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Šven tę pra dė jo Pa ne vė žio mu zi kos mo
kyk los šeš to kai Kor ne li ja Sa ka laus kai tė, 
Pau lius Sa ka laus kas, Be nas Si ma na vi čius 
ir Ma tas Ver tel ka, at li kę spe cia lią pro gra
mą. Po jos IB BY Lie tu vos sky riaus val
dy bos pir mi nin kas, li te ra tū ros ty ri nė to jas, 
dės ty to jas Kęs tu tis Ur ba per skai tė iš trau ką 
apie ne pa gy do mą skai ty mo li gą iš ra šy to jo 
Ro mu al do Gra naus ko pas ku ti nės kny gos 
„Tre čias gy ve ni mas“. 

Pa ne vė žio mies to me ras Vi ta li jus Sat
ke vi čius krei pė si į su si rin ku sius vai kus 
pri si pa žin da mas, kad svei kai jiems pa
vy di, nes su au gu siam žmo gui vai kys tė 
at ro do kaip ma lo nus sap nas. Me ras pa dė
ko jo šven tės or ga ni za to riams – Pa ne vė žio 
ap skri ties Gab rie lės Pet ke vi čai tėsBi tės 
vie šo sios bib lio te kos di rek to rei Ri mai 
Ma se ly tei, Lie tu vos na cio na li nės Mar ty
no Maž vy do bib lio te kos Vai kų li te ra tū ros 
cen tro di rek to rei Al do nai Au gus tai tie nei ir  
K. Ur bai. 

Ce re mo ni ją ve dęs K. Ur ba pa skel bė 
de vy nių no mi na ci jų lau re a tus. Vie nas iš 
jų, re ži sie rius An ta nas Glus ki nas, pats 
ne ga lė jęs da ly vau ti, per da vė lin kė ji mus, 
kad len ty nos ne sto vė tų tuš čios na muo
se, ku riuo se gy ve na vai kai, ir ne pa varg ti  
kur ti.

ŠMM pre Mi jos – K. Gu do ny tei 
ir A. VA lAn ti nie nei

Pa svei ki nus IB BY Lie tu vos sky riaus 
pre mi jų lau re a tus, bu vo įteik tos LR švie ti
mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) įsteig tos 
Vai kų li te ra tū ros pre mi jos. Švie ti mo ir 
moks lo vi ce mi nist rė Ge no vei ta Kra saus
kie nė ap do va no jo dai li nin kę, re ži sie rę, 
ra šy to ją Kris ti ną Gu do ny tę už ta len tin gą 
kū ry bą vai kams, už įtai gų in te lek tu a li nį ir 
psi cho lo gi nį kū ri nį bei jaut ru mą gim ta jai 
kal bai ir žur na lis tę Al mą Va lan ti nie nę už 
di džiu lius nuo pel nus po pu lia ri nant vai
kams skir tą kū ry bą.

Vi ce mi nist rė pa si džiau gė, kad gy ve nant 
tech no lo gi jų am žiu je ir nuo lat sku bant 
dau ge lis žmo nių kny gą tebelai ko ver ty be. 

...o pasaka tikiu!
Pagerbti knygų vaikams kūrėjai

„Su au gu sie ji tu ri vai kus iš mo ky ti pa mil
ti kny gą, skai ty mą. Dė ko ju lau re a tėms 
ir vi siems kū rė jams už tai, kad lei džia te 
vai kams pa žin ti ki to kį pa sau lį ir bū ti  
ki to kiems: ge riems, sub ti liems, my lin
tiems ir my li miems“, – kal bė jo G. Kra
saus kie nė.

„Kai man pra ne šė, kad ga vau šią pre
mi ją, ne pa ti kė jau. Pa gal vo jau, kad vi są 
gy ve ni mą ku riu fil mus, spek tak lius, ra šau 
kny gas pa aug liams, vai kams. Tar si tiems, į 
ku riuos ne vi sa da rim tai žiū ri ma. Ir stai ga 
rim ti su au gę žmo nės, to kie, kaip Jūs (pa
ro do į vi ce mi nist rę – aut. past.), pa sa ko te 
žo džius, ko kių gy ve ni me ne su gir dė ju si... 
Esu la bai su si jau di nu si, juo lab sto vė da ma 
J. Mil ti nio te at ro sce no je. No riu pa svei kin
ti tuos, ku rie ku ria vai kams, ra šo apie juos 
ir jiems, su H. K. An der se no gim ta die niu. 
Esa te šven ti žmo nės, nes in ves tuo ja te į 
at ei tį, kad ir kaip ba na liai tai skam bė tų“, – 
svei ki no ra šy to ja K. Gu do ny tė.

„Prieš tie sio gi nį ete rį ne si jau di nu taip, 
kaip šian dien. No rė čiau pa dė ko ti ŠMM 
ko mi si jai, kad at krei pė dė me sį į sun kų 
žur na lis tės dar bą. Tai – mū sų veik los pri
pa ži ni mas. Taip pat la bai ačiū VšĮ „Me no 
ban gos“, ku ri pa siū lė ma ne šiai no mi
na ci jai. Dė ko ju mū sų ta len tin giau siems 
ra šy to jams, ver tė jams, bib lio te ki nin kams, 
dai li nin kams, re ži sie riams – be jū sų nie ko 
ne bū tų. Mes esa me tik tar pi nin kai tarp vi
suo me nės ir kū rė jų“, – at si im da ma ŠMM 
pre mi ją dė ko jo A. Va lan ti nie nė.

pA Vir Šu ti niŠ KA re A ly bė bAn do 
pA že Min ti pA sA Ką

Už ge riau sią kny gą vai kams ir pa aug
liams Pra no Ma šio to pre mi ja ap do va no ta 
ra šy to ja Re na ta Še re ly tė sa vo kal bo je 
at krei pė dė me sį į tai, kad pa sa kos yra 
ab so liu čiai tei sin gos. „Vi si svei ki ir kil
nūs prin ci pai, eti ka ir fi lo so fi ja iš au ga 
iš pa sa kų klau sy mo si, nes pa sa kos yra 
ab so liu čiai tei sin gos. Pa sa kos – tai ne fan
ta zi jos, pa ly gin ti su jo mis vi sa ki ta yra fan
ta zi ja. Pa sa kų ša lies įsta ty mai ir eti ka yra  

se nes ni, tva res ni ir ge ro kai pa pras tes ni 
ne gu sto ri ad mi nist ra ci nės ir bau džia
mo sios tei sės ko dek sai. Pa sa ką daug kas 
su vo kia kaip leng va bū diš ką ir pa vir šu
ti niš ką žan rą, kaip kaž ką, kas ne ati tin ka 
lo gi kos ir prieš ta rau ja svei kam pro tui. 
Tie są pa sa kius, ko dėl gi pa sa kų ša lies 
įsta ty mai tu rė tų bū ti ne su vo kia mi ra cio
na liu pro tu? Vei kiau siai dėl to, kad jie 
per ne lyg pa pras ti, to dėl jų la bai sun ku  
lai ky tis. <...> šia me pa sau ly je dau ge lis 
žmo nių ne ti ki pa sa ko mis. Lai ko jas in fan
ti liais nie kais, vai kiš kais da ly kais, gal būt 
tam įta kos tu ri ma si nės kul tū ros dis kre di
tuo tas pa sa kos žan ras. O gal – žmo gaus 
ap si spren di mas em pi ri niu pa ži ni mu grįs ti 
sa vo gy ve ni mą. Ta čiau juk yra ne ma ža 
ir moks lo dės nių, ku rie ga li pa si ro dy ti 
vai kiš ki. <...> Tai, kad mes, mū sų pro tas, 
lo gi ka ir vi sa mū sų ra cio na lio ji fi zi nė em
pi ri ka taip ver žia si į di din gas to lu mas, į 
ki tus pa sau lius, į ki tas ga lak ti kas, tik įro do, 
koks stip rus yra to ki to pa sau lio il ge sys. 
<...> Kiek vie na ge ra vai kų li te ra tū ros 
kny ga tei gia pa sa kų pa sau lio tik ru mą, re
a lu mą. Mū sų pa vir šu ti niš ka re a ly bė ban do 
jį keis ti, adap tuo ti, pri tai ky ti, ni ve liuo ti, o 
gal net pa že min ti, nes jis ne ati tin ka tam 
tik rų ci vi li zuo tos vi suo me nės stan dar tų, 
pa vyz džiui, sa ko ma, kad kai ku rios pa sa
kos vai kams per bai sios, tu rės ne igia mos 
įta kos. Lyg įta kos ne tu rė tų tai, kas čia pat 
kas dien ir nuo la tos vyks ta ša lia mū sų“, – 
sa kė R. Še re ly tė. 

AgnėPATACKAITĖ

„Pa sau liu ne ti kiu, o Pa sa ka ti kiu“, – ra šė vie nas reikš min giau sių lie tu vių po etų Hen ri kas 
Ra daus kas. Ba lan džio 2-oji – Han so Kris tia no An der se no gi mi mo ir Tarp tau ti nė vai kų 
kny gos die na. Tarp tau ti nės vai kų ir jau ni mo li te ra tū ros aso cia ci jos (IB BY) Lie tu vos sky-
riaus ini cia ty va ši die na Lie tu vo je švęs ta jau 23 kar tą ir ta pro ga Juo zo Mil ti nio dra mos 
te at re bu vo ap do va no ti ge riau si 2014 m. kū rė jai vai kams. Įsta bu tai, kad įver ti na mi ne 
tik ra šy to jai, bet ir dai li nin kai, ver tė jai, žur na lis tai.

Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų literatūros 
premijos laureates K. Gudonytę ir A. Valantinienę 
kalbinsime kitame „Švietimo naujienų“ numeryje.

Renatos Česnavičienės nuotr.
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uG dy Mo fi lo so fi jos „Me dis“

„Me tų mo ky to jo“ ti tu las liu di ja Jus esant iš ki
lų, iš skir ti nį pe da go gą. Kaip jau čia tės?

Jau čiuo si pui kiai! Bu vau nu ste bin tas. 
Iki šiol dar ne ga liu pa ti kė ti sa vo lai mė
ji mu. Tai dar vie nas įro dy mas: ką nu vei
kiau per trum pą lai ko tar pį – tu ri pras mę. 
Bū da mas jau nas pe da go gas apie tai tik 
pa sva jo da vau. Džiu gu, kad ma ne su pa 
daug pui kių mo ky to jų, iš ku rių pa tir ties 
se miuo si kas dien.

Šis ap do va no ji mas – pa ska ti ni mas dirb ti 
to liau ir ge riau.

Kaip ga lė tu mė te api bū din ti sa vą ją ug dy mo 
fi lo so fi ją?

Mo ki niai kei čia si. Kin ta jų po žiū ris, 
mo ra li nės nor mos, tech no lo gi nės kom pe
ten ci jos. Jie no ri grei čiau su aug ti. Ug dy mo 
pro ce sas kai ku riems tam pa per sun kus... 
Kla si ki niai ug dy mo me to dai ne vi sa da pa
de da. Džiau giuo si tuo, kad mo ki niai lai ko 
ma ne drau gu, klau sia pa ta ri mų ar ba nuo
mo nės ne tik pa mo kų me tu. Mo kau jau nus 
ir už sa ve ge ro kai vy res nius mo ki nius, 
su ku riais ben drau da mas pats se miuo si 
gy ve ni miš ko sios pa tir ties mai nais ati
duo da mas ži nias. Ug dy mo pro ce se tai kau 
in for ma ci nes ir iš ma ni ą sias tech no lo gi jas, 
in ter ne to ga li my bes, kon cen truo tą, aiš kią 
mo ky mo me džia gą. Mo ki nio ne ap krau nu 
krū va la pų – yra mo der nes nių ga li my bių 
keis tis in for ma ci ja: elek tro ni nis pa štas, 
so cia li niai tin klai, mo ky mo sis te mos. 
Ban dau mo ki nį iš stum ti iš rė mų, kad į 
pa teik tas už duo tis jis žiū rė tų kū ry biš kai. 
Ne su mė gė jas skai ty ti mo ra lus, šauk ti –  
tai ne man. Nuo šir dus ben dra vi mas, iš
klau sy mas ir kom pro mi so ra di mas – taip 
api bū din čiau sa vo ug dy mo fi lo so fi jos 
„me dį“.

Šiuo me tu jau tu ri me apie 90 Me tų mo ky to jų. 
Tai ga lin gas po ten cia las. Ar ne ma no te, kad rei
kė tų su si vie ny ti ir pa reng ti veiks min gą švie ti mo 
pro ble mų spren di mo pro gra mą? Kas ki tas, jei ne 
Jūs, Me tų mo ky to jai, tai ga lė tų ini ci juo ti?

Su tin ku, kad tai ga lin gas po ten cia las. 
Ma no nuo mo ne, kiek vie nas Me tų mo ky
to jas tu ri daug veik los. Or ga ni za ci jos gal 

„Ge ras te ore ti kas – ge ras prak ti kas“
Nu ti lo Me tų mo ky to jo svei ki ni mų ap lo dis men tai. Nau jie ji lau re a tai grį žo į sa vo mo-

kyk las. Ta čiau jie il gai ne pa mirš džiu gių aki mir kų Vy riau sy bės rū muo se, kai ran ką šil tai 
spau dė Vy riau sy bės na riai, mo ki niai, ko le gos, drau gai. Ta die na, tar si ryš ki li ni ja, nu brėž-
ta ne re gi ma me li ki mo že mė la py je, kiek vie ną Me tų mo ky to ją tur būt ver tė su si mąs ty ti, 
kur ženg ti ry toj, į ku rią nau ją gy ve ni mo aukš tu mą kop ti ir nugalėti... Kal bi na me jau ną 
lau re a tą Min dau gą Bart kų, Šiau lių pro fe si nio ren gi mo cen tro pro fe si jos mo ky to ją, 
ir tei rau ja mės, kaip jis jau čia si, ką re gi už ryš kios Me tų mo ky to jo „li ni jos“...

ne reikė tų steig ti, už tek tų ke lis kar tus per 
me tus su si tik ti, pa si da ly ti sa vo pa ty ri mais, 
įžval go mis Me tų mo ky to jų kon fe ren ci jo
je. Pa si ta ri muo se da ly vau tų Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jos at sto vai, įvai rių sri čių 
mo ky to jai. Taip ga lė tų bū ti vie ši na mos 
švie ti mo nau jo vės, pro ble mos ir bū dai, 
kaip jas spręs ti.

pro fe si niAM uG dy Mui – 
pir Me ny bė

Ko kias švie ti mo sis te mos spra gas pa ste bi te? 
Ma no ma ny mu, la bai ma žai dė me sio 

ski ria ma mo ki nių kar je ros klau si mams. 
Mo ki niai, įgi ję pa grin di nį ar vi du ri nį iš si
la vi ni mą, ne ži no, ko no rė tų siek ti to liau. 
Vis dar ku ria mos is to ri jos apie „prof kes“, 
ku rio se mo ko si pa tys blo giau si. Tai – di
džiau sia pro ble ma. Iš skir čiau dar vie ną 
spręs ti ną klau si mą – pro fe si nių ir aukš tų jų 
mo kyk lų ben dra dar bia vi mą. Kiek vie na 
ins ti tu ci ja ban do pri trauk ti kuo dau giau 
mo ki nių, stu den tų. Siū lo ma pro fe si jų gau
sa, o iš tik rų jų, bai gę moks lus, dau ge lis 
ne ran da dar bo pa gal įgy tą spe cia ly bę. Pro
fe si nis mo ky mas tu rė tų bū ti pri va lo mas 
bai gus vi du ri nę mo kyk lą. Mo ki niai jau 
bū tų su si vo kę ir moks lus sėk min gai tęs tų 
aukš to sio se mo kyk lo se. Bū tų tau po mas 
jau nų žmo nių lai kas ir vals ty bės pi ni gai. 
Ma nau, kad vi sas šias pro ble mas spręs ti 
rei kia ne ati dė lio jant.

Jei gu bū tu mė te at sa kin gas už pro fe si nį ren gi
mą, ką ryž tin gai keis tu mė te pro fe si nio mo ky mo 
sis te mo je? 

Di de lis pro fe si nių mo kyk lų ato trū kis 
nuo įmo nių – dar vie na tai sy ti na spra ga. 
Kai ku rios pro fe si nio mo ky mo įstai gos 
ma žai ben dra dar biau ja su įmo nė mis. 
Darb da vių da ly va vi mas ren giant mo ky mo 
pro gra mas – bū ti nas. Jei gu no ri me pa
reng ti kva li fi kuo tą dar buo to ją, ati tin kan tį 
šiuo lai ki nius rei ka la vi mus, rei ka lin ga 
di des nė pro fe si nio mo ky mo si mo ty va ci ja 
ir fi nan si nė pa ra ma. Taip pat bū ti ni sau
gik liai, pa vyz džiui, tam tik ros bau dos už 
mo ky mo su tar čių nu trau ki mą. Tai pa dė tų 
už tik rin ti sklan dų mo ky mo si pro ce są mo
ty vuo tiems mo ki niams.

Kaip ga lė tu mė te api bū din ti Pro fe si nio ren
gi mo cen tro mo ki nį? Kas džiu gi na, o kas ke lia 
ne ri mą?

Šiau lių pro fe si nio ren gi mo cen tre, kaip 
ir ki to se pro fe si nė se mo kyk lo se, mo ko si 
dau gy bė iš pru su sių ir kū ry bin gų jau nuo lių 
bei su au gu sių jų. Mo ki nių am žius – nuo 
16 iki 60 me tų. Kai ku rie iš jų jau bai gę 
ba ka lau ro ar ma gist ro stu di jas aukš to sio se 
mo kyk lo se. Yra to kių, ku rie mo ko si no rė
da mi at nau jin ti tu ri mus įgū džius ar ba įgy ti 
ar ti mą tu ri mai pro fe si jai spe cia ly bę, ši taip 
su stip rin da mi sa vo kon ku ren cin gu mą dar
bo rin ko je. Džiu gi na, kad mo ki niai pel no 
aukš čiau sius ap do va no ji mus meist riš ku
mo kon kur suo se, spor ti nė se var žy bo se, 
tarp tau ti niuo se ren gi niuo se. Ne ri mą ke lia 
tai, kad ga bus ir per spek ty vus jau ni mas 
emig ruo ja. So cia li nės pro ble mos da liai 
mo ki nių tam pa di de lė mis kliū ti mis sie
kiant pro fe si jos ar aukš tes nio iš si la vi ni mo. 
Jie pri vers ti anks ti pra dė ti dirb ti.

Or ga ni za ci jo je Jū sų veik la glau džiai su si ju si 
su ver slu. Gal ne už kal nų tas me tas, kai im si tės 
kur ti sa vo ver slo įmo nę?

Taip su si klos tė ap lin ky bės, kad dir bu 
Pro fe si nio ren gi mo cen tro Pre ky bos ir ver
slo sky riu je. Tai įpa rei go ja ei ti ko ja ko jon 
su ver slu. Dės to mi da ly kai: ko mer ci nės 
įmo nės moks las, rin ko da ra, elek tro ni nė 
pre ky ba, elek tro ni nės rin ko da ros pa grin
dai. Šios dis cip li nos glau džiai su si ju sios su 
ver slu. Ne sle piu, pla nų kur ti sa vo ver slą 
tik rai tu riu. Ren giuo si tam...
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Jūs dar jau nas, bet pa tir tis – di džiu lė. Ka da 
su si do mė jo te ver slo rei ka lais? 

Tuo su si do mė jau bai gęs vi du ri nę mo
kyk lą. Kaip ir dau gu ma jau nuo lių, no rė jau 
bū ti ne pri klau so mas, bet trū ko ži nių. Pro
fe si nė mo kyk la dar la biau ska ti no do mė
ji mą si: ta pau mo ki nių ben dro vės, ver slo 
prak ti nio mo ky mo įmo nės „Šag re nė“, 
va do vu. Da ly va vau įvai riuo se kon kur suo
se, pa ro do se, bu vau pri pa žin tas ge riau siu 
va dy bi nin ku. Kai pats mo kiau si pro fe si nė
je mo kyk lo je, at li kau prak ti ką ne vie no je 
Šiau lių pre ky bos įmo nė je, su si pa ži nau su 
įmo nės val dy mo ypa tu mais, ben dravau 
su klien tais. Vė liau pa gal įgy tą spe cia ly bę 
te ko dirb ti pre ky bos įmo nė je, ku rios veik
los vyk dy mas man tapo di džiu liu iš šū kiu. 
Aukš to sios mo kyk los ži nios taip pat bu vo 
pa tik rin tos, kai at li kau va dy bos pro fe si nę 
prak ti ką. Dar bas se kė si pui kiai, tu rė jau net 
sa vo klien tų ra tą. 

tiKs lAs – Klien to 
in di Vi du A lu MAs ir 

iŠ sKir ti nu MAs

Įdo mus pro fe si nio ren gi mo cen tro prak ti nio 
mo ky mo įmo nės pa va di ni mas – „Šag re nė“. Ko kie 
mo ty vai lė mė pa va di ni mo me niš ką tu ri nį?

