukš tą de vin tą ją vie tą mo te riš kų 
šu kuo se nų rung ty je – pa te ko į ge riau sių 
pa sau lio kir pė jų de šim tu ką. 

Da ly va vi mas kon kur suo se ga biems 
žmo nėms iš kar to at ve ria ke lius į ge riau
sius sa lo nus: juos įsi dė mi, ieš ko, kvie čia 
dirb ti. Tai už de ga ir ki tus mo ki nius siek ti 
meist riš ku mo.

To kių re zul ta tų pa siek ti pa de da ir tai, 
kad cen tre pui kiai įreng tos dirb tu vės: es te
tiš ka ap lin ka, dir ba ma tik su pro fe sio na lio
mis dar bo prie mo nė mis ir me džia go mis. 
Taip pat la bai prisideda mo kyk los ad mi
nist ra ci ja: di rek to rė Ri ta Pe čiu kai ty tė, 
sky riaus ve dė ja Eri ka Dū die nė, di rek to rės 

pa va duo to ja S. Ku tie nė. Va do vės grei tai 
re a guo ja į rin kos po ky čius, die gia mos 
nau jo vės, gal būt to dėl mo kyk lo je mo
ko si jau ni žmo nės iš vi sos ša lies (ir iš tų 
ra jo nų, kur yra kir pė jų mo kyk los). Tai gi 
at vyks ta ga biau sie ji, la biau siai mo ty vuo
ta jau nuo me nė. Be to, cen tre ga li ma ras ti 
ne ma žai pro fe si jos mo ky to jų pui kiai pa
reng tos me to di nės mo ko mo sios me džia
gos, vi sų čia lau kia sa vo dar bą my lin tys  
pe da go gai.

PLAU KAI – NE DAN TYS...

Pro fe si jos mo ky to ja su si rū pi nu si mo
ki nių mo ty va ci jos sto ka, ta čiau ži no, 
kad jau nus žmo nes for muo ja laik me tis ir 
ap lin ka. Tie, ku rie pa ti ria, kad ne ma lo nu 
lies ti sve ti mus plau kus, sun ku ben drau ti, 
ne pa tin ka kir pė jo pro fe si ja, – iš ei na ir ka
žin ar rei kia juos „temp ti“.

Bu vo ir toks at ve jis, kai pro fe si jos mo
ky tis iš ne vil ties at ėjo jau na ma ma su ma
žu vai ke liu ant ran kų. Jai kir pė jo pro fe si ja 
pa ti ko, juo lab kad mo kyk lo je su da ry tos 
pui kios są ly gos mo ky tis jau noms ma
moms: vai ke lį per pa mo kas ga li ma pa lik ti 
cen tro vai kų dar že ly je (čia juos pri žiū ri 
mer gi nos, be si mo kan čios auk lės pro fe
si jos). Ilo na nuo šir džiai jai pa dė jo ženg ti 
pir muo sius žings nius, pa rū pi no pa šal pą, 
tad auk lė ti nė ga lė jo tęs ti moks lus, įgy ti 
vi du ri nį iš si la vi ni mą.

Kir pė jos juo kau ja: plau kai – ne dan tys, 
ataugs... Bet dar bas su žmo nė mis tu ri pa
tik ti, ne ga li ma me luo ti klien tams ir sau. 
Bū tent to Ilo na mo ko sa vo mo ki nius. Ji 
ma no, kad itin svar bu ga my bi nę prak ti ką 
at lik ti sa lo ne, ku ris ati tik tų mo ki nio pro
fe si nius ge bė ji mus, pa sie ki mus. Pa si rin kęs 

že mes nio ly gio kir pyk lą aukš to meist
riš ku mo sie kian tis prak ti kan tas ne ga lės 
įgy ven din ti sa vo lū kes čių ir su ma ny mų, 
kar je ra su stos kri ti nia me taš ke. Sil pnus 
įgū džius tu rin tis kir pė jas, pa te kęs į aukš to 
pro fe si nio ly gio sa lo ną, jaus nuo la ti nį dis
kom for tą, nes ne ga lės pri lyg ti meist rams. 
Trūks ta se mi na rų, skir tų pra de dan tie siems 
kir pė jams, o pro fe sio na lūs se mi na rai 
la bai bran gūs! Mo ky to ja no riai pa de da 
mo ki niams su si ras ti ga my bi nės prak ti kos 
vie tą. Šiuo me tu ku ria mas in ter ne to pus
la pis – čia bus ben drau ja ma su kir pyk lų 
sa vi nin kais ar ba va do vais ir kan di da tais 
į prak ti kos vie tas, gal būt, bū si mais to 
sa lo no dar buo to jais. Su da ry tos są ly gos 
ben drau ti tar pu sa vy je su teiks ga li my bę 
pa si rink ti tin ka mą prak ti kos vie tą, ku ri 
mo ki niui iš tie sų ga li bū ti lem tin ga...

KO NE IŠ MO KO JO KIA MO KYK LA

Jau nys tė je Ilo na šo ko dis ko šo kius, gal 
to dėl ir duk ra Ka mi lė (da bar dvy lik to kė) 
šo ka spor ti nius šo kius „Ra tu to“ ko lek ty ve 
jau dvy li ka me tų. Me ni nių po lin kių ug dy
mas tu ri ne pa pras tai di de lę reikš mę as me
ny bės rai dai. Ir dar... Ilo na la bai mėgs ta 
pieš ti, vi sus už ra šus iš mar gi na nuo sta biais 
es ki zais. Aš ti kiu, kad ji tik rai pieš. 

