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Šalies mo kyk lų ben druo me nės 
kvie čia mos da ly vau ti kon kur se
Švie ti mo ir moks lo mi nist rei Aud ro nei Pit rė

nie nei šiuos moks lo me tus pa skel bus Mo kyk los 
ben druo me nės me tais, ini ci juo ja mas švie ti mo 
įstai goms skir tas kon kur sas. Vi sos Lie tu vos mo kyk
los kvie čia mos pa si da ly ti ge riau sio mis ir įdo miau
sio mis šiais moks lo me tais vyk dy to mis mo kyk los 
ben druo me nės ben dra dar bia vi mo veik lo mis.

Kon kur so tiks las – ska tin ti tva rų mo ki nių tė vų 
ir mo kyk lų ben dra dar bia vi mą.

„Kur ti nau jas ben dra dar bia vi mo for mas, įtrauk ti 
di des nę ben druo me nės da lį į mo kyk los gy ve ni mą, 
stip rin ti ry šius su so cia li niais part ne riais – tai 
svar bios de mok ra tiš kos, mo der nios mo kyk los 
už duo tys. Ti kiu, kad kon kur sas bus nau din gas 
vi sų Lie tu vos švie ti mo įstai gų ben druo me nėms, 
pa ska tins tė vus ak ty viau da ly vau ti mo kyk los veik
lo je ir glau džiau ben dra dar biau ti su mo ky to jais. 
Ty ri mai ro do, kad toks tė vų įsi trau ki mas pa de da 
vai kams ge riau mo ky tis, le mia di des nius jų pa
sie ki mus to les nia me gy ve ni me“, – sa ko mi nist rė 
A. Pit rė nie nė.

Mo kyk lų ben druo me nės kon kur sui ga li ma pa
teik ti įvai rių sri čių – kul tū ri nius, me ni nius, tu ris
ti nius, gam to sau gi nius, svei ka tin gu mo, spor ti nius, 
pi lie ti nių ini cia ty vų ar ki tus, ku riuo se kar tu da ly
va vo mo ki niai, mo ky to jai ir tė vai – įgy ven din tus 
pro jek tus.

Ge riau sius 2015–2016 m. m. mo kyk los ben
druo me nės ben dra dar bia vi mo pa vyz džius pa teik ti 
kon kur sui ga li ma už pil dant an ke tą in ter ne te – 
www.ben druo me ne.smm.lt. Tai pa da ry ti reikia 
iki 2016 m. ba lan džio 24 d. Šia me in ter ne to pus
la py je bus skel bia mi kon kur sui pa teik ti mo kyk lų 
ben druo me nių pro jek tai, o 2016 m. ba lan džio 
25–30 d. vi si no rin tys ga lės bal suo ti už la biau siai 
pa ti ku sį darbą.

Kon kur so nu ga lė to jai bus skel bia mi 2016 m. 
ge gu žės mė ne sį. Ko mi si ja at rinks 10 mo kyk lų 
(po vie ną iš kiek vie nos ap skri ties), ku rios bus 
pa kvies tos da ly vau ti nu ga lė to jams skir ta me 
kon cer te, o dau giau siai lan ky to jų bal sų in ter ne to 
pus la py je su rin kęs pro jek tas bus ap do va no tas 
spe cia liuo ju pri zu.

Re mian tis ap klau sos duo me ni mis, apie pu sę tė
vų (48 proc.) kas dien ar ba be veik kas dien kal ba si 
su sa vo vai ku apie tai, kaip jam se ka si mo kyk lo je, 
su mo ky to jais 39 proc. ben drau ja kar tą per tri mest
rą ar pus me tį, kar tą per mė ne sį ir daž niau – tik 
16 proc. Penk ta da lis tė vų tei gė, kad no rė tų bū ti 
ak ty ves ni mo kyk los veik lo je.

Kon kur są ini ci juo ja Švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri ja.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Kai į kasdienybės bruzdesį nusklen-
džia šventos Kalėdos, stabtelėkime 
ir pasidžiaukime. Nutildytu dienos 
šurmuliu, trumpalaike, bet pačia 
tikriausia vaiko nuostaba, artimų 
žmonių buvimu šalia, pasimėgaukime 
per metų metus išlaikytos bičiulystės 
skoniu. Pasiryžkime būti dar atidesni, 
dar geranoriškesni greta esančiajam. 
Neišsigąskime gyvenimo išbandymų 
ir netikėtumų, priimkime tai kaip 
palankias galimybes, kurios skatina 
ūgtelėti, į įvairius reiškinius pažvelgti 
iš kitos perspektyvos. 

Būdami skirtingi, būkime susitelkę 
draugėn dėl bendrų tikslų – tai mūsų 
stiprybė, kurianti mažąją bendruo-
menę šeimoje, darbe, mokykloje, 
kurianti Lietuvos visuomenę. 

Džiugių, jaukių šv. Kalėdų, 
laimingų, sėkmingų, kūrybiškų 

ateinančių metų! 

Švietimo ir mokslo ministrė 
Audronė Pitrėnienė
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Pa gal bos ran ka jau na jam mo ky to jui

riais bū dais, no rė jo me, kad jie gru pe lė se 
pa si da ly tų sa vo gy ve ni mo mo kyk lo je 
pa tir ti mi – džiaugs mais, iš šū kiais, sva
jo nė mis“, – tei gė pro gra mos „Ren kuo si 
mo ky ti“ at sto vė Vai va Vyš niaus kai tė. 
Pir mų jų mė ne sių pa tir ties da ly bos iš ties 
džiu gi no – ne ti lo juo kas, aik te lė ji mai ar 
nuo šir daus su si do mė ji mo žo džiai.“

Su si ti ki me ap tar ti ne tik jau nų jų mo ky
to jų pa ti ria mi džiaugs mai, bet ir rū pes čiai. 
Vil niaus ra jo ne dir ban tis ge og ra fi jos mo
ky to jas pa si da li jo ne ma lo nia įsi dar bi ni mo 
pa tir ti mi – ne re tai mo kyk los at si sa ko 
pa tir ties ne tu rin čio spe cia lis to. Vie nas di
džiau sių to kio dar buo to jo mi nu sų, pa sak 
mo ky to jo, ga li bū ti ir ma gist ran tū ros stu
di jos, ga lin čios truk dy ti ug dy mo pro ce sui. 
Mi nist rė A. Pit rė nie nė at si pra šė už to kių 
mo kyk lų ad mi nist ra ci ją: „Taip ne tu rė tų 
bū ti, nie kas ne gims ta pa ty ręs.“

 
V. Bač kiū tė su jau nai siais mo ky to jais 

pa si da li jo ŠMM Mo ky mo si vi są gy ve ni mą 

de par ta men to Pe da go gų veik los sky riaus 
kon tak tais, kad jie leng viau įveik tų ky lan
čius sun ku mus, taip pat ma lo niai pa kvie tė 
ben drau ti ir ben dra dar biau ti: „Pe da go gų 
veik los sky rius ga li (ir tu ri!) bū ti mo ky
to jų „men to rius“, ypač pra de dan čių jų.“ 
Tam pri ta rė ir ki ta ren gi nio or ga ni za to rė, 
UPC In for ma ci nių tech no lo gi jų sky riaus 
me to di nin kė Edi ta Lin ke vi čiū tė, kar tu nu
brėž da ma ir to les nes šio ren gi nio ga li my
bes: „Vi si pe da go gai nu si pel no pa ra mos ir 
pa gal bos, o pir miau sia – jau nie ji mo ky to
jai. Tad lin kiu, kad šis ren gi nys iš aug tų į 
tam tik rą tvir tą pra de dan čių jų pe da go gų 
ug dy mo ir, ži no ma, pa lai ky mo sis te mą.“

Su už si re gist ra vu siais jau nai siais mo
ky to jais bus ben drau ja ma elek tro ni niu 
pa štu: tie sio giai da li ja ma si jiems ak tu a lia 
in for ma ci ja apie ren gi nių, kon kur sų ga li
my bes, siū lo mos me to di nės nau jo vės ir 
pan. Dar šiais moks lo me tais pla nuo ja mi 
ir ke li su si ti ki mai.

Ri ma KAS PE RIO NY TĖ

Su si ti ki mas bu vo orien tuo tas į mo kyk
lose šiais moks lo me tais pradėjusius dirb ti 
jau nuo lius, ku rie ką tik bai gė stu di jas. 
ŠMM Mo ky mo si vi są gy ve ni mą de par ta
men to Pe da go gų veik los sky riaus ve dė ja 
Vil ma Bač kiū tė tei gė: „Tarp na cio na li nių 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo 2015–2016 m. 
pri ori te tų, pa tvir tin tų švie ti mo ir moks lo 
mi nist rės įsa ky mu, esa me nu ma tę teik ti 
sis te min gą pa gal bą pra de dan tie siems mo
ky to jams pro fe si nės kar je ros pra džio je. 

Pa grin di nis šio su si ti ki mo tiks las – iš 
jau nų jų pe da go gų lū pų su ži no ti, kaip jie 
jau čia si po tri jų mė ne sių dar bo ir kaip 
ga lė tu me jiems pa dė ti, taip pat su teik ti 
ga li my bę vie nam su ki tu su si pa žin ti bei 
bur ti sa vo ben druo me nę. Vien min čių ko
le gų tin klai pa de da jaus tis ben druo me nės 
da li mi, gau ti pa ta ri mų ir grei čiau ras ti 
rei kia mos pa gal bos.“ Ga li my bę ar ti miau 
su si pa žin ti įgy ven di no pro gra mos „Ren
kuo si mo ky ti!“ at sto vai – jie da ly viams 
sky rė už duo tis.

„Mo ky to jus sten gė mės pa kvies ti įvai

Pa ro do je „Mo kyk la 2015“ Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja (ŠMM), Ug dy mo plė to
tės cen tras (UPC) ir pro gra mos „Ren kuo si 
mo ky ti“ at sto vai į su si ti ki mą pa kvie tė 
jau nuo sius mo ky to jus. Su jais su si pa žin ti 
at vy ko švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud
ro nė Pit rė nie nė. Svei kin da ma da ly vius 
mi nist rė pa brė žė mo ky to jo pro fe si jos 
iš skir ti nu mą: „Ko dėl bū ti mo ky to ju yra  
ge rai? To dėl, kad dir ba ma su mū sų at ei ti
mi. Tai itin sun kus, ta čiau nuo sta bus dar
bas.“ At ei tį ku rian ti da bar tis – pa grin di nis 
šio ren gi nio as pek tas.
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Parodoje „Mokykla 2015“

Jaunieji mokytojai susipažino ir pasidalijo pirmųjų darbo mėnesių mokykloje patirtimi ir įspūdžiais
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Pa ro dą „Mo kyk la 2015“ ap lan kė ir Lie tu vos kur čių jų ir ne pri gir
din čių jų ug dy mo cen tro (LKNUC) mo ki niai. Jie ne tik su si pa ži no 
su pa ro do je pri sta ty to mis mo ky mo nau jo vė mis, prie mo nė mis ir 
nau jau sio mis tech no lo gi jo mis, bet ir da ly va vo „At ra di mų la bo ra
to ri joje“ vy ku sio je ne tra di ci nė je fi zi kos pa mo ko je „Nuo ato mo iki 
ho log ra mos“. Jo je mo ki niai gi li no fi zi kos ži nias bei pa grin di nių 
šio moks lo dės nių ir reiš ki nių su pra ti mą: at li ko Re zer for do ban
dy mą, di na mo met ru iš ma ta vo sa vo jė gą, per spek tros ko pą ste bė jo 
švie sos spin du lių lū žius, ga mi no ho log ra mą. Pa mo ką ve dė Kau no 
jė zui tų gim na zi jos fi zi kos mo ky to ja eks per tė Ri gon da Sko ruls kie nė 
ir Pre zi den to Jo no Že mai čio gim na zi jos tech no lo gi jų mo ky to jas 
eks per tas Kęs tu tis Ba ku tis. Mo ki niams at lik ti už duo tis pa dė jo 
LKNUC vy res nio ji fi zi kos mo ky to ja Ire na Nar ke vi čie nė, pa mo ką 
ver tė lie tu vių ges tų kal bos ver tė ja Ie va Le me šiū tė.

Ra sa Ru SO vI čIū TĖ
So cia li nė pe da go gė

Fi zi kos pa mo ka ki taip

Parodoje „Mokykla 2015“

Pa ro dos ren gė jai kvie tė 
mo ki nius, jų tė vus, mo
ky to jus pla čiau su ži no ti 
apie ino va ci jas ir gam tos 
moks lų, tech no lo gi jų, in ži
ne ri jos, me nų ir ma te ma
ti kos (angl. Scien ce, Tech
no lo gy, En gi ne e ring, Arts, 
Mat he ma tics – STE AM) 
ug dy mą. Su reng ta kon fe
ren ci ja „Ino va ci jų kul tū ros 
ug dy mas ben dra dar biau jant. 
STE AM: mo kyk la – moks
las – ver slas“. Mo kyk lų 
di rek to riams, mo ky to jams, 
švie ti mo ad mi nist ra to riams, 
po li ti kams, ver sli nin kams skir to je kon fe
ren ci jo je pri sta ty ta STE AM fi lo so fi ja ir 
sam pra ta, įvar dy ti STE AM veiks mų pla no 
tiks lai. Švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rė 
Svet la na Kau zo nie nė kal bė jo apie ino va
ci jų kul tū ros for ma vi mą, o apie kon kre tų 
įgy ven di ni mą mo kyk lo je – Kau no tech no
lo gi jos uni ver si te to in ži ne ri jos li cė jaus di
rek to rius dr. Dai nius Žvir daus kas, Vil niaus 
in ži ne ri jos li cė jaus di rek to rė Re gi na Mi ka
laus kie nė ir Šiau lių Dai nų pro gim na zi jos 
di rek to rius Vik to ras Va ra na vi čius. Kon fe
ren ci jo je taip pat da ly va vo pra ne šė jas iš 
In di jos Sri nis Swa mi nat ha nas, o STE AM 
stra te gi jos po li ti ką Eu ro po je pri sta tė sve
čias iš Bel gi jos Yve s’as Be ema er tas.

Itin svar bu pa ska tin ti mo ki nius pa žin ti 
ir iš ban dy ti su STE AM su si ju sias veik las 
dar mo kyk lo je. Nors Lie tu vo je di dė ja 
kva li fi kuo tų ty rė jų ir STE AM spe cia lis tų 

Pa ro dos ak cen tas – STE AM

po rei kis, bet jau ni mo su si do mė ji mas šių 
kryp čių stu di jo mis vis dar ma žas.

Šie met pa ro dos nau jie na bu vo „At ra di
mų la bo ra to ri jos“. Tai erd vė, ku rio je mo
ki niai kar tu su sa vo mo ky to jais da ly va vo 
prak ti nė se veik lo se, padėjusiose su pras ti 
jung tis tarp gam tos, tech no lo gi jų, in ži
ne ri jos, me nų ir ma te ma ti kos moks lų, jų 
prak ti nį pri tai ky mą, reikš mę kas die niam 
gy ve ni mui bei mū sų is to ri jos pa ži ni mui. 
Šioje erd vė je vei kė 9 skir tin gų te ma ti kų 
la bo ra to ri jos, skir tos 1–12 kla sių mo
ki niams. Mo kyk los, Lie tu vos mu zie jų 
aso cia ci ja, Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio
jo švie ti mo cen tras, Vil niaus Ge di mi no 
tech ni kos uni ver si te tas, Es ti jos moks lo 
cen tras „Ah haa“ kvie tė kur ti au dio vi
zu a li nės in ži ne ri jos pro duk tus, ro bo tus, 
skait me ni nio mon ta žo bū du „nu si kel ti“ 
į ne ti kė čiau sias ap lin kas, ty ri nė ti ląs te les 

ir kt. „Kaip tik to kie ren gi niai ir su tei kia 
ga li my bių vi siems iš ban dy ti, kas nau ja, 
įdo mu, ir vi sa tai per kel ti į sa vo mo kyk lą 
ar kla sę“, – sa kė švie ti mo ir moks lo mi
nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė.