Ver slo prak ti nio mo ky mo fir ma „Šag
re nė“ skai čiuo ja 19us veik los me tus. 
Dir bi na mi odi niai ga mi niai, to dėl bu vo pa
si rink tas „Šag re nės“ pa va di ni mas. Žo dis 
„šag re nė“ reiš kia minkš tą šiurkš čią odą, 
da ro mą iš ož kų, avių, ar klių ir kt. gy vū nų 
kai lių ir tu rin čią tam tik rą raš tą (pie ši nį). 
Be to, pa va di ni mas tu ri is to ri nę reikš mę, 
ku ri su si ju si su Šiau liuo se vei ku siu odos 
fab ri ku „El nias“.

 
Trum pai api bū din ki te „Šag re nės“ veik los tiks

lus, prin ci pus. Ką mo ki niai ga mi na?
„Šag re nė“ yra ver slo prak ti nio mo ky mo 

fir ma (VPMF). Tai imi ta ci nio po bū džio 
įmo nė, imi tuo jan ti vi sus pro ce sus, ku rie 
vyks ta re a lio je įmo nė je. Lietuvos pir
mosios verslo praktinio mokymo firmos 
įkurtos 1993 m. įgyvendinant Danijos 
trijų verslo koledžų bei LR kultūros ir 
mokslo ministerijos finansuotą projektą. 
Pa grin di nės veik los prie mo nės – kom piu
te riai, elek tro ni nis pa štas, ku riais nau do
jan tis kei čia ma si in for ma ci ja. „Šag re nės“ 
veik la kas met re gist ruo ja ma „Si mu lith“ 
cen tre. Tai Vil niaus ko le gi jos struk tū ri nis 
pa da li nys, pri žiū rin tis, ko or di nuo jan tis 
ir to bu li nan tis ver slo prak ti nių mo ky mo 
fir mų veik lą. Šiuo me tu ša ly je yra 52 
VPMF. Jos vei kia uni ver si te tuo se, ko le gi
jo se, pro fe si nė se ir vi du ri nė se mo kyk lo se, 
gim na zi jo se, su au gu sių jų mo ky mo cen tre 
ir ne vy riau sy bi nė se or ga ni za ci jo se. „Šag
re nės“ tiks las – kiek vie nam lan ky to jui, 
už sa ko vui pa siū ly ti odi nį dra bu žį ar ga
lan te ri jos ga mi nį, ku ris pa brėž tų klien to 
in di vi du a lu mą ir iš skir ti nu mą. Mo ki niai 
mo ko si dirb ti ko man do je. Veik los sri
tis – pre ky ba. Esa me pa si skirs tę pa rei gas: 

įmo nės va do vas, bu hal te ri jos, per so na lo, 
pir ki mų, par da vi mų, rin ko da ros sky rių 
va do vai, dar buo to jai. „Šag re nė“ ben drau ja 
ir ben dra dar biau ja su dau ge liu ša ly je vei
kian čių VPMF, vyk do pre ky bą. Mo ki niai 
taip pat ga mi na re kla mi nę me džia gą (ka ta
lo gus, skra ju tes, sten dus, vi zi ti nes kor te les 
ir pan.) ir, aiš ku, sten gia si par duo ti kuo 
dau giau pro duk ci jos.

pA GAl bA – Ge riAu siA 
prie Mo nė

Da ly vau ja te tarp tau ti nė se ver slo prak ti nio 
mo ky mo įmo nių mu gė se. Ar pla ti mu gių ge og
ra fi ja? Ką pri sta to te?

Pas ta ruo sius me tus Tarp tau ti nės VPMF 
mu gės vy ko skir tin guo se Lie tu vos mies
tuo se – Aly tu je, Ute no je, Kau ne. Su lau
kia me da ly vių iš Ru si jos, Suo mi jos, Ru
mu ni jos, Ita li jos. Mu gės or ga ni zuo ja mos 
ne tik Lie tu vo je.

Tarp tau ti nių mu gių me tu pri sta to me 
nau ją dra bu žių ir ga lan te ri jos ga mi nių 
ko lek ci ją, pa vyz džių sten dus, pa ren gia me 
links mų veik lų ir lo te ri jų. Pre kiau ja me ir 
so cia li nių part ne rių pro duk ci ja. Mo ki niai 
at si sklei džia kaip ver sli nin kai, ban do par 
 duo ti sa vo gaminius ir už megz ti ko mer
ci nius ry šius.

Už ko kius kon kre čius dar bus bu vo te ap do va
no ti si dab ro ir auk so me da liais?

Si dab ro me da lis – už pa vyz džių sten do 
įren gi mą 2012 m. Ge bė ji mas pui kiai pri
sta ty ti ir re kla muo ti sa vo pre kes 2013 m. 
įver tin tas auk so me da liu. 2014 m. bu vo
me ap do va no ti auk so me da liu už pui kų 
ben dra dar bia vi mą tarp ver slo prak ti nio 
mo ky mo fir mų. „Auksiniai“ rezultatai 
pasiekiami, kai vadovai ir mokiniai įgyja 
konkrečių įgūdžių ir prisiima atsakomybę 
už atliktą darbą.

Ga li ma teig ti, kad jau ni mo ver slu mo ug dy
mas – Jū sų sti chi ja. Ar leng va su do min ti šian die
ni nį jau ni mą? Kuo pri trau kia te mo ki nius? 

Sten giuo si ver slu mą ska tin ti įvai rių 
veik lų me tu, ne vien pa mo ko je ar ne for
ma lio jo švie ti mo bū re ly je „Jau na sis ver
sli nin kas“. Sun kiau sia tai, kad šiuo lai ki nis 
jau ni mas no ri iš kar to daug – ne moks lo, o 
di de lio at ly gi ni mo. Šiuos le dus pra lauž ti 
pa de da ga li my bių at sklei di mas, veik los 
pa vyz džiai, ver slo idė jos, ko man di niai 
už si ė mi mai ir nuo šir dus ben dra vi mas. 
Pa gal ba – ge riau sia mo ki nių pri trau ki
mo prie mo nė. Fi nan si nė nau da – taip pat 
veiks min gas mo ty va ci jos įran kis.

Jū sų kon kre tus veik los re zul ta tas – su mo de
liuo ta ir re a liai vei kian ti elek tro ni nė par duo tu vė 
www.eru ta.lt. Kaip ji kū rė si, ko kias funk ci jas  
jo je at lie ka mo ki niai?

Elek tro ni nės par duo tu vės kū ri mas pra
si dė jo nuo ty ri mų, ku riuos at li kau mo ki nių 
fir mi nė je par duo tu vė je „Rū ta“ ra šy da
mas ba ka lau ro bai gia mą jį dar bą. Vė liau  

UAB „Rū ta“ ad mi nist ra ci ja bu vo il gai 
įti ki nė ja ma, kad ši elek tro ni nė par duo tu
vė įmo nei bus nau din ga. El. par duo tu vę 
pa dė jo su mo de liuo ti Šiau lių pro fe si nio 
ren gi mo cen tro Pre ky bos ir ver slo sky riu
je ren gia mi elek tro ni nės pre ky bos agen to 
spe cia ly bės mo ki niai. Jie iki šių die nų per 
prak ti ką at lie ka el. par duo tu vės ad mi nist
ra vi mo dar bus: ben drau ja su klien tais, 
pri ima už sa ky mus, at lie ka asor ti men to 
kon tro lę ir kt. Tai jau tre čia sis su so cia
li niu part ne riu UAB „Rū ta“ sėk min gai 
vyk do mas pro jek tas.

„Au GAu GAu sio je Šei Mo je“

Esa te ke lių me to di nių mo ky mo prie mo nių, ku
rio mis nau do ja si Lie tu vos pro fe si nės mo kyk los, 
ben dra au to ris. Va di na si, Jūs – ne tik prak ti kas, 
bet ir te ore ti kas?

Pro fe si nės mo kyk los tik rai ne ga li pa si
gir ti pro fe si ne li te ra tū ra, ku ri bū tų kon cen
truo ta į ku rią nors mo ky mo pro gra mą ar 
spe cia ly bę. To dėl pro jek tas „Did me ni nės 
ir maž me ni nės pre ky bos švie ti mo po sri čio 
mo du li nėms mo ky mo pro gra moms skir tų 
mo ky mo prie mo nių ren gi mas ir mo du li nių 
mo ky mo pro gra mų iš ban dy mas“ iš da lies 
šią spra gą už lo pė. Pre ky bi nin ko spe cia ly
bės pro gra moms (pre ky bos įmo nių va dy
bi nin ko pa dė jė jo, par da vė jo, ka si nin ko, 
san dė li nin ko, lo gis to eks pe di to riaus mo
ky mo) bu vo pa reng tas dės to mų da ly kų 
te ori jos rin ki nys, prie ku rio pri si dė jau teik
da mas ko mer ci nės įmo nės moks lo te mas. 
To dėl į klau si mą, kas yra ge ras te ore ti kas, 
at sa ky čiau – ge ras prak ti kas.

Pa pa sa ko ki te apie sa ve – šei mą, lais va lai kio 
po mė gius.

Džiau giuo si au gęs gau sio je šei mo je: 
tu riu tris bro lius, my li mus tė ve lius. Tė
vai Ma ri ja ir Zig mas ver čia si že mės ūkio 
veik la. Vy res ny sis bro lis Kęs tu tis – kom
piu te rių in ži nie rius, pro gra muo to jas, jau 
su kū ręs šei mą. Me tais jau nes nis bro lis 
Vy tau tas – sta lius, bal dų ga min to jas. Jau
nė lis Ge di mi nas dir ba UAB „Phi lip Mor ris 
Bal tic“. Sa vo šei mos dar ne su kū riau, bet 
tu riu šir dies drau gę... Mėgs tu dai nuo ti, 
gro ju gi ta ra ir ar mo ni ka. Skai tau kny gas, 
spor tuo ju, lan kau si te at re, ki ne, mie lai 
ruo šiu mais tą. Do miuo si in for ma ci nė mis 
tech no lo gi jo mis, da ly vau ju so cia li nė se 
ak ci jo se. 

Smal su su ži no ti apie jau no Me tų mo ky to jo 
ar ti miau sius pla nus...

Ar ti miau si pla nai: su mo ki niais su mo
de liuo ti dar vie ną mo ko mą ją elek tro ni nę 
par duo tu vę, ge rai pa si reng ti ar tė jan čiai 
tarp tau ti nei ver slo prak ti nio mo ky mo 
fir mų mu gei „Klai pė da 2015“, ku ri vyks 
ba lan džio pa bai go je, ir baig ti ma gist ro 
stu di jas.

Dė ko ju už po kal bį.
JuozasŽINELIS
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sVAr bus ir ne for MA lus 
ben drA Vi MAs

„Už sie nio vals ty bė se esan čios lie tu viš
kos mo kyk los tu ri jaus ti, tu ri ži no ti, kad 
jos – ne vie nos, kad jos yra mū sų. Dėl to 
svar bi ne tik fi nan si nė ar me to di nė pa gal
ba, bet ir ne for ma lūs ry šiai, ben dra vi mas, 
ati dus do mė ji ma sis jų veik la“, – sa ko 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos kanc le ris 
Dai nius Num gau dis. 

Lie tu viš kas mo kyk las glo bo jan ti Švie ti
mo ir moks lo mi nis te ri ja joms ski ria fi nan
sa vi mą (per nai – be veik 3 mln. Lt), mo ka 
at ly gi ni mus siun čia miems mo ky to jams, 
kvie čia į kva li fi ka ci jos to bu li ni mo se mi na
rus, nuo 2014ųjų or ga ni zuo ja li tu a nis ti nio 
švie ti mo pro jek tų kon kur sus: mo kyk los 
gau na pa ra mą ben dra dar bia vi mo pro jek
tams, įsi gy ja mo ko mo sios me džia gos, gro
ži nės li te ra tū ros ir kt. Mo ki niai kvie čia mi 
da ly vau ti va sa ros sto vyk lo se Lie tu vo je. 
Per nai sto vyk la vo 130 už sie nio lie tu vių 
vai kų, ku riems 50 proc. sto vyk los kai nos 
pa den gė mi nis te ri ja. Lie tu va mo kyk las 
taip pat ap rū pi na įvai rio mis šiuo lai ki nė mis 

nuo bel gi jos iki ru si jos,
Kur Eu ro po je vai kai mo ko si lie tu viš kai?

ar ba

mo ky mo prie mo nė mis, skir to mis lie tu vių 
kal bai mo ky tis. Per nai pir mą kar tą Ai ri jos 
lie tu viš koms mo kyk loms bu vo pa siū ly ti 4 
ir 8 kla sių mo ki nių stan dar ti zuo ti lie tu vių 
kal bos tes tai, pa de dan tys įsi ver tin ti pa sie
ki mus. Be to, no rint pa ska tin ti už sie nio 
lie tu vius stu di juo ti Lie tu vos aukš to sio se 
mo kyk lo se, jiems sto jant prie kon kur si nio 
ba lo pri de da mas pa pil do mas. Lie tu viš kų 
for ma lio jo ug dy mo mo kyk lų abi tu rien
tams sto jant pri de da mas dar vie nas ba las. 
Už sie nio lie tu vių stu den tai ga li gau ti ir 
ki to kią pa ra mą – sti pen di ją ir so cia li nę 
iš mo ką, pri klau san čią nuo so cia li nės pa
dė ties. Ant rus me tus vyk do mas pro jek tas, 
ku rio me tu Lie tu vos aukš tų jų mo kyk lų 
stu den tai ga li  at lik ti prak ti ką lie tu viš ko je 
mo kyk lo je už sie ny je. 

Vo Kie ti jo je ir bel Gi jo je 

Va sa rio 16osios gim na zi ja, du ris at vė
ru si 1950 m., – uni ka li, dvi kal bė mo kyk la, 
ku riai 1999 m. bu vo su teik tas vals ty bės 
pri pa žin tos, pri va čios gim na zi jos sta
tu sas, o 2010 m. – Vo kie ti jos He se no 

že mės švie ti mo mi nis te ri jos ga bių vai kų 
ug dy mo ser ti fi ka tas. Gim na zi jo je mo ko si 
apie 200 mo ki nių, dir ba dau giau kaip 30 
mo ky to jų. Lie tu vių kil mės mo ki nių gre tas 
kas met pa pil do ir vo kie čių tau ty bės vai kai, 
o vals ty bės pri pa žin tas bran dos ates ta tas 
ab sol ven tams at ve ria ke lius į Eu ro pos ir 
pa sau lio aukš tą sias mo kyk las. Gim na zi ja 
iš si ski ria sa vo šei my niš ka ir drau giš ka at
mos fe ra, tarp tau ti niu pro fi liu ir itin pa lan
kio mis są ly go mis ma žo se kla sė se grei tai 
ir veiks min gai mo ky tis.

Va sa rio 16osios gim na zi ja – tai ne tik 
Lie tu vai ir vi siems Va ka rų Eu ro pos lie
tu viams svar bi mo ky mo įstai ga, ta čiau ir 
ne įkai no ja mą ver tę tu rin tis lie tu vių kul
tū ros ir in for ma ci jos cen tras. Hiu ten fel do 
Ro mu vos so dy bo je yra gim na zi jos kla sių 
pa sta tai, mo ki nių ben dra bu čiai ir Ren ho fo 
pi lis (jo je įreng ta bib lio te ka, mu zi kos kla
sės, di džio ji sa lė, kop ly čia bei fo to gra fi jų 
ga le ri ja). Ro mu vos so dy ba jau sep tin tą 
de šimt me tį įvai rio mis pro go mis su bu ria 
lie tu vius iš vi so pa sau lio ir taip įsi tvir ti na 
kaip lie tu vių cen tras Eu ro po je. 

Va sa rio 16osios gim na zi jos šių die
nų iš šū kis – įkur ti mo kyk lė lę pa tiems 
ma žiau siems lie tu viu kams, kad jie prieš 
at ei da mi į gim na zi ją iš mok tų lie tu vių kal
bos. Ire na Sat tler, gim na zi jos di rek to riaus 
pa va duo to ja, pa sa ko ja, kad jau gau ti ke lių 
tė vų pra šy mai. Nors dėl He se no že mės 
švie ti mo mi nis te ri jos re for mų gim na zi ja 
pra ra do 13ąją kla sę (o tai maž daug 25 
vai kai kas met), ap skri tai mo ki nių skai čius 
iš lie ka sta bi lus.

Egi di ja Ur ba na vi čie nė, Lie tu vių kal bos 
sek ci jos Briu se lio II Eu ro pos mo kyk lo je 
Lie tu vių kal bos sky riaus mo ky to jų ko or
di na to rė, pra di nių kla sių mo ky to ja me to
di nin kė, šio je mo kyk lo je dir ba de vin tus 
me tus. „Mū sų mo kyk la ne pri klau so nei 
Lie tu vos, nei Bel gi jos sis te mai, – pasakoja 
mokytoja. – Tai eu ro pi nė švie ti mo įstai ga, 
ku rio je mo ko si Eu ro pos ins ti tu ci jų at sto
vy bė se dir ban čių tė vų vai kai.“

Dar že ly je ir pra di nė se kla sė se da bar 
mo ko si dau giau kaip 120 lie tu vių vai kų, 
o vi du ri nė je mo kyk lo je lie tu viai at ski ro 
sky riaus ne tu ri, in teg ruo ja si ar ba į bri tų, 
ar ba į pran cū zų kla ses. Tik nuo 2015 m. 
rug sė jo vi du ri nė je mo kyk lo je bus įsteig tas 
ir Lie tu vių kal bos sky rius, ten mo ky sis dar 
apie 100 vai kų. 

E. Ur ba na vi čie nė do mė jo si, ko kios 
miš rios šei mos pa pras tai lei džia vai kus 

Eu ro po je vei kia 10 lie tu viš kų for ma lio jo ug dy mo įstai gų. Len ki jo je, Lat vi jo je, Vo kie-
ti jo je, Bal ta ru si jo je, Ru si jo je, Bel gi jo je įsi kū ru sio se mo kyk lo se mo ko si dau giau kaip 
pus an tro tūks tan čio lie tu viš kai šne kan čių vai kų. Kaip šios mo kyk los lai ko si šian dien? 
Jų va do vai, Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos su kvies ti į Ry gą, į tri jų die nų se mi na rą, vis ką 
ap ta rė iš sa miai.

Seminare – užsienio lietuviškų mokyklų vadovai

Autorės nuotraukos
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mo ky tis į Lie tu vių sky rių. „Jei gu mo ti na 
lie tu vė, daž niau siai ir vai kai lan kys lie tu
viš ką mo kyk lą, o jei gu at virkš čiai – tė tis 
re tai sten gia si. Ta čiau tai nor ma lu, juk 
gim to ji kal ba – tai mo ti nos kal ba“, – teigia 
mo ky to ja. Per de vy ne rius dar bo me tus 
pa si tai kė tik ke lios šei mos (ma ma – bri tė, 
tė vas – lie tu vis), ap si spren du sios vai kus 
mo ky ti lie tu vių kal ba. Tie sa, šie met ja po
nės ir lie tu vio šei ma vai kus taip pat lei džia 
į Lie tu vių kal bos sek ci ją. 

Bel gi jo je mo ki niai mo ko si daug in ten
sy viau ne gu Lie tu vo je. Mo kyk lo je moks lo 
me tai pra si de da maž daug nuo rug sė jo 3 d. 
ir tę sia si iki lie pos pra džios. Pa mo kos 
ma žie siems šio je mo kyk lo je trun ka nuo 
8.30 val. iki 15.30 val., vi du ri nė je – iki 
16.15 val. Vė liau dar ga li bū ti fa kul ta ty
vai, iš ly gi na mo sios pa mo kos. Mo ki niai 
dir ba kaip stu den tai, aka de mi nė mis va
lan do mis. Mo ky to jo dar bas – mo ky ti ir 
ug dy ti, o bū re liai, mo ki nių mai ti ni mas, 
bu dė ji mo or ga ni za vi mas per per trau kas, 
trans por tas – vi sa tai tė vų aso cia ci jos 
rei ka las. „Mes, mo ky to jai, apie tai nie ko 
ne ži no me“, – pra si ta ria mo ky to ja Egi di ja.

