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Birželio2d.LR Sei mo ple na ri nia me po sė dy je pri sie ku si ir dar bą pra dė ju si švie ti mo 
ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė su si ti ki me su Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
ko lek ty vu kal bė jo: „Ti kiu mū sų ko man da, čia dir ban čiais žmo nė mis. Ti kiu, kad kar tu 
nu veik si me daug dar bų, nors lai ko ir ma žai. Švie ti mas man vi są lai ką bu vo ir yra pir
mo ji, svar biau sio ji par ti ja. Iki šiol dir bau ir dirb siu tik švie ti mui. Tai pa ti svar biau sia 
Lie tu vos sri tis.“

Mi nist rė iš var di jo to les nio dar bo pri ori te tus: pa keis ti ben dro jo ug dy mo fi nan sa vi mo 
me to di ką, per ei nant nuo mo ki nio krep še lio prie kla sės krep še lio – nau ja tvar ka leis tų 
kai muo se ir ma žuo se mies te liuo se iš lai ky ti mo kyk las; už tik rin ti Lie tu vos Res pub li kos 
Kon sti tu ci jos 41 straips nio vyk dy mą – kad vi si jau nuo liai no rė tų ir tu rė tų ga li my bes 
lik ti stu di juo ti Lie tu vo je; ga ran tuo ti sklan dų Vy riau sy bės pro gra mos įgy ven di ni mą.

„Dirb da mi ir ieš ko da mi ge riau sių spren di mų, sis te min gai ben dra dar biau si me su so
cia li niais part ne riais“, – pa brė žė mi nist rė.

Birželio3d.Švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė lan kė si Vil niaus Vla dis
lo vo Si ro kom lės vi du ri nė je mo kyk lo je, su si ti ko su mo kyk los ben druo me ne ir Lie tu vos 
len kų rin ki mų ak ci jos at sto vais. 

„At vy kau, kad pa ti pa ma ty čiau, kaip gy ve na tau ti nių ma žu mų mo kyk los. Esu nu si
tei ku si ge ra no riš kai pa dė ti iš spręs ti pro ble mas, ku rių dėl vie nų ar ki tų prie žas čių lai ku 
ne spren dė sa vi val dy bė. Tu ri me su pras ti, kad mo kyk lų tin klą tvar ko ir spren di mus pri ima 
sa vi val dy bės“, – kal bė jo mi nist rė.

Pir mie ji švie ti mo ir moks lo mi nist rės 
Aud ro nės Pit rė nie nės dar bai

A. Pit rė nie nė pa brė žė, kad vie nin te lis ke lias į kon struk ty vius 
spren di mus yra dia lo gas, o ne strei kas ar ki ta vie ša ak ci ja, į ku
rią įtrau kia mi ir vai kai. Su tar ta dar kar tą per žiū rė ti sa vi val dy bių 
teik tus spren di mus dėl mo kyk lų ak re di ta ci jos, taip pat ir dėl 
Vil niaus V. Si ro kom lės mo kyk los ga li my bių tap ti ka ta li kiš ko 
ug dy mo sis te mos ele men tus įgy ven di nan čia gim na zi ja.

Mi nist rė už tik ri no, kad ne bus grįž ta at gal tvar kant mo kyk lų 
tin klą ir vi soms sa vi val dy bėms, vi soms mo kyk loms ga lio ja 
vie no di tei sės ak tai. Va do vau jan tis 2011 m. pri im ta Švie ti mo 
įsta ty mo nuo sta ta, iki 2015 m. rug sė jo 1 d. vi sos vi du ri nės mo
kyk los tam pa ke tur me tė mis gim na zi jo mis, pro gim na zi jo mis ar ba 
pa grin di nė mis mo kyk lo mis. Va di na mo sios „il go sios“ gim na zi
jos (nuo 1 iki 12) kla sės ga li veik ti tik vie to vė se, kur yra vie na 
mo kyk la. Mies te to kios gim na zi jos ga li iš lik ti įgy ven di ndamos 
ga biems mo ki niams skir tas spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties ar ba 
sa vi tos pe da go gi nės sis te mos ele men tus tu rin čias pro gra mas.

Tą pa čią die ną mi nist rė A. Pit rė nie nė pa tvir ti no gim na zi jos 
sta tu są Vil niaus So fi jos Ko va lev ska jos vi du ri nei mo kyk lai ru sų 
mo ko mą ja kal ba ir Vil ni jos kraš to mo kyk loms len kų mo ko mą ja 
kal ba: Bui vy džių, Mic kū nų, Bez do nių Ju li jaus Slo vac kio vi du
ri nėms mo kyk loms.
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Aud ro nė Pit rė nie nė Vil niaus vals ty bi nia me 
pe da go gi nia me ins ti tu te (da bar – Lie tu vos edu
ko lo gi jos uni ver si te tas) įgi jo bio lo gi jos mo ky to jos 
spe cia ly bę. 2004 m. Klai pė dos uni ver si te te ap
gy nė edu ko lo gi jos ma gist ro kva li fi ka ci nį laips nį. 
Dės tė, dir bo Skuo do  r. sa vi val dy bės Švie ti mo 
sky riu je, taip pat va do va vo ke lioms mo kyk loms. 
A. Pit rė nie nė bu vo Klai pė dos kraš to mo kyk lų kon
sul tan tė, ve dė se mi na rus. 2009–2010 m. – Skuo
do r. sa vi val dy bės Mo sė džio se niū ni jos se niū nė. 

Nuo 2012 m. ėjo Sei mo Švie ti mo, moks lo ir 
kul tū ros ko mi te to pir mi nin kės pa rei gas.

Dar bo par ti jos na rė nuo 2003 m.

Birželio11d.Moks lo me tai ne il gės. „Su si ti kau su mo ki nių ir pe da go gų or
ga ni za ci jo mis, mo kyk lų ben druo me nė mis, so cia li niais part ne riais – vi si be veik 
vien bal siai pa si sa ko už to kią moks lo me tų truk mę, ko kia yra da bar“, – sa ko 
švie ti mo ir moks lo mi nist rė.

Pa sak mi nist rės A. Pit rė nie nės, šiuo me tu ne sa me tin ka mai pa si ren gę moks lo 
me tų il gi ni mui. „Prieš il gi nant moks lo me tus rei kia nu ma ty ti kon kre čius dar bus, 
tiks liai su pla nuo ti, ko kios ug dy mo veik los tu rė tų bū ti įgy ven di na mos kon kre čio je 
mo kyk lo je, ko kios bus rei ka lin gos pa pil do mos prie mo nės, iš tek liai. Taip pat la bai 
svar bu pa dė ti mo ky to jams tam pa si reng ti. Tu rė tu me at si žvelg ti ir į eg za mi nų tvar
ka raš čius, kad jie ne truk dy tų ug dy mo pro ce sui mo kyk lo se“, – pa žy mi mi nist rė. 

Pa sak A. Pit rė nie nės, anks tes nis spren di mas pra tęs ti moks lo me tus bu vo pri im tas 
sku bo tai, ne bu vo tin ka mai pa si reng ta nau jos tvar kos įgy ven di ni mui.

Pa reng ta pa gal ŠMMKomunikacijosskyriausinf.
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„Švie ti mAs ne gA li su sto ti...“

NMVA di rek to riusGražvydasKaza- 
kevičius kon fe ren ci jos da ly viams pa sa
ko jo apie ke lio nę ge ros mo kyk los link. 
ES pro jek to įgy ven di ni mas tru ko tre
jus me tus. Prie pro jek to dir bo ne ma žai 
kon sul tan tų, eks per tų, tar pi nin ka vi mo 
spe cia lis tų (fa si li ta to rių), moks li nin kų, 
at sto vau jan čių dau gy bei pro jek to me tu iš
ryš kė ju sių nau jų veik lų. Apie 7 tūkst. švie
ti mo dar buo to jų vie naip ar ki taip įvai riais 
vaid me ni mis ir lyg me niu pri si dė jo prie 
šio pro jek to įgy ven di ni mo, siū lė idė jas 
mo kyk lai, kla sei, sa vi val dy bei. „Da vė me 
tam tik rus įran kius, tam tik rą me džia
gą ir kiek vie no as me ni nis rei ka las, kiek 
jis tuo pa si nau dos, – kal bė jo agen tū ros 
va do vas. – Te zė „Ge ros mo kyk los link“ 
pri me na Ru bi ko ku bą, ku ris, ma nau, iliust
ruo ja ge rą mo kyk lą, ar ba, dar iš ra din giau 
pa sa kius, ge ros mo kyk los įvai rias kom bi
na ci jas, ku rias pats ga li at ras ti. Bai gian tis 
pro jek tui vi suo met ky la klau si mas – kas iš 
to? Ga liu at sa ky ti, kad liks įvai rių da ly kų. 
Kai ku rie iš jų tę sis, ki ti gal būt lauks ki to 
lai ko. Vi si mū sų ke liai ve da į vie ną tiks
lą – ge ros mo kyk los link.“ 

NMVA Mo ky mų ir iš orės ver tin to
jų ak re di ta vi mo sky riaus me to di nin kas 
EvaldasBakonis tę sė pra dė tą kelionę. 
Iš pra džių, anot pra ne šė jo, at ro dė, kad 
bus la bai leng va. Ką ga li pa sa ky ti žmo
nėms, ku rie vis ką ir taip ge rai iš ma no? 
Vi suo ti nis ži no ji mas ke lia šio kią to kią 
įtam pą, nes be ga lo sun ku at skleis ti ką 
nors nau ja. Lei di ny je „Ge ros mo kyk los 
link“ ne tik ap ra šy tos pro jek to veik los, 
bet ir pa teik tos reikš min gos žy mių žmo
nių – LeonidoDonskio,RimantoŽelvio,
NatalijosNorvilės – įžval gos. Taip pat 
skel bia ma nau din gų prie dų. Pa grin di nės 
veik los: na cio na li nė kom pe ten ci jų ver
ti ni mo me to di ka; mo kyk lų va do vų ir jų 
pa va duo to jų prak ti nės veik los ver ti ni mo 
me to di ka; mo kyk lų va do vų men to rys tės 
pro gra ma ir jos iš ban dy mas; ver ti ni mo 
kon sul tan tų kva li fi ka ci jos to bu li ni mas; 
mo kyk lų kon sul ta vi mo ver tin gos pa tir
ties api ben dri ni mo lei di niai; mo kyk los 
to bu li ni mo part ne rių pa rin ki mas ir veik
los mo de lio iš ban dy mas; ko ky biš kai 
dir ban čių mo kyk lų ska ti ni mo sis te mos ir 
ver ti ni mo mo de lio kū ri mas; ko ky biš kai 
dir ban čių mo kyk lų no mi na ci jos įstei gi
mas ir jų ge ro sios pa tir ties sklai da ir kt. 
Kiek vie ną veik lą trum pai api bū di no jos 
da ly viai – idė jų au to riai, moks li nin kai. 
Kaip pa brė žė kal bė to jai, plė to jant veik
las bu vo re mia ma si pa žan gi ą ja pa sau lio 
prak ti ka. NMVA me to di nin ko nuo mo ne, 

ge ros mo kyk los pa slap tis Ge gu žės pra džio je Vil niu je vy ko tė vų 
ir mo ki nių lū kes čius at spin din tis ren gi
nys – ES pro jek to „Ko ky bės va dy bos stip
ri ni mas ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se 
(mo de lių su kū ri mas)“ vyk dy mo bai gia
mo ji kon fe ren ci ja „Ge ros mo kyk los link“. 
Kon fe ren ci jo je pir mą kar tą aš tuo nioms 
Lie tu vos mo kyk loms su teik ta no mi na
ci ja „Ge ra mo kyk la 2015“. No mi nuo tos 
tos ug dy mo įstai gos, ku rios la biau siai 
ati ti ko „Ge ros mo kyk los kon cep ci jos“ 
nuo sta tas. Ver ti no eks per tai. Ši „Kon
cep ci ja“ pa reng ta vyk dant ES pro jek tą, 
ku rį įgy ven di na Na cio na li nė mo kyk lų 
ver ti ni mo agen tū ra (NMVA). 

„Ge ros mo kyk los kon cep ci ja“ nu kreip ta 
į il gą lai ko tar pį. Švie ti mas ne ga li su sto ti. 
„Ieš ko da mi ge ros mo kyk los es mės žy mė
ji mo žen klų nuo lat mąs tė me apie tai, kas 
pa ra šy ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo 
įsta ty mo pre am bu lė je: „Švie ti mas sa vo 
pa skir tį ge riau siai at lie ka ta da, kai jo rai da 
len kia ben drą ją vi suo me nės rai dą“, – ak
cen ta vo E. Ba ko nis. 

„Du rys At si DA ro“

Taip pa va din ta ant ro ji ren gi nio da lis. 
Kon fe ren ci jos or ga ni za to riai ati da rė „Ge
ros mo kyk los“ du ris ir lei do da ly viams 
pa žvelg ti (te oriš kai), kas yra už jų. „Švie
ti mo nau jie nos“ pra vė rė re a lios ug dy mo 
įstai gos – Kau no Su zu kio pra di nės mo
kyk los, no mi na ci jos „Ge ra mo kyk la 2015“ 
lau re a tės – du ris. Mo kyk los di rek to rė 
DėjaAukštkalnytė kal bė jo: „Ne pa pras tai 
džiu gu, kad bu vo įver tin tos ben druo me nės 
na rių pa stan gos, at kak lus ir kryp tin gas 
dar bas, drą sus ir pa žan gus po žiū ris į švie
ti mą. Eks per tų nuo mo ne, šios no mi na ci jos 
la biau siai nu si pel nė me sa vi tai tai ky da mi 

mo ki nių vi su mi nį ug dy mą, kur da mi edu
ka ci nes erd ves ir jas tiks lin gai nau do da mi, 
taip pat dėl as me ny bės ug dy mo. Ta len tas 
nė ra įgim tas – tai pa grin di nė dr. Shi ni chi 
Su zu kio min tis, ku rią no rė čiau per duo ti. 
Tai mus pa drą si na. Kiek vie nas vai kas ga li 
džiaug tis pa žan ga ei da mas sa vo rit mu.“ 
Su zu kio mo kyk los va do vei pa tei kė me 
ke le tą klau si mų.

Vai ko ug dy mo „vy riau siuo ju so di nin ku“ pa si
rin ko te ja po nų pe da go gą, moks li nin ką, smui ki
nin ką dr. Sh. Su zu kį ir jo me to dą. Ko dėl? 

Su zu kio me to das yra pri tai ko mas bet 
ku rio je gy ve ni mo sri ty je, jo ug dy mo 
fi lo so fi ja nė kiek ne pri me na moks li nių 
trak ta tų. Su zu kio me to das – pa pras tai 
iš dės ty tas ver ty bių ir prin ci pų ap ra šas, ku
riuo re mian tis ga li ma iš(si)ug dy ti aukš to 
ly gio ge bė ji mus. Mo ky da ma sis ne bėk, bet 
ir ne su stok – nė ra ži no miau sias dr. Sh. Su
zu kio tei gi nys. Tačiau dauguma pe da go gų 
pa sa kys, kad kas dien jį vartoja. Deja, vai
kai vis tiek neišmoksta. Su zu kio me to das 
tai ko mas la bai in di vi du a liai, at si žvel giant 
į kiek vie no vai ko mo ky mo si ypa tu mus ir 
įtrau kiant tė vus. Ne su sto ja me ir ta da, kai 
mo ky tis mums tam pa taip įpras ta, kaip 
ap si reng ti ar su si šu kuo ti. 

Autoriaus nuotraukos
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„eg zis tuo jA to bu lAs me to DAs“ 

Sh.  Su zu kio me to das pa va din tas „Mo ti nos 
kal ba“. Kuo pa grįs ta ši idė ja?