Mū sų inf.
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S. Kau zo nie nė

Po Y. Be ema er to pranešimo – klausimai apie STEAM strategijos politiką

S. Swa mi nat ha nas
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Mo ky To jAS ir... kE Pu rė

A. Pit rė nie nės nuo mo ne, pas ta ruo ju me
tu daž nai kal ba ma apie mo ky to jo pres ti žą. 
„Ne re tai už duo da mas klau si mas, – tei gė 
mi nis te ri jos va do vė, – ko dėl prieš ka rio 
Lie tu vo je žmo gus nu kel da vo ke pu rę prieš 
mo ky to ją, ku ni gą ir daktarą. Šian dien šis 
reiš ki nys yra iš ny kęs, nes vi suo me nė pa
si kei tė. Anuo met raš tin gas bu vo tik kas 
tre čias žmo gus, o šian dien spar čiai kin ta 
ben dra vals ty bės ir pa sau lio si tu a ci ja, kei
čia si kiek vie na mo kyk la, vai kai į ug dy mo 
įstai gą at ei na jau ki to kie. Švie ti mas im lus 
pi ni gams ir lai kui. An tra ver tus, nė ra taip 
blo gai, kaip daž nai pa tei kia ma. Tie siog 
su si da ręs ste re o ti pas: vis kal ba me apie 
tą pa tį – vis kas ne ge rai. Ta čiau mo ky to jų 
pres ti žas nė ra toks že mas, kaip kar tais 
ban do ma pa ro dy ti (ste bi mas jų per tek

Mo kyk la: pro fe sio na lu mas ir mei lė
Mo ky mo prie mo nių, tech no lo gi jų ir mo kyk los įran gos pa ro dos „Mo kyk la 2015“ šū

kis – „Mo kyk la – be sie nų“. Ga li ma teig ti, jog ir pa ro doje vy ku si dis ku si ja „Žvel ki me gi liau:  
ką da ry ti dėl mo ky to jo pro fe si jos pres ti žo?“ taip pat – „be sie nų“. Tai įro do da ly vių są ra šas: 
švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė, por ta lo „Del fi“ po li ti kos ak tu a li jų žur
na lis tas Min dau gas Jac ke vi čius, švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rė dr. Na tal ja Is to mi na,  
tei si nin kas, My ko lo Ro me rio uni ver si te to lek to rius Vid man tas Jur gai tis, Ute nos  r.  
Le liū nų pa grin di nės mo kyk los di rek to rius Vy gan tas Kor ne je vas, švie ti mo ir moks lo  
vi ce mi nist rė Ge no vei ta Kra saus kie nė, švie ti mo eks per tas dr.  Au ri mas Juo zai tis.  
Dis ku si ją ve dė pro gra mos „Ren kuo si mo ky ti!“ va do vė Gab rie lė Cha ra cie jie nė. 

Šio susitikimo me tu iš ryš kė jo dvi skir tin gos po zi ci jos – nuo po žiū rio, kad nė ra taip 
blo gai, kaip daž nai pa tei kia ma, iki nuo mo nės, kad švie ti mo sis te mą rei kė tų pa skelb ti 
na cio na li nio sau gu mo su de da mą ja da li mi. Nors dau gu ma ren gi nio da ly vių bu vo mo
ky to jai, ta čiau pa šne ko vai su lau kė vos ke lių re pli kų – pe da go gai ne drį so klaus ti. 

„Švie ti mo nau jie nos“ pa tei kia pa grin di nius dis ku si jos da ly vių pa si sa ky mus, ku rie  
at sklei džia mo ky to jo pres ti žo pro ble mos vaizdą.

lius – tai ir gi ken kia įvaiz džiui). Ši pa ro da 
aki vaiz džiai de monst ruo ja, kaip iš au gęs 
švie ti mo ly gis, ko kie mū sų pe da go gai 
yra darbš tūs ir iš ra din gi. Kas met tei kia
ma Mei lės Luk šie nės pre mi ja, ren ka me 
ir ap do va no ja me Me tų mo ky to jus. Tai, 
be abe jo, ska ti nan čios ir mo ty vuo jan
čios prie mo nės. Ma žai ge rų jų pa vyz džių 
ži niask lai do je? Tu ri me vi si – pra de dant 
mi nist ru ir bai giant švie ti mo te mo mis ra
šan čiu žur na lis tu – pri si dė ti prie mo ky to jo 
įvaiz džio ge ri ni mo.“ 

ko dėl Mo ky To jA PrA vir ko?

M. Jac ke vi čius pa brė žė, kad ži nias 
k lai da per me tus bent tris kar tus „nu ke lia 
ke pu rę“ prieš mo ky to jus: gra žūs žo džiai 
Mo ky to jo die nos pro ga; tei kia ma M. Luk
šie nės pre mi ja ir skel bia mas in ter viu su 

lau re a tu; taip pat ne lie ka be dė me sio ir 
Me tų mo ky to jas. Šie teks tai anon suo ja
mi – dau gy bė žmo nių juos skai to. „Ta čiau 
rei kia su tik ti, – tei gė pa šne ko vas, – kad 
pas ta ruoju me tu dau giau sia dė me sio bu
vo skir ta Bro nis lo vo Bur gio skan da lui ir 
teis mo pro ce sui, taip pat triukš min gam 
sek so vai dui ka ta li kiš ko je mo kyk lo je. 
Ma no ap lin ko je mo ky to jo įvaiz dis – tik rai 
ge ras. Bet man įstri go vie nos pe da go gės, 
ku ri krei pė si į ži niask lai dą, pa si sa ky mas 
(straips nis „Pir mo kus su ti ku si mo ky to ja 
pra vir ko: iš tė vų to ne si ti kė jau“). Ši ra
jo no mo ky to ja pa pa sa ko jo, kas jai nu ti ko 
rug sė jo 1ąją: vai kų ma mos ne si klau sė, 
jos „su lin do“ į mo bi liuo sius te le fo nus ir į 
nie ką ne krei pė dė me sio, nuo tė ve lių – jų 
bu vo tik trys – skli do al ko ho lio tvai kas, 
o vie nas iš vai kų ne švan kiai nu si kei kė 
ir vi si pra dė jo kri zen ti bei plo ti – kaip 
„šau niai“ pa sa kė. Ga liau siai mo ki nys bėg
da mas iš kla sės pe da go gę pa stū mė. Šio je 
si tu a ci jo je ir at si spin di mo ky to jo įvaiz dis.  
Toks tė vų po žiū ris for muo ja ir vai kų su
vo ki mą.“ 

kAS diE niAi Mo ky To jo iŠ Šū kiAi

Vi ce mi nist rė G. Kra saus kie nė ati džiau 
pa žvel gė į pra vir ku sios pe da go gės si tu a ci
ją. „Ti kiu, bu vo skau du, bet esu įsi ti ki nu si, 
kad ki tą die ną mo ky to ja jau mąs tė apie jos 
lau kian tį iš šū kį. Va di na si, po me tų, kai jos 
pir mo kė liai bus ant ro kė liai ir tė vai vėl  
at eis į pir mą ją pa mo ką, ko ge ro, nė vie nas 
jau ne be šne kės te le fo nu ir ne si keiks. Tai 
pri klau sys nuo mo ky to jos, kaip su ge bės 
su telk ti ir su jais su si šne kė ti. To kie iš šū
kiai lau kia kiek vie ną pa mo ką ir per trau ką, 
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G. Cha ra cie jie nė, A. Pit rė nie nė, M. Jac ke vi čius, N. Is to mi na ir G. Kra saus kie nė
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kiek vie no su si ti ki mo su tė vais me tu. Net 
iš ėjęs į gat vę mo ky to jas ga li su lauk ti ne
įpras tų da ly kų, ta čiau jis vi sa da tu ri bū ti 
pa si ren gęs, ge bė ti po zi ty viai žvelg ti į iš šū
kius, pro ble mas bei pyk tį. Jei gu į pas ta rą jį 
ge ba ma pa žiū rė ti tei gia mai, tuo met šio je 
kri tiš ko je pa dė ty je ga li ma nu veik ti ką nors 
ge ra. Jis pri va lo tam nu si teik ti. Tik ras mo
ky to jas mo ka į bet ku rį ne igia mą reiš ki nį 
žvelg ti ieš ko da mas tei gia mos at ra mos ir 
ras ti spren di mą.

Pe da go gai, ku rie mo kyk lo je jau čia si 
įsė dę ne į sa vo ro ges, ko le gų pa de da mi 
ga li mo ky tis, to bu lė ti, pri pras ti, pa mil ti. 
Ką ŠMM ga li pa da ry ti, kad į mo kyk las 
su si rink tų dau giau jau nų pe da go gų, ku rie 
no rė tų bū ti mo ky to jais tik rą ja šio žo džio 
pras me? Pa vyz džiui, į ug dy mo įstai gas 
ga li at ei ti fi zi ko iš si la vi ni mą ar ki tą spe
cia ly bę įgi jęs žmo gus, ne tu rin tis pe da go go 
kva li fi ka ci jos, ta čiau jau čian tis, kad jam 
pa tik tų čia dirb ti. Su da ry ti ga li my bę to
kiems as me nims dirb ti mo kyk lo je – svei
kin ti nas da ly kas.“

SkA Tin Ti ir To bu lin Ti

Vi ce mi nist rė N. Is to mi na pa brė žė, kad 
ži niask lai da la bai pri si de da prie mo ky to jo 
įvaiz džio for ma vi mo. De ja, anot jos, daž
niau siai fik suo ja mi blo giau si pa vyz džiai. 
Tvir tu pra ne šė jos įsi ti ki ni mu, mo ky to jas – 
ger bia mas as muo. Ta pa gar ba jį pa sie kia 
iš mo ki nio šei mos, at me tant kai ku riuos 
ne igia mus pa vyz džius. Bū tent tie mo ky
to jai, ku rie ge ba keis ti vai kų po žiū rį, juos 
pa ska tin ti, su teik ti ne tik ži nių, bet ir leis ti 
pa tir ti mei lę ir pa gar bą, su da ro di de lės 
švie ti mo sis te mos pe da go gų bran duo lį. 
Tik ras mo ky to jas privalo ne sto ko ti ži nių 
ir, svar biau sia, tu rė ti pa šau ki mą – kai tai 
lems pro fe si jos pa si rin ki mą, pres ti žas ta da 
tik rai augs. 

Ne for ma lio jo švie ti mo sri ty je triū
sian tys pe da go gai taip pat at lie ka la bai 
svar bų vaid me nį tiek mo ki nių gy ve ni me, 
tiek mū sų vi suo me nė je. Nuo jų taip pat 
pri klau so, ko dėl vai kas ren ka si vie ną ar 
ki tą pro fe si ją. 

„ko dėl Tu MA nE Er zi ni?“

V. Kor ne je vas į mo kyk lą at ėjo al ter na
ty viu ke liu – kaip pro gra mos „Ren kuo si 
mo ky ti!“ da ly vis. Jis pir ma sis mo ky to jas, 
ku riam įteik ta dr. M. Luk šie nės pre mi ja 
už įvai rias reikš min gas veik las ir nuo
pel nus. „Mes kal ba me apie pres ti žą ir 
ti ki mės, kad ka žin ką pa da rys mi nist rė ir 
žur na lis tai, – tei gė pra ne šė jas. – Pres ti žas 
pri klau so ne nuo at ly gi ni mo. Jis pri klau so 
nuo to, ko kie esa me, kaip ben drau ja me ir 
at ran da me ry šį su vai kais. Kas iš tik rų jų 
ge rai jau čia si mo kyk lo je ir tei sin gai su
vo kia ge rų san ty kių reikš mę, tam aiš ku, 
kad jo pro fe si ja – ypa tin ga. Tie pe da go gai, 
ku rie mo kyk lo je pa ti ria stre są, jau čia si 
že mi na mi, tu rė tų pa lik ti ug dy mo įstai gą. 
To kia ma no nuo mo nė. Pa si tai ko ne ma žai 
at ve jų, kai mo ky to jai – pro fe sio na lai, bet 
ne my li vai kų. Jiems ne svar bu, kuo tas 
mo ki nys gy ve na, ko dėl jis šian dien at ėjo 
pik tas. Mo ky to jui įdo mu tik tai, ko dėl jis 
ne dir ba ar mie ga per pa mo ką? Pik ti na si: 
„Ko dėl tu ma ne er zi ni? Ko dėl truk dai?“ 
Jam vi sai ne rū pi, kas mo ki niui nu ti ko, ką 
jis vei kė prieš at ei da mas į mo kyk lą. Pro
fe sio na lu mas – rei ka lin gas, ta čiau bū ti na 
ma ty ti ir kiek vie ną vai ką. Tai nė ra leng va 
ir ne kiek vie nam duo ta. Svar biau sia – ne 
baus mė, o iš si aiš kin ti – ko dėl? Kar tais 
mo ky to jai džiau gia si: „Va je, kaip ge rai, 
šian dien ne bus mo ki nių. Ne rei kės ves ti 
pa mo kos, anks čiau ga lė siu va žiuo ti na
mo.“ Tuo met su pran ti, kad pa mo ka jam 
yra kan čia. Taip jis kan ki na ne tik sa ve, 
bet ir mokinius... Vi si kal ba apie kaž ko kią 
Z kar tą, kitokius vai kus, be si kei čian čias 
ten den ci jas. Iš tik rų jų pa aug liai yra ly giai 
to kie pa tys jau nuo liai, ko kie bu vo me ir 
mes, kre čia ly giai to kias pat iš dai gas, tik 
mes sa vą sias jau pa mir šo me.“ 

ŠviE Ti MAS ir TAu ToS 
gy vy bin gu MAS

„Klau si mas ne tik ak tu a lus, bet ir gy vy
biš kai svar bus, – tei gė dr. A. Juo zai tis. – 
Ma nau, kad švie ti mo pro ble mas jau rei kia 

dis ku tuo ti aukš čiau siu po li ti niu lyg me niu. 
Gal būt mū sų švie ti mo sis te mą rei kė tų pa
skelb ti na cio na li nio sau gu mo su de da mą ja 
da li mi. Ši idė ja nė ra vi sai nau ja: 1958 m. 
JAV net bu vo iš leis tas „Na cio na li nio sau
gu mo švie ti mo sri ty je įsta ty mas“. Ši taip 
pa brė žia ma, kad švie ti mas yra ta sis te ma, 
ku ri tu ri už tik rin ti tau tos (na ci jos) gy vy
bin gu mą. Ste bint, kas vyks ta Lie tu vo je, ir 
tu rint ome ny je tai, kad mes ma žė ja me „vi
sais pjū viais“, rei kė tų sku biai tai sy ti pa dė
tį. Mąž ta vi suo me nės sta bi lu mas, nes pe
da go gi nė ben druo me nė sens ta ir ne aiš ku,  
kas mo kys vai kus po de šim ties me tų ir 
kaip iš tik rų jų pri trauk ti jau nus žmo nes 
į mo kyk lą. Ką reiš kia pa sa ky mas „švie
ti mas – na cio na li nio sau gu mo sis te mos 
da lis“? Švie ti mo sis te ma tu rė tų bū ti at
skir ta nuo po li ti kos, ne ga li ma jos mė ty ti iš 
vie nos par ti jos ran kų į ki tos glė bį. Pa vyz
džiui, sau gu mo va dą, ge ne ra li nį pro ku ro rą 
ir pa na šius pa rei gū nus (t. y. po li ti nėms 
par ti joms ne at sto vau jan čius as me nis) 
Pre zi den to tei ki mu ski ria Sei mas. Jei gu 
toks mo de lis bū tų pri tai ky tas ir švie ti mo 
sis te mai, ko ge ro, ga lė tu me kal bė ti apie 
rim tą jos tęs ti nu mą ir pro fe sio na lų įtrau
ki mą na cio na li nio su si ta ri mo lyg me niu. 