Mo ky to ją nuo per si dir bi mo ap sau go 
stip rios prof są jun gos. „Tar kim, po sa vait
ga lio man pri klau sė trys die nos atos to gų. 
Pa sa kiau, kad tiek ne rei kia. Ta čiau prof
są jun gų at sto vas bu vo ka te go riš kas: tai 
la bai blo gas pa vyz dys, nes jei gu tu at ei si 
į dar bą, bus pre ce den tas ki tiems, – pri si
me na mo ky to ja Egi di ja. – Prof są jun gos 
at sto vas bū na tre čias as muo, ku ris pa de da 
iš spręs ti pro ble mą. Kar tais ne drįs ti ei ti 
tie siai pas di rek to rių su sa vo as me ni ne 
bė da ar ba jei gu iš ky la tar pu sa vio san ty kių 
kon flik tas, – juk dir ba me dau gia kul tū rė je 
erd vė je, – krei pie si į prof są jun gos at sto
vą. Jis pa kal ba su di rek to riu mi, o vė liau 
mes vi si trys pa skir tu lai ku tai ap ta ria me. 
Prof są jun gos – tik vie nas iš ad mi nist ra
vi mo ele men tų, ne ma čiau nė kar to, kad 
kon flik tuo tų su va do vy be.“ 

Mo ky to ja Egi di ja kas ryt į dar bą ke lio

li ka ki lo met rų mi na dvi ra čiu. „Daž nai 
pa  jun tu, kad dir bu ne mo ky to ja, o sa vo 
ša lies at sto ve. Va žiuo ju ir gir džiu: „li tau en, 
li tau en“. Taip sa ko vo kie tis sa vo sū nui – 
jie net ne ži no ma no var do, bet ži no, kad 
esu lie tu vė“, – sma giai pa sa ko ja mo ky to ja.

MiŠ rių Šei Mų dAu GiAu

Bal ta ru si jo je esan ti Rim džiū nų vi du
ri nė mo kyk la lie tu vių dės to mą ja kal
ba ar tė ja prie 20ies me tų ju bi lie jaus. 
„2014–2015 m. m. pra dė jo me su 61 
mo ki niu, pir mą pus me tį at ėjo dar vie nas, 
o nuo sau sio – dar du vai kai, tai gi bus 
64, – kiek vie ną skru pu lin gai su skai čiuo ja 
mo kyk los di rek to rė Svet la na Luk šie nė. – 
Be to, Rim džiū nų vai kų dar že ly je dar 
yra 15 vai kų. Mū sų ne tiek jau ir ma žai.“ 
Kaip pa sa ko ja mo kyk los va do vė, vai kai 
į jų mo kyk lą at va žiuo ja ir iš ki tų ra jo nų. 
„Jau ni žmo nės, tu rin tys lie tu viš kų šak nų, 
gy ve na iš si bars tę po Ast ra vo, Smur gai nių, 
Aš me nos ra jo nus. Mes la bai no rė tu me 
ap rėp ti ir tas šei mas, ir jų vai kus, kad 
jie mo ky tų si kal bos, iš ma ny tų kul tū rą, 
pa pro čius“, – apie lie tu viš kos mo kyk los 
pla tes nius už mo jus pa sa ko ja S. Luk šie nė. 
„Kar tais pa juo kau ja me: ar tu „šim tap ro
cen ti nis“, ar pu siau?.. To kių vai kų, ku rių 
abu du tė vai bū tų lie tu viai, yra ma žiau. 
Jei gu šei ma miš ri, ban do me pa sa ky ti, kad 
jie dvi gu bai tur tin ges ni, kad tu ri ne bi jo ti 
kul tū ros ar kal bos bar je ro. Dėl to san ty kiai 
ir pa gar ba tik tvir tė ja“, – sa ko di rek to rė.

Tė vų ap si spren di mą, ar leis ti vai ką į 
lie tu viš ką mo kyk lą, daž nai nu le mia fi nan
si nės ga li my bės: ar po 11 moks lo me tų 
ga lės jį iš leis ti stu di juo ti į Lie tu vą, kur 
ki to kia eko no mi nė padėtis ir są ly gos. Mo
kyk la ban do tė vams aiš kin ti, kad tai nė ra 
ne įma no ma, sten gia si mo ki nius nu vež ti į 
stu di jų mu ges, kad jie ga lė tų su si pa žin ti 
su ga li my bė mis ir są ly go mis stu di juo ti 
Lie tu vo je. Ir vi sa da at si ran da tė vų, ku rie 
tam iš anks to rengiasi. Da bar mo kyk lą 

lan ko du vai ki nai iš Smur gai nių (40 km 
nuo mo kyk los), ku rių tiks las – stu di juo ti 
Lie tu vo je. Tė vai są mo nin gai tam ry žo si 
ir ruo šė si. 

Rim džiū nų mo kyk la aktyviai ben drau ja 
su Lie tu vos ugdymo įstaigomis, daž nai 
jo se lan ko si, da ly vau ja kon kur suo se ir ren
gi niuo se. „Bu vo me ma lo niai nu ste bin ti, 
kai kar tu su Lie tu vos ir Len ki jos vai kais 
mus pa kvie tė da ly vau ti Da riaus ir Gi rė no 
skry džio ju bi lie ji nia me mi nė ji me Len ki jo
je. Bū da mi vi si kar tu, jau tė mės kaip vie nos 
di de lės tau tos da lis – tai mums su tei kia 
jė gų“, – nuo šir džiai kalba S. Luk šie nė.

„Mū sų mo kyk la Bal ta ru si jo je iš skir ti nė, 
tai – ben dro jo la vi ni mo vi du ri nė mo kyk la, 
ku rios sa vi nin kė yra Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja. Vi si da ly kai mo ko mi lie tu vių 
kal ba, iš sky rus bal ta ru sių ir ru sų kal bas, 
ku rios yra vals ty bi nės“, – pa sa ko ja Pe le sos 
vi du ri nės mo kyk los lie tu vių mo ko mą ja 
kal ba di rek to rius Jo nas Ma tiu le vi čius. 

Pe le siš kiai eg za mi nus lai ko lie tu vių 
kal ba, nors mo ko si pa gal Bal ta ru si jos švie
ti mo sis te mos ug dy mo pla nus tau ti nėms 
mo kyk loms. Šio je ug dy mo įstai go je – 90 
vai kų. Pa sta tas ne di de lis, ne ti pi nis, jau 
ima trūk ti pa tal pų. „1992 m. bu vo tik 8 
vai kai, o vė liau šis skai čius iš au go. Ir dar 
ple čia mės, ne be tel pa me, po rei kis yra, juk 
čia et ni nės lie tu vių že mės“, – tvirtina di
rek to rius. Jis pats gi męs Pe le so je, pa gal 
pro fe si ją – ma te ma ti kas ir pra di nių kla sių 
mo ky to jas. Abu di rek to riaus sū nūs – Vy
tau tas ir Li nas – taip pat mo ko si šio je 
mo kyk lo je. 

„Ge riau si mū sų abi tu rien tai, ži no ma, 
sto ja į Lie tu vos aukš tą sias mo kyk las, į 
jas pa ten ka maž daug pu sė vi sų bai gu sių
jų“, – pa sa ko ja J. Ma tiu le vi čius. Pa gal Lie
tu vos ir Bal ta ru si jos su si ta ri mą mo kyk los 
bai gi mo ates ta tai pri pa žįs ta mi Lie tu vo je. 
Di rek to riaus džiaugs mas – kad į mo kyk lą 
dirb ti grįž ta bu vu sie ji mo ki niai. 

Jis pa ste bi, kad vai kų iš gry nai lie tu
viš kų šei mų ma žė ja: „Ką gi, gy ve na me 
pa sau ly je, ku ria me žmo nės su ku ria miš
rias šei mas, bet tai nė ra blo gai. Pe le sa – 
lie tu viš kas kraš tas, ša lia mo kyk los sto vi 
baž ny čia, šv. Mi šios lai ko mos lie tu vių 
kal ba. Esu ir Pe le sos ben druo me nės „Gim
ti nė“ pir mi nin kas, ir vai kai, ir baž ny čia, ir 
ben druo me nė – čia vis kas su si ję. Vyks ta 
ben dri ren gi niai, ku riuo se da ly vau ja vie
ti nės val džios at sto vai, glau džiai ben dra
dar biau ja me su Lie tu vos am ba sa da, kon
su la tu, la bai pa de da Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja.“

lie tu ViAi ir len KAi – KAr tu

Jo nui Vyd rai, Puns ko Da riaus ir Gi rė no 
pa grin di nės mo kyk los ir gim na zi jos di rek
to riui, šie met pa ti kė ti 324 mo ki niai: len kai 
ir lie tu viai, mat tai mo kyk la len kų ir lie tu
vių dės to mą ja kal ba. Len kiš ko se kla sė se 
mo ko si apie 90 mo ki nių, o lie tu viš ko se – 
dau giau kaip 200. Šie met į lie tu viš ką kla sę 

Nukelta į 8 p.
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at ėjo 26 pir mo kai, o į len kiš ką – 6. „Bū na 
vi saip, – ne su reikš mi na di rek to rius. – Juk 
tai vie nin te lė to kio ti po mo kyk la Puns ke. 
Mums la biau rū pi, kad at ei tų vai kai iš 
miš rių šei mų. Bet tai pri klau so nuo tė vų.“ 
Pu siau rim tai, pu siau juo kais jis iš si ta ria, 
kad tai gal būt vie nin te lė to kia mo kyk la 
Eu ro po je, kur kar tu mo ko si ir lie tu vių, ir 
len kų vai kai. Ar ne ten ka ge sin ti kon flik tų? 
„Tarp jau ni mo bū na ap si žo džia vi mų, – ra
miai sa ko di rek to rius. – Kad vis kas sklan
džiai funk cio nuo tų, tu ri me dvi mo ki nių 
sa vi val das – lie tu viš kų ir len kiš kų kla sių. 
Jos ben dra dar biau ja ren giant dar bo pla nus, 
bet vei kia at ski rai. Ta čiau per pas ta ruo
sius ke le tą me tų pa ste bė jau ten den ci ją, 
kad į Sau sio 13osios, Va sa rio 16osios,  
Ko vo 11osios mi nė ji mus pra šo si ir len
kiš kų kla sių mo ki niai. Jei gu tas no ras 
ky la jiems pa tiems, va di na si, ge ru ke liu 
ei na me.“

At si rAn dA dAu GiAu VAi Kų, 
no rin čių iŠ MoK ti lie tu ViŠ KAi

Kaip šio mis die no mis gy ve na Mask vos 
lie tu viai? Per dė to val džios dė me sio jie sa
ko kol kas ne jau čian tys. Mask vos Jur gio 
Bal tru šai čio ben dro jo la vi ni mo mo kyk lo je 
(tai vals ty bi nė Ru si jos mo kyk la su et no
kul tū ri niu lie tu vių kom po nen tu) mo ko si 
387 įvai rių tau ty bių mo ki niai.

„Iš au go me ir ne la bai su tel pa me. Apie 50 
vai kų dar mo ko si pa ruo šia mo jo je gru pė
je, tė vai mie lai ve da at ža las ir į mo ka mą 
gru pę, ir į ne mo ka mą, – sa ko an glų kal
bos mo ky to ja Ju ne ta Si dor čiuk. – Mo kė ti 
tė vams ten ka ta da, kai at si ran da dau giau 
no rin čiųjų nei ga li me pri im ti ir ne be už ten
ka biu dže ti nių pi ni gų.“ 

Et no kul tū ri nį kom po nen tą mo kyk la 
įgy ven di na per at ski rus da ly kus ir ben drą 
ug do mą ją veik lą: mo ko lie tu vių kal bos, 
in teg ruo tai su pa žin di na su Lie tu vos is
to ri ja, ge og ra fi ja, fol klo ru. „Gy ve na me 
lie tu viš ką gy ve ni mą – pro jek tai, kon cer tai, 
tra di ci nės šven tės. Mo kyk lo je den gia mas 
di de lis Kū čių sta las, vyks ta la bai in for ma
ty vi lie tu vių kul tū ros sa vai tė, – pa sa ko ja 
mo ky to ja Ju ne ta. – Daž nai at vyks ta sve čių 
iš Lie tu vos. Su mo ki niais ke liau ja me po 
Lie tu vą ir kas met no rin čiųjų at si ran da vis 
dau giau.“

Lie tu vių kal bos čia mo ko ma tri mis 
ly giais. C ly gis skir tas ne mo kan tiesiems 
lie tu viš kai. „At si ran da vis dau giau vai
kų, no rin čių iš mok ti lie tu vių kal bos, tai gi 
mo ky mą no ri me pa da ry ti ko ky biš kes nį – 
šiuo me tu tai iš šū kis mo kyk lai“, – sa ko 
J. Si dor čiuk.

Mo KyK lA – sVA jo nės 
iŠ si pil dy MAs

„Ma no sva jo nė bu vo su kur ti to kią mo
kyk lą, ku ri kai ku riems vai kams tap tų 
gal net ir pir mai siais na mais“, – pa sa ko ja 
Al do na Trei ja, Ry gos lie tu vių vi du ri nės 

mo kyk los di rek to rė. Dėl di rek to rės at
kak lu mo ir darbš tu mo sva jo nė iš si pil dė 
su kau pu. 

Mo kyk la, gi mu si bu vu sia me ap leis ta
me dar že lio pa sta te su iš dau žy tais lan
gais, – jau ki, ne įpras tai šva ri, šil ta. Vis kas 
kruopš čiai ap gal vo ta, pvz., sutvarkius 
pa lė pes, pri si dė jo vie nas aukš tas, o dra
bu ži nės (kiek vie nas vai kas tu ri sa vo spin
te lę) įreng tos rū sy je. Mo ki niai tu ri dė vė ti 
uni for mas, o at ėję į mo kyk lą – per siau ti. 
Ne jau gi di rek to rė kas ryt sto vi prie du rų ir 
tik ri na, ar mo ki nės su si ri šu sios plau kus? 
(Sa ko, ki tos iš anks to tu ri pa si ruo šu sios 
seg tu kus, kad, iš vy du sios di rek to rę, spė tų 
su si im ti plau kus.) „Kai bu džiu, pa pras
tai at va žiuo ju anks čiau ir iš ei nu su tik ti 
vai kų. O pa lai di plau kai truk do dirb ti. 
Vai kui la bai svar bi ap lin ka. Jei gu jis iš
au ga es te tiš ko je ap lin ko je, gal ir to liau 
gy ve ni me tvar ky sis. Jei gu ap lin ka tvar
kin ga, ir pats žmo gus toks yra“, – ti ki na  
di rek to rė. 

Mo kyk lą įreng ti pa dė jo ir Lie tu va, o 
Ry ga pa do va no jo vi są fut bo lo aikš tę su 
dan ga. Iš vi so mo kyk lo je da bar mo ko
si 386 mo ki niai, iš jų 76 yra lie tu viai. 
Pa gal bran dos eg za mi nų re zul ta tus šios 
mo kyk los abi tu rien tai iš kai ku rių da ly kų  
ge ro kai pra len kia ki tas Lat vi jos mo kyk 
 las. 

Ma žiu kai prieš mo kyk lą at ei na į ša lia 
esan čią es te ti kos mo kyk lė lę, lie tu viai 
mo ko si lat vių kal bos, o lat viai ir ki tų tau
ty bių vai kai ban do šne kė ti lie tu viš kai, kad  
jau pir mo je kla sė je vi si vie ni ki tus su
pras tų. 

Di rek to rė A. Trei ja ap gai les tau ja tik 
dėl vie no – kad ne be spė ja su si pa žin ti su 
kiek vie nu vai ku taip, kaip ka dai se, kai jų 
bu vo ma žiau, kai pa ži no jo ir tė vus, ir se
ne lius. Mo kyk los ben druo me nė sten gia si 
pa dė ti tiems, kam rei kia pa gal bos. Įve dus 
uni for mas, tė vų ta ry ba nu spren dė, kad 
iš aug tus dra bu žius jie su ren ka, iš va lo ir 
ati duo da tiems, ku rie ne ga li nu si pirk ti. 
Po niai Al do nai įstri gęs jau di nan tis at ve jis, 
kai vie nai var gin gai gy ve nan čiai šei mai 
tur tin gas ver sli nin kas, ku rio anū kai mo
ko si šio je mo kyk lo je, su re mon ta vo bu tą, 
nu pir ko bal dus, o mo ti nai mo kyk la su ra do  
dar bą.

„Tu ri me su gy ven ti drau giš kai, bū ti kaip 
šei ma. Ir sa vo mo ky to jams esu pa sa kiu si, 
kad mo kyk la – ta vie ta, kur ne si ba ra
me, o jei gu kas šir dį spau džia – ma no 
ka bi ne tas vi sa da at vi ras, vis ką iš sprę si
me... Nor ma liai, pa to giai gy ve na me“, –  
tie siai, kaip įpras ta že mai čiams, sa ko 
A. Trei ja.

Gal būt ge riau sias mo kyk los įver ti ni
mas, kad no rin čiųjų čia mo ky tis tiek, jog 
vi sų ne ga li pri im ti, o bu vę mo ki niai at ve da 
sa vo vai kus. Tie sa, di rek to rė tu ri dar vie ną 
sva jo nę – gal vo ja apie nau ją ak tų sa lę, kad 
da bar ti nė je bū tų ga li ma įreng ti kla ses...

AlmaVIJEIKYTĖ

Atkelta iš 7 p. 

Au gi na me 
li tu a nis ti nę 
mo kyk lą

Anykš čių spor to ir lais va lai kio 
cen tre „Nykš čio na mai“ įvy ko Švie-
ti mo ir moks lo mi nis te ri jos or ga ni-
zuo ja mas už sie nio ša lių li tu a nis ti-
nių mo kyk lų mo ky to jų se mi na ras 
„Au gi na me li tu a nis ti nę mo kyk lą: 
kū ry biš ko mo ky to jo ga lia“. Į se mi-
na rą at vy ko ke lias de šimt mo ky to jų 
iš Uk rai nos, Gru zi jos, Bal ta ru si jos, 
Ru si jos li tu a nis ti nių mo kyk lų.

„La bai svar bu pa lai ky ti mū sų 
li tu a nis ti nes mo kyk las už sie ny je, 
mo ky to jus, ku rie dir ba at sa kin gai ir 
kū ry biš kai, su ge ba pri trauk ti, mo
ty vuo ti mo ki nius, kad jie sve čio je 
ša ly je mo ky tų si kal bė ti ir ra šy ti 
lie tu viš kai, su si pa žin tų su tau tos 
is to ri ja ir pa pro čiais, – sa ko švie ti
mo ir moks lo mi nist ras prof. Dai
nius Pa val kis. – To dėl mi nis te ri ja 
nuo lat ren gia me to di nius se mi na rus 
mo ky to jams, pa de da siųs da ma mo
ky mo prie mo nes, ska ti na Lie tu vos 
ir už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų ben
dra dar bia vi mą.“

Se mi na re mo ky to jai su pa žin
din ti su pa žan giais lie tu vių kal bos 
mo ky mo me to dais, nau jau sio mis 
me to di nė mis prie mo nė mis, li tu a
nis ti nio mo ky mo gai rė mis, vy ko 
prak ti niai už si ė mi mai kū ry bi nė je 
la bo ra to ri jo je.

Mo ky to jams bu vo skir ta ir kul tū
ri nė pro gra ma – jie ap si lan kė An
ta no Vie nuo lio mu zie ju je, An ta no 
Ba ra naus ko klė te lė je, pa si vaikš
čio jo Jo no Bi liū no gim ti nės ta kais.

Įvai rio se pa sau lio ša ly se yra 
dau giau kaip 160 li tu a nis ti nių 
mo kyk lų. Sa vait ga liais jo se lie tu
vių kal bos, is to ri jos ir ki tų da ly kų 
mo ko si, su tau tos pa pro čiais su si
pa žįs ta dau giau nei 6 tūkst. vai kų.