Šis me to das dar va di na mas ta len tų ug
dy mo me to du. Me to do au to rius į kas die nį 
reiš ki nį pa žvel gė kiek ki taip: net la bai ma
ži vai kai sklan džiai šne ka gim tą ja kal ba. 
Jei gu vi si vai kai iš moks ta sa vo ma mos 
kal bą, va di na si, eg zis tuo ja to bu las me to
das, ku rį tai kant kiek vie nas žmo gus ga li 
įsi sa vin ti bet ku rį da ly ką taip pat ge rai, 
kaip ben drau ti gim tą ja kal ba. Lie ka ras ti 
es mi nius me to do prin ci pus ir pra dė ti juos 
tai ky ti prak tiš kai. Tai dr. Sh. Su zu kis ir 
pa da rė. Vi są sa vo il gą gy ve ni mą jis mo kė 
ki tus. Šiai veik lai dak ta ro skir ta ener gi ja 
neiš si sklai dė iki šiol: me to das plin ta pa
sau ly je ir ga li ma tik džiaug tis, kad Lie tu
vo je jau už au go Su zu kio ug dy mo fi lo so fi ja 
ug dy ti vai kai, ku rie sėk min gai stu di juo ja 
aukš to sio se mo kyk lo se.

Ko kia Su zu kio me to do es mė?
Pir miau sia rei kė tų įsi są mo nin ti, kad ta

len tas nė ra įgim tas. An tra, bū ti na im tis vi
sų įma no mų da ly kų, kad ge bė ji mai aug tų. 
Vai ką tu ri me pra dė ti la vin ti kiek įma no ma 
anks čiau, taip pat kas dien, tėvams ir mo
kytojams kartu aptariant, kar to ti iš mok tus 
da ly kus. Pa si sten ki me ne ro dy ti nu si vy li
mo, jei gu vai kui ne pa si se ka, nuo lat jį pa
gir ti. Vie nu me tu rei kė tų mo ky ti tik vie no 
žings ne lio, su kur ti mo ky mui si pa lan kią 
ap lin ką, pa si rū pin ti vi so mis rei kia mo mis 
prie mo nė mis. Sėk min gą vai ko mo ky mą si 
le mia di džiu lis su au gu sių jų, ypač šei mos 
na rių, dė me sys. Dr. Sh. Su zu kis pri me na: 
jei mei lė besąlygiška – vis kas įma no ma; 
kuo ma žes ni vai kai – tuo pro fe sio na les
nis ug dy mas jiems tu ri bū ti tei kia mas. 
Su zu kio mo kyk los mo ky to jo stip ry bė – 
ge bė ji mas dirb ti su la bai ma žais vai kais, 
pa mo ko se da ly vau jant tė vams.  

Jū sų mo kyk lo je daug dė me sio ski ria ma vai ko 
mu zi ki niams ge bė ji mams at skleis ti. Iš ei tų, kad į 
šią ug dy mo įstai gą ga li at ei ti ne bet ku ris vai kas?

Bet ku ris. At ran ka, ly giai, rei tin gai ir 
ki to kie rū šia vi mai pa neig tų pa čią Su zu
kio me to do es mę: kiek vie nas vai kas ga li 
iš mok ti ir pa siek ti aukš tą ly gį. Ga li me drą
siai teig ti, kad ne ski ria me jo kio dė me sio 
mu zi ki niams ge bė ji mams. Kiek vie nas vai
kas juos tu ri, jei gu yra svei kas (ar be veik 
svei kas). Mo kyk lo je klau so mės mu zi kos 
įra šų, su da ro me są ly gas lan ky ti in di vi du
a lias in stru men to ir an sam blių pa mo kas, 
per ben dras mu zi kos pa mo kas dai nuo ja me 
ir gro ja me Sh. Su zu kio re per tu a ro kū ri nius 
iš il gi ne flei ta, klau so mės drau gų kon cer tų 
ir pa tys kon cer tuo ja me bent du kar tus per 
me tus (Ad ven to ir Pa va sa rio ka me ri niuo se 
kla sių kon cer tuo se). Vai kas net ne su si mąs
to, ar jis yra ga bus mu zi kai – jis tie siog 
dai nuo ja ir gro ja lyg šne ku čiuo tų si gim tą ja 
kal ba. Jei gu vai kas švep luo ja, mo kyk lo je 
su juo dir ba lo go pe das. 

lAi min gAs mo ky to jAs – 
lAi min gAs vAi kAs

Ko kio am žiaus vai kai ug do mi Su zu kio mo
kyk lo je?

Mo kyk los veik la grin džia ma Lie tu vos 
Res pub li kos švie ti mo įsta ty mu. Į anks ty
vo jo mu zi ki nio ug dy mo gru pes pri ima mi 
kū di kiai nuo 2–3 mėn., į anks ty vo jo ug
dy mo – nuo pu sės me tu kų, kai vai kai jau 
ge ba ke lioms se kun dėms kon cen truo ti 
žvilgs nį į ro do mą ob jek tą, bet dar nė ra 
pra ra dę įgim to grie bi mo įgū džio ir ga li 
iš lai ky ti ran ky tė se skir tin gos fak tū ros ar 
gar so žais lus. Ug dy mas, anot dr. Sh. Su
zu kio, tu ri pra si dė ti daug anks čiau nei 
vai kai pra de da at sa ki nė ti į už duo da mus 
klau si mus. To dėl mo kyk lo je grie žian tys 
smui ku ar skam bi nan tys pia ni nu tri me čiai 
ar ke tur me čiai nė ra re te ny bė: jie bu vo ug
do mi nuo kū di kys tės.

Ko kius ne stan dar ti nius rei ka la vi mus ke lia te 
mo ky to jui?

Ne tu riu nė vie no ypa tin go rei ka la vi mo 
mo ky to jui, nes ne ti kiu dar bo pa gal darb da
vio rei ka la vi mus efek ty vu mu. Pe da go gas 
tu ri mo kė ti dirb ti su įvai raus am žiaus vai
kais, ge bė ti pri tai ky ti už duo tis pa gal jų in
di vi du a lias sa vy bes. Pa mo ko je vi si pri va lo 
ne tik dirb ti – veik los tu ri bū ti įdo mios. 
Jei gu rei kė tų vai kus ir mo ky to jus api bū
din ti vie nu žo džiu, la biau siai tik tų žo dis 
„be si šyp san tys“. Dau gu ma vai kų ne tel pa 
sa vo kai ly je, klau sia: „Ką ge ro su gal vo
si me šian dien?“ Jei gu mo kyk lo je no ri me 
ma ty ti lai min gą vai ką, tu ri me ro dy ti jam 
ge rą pa vyz dį – lai min gą mo ky to ją. 

Kuo ypa tin gos in di vi du a lios in stru men to 
pa mo kos? 

Pri va lo mas tė vų da ly va vi mas. Tė vų 
na mų dar bas – įjung ti vai kui mu zi kos 
įra šą, kad na muo se ir gi vy rau tų ug do mo ji 
ap lin ka. Kar tu su mo ky to ju vai kai pa da ro 
tai, ko iš jų no ri me, ir vis ką pa mirš ta po 
kelių minučių. Tė vų pa rei ga – pri min ti, 
ko pra šė mo ky to jas. Ir ne pa varg ti kar to ti. 
In di vi du a lio se pa mo ko se tė vai tu ri uni ka
lią ga li my bę ste bė ti sa vo vai ką, jo el ge sio 
ypa tu mus, emo ci nes re ak ci jas, mo ky mo si 
sti lių. Taip pat iš mok ti ska tin ti tei gia mas 
ir ig no ruo ti ne igia mas sa vy bes. Kar tais 
rei kia pa dė ti mo ky to jui, kar tu ap tar ti, kas 
bū tų veiks min giau. Tai gi in di vi du a lios 
pa mo kos pa de da tė vams, mo ky to jams, 
vai kams ge riau vie niems ki tus pa žin ti 
da ly ki nė je ap lin ko je. Ir la bai daž nai ši 
pa tir tis nu ste bi na vi sus da ly vius.

Daž nai ren gia te su zu kie čių re či ta lius įvai rio se 
švie ti mo ir kul tū ros įstai go se. Ma ži vai kai gro ja 
ka me ri niuo se kon cer tuo se, įvai rios su dė ties 
an sam bliuo se... 

Su zu kio me to das ne ska ti na kon ku ren
ci jos – jis puo se lė ja ben dra dar bia vi mą. 
To dėl da ly vau ti kon kur suo se, ku riuo se 
iš ren ka mi pir mos, ant ros ir tre čios vie tos 

lai mė to jai, mums nė ra di de lis pra na šu
mas ar sie kia my bė, nes ki ti lie ka ne pa
ste bė ti. Į mu zi kos mo ky mą si žvel gia me 
spe ci fiš kai: mu zi ka pa de da la vin ti pro tą, 
kū ną ir jaus mus. Tai gy ve ni mo įgū džiai, 
net gi kom pe ten ci jos. Ne jau gi ga li ma jas 
įver tin ti pir ma ar an tra vie ta? Mo kyk los 
in ter ne ti nia me pus la py je vi si mū sų mo
ki nių lai mė ji mai skel bia mi ne tam, kad 
iš skir tu me ge riau sius, bet kad ga lė tu me 
sek ti ge riau siais pa vyz džiais. No mi na ci jų 
ne re tai bū na tiek, kiek ir da ly vių. Mu zi kos 
kon kur se ga li ma iš si skir ti kū ry bin gu mu, 
iš ra din gu mu, ori gi na liu at li ki mu, sub
ti liau siu gar su, kul tū rin gu mu ir t. t. Jau 
ant ro je kla sė je vai kai pa žįs ta pra lai mė ji mo 
kar tė lį. Jei tik įma no ma, sten gia mės to kių 
si tu a ci jų iš veng ti.

vAi kAs ir Ar ti mo ji AP lin kA

Ar ben dras tė vų ir vai kų mu zi ka vi mas ne virs ta 
šei mi niais kon cer tais?

Sa vai me su pran ta ma, virsta. Kar tais ir 
pla tes niu mas tu: šei ma pa kvie čia į sve čius 
ke lis kla sės drau gus ne švęs ti gim ta die nį, 
kaip įpras ta, o kar tu mu zi kuo ti. Tai vyks ta 
spon ta niš kai ir be jo kio mo kyk los įsi ki ši
mo. Jei gu žmo nėms sma gu bū ti kar tu, bet 
ko kia dings tis tam yra ge ra. Mu zi ka vei kia 
kaip pa pil do mas pa ska ti ni mas bū ti kar tu. 
Tai – nuo sta bu!

Smui ki nin kas Sh. Su zu kis itin daug reikš mės 
tei kė ar ti ma jai vai ko ap lin kai...

Vie na žy miau sių dr. Sh. Su zu kio sen ten
ci jų: „Žmo gus yra sa vo ap lin kos sū nus“. 
Pa sak jo, vai kas ne ga li įgy ti ge bė ji mų ir 
įgū džių iš nie kur ki tur – tik iš su au gu
sių jų, prak ti kuo jan čių tuos įgū džius jo 
ap lin ko je. Vai ko ga li my bės pri si tai ky ti 
prie ap lin kos – be ri bės. Kny go se „Ug dy ti 
mei le“, „Žmo gus ir jo ta len tas“ ap ra šy tas 
ne vie nas įvy kis, iliust ruo jan tis šią min tį. 

Pa sė tą grū dą rei kia už au gin ti. Ar sie kia te tap ti 
Su zu kio pro gim na zi ja ar gim na zi ja? 

Tė vai la bai no rė tų, kad vai kai to liau 
mo ky tų si mū sų mo kyk lo je, bent kol baig tų 
pro gim na zi ją. Mo ky to jų ko lek ty vas kar
tais pa sva jo ja apie šią ga li my bę, bet plėt rai 
ne tu ri me pa tal pų. To dėl sten gia mės da ry ti 
tai, ką ga li me – pa leis ti į gy ve ni mą smal
sius, pro tin gus, kū ry bin gus ir kul tū rin gus 
pra di nu kus. 

KonferencijosmetuNacionalinėsmo
kyklų vertinimo agentūros direktorius
G.Kazakevičiusiškilmingaipranešė,kad
nominacija„Geramokykla2015“taippat
suteiktašiomsmokykloms:AlytausŠalti
nių irJonavosr.Bukoniųpagrindinėms
mokykloms,Kauno„Santaros“,Klaipėdos
„Ąžuolyno“irRaseiniųr.ViduklėsSimo
noStanevičiausgimnazijoms,Panevėžio
„Vyturio“progimnazijai ir ŠilutėsŽibų
pradineimokyklai.

JuozasŽINELIS
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Pas ta ruo ju me tu vis dau giau kal ba ma 
apie gam ti nės ap lin kos svar bą vai kų pa
ži ni mo kom pe ten ci jos plė to tei bei apie 
mo kyk los ap lin kos, kaip edu ka ci nės 
erd vės, reikš min gu mą mo ki nių ug dy mui. 
Mo kyk los kie mas – tai gam ti nė erd vė, 
ku rio je mo ki niai ga li vyk dy ti prak ti nes 
už duo tis, pa lies ti, pa ty ri nė ti, ste bė ti kie me 
esan čius ob jek tus. 

Tai gi Vil niaus Fi la re tų pra di nės mo kyk
los kie me vi sos ben druo me nės pa stan go
mis įkū rė me den dro lo gi nį ta ką. Den dro
lo gi ja – tai bo ta ni kos moks lo ša ka, ti rian ti 
me džių ir krū mų mor fo lo gi ją, ana to mi ją, 
sis te ma ti ką bei eko lo gi ją. Bo ta ni kos so
duo se, gam ti niuo se ir mies to par kuo se 
ku ria mi den dro lo gi niai ta kai, ku riuo se 
vi suo me nė su pa žin di na ma su to je vie to je 
au gan čiais me džiais bei pa tei kia ma įvai
ria pu sė in for ma ci ja.

Vil niaus Fi la re tų pra di nės mo kyk los 
te ri to ri jo je su kur ta gam ti nė edu ka ci nė 

gam ta ša lia mū sų

erd vė svar bi plė to jant mo kyk los ben druo
me nės gam ti nio ir ap lin ko sau gi nio pa ži
ni mo kom pe ten ci ją bei Vil niaus mies to 
gy ven to jų gam ti nes ži nias. Ši edu ka ci nė 
erd vė didina mo kyk los ben druo me nės bei 
mies to gy ven to jų gam ti nį in for muo tu mą, 
kū ry biš ku mą ir ini cia ty vu mą, su tei kia 
prak ti nių ži nių apie juos su pan čią ap lin
ką, no rą gi liau ją pa žin ti, ug dy ti ak ty vią, 
pi lie tiš ką, eko lo giš kai mąs tan čią vi suo
me nę. Ska ti na mo kyk los ben druo me nės 
bei mies to gy ven to jus ak ty viai do mė tis ir 
rū pin tis ap lin kos ko ky be. Ug do vai kų, jau
ni mo ir ki tų am žiaus gru pių as me nų svei ką 
gy ve ni mo bū dą ir ku ria saugią ap lin ką 
mies te. Kei čia var to to jiš kas nuo sta tas, 
ska ti na vi suo me nę ne lik ti abe jin gą gam
tai, kraš to vaiz džiui ir bio lo gi nei įvai ro vei 
da ro mai ža lai, są mo nin gai ir at sa kin gai 
veik ti, tau so ti sa vi tą Vil niaus kraš to vaiz
dį, rū pin tis gam tos ver ty bėmis ir pa vel du, 
su pa žin din ti su tuo mies to sve čius.

Ša lia mo kyk los tarps tan tys me džiai 
ir krū mai yra tin ka mi ty ri nė ti gam ti niai 
ob jek tai. Įkur tas pa žin ti nis den dro lo gi nis 
ta kas pa de da su si pa žin ti su kie me au gan
čių me džių ir krū mų rū ši mis. Mo kyk los 
ban do ma ja me skly pe mo ki niai so di na 
nau jus au ga lus. Pa sau lio pa ži ni mo pa mo
kos vyks ta na tū ra lio je edu ka ci nė je erd vė
je. Mo ki niai sa vo pa ste bė ji mus, ty ri mus 
ap ra šo mo ky to jų dar bo gru pės su kur ta me 
už duo čių są siu vi ny je „Lau ko už ra šai“. 