Iš ties la bai svar bu, kad su pras tu me ir 
pri im tu me tei sin gus spren di mus, įsi gi lin
tu me į pro ble mą, kaip ir pa ra šy ta „žvel
ki me gi liau“. Šis pro ce sas pra si de da nuo 
to, ko kius žo džius var to ja me ir kaip ką 
va di na me. At sa ky mas: mo ky to jo pres ti žą 
pa kel ti yra la bai leng va. Kils te lė ki me at
ly gi ni mus dvi gu bai ar tri gu bai – įvaiz dis 
vi suo me nė je šok te lės į ne iš ma tuo ja mas 
aukš tu mas. Kas pa si kei tė pa di di nus tei sė jų 
at ly gi ni mus? Kiek jau nų žmo nių pa no ro 
stu di juo ti tei sę? Tad rei kė tų per žiū rė ti 
pri ori te tus ir biu dže to lė šų skirs ty mą. 
Jei gu mes no ri me, kad į mo ky to jo spe cia
ly bę sto tų taip, kaip ir Suo mi jo je (de šimt 
pre ten den tų į vie ną vie tą), bū ti na keis ti 
ne re to ri ką, o fi nan sa vi mą. Suo mi jo je 
še še rius me tus vai kus mo kan tis pra di nių 
kla sių mo ky to jas yra la biau siai ger bia mas 
pe da go gas, nes jis įtvir ti na es mi nius – 
ver ty bi nius – pa grin dus. Juk ver ty bės yra 
ker ti nis ak muo.“ 

Mi nist rė A. Pit rė nie nė dis ku si ją api
ben dri no šio mis min ti mis, ku rios iš es
mės vie no kiu ar ki to kiu pa vi da lu pa teks 
į ar ti miau sią švie ti mo po li ti kos san da rą: 
„Mū sų vai kai – ge ri, tu ri me be ga lo daug 
nuo sta bių mo ky to jų, dir ba me nor ma liai. 
Švie ti mo sis te ma yra ge ra, nors ir turime 
joje pro ble mų. Mums dar ne rei kia po li ci
jos mo kyk lo je. Ži no me, ko dėl taip pa se no 
mū sų ben druo me nė: už si da ri nė jo mo kyk
los, todėl jau nam pe da go gui ne bu vo kur 
at ei ti. Džiau gia mės, kad šie met ug dy mo 
įstai gų du ris pra vė rė 150 jau nų spe cia
lis tų. Tad su si tel ki me ir dirb ki me. Rei kia 
ma žiau kal bė ti, dau giau dirb ti, ta da vis kas 
bus ge rai...“

Juo zas ŽI NE LIS
A. Juo zai tis, V. Kor ne je vas ir V. Jur gai tis
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Nors trys veik los mė ne siai bet ku riai mo kyk lai 
reiš kia tik pra džią, vis vien no ri me pa klaus ti, ar 
Jums pa vy ko? Kaip gal vo ja te?

Pra džia yra vie nas svar biau sių mo kyk
los gy va vi mo eta pų, o sėk min gas star
tas – ker ti niai pa ma tai. Ofi cia lus licėjaus 
ati da ry mas vy ko prieš tris mė ne sius, ta čiau 
mes jį su ko man da ati da rė me jau prieš ke
le tą me tų, kai pra dė jo me kur ti mo kyk los 
vi zi ją ir kryp tin gai dirb ti tiks lo link. 

„Šiau rės li cė jaus“ link bu vo ei na ma 
eta pais: jau de šimt me tį ak ty viai ku ria me 
ir die gia me pa žan gius švie ti mo sri ties 
spren di mus. Prieš še še rius me tus įkū rė me 
mo ky mo cen trą, ku riame kon sul tuo jami 
pe da go gai ir to bu li nama jų kva li fi ka ci ja, 
ren giamos mo ky mo prie mo nės. Lie tu vos 
mo kyk lo se die gia mas in te rak ty vaus mo
ky mo pro jek tas „Ak ty vi kla sė“ bei skait
me ni nė mo ky mo si ap lin ka „eŠ vie sa“. Tai
gi, „Šiau rės li cė jus“ nė ra vien gra ži idė ja – 
tai su kaup ta il ga me tė pa tir tis ir kom pe ten
ci jos, ta pu sios lo giš ku žings niu pir myn.

Šian dien ga li me pa si džiaug ti, kad mo
kyk los star tas yra iš ties sėk min gas. Vi si 
ro dik liai, pa gal ku riuos ver ti na me sa vo 
dar bą, patvirtina, jog mū sų pa si rink ta 
kryp tis yra tei sin ga ir pa si tei si na.

Kiek kla sių li cė ju je su for muo ta šiais moks lo 
me tais? 

Šie met įsteig tos dvi kla sės iki mo kyk
li nu kų ir pir mo kė lių bei pir mie ji de šimt 
mo ki nių. Jie augs su mu mis iki pat dvy lik
tos kla sės, o mo kyk la kiek vie nais me tais 
pa si pil dys nau jo mis kla sė mis.

Mo kyk la orien tuo ta į mo ki nį

Pra šo me pa pa sa ko ti apie suo miš ką jį mo de lį. 
Ar jis tin ka mas mū sų „orams“? 

Kiek vie ną mo de lį ar me to di ką bū ti na 
pri tai ky ti. Tai pri klau so nuo kiek vie nos 
mo kyk los kul tū ros, ver ty bių, no ro ir ge bė
ji mo mo ky tis bei tai ky ti tai, kuo ti ki ma ir 
re mia ma si. Mums ar ti mas Suo mi jos švie
ti mo sis te mos in di vi du a lus po žiū ris į kiek
vie ną mo ki nį, ug dy mo tu ri nio in teg ra ci ja 
ir pa tir ti nio mo ky mo si kon cep ci ja. Suo
miš ka sis mo de lis dau ge ly je ša lių lai ko mas 
ge rą ja prak ti ka, o įgy ven din tos švie ti mo 
re for mos, at ne šu sios vie nus aukš čiau sių 
edu ka ci nių re zul ta tų pa sau ly je, – sėk mės 
pa vyz džiu. Šios ša lies kul tū ra, ben dra vi
mas ir ben dra dar bia vi mas su mo ky to jais 
mums yra pa vyz dys. Tai įkve pia keis tis 
ir for muo ti ki to kią nuo mo nę – to kio mis 
nuo sta to mis va do vau ja mės ir to kią pa
si ti kė ji mo, ben dra dar bia vi mo kul tū rą, 
grin džia mą pro fe sio na lu mu ir ly de rys te, 
ku ria me „Šiau rės li cė ju je“. Mū sų mo ki
niams die gia mi pa gar bos, pa si ti kė ji mo ir 
ben dra dar bia vi mo su mo ky to ju prin ci pai. 
Itin svar bus li cė jaus bendruomenės po
žiū ris į pa tį pe da go gą bei pa si ti kė ji mas jo 
kom pe ten ci ja. Mo kyk lo je orien tuo ja ma si į 
vi sa pu siš ką vai ko ug dy mą ir sie kia ma, kad 
jis ne tik sukauptų kuo dau giau ži nių, bet ir 
įgytų įgū džių, ku rie pa dė tų šia informacija 
pa si nau do ti kas die nia me gy ve ni me. To dėl 
svar bi for ma lio jo, ne for ma lio jo ir in for
ma lio jo (sa vai mi nio) ug dy mo tu ri nio in
teg ra ci ja vi są die ną. Mo kyk lo s for ma lio jo 
ug dy mo pla ne nu ma ty tų da ly kų ži nios yra 
įtvir ti na mos ir to liau ug do mos už si ė mi mų 

(pa gal po mė gius) me tu bei as me ni nio to
bu lė ji mo lai ku. Tuo met mo ki niai su vo kia 
te ori nių ži nių nau dą, jų pri tai ky mą kas die
nė se veik lo se, stip ri na mi da ly kų pro gra mų 
ry šiai su so cia li ne ir gy ve ni mo ap lin ka. 
Tai di di na vaikų mokymosi mo ty va ci ją ir 
pa si ti kė ji mą. 

Va sa rą spau do je te ko skai ty ti, kad kiek vie nam 
mo ki niui ža da te in di vi du a lų dė me sį. Ar įsi tvir
ti no in di vi du a lus ug dy mo pla nas kiek vie nam 
mo ki niui?

Ug dy mo in di vi du a li za vi mas yra vie
nas iš „Šiau rės li cė jaus“ iš skir ti nu mų ir 
pri ori te tų. Mo ki niai yra nevienodi, tad 
mū sų tiks las – ma ty ti, iš girs ti ir pa dė ti 
kiek vie nam as me niš kai bei at si žvel giant 
į po rei kius ko re guo ti ug dy mo pro ce są. 
Mums svar bu, kad vai kai skir tin gais, bet 
jiems la biau siai tin kan čiais bū dais ir me

Rug sė jo 1ąją Vil niu je du ris at vė rė nau ja pri va ti mo kyk la – „Šiau rės li cė jus“. Pa va di
ni me už ko duo ti žo džiai reiš kia, kad čia yra tai ko mas šiau rie tiš kas ug dy mo mo de lis bei 
re mia ma si ge rą ja Suo mi jos mo kyk lų pa tir ti mi! Li cė jaus di rek to rė Jo vi ta STAR KU TĖ 
su ti ko at sa ky ti į „Švie ti mo nau jie nų“ klau si mus.

Toks buvo pirmasis rugsėjis
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to dais pa siek tų ge riau sius re zul ta tus. O tai 
pa si tei si na su kau pu.

Kiek vie nam mo ki niui su da ro mas in
di vi du a lus ug dy mo si pla nas bei ma žo se  
gru pė se dir ba ma su dviem pe da go gais – 
taip vi siems už tik ri na mas dė me sys. Mo
ky to jai nuo lat ste bi mo ky mo si pro ce są, 
jį ver ti na ir lai ku su tei kia kon kre tų in di
vi du a li zuo tą grįž ta mą jį ry šį, pa ta ria bei 
kiek vie nam nu ro do to les nes už duo tis. Jų 
sie kis kas die nė je veik lo je – ne tik pa mo ky
ti, pa tiks lin ti, bet ir su teik ti pa gal bą tiems 
mo ki niams, ku riems jos rei kia. Tai padeda 
ko re guo ti bei in di vi du a li zuo ti ug dy mo 
tu ri nį. Apie vai kų pa sie ki mus, ge bė ji mus 
bei mo ky mo si įpro čius kiek vie ną sa vai tę 
patei kia mas grįž ta ma sis ry šys tė vams.

„Šiau rės li cė ju je“ ug dy mo tu ri nys 
orien tuo tas į mo ki nį, jo po rei kius, in te
re sus ir ge bė ji mus. Jis su da ro mas taip, 
kad ska tin tų mąs ty ti, kel ti klau si mus ir 
ieš ko ti į juos at sa ky mų. To kia me to di ka 
mo ty vuo ja vai kus mo ky tis sa va ran kiš
kai. Ug dy mo pro ce sas pla nuo ja mas taip, 
kad vi si mo ko mie ji da ly kai (ma te ma ti
ka, kal bos, in for ma ti ka, dai lė, mu zi ka, 
kū no kul tū ra ir kt.) ir ne for ma lio jo, 
in for ma lio jo ug dy mo veik los bū tų tiks
lin gai in teg ruo ja mos tar pu sa vy je.

Kiek vie no mo ki nio pa sie ki mai – iš skir
ti niai ir ne pa kar to ja mi, jie ma tuo ja mi ne 
vien di plo mais ir ap do va no ji mais olim
pia do se, bet ir ak ty vu mu, ini cia ty vu mu, 
ge bė ji mu ben dra dar biau ti. Mo kyk lo je 
orien tuo ja ma si ne tik į re zul ta tą, bet ir į pa
tį mo ky mo si pro ce są. Pa dė da mi vai kams 
tu ri me pa ste bė ti jų stip ri ą sias pu ses ir di
džiuo tis kiek vie no pa sie ki mais. Ne ga li ma 
ska tin ti kon ku ren ci jos tarp mo ki nių – rei
kia die gti no rą rung ty niau ti su sa vi mi. Visų 
laimėjimai tu ri vie no dai džiu gin ti, įkvėp ti 
bei mo ty vuo ti sek ti sėk mės pa vyz džiu.

„Šiau rės li cė ju je“ mo ki niai ir mo ky to jai ža dė jo 
dirb ti be įpras to skam bu čio. Pa pa sa ko ki te, kaip 
tai vei kia.

Mū sų mo kyk lo je nė ra skam bu čio, mo
ky to jai sa vo nuo žiū ra kon tro liuo ja lai ką 
bei ug dy mo pro ce są. Mo ki niai pra dė ję 
vie nas ar ki tas veik las ga li jas pa baig ti, 
skam bu tis ne nu trau kia kū ry bi nio pro ce so, 
to dėl nie kas stai ga jų ne iš blaš ko. Vai kai 
ži no, kiek lai ko skir ta po il sio per trau kė
lėms, to dėl joms pa si bai gus pa tys grįž ta į 
kla ses – taip ug domi lai ko val dy mo ge bė
ji mai. For ma lio jo ir ne for ma lio jo ug dy mo 
veik los vyks ta kiek vie ną die ną su tar tu 
lai ku, tad mo ki niams aiš ki mo ky mo si 
struk tū ra: kas, ka da ir ko kią die ną vyks ta. 
To kiu bū du jie mo ko si punk tu a lu mo bei 
kar tu su mo ky to jais ku ria die nos rit mą.

Su pa žin din ki te su pe da go gų ko man da. Kaip 
ją su bū rė te?

Pa mo ko se dir ba du pe da go gai, o ne
for ma lio jo ug dy mo me tu pa pil do mai 
užsiėmimus veda ro bo ti kos, dai lės, mu zi
kos, šo kio, an glų kal bos mo ky to jai – sa vo 

sri ties pro fe sio na lai. Siek da mi įgy ven din ti 
iš si kel tus ug dy mo tiks lus, at rin ko me kū ry
biš kus, en tu zias tin gus, my lin čius vai kus, 
mėgs tan čius nau jo ves, no rin čius mo ky tis 
ir mo ky ti, ge ban čius at ras ti vai kų ta len tus 
ir iš ug dy ti jų ge bė ji mus bei pa sie ki mus, 
tu rin čius pa šau ki mą bū ti mo ky to ju bei 
tin ka mą ver ty bi nę ska lę. Mū sų mo kyk lo je 
dir ba aukš tos kom pe ten ci jos spe cia lis tai, 
į ku riuos ir pa tys nuo lat in ves tuo ja me, 
se mia mės pa tir ties iš ki tų pa žan gių ša lių. 
Kiek vie no je ver slo įmo nė je in ves tuo ja ma 
į dar buo to jus, jų kva li fi ka ci jos kė li mą ir 
kom pe ten ci jos to bu li ni mą. Mo kyk la – ne 
iš im tis.

O ką reiš kia „li cė jus veiks iš ti sus me tus“? Koks 
tė vų po žiū ris į to kį spren di mą?

„Šiau rės li cė jaus“ veik los mo de lis iš ties 
iš skir ti nis, nes jis pri tai ky tas dir ban tiems ir 
no rin tiems ko ky biš kai pra leis ti sa vo lais vą 
lai ką su vai kais. Mū sų sie kis, kad grį žu si 
iš mo kyk los ir dar bų šei ma būtų kar tu, ga
min tų si va ka rie nę ir il giau kal bė tų si apie 
die ną, veik las ar pa sie ki mus ir pan. Tai gi 
tai, kad pla nuo ja me veik ti vi sus me tus, yra 
dar vie nas mū sų iš skir ti nu mas. Per ru dens, 
žie mos, pa va sa rio ir va sa ros atos to gas mo
kyk lo je vyks sto vyk los, ku rio se mo ki niai 
gi lins so cia li nę, ko mu ni ka ci nę, pa žin ti nę, 
me ni nę ir ki tas kom pe ten ci jas. 

Ki tas pri va lu mas tė vams ir, be abe jo, 
mo kyk lai – mes pa tys rū pi na mės va do
vė liais, pra ty bo mis ir vi so mis ug dy mo 
veik lo je rei ka lin go mis prie mo nė mis, 
ku rios ne ri bo ja mo ky to jų dar bo ir lei
džia mo ki niams tu rė ti pil ną bei vie no dą 
mo ky mo ba zę, iš mok ti ja rū pin tis. Taip 
ug do mi ben dra dar bia vi mo ir tvar ky mo si  
įgū džiai.

Mums la bai svar bu, kad jau nuo pir mų jų 
die nų vys ty tų si na mų dar bų ruo ši mo įpro
tis bei lai ko pla na vi mo įgū džiai. Kiek vie ną 
die ną mo ki niai tu ri va lan dą at lik ti na mų 
dar bus – pir ma die niais ski ria mos vi sos sa
vai tės už duo tys. Mes ga li me ste bė ti, ar jie 
pla nuo ja sa vo lai ką ir už duo tis at lie ka kas
dien ar pa si lie ka sa vai tės pa bai gai. Šitaip 
vys to si ben dra dar bia vi mo bei ben dra vi mo 
įgū džiai: jei mo ki nys ne su pran ta už duo
ties ar ne ži no at sa ky mo, jis ga li tiks lin tis 
ir kal bė tis su kla sės drau gais. Mo ky to jas 
vi suo met yra ša lia ir pa de da, kad vai kai 
vis ką at lik tų iki tė vų at vy ki mo.

Mo kyk lo je vis kas tu ri bū ti svar bu. O kas svar
biau sia Jū sų švie ti mo įstai go je? 