ŠMMKomunikacijos
skyriausinf.
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My ko lo Kle o po Ogins kio me tams

As me ny bė, ver ta pa sau lio dė me sio
Tę si nys. Pra džia 2015 Nr. 3

Ar ben dra dar biau ja te su Len ki ja? Ka da ir kaip 
vis kas pra si dė jo?

O taip! Iš kar to no rė čiau pri min ti, kad 
pir mą sias šio ben dra dar bia vi mo gi jas jau 
prieš 30–40 me tų nu tie sė Plun gė je gy ve
nu si švie saus at mi ni mo mo ky to ja Ele o no
ra Ra vic kie nė. Ki tais me tais mi nė si me šios 
ne nuils tan čios kraš to ty ri nin kės gi mi mo 
100ąsias me ti nes. Ji pir mo ji Že mai ti jos 
kraš te pra dė jo vyk dy ti Ogins kių is to ri nės 
at min ties gai vi ni mo mi si ją, rink ti ir pub
li kuo ti tuo me tu dar gy ve nu sių pas ku ti nių 
Rie ta vo ir Plun gės is to ri nio or kest ro mu zi
kan tų, dva ro tar nau to jų at si mi ni mus. Ieš
ko da ma Ogins kių gy ve ni mo ir kul tū ri nės 
veik los pėd sa kų, E. Ra vic kie nė iš plė to jo 
pla čios ap rėp ties su si ra ši nė ji mo tin klą su 
Len ki jo je, Bal ta ru si jo je, Aust ri jo je, Pran
cū zi jo je, Ita li jo je, Di džio jo je Bri ta ni jo je ir 
ki to se ša ly se iš si sklai džiu siais ben dra min
čiais, Ogins kių kul tū ros pa vel do ty ri nė to
jais ir puo se lė to jais.

Tai gi mes, Rie ta vo Ogins kių kul tū ros 
is to ri jos mu zie jaus mu zie ji nin kai ir mū sų 
ko le gos iš Plun gės Že mai čių dai lės mu
zie jaus, prieš 10–15 me tų pe rė mę is to ri nės 
es ta fe tės eta pą, tu rė jo me orien ty rus, ku ria 
lin kme ju dė ti. Kai 2005–2006 m. pra dė jo
me reng ti tiks li nes eks pe di ci jas, vie na iš 
pir mų jų ke lio nių ir bu vo nu kreip ta į Len
ki jo je esan čią My ko lo Kle o po Ogins kio 
gim ti nę Gu zo vą. Čia 2006 m. už si mez gė 
mū sų tie sio gi nė pa žin tis su nuo sta biu 
žmo gu mi – vie tos kle bo nu ku ni gu Piot ru 

Sta nia ku, taip pat Vis kit kos sa vi val dy bės, 
ku rios te ri to ri jai pri klau so Gu zo vas, vai tu 
Sta nis lo vu Mias tov skiu. Gu zo ve ku ni gas 
Piot ras Sta nia kas drau ge su vie tos mo
ky to jais, kul tū ros dar buo to jais ir ki tais 
ben dra min čiais 1998 m. pa sta tė skulp to
riaus An drze jaus Re ne so su kur tą bron zi nį 
M. K. Ogins kio pa min klą. Tais pa čiais 
me tais pra si dė jo ir mū sų su si ra ši nė ji mas 
su Kro ku vo je gy ve nan čiu M. K. Ogins kio 
duk ters Emos pro vai kai čiu Je ro ni mu Vi
soc kiu. Prieš ke le rius me tus, pa lai ky da mi 
ki tos jo duk ters, Ame li jos, pro vai kai čio 
Ivo Za lus kio, gy ve nan čio D. Bri ta ni jo je, 
ini cia ty vą, įgy ven di no me tiek is to ri nės 
at min ties, tiek ir part ne rys tės vys ty mo po
žiū riu iš ties pra smin gą tarp tau ti nį mu zi ki
nės lei dy bos pro jek tą: jau nie ji Bia lys to ko 
mu zi kos mo kyk los (Len ki ja), Ma la de či no 
My ko lo Kle o po Ogins kio mu zi kos ko le
gi jos (Bal ta ru si ja) at li kė jai ir smui ko vir
tuo zo Vil hel mo Če pins kio va do vau ja mas 
tuo me ti nis kvin te tas „Ca me ra ta Klai pė
da“ į kom pak ti nę plokš te lę įra šė ben drą 
Ogins kių gi mi nės kom po zi to rių mu zi ką. 
Džiu gu, kad šį pro jek tą pa lai kė ir fi nan
siš kai rė mė Lie tu vos ba jo rų ka ra liš ko ji 
są jun ga. Klau san tis plokš te lės, ku ri, be je, 
jau ta po re te ny be, įra šų, prieš mū sų akis 
at si ve ria uni ka lus tre čią šimt me tį skai
čiuo jan tis Ogins kių gi mi nės mu zi ki nių 
tra di ci jų pa sau lis. To li mus, dau ge liui iš 
mū sų ne ma ty tus, šio pa sau lio ho ri zon tus 
kny go je „Ogins kių ge nas“ yra vaiz din gai 

ap ra šęs tas pats I. Za lus kis – kom po zi to
rius, pia nis tas, pa trauk lios kny gų se ri jos 
apie di džiuo sius Eu ro pos kom po zi to rius 
au to rius. Gal ju bi lie ji nė M. K. Ogins kio 
su kak tis pa ska tins mū sų mu zi ko lo gus ir 
ver tė jus vie ną ar ki tą šios se ri jos kny gą 
iš vers ti ir į lie tu vių kal bą?

Tiems, kas no rė tų Len ki jo je pla čiau 
pa si žval gy ti Ogins kių kul tū ros ir is to ri jos 
pėd sa kų, drauge – ir Lie tu vos ir Len ki jos 
XVI II–XIX a. kul tū ros są sa jų, siū ly čiau 
ap si lan ky ti So ko lu vo, Sed lcės mies tuo se, 
Čar to ris kių ir My ko lo Ka zi mie ro Ogins
kio re zi den ci jo je Ne bo ru ve. Ne ga li ma 
ap lenk ti ir kai my nys tė je esan čių Mied
nie vi cų, ku riuo se yra įsi kū rę pran ciš ko nų 
ir kla ri sių vie nuo ly nai. Čia, Už gi mi mo 
šven tės baž ny čio je, kaž ka da tuo kė si 
M. K. Ogins kio tė vai An drius Ogins kis 
ir Pau li na Šem bek. Iki mū sų die nų šio je 
įspū din go je šven to vė je pa gar biai sau go ma 
ir tik per di dži ą sias šven tes vie šai ro do ma 
A. Ogins kio pa do va no ta monst ran ci ja – 
tik ras auk sa ka lys tės me no še dev ras.

Eks pe di ci jo se Len ki jo je mus ne kar tą 
ve džio jo ne pails tan tis Ogins kių is to ri jos 
ir mu zi kos po pu lia rin to jas Vil niu je gy ve
nan tis An dže jus Pi lec kis. Jis su Zbig nie vo 
Le vic kio va do vau ja mu in stru men ti niu 
an sam bliu „Trio de Vil na“ per pra bė gu
sį de šimt me tį at li ko di džiu lį Ogins kių 
epo chos mu zi ki nio pa li ki mo sklai dos 
Lie tu vo je, Len ki jo je, Bal ta ru si jo je ir ki
to se ša ly se dar bą. Prieš ke le tą me tų jie 
sėk min gai at sto va vo Lie tu vai ir Ame li jos 
Ogins ky tėsZa lus kos ki ta dos iš puo se lė
ta me Ivo ni čiaus Zdru jaus ku ror te vyks
tan čia me tarp tau ti nia me M. K. Ogins kio 
mu zi kos fes ti va ly je. Nukelta į 10 p.

„Švie ti mo nau jie nos“ tę sia po kal bį su Rie ta vo Ogins kių kul tū ros is to ri jos mu zie jaus 
di rek to riu mi Vy tu rut kaus ku.

1992 m. atkurtas kunigaikščių Oginskių rūmų Rietave parteris tapo 
visuomenės ypač mėgstama šventinių, reprezentacinių sambūrių vieta
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Ruošdami turiningą, gausiai iliust
ruotądokumentinęparodą„Mykolas
KleopasOginskis 250. Sugrįžimas į
Tėvynę“, kuri nuo gegužėsmėnesio
pradės savokelionępoLietuvą ir jos
ambasadaskitoseEuropos šalyse,už
mezgėme bendradarbiavimo ryšius
su Lenkijos nacionaline biblioteka,
Varšuvos irKrokuvos nacionaliniais
muziejais,Karaliaus Jono IIIRūmų
muziejumiVilanove,Lenkijoskariuo
menėsmuziejumi,kitomisįstaigomisir
organizacijomis. 

Tvir ti part ne rys tės ry šiai su Var šu vos 
mies to mu zie ju mi sie ja mū sų ar ti miau sius 
kai my nus – M. Ogins kio re zi den ci jo je 
Plun gė je įsi kū ru sio Že mai čių dai lės mu
zie jaus mu zie ji nin kus. Vi sų čia pa mi nė tų 
ir ne pa mi nė tų ry šių vys ty mui vi sa da bu
vo dė me sin ga Len ki jos ins ti tu to Vil niu je 
va do vė Małgor za ta Kas ner. Daug pui kių 
min čių ir kon kre čios pa ra mos plėtojant 
Ogins kių te mą ir part ne rys tę su tei kė Var
šu vo je gy ve nan tys ne ti tu luo ti Že mai ti jos 
kraš to kul tū ros am ba sa do riai Vir gi ni ja 
ir Gin ta ras Kon čiai, ki ti mū sų ben dra
min čiai.

Per si kel ki me į Bal ta ru si ją. Ar ben dra dar bia
vi mas tę sia si?

Ati džiau žiū rė da mi į ben dra dar bia vi mo 
per spek ty vą, ga lė tu me pa si mo ky ti ir iš 
mū sų ko le gų bal ta ru sių pa tir ties. Part ne
rys tės su Len ki ja Ogins kių pa vel do sri ties 
rū pes čiai Lie tu vo je gu la dau giau sia ant 
mu zie ji nin kų ir is to ri kų pe čių, o Bal ta ru
si jo je tuo do mi si kur kas di des nės pa jė gos: 
Ma la de či no M. K. Ogins kio mu zi kos ko
le gi ja, jau ni mo vi suo me ni nis ju dė ji mas 
„His to ri ca“, in di vi du a li kul tū ros įstai ga 

„Po lo ni caLi tu a ni ca“, vie ti nės lab da ros 
fon das „M. K. Ogins kio pa vel das“ ir kt. 
Edu ka ci niu po žiū riu įsi dė mė ti nos te mi nės 
pa žin ti nės Bal ta ru si jos moks lei vių eks kur
si jos Ogins kių ke liais, ku rios nu si drie kia 
ne tik per Bal ta ru si jos, Lie tu vos, bet ir 
Len ki jos te ri to ri jas. Įdo mu tai, kad šį pro
ce są ypač ak ty viai re mia ša lies ver sli nin kų 
or ga ni za ci jos. Ne se niai su ži no jo me, kad 
Bal ta ru si jos vi suo me ni nis su si vie ni ji mas 
„Ro ta ry klu bas Mins kas“, pa lai ky da mas 
ry šius su Len ki jos ir Lie tu vos ro ta rie čiais, 
ko vo mė ne sį pa skel bė at vi rą tarp tau ti nį 
vai kiš kų pie ši nių kon kur są „Ogins kis be 
sie nų“, ku ris ski ria mas M. K. Ogins kio 
250osioms gi mi mo me ti nėms. Kon kur
sas tę sis iki bir že lio 30 d. Ir vėl gi – koks 
pra smin gas pa ska ti ni mas – kon kur so 
nu ga lė to jams, dvi de šim čiai moks lei vių 
ir jų mo ky to jų, bus su reng ta dau gia
die nė iš vy ka po svar biau sius Ogins kių 
kul tū ros ži di nius Bal ta ru si jos, Lie tu vos 
ir Len ki jos te ri to ri jo se. Ko dėl to ne suor
ga ni za vus Lie tu vo je? Ne vie nas iš šios 
ke lio nės da ly vių – tuo nė kiek ne abe jo
ju – anks čiau ar vė liau tap tų po ten cia liais 
is to ri nės at min ties ir tarp tau ti nio Ogins kių  
kul tū ros ke lio es ta fe tės da ly viais ir puo
se lė to jais.

Ar ke ti na ma pa pil dy ti in for ma ci ją apie Ogins
kių ke lią mu zie jaus in ter ne to sve tai nė je?

Ži no ma, tik ap gai les tau ju, kad ne di de
lės mū sų mu zie jaus dar buo to jų pa jė gos 
daž nai ne be su spė ja spar čiai gausėjan čios 
infor ma ci jos tin ka mai pa reng ti ir pa teik ti 
mu zie jaus sve tai nių (www.ogins ki riet.lt, 
www.mko.lt) lan ky to jams. Beje, pui kios 
in for ma ci jos, su si ju sios su M. K. Ogins
kio as me ny be ir Ogins kių pa vel du, ga li ma 
ras ti ir mū sų pro jek to part ne rių sve tai nė se: 
http://sa mo gi tia.mch.mii.lt/KUL TU RA/
ogins kiai muz.lt.htm, www.ogins ki.lt, 
www.rie ta vomm.lt, www.ogins ky dy nas
ty.com, http://ogins ky.stsby.com, http://
mu seum smor gon.by, http://za les se.by, 
www.iwo niczzdroj.pl/pl/kul tu ra/fes ti
wal_im_ogins kie go ir kt.

Es mi nis po sū kis dėl ga li my bės pa si nau
do ti in ter ne ti ne Ogins kia dos in for ma ci ja 
tu rė tų su si for muo ti šių me tų ant ro je pu sė
je. Įgy ven di nant LR Vy riau sy bės 2014 m. 
gruo džio15 d. pri im tą nu ta ri mą, LR Kul
tū ros mi nis te ri ja, Lie tu vos moks lų aka
de mi jos Vrub lev skių bib lio te ka, Vil niaus 
uni ver si te to bib lio te ka, Lie tu vos dai lės 
mu zie jus, Lie tu vos vals ty bi nis is to ri jos 
ar chy vas su telk to mis pa stan go mis tu rė tų 
su kur ti ben drą Ogins kių do ku men ti nio 
pa vel do in te rak ty vią in ter ne to sve tai nę.

Kur ir kaip Jūs as me niš kai su si do mė jo te 
Ogins kiais?

Be abe jo, pas ku ti nė je Ogins kių gi mi
nės ci ta de lė je Rie ta ve. Tie są sa kant, kai 
1971ai siais li ki mas ma ne iš Vil niaus 
„vie nai die nai“ at ve dė į Rie ta vą, ne įsi
vaiz da vau, kad ta die na pa virs de šimt me
čiais, ku rių pa grin di niu leit mo ty vu taps 
Ogins kių is to ri jos te ma. Pir ma sis sim bo
li nis są ly tis su šios gi mi nės var du įvy ko 
dau giau kaip prieš pus šim tį me tų. Ta da 
ma no vai kys tės me tų Al ma Ma ter, Mo lė
tų r. Girs tei tiš kio sep tyn me tei mo kyk lai, 
va do va vo 1964 m. so vie ti nių sau gu mie čių 
areš tuo tas Mo ky to jas (bū ti nai iš di džio sios 
rai dės!) An ta nas Bi liū nas. Jo na muo se 
pir mą kar tą iš gir dau per ra di ją tran sliuo to 
po lo ne zo „At si svei ki ni mas su Tė vy ne“ 
me lo di ją. Tie są sa kant, var gu ar de rė tų 
tą pir mą jį įspū dį pa va din ti su si do mė ji mu 
Ogins kiais. Bu vau tik penk to kas ar šeš to
kas – baikš tus, už gui tas, api ply šęs kai mo 
vai kas, vi sa šir di mi be si il gin tis į to li mą jį 
Si bi rą iš trem tų sa vo tė vų ir vy res nio jo bro
lio. Jų pa var dės, be je, vi siš kai ki to kios nei 
ma no ji. Bet čia jau at ski ra te ma... Kad ir 
kaip ten  bū tų, aukš tai čių kraš to kal ba šne
kant, po lo ne zo me lo di ja „per ėjo per šir dį“ 
ir pa si li ko ten vi sam gy ve ni mui. Apie šios 
me lo di jos po vei kio fe no me ną bu vo gra žiai 
ra šy ta 2007 m. iš leis to je Da nu tės Mu kie
nės kny go je „Po lo ne zų ke lias“: 

„[...] kul tū ros is to ri kai dar il gai ieš kos 
at sa ky mo, kur sly pi šio kū ri nio įtai gos ir 
po pu lia ru mo pa slap tis. [...] Jau du šimt

Paminklas M. K. Oginskiui jo gimtinėje Guzove (Lenkija) vietos klebono 
kun. Piotro Staniako ir jo bendraminčių iniciatyva buvo pastatytas 1998 m. D
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me čius per be kraš tes gar sų ir įvy kių erd ves 
pra kil niu il ge siu vil ni jan ti šio po lo ne zo 
me lo di ja, jo raiš kiai mo du liuo ti, at si kar to
jan tys akor dai ke liau ja ir smel kia si į žmo nių 
šir dis, įsi ūbuo da mi čia sun kiai įžvel gia mas 
jaus mų ir vaiz duo tės gel mes. Tūks tan čiams 
klau sy to jų ši me lo di ja – tai vie nin te lė gi ja, 
ve dan ti į dra ma tiš kus 1794uo sius me tus, 
kai ne tik M. K. Ogins kis, bet ir dau ge lis 
ki tų tuo me ti nių pa trio tų pirmąkartąpatyrė
Tėvynėspraradimogėlą.

Vė liau to kie li ki mo kir čiai dau žė ir ka
po jo be veik kiek vie ną nau ją kar tą. At plėš ti 
ar ti mie ji, su nai kin tos tė viš kės, nu šluo ti 
kraš to vaiz džio orien ty rai – kad tik ne lik tų 
ga li my bės su grįž ti.

Kiek vie nos kar tos at sto vai pa li ko vis nau 
 jų šios ne si bai gian čios pra ra di mų dra mos 
pa liu di ji mų. Ado mui Mic ke vi čiui 1839–
1840 m. tai bu vo ei lės: „Yra, yra ma no min
čių tė vy nė, / Joj se se ris ir bro lius pa li kau.“

An ta nui Ba ra naus kui – gies mė „Su diev, 
Lie tu va“ (ge rai įsi klau sius į so lis to Da nie
liaus Sa daus ko gie da mus jos pos mus, šiur
pu liu kai per nu ga rą pra de da bė gio ti); Čes
lo vui Sas naus kui – ty ra ir grau di „Kar ve lė li, 
mė ly na sai“ me lo di ja; Čes lo vui Mi lo šui – esė 
rin ki nys „Tė vy nės ieš ko ji mas“; An ta nui 
Miš ki niui – gar sio sios trem ti nio psal mės; 
ta len tin gai dzū kai tei – vie nai iš šim ta tūks
tan ti nės šian die ni nės emig ran tų ban gos – šis 
iš gy ve ni mas pra si ver žia pa pras tais laiš ko 
žo džiais bu vu siai sa vo mo ky to jai į Mer ki nę: 
„[...] gy ve nu Lon do ne, dir bu, stu di jos ar tė ja 
prie pa bai gos... Lyg ir nie ko ne trūks ta. Ža da 
iš Lie tu vos ap lan ky ti bro lis su tė ve liais, bet
jukTėvynėstaineatveš...“

Vi sus šiuos pa liu di ji mus tar si po lius, su
kal tus į is to ri nių ne gan dų klam py nę, jun gia 
ta pa ti pra kil ni, vien ti sa M. K. Ogins kio 
po lo ne zo „At si svei ki ni mas su Tė vy ne“ me
lo di ja.“

Tai gi M. K. Ogins kio 250osios gi mi mo 
me ti nės ir su tuo su si ję ren gi niai su teikia 
uni ka lią pro gą mums vi siems – vals ty bi
nin kams, švie ti mie čiams, mu zie ji nin kams, 
is to ri kams, kul tū ros puo se lė to jams – nau
jai pa žvelg ti ne vien į M. K. Ogins kio 
kū ry bi nį pa li ki mą, į pra ėju sios epo chos 
Vals ty bės is to ri jos lū žius, bet ir į šian die
nos pi lie ti nio, pa trio ti nio ug dy mo pro ble
mas. At si svei ki ni mo su Tė vy ne mo ty vas 
kaip nie ka da ak tu a lus ir mū sų dienomis. 
Juk pas ta rai siais me tais Lie tu vą pa li ko 
gal penk ta da lis gy ven to jų: iš tuš tė jo mo
kyk los, kai mai, mies te liai... Ši ju bi lie ji nė 
su kak tis tu ri pa skatinti eg zis ten ci nį mū sų 
vi sų – val džios ir vi suo me nės – su si vo
ki mą. Bai siau sia, jei pa ti kė si me iliu zi ja, 
kad mū sų Tė vy nės li ki mu pa si rū pins ki tos 
vals ty bės, kad pa trio tiz mo idė jos pa se no 
ir ne be ati tin ka šiuo lai ki nio, mo der naus 
pa sau lio elg se nos stan dar tų.