Mo ki nių gam to ty ros dar bai, pra ne ši mai 
spaus di na mi me to di nia me lei di ny je, ku ris 
vie ši na mas pra di nių kla sių gam ta moks li
nė se kon fe ren ci jo se „Gam ta ša lia mū sų“. 
Šį ren gi nį nuo 2006 m. su dar bo gru pe 
ko or di nuo ja pra di nių kla sių mo ky to ja 
eks per tė Jur gi ta Bla žie nė. Šiais me tais, 
mi nė da mi gam ta moks li nės kon fe ren ci
jos 10me tį, į ren gi nį pa kvie tė me įvai rių 
gam tos moks lų sri čių moks li nin kų, ku rie 
pra plė tė mo ki nių ži nias apie mus su pan čią  
ap lin ką.

NijolėMALINAUSKIENĖ
Vil niaus Fi la re tų pra d. m-klos di rek to rė

vil niaus Fi la re tų pra di nės 
mo kyk los pa tir tis

gam ti nės erd vės vai kų pa ži ni mo kom pe ten ci jos plė to tei

Pra di nių kla sių mo ki niai yra la bai 
smalsūs, do mi si juos su pan čia ap lin ka. 
Vai kams ky la daug įvai rių klau si mų ste
bint gam tą, fi zi ki nius reiš ki nius, ta čiau 
mo kyk lo se gam tos moks lams ski ria ma 
ne pa kan ka mai lai ko. Pra di nių kla sių mo
ky to jai ne tu ri ga li my bių nau do ti ati tin ka
mas prie mo nes ty ri mams, to dėl pa si tel kia 
tik va do vė lius. Pa ste bi ma, kad mies te 
gy ve nan tys pra di nių kla sių mo ki niai pa
žįs ta ma žiau au ga lų, re čiau su si du ria su 
jų au gi ni mu.

Sie kiant pa ska tin ti tiek mo ki nius, tiek 
mo ky to jus dau giau dė me sio skir ti gam
ta moks li niam ug dy mui, Vil niaus Fi la re tų 
pra di nė je mo kyk lo je 2006 m. pir mą kar tą 
bu vo su reng ta Vil niaus mies to pra di nių 
kla sių mo ki nių gam ta moks li nė kon fe ren
ci ja „Gam ta ša lia mū sų“. 2006–2011 m. 
or ga ni zuo ta kon fe ren ci ja bu vo skir ta Vil
niaus mies to pra di nių kla sių mo ki niams, 
o nuo 2012 m. ji ta po res pub li ki ne. Ši 
kon fe ren ci ja kiek vie nais me tais su kvie
čia bū rį pra di nu kų iš įvai rių ša lies vie tų, 
ku rie do mi si juos su pan čia gam ta, ša lia 
vyks tan čiais pro ce sais, gam tos moks lais. 
Kon fe ren ci ja „Gam ta ša lia mū sų“ ska ti na 
do mė tis mus su pan čia gy vą ja ir ne gy vą ja 
gam ta bei ap lin ka, plė to ja vai kų už im
tu mą, ten ki na jų sa vi raiš kos po rei kius 
at lie kant ban dy mus, ste bė ji mus, ty ri mus, 

gam ta moks li nio ug dy mo pa tir tis

eks pe ri men tus. Šio ren gi nio tiks las – for
muo ti mo ki nių pa ži ni mo, kū ry biš ku mo, 
so cia lu mo ir mo ky mo si mo ky tis kom pe
ten ci jas, ska tin ti ga bius mo ki nius už si im ti 
juos do mi nan čia veik la, kvies ti pra di nių 
kla sių mo ky to jus da ly tis ge rą ja pe da go gi
ne pa tir ti mi, kar tu ieš ko ti nau jų pa sau lio 
pa ži ni mo ir ki tų mo ko mų jų da ly kų in teg
ra ci jos ga li my bių.

Gam ta moks li nė se kon fe ren ci jo se ty ri
nė ja mos šios gam tos moks lo tu ri nio sri tys 
(va do vau jan tis Pra di nio ir pa grin di nio ug
dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir
tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir 
moks lo mi nist ro įsa ky mu 2008 m.): aug
me ni ja, gy vū ni ja (bio lo gi ja); ast ro no mi ja, 
me te o ro lo gi ja, ge o lo gi ja (že mės moks las); 
che mi nių me džia gų įta ka / po vei kis au
ga lams ar gy vū nams (che mi ja); fi zi ki niai 
reiš ki niai (fi zi ka); ap lin ko sau ga; svei ka 
gy ven se na (žmo gaus sau ga ir svei ka ta); 
eko lo gi ja; ap lin ko ty ra; že mės ūkis ir kt. 
Mo ki niai ga li pa si rink ti skir tin gas gam
ta moks li nio ug dy mo for mas: ste bė ji mą, 
ty ri mą, ban dy mą, eks pe ri men tą, duo me nų 
ar in for ma ci jos pa ieš ką ir ap do ro ji mą. 

Daž niau si mo ki nių ty ri nė ji mo ob jek
tai – aug me ni ja ir gy vū ni ja. Tai su pran
ta ma, nes pra di nio ug dy mo pro gra mo je 
tam ski ria ma dau giau sia lai ko ir pa mo kų. 
Pa kan ka mai daž nai ty ri nė ja ma ir che mi

nių me džia gų įta ka / po vei kis au ga lams ar 
gy vū nams (che mi ja). Ma žiau siai mo ki nių 
do mi si fi zi ki niais reiš ki niais.

Or ga ni zuo da ma kon fe ren ci jas pa ste bė
jau, kad mer gai tės la biau do mi si aug me
ni ja, o ber niu kai – gy vū ni ja. Ber niu kams 
įdo mes ni fi zi ki niai reiš ki niai, o che mi ja 
pa tin ka vi siems. Reiš kia, mo ky to jas pa
mo ko se tu rė tų pa kan ka mai dė me sio skir ti 
įvai rioms gam tos moks lo sri tims – taip 
mo ki niai ga lės ug dy ti ge bė ji mus. Pri im
da mi da ly vius iš ki tų mies tų, ste bė jo mės 
mo ki nių no ru pri sta ty ti sa vo ty ri mus 
ben dra am žiams. Ta čiau ne vi si mū sų mo
kyk los mo ki niai ga lė jo klau sy ti pra ne ši mų 
ar da ly vau ti kon fe ren ci jo je, ne vi si bu vo 
įtrauk ti į gam ta moks li nes veik las.

Atsakingas ketvirtoko Pauliaus Čiūtos pranešimas
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Moks li nin kai – pra di nu kams

Pasinerti į žemės gelmes. Geologo Juozo Mockevičiaus vaikai klausėsi sustoję ratu

Radiotechnikas Dainoras Rutkauskas aiškino apie radijo bangas

VU docentė dr. Ingrida Prigodina-Lukošienė į mokyklą atvyko su visa laboratorija

Fizikas prof. Artūras Jukna su pradinukais kalbėjosi kaip su studentais

Aktyvi chemikės Reginos Kaušienės pamoka – chemija įdomi visiems

Dendrologiniame take ketvirtokai sodina pušį, ją bus galima stebėti

Trečiokai pristato dendrologinio tako medžių diagramą
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kon Fe ren ci jA, PA kei tu si sA vo 
„vei Dą“

Šie met mo kyk lo je vy ku si de šim to ji 
gam ta moks li nė kon fe ren ci ja „Gam ta ša  
lia mū sų 2015“ buvo kiek kitokia nei 
įprastai. No rė jau pa ska tin ti mo ky to jas su 
sa vo mo ki niais ak ty viau įsi trauk ti į ti ria
mą ją veik lą, su ža din ti ir pa ra gin ti gi lin tis į 
įvai rias gam tos moks lų sri tis. Sie kiau, kad 
kiek vie nas mo ki nys tu rė tų pro gą veik ti, 
tir ti, ste bė ti, at ras ti.

Gam ta moks li nė die na bu vo su skirs ty ta 
į tris da lis. Pir mo je da ly je vi sų kla sių mo
ki niai at li ko pa si rink tus ty ri mus. Pir mokai 
su skai čia vo ir iš ma ta vo eg les, ber žus, kaš
to nus, lie pas mo kyk los den dro lo gi nia me 
ta ke, o tre čių kla sių mo ki niai api ben dri no 
in for ma ci ją ir pa da rė iš va das. 4d kla sės 
mo ki niai sa lė je pri sta tė sa va ran kiš kai 
at lik tus ty ri mus. Vi si no rin tie ji ga lė jo 
klau sy tis pra ne ši mų ir už duo ti klau si mus, 
o ma žes nie ji – pa si mo ky ti. Ket vir to kai 
ty ri nė jo gai vių jų gė ri mų įta ką au ga lų au gi
mui ar žmo gaus or ga niz mui, ste bė jo, kaip 
duo na ap si trau kia pe lė siu, kaip au ga lai 
ran da ke lią į švie są. Jie iš ty rė: ža lias ar 
pa ste ri zuo tas pie nas il giau lai ko si, kuo 
ga li ma iš va ly ti van de nį, kaip žie mą teik ti 
de guo nį po le du gy ve nan čioms žu vims, 
kaip ac tas pa vei kia vir to ir ža lio kiau ši nio 
lukš tą, ko kie elg se nos pa na šu mai bū din

gi kiš kiui, na mi niam triu šiui ir kt. Iš vi so 
bu vo at lik ta 19 ban dy mų. Vi si džiau gė si 
mo ki nių su ge bė ji mu sa va ran kiš kai ir pa
trauk liai per teik ti in for ma ci ją. „Švie sos“ 
lei dyk la įtei kė pra ne šė jams do va nų.

Į an trą gam ta moks li nės die nos da lį 
bu vo pa kvies ti įvai rių gam tos moks lų 
sri čių moks li nin kai, ku rie vai kams skai tė 
pa skai tas. Vi si mo kyk los mo ki niai ga lė jo 
pa si rink ti ir iš klau sy ti po du pra ne ši mus. 
Džiau gia mės su lau kę prof. habil. dr. Ri
man to Ža roms kio, ku ris pa sa ko jo apie  
Bal ti jos jū rą ir lai vy bą, ge o lo go Juo zo 
Moc ke vi čiaus, iš mo kiu sio vai kus iš nau
din gų Lie tu vos iš ka se nų pa da ry ti kal ną. 
Si mo nas Sa a man nas skai tė pa skai tą apie 
ak me nis, doc. dr. In gri da Pri go di naLu
ko šie nė at si ve žė vi są mik ro sko pų la bo ra
to ri ją ir su tei kė pro gą ty ri nė ti dum blius, 
gry bus, mo kė pa si da ry ti pre pa ra tus ir 
juos ste bė ti. Taip pat su lau kė me fi zi kos 
prof. dr. Ar tū ro Juk nos ir elek tro ni kos 
prof. ha bil. dr. Sta sio Vy gan to Au gu čio, 
ku rie pa ro dė įvai rius įren gi nius ir iš aiš
ki no fi zi ki nius reiš ki nius. Šias pa skai tas 
no riai rin ko si ber niu kai. Bio lo gas Vy gan
das Gai na ir che mi kė Re gi na Kau šie nė 
su 1–2 kla sių mo ki niais at li ko įvai rius 
ban dy mus su da žan čiais au ga lais ir mais to 
pro duk tais. Kiek vie nas šio se pa skai to se 
dalyvavęs mo ki nys ga lė jo nu si da žy ti sa vo 
me džia gos skiau tę, at lik ti eks pe ri men tą 
su pie nu ar ke fy ru. Arach no lo gė dr. Ma

ri ja Bi te nie ky tė at vy ko su vo ra gy viais, 
ku riuos vaikai ga lė jo ap žiū rė ti ir su ži no ti 
apie pa čius pa vo jin giau sius, ma žiau sius ar 
di džiau sius vo rus. Mė gė jas ra dio tech ni kas 
Dai no ras Rut kaus kas aiš ki no apie ra di jo 
ban gas. Di de lis mo ki nių bū rys klau sė si 
kli ma to lo gės dr. Aud ro nės Gal vo nai tės, 
ku ri pa sa ko jo apie gam tos reiš ki nius, ir 
or ni to lo go Ma riaus Če pu lio, supažindi
nusio su fo to gra fuo tais re tais Lie tu vos 
paukš čiais, pa skai tų. Džiau gia mės, kad 
mo ki nių tė vai pa dė jo ras ti moks li nin kų 
kon tak tus, be to, vi si kvies tie ji mie lai su
ti ko da ly vau ti.

De šim tą ją gam ta moks li nę die ną „Gam
ta ša lia mū sų 2015“ pir mo kai ir tre čio kai 
pa si da li jo at lik to ty ri mo Den dro lo gi nia me 
ta ke iš va do mis. Pa pil dė me ta ką me džiais, 
ku rių trū ko mo kyk los kie me. 1–2 kla sių 
mo ki niai pa so di no sly vą, o 3–4 kla sių 
mo ki niai – dvi pu šai tes. Ti ki mės, kad šie 
me džiai pri gis ir gy vuos il gai, o vaikai 
ga lės juos at pa žin ti, ste bė ti.

Ap klau sus gam ta moks li nė je die no je da
ly vau sius mo ki nius ir mo ky to jus, pa aiš kė
jo, kad vi siems ši die na la bai pa ti ko, bu vo 
nau din ga ir įdo mi. Vai kai da li jo si įspū
džiais, kal bė jo, kad na muo se taip pat at liks  
ty ri mus, eks pe ri men tuos. Ber niu kai nu
spren dė tap ti fi zi kais... 

JurgitaBLAŽIENĖ
Vil niaus Fi la re tų pra d. m-klos mo ky to ja eks per tė

Be ne gau siau sias mo ki nių bū rys su gu
žė jo į or ni to lo go M. Če pu lio, pa sa ko ju sio 
apie fo to gra fuo tus re tus Lie tu vos paukš
čius, pa skai tą. Pa si tei ra vo me, ko dėl jis su
ti ko da ly vau ti pra di nės mo kyk los su reng
to je gam ta moks li nė je die no je, ko kią re gi 
šios veik los pras mę? Or ni to lo gas at sa kė: 
„Da ly va vau, nes pa kvie tė. O pa kvie tė, 
nes ži no jo, kad už si i mu to kia švie tė jiš
ka veik la – va ži nė ju po vi są Lie tu vą ir 
skai tau vai kams pa skai tas apie gy vū nus. 
Pa nei giu kvai lus nu si sto vė ju sius mi tus, 
kad vil kai bai sūs, o ežiai ėda obuo lius ir 
pan., pa sa ko ju, kad gam to je nė ra ge ruo lių 
ar blo giu kų. Taip pat už si me nu apie sa vo 
po mė gį fo to gra fuo ti gam tą. Šio ren gi nio 
reikš mė yra mil ži niš ka. Mo ki niai tie sio
giai iš sa vo sri ties pro fe sio na lų ir žmo nių, 
ku rie ne šiaip dir ba sa vo dar bą, o jį my li, 
pa si se mia ge riau sių ži nių. Vai kai yra la
bai im lūs, ir taip pa teik ta in for ma ci ja jų 
gal ve lė se nu sės daug il ges niam lai kui.“ 

M. Če pu lio pa klau sė me, ar pa vy ko 
pa siek ti tiks lą, kal bant apie gy vū nus su 
pra di nu kais. Ma rius tei gia, kad jis tie siog 
no rė jo pa pa sa ko ti apie gy vū nus, ku rie 
gy ve na ap link mus, paukš čių rū šis, ku rias 
kas dien ma to me, bet ne vi sas pa žįs ta
me. Pa vyz džiui, ar yra spal vo tų var ni nių 
paukš čių? Ko dėl pe lė da gal vą su kio ja? 

Paukš tį iš plunks nos pa žink!

Kaip šne ka la pė? Kas miš ke lo ja (ne šuo)? 
Koks di džiau sias Lie tu vos paukš tis? Ką 
da ry ti įkan dus an giai? Vai kai ak ty viai 
da ly va vo pa mo ko je, jie at sa ki nė jo į klau
si mus, klau si nė jo pa tys, klau sė si paukš čių 
bal sų ir žiū rė jo nuo trau kas. „Ma nau, kad 
jie tik rai ne ma žai su ži no jo – o tai ir yra 
ma no pa skai tų tiks las“, – tei gė or ni to
lo gas.