To kia ir yra Vil niaus pa slau gų ver slo 
pro fe si nio ren gi mo cen tro vy res nio ji pro
fe si jos mo ky to ja I. Kur ne vič: pa pras ta, 
be si šyp san ti ir be si su kan ti kaip vi jur kas. 
Aš įmi niau di džiau sią jos dar bo pa slap tį – 
tai ge ru mas ir mei lė žmo nėms. To ne mo ko 
jo kia (nors ir ge riau sia) mo kyk la, tai rei kia 
iš siug dy ti sa vo šir dy je. O iš da ly tas ge ru
mas tu ri sa vy bę grįž ti su kau pu...

ReginaJAKUČIŪNAITĖ

Vil niaus au to me cha ni kos ir ver slo mo kyk los mo ki nys Mar ty nas 
Maž vi la Pran cū zi jo je vy ku sia me tarp tau ti nia me au to me cha ni kų pro
fe si nio meist riš ku mo kon kur se „Jau na sis au to me cha ni kas 2016“ už
ėmė II vie tą. Mo ki nius ren gė pro fe si jos mo ky to jai Vi ta li jus Ka be lis ir 
Apo li na ras Bru žas. Kon kur se dėl ge riau sio jo ti tu lo var žė si pro fe si nių 
mo kyk lų auklėtiniai iš de vy nių ša lių. Aš tuo nio li ka da ly vių tu rė jo at lik ti 
te ori nį tes tą an glų kal ba ir de šimt prak ti nių už duo čių, ku rios ap rė pė 
vi sas pa grin di nes au to mo bi lių ge di mų diag nos ti kos ir re mon to sri tis.

M. Maž vi lai tai ne pir ma s ap do va no ji mas. Jis jau tre jus me tus iš ei lės 
lai mė jo ge riau sio jau no jo me cha ni ko kon kur są Lie tu vo je. „Mo kan tis 
įvai riau sių ga li my bių ne trūks ta – mo ky to jai ne gai li lai ko ir at sa ko į 
visus klau si mus, pa ta ria, be to, ga li ma to bu lė ti ir dir bant su sa vais 
au to mo bi liais. Gal būt kar tais mo ki niai pa tys ne no ri mo ky tis“, – po 
kon kur so tvir ti no vai ki nas. Au to mo bi lius Mar ty nas va di na po mė giu. 
Jais do mė tis pra dė jo ta da, kai ga vo vai ruo to jo pa žy mė ji mą. Toks 
po mė gis – vie na prie žas čių, ko dėl pa si rin ko mo ky tis au to mo bi lių re
mon to. Ži nios, su kaup tos to bu li nant nuo sa vą au to mo bi lį, pa gel bė jo ir 
kon kur se. At ei ty je Mar ty nas no rė tų tvar ky ti au to mo bi lių va rik lius, bet 
pa ste bi, kad tam dar trūks ta ži nių. „Tad gal vo ju apie ne aki vaiz di nes 
stu di jas aukš to jo je mo kyk lo je“, – sa ko vai ki nas. Me cha ni ko pro fe si ją 
M. Maž vi la lai ko itin su dė tin ga, ta čiau pa lan kia, nes dar bo au to mo bi lių 
me cha ni kams ne pri trūks nie ka da. Štai jis pats pa siū ly mą dirb ti ga vo 
nė ne bai gęs moks lų. „At ei ty je aš, ma tyt, kaip ir vi si, no rė čiau tu rė ti 
sa vo įmo nę. Aiš ku, tam rei kia lai ko.“

Mūsųinf.

Me cha ni ko pro fe si ja – 
itin su dė tin ga
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Praėjusių metų rudenį „Nitzan“ atstovai 
pirmą kartą pristatė savo darbo patirtį 
mūsų šalyje ir vedė praktikumus apie ug
domojo konsultavimo metodo (koučingo) 
elementų taikymą kasdienėje praktikoje. 
Per šiuos praktikumus dalyviai galėjo ne 
tik išgirsti, bet ir patys išbandyti įvairius 
aktyviuosius mokymosi metodus. Apie 
pirmąjį asociacijos specialistų vizitą Lietu
voje rašėme „Švietimo naujienų“ 2015 m. 
11 numeryje.

„Praėjusių metų patirtis parodė, kad 
specialistų susitikimai, dalijimasis pa
tirtimi yra labai naudingi. Džiugu, jog 
šiais metais projektas išsiplėtė“, – sakė 
Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras 
Maimonas.

VEIKSMINGAS DIALOGAS 
SU VAIKU

Dr. Maly Danino
„Nitzan“ vykdomoji direktorė
Tėvai ir pedagogai vaikams daro di

džiausią įtaką, todėl ir vieniems, ir kitiems 
svarbu išmokti bendrauti. Niekada ne per 
vėlu ieškoti ryšio su vaiku (net jei jis nebė
ra mažas). Prieš bendraudami pirmiausia 
turime išgryninti savo emocijas, numatyti 
veiksmus. Ar mes pažįstame savo vaikus, 
ar žinome, ką jie jaučia, kodėl elgiasi 
būtent taip? Ką išgyvena, kai susiduria su 
sunkumais, kokios jų svajonės? Ar turi 
draugą, su kuriuo jaučiasi saugūs? Vaikai 
dar gerai savęs nepažįsta, tad turime padėti 
jiems tai padaryti. Izraelyje tėvai su savo 
atžalomis dažnai bendrauja užduodami 
klausimus: ar pavalgė, nusiprausė, susi
tvarkė kambarį, atliko namų darbus. Tokie 
klausimai, kaip ir trumpi atsakymai „taip“, 
„ne“, „vėliau“, rodo, kad tai nėra pokalbis. 
Neužtenka tik kritikuoti, nurodyti ir pati
krinti vaikų nuveiktus darbus.