Ar yra da ly kų, gal net pi kan tiš kų smul kme nų, 
apie ku rias vi suo me nė dar ne ži no? Gal būt ga lė
tu mė te pa pa sa ko ti? 

Vi suo me nė daug ko ne ži no. Ge riau siai 
tur būt ži no tik fak tus apie te le fo no li ni ją 
ir pan. Čia įdo mu, kaip vi sa tai bu vo įgy
ven din ta, ko kių pri rei kė or ga ni za ci nių 
ge bė ji mų. Kaip, pa vyz džiui, Bog da nas 
Ogins kis su ge bė jo Rie ta ve pa sta ty ti 
pir mą ją Lie tu vo je elek tri nę. In ži nie rius 
Sta sys Bi lys, ka dai se tie sęs aukš tos įtam
pos li ni jas Že mai ti jo je, ne ty čia laiš kuo se 
ap ti ko M. K. Ogins kio su si ra ši nė ji mą dėl 
elek tri nės įran gos su „Sie mens“ fir mos 
va do vy be. Ste bi na, kaip tiks liai ir aiš kiai 
ta ria ma si, ko kius rei ka la vi mus tu ri ati
tik ti įran ga, ko kie spe cia lis tai ap mo kys 
vie ti nius ir kt.

Ogins kių ver ty bes ge rai iliust ruo ja 
toks ap ra šy tas nu ti ki mas. Tarp Rie ta vo ir 
Plun gės yra Mi ni jos upė. Va žiuo jant per 
ją ir per slė nį, yra dau ba ir til tas. Prie til to 
abie jų pu sių sto vi sar gy bi niai, ku riems įsa
ky ta jo kiu bū du ne leis ti lėk ti ar kliams su 
ve ži mais. At rieda iš Rie ta vo ku ni gaikš tis 
su ka rie ta, ne stab dy da mas ar klių, pra le kia 
per til tą, iš šo ka sar gas ir šau na į orą įspė
da mas. Ku ni gaikš tis ap sig rę žia ir su grįž ta 
at gal. Sar gui pa ker ta ko jas, gal vo ja: „Baig
ta...“ Pa klaus tas, ką da rąs, šis at sa ko, kad 
vyk do ku ni gaikš čio duo tą įsa ky mą. Ta da 
ku ni gaikš tis ap do va no ja sar gą už są ži
nin gą tar ny bą – duo da pen kias auk si nes 
rub lių mo ne tas.

Dau gy bė je duo me nų už fik suo ta, kaip 
Ogins kiai ska ti no žmo nių va ly vu mą, kad 
jie pa do riai pri žiū rė tų gy vu lius. Kai žmo
nes pa lei do iš bau džia vos, Ogins kis, ke ly je 
su ti kęs, ap do va no davo tuos, ku rių pa kink
tai bū da vo tvar kin gi. Tau so jo ar klius, nes 
su pra to, kad jie yra pa grin di nė ūkio jė ga. 
Ap skri tai Ogins kiai, sa vo re zi den ci ją per
kė lę iš Za le sės į Rie ta vą, įro dė, kad nė ra 
to li mų vie to vių, gal būt tie siog į jas dar 
ne at kly do žmo nės, ku rie no rė tų pa da ry ti 
tik rus po ky čius. To dėl ir jau ni mui vi sa da 
sa kau: „Mie lie ji, va žiuo ki te stu di juo ti į 
ge riau sias vie tas, bet vi sa da su grįž ki te, 
kad įpras min tu mė te sa vo ži nias.“

Val dant Ogins kiams, Rie ta ve bu vo ati
da ry tos, ro dos, še šios tau po mo sios ka sos, 
bet ne pi ni gai pa da ro di de lius dar bus, o 
no ras vi sa tai įgyvendinti. Ogins kiai ne 
šiaip iš lais vi no žmo nes iš bau džia vos 
gran di nių, bet pa dė jo jiems tap ti lais viems, 
at sa kin giems už sa vo lais vę. No rė tų si pa
lin kė ti ir mo kyk loms, kad iš jų žmo nės 
iš ei tų lais vi, bet at sa kin gi už lais vę ir už 
sa vo kraš to li ki mą. Jei gu tai pa siek si me, 
ne be bus bai sios jo kios ne gan dos.

Nuo šir džiai dė ko ja me už mums skir tą lai ką.

AgnėPATACKAITĖ

ren gi niai ant rą jį 
šių me tų pus me tį
Rugpjūčio29d. Lie tu vos Na cio

na li nio sim fo ni nio or kest ro kon cer
tu pra si dės X tarp tau ti nis My ko lo 
Ogins kio fes ti va lis, de di kuo tas ju
bi lie ji nei M. K. Ogins kio su kak čiai. 
No ri si pa si džiaug ti, kad šis fes ti va lis 
su trau kia tūks tan čius sim fo ni nės mu
zi kos mėgėjų iš vi sos Lie tu vos. Ne 
vie na kon cer ti nė did mies čio sa lė ga
lė tų di džiuo tis ši to kiu dė me siu. Rug
sė jo 11 d. ren gi nių es ta fe tę pe rims 
Kau nas – Na cio na li nis Mi ka lo jaus 
Kon stan ti no Čiur lio nio dai lės mu
zie jus vi suo me nei pri sta tys įspū din gą 
Ogins kių dai lės ko lek ci jos pa ro dą.
Rugsėjo16d. Lie tu vos Di džio sios 

Ku ni gaikš tys tės val do vų rū muo se 
rengiamas ju bi lie ji nis kon cer tas, 
ku ria me gros Lie tu vos ka me ri nis or
kest ras ir pia nis tė Mū za Ru bac ky tė. 
Rug sė jo 17 d. čia vyks ir tarp tau ti nė 
kon fe ren ci ja „My ko las Kle o pas 
Ogins kis. As me ny bė ir epo cha“. Į šį 
renginį dė me sį tu rė tų at kreip ti vi si 
kul tū ros is to ri jos puo se lė to jai, o ypač 
mu zi kos mo ky to jai. 
Rugsėjo 20 d. sve čiams var tus 

pla čiai at vers Rie ta vas. Čia pra
si dės edu ka ci nių ren gi nių sa vai tė 
„M. K. Ogins kio su grį ži mas“. Vyks 
te mi nių pa ro dų, kny gų ir ki tų lei
di nių pri sta ty mas, ju bi lie ji nė kon
fe ren ci ja, skam bės gy va Ogins kių 
di nas ti jos kom po zi to rių mu zi ka. 
Ren gi nius vai ni kuos skulp to riaus 
Re gi man to Mid vi kio su kur to pa min
klo M. K. Ogins kiui ir jo pa li kuo nims 
ati den gi mas. Mi nios sve čių pas ku ti nį 
rug sė jo šeš ta die nį tu rė tų su plauk ti į 
tra di ci nę My ko li nių šven tę Rie ta vo 
par ke. Ruo šia ma si ypač iš kil min gai 
švęs ti ti tu li nius Šv. ar kan ge lo My ko
lo at lai dus – var gu ar pas ku ti nį rug
sė jo sek ma die nį Ogins kių sta ty to je 
Rie ta vo baž ny čio je (ne oro ma ni nės 
ar chi tek tū ros per las!) at si ras lais vas 
grin dų plo te lis at si klaup ti. Ti ki mės 
Rie ta ve su lauk ti ir iš skir ti nio sve
čio – iš Di džio sios Bri ta ni jos tu rė tų 
at vyk ti M. K. Ogins kio pro vai kai tis – 
kom po zi to rius, pia nis tas, Rie ta vo 
gar bės pi lie tis Ivo Za lus kis. Jis Lie tu
vo je vie šės ket vir tą kar tą. Ne ap lenks 
ju bi lie ji niai ren gi niai ir dau ge lio ki tų 
Lie tu vos vie to vių. Pir miau sia – tų, 
ku rios su si ju sios su Ogins kių is to ri ja.

Pastebėtų netikslumų ištaisymas „Švietimo naujienų“ Nr. 3, str. „Asmenybė, verta pasaulio dėmesio“, p. 6. Atsakyme į antrą klausimą „Kuo Rietavas svarbus Lietuvos 
istorijai ir Oginskiams?“ turėtų būti: „Pirmasis, kaip žinia, Rietavą 1763 m. pradėjo valdyti M. K. Oginskio senelis...“ To paties klausimo atsakyme apie M. K. Oginskio įsteigtas 
mokyklas turėtų būti: „...pirmąją profesionalią muzikos mokyklą (1872 m.)...“ Atsiprašome skaitytojų.
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Lie tu vos svei ka tos moks lų uni ver si te to
prof. Apo li na ras Za bors kis:
„Pri sta ty siu HBSC (angl. He alth Be

ha vio ur in Scho olaged Chil dren) ty ri mo 
re zul ta tus. Tai – pla tus Pa sau lio svei ka
tos or ga ni za ci jos (PSO) Eu ro pos biu ro 
ko or di nuo ja mas ty ri mas, ap iman tis daug 
sri čių, pra de dant mi ty ba ir bai giant pa
ty čio mis. Šiuo me tu ty ri me da ly vau ja 
44 ša lys. Lie tu vo je pir mą kartą mo ki nių 
ap klau sa at lik ta 1994 m., to dėl ga li ma 
pa ly gin ti 1994–2014 m. gau tus duo me nis. 
Ty ri me da ly va vo 11me čiai, 13me čiai ir 
15me čiai (5, 7 ir 9 kla sės). Ano ni mi nė je 
ap klau so je už duo ti du klau si mai apie pa
ty čias: „Ar daž nai iš ta vęs per pas ta ruo sius 
du mė ne sius ty čio jo si ki ti mo ki niai?“; „Ar 
tu pats ty čio jai si iš ki tų mo ki nių?“ Ga li mi 
at sa ky mai: nuo „nie ka da“ iki „ke le tą kar tų 
per sa vai tę“. Gau tus re zul ta tus su gru pa vo
me į dvi da lis: re tai (kar tą– du ar ba nie ka
da) ir daž nai (du–t ris kar tus per sa vai tę ar 
mė ne sį, maž daug kar tą per sa vai tę).

Tai gi iš 2014 m. at lik to ty ri mo pa aiš
kė jo, kad ap skri tai pa ty čio se ne da ly va vo 
tik treč da lis (29,8 proc.) mo ki nių, o kai 
ku rie (11,2 proc.) ir pa tys pa ty rė pa ty čias, 
ir ty čio jo si iš ki tų. Pa ty čių ini cia to riais ir 
au ko mis daž niau tam pa ber niu kai. Dau
giau sia nu ken čia 11–13 m. mo ki niai, o iš 
ki tų ty čio ja si 15me čiai – ir gi daž niau ber
niu kai (kuo vy res ni, tuo daž niau). Pa ty čias 
pa ti ria kas tre čias mo ki nys, o Lie tu vo je, 
palyginti su ty ri me da ly vau jan čio mis ki
to mis ša li mis, jos pa pli tu sios la biau siai. 

2014 m. į ty ri mą bu vo įtrauk ti du nau ji 

dis ku si ja „ty čio tis ne ga li ma pa dė ti. 
Kur ra šo me kab le lį?“ „Vai kų li ni jos“ ini ci juo ja mos „Veiks mo 

sa vai tės BE PA TY ČIŲ“ pro ga Lie tu vos Res-
pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je 
(ŠMM) vy ko dis ku si ja „Ty čio tis ne ga li ma 
pa dė ti. Kur ra šo me kab le lį?“ Jo je da ly-
va vo sa vo sri čių pro fe sio na lai, siū lę, kaip 
ga li ma bū tų iš ei ti iš pa ty čių ak li gat vio.  
ŠMM vi ce mi nist rė Na tal ja Is to mi na, vie na 
iš dis ku si jos mo de ra to rių, pa brė žė: „Tu-
ri me ieš ko ti efek ty vių bū dų, kaip pa dė ti 
vai kams ir su au gu sie siems, nes pa ty čios 
nė ra tik vai kų pro ble ma.“

klau si mai apie pa ty čias vir tu a lio je erd
vė je, įro dę, kad at si ran da nau ja pa ty čių 
for ma. Kal bant apie tai, ko dėl apskritai 
ga lė jo su ma žė ti pa ty čių, ke lia ne ri mą, kad 
gal būt vai kai prie jų įpra to ir ne nurodo an
ke ti nė se ap klau so se, nes lai ko jas įpras tu 
reiš ki niu.“

Gy dy to jas psi chiat ras, psi cho te ra peu tas, 
Vil niaus uni ver si te to do cen tas 
dr. eu ge ni jus lau ri nai tis:
„Pa ty čios mo kyk lo je – tai re a laus su

au gu sių jų gy ve ni mo at spin dys. Vai kai 
mo ko si ne iš to, ką sa ko me ar ra šo me, 
o kar to ja mū sų veiks mus ir el ge sį. Jei gu 
tė vai per duo da ži nią, kad gy ve ni mas yra 
ka ras, o iš gy ve na tik stip riau si, vai kai šią 
pa mo ką įsi są mo ni na. Ma nau, kad įvai rios 
pa ty čių for mos – tai šei mo je ku ria mos 
as me ny bės iš raiš ka. Skep tiš kai ver ti nu 
ter mi ną „mo kyk los ug dy mo ro lė“. Ug do 
šei ma, o mo kyk la – mo ko. Mo ky to jai 
ne tu ri nei lai ko, nei ga li my bių ug dy ti 
as me ny bės. Kal bant apie vir tu a lią erd vę, 
vai kai in for ma ci ją gau na kur kas grei čiau 
nei su au gu sie ji ir kiek vie na nau ja kar ta vis 
veiksmingiau ją iš nau do ja. Pa ly gi nę už sie
nio ša lių ir Lie tu vos ži niask lai dą, ga li me 
pri ei ti prie iš va dos, kad įvai rių ne lai min gų 
at si ti ki mų, su si ju sių su pa ty čio mis elek tro
ni nė je erd vė je, mas tai di dė ja.

Kal bant apie ga li mas pa ty čių prie žas tis, 
mū sų to le ran ci ja išvis la bai men ka, esa me 
ne pa kan tūs ki to niš ku mui. Man pa da rė 
įspū dį at lik ta ap klau sa, kai da lis res pon
den tų į klau si mą, ar ma no esą to le ran tiš ki, 

at sa kė tei gia mai, bet tik rai ne no rė tų dirb ti 
ir gy ven ti su ro mais, žy dais ir ho mo sek
su a liais asmenimis... Iro ni zuo da mas sa
ky čiau, kad tai – fan tas tiš kas lie tu viš kos 
to le ran ci jos pa vyz dys. Pa grin di nis vai kų 
at skir ties dar že ly je veiksnys – ant svo
ris. Nuo ket ve rių me tų ma žie ji, tu rin tys 
ant svo rio pro ble mų, pa ti ria pa ty čias, nes 
ki ti vai kai na muo se iš siug do ge bė ji mą 
ne pa kęs ti ki to niš ku mo, šai py tis, ro dy ti ne
pa kan tu mą. Vis dėl to vai kams tu ri me ug
dy ti su ge bė ji mą iš lik ti ir pa si ti kė ti sa vi mi, 
ne pai sant ki tų įžei di nė ji mų ir že mi ni mo.“

Ry šių re gu lia vi mo tar ny bos In ter ne to prie žiū ros
sky riaus ve dė jas Vi lius na ku tis:
„Ap sau go ti vai kų nuo elek tro ni nių 

pa ty čių ne įma no ma, ga li ma tik pa dė ti 
jau su jo mis su si dū rus. Pir miau sia rei kia 
kal bė tis apie at sa kin gą el ge sį in ter ne te, 
mo ky ti ne pri si dė ti prie pa ty čių, ne spaus ti 
myg tu kų „sha re“ ir „li ke“ (liet. „da ly tis“ 
ir „pa tin ka“) so cia li nia me tin kle „Fa
ce bo ok“. Steng tis kuo ma žiau skelb ti 
in for ma ci jos apie sa ve, kad ja ne pa si nau
do tų pik ta va liai. Ne si da ly ti bet ko kio mis 
nuo trau ko mis, tin ka mai pa rink ti sa vo 
pri va tu mo nu sta ty mus. Ki tos prie mo nės: 

A. Za bors kis A. Kurienė ir L. Žakevičius N. Is to mi na ir G. Druk tei nis
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kreip tis LR ry šių re gu lia vi mo tar ny bo
je (RRT) įkur tą karš tą ją li ni ją ad re su  
www.drau gis ka sin ter ne tas.lt ir pra neš ti 
apie ne tei sė tą bei ža lin gą tu ri nį in ter ne te, 
kad jis bū tų pa ša lin tas. Dar ga li ma tie sio
giai kreip tis į por ta lų ad mi nist ra to rius.“

Pa ty čių pre ven ci jos pro gra mos Ol weus in struk to rius
lau ry nas ža ke vi čius:
„Kiek vie nas pa ty čių at ve jis – in di vi du

a lus. Pa ma tę, kad vai kas pra de da reikš ti 
no rą iš skir ti iš gru pės ki tą vai ką ir ren ka si, 
su kuo ben drau ti, rei kė tų pa klaus ti, ko dėl 
jis taip el gia si. Mo kyk lo je tu ri me pa ste
bė ti ne pri tam pan čius vai kus ir aiš kin tis 
to prie žas tis: ar jiems trūks ta tam tik rų 
so cia li nių įgū džių, ar ki ti ben dra am žiai 
dėl sa vo su si gal vo tų ap lin ky bių ban do iš
skir ti, at stu mia. Rei kia api brėž ti tin ka mo 
el ge sio stan dar tą ir jo tvir tai lai ky tis, vie šai 
ne kli juo ti žmo nėms eti ke čių, ne si ty čio ti 
per, pa vyz džiui, įvai rias te le vi zi jos lai das, 
ne mo ky ti vai kų bū ti su „sto ra oda“. Pa ty
čios yra smur tas, o smur tau to jas nė ra au ka. 
Nor ma yra ne si ty čio ti – ir toks el ge sys pri
va lo mas, to dėl ne rei kia už tai gir ti. Daug 
vai kų, pa ty ru sių pa ty čias, jas iš gy ve na il gą 
lai ką. Jie ne pa si ti ki su au gu siai siais – tik 
30 proc. vai kų, pa ti rian čių pa ty čias mo
kyk lo je, iš drįs ta apie tai pra bil ti; 40 proc. 
pa aug lių pa si sa ko tė vams, o dau giau sia 
at si ve ria ki tiems ben dra am žiams. Ati trū
ki mas tarp vai kų ir su au gu sių jų – di de lis. 
Tu ri me tai keis ti.“

Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den tės pa ta rė ja 
švie ti mo klau si mais Al me da Ku rie nė:
„2010 m. įvai rios vy riau sy bi nės ir ne

vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos pa si ra šė me
mo ran du mą „Už vai kys tę be pa ty čių“ ir 
at ro dė, kad pa ty čių tu rė tų ma žė ti, bet nuo 
2010 m. iki 2014 m. jų pa dau gė jo. Pa ty čių 
są vo ka ne įtei sin ta nė vie na me tei sės ak te, 
va di na si, tei siš kai nie kas nė ra įpa rei go tas 
im tis prie mo nių joms už kirs ti ke lią. Pa
ty čios – vie na iš smur to for mų. Švie ti mo 
įsta ty me tei gia ma, kad mo ki nys pri va lo 
mo ky tis, o mo ky to jas – dirb ti psi cho lo
giš kai ir dva siš kai sau gio je ap lin ko je, va

di na si, pa ty čios čia įvar di ja mos kaip psi
cho lo gi nis smur tas. So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos pa teik ta me Vai kų tei sių 
ap sau gos pa grin dų įsta ty mo pro jek te pa ty
čios api brė žia mos kaip emo ci nis smur tas, 
to dėl ga li ma pa ste bė ti, kad są vo kos nė ra 
su de rin tos. Švie ti mo įsta ty me nu ro dy ta, 
kad mo kyk la pri va lo už tik rin ti svei kas, 
sau gias, smur to ir prie var tos ap raiš koms 
už ker tan čias ke lią mo ky mo si są ly gas. 
Ta čiau mo kyk los ben druo me nė ir ben
drak la siai į pa ty čias ne vi sa da tin ka mai re
a guo ja. Už vis ką mo kyk lo je yra at sa kin gas 
įstai gos va do vas, bet ky la klau si mas, ar jis 
tu ri vi sus tei si nius in stru men tus, ar iš nau
do ja pre ven ci jos prie mo nes ir ga li my bes. 
Kiek vie na mo kyk los ben druo me nė tu rė tų 
su si kur ti tin ka mo ir pa gei dau ja mo el ge sio 
tai syk les, ku rio se bū tų nu ro dy ta pra ne
ši mo apie pa ty čias pro ce dū ra. Pa ty čių 
pre ven ci jos pro gra mos mo kyk lo se nė ra 
pri va lo mos. 2010–2014 m. bu vo apie 30 
pro gra mų. Da bar jas vyk do apie 50 proc. 
mo kyk lų, ku rio se, re mian tis sta tis ti niais 
duo me ni mis, pa ty čių ma žė ja. Gal būt Švie
ti mo ir moks lo mi nis te ri ja šias pro gra mas 
ga lė tų įtei sin ti kaip pri va lo mas ir už tik rin ti 
struk tū ri nių fon dų fi nan sa vi mą.“

Psi cho lo gas, „Vai kų li ni jos“ va do vas
dr. ro ber tas po vi lai tis: 
„Ten, kur vyks ta pa ty čios, rei kia po ky

čių. Pa ty čios – sis te min gas ir pa kar to ti nis 
prie ka bių ieš ko ji mas. Prof. A. Za bors kio 
pri sta ty tas ty ri mas – aiš kus įro dy mas, kad 
tai nė ra at si tik ti nė ir pa vie nė pro ble ma, o 
pa pli tęs reiš ki nys. Kam pa ni jos „Veiks mo 
sa vai tė BE PA TY ČIŲ“ tiks las – at kreip
ti vi suo me nės dė me sį ir iš aiš kin ti, kad 
šią pro ble mą rei kia spręs ti sis te min gai. 
Džiau giuo si, kad 2007–2008 m. įvy ko 
lū žis ir Lie tu vo je pa ty čių pro ble ma bu vo 
pri pa žin ta, at si ra do prie mo nių jai spręs
ti. Mo kyk los, ku rios įgy ven di na pa ty čių 
pre ven ci nes pro gra mas, re zul ta tus pa
ste bi jau po pus an trų me tų – ir tai nė ra 
at si tik ti niai re zul ta tai. Ar mo kyk lo je tu ri 
bū ti tik ug dy mas? Taip, bet ką da ry ti, kai 
vyks ta toks en gi mas, kad mo ky tis tam pa 

su dė tin ga? Ne mo kyk la su ku ria pa ty čias, 
bet mo kyk lo je jos plin ta ma siš kai. Nuo ug
dy mo įstai gos veiks mų pri klau sys, ar jos 
kles tės. Džiu gu, kad Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja die gia pa ty čių pre ven ci jos prie
mo nes, bet kiek jos yra pa pli tu sios ir kiek 
mo kyk lų jo mis pa si nau do ja? Ži no ma, tai 
ga li ma keis ti. Kal bant apie smur to pro ble
mos spren di mą, PSO pabrėžia, kad gre ta 
jau mi nė tų prie mo nių svar bu, ko kios nuo
sta tos apie smur tą gy vuo ja vi suo me nė je. 
Lie tu vo je nuo sta tų, pa lan kių pa ty čioms, 
gana daug. Nė ra su si for ma vu sios aiš kios 
ge ro ir tin ka mo el ge sio ri bos. Pas ta rai siais 
me tais šiek tiek pa di dė jęs pa ty čių mas tas 
ke lia ne ri mą. „Vai kų li ni ja“ daug dė me sio 
ski ria pa ty čioms elek tro ni nė je erd vė je, 
bet nė ra aiš ku, kas už tai at sa kin gas. Ko
dėl mo kyk los va do vas ga li pa sa ky ti, kad 
mo kyk lo je pa ty čios ne to le ruo ja mos, o 
in ter ne to por ta le, tu rin čia me va do vus, tam 
ne kliu do ma?“ 

Dis ku si jo je taip pat da ly va vo Ute nos 
Aukš ta kal nio pro gim na zi jos, ku rio je 
pro gra ma Ol weus vyk do ma nuo 2009 m., 
di rek to rius Ar vy das Ši lins kas, Vai kų 
tei sių ap sau gos kon tro lie rės vy res ny sis 
pa ta rė jas Egi di jus Mei lus, ŠMM Švie
ti mo pa gal bos sky riaus vy riau sio ji spe
cia lis tė Li gi ta Vai ce kaus kai tė, Lie tu vos 
žur na lis tų są jun gos pir mi nin kas Dai nius 
Ra dze vi čius, in ter ne to por ta lo 15min.lt  
ge ne ra li nio di rek to riaus pa va duo to jas 
Do na tas Ve čers kis, Tė vų fo ru mo at sto vė 
Jo lan ta Lip ke vi čie nė, ŠMM Ne for ma laus 
švie ti mo sky riaus ve dė jas dr. Ro lan das 
Zuo za, ŠMM švie ti mo pa gal bos sky riaus 
ve dė ja Gra ži na Šei bo kie nė, Spe cia lio
sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tro 
di rek to rė Ir ma Čiu žie nė. Dis ku si ją su  
ŠMM vi ce mi nist re N. Is to mi na vedė ra
šy to jas Gied rius Druk tei nis.

Da ly vių nuo mo ne, ben dro mis jė go mis 
įma no ma stip riai pa keis ti si tu a ci ją ir pa
dė ti vai kams. Ši dis ku si ja – tai „Veiks mo 
sa vai tės BE PA TY ČIŲ“ ren gi nys. 

Pa ren gėAgnėPATACKAITĖ
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Vie na di džiau sių Lie tu vos ne sėk mių 
šiuo me tu daž nai įvar di ja mas ne su ge bė
ji mas kur ti mo der nios, pi lie tiš kos, sa vi mi 
pa si ti kin čios vi suo me nės. Pa sak Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te to Vie šo sios ko mu ni
ka ci jos ka ted ros dės ty to jo, bu vu sio „Ame
ri kos bal so“ ra di jo lie tu vių re dak ci jos va
do vo Ro mo Sa ka dols kio, „mes, lie tu viai, 
vis dar gy ve na me ap ka suo se, mes vis dar 
„gi na mės“. Su pran tu, ko dėl taip yra, tu
rint gal vo je mū sų is to ri ją. Ta čiau pa sau lis 
pa si kei tęs, tas pus la pis už vers tas. Gal būt 
mes, kaip vi suo me nė, ne sa me tin ka mai 
pa si ruo šę gy ven ti XXI a. Eu ro po je. Pa gal
vo jus su pran ti, kad nė ra to kios pi lie tiš kos 
vi suo me nės, ku rios ga li ma bu vo ti kė tis, 
apie ku rią ka dai se kal bė jo Mei lė Luk šie
nė, ki ti Lie tu vos švie suo liai.“ O san ty kiai 
mo kyk lo je (mo ky to jo ir mo ki nio, tė vų ir 
mo ky to jo), jų ko ky bė yra tai, kas ga li tap ti 
(ar ba ne) tvir tu pa grin du pi lie tiš kai at ei ties 
vi suo me nei. Jei tik at si sa ky si me mąs ty mo, 
kad vals ty bę ga li ma kur ti ir vi suo me nę 
keis ti pi giai – ti kė tis de ra mos kai tos be di
des nių in ves ti ci jų. Pa sak R. Sa ka dols kio, 
„ver ta at kreip ti dė me sį į to kias sri tis, kaip 
švie ti mas. Pa si žiū rė ję į Suo mi jos pa tir tį 
ma to me, kad ten mo ky to jo pro fe si ja yra 
pres ti ži nė, o šį dar bą ga li dirb ti tik la bai 
aukš tus rei ka la vi mus ati tin kan tys žmo nės. 
Mums iki to dar to li. Daug kas sa ko, kad 
švie ti mas kei čia žmo nių gy ve ni mą. Jei gu 
rei kė tų kal bė ti apie so cia li nę ar eko no mi nę 
pa žan gą vi suo me nė je, vie nas iš pa grin di
nių stab džių, sa ky čiau, yra tai, kad mes 
ma nė me, jog vals ty bę ga li me kur ti daug 
į ją ne in ves tuo da mi. O iš tie sų in ves tuo ti 
rei kia daug – tiek pi ni gų, tiek žmo giš kų jų 
iš tek lių.“

Gal vo ki te apie pro ble mą 
kaip apie ga li my bę

fo ru MAs pA čiu lAi Ku

Pa na šu, kad Lie tu vos vai kų ir jau ni mo 
cen tras (LVJC) pa čiu lai ku su ren gė Pe da
go gų fo ru mą „Po zi ty vus mo ky to jo ir mo
ki nių ben dra vi mas: ar tai (ne)įma no ma?“ 
Te ma nė ra vie na die nė ir vie na reikš mė. 
Ren gi nys or ga ni zuo tas sie kiant stip rin ti 
mo ky to jo ir mo ki nių tar pu sa vio san ty
kius – pa dė ti mo ky to jams ge riau su pras ti 
mo ki nių po rei kius, įver tin ti jų ge bė ji mus 
bei ga li my bes, taip pat ap tar ti veiksmin
giausias ug dy mo for mas ir bū dus. Ki taip 
kal bant, edu ka ci nė je erd vė je pa skleis ti 
ži nią apie tai, kad mo kyk lo je mo ky to jas ir 
mo ki nys ga li sėk min gai ben drau ti, o ne tik 
ko vo ti. Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to 
(LEU) dės ty to ja prof. dr. PalmiraPečiu
liauskienė fo ru me ap ta rė nau jo sios mo ki
nių kar tos tar pas me ni nės ko mu ni ka ci jos 
ypa tu mus, LEU dės ty to ja doc. dr. Alvyra
Galkienė kal bė jo apie šiuo lai ki nio mo ky
to jo vaiz di nį mo ki nių po žiū riu. Ug dy mo 
plė to tės cen tro Ug dy mo tu ri nio sky riaus 
ve dė ja dr. LoretaStatauskienė pasakojo 
apie įtrau kio jo ver ti ni mo kri te ri jų kon stra
vi mą pa mo ko je.

Daug lai ko fo ru me skir ta gi li ni mui si 
į skir tin go am žiaus mo ki nių ug dy mo(si) 
ypa tu mus, ap žvelg ti pa grin di niai ko mu
ni ka vi mo bū dai, pa de dan tys mo ky to jams 
ge riau su pras ti ir to le ruo ti skir tin gus vai kų 
po žiū rius bei po rei kius, leng viau or ga ni
zuo ti mo ky mą(si). Vai kų ir jau ni mo psi
cho lo gų aso cia ci jos val dy bos pir mi nin kės, 
Kau no Jo no Ba sa na vi čiaus gim na zi jos 
psi cho lo gės RamunėsDobrovolskienės
pra ne ši mas ,,Mokytojas irmokinys –
asmenybėsišskirtingųamžių“ pri ver tė 

su klus ti. Pra ne ši mo min tys, par si vež tos į 
mo kyk las, ska ti na dis ku tuo ti. Re dak ci jai 
pa pra šius, psi cho lo gė R. Dob ro vols kie nė 
pa ren gė pra ne ši mo san trau ką, ku rią ir pa
tei kia me su ant raš te 

Į pa gal bą 
ieš kan tiesiems tie sos

Mo Ky to jo už dA Vi nys – 
be są ly GiŠ KAi stenG tis 

su prAs ti Mo Ki nĮ

Mo ky to jas ir mo ki nys – 
as me ny bės, spren džian
čios skir tin gus gy ve ni mo 
už da vi nius. Žmo gaus rai
dos eta puo se įgy ta pa tir
tis tu ri di de lės reikš mės 
tar pu sa vio su pra ti mui, 
ben dra dar bia vi mui, emo
ci nei raiš kai. Šian dien iš 
mo ky to jo ti ki ma si są mo
nin gu mo ben drau jant su 
mo ki niais, o jo su au gęs 
žmo gus ga li pa si sem ti 
ana li zuo da mas rai dos psi cho lo gi ją. Žmo
gaus rai dai svar bu ne tik ka len do ri nė 
gi mi mo da ta ir fi zio lo gi nė iš vaiz da, į ką 
daž niau siai orien tuo ja mės, bet ir emo ci
nis, pro ti nis, so cia li nis, kul tū ri nis am žius, 
gy ve ni mo pa tir tis. Įvai rūs ki to žmo gaus 
iš gy ve ni mai, apie ku riuos ben drau jan ty sis 
daž niau siai ne ži no, pa vei kia ben dra vi mo 
ir ben dra dar bia vi mo pro ce są, tar pu sa vio 
su pra ti mą. Mo ky to jo už da vi nys – be są
ly giš kai steng tis su pras ti mo ki nį. Ta čiau 
tai pa da ry ti jis ga li tik ge bė da mas su pras ti 
ir pri im ti sa ve. Tai gi mo ky to jo ge bė ji mas 
re flek tuo ti pa tir tį tie sio giai tu ri įta kos ir 
jo ben dra vi mui su mo ki niais, ir dar bo 
sėk mei. Iš ana li za vęs sa vo rai dos eta pus, 
pa vyz džiui, pa gal Eri ką Erik so ną, su
vok da mas, ko kius už da vi nius gy ve ni me 
spren dė tei gia mai, o kur su sto jo ir įstrigo, 
mo ky to jas, ti kė ti na, są mo nin gai re a guos 
į mo ki nių prie šin gą jam pa čiam el ge sį, 
po žiū rį, nuo sta tas, įpro čius. Mo ky to jas 
ir mo ki nys su kurs po zi ty vius san ty kius, 
jei su ma žins prie šiš ku mą vie nas ki tam, 
su ge bės tai, ką gal vo ja, iš sa ky ti pa gar biai 
ir to le ran tiš kai.

Eko no mi nė, po li ti nė, is to ri nė si tu a ci ja 
taip pat tu ri įta kos žmo gaus rai dai: ver ty
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bėms, mo ra li nėms nuo sta toms, sau gu mo 
jaus mui, to le ran ci jos ri boms. Šian die nos 
mo ky to jas ir šian die nos mo ki nys – as me
ny bės iš skir tin gų am žių tik rą ja to žo džio 
pras me: juos ski ria ne ma to ma is to ri nė ge
le ži nė už dan ga. To dėl ky la ne su ta ri mų dėl 
po žiū rio į as me ni nę lais vę, tei ses, pa rei gas 
ir ki tus vi suo me nei reikš min gus da ly kus. 
Svar bu, kad ben drau jant vyk tų dis ku si ja, 
de ba tai, o ne kon flik tas, nes vie nin te lės ir 
tik ros tie sos šiuo at ve ju nė ra.

Tech no lo gi jų rai da vei kia in for ma ci jos 
pri ei na mu mą, ži nių ir ge bė ji mų įgi ji mą, 
jų ver tę bei prak ti nį pa nau do ji mą. Auk lė
ji mo sti lius šei mo je, as me ny bės bruo žai 
ir gy ve ni mo įvy kiai pa de da ar ba truk do 
as me niui sa ve re a li zuo ti. Žmo gaus kog
ni ty vi nei, psi cho lo gi nio at spa ru mo, sa vi
raiš kos rai dai tu ri įta kos la bai daug fak
to rių. Vi sa tai vei kia mo ky to jo ir mo ki nio 
tar pu sa vio san ty kius, ben dra dar bia vi mą, 
to dėl mo ky to jui svar bu ras ti at sa ky mus į 
šiuos klau si mus:

 • Kuo ma no kar ta ski ria si nuo šian
die ni nės kar tos, su ku ria ben drau ju?

 • Ko kių tiks lų, as me ni nių ir pro fe si nių, 
sie kiu bū da mas mo ky to ju?

 • Ko kios pa si kar to jan čios si tu a ci jos 
ma ne var gi na, ką man tai reiš kia?

Tiek mo ky to jui, tiek ap skri tai su au gu
siam žmo gui svar bu pri pa žin ti, kad ge riau
siai mo ki niuo se ma to tai (tas sa vy bes, tą 
el ge sį, emo ci jas), kas truk do jam pa čiam 
(su ku rio mis sa vy bė mis ne su si tai ko, ko
vo ja). Mo ky to jui svar bu su pras ti, kad jį 
mo ki niai kla sė je prieš sa ve ma to vie ną. Jis 
mo ki niui yra ne tik pa mo kos aiš kin to jas, 
bet ir žmo gus, iš ku rio ti ki ma si as me ni nio 
emo ci nio ry šio (mo ki nys – mo ky to jas). 
Mo ky to jo ko mu ni ka ci nis su vo ki mas ki  
toks: mo ky to jas – mo ki niai (kla sė). Ski
ria si emo ci nis krū vis, to dėl jam sun ku 
pa ten kin ti kiek vie no mo ki nio as me ni nio 
ko mu ni ka vi mo po rei kį. Mo ki niui tai sun
ku su pras ti, pri im ti, nes jis – dar vai kas, 
pa aug lys, o mo ky to jui nėra lengva at lai
ky ti to kį di de lį lū kes čių svo rį, to dėl jis 
iš gy ve na frust ra ci ją. Kas dien pa tir ti to kius 
iš gy ve ni mus ga li tik sa ve ge rai pa žįs tan tis, 
di de lius psi cho lo gi nio at spa ru mo iš tek lius 
tu rin tis žmo gus. To dėl ir yra svar bu ge bė ti 
re flek tuo ti, pri im ti spren di mus, pail sė ti ir 
at gau ti fi zi nę bei emo ci nę pu siau svy rą.

Mo Ky Mo sti liAi

Mo ky to jo sa vi jau tai įta kos tu ri ir pa si
rink tas mo ky mo sti lius. 
Pasyviam mo ky mo sti liui bū din gas ne  

veik lu mas, nuo la ti nis tei si ni ma sis, in
tra ver tiš ku mas, su si rū pi ni mas sa vi mi, 
au di to ri jos val dy mo per da vi mas kla sei. 
Mo ky to jui emo ci nė įtam pa ky la dėl to, 

kad daž niau siai sun ku iš sau go ti au to ri te tą, 
są mo nin gai su vok ti sa vo vaid me nį pa mo
ko je, o mo ki niai nuo lat pa žei džia ir taip 
ne aiš kias ben dra vi mo su mo ky to ju ri bas.
Agresyvus mo ky mo sti lius, kai mo ky

to jas ne ten ka pu siau svy ros, iš lie ja pyk tį, 
aiš kiai ir tiks liai įvar di ja rei ka la vi mus, 
daž nai neat si žvelg da mas į mo ki nių po
rei kius, su tei kia sau gu mą mo ky to jo au to
ri te tui, už tik ri na emo ci jų iš ven ti lia vi mą, 
ta čiau mo ki niai nuo lat jau čia emo ci nį 
ne pa si ten ki ni mą, bi jo, ne mėgs ta dės to mo 
da ly ko. Mo ky to jas iš gy ve na at skir tį su 
sa vo mo ki niais ir tai jam ke lia am bi va len
tiš kus jaus mus, daž nai – ne pa si ten ki ni mą.
Tvirtą mo ky mo sti lių pa si rin kęs mo

ky to jas val do pa mo kos struk tū rą, kla sę 
kon tro liuo ja man da giai, daž niau siai yra 
pa  ten ki ntas dar bu ir ben dra vi mu su mo
ki niais, ta čiau jo vi du je nuo lat vyks ta 
dis ku si ja, kaip iš lai ky ti pu siau svy rą tarp 
griež tu mo ir at si pa lai da vi mo.