Ne ga lė jo me ne pa si do mė ti, ko kį įspū dį 
jam pa li ko vai kai ir ši mo kyk la. M. Če
pu lis pri si pa ži no sa kęs Fi la re tų pra di nės 

mo kyk los di rek to rei, kad vai kai šio je mo
kyk lo je ne re a lūs: „Pa ben dra vęs su mo ki
niais, už si no rė jau pas jus mo ky tis. Vai kai 
tik rai ne ma žai ži no ir siekia naujų žinių, 
jiems vis kas įdo mu. La bai no rė čiau, kad 
bū tų kuo dau giau to kių mo kyk lų.“

Temąplanuojame tęsti.O gal yra ir
daugiautokiųpradiniųmokyklų,tikmes
apiejasnežinome?Tuometparašykite...

ZinaRIMGAILIENĖ

Ornitologas M. Čepulis: paneigiu nusistovėjusius mitus!





9

Ką stu di ja vo te?
Tuo me ti nio Vil niaus vals ty bi nio uni

ver si te to (da bar – Vil niaus uni ver si te tas) 
Fi lo lo gi jos fa kul te te stu di ja vau ro ma nų
ger ma nų fi lo lo gi ją. Bai giau Pa ne vė žio 
5ąją vi du ri nę mo kyk lą, ku rio je an glų 
kal ba bu vo dės to ma nuo 2 kla sės, o tai ta
da bu vo re te ny bė, to dėl, daug ne gal vo ju si, 
pa si rin kau šią spe cia ly bę. 

Kaip anks čiau įsi vaiz da vo te mo ky to jos dar bą 
ir kaip jis Jums at ro do da bar? Ar ne nu si vy lė te?

Man vi sa da bu vo pa vyz dys an glų kal
bos mo ky to jos: ma no pir mo ji mo ky to ja 
Kai šia do rių vi du ri nė je mo kyk lo je – švie
saus at mi ni mo Le o nar da Na va sai tie nė ir 
Pa ne vė žio mo kyk los mo ky to ja. No rė jau 
ir sten giau si nors kiek bū ti į jas pa na ši.

Ar an glų kal ba Jums at ro do ypa tin ga? Kuo ji 
ski ria si nuo ki tų mo kyk lo je mo ko mų dis cip li nų?

Kal bos vi sa da yra ypa tin gos, nes tai ne 
tik nau ji žo džiai ir gra ma ti ka – kal bų mo
ky ma sis ska ti na ben drau ti, pa žin ti ki tas 
ša lis. Tai ža vi, nes kiek vie nas kraš tas tu ri 
sa vo tra di ci jas, is to ri ją ir kul tū rą. Vi sa da 
nau din ga pa ly gin ti su gim tą ja Lie tu va. 
O an glų kal ba yra pa sau lio kal ba, to dėl 
mo ki niai no riai jos mo ko si. Ne ži nau, ar 
tuo rei kia džiaug tis, bet švie ti mas tam pa 
glo ba les nis, to dėl už sie nio kal bai mo kyk
lo je ski ria mas ypa tin gas dė me sys. Be to, 
kom piu te ri nės tech no lo gi jos ir skait me
ni zuo tas mo ki nių gy ve ni mas nuo anks
ty vos vai kys tės taip pat ska ti na do mė tis 
an glų kal ba.

Kas Jums Jū sų dar be la biau siai pa tin ka?
Ga li my bė vi sa da bū ti tarp jau nų žmo

nių, da ly tis su jais pro ble mo mis, įsi klau

svar biau sia – mei lė sa vo dar bui

sy ti į jų po rei kius. Ta da ir pa ti jau čiuo si 
jau nes nė – bent jau šir di mi.

Ar sun ku bū ti mo ky to ja? Ko kias svar biau sias 
sa vy bes tu ri tu rė ti pe da go gas?

Daž niau siai mo ky to jai mi ni mei lę vai
kams, o aš ma nau, kad svarbiausia – mei lė 
sa vo dar bui. Kal bu apie pro fe si nes ži nias, 
nuo la ti nį to bu lė ji mą, mei lę ir pa gar bą vai
kams, kan try bę ir lanks tu mą.

Su ko kiais di džiau siais iš šū kiais su si du ria  
šiuo lai ki nis mo ky to jas? Kuo jis ski ria si nuo  
anks čiau dir bu sių jų šį dar bą?

Ma no kar tos mo ky to jams di džiau sias 
iš šū kis yra nuo lat be si kei čian tis skait me
ni nis pa sau lis. Mo ky to jas tu ri ne tik spė ti 
nuo lat at nau jin ti sa vo da ly ko dės ty mo 
me to di ką, bet dar ir tiks lin gai in teg ruo ti 
kom piu te ri nes tech no lo gi jas. Anks čiau 
mo ky to jai mo kė struk tū ri nės kal bos, da bar 
ją pa kei tė ko mu ni ka ci jos kal ba – ren gia me 
mo ki nius gy ve ni mui. 

Ko kie yra šiuo lai ki niai mo ki niai? Ar jie ski ria si 
nuo anks tes nių jų?

Am ži na kar tų pro ble ma – ma ny mas, 
kad anks čiau bu vo ki taip ir, pa pras tai, 
ge riau. Mo ki niai ne si kei čia. Kei čia si ap
lin ky bės, mo ki nių po rei kiai ir mo ky mo si 
bū dai. Anks čiau mo ki nių lais vė reikš ti 
min tis bu vo kiek ri bo ja ma, nes jie au
go ki to kio je vi suo me nė je. Vai kai bu vo 
pa klus nūs. Da bar jau ni mui su da ro mos 
vi sos są ly gos tap ti lais va kū ry bin ga as
me ny be. Dė me sys es mi nių kom pe ten ci jų 
ug dy mui – tik rai svei kin ti nas da ly kas 
mo kyk lo je. 

Jūs ir gi, tik riau siai, daug ke liau ja te, nes ne se
niai grį žo te iš Pa sau li nio mo ky to jų fo ru mo, ku rį 
or ga ni za vo kom pa ni ja „Mic ro soft“?

Taip, jau daug me tų tu riu pro gą da ly
vau ti švie ti mo fo ru muo se: kaip mo ky to ja, 
„Ino va ty vios mo kyk los“ pro jek to at sto vė, 
me to di nių dar bų ver tin to ja, pa ga liau, mo
ky to ja kon sul tan tė. Su si ti ki mas su ki tų 
pa sau lio ša lių mo ky to jais vi sa da nau din
gas, nes ga li ma pa ly gin ti ug dy mo tu ri nį ir 
for mas, da ly tis pa tir ti mi ir mo ky tis iš ki tų. 
Po to kių su si ti ki mų grįž tu su ži no ju si apie 
nau jo ves, pa ky lė ta ir įkvėp ta po ky čiams. 
Pri si pa žin siu, kar tais, ly gi nant mo kyk
lų ap rū pi ni mą skir tin go se ša ly se, su ima 

pa vy das. Jei gu mū sų mo ky to jams bū tų 
su da ry tos to kios są ly gos, kaip Suo mi jo je 
ar Jung ti nė je Ka ra lys tė je (ir dar dau ge ly
je ki tų ša lių), mo ky to jai pa mo ko se vers tų 
kal nus. 

Į pa ieš kos sis te mą „Go og le“ įve dus fra zę  
„ino va tiš kiau sia mo ky to ja“ iš kart at si ran da  
Jū sų pa var dė. Kaip ino va ci jos ir ap skri tai tech no
lo gi jos at si ra do Jū sų ke ly je? 

Mėgs tu iš šū kius, o nau jo vėms pa stū
mė jo „Mic ro soft“ bei Švie ti mo ir moks
lo mi nis te ri jos or ga ni zuo tas me to di nių 
prie mo nių ren gi mo kon kur sas „Vir tu a li 
ke lio nė kla sė je“, ku rio pa grin das bu vo 
kom piu te ri nių tech no lo gi jų in teg ra vi mas 
į da ly ko mo ky mą. La bai ap gai les tau ju, 
kad pa ma žu mes, mo ky to jai, ne te ko me 
šio kon kur so ir IKT ly de rių pro gra mos 
mo ky to joms, Ug dy mo plė to tės cen tro 
mo ky to jams or ga ni zuo tų mo ky mų, skir
tų in teg ruo ti kom piu te ri nes tech no lo gi jas 
į at ski rus da ly kus. Ta čiau, kar tą pra dė jęs 
nau do ti kom piu te rio ga li my bes pa mo ko je, 
su sto ti jau ne be ga li. Jos veža. No ri si vis 
dau giau, vis nau jes nių įran kių, ir šio je sri
ty je „Mic ro soft“ man da vė la bai daug, nes 
jos siū lo mi įran kiai ir pro gra mos švie ti mui 
kas kart vis pa trauk les nės tiek mo ki niams, 
tiek mo ky to jams.

Ar sun ku tai ky ti in for ma ci nes tech no lo gi jas ir 
kar tu mo ky ti an glų kal bos?

Tik rai ne. Svar bu tik pro tin gai ir tiks
lin gai nau do ti tech no lo gi jas. Kaž kas yra 
pa sa kęs: „Kom piu te ris nie ka da ne at stos 
mo ky to jo. Bet mo ky to jas, nau do jan
tis kom piu te ri nes tech no lo gi jas, pa keis 
mo ky to ją, jų ne nau do jan tį.“ To kia yra 
re a ly bė. Dau giau sia in for ma ci jos in ter
ne te yra bū tent an glų kal ba, to dėl, no rint 
to bu lė ti bet ku rio je ki to je sri ty je, rei kia 
jos mo ky tis. 

Ta po te Me tų mo ky to ja. Ar Jums svar bus šis 
ap do va no ji mas? 

Ti tu lo la bai ne su reikš mi nu, nes, ma no 
nuo mo ne, vi si mo ky to jai, at lie kan tys sa vo 
dar bą są ži nin gai ir kū ry bin gai, ver ti to kio 
var do. Šis ap do va no ji mas ne tik įver ti na, 
bet ir įpa rei go ja. Tai – nau jas at skai tos 
taš kas bū si miems dar bams. 

AgnėPATACKAITĖ

34erių me tų dar bo pa tir tį tu rin ti an glų kal bos mo ky to ja eks per tė iš Šiau lių r. Kur šė nų 
Lau ry no Ivins kio gim na zi jos Tat ja na Kri liu vie nė – Me tų mo ky to ja (2014). Anks čiau 
ji yra pel niu si įvai rių ki tų ap do va no ji mų: 2007  m. bu vo pri pa žin ta no va to riš kiau sia 
In for ma ci nių ir ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų (IKT) ly de re ša ly je, 2009 m. – ša lies me tų 
da ly ko (už sie nio kal bos) mo ky to ja, o 2013 m. bu vo iš rink ta Šiau lių r. Me tų mo ky to ja.
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PAroDA seime – simboliŠkA

Humanitarinių mokslų daktarė, Lie
tuvos istorijos instituto vyresn. mokslo 
darbuotoja Ramunė ŠmigelskytėStukienė 
kalbėjo, kad šios parodos atidarymas 
LR Seime yra itin simboliškas: „Seimas 
M. K. Oginskio gyvenime buvo labai 
svarbi valstybės institucija. Būtent Abiejų 
Tautų Respublikos Seime 1786 m. savo 
politiko karjerą pradeda Mykolas Kleopas. 
Būtent Seime 1788 m. jis teikia pasiūly
mus dėl valstybės valdymo tobulinimo. 
1793 m., taip pat Seime, jis sprendžia labai 
sudėtingas finansines problemas. Seimas, 
kaip valstybės valdymo institucija, yra 
giliai įsirėžęs į M. K. Oginskio gyvenimą. 
Todėl labai džiugu, kad ši paroda atida
roma Seimo rūmuose. O M. K. Oginskio 
paveldo susigrąžinimo idėja kilo Rietavo 
miestelyje ir būtent Oginskių kultūros is
torijos muziejuje. Muziejaus direktoriaus 
Vyto Rutkausko pastangomis sugebėjo
me susitekti ir dirbti bendrai. Sugebėjo 
susitelkti ir muziejininkai, ir istorikai, ir 
menotyrininkai, ir įvairių kitų sričių ty
rėjai. Per dešimtį metų plačiau suvokėme 
mūsų bendrą praeitį, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istoriją. Svarbus yra 
istorinės atminties susigrąžinimas. Kartu 
su M. K. Oginskiu į mūsų atmintį grįžo  
XVIII amžius. Dramatiški valstybės gy
venimo įvykiai, praradimai ir netektys, 
iššūkiai.“

Susirinkusieji į parodos atidarymo iš 
kilmes susidomėję klausėsi Rietavo mero 
AntanoČerneckio, kuris apie nepaprastą 
mažo miestelio prisikėlimą yra pasakęs: 
„Paprastas tas mūsų gyvenimas.“ A. Čer
neckis meru Rietave renkamas ir perren
kamas, jis čia savesnis už savą. Gal todėl, 
kad mokytojas.

„Šis jubiliejus suvienija mus ir veda į 
šviesesnį ateities matymą. Norėčiau iš
skirti M. K. Oginskio, kaip tėvo, kaip savo 
vaikų mokytojo, vertingą palikimą. Jis 

Mykolas Kleopas Oginskis. 
Sugrįžimas į Tėvynę

Taip pavadinta paroda, skirta 250osioms Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 
gimimo metinėms, gegužę buvo iškilmingai atverta Parlamento galerijoje. Parodą rėmė 
Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
programa, parengė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus.

2015uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs M.  K.  Oginskio metais. 
250osios kompozitoriaus ir politikos veikėjo gimimo metinės taip pat yra įtrauktos į 
UNESCO minimų sukakčių kalendorių. 

išugdė savo vaikuose tikėjimą, mokėjimą 
matyti galimybę, gebėjimą įžvelgti gerus 
dalykus. Mes, rietaviškiai, didžiuojamės jo 
sūnaus Irenėjaus darbais, tuo, kas padaryta 
kuriant švietimo sistemą. M. K. Oginskio 
vaikai ir vaikaičiai suprato, kad tik šviesus 
ir išsilavinęs žmogus sugeba nuveikti 
didelius darbus, gali kurti ir išrasti, ko 
niekada nepajėgs tamsoje skendintis. 
Tai yra didžiulis Oginskių nuopelnas. 
Prisiminkime pirmosios žemės ūkio mo
kyklos (tuomet vadintos „ūkininkystės 
mokslinyčia“), pirmosios muzikos mo
kyklos įsteigimą Rietave. Jau nebekalbu 
apie kitas naujoves: elektrą, telefoną... 
Mes tuo didžiuojamės, bet ir šiandien,  
kalbėdami apie didžiuosius darbus praė
jusiame šimtmetyje, turime suvokti, kad 
švietimas, kultūra, menas yra visa ko 
pagrindas.“

PriesAkAi sūnui

Mykolo Kleopo Oginskio priesakai 
keturiolikmečiam sūnui Irenėjui, 

1822 m. išvykstančiam mokytis į Italiją

Vaikeli mano, tu palieki tėvo namus ir nuo 
šio pirmojo žingsnio prasideda naujas tavo 
gyvenimo etapas, nuo šio momento tu gali pa-
sakyti: „aš pradedu gyvenimą“. Labai atidžiai 
įsiklausyk į žodį „gyvenimas“ – tai ne tik gy-
venimo darbas, kas yra visų gyvųjų priedermė, 
bet ir gyvenimo menas – todėl reikia susimąs-
tyti apie esminius jo tikslus ir priemones jiems 
pasiekti. Tegul žodžiai „galvoti“, „susimąstyti“, 
„įsigilinti“ nebaugina tavęs, mano brangus 
sūnau. Nėra tokio amžiaus, kuriam protas 
būtų nepavaldus. Gyvenimo mokslas yra toks, 
kaip ir kiti mokslai, kurių galima išmokti, tik 
reikia prisiversti susikaupti pačiam savyje, 
perprasti save, įsiklausyti į patarimus žmonių, 
kurie ves tave pirmaisiais savarankiško gyve-
nimo keliais. Dabar aš negaliu savęs priskirti 
prie šių vedlių, tačiau, šito laiško padedamas, 
galvosiu ir kalbėsiu su tavimi taip, lyg būčiau 
visą laiką greta, patardamas ir įpareigodamas 
tol, kol Dievo valia nepadovanos man laimės 
tave ir vėl pamatyti.