Iš tiesų vienintelis dialogas, kai kalbama 
apie vaiko jausmus ir svajones, gali daug 

„Vesk vaiką sėkmės link“

ką pakeisti – santykius, elgesį, požiūrį. Jei 
šalia nėra bent vieno suaugusiojo, kuris 
padėtų susidoroti su rūpesčiais, gali kilti 
rimtų socialinių, emocinių ir akademinių 
problemų. Norint veiksmingai kalbėti 
su vaiku pagrindinis klausimas turėtų 
būti „kaip“, o ne „ką“ ar „kodėl“. Jei 
nuolat kažką jam kartojate, o rezultato 
nėra, nustokite tai daryti! Ieškokite kitų 
sprendimų. Svarbi veiksmingo dialogo 
sąlyga – rasti bendrą, įdomią ir suaugu
siajam, ir vaikui temą, kurti ne monologą, 
o dialogą. Už tai atsakingi suaugusieji, jie 
tarsi talpykla, klauso ir surenka informaci
ją. Užduokite trumpus atvirus klausimus, 
kad gautumėte ilgus atsakymus. Svar
biausia – klausykitės vaiko, neužgožkite 
savo prisiminimais (kai buvau mažas, 
susidūriau su panašia problema, elgiausi 
šitaip), patarimais, taip nustojate klausytis 
ir pradedate interpretuoti. Suteikite gali
mybę laisvai reikšti emocijas – parodykite 
pavyzdį, kaip tai daryti. Išklausę pradėkite 
pokalbį nuo savo jausmų („Esu laimin
gas / liūdnas dėl to, ką tu papasakojai“): 
išklausykite ir refektuokite, būkite tarsi 
veidrodis, parodantis vaiko emocijas. Jei 
jis nedaugžodžiauja (taip, ne, nežinau), 
dialogą plėskite klausimais „Ką tu turi 
omenyje?“, „Kaip tu jauteisi? Pateik pa
vyzdį“. Gal taip sužinosite, kokios vaikui 
reikia pagalbos, sumažinsite atotrūkį, jis 
pasijus svarbus. Vaikas turi matyti, kad  
jums įdomu tai, ką jis pasakoja. Po gero 
pokalbio turi norėti jį pratęsti, kalbėtis 
dar daugiau.

Bendraujant su vaiku nederėtų pasijusti 
lygiaverčiu draugu – vaikas turi jausti, kad 
tėvai jį besąlygiškai myli ir yra pasiryžę 
padėti. Svarbu įžvelgti tai, kas pozityvu, 
suprasti, nekaltinti. Vaikai kartais nenori, 
jog spręstume jų problemas, išsipasakoja 
tam, kad išklausytume, būtume kartu, 
padėtume pačiam rasti išeitį, rinktis gy
venimo kelią.

Paaugliai labiau mėgsta bendrauti su 
bendraamžiais, ne su suaugusiaisiais. 
Kartais tarp jų atsiranda praraja. Tokiu 
atveju suaugusiajam derėtų modeliuoti 
pokalbį, dalytis patirtimi, kalbėti pirmam, 
tačiau neapsimetinėti – vaikai jaučia, ar su 
jais kalbame nuoširdžiai. Galbūt reikėtų 
pakeisti aplinką (kalbėtis ne namuose, o 
kavinėje, važiuojant automobiliu), numa
tyti, kaip vaikas reaguotų į vieną ar kitą 
pastebėjimą.

įGALINIMO MODELIS

Dr. Anat Katznelson
„Nitzan“ vyriausioji psichologė, 
Pagalbos tėvams programos direktorė
Įgalinimo modelis perimtas iš verslo 

pasaulio. Šis metodas pagrįstas tyrimais, 
padeda įstaigoms įveikti iššūkius, priimti 
svarbų sprendimą. Apsisprendžiant re
komenduojama atlikti silpnybių, stipry 
bių, galimybių ir grėsmių (SSGG) anali
zę. Naudodami šį modelį mūsų progra
moje dalyvaujantys tėvai nustato savo 
silpnybes, baimes, stiprybes, grėsmes ir 
galimybes, kurios nepastebimos kasdie
nybėje. Stiprybės – empatija, jautrumas, 
kantrybė, atsakomybė ir pan. Silpnybės – 
pasyvumas, nekantrumas, impulsyvumas, 
nenoras bendrauti. Baimės ir grėsmės – 
pašalins iš mokyklos, atstums visuomenė, 
vaikas nesukurs šeimos, bus nemylimas. 
Galimybės – būti geresniam, supratinges
niam, patirti meilę.

Tėvai turi papasakoti ugdančiajam va
dovui kokią nors sėkmės istoriją iš savo 
gyvenimo ir išvardyti, kokios stiprybės 
visa tai lėmė. Vėliau analogiškai ieškoma 
nesėkmės istorijos silpnybių, vidinių bai
mių ir išorinių grėsmių. Pasirinktas būtent 
šis metodas, nes tėvai, kurių vaikai turi 
įvairių sutrikimų, dažnai pamiršta, kad 
jiems gali sektis darbe ar kitur. Pasakojant 
istoriją nereikėtų žvelgti iš tėvų pozicijos. 
Tokiam SSGG modeliui skiriama 12 
susitikimų, kiekvienas jų trunka 1,5 val. 
Vėliau toks modelis tampa darbo įran
kiu, jį nuolat pildo ir tėvai, ir ugdantysis  
vadovas.