„Šiau rės li cė ju je“ la bai svar bus tvir
tas ir vi sa pu siš kas ži nių pa ma tas, ta čiau 
ne ma žiau reikš min gas ir vi sa pu siš kos 
as me ny bės ug dy mas. Sie kiant iš ug dy ti 
to kią as me ny bę mo kyk lo je tu ri vyk ti ne 
tik mo ky ma sis, bet ir gy ve ni mas – su
lie ja mos tam skir tos erd vės ir pa tir tys. 
„Šiau rės li cė ju je“ in teg ruo ja mas vi sas 
ug dy mo pro ce sas, kad veik los bū tų vie
nos su ki tomis su sie tos bei prak tiš kai 
įgy ven di na mos. Mo ki niams mo ky ma sis 

tu ri bū ti pra smin gas: ska ti na ma sa vi raiš ka, 
ak ty vus da ly va vi mas, la vi na mi ly de rys tės, 
kū ry biš ku mo, kri ti nio, lo gi nio mąs ty mo, 
ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo įgū džiai. 
Mums svar bu, kad vai kai su vok tų, ko dėl 
mo ko si vie nų ar ki tų da ly kų, ko dėl ir kaip 
jie bus rei ka lin gi bei nau do ja mi at ei ty je. 
Būtent todėl mo ky mo si pro ce sas tu ri bū ti 
įdo mus, ke lian tis iš šū kius, o pa si rink ti 
me to dai – pa tir ti niai, in te rak ty vūs, pro
vo kuo jan tys, mo ty vuo jan tys ir ska ti nan tys 
smal su mą. 

Kaip api bū din tu mė te tė ve lius, ku rių vai kai 
mo ko si Jū sų mo kyk lo je?

Ug dy ti nių tė vai – at vi ri, kū ry biš ki, 
puo se lė jan tys stip rias ver ty bes, su vo kian
tys to kio mo ky mo si nau dą, pri ta rian tys 
mū sų idė jai ir kon cep ci jai, pa si ti kin tys 
bei mus pa lai kan tys. Su jais ben drau ja me 
įvai rio mis for mo mis – or ga ni zuo ja me 
in di vi du a lius su si ti ki mus su mo ky to jais, 
kar tą per mė ne sį ren ka mės į šei mos die
nas, ku rių me tu vyks ta šei mų pri sta ty mai, 
at vi ros mo ky to jų pa mo kos, ne for ma lio jo 
ug dy mo veik los.

Jūs pa ti esa te su kau pu si sep ty ne rių me tų 
švie ti mo va dy bos, rin ko da ros ir par da vi mų sri čių 
pa tir tį. Ko dėl ry žo tės kur ti nau ją mo kyk lą?

Spren di mas pri si dė ti prie to kios mo kyk
los kū ri mo ir šios kon cep ci jos įgy ven di ni
mo bu vo ne svars ty ti nas. Apie sun ku mus ir 
kliū tis ne gal vo jo me, nes ti kė jo me ir labai 
norėjome. Svar biau sia – idė ja ir ko man dos 
na rių ryž tas su kur ti ug dy mo įstai gą, ku ri 
bū tų at sva ra ki toms mo kyk loms, orien
tuo toms tik į vai ko to bu lė ji mą. Pagrindinė 
idė ji nė kryp tis – rem da mie si sėk min
giau sia Eu ro po je Šiau rės ša lių mo ky mo 
sis te ma, ug dy si me stip rias as me ny bes ir 
au gin si me at ei ties ly de rius. 

Aš ti kiu ir ma tau in teg ruo to vi sos die
nos ug dy mo, pa tir ti nio ir in di vi du a li zuo
to mo ky mo nau dą kiek vie nam vai kui. 
Tai gi licėjaus vi zi ja man sa va ir ar ti ma. 
Džiau giuo si, kad ga liu įgy ven din ti vi sus 
iš si kel tus tiks lus ir pri si dė ti prie sėk min
gos mo kyk los kon cep ci jos kū ri mo. Ge ros 
ug dy mo įstai gos sėk mę le mia dau gy bė 
da ly kų: ben druo me nės na riai, jų ben
dra dar bia vi mas, ug dy mo(si) pro ce sas, 
pa sie ki mai, tai ko mi mo ky mo si me to dai, 
ap lin kų įvai ro vė, po žiū ris į vai ką kaip 
as me ny bę, jos ug dy mas, mo kyk los kul
tū ra, va dy ba bei ly de rys tė. Džiau giuo si 
kur da ma ir vys ty da ma to kią švie ti mo 
įstai gos kul tū rą, ku rio je yra ver ti na mas 
kiek vie nas ben druo me nės na rys, su tei
kia mos są ly gos to bu lė ti, aug ti bei sa ve 
vi sa pu siš kai re a li zuo ti, do va no ti pa ži ni mo 
ir at ra di mų džiaugs mą bei pa dė ti ki tiems 
pa tir ti sėk mę.

Dė ko da mi už mums skir tą lai ką lin ki me kū ry
bi nės sėk mės Jū sų mo kyk lai.

Zi na RIM GAI LIE NĖ
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Sa vo tau tos is to ri jos ir kul tū ros pa ži ni
mas – ne at sie ja ma tau ti nės ta pa ty bės da lis. 
Pabrėžiant kul tū ros pa vel do svarbą ir sis
te min gai įtrau kiant jo ob jek tų pa ži ni mą, 
lan ky mą ir ty ri nė ji mą į ug dy mo pro ce są, 
mo ki niai įgy ja ga li my bę gy vai pa žin ti is
to ri ją, kul tū ros reiš ki nius ir tra di ci jas bei 
pa ste bė ti jų at spin džius šiuo lai ki nia me 
gy ve ni me, su vok ti pi lie tiš ku mo reikš mę. 

Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti
mo cen tras (LMNŠC), ben dra dar biau da
mas su Kul tū ros pa vel do de par ta men tu 
prie Kul tū ros mi nis te ri jos, į se mi na rų 
cik lą „LDK gi mi nių is to ri ja ir pa vel das 
Lie tu vo je“ pa kvie tė dau giau nei šim tą 
ša lies mo ky to jų. Se mi na rų tiks las – pa ska
tin ti kul tū ros pa vel do ir švie ti mo sis te mos 
in teg ra lu mą, su pa žin din ti mo ky to jus su 
įvai riais kul tū ros palikimo ob jek tais ir 
ug dy ti mo ki nių pi lie tiš ku mą bei pa gar bą 
šiam turtui.

Se mi na ruo se pra ne ši mus skai tęs Kul
tū ros pa vel do de par ta men to prie Kul tū ros 
mi nis te ri jos Re gist ro tvar ky mo, vie šų jų 
ry šių ir edu ka ci jos sky riaus ve dė jas Al
fre das Jo man tas teigė, jog edu ka ci ją ir 
kul tū ros pa vel dą reikėtų sie ti glau džiau, 
nes pa gar ba tra di ci joms ir kul tū rai tu rė tų 
bū ti ug do ma nuo pat vai kys tės. „Pa ste bi
me, kad vai kų są mo nė je trūks ta kul tū ros 
pa vel do ga lios, svar bos ir ver tės su vo ki
mo. Žmo nės ne be pri si me na sa vo šak nų. 
Pa vyz džiui, me di nė kai mo ar chi tek tū ra 

„LDK gi mi nių is to ri ja ir pa vel das Lie tu vo je“

daž nam at ro do pa nie kos ver tas da ly kas, 
ne su vo kia ma, kad tai mū sų kul tū ros pa ma
tas. Sa vo is to ri jos, tra di ci jų ne iš ma ny mas 
yra glau džiai su si jęs su šian dien po li ti nia
me ir so cia li nia me kon teks te ma to mais 
reiš ki niais.“

Se mi na rų cik lą su da rė dvi te mos: „LDK 
gi mi nių is to ri ja ir pa vel das Lie tu vo je“ 
ir „Pa si tin kant Lie tu vos vals ty bės at kū
ri mo šimt me tį“. Mo ky to jai su si pa ži no 
su kul tū ros pa vel do sam pra ta: su ži no jo, 
kad tai per ke lias kar tas per im tos et ni niu, 
is to ri niu, es te ti niu ar moks li niu po žiū
riu svar bios ver ty bės. Nors ir il gą lai ką 
kul tū ros pa vel du buvo laikomi pa vie niai 
ar chi tek tū ros, dai lės, ar che o lo gi jos ir 
is to ri jos pa min klai, nuo XX a. ant ro sios 
pu sės jį im ta trak tuo ti kaip kul tū ri nės 
ir gam ti nės ap lin kos vi su mą. Se mi na ro 
da ly viai mo kė si pa žin ti ap lin ko je esan tį 
ma te ria lų jį (ar chi tek tū ros, dai lės ir ar che o
lo gi jos) bei ne ma te ria lų jį pa vel dą (žo di nės 
kū ry bos tra di ci jos, pa pro čiai, ren gi niai, 
tra di ci niai ama tai), su ži no jo, kaip jį ga lima 
in ter pre tuo ti, pa si tel kti įvai rių mo ko mų jų 
da ly kų kon teks tuo se ir pa trauk liai pri sta
tyti mo ki niams. Se mi na ruo se, pa skai to se 
ir eks kur si jo se po Vil nių mo ky to jai gi li
no ži nias apie vie ną iš ki liau sių gi mi nių 
Lie tu vos is to ri jo je – Rad vi las, su ži no jo 
Vil niaus šv. ar kan ge lo My ko lo baž ny čios 
ir Baž ny ti nio pa vel do mu zie jaus is to ri ją, 
ieš ko jo re for ma ci jos pa li ki mo at spin džių 
Vil niaus ar chi tek tū ro je ir kul tū ro je, o 

Ge di mi no pro spek te – vals ty bin gu mui 
svar bių žen klų. Ne ma žai dė me sio skir ta 
ar tė jan čiam Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo 
šimt me čiui bei ki tai mū sų kul tū rai ir is
to ri nei at min čiai svar biai da tai – My ko lo 
Kle o po Ogins kio 250osioms gi mi mo 
me ti nėms. Se mi na ruo se taip pat ieš ko ta 
įvai rių ob jek tų, ku rie padėtų mo ki niams 
at ver ti nau jus ke lius į is to ri jos ir kul tū ros 
pa ži ni mą. Tam ga li ma pa si telk ti he ral di ką, 
iko nog ra fi ją, por tre tus, spau di nius ir ran
kraš čius, įvai rius pa vel do ob jek tus – pi
lia kal nius, pi lis, dva rus, baž ny čias ir ki tus 
pa sta tus, lei džian čius tie sio giai pri si lies ti 
prie ša lies ir kraš to is to ri jos.

Ak ty vus da ly va vi mas įvai riuo se edu
ka ci niuo se už si ė mi muo se, Eu ro pos pa
vel do ir Gy vo sios ar che o lo gi jos die no se, 
pa vel dui skir tų pro jek tų ir ren gi nių or ga
ni za vi mas mo kyk lo se taip pat pa de da gi
lin ti ži nias bei ug dy ti mo ki nių do mė ji mą si 
kul tū ros pa li ki mu.

Kul tū ros pa vel dui skir ti dau giau dė me
sio re ko men duo ja ne tik Kul tū ros mi nis
te ri ja ir Kul tū ros pa vel do de par ta men tas, 
jo reikš mę vai kų ug dy mui pa brė žia ir 
švie ti mo po li ti ką ša ly je for muo jan čios ins
ti tu ci jos. Ti ki ma si, kad, ar tė jant Lie tu vos 
vals ty bės at kū ri mo šimt me čiui, į kul tū ros 
pa vel do pa ži ni mo veik las įsi trauks vis 
dau giau ug dy mo įstai gų. 

vik to ri ja KA LAI MAI TĖ
LMNŠC ko mu ni ka ci jos spe cia lis tė
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Ekskursijos po Vilnių tikslas – paskatinti kultūros paveldo ir švietimo sistemos integraciją
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Tar da ma įžan gi nį žo dį, švie ti mo ir 
moks lo vi ce mi nist rė Ge no vei ta Kra saus
kie nė da ly vius su tel kė ties dr. Mei lės Luk
šie nės iš reikš ta Lie tu vos iš li ki mo są ly ga: 
„Vals ty bė gy va, kol gi liau ne pa žeis tas 
jos na cio na li nės kul tū ros bran duo lys.“ 
Jį iš sau go ti, per duo ti ir tvir tin ti yra vi sos 
švie ti mo ben druo me nės rū pes tis. <...>

Pir ma sis kon fe ren ci jo je pra ne ši mą skai
tė doc. dr. Da rius Kuo lys te ma „Nau ji teks
tai – nau jos jung tys – nau jos ga li my bės“. 
At ra mos taš ku kal bė to jas pa si rin ko švie
ti mo re for mos pra džio je dr. M. Luk šie nės 
kel tą tiks lą – „hu ma ni ta ri zuo ti mo kyk lą“. 
<...> Pra ne šė jo tei gi mu, se nų jų ir mo der
nių teks tų jung čių su pra ti mas – bū ti nas 
ug dant ores nę šian die nę mū sų lai ky se ną ir 
bran des nę tau ti nę sa vi mo nę. Gi les nis tra
di ci jos pa ži ni mas leis tų ati džiau per skai ty
ti ir so vie ti nių me tų li te ra tū rą. Pa vyz džiui, 
Jus ti no Mar cin ke vi čiaus „Min dau gą“, pa
sak D. Kuo lio, de rė tų in ter pre tuo ti ne kaip 
te zi nį, bet kaip po li lo giš ką teks tą, ku ris 
kel tų vi sa pu siš kus is to ri nės tie sos, mo ra
li nių vals ty bės pa grin dų klau si mus. „Min
dau gas“, pra ne šė jo tei gi mu, mus įtrau kia 
į šimt me čius Va ka rų kul tū ro je be si tę
sian tį Ci ce ro no ir Nic co los Ma chia vel lio  
gin čą: ar ga li vals ty bei bū ti nau din ga tai, 
kas nė ra kil nu. <...>

Doc. dr. Nag lis Kar de lis skai ty da mas 
pra ne ši mą „On to lo gi nė lie tu vių kal bos 
pa skir tis“ pa si džiau gė, kad kal bė ti apie 
lie tu vių kal bą yra reikš min ga, nes tai – iki 
aukš čiau sių pra smės ho ri zon tų ke liantys 
spar nai. Pa sak pra ne šė jo, kal ba at lie ka 
da li ji mo si ben dro mis pra smė mis funk ci
ją (ko mu ni ją), tai su ku ria tik rą ją dva si nę 
ben drys tę. N. Kar de lio pra ne ši mas bu vo 
skir tas ap tar ti mū sų są mo nės ar tu mą ir 
to lu mą ne kal bi nės tik ro vės at žvil giu. Taip 
pat kal bė to jas pa brė žė, kad gim to ji kal ba 
lei džia pri ar tė ti prie ne kal bi nės tik ro vės 
ar čiau nei bet ku ri ki ta kal ba. <...>

Doc. dr. Ma ri jus Šid laus kas pri mi nė 
fi lo so fo Han so Ge or go Ga da me rio min tį, 
kad mo ky to jas, ska tin da mas mo ki nius 
su si kur ti sa vo san ty kį su kla si kos teks tais, 
tu rė tų ro dy ti sa vo paties gi lų su pra ti mą. 
Pa sak pra ne šė jo, nuo to pri klau so vai kų 
lai mė, ra my bė, kū ry bin gu mas.

li tu a nis ti ka – gy vas moks las

Po šių pra ne ši mų vy ko spe cia lis tų dis
ku si ja: kaip įtrauk ti vai kus į smal sų mo
ky mą si, kaip įveik ti „po pso“, kli šių įta ką. 
N. Kar de lis dar kar tą at krei pė dė me sį, 
kad mo ky to jas turi pa ts pa si sa ky ti, kuo 
vie nas ar ki tas kū ri nys jį už krė tė. Pa sak 
dis ku si jos da ly vio, svar bu vi sa pu siš kai ir 
ak tu a liai papasakoti apie pra smės atsira
dimą. Doc. dr. Min dau gas Kviet kaus kas 
pa sidalijo sun ku mais, su ku riais su si du ria 
dės ty da mas li te ra tū rą. Pa grin di nė kliū
tis – teks tų ne skai ty mas, taip pat at si ra dęs 
kon ku ren ci nės sėk mės sie kis, kai stu den tai 
no ri tap ti ly de riais – tuo met vie toj as me
ni nio san ty kio su li te ra tū ra ieš ko ji mo, jie 
ren ka si pa tai ka vi mą dės ty to jo mąs ty mui.