Štai ką aš tau patariu ir įpareigoju:
1. Visų pirma įsisąmonink pagrindinę tiesą: 

žmogus – ne atsitiktinumo padarinys, jis 
negimsta be prasmės. Už viską jis turi būti 
dėkingas savo Sutvėrėjui – Dievui. [...]

2. Nė akimirkai nepamiršk nieko, už ką turi 
būti dėkingas savo pačiai pirmajai gerada-
rei – tavo Motinai. Nieko, ką tau davė Ji – 
vienintelė, kuri myli tave su tokiu atsidavimu, 
kurio ribų tu dar negali suvokti, bet kurį tu 
suprasi ir patikrinsi, jei stengsies būti jo ver-
tas. Prisiek nieko nekalbėti ir nedaryti prieš 
tai savęs nepaklausęs: „o mano Motina už tai 
pagirs, ar ne?“... ir jeigu šio išbandymo metu 
tavo nuojauta atsakys: „mano Motina už tai 
pagirs“, tada veik ryžtingai ir neatidėlioda-
mas. Tačiau, jeigu Ji tau pasakys priešingai, 
atsisakyk to sumanymo ir tu išvengsi klaidin-
go žingsnio, abejonių graužaties. Vykdydamas 
šį patarimą, tu suprasi visa, ko Ji tave prašo. 
Įsidėmėk, sūnau, žodį „prašyti“: nejaugi tu 
galėtum atsakyti „ne“ tokios geros, švelnios ir 
mylinčios Motinos prašymui? Jos prašymas 
tebus tavo poelgių kelrodžiu.

3. Būk visur ir visada ankstyvas – kelkis su 
aušra, kai tiktai tave pažadins, iš karto stokis 
ant kojų ir neatiduok daugiau nė valandėles 
snauduliui ar tinguliui. Nugalėk juos savyje. 
[...] Po šios pirmosios pareigos, antroji – higie-
na. Kūno švara veda link dvasinės švaros. [...]

Cituojama iš „Žemaičių žemė“, 2005 m. Nr. 4 
Rietavo meras A. Černeckis
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kAD niekADA nebetektų 
Atsisveikinti

Pasak parodos rengėjų, M. K. Oginskio 
gyvenimas, jo politinė, diplomatinė, vi
suomeninė veikla ir kūrybinis palikimas, 
kaip reta, taikliai atspindi istoriškumo su
vokimo principus ir idealus. Sunkiausiais 
istorijos laikotarpiais juos primindavo 
nemirtingojo polonezo „Atsisveikinimas 
su Tėvyne“ melodija. Parodą atidaręs Sei
mo narys Jurgis Razma taip pat prisiminė 
žinomiausią M. K. Oginskio polonezą ir 
jo sukūrimo aplinkybes bei linkėjo sau 
ir kitiems Lietuvos Respublikos Seime 
dirbantiems kolegoms „gyventi tokį gy 
venimą ir priimti tokius sprendimus, kad 
niekada nebereikėtų kalbėti apie atsisvei
kinimą su Tėvyne“. J. Razma kalbėjo, 
kad dabar turime progą svarstyti apie šios 
iškilios asmenybės dramą, kuri drauge yra 
ir istorijos pamoka mūsų dienų Lietuvai. 
M. K. Oginskis dalyvavo Rusijai ir kitoms 
imperijoms dalijantis Abiejų Tautų Respu
bliką. Ir tai buvo liūdniausias jo biografijos 
fragmentas.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos mu 
ziejaus direktorius V. Rutkauskas, pasi
šventęs Oginskių istorijos tyrinėjimams, 
priminė, kad pastarąjį dešimtmetį palan
kiai susiklosčiusios aplinkybės ir nudirbti 

didesni ar mažesni darbai yra tiltas šian
dieniniam M. K. Oginskio sugrįžimui. Jis 
sakė tikįs, kad kunigaikščio 250osioms 
gimimo metinėms skirta paroda padės ne 
tik iš naujo atrasti ir pažinti šią asmeny
bę, bet ir leis giliau suvokti dramatiškus  
XVIII a. antrosios pusės istorinių lūžių 
įvykius, kai iš pasaulio žemėlapių buvo 
ištrintas Abiejų Tautų Respublikos, 
kartu ir Lietuvos, vardas: „Jubiliejinė 
M. K. Oginskio sukaktis turi pasitarnauti 
egzistenciniam mūsų visų susivokimui. 
Liūdniausia, kas gali nutikti, tai patikėti 
iliuzija, kad mūsų Tėvynės likimu pasi
rūpins kitos valstybės, kad patriotizmo 
idėjos paseno ir nebeatitinka šiuolaikinio, 
modernaus pasaulio elgsenos standartų.“

V. Rutkauskas, dėkodamas visiems, 
prisidėjusiems prie parodos rengimo, 
klausė: „Ar pasinaudosime galimybe nu
tiesti Oginskių kultūros kelio liniją kaip 
strategiją, kuri atrodo miglota ir sunkiai 
įsivaizduojama?“

iŠ muzikos iŠAugA...

Rietavas atvežė į šalies Parlamentą 
ne tik įspūdingų vaizdų, bet ir gyvą 
muziką. O kaipgi kitaip. Juk be garsiojo 
polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ 
M. K. Oginskis sukūrė dar beveik 40 polo

nezų, mazurkų, menuetų ir operą. Itin šiltų 
plojimų Seimo galerijoje sulaukė neseniai 
Rietave vykusio tarptautinio kamerinės 
muzikos konkursofestivalio „Mykolo 
Kleopo Oginskio kūrybos perlai“ lau
reato Klaudijaus Šimkaus sudainuotas 
M. K. Oginskio romansas (akompanavo 
Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos 
direktorė Rita Urniežienė) ir jaunosios 
pianistės Vitalijos Šniaukaitės atliktas 
polonezas „Našlaitėlė“.

Po iškilmingos atidarymo ceremonijos 
lankytojai apžiūrėjo parodą skambant 
ansamblio „Trio de Vilna“ pianisto Andže
jaus Pileckio atliekamiems M. K. Ogins
kio kūriniams. Tai buvo geras metas 
pažadinti prisiminimus, paklausti savęs, 
kas ir kiek svarbu iš to, ką girdėjai, nu
girdai, skaitei...

Kai kalbame apie M. K. Oginskį, pir
miausia turėtume įvardyti jį kaip politiką. 
Nors labai ilgai šitaip nesakėme. Seimo 
nariu jis tapo sulaukęs vos 21 metų. Jam 
patikėta tvarkyti valstybės iždą. Į pirmąjį 
naujai išrinkto Seimo posėdį M. K. Ogins
kis pakvietė savo mokytoją Jeaną Rolay’ų. 
Šio žmogaus asmenyje Mykolas Kleopas 
matė didįjį mokytoją. Pasakojama, kad 
sykį įžeidęs už save gerokai vyresnį tarną 
Mykolas Kleopas mokytojo buvo privers
tas viešai atsiprašyti ir pabučiuoti įžeis 
tojo kojas. 

Diplomatas, sukilimo dalyvis, nu
baustas ir reabilituotas – toks vingiuotas 
M. K. Oginskio gyvenimas. Paskutiniuo
sius 10 metų jis praleido Florencijoje. Čia 
baigė rašyti „Atsiminimus“. Čia ir palai
dotas. Pirmiausia – šalia namų esančios 
Santa Maria Novella bažnyčios kapinėse, 
vėliau jo palaikai žmonos Marijos rūpes
čiu perkelti į Italijos Panteoną, Florencijos 
Šventojo Kryžiaus baziliką – Dantės, 
Galilėjo Galilėjaus ir kitų garsių asmenų 
amžinojo poilsio vietą. Mykolas Kleopas 
Oginskis buvo XVIII a. pabaigos – XIX a. 
pradžios istorijos legenda.

ZinaRIMGAILIENĖ
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Oginskių muziejaus direktorius V. Rutkauskas Dr. R. Šmigelskytė-Stukienė

LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis ir M. K. Oginskio meno mokyklos direktorė R. Urniežienė
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tar mių var žy tu vė se pra lai mė ju sių jų
ne bu voLie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tre Vil niu je įvy ko et no kul tū ri nio pro jek to 

„Mū sų lo by nai“ res pub li ki nės var žy tu vės „Tar mių lo by nai“ ir „At verk tau tos lo by nų gel
mes“. Jo se da ly va vo mo ki niai iš vi sų pen kių Lie tu vos et no kul tū ri nių re gio nų. Pir mo je 
da ly je „Tar mių lo by nai“ mo ki niai tar miš kai sekė įvai rias is to ri jas tiek iš sa vo gy ve ni mo, 
tiek kitų papasakotas. Ant ro je da ly je bu vo pro ga su si pa žin ti su kiek vie no et no gra fi nio 
kraš to kos tiu mu, dai na, pa tie ka lu ir (ar) žai di mu bei šo kiu. Šo kiai ne ri mo ir per per trau ką, 
kai var žy tu vių ko mi si ja rin ko lau re a tus. Apie šių var žy tu vių reikš mę, tar mes kal ba mės 
su Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu to et no lo ge Gra ži na Ka džy Te ir Lie tu vių 
kal bos ins ti tu to moks li ne sek re to re dr. vio le ta Mei liū nai Te.

Pa pa sa ko ki te apie tai, kaip at si ra do šios var žy
tu vės. Ko kias ten den ci jas pa ste bi te? Ar dau gė ja 
su si do mė ju sių jų?
G.Kadžytė: „Dvy lik tą kar tą or ga ni

zuo ja mos tik ko man di nės var žy tu vės. 
Pir miau sia Tė vy nės pa ži ni mo drau gi jos 
pro jek tas va di no si „Į Eu ro pą – su sa vo 

krai čiu“. 2004 m. Drau gi jos na rių pa stan
go mis kiek vie na me re gio ne bu vo su ras ti 
pa lan kūs pro jek tui ra jo nai, var žy tu vė se 
iš rink ta po ko man dą, ku ri at sto vaus skir
tin giems Lie tu vos re gio nams. Pa kvies tas 
ben dra dar biau ti Lie tu vos mo ki nių ne for
ma lio jo švie ti mo cen tras pe rė mė vi sus 

or ga ni za ci nius rū pes čius. Po me tų, Lie
tu vai ta pus Eu ro pos Są jun gos (ES) na re, 
pro jek to pa va di ni mas bu vo pa keis tas į 
„Mū sų krai tis Eu ro po je“. Ku rį lai ką bu vau 
nuo šio pro jek to at si ri bo ju si. Vėl pa kvies ta 
pri si jung ti jį ra dau kiek pa ki tu sį (tau pant 
lai ką su ma žin tas už duo čių skai čius) ir 
per va din tą – „At ver ki me tau tos lo by nų 

Lie tu vos Res pub li kos Sei mas, pa brėž
da mas Lie tu vos et no gra fi nių re gio nų 
is to ri nę reikš mę ir sa vi tu mo puo se lė ji mo 
svar bą, šiuos me tus pa skel bė Et no gra fi nių 
re gio nų me tais. Glo bė ja – Res pub li kos 
Pre zi den tė Da lia Gry baus kai tė.

Da bar at ro do, kad nuo et no kul tū ros esa
me šiek tiek pa bė gę, ta čiau lie ka pri gim ti
niai da ly kai. Dai na, tar tis, ap ran ga iš duos, 
kas esa me – aukš tai čiai, za na vy kai, kap sai, 
že mai čiai, dzū kai, ma ža lie tu viai... Li ni jos, 
tū riai, san ty kiai, spal vos yra įsi rė žę į mū
sų ko lek ty vi nę ir in di vi du a li ą ją są mo nę. 
Ka len do ri niuo se pa pro čiuo se jau ni mas 
ran da dar ną tarp žmo gaus ir gam tos, o 
sku ban čia me pa sau ly je tai sim bo li zuo ja 
har mo ni ją ir pil nat vę. Mums vi siems rei

ma žo ji lie tu va – lie tu vai
kia stip rin ti ben drys tę, dar gy vų tra di ci jų ir 
et ni nės kul tū ros klo dų per da vi mą jau na jai 
kar tai, kad tai lik tų ar ti ma, sa va. Tai ypač 
svar bu ug dy mo įstai go se, kai no rin tie ji 
mo ky tis su si ren ka iš įvai rių Lie tu vos et
no gra fi nių re gio nų.

VšĮ Klai pė dos lai vų sta ty bos ir re mon to 
mo kyk los ben druo me nė, įver tin da ma šios 
veik los svar bą, vyk do pro jek tą „Ma žo sios 
Lie tu vos kul tū ra“. Nu ma to me ana li zuo ti 
ma ža lie tu vių tra di ci jas ir pa pro čius, nag ri
nė ti li te ra tū ros, me no ir vi suo me nės vei kė
jų kū ry bi nį paveldą, pa li ku sį gi lų įspau dą 
pa jū rio že mė je. Ma žo ji Lie tu va – tai 
uni ka laus gro žio gam tos kam pe lis. Šia me 
re gio ne yra vie nas įspū din giau sių Eu ro pos 
kraš to vaiz džių – UNES CO pa vel do še dev

ras – Kur šių ne ri ja, ste bi nan ti smė ly nų, 
miš kų ir van de nų der me. Ne pa kar to ja ma 
Ne mu no del ta su dau gy be sa lų ir se nuo ju 
Rus nės mies te liu, Mi ni jos (Min gės) kai
mu, kur cen tri nės gat vės vie to je – upė. Bū
ti na už suk ti į pa ma rio gy ven vie tę – Kin tus, 
ap lan ky ti Ven tės ra gą. Per šiuos kraš tus 
ei na Di dy sis paukš čių mig ra ci jos ta kas. 
Kaip sar gy bi niai sto vi se nie ji Uos tad va rio 
ir Ven tės ra go švy tu riai. Ar cha jiš kiau sią 
šio kraš to pa vel do sluoks nį su da ro me di
nė liau dies ar chi tek tū ra. Įspū din ga tro bų, 
prie an gių, klė čių puo šy ba – or na men tais 
pjaus ti nė tos vė ja len tės, už si bai gian čios 
žir ge liais ar ki to kiais lė kiais. Šiek tiek į 
juos pa na šūs vė ja ro džiai puoš da vo žve
jų bur val čių (ku rė nų) stie bų vir šū nes ir 
žy mė da vo lai vo pri klau so my bę ku riam 
nors kai mui. Iš ki tų Lie tu vos et no gra fi nių 
sri čių Ma žo ji Lie tu va iš si ski ria ar cha jiš
kais me di niais ant ka pi niais pa min klais, 
va di na mai siais krikš tais. Ma no ma, kad 
įman trios jų for mos sie kia ikik rikš čio niš
ko sios bal tų kul tū ros lai do ji mo tra di ci jas. 
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gel mes“. Moks lei vių dė me sys pro jek tui 
įvai ruo ja – tai pri klau so nuo to, ko kia 
ren gi nių gau sa ir pa siū la, ta čiau var žy tis 
vi sa da yra kam.