PAGALBA JAUNIMUI, TURINčIAM 
SUTRIKIMŲ

Dr. Ramis Gertleris
„Nitzan“ konsultavimo ir ugdymosi poreikių 
vertinimo tarnybos direktorius
Šiuolaikinėje visuomenėje nuolat mo

komasi, tobulėjama, atsiranda naujausių 
technologijų. Tyrimai rodo, kad 3–5 proc. 
suaugusiųjų turi aktyvumo ir dėmesio su
trikimą. Jų produktyvumas ir atlyginimas 
mažesnis, žemesnė atliekamo darbo ko
kybė, jie dažniau neina į darbą, nes blogai 
jaučiasi. Šiems asmenims sunku išsirinkti 
sau tinkamą profesiją, ieškoti (rašyti mo
tyvacinį laišką, dalyvauti pokalbiuose) ir 
rasti darbą. Jie dažnai keičia darbus, turi 

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas – neurologinis genetinis sutrikimas, kuris 
pasireiškia tuo, kad žmogui sunku išlaikyti ir sutelkti dėmesį, jį blaško triukšmas, 
kvapai, garsai. Tokie asmenys impulsyvūs ir hiperaktyvūs, jiems sunku pradėti 
ir pabaigti veiklą laiku, neatidėliojant.

Tęsdamos bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio švietimo specialistų, Izraelio 
valstybės ambasada kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei 
Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi negalią, ugdymo plėtros asociacija 
„Nitzan“ (angl. The Israeli Association for the Advancement of Children and Adults with 
Learning Disabilities) antrą kartą Lietuvoje organizavo mokymų praktikumų ciklą „Vesk 
vaiką sėkmės link“. Mokymai vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre 
Vilniuje, Šiaulių bei Lietuvos edukologijos universitetuose.
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finansinių sunkumų, problemų šeimoje, 
dauguma nebaigia mokyklos.

Prieš 5erius metus su kolegomis sukū
rėme programą jaunuoliams, esantiems 
šalia mūsų – dirbantiems, siekiantiems 
sėkmės, bet turintiems specialiųjų po
reikių, susiduriantiems su problema, kad 
visuomenė nepakankamai atvira kitokiems 
asmenims. Tokie žmonės turi suvokti, jog 
jie gali ir turi prisiimti atsakomybę už savo 
gyvenimą, daugiau nuveikti, pasiekti. 
Įgyvendinti šią programą padeda Izraelio 
įdarbinimo tarnybos. Programos vizija – 
padėti sutrikimų turintiems jauniems  
(o vėliau iki 45 metų) žmonėms ateiti į 
darbo rinką, integruotis į visuomenę. Šei
ma, bendruomenė, darbas, laisvalaikis – 
šiose srityse jiems kyla sunkumų, kuriuos 
programa padeda išspręsti. Pagrindiniai 
tikslai: rasti tinkamą darbo vietą, išmo
kyti žmogų save „apginti“ prieš darbdavį, 
kolegas, parodyti, kad jis ne vienas turi 
tokių problemų, išmokyti dirbti grupėje, 
kolektyve.

Pirmiausia vyksta mokymosi, darbo, 
dėmesio, karjeros ir akademinių žinių 
vertinimas. Jei reikia gilesnės elgesio, 
emocinių sutrikimų analizės, kreipiamasi 
į psichiatrą. Tada 4 savaites vyksta gru
piniai seminarai, per kuriuos programos 
dalyviai kalbasi apie problemas, vėliau – 
10 savaičių darbo paieškų mokymai (po 
3 val. per savaitę). Po jų kartą per mėnesį 
visi norintys lanko „darbo klubą“: dali
jasi patirtimi, mokosi. Tai tarsi paramos 
grupė. Per seminarus kalbama apie savęs 
suvokimą, sutrikimų požymius, strategi
jas, kaip susidoroti su sunkumais, ska
tinti integraciją, naudotis šiuolaikinėmis 
technologijomis. Žmonės mokosi geriau 
suprasti save, susidoroti su problemomis 
kasdieniame gyvenime. Jiems suteikiama 
emocinė parama, asmeninis ir grupinis 
konsultuojamasis ugdymas.

Turėjome 8 grupes po 15–17 dalyvių, jų 
amžiaus vidurkis – 27,5 metų. Programos 
dalyviai geriausiai vertino seminarus, 
kuriuose buvo plačiau kalbama apie jų 
sutrikimą (sužinojo, kad nėra kvaili, atsili
kę). Po pusantrų metų 70 proc. dalyvių jau 
turėjo darbą. Pagerėjo tarpasmeniniai san
tykiai, kai kurie sukūrė šeimas. Jie pradėjo 
geriau jaustis, pasitikėti savimi, išmoko 
kitiems paaiškinti savo problemas, padi
dėjo lūkesčiai, svajonės, perspektyvos.

Norėtume patobulinti programą – pa

keisti vertinimą, kad jis vyktų pagal porei
kį. Taip pat reikia daugiau laiko, lydinčio 
asmens pagalbos, patarimų ieškant darbo, 
o dirbantiems – patarimų, kaip siekti 
karjeros, tobulėti, o galbūt ir vadovauti.