Vė liau kon fe ren ci jo je vy ko mo ky to
jų dis ku si jos gru pe lė se apie tai, kas ga li 
pa dė ti mo ki niui siek ti ge res nių re zul ta tų. 
Pe da go gai pri pa ži no, jog jų at sa ko my bė 
yra di džiau sia, ta čiau tei gė, kad daž niau
siai rei kia ki to žmo gaus pa gal bos – pa dė
jė jo kla sė je.

Ant rą ją kon fe ren ci jos die ną pra ne ši mų 
se si ją pra dė jo doc. dr. Zi ta Nauc kū nai tė 
kal bė da ma te ma „Kal ba – sis te ma: kaip ją 
per duo ti?“ Pra ne šė ja pa sa ko jo, kaip is to
riš kai kei tė si kal bos dės ty mo me to di kos. 
Pa aiš ki no, kad Lie tu vo je re mia ma si dviem 
pa ra dig mo mis: sis te mi ne ir ko mu ni ka ci
nein teg ra ci ne.

Li tu a nis tės Ge nė Ba ne lie nė iš Pe le sos 
ir Dai va Isa kie nė iš Ry gos vi du ri nių mo
kyk lų pa pa sa ko jo apie gim to sios kal bos 
mo ky mo si prin ci pus Bal ta ru si jo je ir 
Lat vi jo je. Bal ta ru si jo je sten gia ma si, kad 
mo kyk lo je mokiniai kuo tai syk lin giau 
iš mok tų bal ta ru sių kal bą, nes uni ver si te te 
jau mo ko ma si ru sų kal ba. Lat vi jo je dvy
lik to kai lai ko lat vių kal bos tes tą ir ra šo 
ra ši nį vie na iš pa teik tų te mų. Skir tin gai 
nei Lie tu vo je, čia ne bū na nu ro dy ti au to

riai. Te mos la bai abst rak čios, su si ju sios su 
kul tū ra. Vis gi Lat vi jos abi tu rien tų eg za mi
nų ana li zė ro do, kad šio da ly ko re zul ta tai 
bū na pras čiau si.

Doc. dr. Man tas Ado mė nas skai tė 
pra ne ši mą „Ka no no svar ba ug dant as me
ny bę“. Pra ne šė jas kal bė jo apie tai, kad 
nuo se nų lai kų vi so se ka no nus tu rin čio se 
ša ly se vyk da vo gin čai dėl jo tu ri nio. Pa sak 
M. Ado mė no, ka no nas mums pa aiš ki na, 
kaip at si dū rė me ten, kur esa me. Jei jis 
bū tų pa nai kin tas, ding tų ben dri kul tū ri niai 
reiš ki niai (kul tū ros tu ri nys). Pra ne šė jo tei
gi mu, tuo met žmo nes jung tų tik kal ba ir 
te ri to ri ja. Ka no no tu rė ji mas ir nuo la ti nis 
per mąs ty mas – pa stan ga su kur ti ben drą 
kul tū ri nės są mo nės lau ką, ku ris ga li su
bur ti ben druo me nę, ga lin čią apie sa ve 
pa sa ky ti: „Mes“.

Šią kon fe ren ci ją, skir tą ap tar ti ir ap mąs
ty ti li tu a nis ti ką – gy vą moks lą, api ben dri
no doc. dr. M. Kviet kaus kas. Dvi die nas 
bu vo kal ba ma apie tai, kad li te ra tū ra pa
de da su vok ti ir žmo gaus, ir ben druo me nės 
sub jek ty vu mą. Šne kė ta apie su in te re suo to 
mo ky to jo as me ny bės vaid me nį pa de dant 
mo ki niui su pras ti li te ra tū rą ir pa tir ti pil nat
vę, kū ry biš ką san ty kį su sa vi mi ir teks tais. 
Taip pat ap tar ta, kad me to di niuo se kal bos 
ir li te ra tū ros dės ty mo nuo sta tuo se šiuo 
me tu iš ryš kė ju si ant ro po cen tri nė kryp tis. 
Pa sak M. Kviet kaus ko, in teg ra lus as me
ny bės ug dy mas, ku rio švie ti mo re for mos 
pra džio je sie kė M. Luk šie nė, bu vo iš stum
tas, ta čiau da bar su grįž ta. 

Ren gi nio pa bai go je ŠMM vy riau sio ji 
spe cia lis tė Ni da Po de rie nė pa si džiau gė,  
kad tai jau šeš to ji ben dra mo ky to jų ir 
moks li nin kų li tu a nis tų kon fe ren ci ja, skir ta 
stip rin ti lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo  
ky mą.

vil man tė LE vA NA vI čIū TĖ

Lap kri čio 13–14 d. Pa lan gos Vla do Jur
gu čio pa grin di nė je mo kyk lo je vy ko Švie ti
mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) Lie tu vos 
ir už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų li tu a nis tams 
or ga ni zuo ta kon fe ren ci ja „Li tu a nis ti ka  – 
gy vas moks las. Nau ji teks tai – nau jos 
jung tys – nau ji bū dai“. 

 Vi sas straips nis apie kon fe ren ci ją „Li tu a nis ti ka – gy vas moks las. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“ sausį žur na le „Me tai“.
 Dau giau apie kon fe ren ci ją – kitame „Švie ti mo nau jie nų“ nu me ry je.

Konferencijos dalyviai žiūrėjo Birutės Mar monospektaklį „Poetė“

Regimanto Tamošaičio nuotr.
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ET no kul Tū rA – AS ME ny bėS 
PA grin dAS

Visus susirinkusiuosius svei ki no Ba lio 
Dva rio no de šimt me tės mu zi kos mo kyk los 
mo ki niai ir dės ty to jai. Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos (ŠMM) Ne for ma lio jo švie ti
mo sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Emi
li ja Bu gai liš kie nė dė ko jo eks pe di ci jos 
da ly viams už nu veik tus reikš min gus dar
bus. „At ro do, kad vi sai ne se niai tik ki to je 
sa lė je kal bė jo me apie tuos pa čius gra žius 
ir mums svar bius da ly kus, – tei gė ŠMM 
vy riau sio ji spe cia lis tė. – Per šiuos po rą 
me tų la bai daug kas pa si kei tė – re gi me 
vis su dė tin ges nį pa sau lį. Tur būt ne ga li me 
ne pa ste bė ti, kaip mu my se pa si klys ta et ni
nės kul tū ros, kraš to ty ros, ne ma te ria laus 
pa vel do są vo kos. Pa si me ta jos ir kal bi
nin kų lū po se, o var ty da mi ir ana li zuo da mi 
do ku men tus ne be ga li me su si vok ti, kas 
vyks ta. Liū dnai ten ka pa tvir tin ti, kad et
ni nė kul tū ra ta po tik mo kyk los va do vy bės 
nuo žiū ra pri im ti na ar ba ne pri im ti na. Tie sa, 

lie tuv nin kai mes esam

ji ga li bū ti in teg ruo ja ma į ki tus mo ko muo
sius da ly kus. Že miau kraš to ty ros nu stum ti 
ne be įma no ma. 2013 m. jau tė me pa gy vė ji
mą, bu vo ženg tas tvir tas žings nis į prie kį – 
et no kul tū ra įtrauk ta į ben druo sius ug dy mo 
pla nus. Gal kam at ro do, kad mi nis te ri ja to 
ar ano ne da ro? Taip tik rai nė ra. Pri va lo me 
įsi klau sy ti į tai, ką sa ko vi suo me nė, ko no ri 
mo ky to jai, tė vai. Jūs at lie ka te la bai svar bų 
dar bą, tu ri te tvir čiau ir gar siau apie tai kal
bė ti, kad iš girs tų ir Sei mo na riai, at sa kin gi 
už įsta ty mų lei dy bą ir at sto vau jan tys jū sų 
apy gar doms. Et ni nė kul tū ra – žmo gaus 
gy ve ni mo pa grin das. Pa dė ki te et ni nei 
kul tū rai ne nu mir ti“, – ap gai les tau da ma 
ra gi no ŠMM at sto vė. 

ug dy Ti jAu nuo SiuS 
MokS li nin kuS

LMNŠC me to di nin kas Ar vy das Ščiu
kai tis pri sta tė „Na cio na li nės mo ki nių ir 
jau ni mo kraš to ty ros eks pe di ci jos 2013–
2015 m. ap žval gą“. Pra ne šė jas nu ro dė eks

pe di ci jos tiks lus: ug dy ti mo ki nių tau ti nį 
oru mą, is to ri nę at min tį, tei sin gą kul tū ros 
pa vel do sam pra tą, puo se lė ti ma te ria li nę ir 
dva si nę kul tū rą, ug dy ti su ma nius ty rė jus – 
jau nuo sius moks li nin kus. A. Ščiu kai tis 
pa tei kė įspū din gus kraš to ty ros eks pe di
ci jos skai čius. Re gio nuo se da ly va vo 290 
eks pe di ci nių gru pių, tai yra apie 4 tūkst. 
ne for ma lio jo švie ti mo įstai gų, ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų mo ki nių. Eks pe di ci ja 
vy ko eta pais: iš pra džių kraš to ty ros ren
gi niai or ga ni zuo ti mo kyk lo se, sa vi val dy
bė se, vė liau ra jo nuo se ir mies tuo se vy ko 
kon fe ren ci jos, pa ro dos. Su reng ta apie 900 
kraš to ty ros ren gi nių, ku riuo se da ly va vo 
dau giau kaip 19 tūkst. mo ki nių. Šiuo me tu 
ša lies mo kyk lo se vei kia 412 mu zie jų – 
čia or ga ni zuo ja mos įvai rios edu ka ci nės 
veik los. Juo se su kaup ta apie 111 tūkst. 
pa grin di nio fon do eks po na tų, o per me tus 
šiuos mu zie jus ap lan ko 80 tūkst. mo ki nių. 

Kraš to ty ros dar bai bu vo ren gia mi pa gal 
šias sri tis: tar mių pa pli ti mas, reikš mė ir 
iš sau go ji mas; K. Do ne lai tis – li te ra tū ros 
kla si kas; na cio na li nis gy va sis pa vel das 
(žmo nių biog ra fi nės, kū ry bi nės apy
brai žos) ir kt. Iš vi so pa siū ly ta 17 te mų.  

Spa lio pa bai go je Lie tu vos mo ki nių ne
for ma lio jo švie ti mo cen tre (LMNŠC) vy ko 
Na cio na li nė mo ki nių ir jau ni mo kraš to ty ros 
kon fe ren ci ja, skir ta apibendrinti Na cio na li
nę kraš to ty ros eks pe di ci ją (2013–2015 m.). 
Kon fe ren ci jos sa lė je – mo ki niai, mo ky to jai, 
eks pe di ci jos da ly viai, ver ti ni mo ko mi si jos 
na riai, sve čiai. Mo ki nių ir jau ni mo kraš to ty
ros eks pe di ci ja su reng ta pa mi nė ti Lie tu vos 
tar mių, 1863 m. su ki li mo ir Kris ti jo no Do ne
lai čio „Me tus“. Pra džio je ren gi nio ve dė jas, 
il ga me tis ra di jo dik to rius Juo zas Šal kaus
kas įtai giai de kla ma vo Jurgio Zauerveino 
ei lė raš tį „Lie tuv nin kai mes esam gi mę“. 
Vi sos konferencijos me tu au sy se ir šir dy se 
ty liai ai dė jo: „Tą gar bę ga vo me už gi mę. / 
Tą ir ne tu rim leist pra žūt.“ Ei lė raš čio idė ja ir 
nuo tai ka glau džiai sie jo si su tuo dar bu, ku ris 
lau kė sam bū rio da ly vių. 

„Švie ti mo nau jie nos“ ati džiai fik sa vo 
eks pe di ci jo se nu veik tus dar bus, iš sa ky tas 
nuo mo nes, siū ly mus, pro ble mas, ku rios vis 
ar šiau grau žia si ir į šią sri tį.

E. Bu gai liš kie nė Ieva Janulevičiūtė, Vilkaviškio r. Gražiškių g-jos 
mokinė („Gražiškių krašto žmonių kūryba ir 
gyvenimas“)
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Su for mu luo ti ir ver ti ni mo kri te ri jai: darbo 
ak tu a lu mas ir reikš min gu mas mo kyk lai, 
ben druo me nei, vals ty bei, moks lo įstai
goms, au ten tiš ku mas, raš tin gu mas ir pan.  
Pra ne šė jo tei gi mu, šis eta pas bu vo kuk
les nis nei anks tes niai siais me tais, gau ta 
ma žiau dar bų. Vie nos te mos su  lau kė 
dau giau dė me sio, ki tos – ma žiau. Į Vil nių 
at ke lia vu sius dar bus dau ge lis ver tin to jų 
re ko men da vo ati duo ti moks lo įstai goms: 
Kraš to ty ros drau gi jai, Li te ra tū ros ir tau to
sa kos ins ti tu tui, Lie tu vių kal bos ins ti tu tui, 
Is to ri jos ins ti tu to Et no gra fi jos sky riui. 
Dau giau sia su lauk ta na cio na li nio gy vo jo 
pa vel do sri ties dar bų, taip pat ne ma žai – 
švie ti mo is to ri jos, trem ti nių, po li ti nių 
ka li nių at si mi ni mų. Ma žiau – se no sios 
na mų ar chi tek tū ros. Ne pa si rink tos te mos: 
„Lie tu vos mi to lo gi ja“, „Lie tu viai pa sau
ly je“ (1 dar bas), taip pat apie mu ges bei 
tur gaus tra di ci jas. 

PuikiAi ĮvErTinTA

Vie nas ge riau sių dar bų, anot LMNŠC 
me to di nin ko, – „Dai na vos kai mo is to ri
ja“ (Kau no jau nų jų tu ris tų cen tras). Ja me 
ap žvelg ta XX a. 6 de šimt me čio kai mo 
rai da, at lik ta so cia li nė ana li zė, nau do ta si 
Lie tu vos cen tri nio vals ty bės ar chy vo fon
dų me džia ga. Tai – pa vyz di nis dar bas. Pui
kiai įver tin ti ir ki ti mo ki nių bei mo ky to jų 
dar bai. Ap do va no tų eks pe di ci jos da ly vių 
są ra šą ga li te ras ti in ter ne te – www.lmnsc.lt  
(Nau jie nos).

Na cio na li nėje mo ki nių ir jau ni mo kraš
to ty ros eks pe di ci joje bu vo vyk do mos 
įvai rios kraš to ty ri nės pro gra mos (pvz., 
„At verk tau tos lo by nų gel mes“). Reng ti 
re gio ni niai tu rai – var žy tu vės Dzū ki jos, 
Su val ki jos, Aukš tai ti jos ir Že mai ti jos re
gio nuo se, vy ko bai gia ma sis kon kur sas. 
Mo ky to jams or ga ni zuo ti kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mo se mi na rai: „Kraš to ty ros rin
ki nių su da ry mo me to di ka“, „Mo kyk li nė 
kraš to ty ra: eks pe di ci ja, me džia gos sis te
mi ni mas ir sklai da“, „Tar mės – pa pli ti mas, 
reikš mė, iš sau go ji mas“ ir pan. Su reng tas 
mo kyk lų mu zie jų ap žiū ros kon kur sas, 
to liau ku ria ma ir tiks li na ma sau go mų rin
ki nių ir tei kia mų pa slau gų duo me nų ba zė. 

Tik rAi AT gAi vin ki ME...

Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti
tu to et no lo gė, kraš to ty ros dar bų ver ti ni mo 
ko mi si jos na rė Gra ži na Ka džy tė pa brė žė, 
kad Na cio na li nė kraš to ty ros eks pe di ci ja 
yra nuo la ti nis ir ne per trau kia mas pro ce sas. 
Mo kyk los ne snau džia: tur ti na ug dy mo 
įstai gų mu zie jus ar at mi ni mo kam ba rius, 
or ga ni zuo ja ren gi nius apie kraš to et no kul
tū ri nį pa vel dą. „La bai ti kiuo si, – vy lė si 
et no lo gė, – kad ne nu trū ko tra di ci ja ra šy ti 
sa vo mo kyk los, kla sės, gy ven vie tės ar 
mies te lio met raš čius. Jei gu kur pri ge so, 
tik rai at gai vin ki me, nes kraš to ty ros es mė 
ir yra fik suo ti tai, kas vyks ta mū sų kraš te 
die na iš die nos, ką vei kia šios ap lin kos 
žmo nės. Pa grin di nė ver ty bė – ga li my bė 
pri si dė ti tuo, kas dar ne pa ma ty ta, ne iš
girs ta, ne už ra šy ta, ne iš spaus din ta. Mo
ki nių au ten tiš ki ran kraš čiai ar ba gar so 
laik me nos pa pil do moks li nius ar chy vus, 
iš jų lei džia mos moks li nės mo nog ra fi jos  
ir pan. Svar biau sia dar bo da lis ta, ku ri 
pa čių dalyvių at lik ta. 