Pro jek tas „Tar mių lo by nai“ yra su kur
tas 2013ai siais – Tar mių me tais. Ga li ma 
sa ky ti, kad jis yra au to no mi ją įgi ju si anks
tes nio pro jek to da lis, kai var žy tu vė se kaip 
at ski ra rung tis bu vo „Auk si nio lie žu vė lio“ 
kon kur sas pa vie niams ko man dų at sto
vams. Šios var žy tu vės tik rai po pu lia rios 
vi so se am žiaus gru pė se.“

Bu vo te var žy tu vių „Tar mių lo by nai“ ir „At  
ver ki me tau tos lo by nų gel mes“ ver ti ni mo ko mi
si jos na rės. Ko kie įspū džiai?
G.Kadžytė: „Įdo miau sias pro jek to 

lai kas yra vieš na gės re gio nuo se. Ten 
moks lei viai ir ko man dos pa tei kia tai, ką 
yra su gal vo ję, re pe ta vę su sa vo mo ky to
jais. Pa tei kia taip, kaip su pra to per skai tę 
pa reng tus nuo sta tus – vie niems tai se ka si 
ge riau, ki ti kar tais „iš su ka iš ke lio“. Ren
gi niuo se vyks ta aki vaiz džios meist riš ku
mo pa mo kos, ku rio se nu ro do me sek ti nus 
pa vyz džius, pa gi ria me ir pa ska ti na me, 
ap ta ria me klai das, pa ta ria me, kaip jas tai
sy ti. Ta da bai gia ma sis ren gi nys ir mums, 
ir da ly viams yra šven tė. Taip bu vo ir 
šie met. Juo lab kad gra žiai at sto vau ta vi
siems pen kiems Lie tu vos et no gra fi niams 
re gio nams.“
V.Meiliūnaitė: „Šių var žy tu vių įspū

džius man vi sa da sun ku iš reikš ti žo džiais. 
Ma nau, ren gi nys pir miau sia ku ria ben
dru mo nuo tai ką. Skir tin gų Lie tu vos vie tų 
at sto vai pa ro do sa vo ta pa ty bę, at sklei džia 
cha rak te rį. Tai gi jau čiuo si tu rė ju si iš skir
ti nę pro gą pa si džiaug ti vi so mis Lie tu vos 
spal vo mis. Šiuo me tu aki vaiz džiai ma ty ti, 

kad ge ro kai pa si kei tė po žiū ris į tar mi nį 
kal bė ji mą. Jis im tas pa lan kiau ver tin ti, 
juo džiau gia ma si ir di džiuo ja ma si. Tai gi 
na tū ra lu, kad ir var žy tu vės su lau kia dau
giau su si do mė ji mo. Ki ta pui ki ten den ci
ja – pa si ren ka mi to kie teks tai, ku rie įdo
mūs pa tiems pa sa ko to jams. Jie na tū ra liai 
skam ba, tai gi leng viau su ža vė ti pub li ką.“

Ko kie kū ri niai var žy tu vė se „Tar mių lo by nai“ 
do mi na vo? 
G.Kadžytė: „Kiek vie nas skai to vas 

rin ko si tai, kas jam at ro dė tin ka ma. Tar mę 
la biau siai at sklei džia jau eg zis tuo jan tys 
tau to sa ki niai teks tai, ta čiau pas ta ruo ju me
tu gau sė ja ir tar miš kos au to ri nės kū ry bos, 
tai gi yra iš ko pa si rink ti.“
V.Meiliūnaitė: „Tik rai džiau giuo si, 

kad bu vo pa si rinkta daug au ten tiš kų ir 
pa sa ko to jo in te re sus ati tin kan čių teks tų. 
Juk bū tų la bai sun ku pub li kai per teik ti 
is to ri ją, ku ri vi siš kai ne įdo mi, tam kar tui 
iš mok ta ir pa sa ko riui sve ti ma... Tik rei
kė tų tu rė ti gal vo je, kad au ten tiš ka – ne 
tik tai, kas vy ko prieš šimt me tį, bet ir tie 
nu ti ki mai, ku riuos ma to me šian dien. Jie 
ir gi ver ti, kad jais bū tų pa si da ly ta. Šiek 
tiek ne tei sin gas po žiū ris, kad tar miš kai 
ga li ma pa sa ko ti tik apie se niai pra ėju sius 
da ly kus. Juk tar mė tė ra bū das at spin dė ti 
bet ku rio lai ko tik ro vę.“

Į ką la biau siai ver ti ni mo ko mi si ja krei pė dė  
me sį, kai rin ko „Tar mių lo by nų“ ir „At ver ki te tau
tos lo by nų gel mes“ lai mė to jus?
G.Kadžytė: „Į vis ką, kas nu ma ty ta 

nuo sta tuo se. Vi sa da daug reikš mės tu ri 
ko man dos ar at li kė jo tvar kin ga, ma lo ni iš
vaiz da, mo kė ji mas pri sis ta ty ti ir ben drau ti, 
su pra tin gai ir kū ry biš kai at lik ti vi sas už

duo tis, na tū ra liai jo mis džiau gian tis, jas 
pri imant kaip sa vo, šiuo lai ki nio žmo gaus, 
gy ve ni mo puoš me ną ir įpras mi ni mą. 
Tik toks da ly vių po žiū ris į pro jek tą yra  
pra smin gas.“

Ko dėl taip svar bu, kad to kios var žy tu vės  
ap skri tai vyk tų?
G.Kadžytė: „Tie siog gra žu, kad tai 

vyks ta. Ar gi bū ti na vis ką su reikš min ti ir 
da ry ti tik tai, kas tu rė tų bū ti svar bu kam 
nors ki tam? Žais da mi daug ko iš moks ta
me, ir tie iš mok ti da ly kai mū sų gy ve ni mo 
krai čiui yra mie les ni, il giau sau go ti ni nei 
svar būs, ta čiau be di de lio džiaugs mo vyk
do mi dar bai.“
V.Meiliūnaitė: „Šios var žy tu vės yra 

pui ki mo ty va vi mo prie mo nė ne tik mo ky
to jams, bet ir mo ki niams bei jų tė ve liams 
pri si min ti apie et ni nę ta pa ty bę, apie sa vo 
šak nis. Be to, šis ren gi nys lei džia plės ti 
aki ra tį – la bai sma gu, kai to je pa čio je 
sa lė je su si tin ka Aukš tai ti jos, Sū du vos, 
Že mai ti jos, Dzū ki jos ir Ma žo sios Lie tu vos 
at sto vai. Tai ne įkai no ja ma pro ga pa si žiū
rė ti į kiek vie no re gio no iš skir ti nu mą ir 
ap si brėž ti sa vo ta pa ty bę. Taip įgyjamas 
su pra ti mas, kad au ten tiš ku mas yra la bai 
ver tin gas. Ki taip ta riant, var žy tu vės ska
ti na aukš tos lie tu viš kos sa vi ver tės, ku ri 
bū ti na no rint ne iš tirp ti glo ba lio je vi suo
me nė je, for ma vi mą.“

Dau giau in for ma ci jos apie et no kul tū ri
nio pro jek to „Mū sų lo by nai“ res pub li ki nes 
var žy tu ves „Tar mių lo by nai“, „At verk 
tau tos lo by nų gel mes“ ir jų lai mė to jus 
ga li ma ras ti in ter ne te – www.lmnsc.lt/lt/
naujienos/1563.

AgnėPATACKAITĖ

Bū din gas Kur šių ne ri jos žve jų kai mų 
bruo žas – sa vi ta spal vi nė ga ma ir na mų 
krai gus puo šian čios vėt run gės.

Pro jek to ren gi nių cik lą pra dė jo me li te
ra tū ri nemu zi ki ne kom po zi ci ja „Pa va sa rio 
bal sai“. Ją at li ko me drau ge su Edu ar do 
Bal sio me nų gim na zi jos mo ki niais ir juos 
ren gu siais mo ky to jais – ne nuils tančiais 
mū sų part ne riais. Lie tu vos vals ty bi ne ir 
Ma žo sios Lie tu vos vė lia vo mis iš kil min
gai pa puoš ta ak tų sa lė įsta bios mu zi kos 
akor dais pa kvie tė vi sus ak ty viai įsi jung ti į 
šią kil nią veik lą. Mo ki nės Ei man tės Ežers
ky tės per skai ty ti ne rin giš kės po etės Onos 
Pu če nios ei lė raš čio „Pa sto vu mas“ pos mai 
lyg dru ge lių spar nų ple ve ni mas nu skrai
di no klau sy to jus ant pa čios bal čiau sios 
Kur šių ne ri jos ko pos.

Už sie nio kal bos mo ky to ja Tat ja na 
Mi ke le vič su mo ki niais lie tu vių ir ru sų 
kal bo mis skai tė iš trau kas iš Kris ti jo no 
Do ne lai čio „Me tų“, Jur gio Zau er vei no, 
Liud vi ko Rė zos, Vy dū no ir ki tų ma ža

do li kie nė, skai čiau pra ne ši mą „Ma žo ji 
Lie tu va – Lie tu vai“. Kal bė jau apie iš ki lią 
šio kraš to pra ei tį, žmo nes ir jų dar bus, 
pa li ku sius ne iš dil do mus žen klus Lie tu
vos ir Eu ro pos moks lo, kul tū ros is to ri jos 
pus la piuo se.

Ren gi nį vai ni ka vo na mų už duo tis mo ki
niams: šeši vo kai, pa puoš ti spe cia lia pro
jek to sim bo li ka, o juo se – skir tin gų Ma  
žo sios Lie tu vos mies te lių her bų nuo trau
kos, ku rio se vaiz duo ja mus ele men tus pra
šo ma iš šif ruo ti, pa aiš ki nant jų pras mę ir 
reikš mę, pa pa sa ko jant to mies te lio is to ri ją.

Mo kyk los bib lio te kos skai tyk lo je pa 
 reng tas tu ri nin gas sten das, ku ria me su ka
bin ti Ma žo sios Lie tu vos že mė la piai nuo 
XVI II a. pra džios, pa teik ta mies tų, mies
te lių ir gy ven vie čių is to ri nių ir da bar ti nių 
pa va di ni mų ro dyk lė, ki ta sim bo li ka. 

JaninaNARBUTIENĖ-
DZIDOLIKIENĖ

VšĮ Klai pė dos lai vų sta ty bos ir 
re mon to m-klos bib lio te kos ve dė ja

lie tu vių kū ri nių. Pos mus kei tė jau nų jų 
mu zi kan tų at lie ka mi nuo sta būs šiai pro gai 
skir ti mu zi kos kū ri niai. 

Aš, šio straips nio au to rė, mo kyk los bib 
 lio te kos ve dė ja Ja ni na Nar bu tie nėDzi

Dau giau apie Et no gra fi nių re gio nų me tus – „Švie ti mo pa no ra mos“ puslapiuose.
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Mums ra šo skai ty to jai

Iki mo kyk li nė je įstai go je die not var kė 
sie ja ma su or ga ni zuo ja ma vai kų veik la, 
o vi sa ki ta – tai auk lė to jos kū ry biš ku mas. 
Te mas ug do ma jai veik lai daž niau siai 
ren kuo si at si žvelg da ma į įstai gos iki mo
kyk li nio ug dy mo pro gra mą „Vai kys tės ta
ke liu“, į me tų lai ką, vai kų, tė vų pa siū ly tas 
idė jas, dar že lio or ga ni zuo ja mus ben drus 
ren gi nius. Vie ną pa va sa riš ką penk ta die nį 
Emi lis kar tu su ma ma at si ne šė pa va sa ri nių 
tul pių ir pa puo šė gru pę. Vai kai ty ri nė jo, 
uos tė, ap žiū ri nė jo, džiau gė si žie dais. Taip 
ki lo idė ja at ei nan čios sa vai tės te mai – 
„Pir mie ji pa va sa ri niai žie dai“. Pa grin di nis 
tiks las – pa si džiaug ti pa va sa riu, at pa žin ti 
pa va sa rį žy din čias gė les, ug dy ti mei lę 
au ga lams, gam tai. 

7.30val.Vienaspokitosutėvaisren-
kasimažieji.Dau ge lis pa ste bi pa si kei tu
sią gru pės ap lin ką: pa veiks lai, at vi ru tės, 
gė lės – vis kas pa reng ta sa vai tės te mai. 
Kad vai kai ne nu obo džiau tų, siū lau įvai
rius žai di mus su ge o met ri nė mis fi gū ro mis, 
mo zai ko mis, kon struk to riais. Ben drau ju 
su tė ve liais, pa siū lau at kreip ti dė me sį į 
sa vai tės te mą, pa pra šau nu fo tog ra fuo
ti vai kus par ke, skve re ar iš vy ko je prie 
pir mų jų pa va sa rio žie dų. Nu ta ria me, kad 
įstai gos ga le ri jo je or ga ni zuo si me pa ro dė lę 
„Vai kai ir pa va sa rio žie dai“.
8.05val.Prasidedarytinėmankštelė. 

Skam bant dai ne lei „Že mė žy di“ (mu zi ka 
Vla do Bag do no, žo džiai Da nu tės Au gie

Die na su auk lė to ja vio le ta
Vy res nio ji auk lė to ja vio le ta Kon čie nė Nau jo sios Ak me nės vai kų lop še ly jedar že ly

je „At ža ly nas“ dir ba jau 40 me tų. Auk lė to ja kū ry bin gai or ga ni zuo ja ug do mą ją veik lą, 
do mi si nau jo vė mis, šil tai, drau giš kai ben drau ja su vai kais ir tė ve liais. Jos akių ir širdies 
ge ru mo, ran kų ši lu mos už ten ka še šio li kai „Gi ri nu kų“ gru pės vai ku čių (3–4 m.). Kaip sa ko 
pa ti auk lė to ja, daug die nų pra bė go „At ža ly ne“, kei tė si ug dy mo pro gra mos, rei ka la vi mai, 
bet jos gy ve ni mo kre do iš li ko toks pats: „Lai min gas vai kas – lai min gi ir mes“. Tai gi auk
lė to ja Vio le ta pa pa sa kos apie sa vo ei li nę dar bo die ną – pir ma die nį.

AudronėRUŠKIENĖ
Di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui

Individuali veikla. Danielius piešia žibutes

Kūno kultūra. Siužetinis kvėpavimo pratimas „Pauostyk gėlytę“

Darželio kieme tyrinėjame žibutes

Kiek čia žibučių?

Kuriame gėlytes ant smėlio staliuko

„Girinukų“ grupės knygelė-armonikėlė – tėvelių ir vaikų kūryba Kokia aš gėlytė?
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nės), at lie ka me ry ti nės mankš tos pra ti mus 
su pliu ši nė mis gė lė mis.
8.15val.Laikaspusryčiauti.
9.00val.Organizuotaugdomojiveik-

lagrupėje–rytoratas.Pas vai kus at ei na 
gru pės per so na žas, me di nis žmo ge liu kas 
Gi ri nu kas. Jis pa svei ki na vai kus su pa
va sa riu ir at ne ša ži bu čių. De kla muo ju 
trum pą sa vos kū ry bos ei lė raš tu ką:

„To kios mė ly nos, švel nu tės / Žy di pa
miš kėj ži bu tės...“

Gi ri nu kas tu ri pil ną krep še lį spal vin gų 
nuo trau kų, pa veiks lų, ku riuo se pa vaiz
duo ti tul pių, nar ci zų, ži bu čių, šal pus nių 
žie de liai. Vai kus su pa žin di nu su pa va sa rį 
pra žys tan čio mis gė ly tė mis. Gru pė je iš dė
lio ta daug gė lių žie dų. Vai kai juos su ren ka 
ir iš bars to ant „ža lios pie ve lės“, ban do 
su skai čiuo ti. Siun čia me ra tu gė ly tės žie
de lį lin kė da mi drau gui juo ko, šyp se nos, 
sau lu tės ir t. t. Ska ti nu vai kus su kur ti ir 
pa sa ky ti sa vo lin kė ji mą.
9.15val.Laikasugdomajai veiklai.

Už duo tis sten giuo si pa rink ti at si žvelg da
ma į tu ri mą ug dy ti nių pa tir tį, ge bė ji mus, 
ku riuos dar rei kė tų to bu lin ti. Sten giuo si, 
kad for muo tų si ug dy ti nių pa tir tis, kad 
vai kas iš reikš tų sa ve fan ta zuo da mas, 
kur da mas, at ras tų nau jų sa vi raiš kos bū dų. 

Ant sta lų iš dė lio ti mė ly nos, gel to nos, 
ža lios ir rau do nos spal vos gė lių žie de liai. 
Vai kai pa tys pa si ren ka, prie ku rio sta liu
ko eis at lik ti už duo ties. Mė ly nas žie de lis 
reiš kia, kad teks su dė lio ti ži bu tės žie de lį 
iš pa ruoš tų da lių, pri pie šiant ko te lį ir la pe
lį. Pri sė du sie ji prie gel to no žie de lio kurs 
šal pus nį, pa nau do da mi au sų krapš tu kus 
ir mo de li ną. Pa si rin ku sie ji ža lią žie de lį 
ga lės pieš ti ant me džia gi nių vė lia vė lių žie
de lius (pie ši mas gu a šu ar ba štam pa vi mas 
nau do jant įvai rias for me les). Rau do nas 
žie de lis kvies jung ti li ni jas pa gal pa žy mė
tus taš ke lius (gė ly tės kon tū ras), pa puoš ti 
gė ly tės vi du riu ką. Su ren gia me pa ro dė lę, 
ska ti nu vai kus gė rė tis dar be liais, pra šau 
pa pa sa ko ti apie sa vą jį. Pa siū lau pa žais ti 
auk lė to jų su kur tą žai di mą „Žy di gė lės“:

„Žy di mū sų gė lės dar že ly, / Žy di mū sų 
gė lės dar že ly. / Pa si džiau kim ir pa plo kim /.  
Vie nas ki tam nu si šyp so kim.“
9.40val.Kūnokultūrasportosalėje. 