RYŠYS TARP įVAIRIŲ SUTRIKIMŲ  
IR NUSIKALSTAMUMO

Dr. A. Katznelson 
Atlikome tyrimą apie ryšį tarp nusi

kalstamumo ir mokymosi bei aktyvumo 
ir dėmesio sutrikimų. Tai pirmas toks 
Izraelyje atliktas tyrimas. Apklausėme 
89 kalinius, surinkome jų gyvenimo is
torijas ir bandėme išsiaiškinti, kas lėmė 
nusikalstamumą. Paaiškėjo, kad kaliniams 
nesisekė jau mokykloje, nesulaukė pagal
bos, nebuvo diagnozuoti sutrikimai, o iš 
mokyklos jie atsimena tik pyktį, bausmes, 
ignoravimą, pažeminimą. Šie asmenys 
sulaukdavo mažai teigiamų emocijų ir 
dėmesio. Taigi buvo tiriamas ryšys tarp 
sutrikimų ir mokymosi laiko (kiek metų 
mokėsi mokykloje), tarp sutrikimo ir 
amžiaus, kada padarė nusikaltimą, kaip 
tie mokymosi sutrikimai pasireiškė, koks 
tuo metu buvo kalinių požiūris į iškilusius 
sunkumus, analizuojama jų padėtis (darbe, 
šeimoje) atsižvelgiant į sutrikimą ir elgesį 
mokykloje.

70 proc. kalinių nustatyti vienas ar abu 
sutrikimai. Daugumai nesisekė skaityti ir 
rašyti, sunkumų kėlė matematika, beveik 
pusė turėjo aktyvumo ir dėmesio sutrikimą 
(nors diagnozuotas jis buvo tik vienam 
dalyviui), buvo hiperaktyvūs, o tai puiki 
terpė nusikalsti. Jau pradinėse klasėse 
daugeliui kilo problemų, kiek vėliau jie 
nustojo lankyti mokyklą. Kuo anksčiau 
vaikai iškrito iš švietimo sistemos, tuo 
anksčiau pradėjo kriminalinę veiklą.

Mokymosi sutrikimai (sunku-
mai) – specifinė raida, kuri paveikia 
vieną ar kelias sritis: skaitymo, ra-
šymo, kalbos, matematikos, teksto 
suvokimo, orientacijos. Suaugu-
siesiems sunkumai neišnyksta, 
kaip buvo manyta anksčiau. Tik 
skirtumas tas, kad vaikams galima 
labiau padėti.

Nei šeima, nei švietimo sistema nesutei
kė pagalbos, jie buvo nuolat perkeliami iš 
vienos klasės ar mokyklos į kitą. Kaliniai 
mano, kad, jeigu sutrikimai būtų buvę  
diagnozuoti laiku, suteikta pagalba, galbūt 
jie nesėdėtų kalėjime. Nesėkmės lėmė 
žemą savivertę, todėl jie nebėjo į mokyklą, 
o mokymosi sunkumų vis daugėjo. Tada 
jau prasidėjo nusikaltimai. Labai svarbi 
ankstyvoji diagnostika – vaikai ir tėvai 
turi suprasti, kad toks asmuo nėra kvailas 
ar tinginys, tiesiog jis turi sutrikimų ir 
privalo laiku gauti pagalbą.



Šį kartą mokymuose dalyvavo Kauno, 
Plungės, Panevėžio, Gelgaudiškio specia
liojo ugdymo metodinių centrų komandos, 
Vilniaus technologijų mokymo ir reabili
tacijos, Radviliškio technologijų ir verslo 
mokymo, Kauno socialinių paslaugų ir 
statybos verslo darbuotojų profesinio ren
gimo, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centrų, Šilutės žemės 
ūkio mokyklos pedagogai.

O žodis „nitzan“ hebrajų kalba reiškia 
„gėlės pumpuras“ ir simbolizuoja orga
nizacijos požiūrį į kiekvieną mokymosi 
sunkumų turintį vaiką ar suaugusįjį, nes 
jos tikslas – kiekvienam „problemiškam 
pumpurui“ padėti kiek galima labiau 
prasiskleisti. Vienas iki šiol didžiausių 
„Nitzan“ pasiekimų – pakitęs ir nuolat 
kintantis visuomenės požiūris į mokymosi, 
adaptacijos sunkumų, dėmesio ir hiperak
tyvumo sutrikimą turinčius žmones bei  
jų galimybes įgyti išsilavinimą ir profe
siją, atrasti savo vietą visuomenėje. Šito 
tikimės ir mūsų šalyje.

DovilėŠILEIKyTĖ

Kairėje – M. Danino
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vyk ti sma gus mo ky ma sis, jei edu ka to riui 
pa vyks la bai grei tai su sio rien tuo ti, pa keis ti 
mo ky mo si kryp tį. Tad itin svar bus jo pa si
ren gi mas, kva li fi ka ci ja, pro fe sio na lu mas. 
Edu ka ci nė se erd vė se nuo lat vyks ta gy ve
ni mas. Vis kas kin ta. Ir čia mes ma to me 
vi su mą. Vi su mi nį ug dy mą.

Dar vie nas as pek tas – me mo ria li nis. 
Daž nai edu ka ci nė je ap lin koje ma to me se
nų me džių, ku rie su si ję su tam tik rais žmo
nė mis, is to ri jos įvy kiais. Ga li pa si tai ky ti 
ir ki to kių pa min klų, tu rin čių sa vo pras mę. 
To kia ap lin ka ska ti na ben dra dar bia vi mą. 
Pui ku, kad čia ga li su si tik ti skir tin gos kar
tos. To liau – svar bu pi lie tiš ku mo as pek tas. 
Nag ri nė da mi kraš to vaiz dį, ko dėl jis toks, 
kaip su si for ma vo, kas jį kei čia, kaip su
si ju si žmo gaus veik la, kaip gy ven to jai 
jį sau go jo, at sa ko me į šiuos klau si mus. 
Edu ka ci nė se erd vė se at si spin di gam tos 
is to ri ja. Taip pat ir vi suo me nės is to ri ja.