Pas ta rai siais me tais na cio na li nė se kraš
to ty ros eks pe di ci jo se – nuo pra džios iki 
ap do va no ji mų – trūks ta tar pi nės gran dies: 
ver ti ni mų, pa ro dų, džiaugs mo aki mir kų. 
Sa vi val dy bių švie ti mo, kul tū ros ir spor to 
sky riuo se tu rė tų kur tis nors ir ne di de lės 
gru pės, su da ry tos iš ke lių žmo nių, ku rie 
rū pin tų si kraš to ty ros rei ka lais, pa dė tų 
mo ki niams ir jau ni mui vyk ti į pra smin gas 
eks pe di ci jas. Tik ši taip veik da mi ga lė tu me 
su lauk ti dar bų ne iš pu sės, o iš vi sų Lie tu
vos sa vi val dy bių. Rei kė tų ir jū sų min čių, 
pa siū ly mų, taip kraš to ty ros eks pe di ci ją vėl 
iš au gin tu me į ga lin gą ąžuo lą.“

„PA vEl dė ki ME SA vo AT Ei TĮ“

Kul tū ros pa vel do de par ta men to (KPD) 
Re gist ro tvar ky mo, vie šų jų ry šių ir edu
ka ci jos sky riaus ve dė jo, ver ti ni mo ko mi
si jos na rio Al fre do Jo man to pra ne ši mo 
te ma „Kul tū ros pa vel das – nuo pa ži ni mo 
džiaugs mo iki ta pa ty bės ir pi lie tiš ku mo 
for ma vi mo“. Pra ne šė jas pa brė žė, kad la
bai svar bu, ką da ro mo kyk los ir mo ki niai, 
kiek ug dy mo įstai ga su si ju si su kul tū ros 

pa vel du, jo ver čių su vo ki mu. „Tu ri me 
siek ti, kad tarp mo ki nio ir kul tū ros pa
vel do at si ras tų san ty kis, – tę sė A. Jo man
tas. – KPD no rė tų la biau pri si dė ti ir kur 
kas glau džiau ben dra dar biau ti su ŠMM. 
Ben dra dar bia vi mo for mų ga li bū ti la bai 
įvai rių, ta čiau mes siū ly tu me dvi: tarp 
mo ky to jų ir KPD, tarp mo ki nių ir KPD. 
Et no kul tū ra – pa grin das, ant ku rio vis kas 
de da ma, sta to ma. Kul tū ros pa vel das yra 
daug pla tes nė są vo ka. Jis ga li bū ti ne kil
no ja ma sis ir kil no ja ma sis. Ne kil no ja ma sis 
kul tū ros pa vel das, dar bas su mo ky to jais 
ir mo ki niais – KPD sri tis. Vie na to kių 
vei ki mo ša kų, kur mes ga lė tu me ben dra
dar biau ti, – pro gra mos „Eu ro pos pa vel do 
die nos“ įgy ven di ni mas ir ko or di na vi mas 
Lie tu vo je. Pro gra ma lei džia į kul tū ros 
pa vel dą žvelg ti šiek tiek ki tu as pek tu: 
nuo dug niau pa žin ti šią sri tį, už čiuop ti 
Lie tu vos ir Eu ro pos kul tū ros pa vel do są
sa jas. Pa ste bė si me, kad ne sa me per ne lyg 
nu to lę nuo Eu ro pos – esa ma glau daus 
ry šio. Mū sų is to ri jos grįs tos ry šiais, su
si py nu sios ir pan. Tai at spin di ir kul tū ros 
pa vel das. „Eu ro pos pa vel do die nos“ – 
pui ki ga li my bė pa žvelg ti, kaip iš tik rų jų 
esa me su si ję. Pa grin di nis tiks las – liu dy ti 
san ty kius ir emo ci jas (skam ba dai nos, 
siau čia šo kė jai ir pan.), ku rių mums la bai  
stin ga, ir ge riau pa žin ti sa vo mies tą, kraš
tą, ša lį. 

KPD šių me tų te mą sie ja su Ne pri klau
so my bės šimt me čiu – „Pa vel dė ki me sa vo 
at ei tį“. Ko šian dien ne iš sau go si me, ne už
fik suo si me, ne bus ir at ei ty je. Bai gia me 
reng ti ir pa teik si me ŠMM šim to pri va lo mų 
mo kyk loms ap lan ky ti kul tū ros pa vel do 
ob jek tų są ra šą – nuo sa vo mies te lio iki 
na cio na li nio lyg mens ob jek tų, ku riuos 
mo ki niai pri va lė tų ži no ti, lan ky ti ir apie 
juos iš ma ny ti. Tai ta pa ty bės ir pi lie tiš ku
mo klau si mas. Tai mū sų es mė.“ 

Mo ki nių pa si sa ky mai at ver tė švie sią 
kon kre čių dar bų kny gą: su si ti ki mų, is to
ri jų, nuo ty kių, vai kiš ko ne pa si ti kė ji mo ir 
džiu gių nau jie nų pus la pius. Jie ne kal bė jo 
apie pro ble mas, o džiau gė si tuo, ką pa ma
tė, pa ty rė, iš gy ve no, su ži no jo... 

Mo ki nių ir jau ni mo kraš to ty ros eks pe
di ci jos da ly vių nu veik ti dar bai pri mi nė: 
ne ga li me pa leis ti iš sa vo bū ties ir bui ties 
da ly kų, ku rie mus sie ja su pra ei ti mi ir 
iš ski ria  iš ki tų tau tų. Bū tų ne pa tai so ma 
klai da, jei pa mirš tu me, iš trin tu me iš at
min ties mus kū ru sias liau dies dai nas, pa
sa ko ji mus, tra di ci jų žen klus. Tūks tan čiai 
kraš to ty ros eks pe di ci jo je da ly va vu sių 
jau nuo lių skleis ir puo se lės liau dies kū
ry bą ir kul tū rą, pa žen klin tą pro tė vių ver
ty bė mis, iš min ti mi, iš ra din gu mu. „Drū tai 
lai kyk, drū tai sto vė kie, / Lie tu viš ko ji 
gi mi nė! / Drą siai lie tu viš kai kal bė kie, / 
Te gul su pyks ta ne ži nė“, – tar si lai mi na  
mus J. Zau er vei nas.

Juo zas ŽI NE LIS
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Ieva Duobaitė, Šakių r. Sintautų pagr. m-klos 
mokinė („Sintautų seniūnijos paminklai ir 
kryžiai XX a. pab. – XXI a. pr.“)

Karina Gerulytė ir Daina Kalkovaitė, Tauragės „Aušros“ pagr. m-klos 
mokinės („Močiutė pasakoja“, „Tauragės „Aušros“ pagrindinės 
mokyklos istorija“)
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Apie pi lie tiš ku mo ug dy mo svar bą 
dis ku tuo ja ma be maž dvi de šimt me tų, 
ta čiau ne re tai šis da ly kas lie ka ug dy mo 
pro gra mų pa ri biuo se – ap si ri bo ja ma tik 
te ori nių ži nių pa tei ki mu. Gal būt dėl to, 
ste bint tik rą ją ša lies si tu a ci ją, pa si gen da
ma so cia li nės at sa ko my bės, pi lie čio tei sių 
ir pa rei gų su vo ki mo, ak ty vaus jau ni mo 
da ly va vi mo vals ty bės gy ve ni me. O juk 
mo kyk la – tai erd vė, ku ri, vi sų pir ma, tu ri 
ug dy ti ver ty bi nes nuo sta tas. Pi lie tiš ku mo 
ug dy mas yra vie nas iš svar biau sių Lie tu
vos pa žan gos stra te gi jo je „Lie tu va 2030“ 
švie ti mui ke lia mų tiks lų. Tad lai kas ieš ko ti 
nau jų bū dų, kaip au gin ti pi lie tiš ką jau ną ją 
kar tą – pi lie tiš ku mą in teg ruo ti į skir tin
gus mo ko muo sius da ly kus, ska tin ti ne 
tik te ori nį, bet ir pa ty ri mi nį šios są vo kos 
su pra ti mą: įtrauk ti mo ki nius į so cia li nes 
ak ci jas, pra smin gai mi nė ti vals ty bi nes 
šven tes, kar tu ap lan ky ti vai kų ar se ne lių 
glo bos na mus, ska tin ti sa va no rys tę. 

Sie kiant ska tin ti ge ro sios pi lie tiš ku
mo ug dy mo pa tir ties sklai dą, pra ėju siais 
moks lo me tais Švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri ja, Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo 
švie ti mo cen tras (LMNŠC) ir Ug dy mo 

„Pi lie tiš ku mo ug dy mo sėk mės is to ri ja“:
nuo na cio na li nio oru mo pa mo kų iki ne at ly gin ti nos do no rys tės ak ci jų

plė to tės cen tras (UPC) pa kvie tė ša lies 
mo ky to jus da ly vau ti kon kur se „Pi lie tiš
ku mo ug dy mo sėk mės is to ri ja“ ir pa si da
ly ti ge rą ją pa tir ti mi. Kon kur se da ly va vo 
59 mo ky to jai iš 39 mo kyk lų, at siųs ti 49 
pi lie tiš ku mo pa grin dų pa mo kų ar jų cik
lų, pi lie ti nių ir so cia li nių veik lų ap ra šai. 
Mo ky to jai no riai dalijosi idė jo mis ir me
to di niais pa ta ri mais, kaip jiems kar tu su 
mo ki niais ir ben druo me nės na riais pa vy ko 
įgy ven din ti sa vo su ma ny mus. 

Ge rą ja pa tir ti mi apsikeista spa lį Pa ne
mu nės pi ly je vy ku sia me bai gia ma ja me 
kon kur so ren gi ny je – pri sta ty ti ge riau si 
pi lie tiš ku mo ug dy mo pro jek tai. Kau no 
„Sau lės“ gim na zi jos mo ky to ja Edi ta Mor
kū nie nė pa si da li jo to le ran tiš ku mo ug dy mo 
pa tir ti mi – pateikė Lie tu vos tau ti nėms 
ma žu moms skir tą pa mo kų cik lą bei šios 
te mos in teg ra ci jos į skir tin gus da ly kus 
pa vyz džius. Kel mės r. Ty tu vė nų jau ni mo 
mo kyk los mo ky to ja Lai ma Pranc ku vie nė 
papasakojo apie Lais vės gy nė jų die nai 
skir tas pi lie tiš ku mo pa grin dų pa mo kas 
„Is to ri nė Lie tu vos nak tis“. Užsiėmimų 
me tu mo ki nių tau tiš ku mo ir pi lie tiš ku mo 

jaus mus su ža din ti ga lė jo ne tik vaiz di nė 
bei gar si nė in for ma ci ja, bet ir įvai rūs po jū
čiai. Mo lė tų gim na zi jos mo ky to ja Re gi na 
Mon gir die nė pristatė Et no gra fi niams re
gio nų me tams skir tą ren gi nių cik lą.

Apie ku ria mas pi lie tiš ku mo tra di ci jas 
pa sa ko jo Vil niaus Sen va gės gim na zi jos 
mo ky to ja Rū ta Čės nie nė. Šio je mo kyk lo je 
mo ki niai kas dien prieš pa mo kas iš ke lia 
Lie tu vos vė lia vą, o ne tra di ci nės pa mo kos, 
įvai rios pi lie ti nės ak ci jos ir ki tos veik los, 
pa de dan čios vai kams įgy ti pi lie ti nių ži nių, 
su pras ti sa vo ta pa tu mą ir vaid me nį ben
druo me nė je, vyks ta vi sus me tus. 

„Tik pi lie tiš ki žmo nės ne bi jo reikš ti sa
vo nuo mo nės, kri ti kuo ti blo gų spren di mų 
ir su ge ba teik ti  siū ly mus bei įgy ven din ti 
ben druo me nei svar bius da ly kus“, – įsi ti ki
nu si Za ra sų Pau liaus Šir vio pro gim na zi jos 
mo ky to ja Ra mu tė Mo ro zo vie nė. Ji pa si
da li jo pa tir ti mi, kaip į vie šą pi lie tiš ku mo 
pa mo ką „Pi lie tiš ki Za ra sai – pi lie tiš ka 
Lie tu va“ įtrau kė apie 200 mies te lio ben
druo me nės na rių: mo ky to jus, mo kyk lų 
dar buo to jus, mo ki nius ir jų tė vus. Ak ci ja 
pa dė jo ap gin ti ug dy mo įstai gos ir gy ven
to jų in te re sus – ne pri va ti zuo tos val gyk los 
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ir skir tas di des nis fi nan sa vi mas me no ir 
spor to mo kyk loms. Taip mo ki niai ga lė jo 
sa vo aki mis pa ma ty ti, kas yra de monst ra
ci ja, mi tin gas, strei kas.

Kau no „Var po“ gim na zi jos mo ky to ja 
Gri ta Šu ky tė pri sta tė „Na cio na li nio oru mo 
pa mo kos“ idė ją. Tre čius me tus įgy ven di
na mo pro jek to me tu reng tos kū ry bi nių 
dar bų pa ro dos, tau ti nį pa si di džia vi mą, 
oru mą, pa gar bos sa vo vals ty bei ir tau tai 
jaus mus ska ti nan čios ak ci jos, mokykloje 
lan kė si ir su mo ki niais ben dra vo žy mūs 
Lie tu vos žmo nės. 

Iš skir ti nę ne at ly gin ti nos krau jo do no
rys tės ak ci ją „Aš ne gy dau, aš my liu. At ei tį 
kur ki me drau ge“ jau dau giau nei de šimt
me tį or ga ni zuo ja Kel mės r. Už ven čio gim
na zi jos mo ky to ja Jū ra tė Ma zi liaus kie nė. 
Ak ci jos tiks las – ug dy ti mo ki nių so cia li nę 
at sa ko my bę, ska tin ti ne at ly gin ti ną do no
rys tę, puo se lė ti šias tra di ci jas gim na zi jo je 
bei pa ska tin ti mo kyk los ben druo me nės 
na rius kas met svei ka tos prie žiū ros įstai
goms pa do va no ti sau gaus krau jo.

Skuo do r. Mo sė džio gim na zi jos mo ky
to ja Li na Klo vie nė pa ro dė fil mą „Mū sų 
lais vės me tai“, skirtą ne tik pa mi nė ti ir 
įpras min ti Lie tu vos Ne pri klau so my bės 
at kū ri mo 25me tį, bet ir stip rin ti part ne
rys tės ry šius bei ug dy ti tau ti nio pa si di džia
vi mo ir pa trio tiz mo jaus mą. Ku riant fil mą 
da ly va vo apie 600 žmo nių: gim na zi jos 
mo ki niai, dar buo to jai, mies te ly je vei kian
čių įmo nių ir or ga ni za ci jų at sto vai. 

Da ly viai klau sė si UPC pa reng tos vaiz do 
pa skai tos „So cia li nės pi lie ti nės veik los or
ga ni za vi mo ir ver ti ni mo re ko men da ci jos“, 
su si pa ži no su tau ti nio kos tiu mo is to ri ja, 
apie ku rią pa sa ko jo ren gi nio ve dė ja – 
Vil niaus dai lės aka de mi jos Pa ne mu nės 
pi lies pro jek tų va do vė Dau ra Gied rai tie
nė. Mo ky to jų taip pat lau kė eks kur si ja po 
Pa ne mu nės pi lį ir edu ka ci nis už si ė mi mas 
„Lo bio pa ieš ka“. Ge riau sių pro jek tų au
to riams įteik tos kon kur so or ga ni za to rių 
ir part ne rių do va nos. 