Ben dro la vi ni mo pra ti mus at lie ka me su 
minkš to mis, pliu ši nė mis gė ly tė mis, ku
rias vai kai at si ne šė iš na mų. To bu lin da mi 
pa grin di nius ju de sius – ėji mą su kliū ti mis, 
pu siau svy rą – pri si me na me žai di mus „Pa
dėk gė ly tę į lan ką pa gal spal vą“, „Nešk 

gė ly tę ta ke liu ir pa do va nok ją meš ku čiui“. 
Žai džia me jud rų žai di mą „Pa bi ro žie de
liai“. Įvai rių spal vų žie de liai pa by ra po 
vi są sa lę. Vai kai su ren ka žie de lius į krep
še lius pa gal spal vas, at lie ka siu že ti nius 
kvė pa vi mo pra ti mus „Pa uos tyk gė ly tę“.
10.00 val.Pasivaikščiojimas lauke. 

Prieš ei da mi pa si vaikš čio ti vai kai ant sa
vo striu kių su ran da pri kli juo tus gė ly čių 
lip du kus. Tai su tei kia daug džiaugs mo. 
Pa pra šau pa sa ky ti, ko kios spal vos žie de
lis pra žy do ant striu kės. Iš ėję į dar že lio 
kie mą pa su ka me prie eg lu čių, dai ro mės 
mė ly nuo jan čių ži buok lių. Žai džia me jud rų 
žai di mą „Skrisk, skrisk, bi te le“.
11.50val.Grįžusišpasivaikščiojimo. 

At si pa lai duo ja me, il si mės, klau so mės 
Piot ro Čai kov skio „Gė lių val so“.
12.00val.Laikaspietauti.
12.40val. Kad vai kai ra miai už mig tų, 

pa se ku pa sa ką apie prin ce sę ir šal pus nė lę.
Ty lu, vi si mie ga. Ruo šiuo si po pie ti nei ir 

ry to jaus veik lai, tvar kau vai kų pie ši nė lius, 
in di vi du a lių pa sie ki mų ap ra šus.
15.05val.Žaidimaipodienosmiego.

Pa siū lau pa žais ti žai di mą „Ko kia aš gė
ly tė?“ su gė lių for mo mis, kad ge riau įsi
min tu me jų pa va di ni mus. Vai kai už si de da 
ant vei du ko gė ly tę ir pri sis ta to. Pa kvie čiu 
kur ti įvai rias gė ly tes ant smė lio sta lo.
15.40val.Prasidedavakarienė.
16.15val.Žaidimai. Vai kus pa ska ti nu 

veik ti sa va ran kiš kai. Jie žai džia įvai rius 
siu že ti nius žai di mus: „Šei ma“, „Pas gy dy
to ją“, „Vai ruo to jai“ ir kt. Or ga ni zuo ju in di
vi du a lią veik lą su vai kais, ku riems sun kiau 
se kė si at pa žin ti spal vas, įsi min ti pa va sa ri
nių gė ly čių pa va di ni mus. Pa siū lau pa žais ti 
sta lo žai di mus „Su rink į krep še lį vie no dos 
spal vos gė ly tes“, „Su rask ži bu tę, šal pus
nį, tul pę“. Ben drau ju su tė vais, at ėju siais 
pa si im ti vai kų. Pa pra šau pri si jung ti prie  
sa vai ti nės gru pės veik los, kar tu su sa vo 
vai ku su kur ti gė lės žie de lį, kad ga lė tu me 
pa si ga min ti ben drą kny gu tęar mo ni kė lę 
„Gi ri nu kų gru pės pa va sa ri niai žie dai“.
17.30val. Darbodienospabaiga. Min

ty se pa si džiau giu pra ėju sia die na, sa vo 
ug dy ti niais, ku riems su tei kiau pro gą ste
bė ti ir ty ri nė ti, mąs ty ti ir pa žin ti, klaus ti ir 
pa sa ko ti, kur ti ir fan ta zuo ti. Džiau giuo si, 
kad su spė jau pa glos ty ti gal ve lę, pa dė jau 
ap si reng ti, nu šluos čiau aša rė lę, pa ra gi nau 
drau gau ti ir šyp so tis, nie ka da ne si pyk ti, 
pa dė ko ti, at si pra šy ti... 

VioletaKONČIENĖ

Šis pa sa ko ji mas apie vie ną vie nin te lę auk lė to jos dar bo die ną yra įdo mus tuo, 
kad lei džia pa si jus ti tos die nos da ly viu. Pui ku, kad apie sa vo veik lą pa sa ko ja pa ti 
auk lė to ja. Re dak ci jai šis ra ši nys yra bran gus, nes pirmasis, be to, Nau jo sios Ak me nės 
vai kų lop še ly jedar že ly je „At ža ly nas“ dir ban čios pe da go gės iš tie sų skai to „Švie ti mo 
nau jie nas“ – do mi si, ką ra šo ki tų dar že lių auk lė to jos, ir vi sa da pa ste bi re dak ci jos 
pra šy mus. Pa pa sa ko ti apie ei li nę auk lė to jos dar bo die ną taip pat bu vo vie nas iš 
mū sų pra šy mų, skel bia mų „Švie ti mo pa no ra mos“ pus la piuo se. 

Re dak ci ja

Ša kių r. Plokš čių mo kyk lo jedau gia
funk cia me cen tre te be puo se lė ja mi dau giau 
kaip prieš šimt me tį už si mez gę Plokš čių ir 
Suo mi jos kul tū ri niai ry šiai. XIX a. pa bai
go je čia gy ve nę Lie tu vos švie suo liai Pet
ras ir Zo fi ja Kriau čiū nai, va sa ro mis vie šė
jęs dak ta ras Vin cas Ku dir ka ir dvi va sa ras 
sve čia vę si suo mių ra šy to ja Mail la Tal vio 
ir jos vy ras – gar sus suo mių kal bi nin kas 
Jo sep pis Ju lius Mik ko la – bu vo pir mie
ji dvie jų ša lių am ba sa do riai, pra smin gą 
ben drys tę pa do va no ję ir at ei ties kar toms.

Nau jas kul tū ri nio ben dra dar bia vi mo 
eta pas Plokš čiuo se pra si dė jo at kū rus Lie
tu vos ne pri klau so my bę. Šian dien plokš tie
čiai ga li pa si gir ti, kad jų or ga ni zuo ja mo se 
moks li nė se kon fe ren ci jo se, edu ka ci nė se 
pro gra mo se yra lan kę si vi si Lie tu vo je re
zi da vę Suo mi jos am ba sa do riai.

Ge gu žę Plokš čių mo kyk lo jedau gia
funk cia me cen tre vy ko tai kai skir ta šven tė 
„Sau go kim šyp se ną vai ko“. Šven tė je vie
nu iš svar biau sių ak cen tų ta po Suo mi jos 
am ba sa do riaus Ha ri Mäki Rei nik ko, taip 
pat Suo mi jos Do ne lai čio drau gi jos pri mi
nin ko pro fe so riaus Han nu Nie mio, Lie tu
vos Suo mi jos drau gi jos gar bės pir mi nin ko 
pro fe so riaus Sta sio Skro de nio ir Ša kių r.
va do vų vi zi tas. Šven tė je jau vie nuo lik tą 
kar tą Do ne lai čio drau gi jos pir mi nin kas 
H. Nie mis mo ki niams už kul tū ri nę veik lą 
įtei kė pre mi jas. Šiais me tais jo mis įver tin
tos ke tu rios mo ki nės: Mig lė Ast raus kai tė, 
Ka ro li na Ber no ta vi čiū tė, Ru gi lė Ka zar jan 
ir Jus tė Gu diš ky tė. Drau gi jos kul tū ros 
fon do pre mi ja įteik ta ir tau ti nes tra di ci jas 
puo se lė jan čiai liau dies šo kių ko lek ty vų 
va do vei Vio le tai Mi ke lai ty tei. 

kul tū ri niai ry šiai: 
Plokš čiai – suo mi ja

Da riaus Pa val kio nuo tr.

 Vi są teks tą skai ty ki te „Švie ti mo pa no ra mos“ 24 p.
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Vil niaus Je ru za lės dar bo rin kos mo
ky mo cen tras – mo der ni ir to bu lė jan ti 
švie ti mo įstai ga, puo se lė jan ti tra di ci jas 
ir tu rin ti il ga me tę mo ky mo pa tir tį. Čia 
mo ko si as me nys, sie kian tys įgy ti pro fe
si ją ar ba to bu lin ti tu ri mą kva li fi ka ci ją. 
Tai žen kli pa gal ba pra mo nės įmo nėms, 
no rin čioms ap si rū pin ti kva li fi kuo tais 
dar buo to jais. Cen tras sie kia tap ti sta ty
bos, trans por to bei in ži ne ri nės pra mo nės 
sek to rių stra te gi niu part ne riu pro fe si nio 
mo ky mo sri ty je, už tik ri nant eu ro pie tiš ką 
ko ky bę ir dar bo kul tū rą.

tech no lo gi jos nAu jo vės – 
ro bo ti zuo tAs su vi ri ni mAs

Cen tre ati da ry tas Su vi ri ni mo sek to ri nis 
prak ti nio mo ky mo cen tras. Tai kol kas 
vie nin te lis toks cen tras Lie tu vo je, ku ria me 
su vi rin to jai bus ren gia mi pa gal ak re di tuo tą 
tarp tau ti nę su vi rin to jų mo ky mo pro gra mą. 
Čia su kom plek tuo ta uni ka li įran ga. 

Sek to ri nio cen tro nau jo vė – ro bo ti zuo
tas su vi ri ni mas. Iki šiol Lie tu vos pro fe
si nio mo ky mo įstai go se nie ko pa na šaus 
ne bu vo. Įsi gy tas su vi ri ni mo ro bo tas ir ki ti 
spe cia lūs įren gi niai, ku riais nau do jan tis 
už tik ri na mas op ti ma lus ope ra ci jos grei tis, 
su vi ri ni mo siū lės tiks lu mas ir aukš ta dar bo 
ko ky bė. Cen tras taip pat ap rū pin tas ran
ki nio su vi ri ni mo prie tai sais, mo der niais 
su vi ri ni mo apa ra tais bei įran ga su vi ri ni
mo ko ky bės kon tro lei. Po pu lia riau sios 
su vi rin tų jų mo ky mo pro gra mos: lan ki nis 
su vi ri ni mas ly džiai siais glais ty tais elek tro
dais, su vi ri ni mas ap sau gi nė se iner ti nė se 
du jo se, su vi ri ni mas ne ly džiuo ju vol fra mo 
elek tro du iner ti nė se (ar go no) 
du jo se, me ta lo pjaus ty mas, 
plaz mi nis su vi ri ni mas ir kt. 
Cen tras įsi gi jo ir su vi ri ni
mo si mu lia to rių. Šis įtai sas, 
pa klus da mas be si mo kan
čio jo ko man doms, su tei kia 
ga li my bę įgy ti su vi rin to jo 
įgū džius ir taip žy miai pa
leng vi na mo ky mo pro ce są.

Cen tro nau jo vė – ro bo ti zuo tas su vi ri ni mas
Lie tu vos įmo nės, at lie kan čios at sa kin

gus su vi ri ni mo dar bus bei ga mi nan čios 
itin su dė tin gą ir aukš tos kva li fi ka ci jos 
rei ka lau jan čią pro duk ci ją, ku riai sąlygas 
ke lia Lie tu vos ir už sie nio vals ty bių už
sa ko vai, pa si ren gusios įdar bin ti Cen tre 
pa reng tus dar buo to jus. Die gia ma tarp
tau ti nio su vi rin to jo mo ky mo pro gra ma. 
Ab sol ven tai, bai gę mo ky mus pa gal tarp
tau ti nę su vi rin to jų pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mą, gaus tarp tau ti nius ser ti fi ka tus. 
Be to, at si ras ga li my bė ne tik su vi rin ti 
įvai rius me ta lus nau do jan tis mo der niais 
prietaisais, bet ir įver tin ti ko ky bę – čia 
įkur ta su vi ri ni mo ko ky bės kon tro lės la
bo ra to ri ja su rei ka lin ga įran ga.

Su vi ri ni mo sek to ri nio prak ti nio mo ky
mo cen tre ren gia mi su vi ri ni mo spe cia lis
tai: me cha ni zuo to, au to ma ti zuo to ir ro bo
ti zuo to su vi ri ni mo ope ra to riai, su vi ri ni mo 
ko or di na to riai, me ta lo ap dir bi mo meist rai 
(šalt kal viai) ir me ta lo ap dir bi mo stak lių 
ope ra to riai, ki ti spe cia lis tai, ku rių pro fe si
nė je veik lo je rei ka lin gas su vi ri ni mas (au
to re mon ti nin kai, san tech ni kai, skar di nin
kai). Su vi ri ni mo spe cia lis tai ates tuo ja mi. 
Cen tre or ga ni zuo ja mi įvai rūs pro fe si nio 
orien ta vi mo ren gi niai: mo ki niai su si pa žįs
ta su in ži ne ri nės pra mo nės dar bais, pro fe
si jo mis, nau do ja ma įran ga, ga li iš ban dy ti 
sa vo ga li my bes vi rin da mi su su vi ri ni mo  
si mu lia to riu mi ir pan. Cen tre or ga ni zuo ja
mi pro fe si jos mo ky to jų, įmo nių dar buo to
jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo kur sai.

Stei giant sek to ri nį cen trą bu vo su kur tos 
nau jos su vi rin to jo, san tech ni ko, šalt kal
vio ir kt. mo du li nės mo ky mo pro gra mos. 
Pla nuo ja ma įdieg ti me ta lų ap dir bi mo 

stak li nin ko, ven ti lia ci jos, oro 
kon di cio na vi mo sis te mų ga min
to jo ir mon tuo to jo mo du li nes 
pro fe si nio mo ky mo pro gra mas. 
Vil niaus Je ru za lės dar bo rin kos 
mo ky mo cen tras ga li pa siū ly ti ir 
daugiau nau jų, šiuo lai ki nių, su 
su vi ri ni mu su si ju sių mo ky mo 
pro gra mų.

Cen tras į kur tas įgy ven di nant 2007–
2013 m. lai ko tar pio San glau dos ska ti ni
mo veiks mų pro gra mą bei fi nan suo tas 
ES Re gio ni nės plėt ros fon do ir vals ty bės 
biu dže to lė šo mis.

ben DrA DAr biA vi mo nAu jo vės

Cen tras kartu su ben dro ve „Ar gin ta 
En gi ne e ring“ – di džiau sia Lie tu vo je in ži
ne ri nių sis te mų ir me ta lo ga mi nių eks por
tuo to ja – su kū rė ino va ty vią, va di na mą ją 
adap ta vi mo mo ky mo pro gra mą. Ji su tei kia 
ga li my bę mo ky tis ir to bu lin ti pro fe si nius 
įgū džius įsi dar bi nant šio je ben dro vė je ar 
ki to se įmo nė se. To kia pro gra ma nau din ga 
įmo nei, nes adap ta vi mo lai ko tar piu ji ga li 
įver tin ti ir įdar bin ti pa tik rin tus bei mo
ty vuo tus darbuotojus. Bai gęs mo ky mus 
as muo bū na įsi lie jęs į ko lek ty vą. Mo ky mo 
įstai ga su tei kia ži nių, ge bė ji mų ir tai liu di
jan čias pa žy mas, be to, įmo nei su ma žė ja 
dar buo to jų pa ieš kai ir at ran kai skir tos 
iš lai dos. Spe cia lis tui pro gra ma nau din ga, 
nes jis ga li įgy ti dar bo vie tai rei kia mą kva
li fi ka ci ją, iš klau sy ti dar bo sau gos kur sus, 
vyks tant pro gra mai gau ti sti pen di ją. O 
svar biau sia – žmo gus ga li pa ro dy ti sa vo 
ge bė ji mus, įsi tvir tin ti dar bo vie to je.

už tik rin ti Pro Fe si nio 
mo ky mo ko ky bę ir Ati tik tį 

DAr bo vie tos reik mėms

To sie kia Vil niaus Je ru za lės dar bo rin
kos mo ky mo cen tras. Ja me dir ban tys vi sų 
spe cia ly bių mo ky to jai tu ri ga my bi nio 
dar bo pa tir tį ir aukš tą pro fe si nio pa ruo
ši mo kva li fi ka ci ją. Dau gu ma pro fe si jos 
mo ky to jų – vy res nie ji mo ky to jai, mo ky to
jai me to di nin kai bei mo ky to jai eks per tai. 
Dar bo rin kos mo ky mo cen tras iš es mės 
ski ria si nuo pro fe si nės tech ni kos mo kyk
lų. Jis re mia si rin kos po rei kiais, glau džiai 
ben dra dar biau ja su mo kyk lo mis (pa de da 
moks lei viams ren kan tis pro fe si ją), taip 
pat – ir su aukš to sio mis mo kyk lo mis, ku
rioms su da ro ma ga li my bė nau do tis cen tro 
pa tal po mis ir įran ga.