Džiu gi na žai dy bi niai ele men tai šio se 
erd vė se. Mo koma pa žin ti vi sais po jū
čiais, kai lie čia me ir at ran da me, kad vie ni 
au ga lai švel nūs, ki ti šiurkš tūs, pa ga liau 
pie šia me au ga li niais da žais. Bet vi so se 
edu ka ci nė se ap lin ko se svar bu pa brėž ti, 
kad nė ra ne rei ka lin gų gam tos ob jek tų, 
jie vi si tar pu sa vy je su si ję, jei vie ną pa ša
lin tu me, nu ken tė tų ma žiau siai pen ki ki ti.

O kas ke lia ne ri mą?
Per krau tos erd vės ir dirb ti nu mas. 

Svar bu iš lai ky ti na tū ra lu mą, mo ky tis iš 
gam tos, juk jo je nė ra nie ko ne rei ka lin go. 
Ir dar, kaip jau mi nė ta, edu ka ci nę ap lin ką 
tu ri kur ti vi sa ben druo me nė. Tai ne ga li 
bū ti vie no žmo gaus po mė gis. Jei ši taip 
nu tiks, ne at si ras di des nio ben druo me nės 
su si do mė ji mo ir edu ka ci nis efek tas bus 
men kes nis.

KON KUR SO-AP žIŪ ROS NAU JO VėS

Sta sė Ma me niš kie nė 
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro 
Gam ti nio ir eko lo gi nio sky riaus me to di nin kė
Džiau giuo si, kad sa vi val dy bių švie ti mo 

sky rių spe cia lis tai pri pa žįs ta, jog pa ga liau 
ap lin kos edu ka ci nių erd vių kon kur sas 
yra iš gry nin tas. Da bar jie jau ži no, kad 
kon kur sas vyks ta kas dve jus me tus, kaip 
rei kia ruoš tis ir ko ti kė tis. Šie met jau čia me 
di des nį da ly vių ak ty vu mą nei prieš po rą 
me tų. Da ly vau ja 33 sa vi val dy bės, 60 ug
dy mo įstai gų (pra ėju sį kar tą da ly va vo 26 
sa vi val dy bės). Šie met kon kur soap žiū ros 
nuo sta tuo se – nau jo vė: da ly vau ti ga li ir 
ne for ma lio jo vai kų švie ti mo įstai gos. De
ja, su lau kė me tik dvie jų pa raiš kų. Bet tai 
pir mo sios kregž dės.

Kon kur sui pa si bai gus, pa skel bus lai mė to jus, 
jis ta ry tum... ne si bai gia. Kuo už pil dy tas lai kas 
nuo vie nos iki ki tos ap žiū ros?

Tarp kon kur sų vyks ta mo ky mai. Po 
2014 m. kon kur so, pa aiš kė jus pri zi nin
kams, ki ti da ly viai iš reiš kė pa gei da vi mą 
pa ma ty ti tas erd ves, ku rios nu ga lė jo. Kuo 
jos ypa tin gos ir ko ga li ma pa si mo ky ti. 
To dėl per nai vy ko mo ky mai lai mė to jų 
edu ka ci nė se erd vė se: Kau no Pa ne mu nės 
pra di nė je mo kyk lo je, Še du vos lop še ly
jedar že ly je, Laz di jų r. Sei ri jų An ta no 
Žmui dzi na vi čiaus gim na zi jo je. Mo ky to
jai no riai da ly va vo, o į Še du vą kai ku rios 
pe da go gės pla na vo at si vež ti vi są sa vo 
įstai gų ko man dą.

Kas nau jo ver ti nant?
Na cio na li nė ver ti ni mo ko mi si ja su da ry

ta iš 13 žmo nių. Su dė tis šiek tiek pa si kei tė, 
nes šie met įtrau kė me Svei ka tos mo ky mo 
ir li gų pre ven ci jos cen tro spe cia lis tes. Ver
ti nant edu ka ci nes erd ves at si ra do punk tas, 
skir tas vai ko svei ka tai, sau giai ap lin kai ir 
au ga lams. Tai ypač ak tu a lu dar že liams. 
Gal vo ja me at ei ty je į kon kur so nuo sta tus 
įtrauk ti re ko men da ci ją, kad sa vi val dy bės 
ne teik tų tų pa čių ug dy mo įstai gų, ku rios 
jau da ly va vo ir lai mė jo pri zus. Juk rei kė tų 
leis ti pa si reikš ti ir ki toms, jas mo ty vuo ti. 
Ir dar... Po li tech ni kos mo kyk los yra to kia 
ug dy mo įstai gų ka te go ri ja, ne pri klau san ti 
sa vi val dy bių švie ti mo sky riams, o tie
sio giai Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai. 
Šie met mums skam bi no iš Jo na vos po li
tech ni kos mo kyk los, sa kė, kad no ri da ly
vau ti kon kur se, bet sa vi val dy bė ne pri ima. 
Pri ėmė me, ap lan kė me ir li ko me su ža vė ti 
mo kyk los es te ti ka. Šia pras me taip pat 
tu rė si me pa pil dy ti nuo sta tus.

ZinaRIMGAILIENĖ

Atkeltaiš13p.