Pa na šu, kad mo ky to jui pa tir ti am bi va
len ci jos bū se ną yra tie siog ne iš ven gia ma 
dar bo da lis. Kiek vie ną die ną ten ka iš gy
ven ti ma lo nias ir ne ma lo nias si tu a ci jas, 
ve dant pa mo ką rink tis: siek ti už si brėž tų 
mo ky mo tiks lų ar re a guo ti į ne ti kė tai iš
ki lu sią si tu a ci ją, im pro vi zuo ti. Šian dien 
dirb ti mo ky to ju reiš kia pri si im ti at sa
ko my bę už ug dy mo pro ce są ir mo ki nių 
sau gu mą, bū ti įdo mia, tvir ta, ge ban čia 
gy ve ni mo iš min ti mi da ly tis as me ny be, 
mo kan čia iš klau sy ti, su pras ti, įti kin ti, 
pa si ti kė ti, taip pat – nu sta ty ti el ge sio ir 
ben dra vi mo ri bas. Tai gar bin ga pro fe si ja, 
nes tik pa gar bos ver ti žmo nės ga li dirb ti 
mo ky to jais.

re cep tų ne bū nA, 
bet Įsi KlAu sy ti Ver tA

Fo ru me taip pat skai ty ti pra ne ši mai 
ko mu ni ka vi mo kom pe ten ci jos ug dy mo, 
įtrau kiant mo ki nius į mo kyk los kū ri mą ir 
val dy mą, pe da go go ga li my bės užmegzti 
po zi ty vų dia lo gą per pa trauk lias mo ki niui 
veik las, te mo mis, ana li zuo ta, kaip ko man
di nis mo kyk los ben druo me nės dar bas 
grą ži na mo ki niui no rą mo ky tis. Pra ne
ši mus skai tė Lie tu vos svei ka tos moks lų 
uni ver si te to vi du ri nės mo kyk los ku ra to rė 
In ga Šve die nė, Tra kų r. Rū diš kių gim na zi
jos lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė 
Zi ta Bart ke vi čie nė, Vil niaus „Ži di nio“ 
su au gu sių jų mo kyk los psi cho lo gė Ali na 
Mar tin ku tė ir ki ti. Ne bu vo pa mirš ta ir tai, 
kad mo kyk la yra vie ta, ku rio je su si tin ka 
įvai rūs žmo nės – skir tin gų kar tų, pa sau lė
žiū rų, ne vie no dos so cia li nės pa dė ties. Tai 
ir gi ga li tap ti kon flik tų, ne su si kal bė ji mų 
prie žas ti mi, ir to ne įma no ma iš veng ti. 
Ta čiau rei kia val dy ti, re gu liuo ti, spręs ti.

Kon fliK tAs Mo KyK lo je. 
Ar ĮMA no MA ben drA dAr biAu ti?

Šia te ma fo ru me kal bė jo, 
taip pat jau skel bė in for ma
ci ją in ter ne to sve tai nė se 
Vil niaus Tus ku lė nų vi du
ri nės mo kyk los psi cho lo
gė Loreta Juravičienė.
Ji nurodo šias kon flik tų 
prie žas tis mo kyk lo je:

 • Skirtingosvertybės: 
mo kyk lo je su si du ria 
skir tin gi žmo nės.

 • Skirtingas topaties
dalyko suvokimas. 
Pa vyz džiui, skam bu tis mo kyk lo je. 
Jo mu zi ka mo ky to jui ga li at ro dy ti 
ne su pran ta ma, nes per daug mo der
ni, o vai kui – at virkš čiai: at gy ve nu si.

 • Skirtingi interesai. Tik mums, su
au gu siesiems, at ro do, kad į mo kyk lą 
ei nama mo ky tis. Vai kai čia at ei na 
gy ven ti – su si ras ti drau gų, iš reikš ti 
sa ve, iš si skir ti, ti ki si bū ti įver tin ti ir 
sėk min gi.

 • Skirtingipsichologiniaiporeikiai. 
Mo ky to jas no ri, kad pa mo ka vyk tų 
sklan džiai, o vai kai – iš reikš ti sa ve. 
Vai kas, truk dy da mas pa mo ką, gal
būt spren džia sa vi ver tės pro ble mą – 
trokš ta pa si ro dy ti šau nes nis prieš 
kla sės draugą, o ne įžeis ti mo ky to ją.

Psi cho lo gė nu ma to pen kis veiks nius, 
ku rie pa de da spręs ti kon flik tus. Pir mas – 
pa gar ba. Tai – ben dra vi mo amor ti za to rius. 
Pa gar būs san ty kiai, nuo sta ta bū ti pa gar
biam ir gerb ti ki tą yra es mi niai da ly kai. 
An tra – ak ty vaus klau sy mo si įgū džiai 
bū ti ni ir mo ky to jams, ir mo ki niams. Abi 
šalys tu rė tų bū ti at sa kin gos už po kal bį, už 
pa mo ką. De ja, mo kyk lo je daž nai vai kai 
at sa ko my bę lin kę per kel ti mo ky to jui („ne
su do mi no“), o mo ky to jai – ne įsi klau sy ti, 
nu ra šy ti mo ki nį („dve je tu ki nin kas“). Tre
čia – ge bė ji mas re flek tuo ti sa vo nuo sta tas. 
Vi si žmo nės tu ri nuo sta tų, ta čiau ne vi si jas 
pa žįs ta ar yra įsi są mo ni nę. Nuo sta tas bū ti
na įsi są mo nin ti, bet ne reik tų vi sa da jo mis 
va do vau tis. Mo ky to jams svar bu ug dy ti 
sa vi refl ek si ją, kad įpro tis ver tin ti da ly ki
nes ži nias ne per si kel tų į as me ni nę plot mę, 
kad ne bū tų kli juo ja mos eti ke tės („ši tas – 
toks, tas – anoks“). Ket vir ta – kon flik tų 
užuo maz gų pa ste bė ji mas. Tai svar bu, nes 
kuo anks čiau tai įžvelg si me, tuo di des nės 
ga li my bės vis ką ra miai ir kon struk ty viai 
iš spręs ti. Su stab dy ti įsi plies ku sį kon
flik tą, kai abi šalys įkai tu sios – be veik 
ne įma no ma, tuo met ga li ma tik jį ge sin ti.  
Penk tas veiks nys – nu si tei ki mas spręs ti 
kon flik tus.

Api ben drin da ma psi cho lo gė L. Ju ra vi
čie nė tei gia, kad spren džia mas kon flik tas 
ga li at skleis ti nau jų ben dra vi mo ir ben dra
dar bia vi mo ga li my bių.

Pa ren gėZinaRIMGAILIENĖ

re dak ci ja klau sia, ar Jums daž nai ten ka „ge sin ti gais rus“ sa vo mo kyk lo je? 
Kaip spren džia te kar tų kon flik tą, jei gu jį pri pa žįs ta te?
ra šy ki te ad re su – zi na.rim gai lie ne@sac.smm.lt.
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pA pil dy tos re A ly bės są Vo KA 
in for MA ti Kos pA sAu ly je 

Ma no ma, kad pir ma sis pa pil dy tos re a ly
bės (PR) ter mi ną 1990 m. pra dė jo vartoti 
ben dro vės „Bo eing“ moks lo dar buo to jas 
To mas Cau del las. Šiuo me tu pa sau ly je 
ge rai ži no mi ir vi suo ti nai pri pa žin ti du api
brė ži mai. Vie ną iš jų 1997 m. su kū rė ame
ri kie čių eko no mis tas Ro nal das Azu ma. Jo 
teigimu, pa pil dy ta re a ly bė su jun gia re a lų 
ir vir tu a lų pa sau lius, yra in te rak ty vi re a
lia jame lai ke bei nau do ja ma 3D for ma tu. 
Ant ra sis api brė ži mas ži no mas pa va di ni mu 
Milg ra mo re a ly bė, t. y. vir tu a li ap lin ka. Jį 
1994 m. su kū rė miš rios re a ly bės (angl. Mi
xed Re a li ty) eks per tai Pau las Milg ra mas ir 
Fu mio Kis hi no. Vir tu a li re a ly bė api bū di
na ma kaip ap lin ka, ku ri ap ima tiek re a lią, 
tiek ir vir tu a lią sfe ras. Tarp jų ir at si ran da 
pa pil dy ta re a ly bė (ar ti mes nė re a liai ap lin
kai) ir pa pil dy ta vir tu a li ap lin ka (ar ti mes nė 
vir tu a liai ap lin kai).

Kul tū ros pA Vel do ob jeK te
ĮGy Ven din tA pA pil dy tos 
re A ly bės tech no lo Gi jA

Pra ėju sių me tų pa bai go je kul tū ros pa
vel do ob jek te – Ener ge ti kos ir tech ni kos 
mu zie jaus šir dy je – pir mo jo je Vil niaus 
cen tri nė je elek tri nė je bu vo įgy ven din tas 
ino va ty vios in for ma ci nės tech no lo gi jos 
pro jek tas – įdieg ta pa pil dy tos re a ly bės 
tech no lo gi ja. Vi sa tai fi nan sa vo Lie tu vos 
kul tū ros ta ry ba. Pro jek to įgy ven din to
jų – ben dro vės „News Brid ge Group“ 
at sto vų – nuo mo ne, pa pil dy tos re a ly bės 

pa pil dy tos re a ly bės tech no lo gi ja
edu ka ci jos tar ny bo je Pa pil dy ta re a ly bė (angl. Aug men ted 

Re a li ty) su pran ta ma kaip re a laus fi-
zi nio pa sau lio ir ap lin kos pa pil dy mas 
kom piu te rio ge ne ruo ja mais ele men-
tais  – to kiais kaip vaiz das, gar sas ir 
ki ta in for ma ci ja – bei su vo kia ma kaip 
tik ro vė.tech no lo gi ja pa ly gin ti ne se niai pra dė ta 

vys ty ti ir nė ra iš to bu lin ta, ta čiau jau ir 
da bar ji pa tei kia ge rų re zul ta tų. Tai re a
laus pa sau lio at vaiz da vi mas pra tur ti nant 
jį kom piu te riu su kur ta in for ma ci ja. 

Pir mo ji Vil niaus cen tri nė elek tri nė jau 
40 me tų ne be ga mi na elek tros ener gi jos, 
bet mu zie jaus lan ky to jai pasitelkę pa pil dy
tos re a ly bės tech no lo gi ją ga li su si pa žin ti 
su elek tri nės ka ti lo, tur bi nos, val dy mo 
pul to dar bo pro ce su. Tai gi lan ky to jui ar
ba lan ky to jų gru pei įtei kia mas plan še ti nis 
kom piu te ris, ku ris nu krei pia mas į prie ste
bi mo ob jek to pri tvir tin tą žy mek lį. Kom
piu te rio ek ra ne lan ky to jas ma to jau ne 
ne vei kian tį ka ti lą, bet vi są jo vei kian čios 
kon struk ci jos struk tū rą tri ma tė je erd vė je. 
Be to, ga li ma pa čiam „įjung ti“ ka ti lą. Vi sų 
pir ma, pa si tel kus plan še ti nį kom piu te rį, 
ati da ro ma van dens sklen dė. Kai van duo 
pri pil do ati tin ka mas tal pyklas, at ve ria ma 
du jų sklen dė ir jos už de ga mos – pra si de da 
ga ro ga my bos pro ce sas. Įdo miau sia, kad 
įjung da mi ka ti lą ma to me pro ce so vaiz
dus ir gir di me na tū ra lius gar sus: van dens  
čiur le ni mą, te kan čių du jų šniokš ti mą, 
lieps ną. 

Įjun gę ka ti lą lan ky to jai ke liau ja į tur
bi nų sa lę. Su sto ję pa žen klin to je vie to je, 
plan še ti nį kom piu te rį jie nu krei pia į šio 
ob jek to žy mek lį – at si ve ria vi di nis tur
bi nos kon struk ci jos vaiz das. Pa si nau do ję 
kom piu te riu, lan ky to jai ka ti lo ga mi na mą 
ga rą pa lei džia į tur bi ną, ir ši pra de da suk ti 
prie jos pri jung tą ge ne ra to rių. Gir di me tur
bi nos ir ge ne ra to riaus ke lia mą triukš mą, 
ga li me ste bė ti at vi rą kon struk ci ją. 

Tre čias elek tri nės ob jek tas, ku ria me 
įdieg ta pa pil dy tos re a ly bės tech no
lo gi ja, yra val dy mo pul tas. No rė da
mi pa ma ty ti jį vei kian tį, ste bi me ir 
val do me plan še ti niu kom piu te riu.

Ben dro vės „News Brid ge Group“  
at sto vai pa pil dy tos re a ly bės tech
no lo gi jos vei ki mo prin ci pą aiš ki na 
taip: plan še ti nis kom piu te ris ar ki
tas iš ma nu sis įren gi nys per prie ky je 
esan čią ka me rą fik suo ja ant ob jek to 
esan tį žy mek lį ir pa gal iš anks to ant 
jo nu sta ty tus taš kus orien tuo ja si 
erd vė je, t. y. plan še ti nis kom piu
te ris ži no, ko kiu kam pu ir ko kia 
kryp ti mi yra ju di na mas. Pro gra mi
nė įran ga pa gal gau tas ko or di na tes 
po zi cio nuo ja 3D mo de lį ek ra ne, 
ku ris per den gia ar ba pa pil do re aElek tri nės ka ti lo su pa pil dy tos re a ly bės ele men tais val dy mas

lų jį vaiz dą. Vi sa tai vyks ta re a liuoju lai ku.
Šią tech no lo gi ją iš ban dy ti ga li kiek vie

nas su „Me taio“ pro gra mų pa ke tu. Tam 
ne rei kia spe ci fi nių ži nių.

Ener ge ti kos ir tech ni kos mu zie jus ste
bi na ne tik pa pil dytos re a ly bės tech no lo
gi jos pri tai ky mu, bet ir ki tais ino va ty viais 
spren di mais. Lan ky to jams į pa gal bą at ei na 
au dio ir vi de o gi dai. No rint mu zie ju je nau
do tis au dio gi du, rei kė tų tu rė ti plan še ti nį 
kom piu te rį ar ba iš ma nų jį te le fo ną. Ati
tin ka mą įran gą ga li su teik ti ir mu zie jaus 
dar buo to jai. Lan ky da mi ener ge ti kos ir 
trans por to eks po zi ci jas,  ra si te ati tin ka mus 
au dio gi do sim bo lius ir klau sy si tės juo se 
nu ro dy tų gar so ta ke lių.

Vi de o gi das – tai kur tie siems skir ta 
mo bi lioji pro gra mė lė plan še ti nia me kom
piu te ry je, ges tų kal ba pa sa ko jan ti apie sau
go mas ver ty bes. Jo marš ru tas pro gra mė lės 
pla ne su žy mė tas su tar ti niais žen klais, 
ku riuos ra si te mu zie jaus eks po zi ci jo se. 
Vi de o gi das apie ob jek tus pa sa ko ja lie tu vių 
ir tarp tau ti ne ges tų kal bo mis.

pri tAi Ky Mo sri tys

Pas ta rai siais me tais, nau do jan tis pa
pil dytos re a ly bės tech no lo gi ja, vi sa me 
pa sau ly je ku ria mi nau ji pro duk tai, pa de
dan tys in te rak ty viai, bet kar tu ir re a liai 
pa žin ti ap lin ką. Me di ci nos, re kla mos, 
ke lių in fra struk tū ros spe cia lis tai pri pa žįs
ta, kad ji pa de da nau jai su vok ti pa sau lį. 
Šios tech no lo gi jos pri tai ky mas ga li bū ti 
la bai pla tus, pra de dant edu ka ci ja, pa gal ba 
ne įga lie siems, bai giant re kla ma, pra mo gi
niu tu ri niu.

Da bar ti niai PR tech no lo gi jos nau do to jai 
daž nai bū na žmo nės, su si ruo šę į to li mą 
ke lio nę ar ba no rin tys  ras ti ko kias nors 
pa slau gas bet ku rio je pa sau lio vie to je. 
Ko mer ci niams tiks lams pa pil dyta re a ly
bė nau do ja ma kaip vie nas iš ga li mų bū dų 
vi zu a liai pateikti pa siū ly mus apie pre kes 
ar pa čią įmo nę. Ren gi niuo se, pa ro do se, 
sau gaus eis mo įmonėse PR vaiz dai lei džia 
pa di din ti sten dų ap žiū ros lai ką ir lan ko
mu mą. In te rak ty viuo se ren gi niuo se tai yra 
bū das pa trauk ti rei kia mą au di to ri ją ir leis ti 
jai pa žin ti pro duk to ar pa slau gos pa sau lį.

Pa ren gėVytautasMANKEVIČIUS
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Ho lo kaus tas  – at vi ra Lie tu vos is to ri jos žaiz da: per Ant rą jį  
pa sau li nį ka rą Lie tu vo je su nai kin ti be veik vi si žy dų tau ty bės 
žmo nės. Ko vo 11-osios iš va ka rė se Vals ty bi nia me Vil niaus Ga o no 
žy dų mu zie ju je švie ti mo eks per tams pri sta ty ta nau ja kil no ja mo ji 
pa ro da „Iš si gel bė jęs Lie tu vos žy dų vai kas pa sa ko ja apie Šoa“, 
pa reng ta 2009  m. nuo la ti nės eks po zi ci jos pa grin du ir skir ta  
eks po nuo ti mo kyk lo se. Pa ro dos pre zen ta ci ją pa ren gė Žy dų 
gel bė ji mo ir at mi ni mo įam ži ni mo sky riaus ve dė ja ir pa ro dos 
ku ra to rė Da nu tė Sel čins ka ja. 

Per pri sta ty mą Vals ty bi nio Vil niaus Ga o no žy dų mu zie jaus di
rek to rius Mar kas Zin ge ris sa kė: „Ši pa ro da – vie nas iš sėk min giau
sių mū sų pro jek tų. Tai ga li my bė pa pa sa ko ti vi sam pa sau liui apie 
Lie tu vos žmo nių mo ra li nį ge bė ji mą skir ti pe lus nuo grū dų iš au šus 
lem tin gai spren di mo aki mir kai. Apie tai rei kė tų kal bė ti mo kyk lo se, 
ku rio se ypač svar bus mo ra li nis žmo gaus ug dy mas.“ M. Zin ge ris 
ak cen ta vo, kad pa sa ko ti ir gi rei kia mo kė ti, nes bet ku rią te mą ga
li ma su ga din ti ne ta len tin gai per tei kiant ar ri bo tai in ter pre tuo jant.

„Ne pa mirš ta ma tai, kaip žmo nės gel bė jo vie ni ki tus, ir tai, kad 
kai ku rie iš jų bu vo lai ko mi ne ver tais gy ven ti“, – teigė vie nas iš 
iš gel bė tų vai kų To bi jas Ja fe tas, ku rio gy ve ni mo is to ri ja pateikiama 
ir pa ro do je.

Tarp tau ti nės ko mi si jos na cių ir so vie ti nio oku pa ci nių re ži mų 
nu si kal ti mams Lie tu vo je įver tin ti švie ti mo pro gra mų ko or di na to rė 
In gri da Vil kie nė pa sidžiau gė, kad to kia kil no ja mo ji pa ro da at ve ria 
nau jus mo ki nių edu ka ci jos ho ri zon tus: „Tai – pro ga švies ti žmo nes, 
ne ga lin čius at va žiuo ti į Vil nių. Mo ki niams rei kia ge rų pa vyz džių, 
kad jie su pras tų, kas yra gė ris. Ti kiu švie ti mu ir tuo, kad kiek vie na 
pa pa sa ko ta is to ri ja ga li ne tik su grau din ti, bet ir tap ti pa mo ka, kaip 
tu rė tu me pa si elg ti, jei gu gy ve ni me nu tik tų kas nors pa na šaus.“

Apie pa ro dą
Vi sos pa ro dos is to ri jos skau džios ir sa vi tos. Iš sa miai ir in for ma

ty viai pa pa sa ko ja mos pa grin di nės kiek vie no iš gel bė to vai ko ir jo 
gel bė to jo, ku riam ski ria mi gra žiau si žo džiai, lem ties detalės. Per 
jas ga li ma pa žin ti ne tik is to ri ją ap skri tai, bet ir kiek vie nos as me
ny bės bruo žus. Uni ka lios ir ypač re tos fo to gra fi jos su tei kia pro gą 
pa jaus ti tų lai kų dva sią, ki ta ver tus, per nuo trau kas at skleis tos in
di vi du a lios pa tir tys su stip ri na ne tei sy bės jaus mą. Ko dėl žmo nės 
tu rė jo taip ken tė ti? Vi so to ne įma no ma pa mirš ti ar kaip nors nuo 
to at si ri bo ti, ta čiau ap si spren di mas lem tin gą aki mir ką gel bė ti ki tą 
su grą ži na ti kė ji mą žmo giš ku mu.