Ren gi ny je pristatytos sėk mės is to ri jos 
įro dė, jog yra įvai riau sių bū dų, kaip galima 
ug dy ti pi lie tiš ką as me ny bę. Te rei kia į tai 
pa žvelg ti nau ju, kar tais ne įprastu ir ne
for ma liu žvilgs niu. Ta da į įvai rias ak ci jas 
ir veik las no riai įsi trauks ne tik mo ki niai, 
bet ir mo ky to jai, tė vai, mies tų ir mies te lių 
ben druo me nės na riai. Svar biau sia: ne pa
mirš ti ir vai kams nuo pat ma žu mės dieg ti, 
kad bū ti pi lie tiš kam – tai ne tik mo kė ti Lie
tu vos him no žo džius, pri si min ti vals ty bei 
svar bias da tas ar at ėjus lai kui da ly vau ti 
rin ki muo se, bet ir ne pra ei ti gat vė je pro 
skriau džia mą ka čiu ką ar mo kyk los ko
ri do riu je pa stum tą kla sės drau gą, pa dė ti 
pa gy ve nu siam kai my nui, su si tvar ky ti sa vo 
ap lin ką ir ne šiukš lin ti, bū ti to le ran tiš kam 
bei su pras ti, kad ša lies at ei tis pri klau so 
nuo kiek vie no iš mū sų. 

vik to ri ja KA LAI MAI TĖ
LMNŠC ko mu ni ka ci jos spe cia lis tėA
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Mokytojai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Lobių paieška“
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Lituanistinis ugdymas svetur

Ko kia bu vo pa ti pra džia?
v. č. Vis kas pra si dė jo ta da, kai ke lios 

ma mos nu spren dė, kad jų vai kams rei ka
lin gas li tu a nis ti nis ug dy mas. Jos pa čios 
pa kai to mis ves da vo pa mo kas na muo se, o 
for ma liai mo kyk la sa vo am žių skai čiuo
ja nuo 2002 m. sau sio. Tuo met il ga me tė 
Nor ve gi jos lie tu vių ben dri jos (da bar 
per va din ta į Os lo lie tu vių ben druo me nę) 
val dy bos na rė ir pir mi nin kė Dai na Bog
da nie nė įsi pra šė į nor ve gų En gebråten 
pa grin di nės mo kyk los pa tal pas, kur tuo 
me tu mo kė si jos vai kai. Dai na bu vo ir 
pir mo ji sek ma die ni nės mo kyk los mo ky
to ja. Vė liau įstaigos ko or di na to re ta po 
Eg lė As land, tuo me ti nės Nor ve gų lie tu vių 
ben dri jos val dy bos na rė. Nuo 2008 m. 
va sa rio mo kyk los veik lai va do va vau aš, o 
nuo pra ėju sių me tų ru dens šį dar bą per lei
dau J. Mar ke vi čie nei. Ji – pir mo ji eta ti nė 
mo kyk los va do vė.

Ši įstai ga kas met au ga ir ple čia si. Li tu a 
 nis ti nis švie ti mas yra ben dri jos pri ori te
ti nė veik los sri tis, to dėl mo kyk los veik lą 
vi sa da ko or di nuo ja pa skir tas val dy bos 
na rys. Tai gi, sek ma die ni nė mo kyk la bu vo 
įkur ta ben dri jos pa stan go mis ir šian dien 
glau džia si po jos spar nu.

Ko tė vai, at ve dan tys sa vo vai kus į „Gin ta ro“ 
mo kyk lą, iš jos ti ki si ir ko kius ši ug dy mo įstai ga 
ke lia tiks lus?

L. B. Mes, tė vai, no ri me, kad vai kai 
pa žin tų Lie tu vos kul tū rą, mo kė tų lie tu
vių kal ba ne tik kal bė ti, bet ir skai ty ti bei 
ra šy ti. Džiau gia mės, kad mo kyk lo je jie 
pla čiau su si pa žįs ta su Lie tu vos is to ri ja, 
tra di ci jo mis. Kaip Nor ve gi jo je įpras ta, į 
vals ty bi nių da tų mi nė ji mus bei ki tus ren
gi nius įtrau kia mi ir tė vai. Tai la bai ge ra 
pa ska ta ben drau ti lie tu viš kai. De ja, tu ri me 
pri pa žin ti, kad, ži nant, kiek Nor ve gi jo je 
gy ve na lie tu vių, mo kyk lą lan ko pa ly gin ti 
ne daug vai kų. Ki ti tė vai ne ga li ar ne no ri 
jų leis ti į li tu a nis ti nę mo kyk lą.

„gin ta ro“ li tu a nis ti nė mo kyk la os le
Šiais moks lo me tais Os lo lie tu vių ben

druo me nės sek ma die ni nė je li tu a nis ti nė je 
mo kyk lo je „Gin ta ras“ mo ko si apie 90 mo
ki nių. Mū sų tal ki nin kė Eg lė Kul vie tie nė 
kal bi na šios ben druo me nės pir mi nin kę  
Li ną BAL TRU KO NIE NĘ (L.  B.), į li tu a
nis ti nę mo kyk lą šį ru de nį iš lei du sią ir du  
sa vo sū nus, bu vu sią mo kyk los ko or di na
to rę Vi tą ČE PAUS KĘ (V. Č.) ir da bar ti nę 
mo kyk los va do vę Jo lan tą MAR KE VI ČIE
NĘ (J. M.).

Mi nė jo te, kad į mo kyk lą at ėjo apie 90 mo ki  
nių. Kiek yra kla sių ir kaip vyks ta ug dy mas?

J. M. Mo kyk lo je su da ry tos 6 gru pės: 
3 mo kyk li nio am žiaus vai kų ir 3 dar že
li nu kų. Pa mo kos vyks ta kas an trą sek
ma die nį. Dar že li nu kų gru pę „Kau ku čiai“ 
lan ko vai kai iki 2 me tų: per pa mo kė les 
jie dai nuo ja, pie šia, lip do ir ben drau ja 
lie tu viš kai. Dar že lio gru pę „Gin ta riu kai“ 
lan ko 2–3 me tų am žiaus vai kai, o „Pe lė
džiu kų“  – nuo 4 iki 6 me tų. Gin ta riu kams 
ir pe lė džiu kams vyks ta dvi pa mo kos po 45 
mi nu tes – lie tu vių kal ba ir me ni nė veik la. 
Mo kyk li nu kų klasę „Ži niu kai“ lan ko 6–8 
me tų vai kai, „Ko dėl čiu kai“ – nuo 8 iki 12 
me tų, o „Gud ro čiai“ – nuo 13 iki 18 me tų. 
Jiems vyks ta trys pa mo kos po 45 mi nu tes: 
lie tu vių kal ba, Lie tu vos kraš to pa ži ni mas 
ir me ni nė veik la.

Kas mo ko vai kus? Ar mo ky to jos tu ri li tu a nis 
ti nį iš si la vi ni mą?

J. M. Mo kyk lo je dir ba mo ky to jos Vil
ma Lia gie nė, Eri ka Fo ki nie nė, Aud ro nė 
Kau šie nė, Re gi na Ar da vi čie nė bei mo ky
to ja, lo go pe dė Ode ta Vaiš no rie nė. Vi sos 
tu ri aukš tą jį iš si la vi ni mą ir pe da go go 
kva li fi ka ci ją. 

Aš va do vau ju mo kyk lai ir ko or di nuo ju 
jos veik las. Ma no iš si la vi ni mas – aukš ta sis 
li tu a nis ti nis, tu riu il ga me tę pe da go gi nio 
dar bo pa tir tį.

Kaip ap si rū pi nate mo ky mo prie mo nė mis? Ar 
tė vai pri si de da prie mo kyk los iš lai ky mo?

L. B. Mo ky mo si prie mo nes per ka me iš 
lė šų, ku rias Lie tu vos Res pub li kos švie ti
mo ir moks lo mi nis te ri ja (ŠMM) ski ria 
lie tu vių ne for ma lio jo ug dy mo pro jek tams. 
Bet tai – la bai ma žai. Di dži ą ją da lį ap mo ka 
pa tys tė vai. Os lo lie tu vių ben druo me nė 
taip pat ski ria pi ni gų iš na rys tės mo kes čio 
ir kai ku rių pro jek tų su ren ka mų pa ja mų. 
Šie met vi siems tė ve liams, ku rių vai kai 
mo ko si „Gintaro“ mo kyk lo je, siū lo me 
ne mo ka mą Os lo lie tu vių ben druo me nės 
na rys tę. Taip pat ieš ko me nau jų part ne rių 
ir fi nan sa vi mo šal ti nių, pra dė jo me reng ti 
pro jek tus, siųs ti pa raiš kas ir ti ki mės, kad 
tai pa dės su ma žin ti mo kes tį.

Kaip se ka si megz ti ry šius su Lie tu va? Ar jau
čia te pa lai ky mą?

J. M. Ben drau ja me su Lie tu vos am ba
sa da Os le bei ŠMM. Šiuo me tu pa lai ko me 
glau džius ry šius su me no te ra peu tė mis iš 
Šiau lių uni ver si te to – me ni nio ug dy mo pa
mo ko se dir ba me su mo liu, tai ko me me no 
te ra pi ją. Taip pat ben drau ja me su Lie tu vos 
kū rė jais – jau tra di ci ja ta po kas met, nuo 
2007 m., or ga ni zuo ja ma raiš kio jo skai ty
mo po pie tė ir su si ti ki mas su vai kų ra šy to ju 
ar iliust ra to riu mi. Mū sų įstai go je sve čia
vo si ra šy to jai Je ro ni mas Lau cius, Vy tau tas 
V. Land sber gis, Kęs tu tis Kas pa ra vi čius, 
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Mokyklos vadovė J. Markevičienė. Švenčiamos užgavėnės...
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Ri man tas Čer niaus kas, Re na ta Še re ly tė, 
dai li nin kė Si gu tė Ach, žur na lo „Lu tu tė“ 
vyr. re dak to rė Li na Mar mai tėSnit kie nė.

Ko kios pa gal bos Os lo li tu a nis ti nei mo kyk lai 
rei kė tų la biau siai?

J. M. No ri me, kad li tu a nis ti nių mo kyk
lų pa žy mė ji mai bū tų pri pa žin ti Lie tu vo je. 
Taip pat no rė tu me mo kyk los ugdymo turinį 
in teg ruo ti į Nor ve gi jos švie ti mo sis te mą. 

Mo ky mo prie mo nės – nuo la ti nis po rei
kis ir iš šū kis. Juk mo ky ti lie tu vių kal bos 
už sie ny je, kai čia gi mę vai kai šią kal bą 
gir di tik na muo se, o ne re tai (miš rio se šei
mo se) ja kalba vie nas iš tė vų, yra ge ro kai 
su dė tin giau nei Lie tu vo je. Mo ky to jos tu ri 
nuo lat ieš ko ti pa tei ki mo bū dų bei su ge bė ti 
vie nu me tu dirb ti su skir tin gų gebėjimų 
mo ki niais.

Pa pa sa ko ki te apie Os lo lie tu vių ben druo me nę.
L. B. Os lo lie tu vių ben druo me nė įkur

ta 2001 m. ko vą ir yra se niau sia lie tu vius 
vie ni jan ti or ga ni za ci ja Nor ve gi jo je. Tai 
ne po li ti nė, pel no ne sie kian ti, sa va no riš ka 
drau gi ja. Mū sų svar biau sias tiks las – iš lai
ky ti ir puo se lė ti Nor ve gi jo je gy ve nan čių 
lie tu vių ir jų vai kų lie tu vy bę. Li tu a nis ti nė 
mo kyk la yra pa grin di nė ben druo me nės 
veik la. Be to, or ga ni zuo ja me Bal ti jos ki no 
die nas, Lie tu vos kul tū ros die nas, raiš kio jo 
skai ty mo po pie tes, ka lė di nius spek tak lius 
vai kams ir kt.

Sie kia me pa dė ti lie tu viams da ly vau ti 
Nor ve gi jos ir Lie tu vos sa vi tar pio ben dra
dar bia vi mo pro jek tuo se, skleis ti in for ma
ci ją apie Nor ve gi ją Lie tu vo je ir atvirkščiai. 

Ben drau ja me su ki to mis šios šalies lie
tu vių ben druo me nė mis (iš vi so yra apie 
14). Jų veik lą ko or di nuo ja Nor ve gi jos 
lie tu vių ben druo me nių ta ry ba. Taip pat 
dir ba me iš vien su or ga ni za ci ja „Su au gu
sie ji vai kams“ (norv. „Voks ne for Barn“), 
su ku ria kar tu su kū rė me sky rių „Pa si ti kė ji
mas“ (norv. „Til lit“). Pas ta ra sis dir ba švie
čia mą jį ir kon sul ta ci nį dar bą: ra šo  straips
nius, kon sul tuo ja  te le fo nu bei in ter ne tu,  
vei kia ano ni mi nė pa gal bos tė vams li ni ja.

Ko dėl ėmė tės va do vau ti ben druo me nės veik
lai? Ar se niai gy ve na te Os le?

L. B. Os le gy ve nu jau sep ty ne rius 
me tus. Ma nau, kad lie tu viams rei ka lin gi 
spek tak liai, ren gi niai, fil mai ir su si ė ji mai, 
į ku riuos jie ga lė tų at ei ti su šei ma, su si pa
žin ti ir ben drau ti lie tu viš kai. Jei no ri me 
iš lai ky ti gim tą ją kal bą, vien na muo se ja 
kal bė ti – per ma žai. Vi sa tai man at ro do 
la bai svar bu, be to, su vo kiu, kad, no rint 
suor ga ni zuo ti net ir ne di de lį ren gi nį, 
rei kia ne ma žai sa va no riš ko in dė lio. Tai 
ir pa ska ti no prieš tre je tą me tų įsi trauk ti 
į ben druo me nės veik lą, o nuo pa va sa rio 
pra dė jau va do vau ti val dy bai, ku riai šiuo 
me tu pri klau so sep ty ni ak ty vūs, kū ry biš ki 
ir at si da vę lie tu viai.

Dė ko ju už po kal bį.

Gra ži tra di ci ja pri gi jo ir mū sų ug dy mo 
įstai go je. Ant ro kės Go dos ma ma Ža ne
ta Žu kie nė jau ant rus me tus nuo šir džiai 
ben dra dar biau ja su mo kyk la ir pa de da 
or ga ni zuo ti ren gi nius. Ad ven to pra džios 
šven tė vi sus nu ste bi no ir su ža vė jo – Ž. Žu
kie nė iš ke pė dvy li ka im bie ri nių me duo lių 
na me lių, sim bo li zuo jan čių be si bai gian čius 
me tus. Go dos ma mos pa de da mi kiek
vie nos kla sės vai ku čiai su mo ky to jo mis 
at sa kin gai puo šė sa vo ka lė di nius na me
lius. Juos kur ti mo ki niams bu vo di džiu lis 
džiaugs mas – tai su ar ti no vi sus pra di nu
kus. Vai kai ne pa šykš tė jo fan ta zi jos: de ko
ra vo bal tu cuk raus gla ju mi, sto gus kli ja vo 
iš val go mų šiau de lių, rie šu tų, sau lėg rą žų, 

Links mas ir sal dus šv. Ka lė dų lau ki mas Kė dai nių r. La bū na vos pa grin di nė je mo kyk lo je 
pra si dė jo me duo lių mies te lio kū ri mu. Už im bie ri nių na me lių tra di ci ją tu rė tu me dė ko ti 
bro liams Gri mams: bū tent jų pa sa kos he ro jai Jo nu kas ir Gry tu tė, be klai džio da mi miš
ke, pri ėjo žva kės ap švies tą me duo lių na mą. To kie na me liai taip iš po pu lia rė jo, kad ta po 
ne at sie ja ma šven čių de ta le, šei mos ri tu a lu, o iš Vo kie ti jos pa skli do po įvai rias ša lis.

ka lė dų

mies te lis

sau sų pus ry čių, ša lia ap gy ven di no žvė
re lius, „pa so di no“ eg lu tes. Na me liai su 
lan gi nė mis, ka mi nu, at ver to mis du ri mis, 
ap šerkš ni ju siais lan gais, le do var vek liais 
ir spal vin go mis čer pė mis deng tais sto gais 
at ro do lyg iš pa sa kos. Mo kyk lo je pa skli
do nuo sta bus im bie ro, ci na mo no, me daus 
aro ma tas.

Ka lė dų mies te lis džiu gins ke tu rias 
sa vai tes. O ta da vi si kartu ra gaus šiuos 
ska nės tus – mat me duo lių teš los ke pi niai 
il gai ne pra ran da sko nio, kas kart tam pa 
vis gar des ni.