Tu ri me kuo di džiuo tis „Kny gų mai nų mu gė“
„Na mai, ku riuo se nė ra kny gų, 
pa na šūs į kū ną be sie los“               Ci ce ro nas

Į Ma žei kių lop še ly jedar že ly je „Gin
ta rė lis“ vy ku sį pra smin gą, iš min tin gą 
ryt me tį su kny ga rin ko si vi si įstai gos 
ug dy ti niai, dar buo to jai ir sve čiai iš 
lop še liųdar že lių „Ber že lis“ bei „Gi
liu kas“. Ren gi nyje dalyvavo ir ra jo no 
Švie ti mo sky riaus vy riau sio ji spe cia  
lis tė Ni jo lė Za kals kie nė, Kal nė nų  
pa grin di nės mo kyk los bib lio te ki nin kė 
Ri ma Ma nei ky tė kar tu su šeš tos kla sės 
mo ki nė mis. Jos pa sa ko jo apie kny gų 
įvai ro vę bib lio te ko je, su vai di no ins ce
ni za ci ją „Dan gus griū va“.

Ke lias sa vai tes vai kai ne šė kny gas į 
dar že lį, o kny gų mai nų mu gės die ną –  
į sa lę, kur vi si ga lė jo ap žiū rė ti ir iš si
rink ti sau no ri mą. Kiek vie nas ži no jo, 
kad ga lės kny gą par si neš ti na mo ir ją 
per skai ty ti kar tu su sa vo šei ma. Lin kė
jo me my lė ti ir sau go ti kny gą, nes ge ras 
skai ty to jas – ne tas, ku ris per skai to daug 
kny gų, bet tas, ku ris per skai tęs su vo kia, 
ką au to rius no rė jo pa sa ky ti. Dar jis tu ri 
mo kė ti iš si rink ti, ką skai ty ti...

Dar že lio dar buo to jai taip pat kei tė si 
per skai ty to mis kny go mis. Tai gi pra leis
ta gra ži po pie tė drau ge, klau san tis skai
to mų kū ri nė lių. Tai ir Se ne kos laiš kai, 
ir 2016 m. na cio na li nio dik tan to „Su
grį ži mas“ teks tas, ir trum pi pa sa ko ji mai 
iš Juo zo Er lic ko kny gos, mei lės laiš kas 
„Jaus mų sa la“. Klau sė mės šil tų, nuo šir
džių skai ty mų, džiau gė mės pra smin gai 
pra leis tu va ka ru su kny ga, jos he ro jais, 
įvai rio mis si tu a ci jo mis ir iš gy ve ni mais.

Ti ki me, kad to kie ren gi niai ska tins 
vai kus skai ty ti, my lė ti kny gą. Ma no
me, kad pro jek tas mū sų įstai go je taps 
tra di ci nis.

Pro jek to or ga ni za to rės: 
JūratėGINTALIENĖ

Vyr. auk lė to ja

JolantaGRAŽIENĖ
Auk lė to ja me to di nin kė

Idėjų – su kaupu!
Radviliškio r. Šeduvos l.-d.

Dviem sa ki niais
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„Lai min gas van duo – lai min gas žmo gus“
Vi suo me ni nė or ga ni za ci ja „Pla ne tos pi lie čių są jun ga“ vie ni ja 

ge ra no riš kus žmo nes, ku riems rū pi Že mė je įtvir tin ti tai ką, svei ką ir 
do rą gy ve ni mo bū dą bei tau so jan tį ir puo se lė jan tį pla ne tos eko lo gi
nius iš tek lius el ge sį. Pro jek to „Lai min gas van duo“ tiks las – ap va ly ti 
van dens tel ki nių pa kran tes, grą žin ti pa gar bą ir mei lę gam tai. Šie met 
or ga ni za ci ja vyk do so cia li nįkū ry bi nį pro jek tą „Lai min gas van duo – 
lai min gas žmo gus“. Ja me da ly vau ti pa no ro ir Prie nų r. Ši la vo to 
pa grin di nės mo kyk los ket vir to kai.

Lip dy mo džiaugs mas ne tra di ci nė je ap lin ko je 
Svar bus žai dy bi nės veik los ir kū ry bos iš raiš kos in stru men

tas – vai ko ran ka. Vo kie čių fi lo so fas Ima nu e lis Kan tas ran ką 
pa va di no iš ori nė mis sme ge ni mis ir at krei pė dė me sį į tai, 
kad pirš tų ju de sių la vi ni mas yra vie nas svar biau sių fak to rių, 
sti mu liuo jan čių kal bos vys ty mą si. Iki mo kyk li nia me am žiu
je ypač tiks lin ga ska tin ti vai kus kar py ti, plė šy ti, lanks ty ti, 
vars ty ti, maus ty ti, lip dy ti ir t. t., nes tai pa dės su ak ty vin ti 
sme ge nų veik lą, ža dins kal bos plė to tę.

Skuo do vai kų lop še liodar že lio „Pe lė džiu kų“ gru pės ug
dy mo veik los kryp tis – svei ka gy ven se na. Jau daug me tų 
įstai go je va do vau ja ma si nuo sta ta „Svei kas vai kas – lai
min gas vai kas“. 2015–2016 m. m. gru pė je įgy ven din tas 
svei ka tin gu mo pro jek tas „Stip rin da mi pirš te lius – stip rė
ja me pa tys“. Vi sa me tų veik la bu vo su telk ta į smul kio sios 
mo to ri kos svar bą: ko re guo ja mi kal bos trū ku mai, ren gia ma 
vai ko ran ke lė ra šy ti mo kyk lo je. Įgy ven di nant pro jek tą siek
ta glau daus ben dra dar bia vi mo su ug dy ti nių tė ve liais. Ne  
pa slap tis, kad dau giau sia įspū džių vai kai pa ti ria ke lio nė se, 
tad auk lė ti nės Skais tės ma mos Jo lan tos Lit vi nie nės pa siū
ly mas vyk ti į Skuo do r. Nau sė dų kai mą ir ten da ly vau ti 
lip dy mo iš mo lio veik lo je su lau kė iš skir ti nio dė me sio.