Su sta ty bi nin kų ir ki to mis aso cia ci jo mis 
ren gia mi ben dri pro jek tai. Ben dra dar
biau jant su ga my bi nė mis ins ti tu ci jo mis 
įsi sa vi na mos pa žan gios tech no lo gi jos. 
Kra ni nin kų, su vi rin to jų, vai ruo to jų mo
ky mui įsi gy ti si mu lia to riai.

Vil niaus Je ru za lės dar bo rin kos mo ky
mo cen tras ben dra dar biau ja su įmo nė mis: 
„YIT Kaus ta“, „Vil niaus kra nai“, „Vil
niaus ener gi ja“, „Bal tic Cra nes In dust ry“, 
VšĮ „Ver sli Lie tu va“ ir dau ge liu ki tų.

Pa ren gėVytautasMANKEVIČIUS

Robotas, naudojamas 
suvirinimo darbams

Simuliatorius 
„Lincoln Electric“
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Lent va rio pra di nė je mo kyk lo je ge gu žę įvy ko III tarp tau ti nis vai kų ir 
jau ni mo te at rų fes ti va lis „Mi zans ce nų pi lis“. Fes ti va lio glo bė jai – Lie
tu vos Res pub li kos kul tū ros mi nis te ri jos Re gio nų kul tū ros sky riaus vy
riau sio ji spe cia lis tė Jad vy ga Li se vi čiū tė ir ak to rius, re ži sie rius, Vil niaus 
ko le gi jos Me nų fa kul te to dės ty to jas Jo nas Vai tie kai tis. Šven tė vy ko 

ne se niai re no vuo to je Lent va rio pra
di nės mo kyk los ak tų sa lė je, ku rio je 
bu vo su kur ta jau ki te at ri nė ap lin ka. 
Fes ti va lį pra dė jo Lent va rio pra di nės 
mo kyk los mo ki nių liau dies šo kių 
ko lek ty vas „Spin du lė lis“ (va do vė 
Ri mu tė Bli ker tie nė). Aš, or ga ni za
ci nio ko mi te to pir mi nin kė, Lent va
rio pra di nės mo kyk los di rek to rė ir 
šio straips nio au to rė, pa svei ki nau 
šven tės da ly vius, o ko lek ty vus pri
sta tė mo kyk los te at ro stu di jos „Fė ja“ 
jau no sios ar tis tės: ant ra kla sė Ai ri dė 
Stan ke vi čiū tė ir tre čio kė Ga bi ja Jo nė 
Gruz dze vi čiū tė.

Pla čiau apie fes ti va lį skai ty ki te 
„Švie ti mo pa no ra mos“ 16 p.

III tarp tau ti nis vai kų ir jau ni mo te at rų fes ti va lis

„Mi zans ce nų pi lis“

Festivalio globėjai J. Vaitiekaitis ir J. Lisevičiūtė su projekto autore O. Ramanauskiene

Jaunieji aktoriai iš Lenkijos. Punsko lietuvių kultūros namų vaikų teatras „Kregždutė“

Panevėžio Saulėtekio progimnazijos teatro studija „Saulutė“

Festivalio vedėja A. Stankevičiūtė

Alytaus Drevinuko mokyklos-darželio teatro studija „Drevinukas“

Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Polėkis“
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sėk min go mo ky mo si ir gy ve ni mo 
pa ieš kos me ni nė je veik lo je

Ge gu žę Vil niaus „Gi jos“ jau ni mo mo kyk lo je vy ko ant ra sis dai lės ple ne ras, 
ku rį or ga ni za vo dai li nin kai pro fe sio na lai: Juo zas Pranc ke vi čius, Al gi man tas 
Sta nis lo vas Kliau ga, Gra ži na Ja ni na Vi tar tai tė, Ma rius Min dau gas Da nys, Skaid
rė But no riū tė, Sau lius Kruo pis, Vik to ras Šo ci kas, Sva jū nas Ar mo nas. Pleneras 
pra smin gai, ne tra di ci nei, kū ry bi nei veik lai su bū rė vi są mo kyk los ben druo me nę.

Vil niaus „Gi jos“ jau ni mo mo kyk lo je mo ko si 85 aš tun tų– de šim tų 
kla sių mo ki niai. Vie nas svar biau sių mo kyk los už da vi nių – siek ti ge rų 
per mai nų vai kų gy ve ni me, ug dy mą or ga ni zuo ti taip, kad mo ki niai tu rė tų 
ga li my bę rink tis sau ar ti mą, pa trauk lią, pra smin gą, įdo mią ir nau din gą 

veik lą. Taip skleis tų si kiek vie no 
be si mo kan čio jo kū ry biš ku mas, 
ku ris su teik tų pro gą pa tir ti sėk mę, 
ska tin tų no rą mo ky tis, to bu lė ti. 
Vi sa tai pa dė tų vai kui pa ti kė ti, kad 
jis yra svar bus, rei ka lin gas šei mai, 
mo kyk lai, vi suo me nei. Mo kyk lo je 
mo ki niai įgy ja ne tik pa grin di nį iš si
la vi ni mą, bet ir pro fe si nės kar je ros 
pa grin dus (mo ki niai pa si rink ti nai 
mo ko si kom piu te ri nio raš tin gu mo, 
au to mo bi liz mo te ori jos, siu vi mo, 
plau kų kir pi mo, ke ra mi kos ikip ro
fe si nio ug dy mo pa grin dų).
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Dai lės ple ne ras – pats ne ti kė čiau sias, ge riau sias, sėk min giau sias pro jek tas, 
pro fe sio na lių dai li nin kų dva si nė do va na mo kyk lai. Tai pa si se kęs eks pe ri men
tas, kai kū ry biš ku mas ska ti na mas per as me ni nę pa tir tį ir re flek si ją. Ino va ty vios 
idė jos da ro įta ką ug dy mo(si) ko ky bei, mo kyk los psi cho lo gi niam mik ro kli ma tui, 
gerina mo ki nių pa sie ki mus.

Ti ki mės, kad mo kyk lai ir to liau ben dra dar bia vi mo til tus ties dai li nin kai pro
fe sio na lai, ku rių mo ky mai ir pa ta ri mai sklei sis kiek vie no mo ki nio šir dy je kaip 
te ra pi nė at gai va sie lai. Dvy li ka mo ki nių nu ta py tų dro bių pa puoš kla ses, ki tas 
mo kyk los erd ves ir vi suo met liu dys apie ge ros va lios žmo nių ne įkai no ja mas 
dva si nes do va nas, pa gal bą ug dant jau ną ją kar tą.

JuzėDROBNIENĖ
Vil niaus „Gi jos“ jau ni mo m-klos di rek to rė

DianaRUPEIKIENĖ
Di rek to rės pa va duo to ja ne for ma lia jam ug dy mui

Įdo mi, pra smin ga prak ti nė veik la pa mo ko se, tu ri nin gas po pa mo ki nis už im
tu mas, jau ki, puo se lė ja ma mo kyk los ap lin ka ir in di vi du a lus dar bas ža di na no rą 
mo ky tis, lan ky ti mo kyk lą, pa de da so cia liai ir dva siš kai su tvir tė ti. Ne tra di ci nės 
ug do mo sios veik los mu zie juo se, ki to se edu ka ci nė se mies to erd vė se, in teg ruo tos 
pa mo kos, įvai rūs pro jek tai, iš vy kos, spor to, me no ren gi niai lei džia mo ki niams 
at si pa lai duo ti, pa jus ti gy ve ni mo džiaugs mą, la biau pa si ti kė ti sa vi mi ir pra dė ti 
tei gia mai įsiver tin ti. Aka de mi nė je ar prak ti nė je veik lo je pa tir ta sėk mė pa de da 
mo ki niams drą siau pa si tik ti at ei tį – tęs ti mo ky mą si gim na zi jo se, su au gu sių jų 
mo ky mo cen truo se, pro fe si nė se mo kyk lo se, įsi dar bin ti. Ne ma žai mo kyk los 
auk lė ti nių, bai gę aukš tą sias mo kyk las, ma gist ro stu di jas, dar bo vie tė se už ima 
aukš tus pos tus.
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Dviem sa ki niais

De vin ta ža lio ji vė lia va – 
mo lė tų gim na zi jai

Mo lė tų gim na zi ja nuo 2005 m. da ly vau ja 
Gam to sau gi nių mo kyk lų pro gra mo je. Per tuos 
me tus ben druo me nės na riai iš siug dė po rei kį tau
py ti elek tros ener gi ją, van de nį, po pie rių, pa gi li no 
sa vo gam to sau gos sri ties ži nias (pro gra mos da
ly viai, įvyk dę Ap lin ko sau gi nio švie ti mo fon do 
rei ka la vi mus, ap do va no ja mi Ža li ą ja vė lia va.) 
Ge gu žę gim na zi jo je vy ko Ža lio sios vė lia vos 
įtei ki mo šven tė. Ši vė lia va Mo lė tų gim na zi jo je – 
jau de vin ta. Per šiuos me tus nu veik ta ne ma žai: 
da ly vau ta ap lin ko sau gi nia me pro jek te „Mes rū
šiuo jam“, su si pa žin ta su eko lo gi nio ūkio veik la, 
vy ko ne tra di ci nė pa mo ka „Na tū ra lių eko sis te mų 
ty ri mas“, ste bė ti gam tos reiš ki niai gy ve na mo je 
ap lin ko je, su reng ta ir Mo lė tų kraš to vi suo me nei 
pri sta ty ta me ni nių gam tos fo to gra fi jų pa ro da, so
din ti me de liai La ba no ro re gio ni nia me par ke ir kt.  
Gim na zi jos di rek to rė Ri mu tė Guo bie nė įtei kė 
pa dė kos raš tą gam to sau gi nio ko mi te to va do vei – 
bio lo gi jos mo ky to jai Re gi nai Dra gū nie nei. Ren
gi nį pa gy vi no gim na zi jos pir mo kų, va do vau ja mų 
mu zi kos mo ky to jos Rū tos Ve ke ro tie nės, su kur tas 
mu zi ki nis vaiz do kli pas, Gam to sau gi nių mo kyk lų 
Pa sau li nės veiks mo die nos kon kur se įver tin tas 
pa dė kos raš tu. 

Ap lin ko sau gi nio švie ti mo fon do skir tas ap do
va no ji mas – Ža lio ji vė lia va – gim na zi jos ben druo
me nę įpa rei go ja tęs ti ir to bu lin ti Gam to sau gi nių 
mo kyk lų pro gra mos ini ci juo ja mą veik lą.

JolantaLIUBECKAITĖ

Vi sas teks tas – http://gim na zi ja.mo le tai.lt/7-nau jie nos/
915-de vin ta-za lio ji-ve lia va-mo le tu-gim na zi jai.

ktu vai kų uni ver si te te moks lei viai įsi ti ki no: 
ma te ma ti ka nė ra sau sas moks las
Ma te ma ti kos reikš mė tiek kas die nia

me žmo gaus gy ve ni me, tiek pro fe si nė je 
veik lo je yra la bai di de lė. Arit me ti ka ir 
ne ma ža da lis mo kyk li nės ma te ma ti kos 
at si ra do iš kas die nės prak ti kos. Pa žin tis 
su ma te ma ti kos is to ri ja ga li pa dė ti gi liau 
su pras ti šį moks lą, plės ti vai kų aki ra tį, 
ska tin ti jų su si do mė ji mą.

Pa skai to je „Kaip skai čia vo tė vai, se ne
liai, pro tė viai?“ bu vo sie kia ma pa ro dy ti, 
kad ma te ma ti kos moks las nė ra vien su
dė tin gi ap skai čia vi mai, struk tū ros, lyg tys, 
te ore mos ir for mu lės. Ma te ma ti ka ga li bū ti įdo mi. Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to 
Ma te ma ti kos ir gam tos moks lų fa kul te to do cen tė, ma te ma ti kos mo ky to ja eks per tė 
Vi li ja Dab ri šie nė ne tik pa pa sa ko jo ma žie siems, kaip žmo nės mo kė si skai čiuo ti, bet 
ir pa ro dė klau sy to jams sa vo se no vi nių skai čia vi mo prie tai sų ko lek ci ją.

Vai kų uni ver si te to klau sy to jai pa skai to je su si pa ži no su dak ti lo no mi jos (skai čia vi
mas pirš tais) gud ry bė mis: mo kė si pa žin ti įvai riai ro do mus skai čius, ban dė dau gin ti 
pirš tais, su ži no jo ki tų įdo mių da ly kų. Pirš tai – ne tik se niau sia, bet ir il giau siai nau
do ja ma žmo nių skai čia vi mo prie mo nė. Įvai rūs skai čia vi mo prie tai sai at si ran da ir 
iš nyks ta, nes juos pa kei čia nau jes ni, ta čiau skai čia vi mas pirš tais išliko iki šių lai kų. 
Ry tų ša ly se ma no ma, kad šis me to das ne pa pras tai la vi na vai kų lo gi nio mąs ty mo 
ge bė ji mus. Pra mo kę skai čiuo ti pirš tais, ma žie ji stu den tai tu rė jo pro gą iš ban dy ti 
me cha ni nius skai čia vi mo prie tai sus: skait liu kus, ki niš kus skai ty tu vus suanpan, 
lo ga rit mi nę li niuo tę, gar sų jį arit mo met rą „Fe lix“.

Kiek vie nas pa skai tos da ly vis ga lė jo ran ko se pa lai ky ti pir mą jį skai čiuo tu vą – ge ro
kai di des nį už šiuo lai ki nį kom piu te rį ir at lie kan tį tik ke tu ris arit me ti nius veiks mus.

AgnėGARKAUSKIENĖ

Dau giau in for ma ci jos – http://ktu.edu/lt/ma te ma ti kos-ir-gam tos-moks lu-fa kul te tas/nau jie na/
ktu-vai ku-uni ver si te te-moks lei viai-isi ti ki no-ma te ma ti ka-ne-sau sas-moks las.

Al ma na chas – tre čio jo am žiaus uni ver si te to 20-me čiui
Ži la gal viai Me dar do Čo bo to tre čio jo am žiaus uni ver si te to stu den tai, be si ren kan tys į pa

skai tas Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) au di to ri jo se, jau se niai nie ko ne ste bi na. 
Gra ži vy res nio sios ir jau no sios kar tos part ne rys tė, pa lai ko ma abie jų uni ver si te tų rek to rių 
aka de mi ko Al gir do Gai žu čio ir dr. Zi tos Žeb raus kie nės, tę sia si ne vie nerius me tus. Ypač 
daug sen jo rų LEU ak tų sa lė je su si rin ko į Tre čio jo am žiaus uni ver si te to 20me čiui skir to 
fil mo ir al ma na cho su tik tu ves.

 Vi są teks tą skai ty ki te „Švie ti mo pa no ra mos“ 40 p.
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