Pa reng tos dvi pa ro dos „Iš si gel bė jęs Lie tu vos žy dų vai kas pa sa
ko ja apie Šoa“ kil no ja mo sios ver si jos. 25 (da li nė pa ro dos ver si ja – 
18 vnt.) teks ti li niai pa ka bi na mi pla ka tai su teks tais, nuo trau kų ap ra
šy mais ir in for ma ci ja lie tu vių kal ba. Ši eks po zi ci ja skir ta Lie tu vos 
mo kyk loms. Ki tą pa ro dos ver si ją su da ro taip pat 25 (da li nė ver si
ja – 18 vnt.) iš trau kia mie ji dvi pu siai sten dai su in for ma ci ja lie tu vių 
ir an glų kal bo mis. Jie skir ti eks po nuo ti tiek Lie tu vos mo kyk lo se  
ir kul tū ros įstai go se, tiek už sie ny je.

AgnėPATACKAITĖ

Nau ja kil no ja mo ji pa ro da 
mo kyk loms

Pa ro dos ku ra to rė – Da nu tė Sel čins ka ja, 
tel. (8 5) 261 5729, el. p. da nu te.sel cins ka ja@jmu seum.lt. 
Vir tu a lią pa ro dos ver si ją ga li ma ras ti spe cia liai šiam pro jek tui su kur to je in ter ne to sve tai nė je ad re su www.is si gel be jes vai kas.lt.
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Bai gian tis žie mai į Na cio na li nį Lie tu vos 
Di džio sios Ku ni gaikš tys tės val do vų rū mų 
mu zie jų Vil niu je rin ko si jau nie ji dai li nin kai 
iš vi sos Lie tu vos. Rū mų Di džio jo je re ne san-
si nė je me nė je vy ko tarp tau ti nio vai kų ir 
jau ni mo me ni nės kū ry bos dar bų kon kur so 
„Ke lio nė lai ku  – at gi mu si Val do vų rū mų 
is to ri ja“ lai mė to jų pa ger bi mo šven tė.

Su si rin ku siuosius svei ki no Vil niaus Ba  
lio Dva rio no de šimt me tės mu zi kos mo
kyk los trom bo ni nin kai (va do vas Al gir das 
Šu mi nas) ir se no sios mu zi kos vo ka li nis 
an sam blis „Li rum“ (va do vė Auk sė Stan
ke vi čie nė). 

Į ren gi nį at vy kę mo ki niai, jų mo ky to jai 
ir tė vai tu rė jo pui kią pro gą ge riau pa žin ti 
Val do vų rū mų mu zie jų. Trum pai, bet itin 
įdo miai rū mų is to ri ją ap žvel gė Val do vų 
rū mų mu zie jaus di rek to riaus pa va duo to ja 
is to ri kė Jo lan ta Kar pa vi čie nė: „Val do vų 
rū mai – ypa tin ga ir Lie tu vai la bai reikš
min ga vie ta. Čia su kaup ti ar che o lo gi niai 
ra di niai pa sa ko ja is to ri ją apie mū sų vals
ty bės pra džią, apie tai, kaip Min dau gas 
su vie ni jo vals ty bę, kaip į sos tą at ėjo Ge
di mi nai čiai, vė liau vir tę Jo gai lai čiais. Tai 
Šven ta ra gio slė nis, Lie tu vos Di džių jų ku
ni gaikš čių re zi den ci ja, ka ted ra ir jos aikš tė,  
Že mu ti nė bei Aukš tu ti nė pi lys, Ge di mi no 
kal nas... Ypa tin ga erd vė, ku rio je sklei dė si 
reikš min gi mū sų is to ri jos įvy kiai.“ 

J. Kar pa vi čie nė pa sa ko jo, kad nuo pat 
XI II a. Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš
tys tės val do vų rū mai ta po mū sų vals ty bės 
cen tru, kur bu vo mo de liuo ja ma vi daus ir 
už sie nio po li ti ka, pri ima mi gar bin giau si 
sve čiai, ra šo mi Lie tu vos sta tu tai, kau pia
ma do ku men ta ci ja. Čia gy ve no ir kū rė 
žmo nės, su vo kę ir pri si ė mę at sa ko my bę 
už sa vo tau tos is to ri ją. 1655 m. pir mą 
kar tą į šią te ri to ri ją įžen gė prie šo ko ja. 
Mask vė nų ka riuo me nė nu siau bė Vil nių ir 
ap grio vė rū mus. Še še rius me tus ka ra lia vu
sių oku pan tų tiks las bu vo kiek įma no ma 
la biau su nai kin ti Vil nių, iš vež ti iš Lie tu vos 
dau gy bę ver ty bių, ku rios re zi den ci jo je 
bu vo kau pia mos ke lis šim tus me tų. Po še
še rius me tus tru ku sios oku pa ci jos Vil niui 
pa vy ko at si gau ti, ta čiau Val do vų rū mai 
kaip vals ty bės cen tras jau ne be funk cio
na vo. Ba jo rai ir ki ti di di kai dau gy bę kar tų 
krei pė si į Sei mą, pra šy da mi skir ti pi ni gų 
re zi den ci jai at kurti, bet to pa da ry ti ne bu vo 
įma no ma, nes tuo me tu Lie tu va ir Len ki ja 

jau iš gy ve no su dė tin gą ka rų su šve dais, 
tur kais ir ru sais lai ko tar pį. 150 me tų val
do vų re zi den ci ja sto vė jo kaip iš di dus pri
mi ni mas apie tai, kad šie rū mai il gą lai ką 
bu vo svar biau sia Lie tu vos vals ty bin gu mo 
erd vė. Ta čiau XVI I I– XIX a. san dū ro je 
ca ri nės Ru si jos ini cia ty va jie bu vo be veik 
vi siš kai nu griau ti. At sta ty mo idė ja at gi mė 
tik XX a. pa bai go je kar tu su Są jū džiu, o 
at kū ri mo dar bai pra dė ti 2002 m. Val do vų 
rū mai, nors iki ga lo ir ne įreng ti, lan ky to
jams du ris at vė rė 2009ai siais. 

„Šian dien vaikš čio da mas po mu zie jaus 
rū sius ir eks po zi ci jas kiek vie nas ga li ma
ty ti ar che o lo gi nį pa vel dą ir eks po na tus, 
ku rie liu di ja, ko kia di din ga ir gar bin ga 
bu vo, yra ir, ne abe jo ju, bus Lie tu va. Ga
li ma sta ty ti daug sta ti nių, bet jie at ro dys 
be ver čiai, jei ne bus pilni gy vosios is to
ri jos, jei ne eg zis tuos is to ri nė at min tis ir 
kul tū ri nis ta pa tu mas. To dėl džiau giuo si, 
jog tiek daug jau nų žmo nių sa vo pie ši
niais įro do, kad is to ri nė at min tis gy va, 
kad jiems svar bus vals ty bin gu mas, Lie tu
vos pra ei tis, da bar tis ir at ei tis“, – kal bė jo 
J. Kar pa vi čie nė. 

Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti
mo cen tro (LMNŠC), Na cio na li nio mu zie
jaus Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės 
val do vų rū mų ir Dai lės mo ky to jų aso cia ci
jos or ga ni zuo ta me kū ry bi nia me kon kur se 
da ly va vo 328 mo ki niai iš įvai riau sių Lie
tu vos vie to vių, Nor ve gi jos, Ru si jos, JAV. 
Jie pie ši niuo se dai lės kal ba iš reiš kė sa vo 
san ty kį su is to ri ne pra ei ti mi. Kiek vie no
je am žiaus gru pė je bu vo at rink ta po 20 
ge riau sių pie ši nių ir jie pa te ko į Val do vų 
rū muo se su reng tą pa ro dą.

Kon kur so da ly viai į už duo tį pa žvel gė 
itin kū ry biš kai: ban dė per teik ti tuo me čių 
žmo nių gy ve ni mo bū dą, pie šė is to ri nes 
as me ny bes ir įvy kius, ieš ko jo pra ei ties 
at spin džių šian die nos gy ve ni me, rin ko si 
skir tin gus raiš kos bū dus. 

„Jau nie ji dai li nin kai kar tu su sa vo mo

ky to jais tik rai lei do si į ke lio nę lai ku – min  
ti mis lan kė si puoš nio se rū mų me nė se, ra
ga vo val gių, ben dra vo su rū mų da mo mis 
ir po nais. Sma gu, kad mū sų mo ki niai yra 
kū ry bin gi, do mi si sa vo pra ei ti mi ir su ge
bė jo ją taip pui kiai per teik ti dar buo se“, – 
džiau gė si Dai lės mo ky to jų aso cia ci jos at s 
to vė An ge li ja Vek te rie nė.

Kon kur so lau re a tė Kau no Jo no Ba sa
na vi čiaus gim na zi jos gim na zis tė Jur gi ta 
Stan kū nai tė įsi ti ki nu si, kad Lie tu vos is to
ri ja – kiek vie no iš mū sų is to ri ja: „Lie tu vos 
is to ri ja – mū sų tau ti nio ta pa tu mo žen klas 
ir kiek vie nas tu ri ją ži no ti, nes tai yra ne
at sie ja ma mū sų da lis. Kon kur sui pie šiau 
my li mo jo laiš ką. Nau do jau de ku pa žo, 
po pie riaus sen di ni mo ka va, gra fi kos tech
ni kas. Ma no pie ši ny je mo te ris per duo da į 
ri ti nė lį su suk tą my li mam žmo gui skir tą 
laiš ką pa siun ti niui, ke liau jan čiam į ki tą 
ša lį... Kas ta me laiš ke – kiek vie nas ga li 
su kur ti sa vo is to ri ją. Ma no nuo mo ne, ge
rai, jog švie ti mo sis te ma sten gia si, kad jau  
ni mas ne pa mirš tų Lie tu vos is to ri jos ir ją 
kuo ge riau su pras tų.“

J. Stan kū nai tei pri ta rė ir Pa ne vė žio 
„Šal ti nio“ gim na zi jos sep tin to kė Ur tė Mu  
šaus kai tė: „Be is to ri jos ne bū tų ir mū sų. 
Kon kur se nu spren džiau da ly vau ti, nes 
Lie tu vos is to ri ja man yra bran gi. Sa vo pie
ši ny je ban džiau įsi vaiz duo ti, kaip Val do vų 
rū mai at ro dė se niau, ir tą at skleis ti nu
spren džiau per gra žią Žy gi man to Au gus to 
ir Bar bo ros Rad vi lai tės mei lės is to ri ją.“

Kon kur su bu vo sie kia ma ska tin ti mo ki nių pi lie ti nį 
auk lė ji mą ir is to ri nės sa vi mo nės ug dy mą, kul tū ri nio 
pa vel do ak tu a li ni mą, at skleis ti kū ry bi nius ir me ni nius 
su ge bė ji mus, puo se lė ti ver ty bi nes nuo sta tas. Da lis mo
ki nių pie ši nių iš leis ti at vi ru kais, pla nuo ja ma pa reng ti ir 
kon kur so dar bų ka ta lo gą.

Kon kur so ge riau sių dar bų pa ro da 
Val do vų rū muo se veiks iki ge gu žės 3 d.  

ViktorijaKALAIMAITĖ
LMNŠC ko mu ni ka ci jos spe cia lis tė

Mo ki nių pie ši niuo se at gi mė lie tu vos 
is to ri ja

Autorės nuotr.
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Ką ma no te apie 
„Jo ną ir Gre tą“?
Klai pė dos Her ma no Zu der ma no gim na zi jos vy res nių kla sių 

moks lei viai  – apie En gel ber to Hum per dinc ko ope rą, ku rią 
pa sta tė re ži sie rė Da lia Ibel haup tai tė ir ma est ro Gin ta ras Rin
ke vi čius Vil niaus mies to ope ro je („Vil nius Ci ty Ope ra“).
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KaroleMiller (19 m.)
Spek tak lis la bai nu džiu gi no. Tai bu vo pir ma ma no 

gy vai ma ty ta ope ra, nors daž nai ei nu į fil muo tų ope rų 
per žiū ras ar ki tus pro jek tus, ku riuo se ro do mi mu zi ki
niai spek tak liai, nes ma no ma ma yra di de lė miu zik lų 
my lė to ja. Tas fak tas, kad ope ra bu vo pa ruoš ta ma no 
ben dra am žių te ma, la bai ins pi ra vo pra dė ti mąs ty ti, 
ko kios yra ma no sva jo nės, ką no riu pa siek ti.

Ne ži nau, ku rį per so na žą ga lė čiau iš skir ti. Gal – ma
mą... Man pa ti ko, kad ji bu vo pa vaiz duo ta šiek tiek 
ki taip nei bro lių Gri mų pa sa ko je, ku rio je ji pik ta ir 
ne my li vai kų. O čia mes pa ma tė me, kaip mama ap
ka bi na sa vo vai kus, ir to kia lai min ga is to ri jos pa bai ga 
man pa da rė įspū dį. 

Urtė (17 m.)
Bu vo la bai įdo mu pa ma ty ti to kią ver si ją – šiuo lai

kiš ką, la bai ar ti mą jau ni mui. Ma čiau dau gy bę sce nų, 
ku rios yra iš tie sų ak tu a lios da bar ti niam jau nam žmo
gui, ir man tai la bai pa ti ko. 

La biau siai įsi mi nė Gre ta ir Jo nas. Taip pat – momen
tas, kai jie įė jo į sal dai nių tro be lę ir pa si ro dė Vam py ras.

Ra ga nos in ter pre ta ci ja ir gi ki to kia. Tai net šiek tiek 
nu ste bi no, bet ma lo niai – vis kaž kas nau jo...

Dovydas (18 m.)
Man tie siog la bai pa ti ko jaus mas, kad kaž kas iš se

no vi nio per ei na į mo der nų. To kia me ta mor fo zė.
Esu ap lan kęs ne ma žai ope rų. Jei ly gin čiau su ki to

mis ma ty to mis ope ro mis, „Jo ną ir Gre tą“ tik riau siai 
iš rink čiau į „Top 5“, nes ji bu vo vi siš kai ki to kia.

La biau siai įsi mi nė Jo nas. Toks vė ja vai kiš kas, la bai 
pa na šus į ma ne.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Dviem sa ki niais

Af ri ka vai kų pie ši niuo se: nuo Bo ni fa ci jaus atos to gų iki glo ba lių pa sau lio pro ble mų

Bai gė si tris mė ne sius tru kęs na cio na li nis vaiz
duo ja mų jų me nų pro jek tas „Ubuntu–ašesu,nes
esitu“. Ko vo 29 d. Lie tu vos vai kų ir jau ni mo cen
tre ka ra lia vo Af ri ka – vi są die ną vy ko šio že my no 
spal voms, kas die ny bei ir ste re o ti pų lau žy mui skir tas 
fi na li nis pro jek to ren gi nys: kū ry bi nių dar bų kon kur
so pa ro dos ati da ry mas, edu ka ci nės ir kū ry bi nės dirb
tu vės, jau nų jų di zai ne rių af ri kie tiš kų ma dų šou ir kt.

Pie ši nių kon kur sui sa vo dar bus pa tei kė per 1000 
jau nų jų au to rių (6–19 m.) iš dau giau kaip 70ies ša
lies mo kyk lų. „Pa ro do je ma to me tik to kius dar bus, 
ku rie at spin di, ko kia Af ri ka yra iš tie sų, – pa sa ko ja 
šio pro jek to or ga ni za to rė Rū ta Vai tie ku tė. – Ge riau 
pa žin ti Af ri ką ir tik tuo met im tis kū ry bos bu vo vie
nas iš kon kur so rei ka la vi mų.“

Žvelg da mi į vai kų pie ši nius ma to me, kas pa si do
mė jo Af ri kos gam tos spal vo mis, žmo nių gy ve ni mo bū du, o kas va do va vo si se no sios 
ani ma ci jos su for muo tais ste re o ti pais apie Bo ni fa ci jaus atos to gas. 

Pro jek to or ga ni za to rė džiau gia si, kad jau nie ji dai li nin kai at krei pė dė me sį ir į glo ba
lias pro ble mas, to kias kaip tin ka mo var to ti van dens trū ku mas, ne pa kan ka mas moks lo 
pri ei na mu mas, mo kyk lų sto ka. 

Dau giau in for ma ci jos – www.fa ce bo ok.com/ubun tu2015.
JūratėJANAVIČIENĖ

LVJC Ry šių su vi suo me ne sky riaus spe cia lis tė

Knyg ne šio die nai
Ute nos Adol fo Ša po kos gim na zi jos bib

lio te ko je or ga ni zuo tas ren gi nių cik las „Nuo 
Knyg ne šių iki Spau dos die nos“. Vy ko po
pie tėsu si ti ki mas „Knyg ne šių ta kais“, ati da
ry ta pa ro da „Žva ke lė ant knyg ne šio ka po“. 
Ren gi niuose da ly va vo Ute nos kraš to ty ros 
mu zie jaus dar buo to ja Bro nė Juk ne vi čie nė. 
Ji gim na zis tams pa pa sa ko jo apie knyg ne
šių veik lą, pa ro dė la bai se nas, „graž dan ka“ 
pa ra šy tas kny gas. Knyg ne šys tė – Lie tu vos 
is to ri jos frag men tas, ku rį UNES CO 2004 m. 
įver ti no kaip uni ka lų ir ne tu rin tį ati tik mens.

„Vi si ma no kū ri niai – tar si ma no vai kai“, – sa
ko dai li nin kė RamutėPaulikaitė, kal bė da ma 
apie pa ro do je eks po nuo ja mus ta py bos dar bus 
„Dvy li ka“.

Ra mu tės po lin kis į kū ry bą at si sklei dė vai kys tė je. 
Bū da ma pen kio li kos ji įsto jo į tuo me ti nę Tel šių 
aukš tes ni ą ją tai ko mo sios dai lės mo kyk lą, įgi jo 
tri ko ta žo me ni nio kon stra vi mo ir mo de lia vi mo 
spe cia ly bę. Vė liau Šiau lių uni ver si te te bai gė dai
lės ir di zai no ba ka lau ro stu di jas, įgi jo mo ky to jo 
kva li fi ka ci ją.

Pir mą ją sa vo dar bų pa ro dą jau no ji me ni nin kė 
su ren gė 2000 m. gim to jo Skuo do vie šo jo je bib
lio te ko je. De šimt me tų Kau ne gy ve nan ti ir pe da
go gi nį dar bą dir ban ti mo te ris džiau gia si ga lė da ma 

puo se lė ti kū ry biš ku mą ir eks po nuo ti dar bus. Juo se vy rau ja ryš kios spal vos, kon tras tai. 
R. Pau li kai tė ne sle pia, kad daž nai pa si duo da spon ta niš ku mui ir ta po tik ta da, kai bū na 
lai min ga. Ta čiau ne ver ta ieš ko ti slap tų sim bo lių ar ko dų, ku riuos dai li nin kė „už ra ki no“ 
sa vo kū ri niuo se. Au to rė kvie čia kiek vie ną iš mū sų tap ti jos dar bų ben dra au to riais ieš kant 
sa vo pra smių, reikš mių, jos pa tir ty se at pa žįs tant sa vą sias... 

Pa ro da Kau no pe da go gų kva li fi ka ci jos cen tre, II aukš te, veiks iki ge gu žės 11 d. dar bo die no mis 8–17 val.

ZitaVERBICKIENĖ
Me to di nin kė 

pa ro da „dvy li ka“ 
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Ko vo 16 d. mo ki niai da ly va vo ra šy bos 
kon kur se, ku rio tiks las – iš rink ti raš tin giau sią 
moks lei vį. Bu vo dik tuo ja mas Bro niaus Ra
dze vi čiaus, mū sų kraš tie čio, teks tas. Pir mą ją 
vie tą lai mė jo Au re li ja Kli ma šaus kai tė. Ant
rą ja vie ta da li jo si Ro ber ta Či žai tė ir Si mo na 
Stun džy tė. Tre či ą ją vie tą už ėmė Do vy das 
Ka bi šaus kas. Svei ki na me raš tin giau sius.

KarolinaBIELIAUSKAITĖ