LaimaGALDIKIENĖ
Skuo do vai kų l.-d. „Pe lė džiu kų“ gru pės auk lė to ja me to di nin kė

NidaRUBINIENĖ
Vyr. auk lė to ja

Po pie tė Šven to sios bib lio te ko je Nau jo sios tech no lo gi jos su do mi no 
Pa ne vė žio „že my nos“ pro gim na zi jos mo ki nius
Pa žan giau sio se pa sau lio bendrovėse net ir dar bo pro ce sas virs ta 

ge rų emo ci jų ku pi nu žai di mu. Ro bo ti ka yra kaip tik ta sri tis, lei džian ti 
su jung ti vi sus mo ky mo si žai džiant pri va lu mus.

Sie kiant pa ska tin ti vai kus do mė tis nau jau sio mis tech no lo gi jo mis, 
Pa ne vė žio „Že my nos“ pro gim na zi jo je vy ko „Moks lo ir tech no lo
gi jų šven tė“, ku rią or ga ni za vau aš, „Sma gio sios ro bo ti kos“ bū re lio 
va do vė, fi zi kos mo ky to ja me to di nin kė Ni jo lė Vai čiu ly tė. Šven tė je 
ga lė jo da ly vau ti vi si no rin tys mo ki niai. Mo kyk lo je lan kė si sve čiai 
iš „Ro bo ti kos aka de mi jos“.

NijolėVAIČIULyTĖ
Vi sas straips nis – www.ai na.lt

Pro jek tas vy ko nuo va sa rio iki ge gu žės. Įvai rios pa žin ti nės ir 
kū ry bi nės veik los ska ti no vai kus glo bo ti bei šva rin ti van dens tel
ki nius. Mo kyk lo je vy ko in teg ruo ta pa sau lio pa ži ni mo ir bio lo gi jos 
pa mo ka, per ku rią pri sta tė me Ma sa ru Emo to kny ge lę „Ži nia, ku rią 
mums pra ne ša van duo“. Drau ge at li ko me Jie sios upe lio už tvan kos 
ty ri mus: iš si aiš ki no me vie to vės vi zu a li nį už terš tu mą, van dens fi zi nes 
ir che mi nes sa vy bes, ko ky bės ro dik lius, nu sta tė me van dens ly gį bei 
spal vą, ty rė me te kė ji mo grei tį ir kt. Taip pat da ly va vo me ir Jie sios 
už tvan kos pa kran tės šva ri ni mo ak ci jo je. Mums te ko su kur ti Že mės 
me no kū ri nį „Gam tos har mo ni ja“ ir pa teik ti jį įver tin ti. Tad lau kia me 
ru dens, kai bus ap do va no ti pir mo sios Že mės me no pa ro dos da ly viai.

No ri me ti kė ti, kad šio se ti ria mo sio se gam ta moks li nė se veik lo se da
ly va vę mo ki niai la biau gerbs van de nį, ne pa mirš jo sa vy bių re a guo ti,  
iš sau go ti ir per duo ti in for ma ci ją.

LaimaASTRAUSKAITĖ
Prie nų r. Ši la vo to pagr. m-klos pra di nių kla sių mo ky to ja me to di nin kė

RitaKIŠONIENĖ
Bio lo gi jos mo ky to ja me to di nin kė

Ties da mi gro žio, ši lu mos, ar tu mo til tus į su au gu sių jų ir 
vai kų šir dis, Šven to sios bib lio te kos dar buo to jai ir Pa lan gos 
lop še liodar že lio „Si gu tė“ „Bi tu čių“ gru pės auk lė to jos, 
ugdytiniai bei ma my tė s kartu pa mi nėjo Mo ti nos die ną ir 
pri sta tė pro jek tą „Ma my te, pa sek man pa sa kė lę“.

Bib lio te ka – tai kny gų na mai, sie kian tys įtrauk ti įvai rias 
skai ty to jų gru pes, no riai ben dra dar biau jan tys su ug dy mo 
įstai go mis. „Bi tu čių“ gru pės auk lė to jos ir vai kai, pri sta ty
da mi pro jek tą „Ma my te, pa sek man pa sa kė lę“, Šven to sios 
bib lio te ko je dai na vo dai ne les, ins ce ni za vo pa sa ką. Ur tės 
ma ma In ga Venc lo vie nė pa se kė pa sa ką „Ro pė“.

Pro jek tas tru ko 9 mė ne sius. Per šį lai ko tar pį ra gi no me 
tė ve lius at ei ti ir sek ti pa sa kas sa vo ma žie siems. Vai kai iš 
ma my čių ir tė ve lių lū pų iš gir do šiuos kū ri nė lius: „Rau don
ke pu rai tė“, „Trys par šiu kai“ ir kt. Ak ty viau siems įteik ti 
pa dė kos raš tai už drą są ir ak ty vu mą.

Ska ti na me ir ra gi na me tė ve lius kuo daž niau sek ti pa sa kas, 
dai nuo ti lop ši nes, kuo dau giau lai ko pra leis ti kar tu, kur ti šei
mos tra di ci jas ir puo se lė ti mei lę kny gai. Juk šei mos so cia li nė 
ap lin ka for muo ja vai ko el ge sį ir jo nuo sta tas.

EglėSLANINAITĖ
Auk lė to ja

NijolėGRINEVIČIENĖ
Auk lė to ja me to di nin kė

Vi są teks tą skai ty ki te – www.sau lu te.w3.lt
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