Jur gi ta vAI TIE Kū NIE NĖ
Kė dai nių r. La bū na vos pagr. m-klos pra di nių kla sių 

mo ky to ja me to di nin kė
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kAl bų Mo kė ji MAS PrA vEr čiA 
ir ku li nA ri jo jE

Vi rė jo spe cia ly bę ant ra me kur se stu di
juo jan tis J. Za bo ro no kas nuo vai kys tės 
mė go eks pe ri men tuo ti vir tu vė je: „Vis 
gal vo da vau, kaip ge ra bū ti vi rė ju, ban
dy da vau ką nors pa ga min ti. Kai bai giau 
12 kla sių, pla na vau stu di juo ti me di ci ną, 
ta čiau pri trū ko ba lų, tad pa si rin kau sa vo 
ant rą ją sva jo nę. Taip pa kliu vau į VTPVM 
ir la bai dėl to džiau giuo si.“ 

Pa sak Ja no, ga bu mai už sie nio kal boms 
jam pa si reiš kė dar vai kys tė je – an glų kal
bos pa grin dus įgi jo... žiū rė da mas an gliš
kus fil mu kus. „Kal bos man se ka si. Ma no 
tė tis – ru sas, ma ma – len kė, tad na mie kal
ba me įvai riai. Kal bų mo kė ji mas pra vers 
(ir jau pra ver čia) at ei ty je – ga lė siu dirb ti 
ki to se ša ly se. Per nai pa gal „Eras mus“ mai
nų pro gra mą bu vau iš vy kęs į Pran cū zi ją 
(Stras bū rą), kur mo kiau si pran cū zų kal bos 
iš plės ti niu kur su (dau gy bė ku li na ri jos ter
mi nų ki lę iš pran cū zų vir tu vės). Vė liau 
vi są va sa rą ten dir bau vieš bu čio res to ra
ne, kur pa tek ti pa dė jo taip pat mo kyk la. 
Vir tu vė je dir bau ir su ita lais, tad tru pu tį 
pra mo kau ir ita liš kai.“ 

jau nie ji ku li na rai iš ita li jos par si ve žė 
du Spa lio mė ne sį Ita li jo je, Cer via mies te, vy ku sia me Tarp tau ti nia me vieš bu čių ir tu riz mo 

mo kyk lų pro fe si nio meist riš ku mo kon kur se Lie tu vos at sto vai už ėmė pri zi nes vie tas:  
Vil niaus tu riz mo ir pre ky bos ver slo mo kyk los (VTPVM) mo ki nys Ja nas ZA BO RO NO KAS  
(mo ky to ja Vi da BIN GE LY TĖ) de kat lo no rung ty je lai mė jo bron zos me da lį, o Kau no  
mais to pra mo nės ir pre ky bos mo ky mo cen tro mo ki nys Eri kas JA NE RI KAS (mo ky to ja 
Jad vy ga LIES MA NIE NĖ) mo der nio sios vir tu vės rung ty je – si dab ro me da lį.

Įgi jo PA Si Ti kė ji Mo SA vi Mi

Ita li jo je, be abe jo, vi sos šios pa tir tys 
Ja nui la bai pra ver tė. Kon kur sas yra tarp
tau ti nis, o ko man do je dir ba tik skir tin gų 
ša lių at sto vai, ku rie per la bai trum pą lai ką 
tu ri tap ti dar nia vi su ma. Tad vie nas iš rei
ka la vi mų – lais vai ben drau ti an glų kal ba. 
Vi si da ly viai bu vo su skirs ty ti į ko man das 
po tris žmo nes: kar tu su Ja nu pa te ko dvi 
mer gi nos – iš Por tu ga li jos ir Aust ri jos. De
kat lo no rung ty je per tam tik rą lai ką rei kė jo 
pa ro dy ti de šimt pa grin di nių vi rė jo įgū džių 
(kom pe ten ci jų): dar žo vių pjaus ty mas, 
žu vies fi lė ruo ši mas, ma ri na tų ir pa da žų 
ga my ba, žu vies ma ri na vi mas, pa tie ka lo 
pa tei ki mas ir kt. „Tai at vi ros var žy bos, 
ku rių pa si žiū rė ti ga li at ei ti bet kas, tad 
bu vo ne ma žai stre so: ap link vaikš čio jo 
žiū ro vai, tei sė jai ste bė jo, kaip dir ba me. 
Po šio kon kur so ėmiau la biau pa si ti kė ti 
sa vi mi“, – pa sa ko ja Ja nas. 

Šiuo me tu vai ki nas at lie ka prak ti ką Vil
niaus cen tre esan čia me res to ra ne. „Tai mo
der ni vie ta: pa tie ka lai – mi ni ma lis ti niai, 
jau nas ko lek ty vas, ma lo nus vir tu vės še fas. 
Po Nau jų jų me tų vyks iš ti si nė prak ti ka, 
ti kiuo si ten ir įsi dar bin ti.“ Pa klaus tas, ar 

sa vo at ei tį sie ja su Lie tu va, Ja nas šyp so si: 
„Vis gi no rė čiau iš va žiuo ti ir į ki tas ša lis. 
Man pa tin ka iš ban dy ti nau jus da ly kus. 
Jei gu no ri tapti ge ru ku li na ru, tu ri įgy ti 
la bai daug pa tir ties.“

Su ži bė jo nuo PAT PrA džių

Pa sak VTPVM pro fe si jos mo ky to jos 
eks per tės V. Bin ge ly tės, į to kius kon kur
sus pa pras tai at ren ka mi mo ty vuo ti ir sa vo 
pro fe si ja su si do mė ję mo ki niai: „Ja nas nuo 
pat pir mo jo kur so iš si sky rė sa vo po žiū riu 
į pro fe si nių kom pe ten ci jų įgi ji mą ir to bu
li ni mą. Jis ne tik ge rai mo kė si, bet ir sta
ža vo si Da ni jo je, Pran cū zi jo je.“ Mo ky to ja 
tei gia, kad ne ma žiau svar bios ir as me ni
nės sa vy bės: ko mu ni ka bi lu mas, ge bė ji mas 
dirb ti ko man do je, kū ry biš ku mas, grei ta 
orien ta ci ja dar bi nė je ap lin ko je, sa vit var
da, hu mo ro jaus mas, ben dra vi mo kul tū ra. 

„Kal bant kon kre čiai apie Ja ną, sėk mę 
lė mė vi si mi nė ti veiks niai, taip pat ir ge ra 
ko man da, ku ri per trum pą lai ką su ge bė jo 
ras ti ben drą kal bą. Jų dar bą, kū ry biš ku mą 
bei įgū džius gy rė ir vy riau sia sis de kat
lo no ko mi sa ras Mar cu sas Hal lgre nas iš 
Šve di jos. Jie pel nė dau gy bę sim pa ti jų, o 

me da lius

J. Za bo ro no kas ir V. Bin ge ly tėJ. Lies ma nie nė ir E. Ja ne ri kas

Profesinis mokymas
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Ja nas bu vo ko man dos sie la, nes jo ele gan
ci ja, pro fe si niai įgū džiai, ra mus ir šil tas 
ben dra vi mas bei at sa ko my bė ne ga lė jo 
ne pa ke rė ti. Kaip prak ti kos mo ky to ja ga
liu pa sa ky ti, kad šis jau nuo lis nu si pel nė 
tarp tau ti nio ap do va no ji mo – žings nis po 
žings nio ėjo jo link“, – įspū džiais da li ja si  
V. Bin ge ly tė.

Pa klaus ta, ar šis lai mė ji mas yra įver ti ni
mas mo kyk lai, mo ky to ja Vi da tuo net ne
abe jo ja: „Nors mo ky mo pro gra ma trum pa, 
bet per ri bo tą lai ką mo ki niams įdie gia mi 
ne tik val gių ruo ši mo pa grin dai: jie ra gi na
mi sek ti pa sau li nes ku li na ri jos ten den ci jas,  
tarp tau ti niai mai nų pro jek tai ir sta žuo tės 
už sie ny je ska ti na do mė tis pa si rink ta pro
fe si ja, iš ban dy ti sa ve ki to se ša ly se.“

MAiS TAS – kAiP ME no ŠE dEv rAS

„Nuo ma žens jau čiau po trau kį ska niai 
pa ruoš tiems pa tie ka lams, mė gau žiū rė ti 
su tuo su si ju sias lai das, vi suo met steng
da vau si bū ti ten, kur ga mi na mas mais tas. 
Gal vi sa tai ir pa aiš ki na, ko dėl pa su kau 
šia kryp ti mi. Nors daug apie tai ir ne mąs
čiau“, – apie pro fe si jos pa si rin ki mą pa sa
ko ja ant rą ją vie tą mo der nio sios vir tu vės 
rung ty je už ėmęs Kau no mais to pra mo nės 
ir pre ky bos mo ky mo cen tro tre čio kur so 
mo ki nys E. Ja ne ri kas.

Anot Eri ko, mo der nio ji vir tu vė (pranc. 
Nou vel le Cui si ne) – tai pir miau sia pui ki 
mais to ko ky bė: „Čia ne nau do ja mi nei 
dirb ti niai kon ser van tai, nei šal dy ti pro
duk tai. Sten gia ma si kuo ma žiau keis ti 
pir mi nį mais to sko nį, o svar biau sia – jis 
tu ri pri lyg ti me no še dev rui.“ Šio je rung ty
je Eri kas kar tu su dviem ko man dos na riais 
iš Ita li jos ir Olan di jos per va lan dą tu rė jo 
su kur ti 4 pa tie ka lų re cep tū ras iš duo tų 
sudedamųjų dalių są ra šo, ku ria me ne bu vo 
ke lių pa grin di nių pro duk tų: „Tik prieš pat 
kon kur są, kai bu vo pa skelb ti pro duk tai, 
su ži no jo me su kuo teks bū ti vie no je ko
man do je. Jo je ne ga lė jo bū ti mo ki nių iš tos 
pa čios ša lies. Rung ties tiks las – už tik rin ti 
ko man di nio dar bo ko ky bę (at krei piant 
dė me sį į ben dra vi mą su ki ta tau čiais ko
man dos na riais, or ga ni zuo tu mą, hi gie nos 
rei ka la vi mus, es te ti nį pa tie ka lų pa tei ki mą 
pa gal mo der nio sios vir tu vės stan dar tus) 
ir iš gau ti kuo ge res nes sko nio sa vy bes, 
o svar biau sia – vi sa tai at lik ti per ri bo tą 
lai ką.“ 

MokyTiS iŠ gE riAu Siųjų

Eri kas sa ko, kad pa grin di nė jo an glų 
kal bos pa tir tis – pa mo kos mo kyk lo je: 
„Pui kūs pe da go gai ir nuo sek lus mo ky ma
sis pa dė jo įgy ti ge rus kal bos pa grin dus. 
Ži no ma, ne rei kia pa mirš ti pa tir ties Lon
do no „Ste ak Hou se“ res to ra nų tin kle bei 
sta žuo čių Len ki jo je ir Da ni jo je, ku rio se 
to bu li nau pro fe si nius įgū džius, spe cia ly
bės kal bos sub ti ly bes.“ To kius kon kur so 
re zul ta tus, pa sak Eri ko, lė mė nuo sek lus 

pa si ruo ši mas, pui kus ko man dos na rių 
tar pu sa vio su pra ti mas, or ga ni zuo tu mas, 
dar bo ko ky bė, mo der nio sios vir tu vės 
iš ma ny mas bei stip rus no ras pa siek ti iš
si kel tus tiks lus.

Ko gi rei kia, kad bū tum ge ras ku li na ras? 
„Ma nau, pir miau sia pri va lai tu rė ti pui kiai 
iš ug dy tą sko nį ir fan ta zi ją, su ku ria ga li 
pa da ry ti tai, apie ką dar il gai šne kė tų ki ti. 
O vi sų svar biau sia – su pras ti, kad rei kia 
mo ky tis iš ge riau siųjų ir į juos ly giuo tis, 
o vi sa ki ta – tik įgū džiai, ku riuos ga li 
iš mok ti ar ba iš la vin ti. To sau ir ki tiems 
no rė čiau pa lin kė ti.“ 

Įdir bio SvAr bA

Kau no mais to pra mo nės ir pre ky bos 
mo ky mo cen tro pro fe si jos mo ky to ja me
to di nin kė J. Lies ma nie nė pa sa ko ja: „Aš 
sa vo va do vau ja mo je gru pė je tu rė jau ke lis 
mo ty vuo tus, im lius, kū ry biš kus mo ki nius, 
ge bančius pui kiai at lik ti prak ti nes už duo
tis. Jiems pa siū liau da ly vau ti mū sų mo
kyk los kon kur se. Pa grin di nis kan di da tas iš 
ma no gru pės bu vo Eri kas. Ge ras pro fe si nis 
pa si ren gi mas ir lė mė jo per ga lę – Eri kas 
ga vo I laips nio di plo mą.“ Mo kyk los kon
kur so nu ga lė to jai bu vo pa kvies ti ruoš tis 
tarp tau ti niam kon kur sui Ita li jo je. 

„Ko man dai su da ry ti ben drą val gia raš tį 
pa vy ko pui kiai. Eri kas tu rė jo sa vo nu ma
ty tų val gių nuo trau kas, to dėl bu vo leng va 
pa si rink ti pa tie ka lo es ki zą, – pa sa ko ja mo
ky to ja. – La bai svar bus jo įdir bis pa si ruo
ši mo eta pe, mo ty va ci ja ir kū ry biš ku mas. 
Erikas mo ka ben drau ti, dis ku tuo ti, pri im ti 
spren di mus. Kiek vie nas mo ki nys tu ri sa vo 
vi zi ją, to dėl, tik mo kant dirb ti ko man do je, 
ga li ma pri im ti ben drą spren di mą – su kur ti 
re cep tū ras. Be abe jo, svar bios pro fe si nės 

ži nios, kū ry biš ku mas, kruopš tu mas, pa
si ti kė ji mas sa vi mi ir ko man dos na riais. 
Eri kas tu ri vi sas šias sa vy bes – tai ir lė mė 
pui kų re zul ta tą.“

J. Lies ma nie nė sa ko, kad mo ki niai ir 
mo ky to jai džiau gia si ga lėję  da ly vau ti 
to kio ly gio tarp tau ti nia me kon kur se: „Jie 
at sto va vo ne tik mo ky mo įstai gai, bet ir 
ša liai. Ma lo nu, kad Lietuvos var das bu vo 
iš tar tas net du kar tus. Tai mo kyk los, mo
ky to jų, mo ki nių pa si di džia vi mas.“

ME dA liAi – TrE čiuS ME TuS 
iŠ Ei lėS

Lie tu vos pro fe si nių mo kyk lų mo ki niai 
var žė si kla si ki nia me vi rė jų, de kat lo no, 
mo der nio sios vir tu vės, ka vos ir kok tei lių 
ga mi ni mo rung ty se. Jie tu rė jo dirb ti pa gal 
tarp tau ti nės tei sė jų ko man dos nu sta ty tus 
rei ka la vi mus, jaunuosius kulinarus ver ti
no ke lios de šim tys res to ra nų ir vieš bu čių 
sek to riaus pro fe sio na lų. Kon kur se da
ly va vo mo ki niai, mo ky to jai ir mo kyk lų 
di rek to riai iš 35 ša lių, 130 mo kyk lų, iš 
vi so – dau giau kaip 700 da ly vių. Eu ro pos 
vieš bu čių ir tu riz mo mo kyk lų aso cia ci jos 
kon fe ren ci ja ir kon kur sai kas met or ga ni
zuo ja mi vis ki to je vie to je, kad ge riau si 
įvai rių pa sau lio ša lių mo ki niai ga lė tų 
pa si sem ti nau jų pa tir čių, su si pa žin tų su 
vis ki ta vals ty be ir jos kul tū ra. Šie met 
Ita li jo je bu vo su reng ta 28oji me ti nė kon
fe ren ci ja. Vil niaus tu riz mo ir pre ky bos 
ver slo mo kyk la šiai aso cia ci jai pri klau so 
nuo 2004 m. – mo ki niai iš kon kur sų su 
me da liais grįž ta jau tre čius me tus iš ei lės. 
Kau no mais to pra mo nės ir pre ky bos ver
slo mo kyk la į or ga ni za ci ją įsto jo 2013 m.

In ga Ku čINS KIE NĖ
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lai mė jo 
vi si, ku rie 
šo ko

Pa ro do je „Mo kyk la 2015“ ap do va no ti  
Ug dy mo plė to tės cen tro or ga ni zuo to kon
kur so lai mė to jai. Da ly viai tu rė jo su rink ti 
penkių mo ky to jų ko man dą ir iš mok ti mi
nu tės truk mės šo kį, ku rį su kū rė Lie tu vos 
edu ko lo gi jos uni ver si te to Šo kio ir te at ro ka
ted ros dės ty to ja Ie va Nor kū nie nė. Kon kur se 
da ly va vo ko man dos iš 68 Lie tu vos mo kyk lų. 
Nu ga lė to jai lai mė jo ke lio nę į Es ti jos moks lo 
cen trą „Ah haa“ (iš vy ką or ga ni zuo ja edu ka
ci nių ke lio nių agen tū ra „InLt“).
Daugiau skaitykite „Švietimo panoramos“ 20 p.
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