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Minėjome. Šven tė me. Turėsime ką pri si min ti

Vil niaus l.-d. „Pa sa kai tė“ ben druo me nė Va sa rio 16-ąją mi nė jo drau ge su Pre zi den te Da lia Gry baus kai te, Kupiškio r. Salamiesčio pagr. m-kla kartu su miestelio 
bendruomene surengė akciją „Miestas, kuriame gyvena laisvė“, o Šiau lių l.-d. „Var pe lis“ vaikai šia pro ga apie tė vy nės gar bę kal bė jo si su Kraš to ap sau gos 
sa va no rių pa jė gų Pri si kė li mo apy gar dos 6-osios rink ti nės ka riais.
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Du bran giau si žo džiai 
LR Vy riau sy bės va do vas Al gir das But

kevičius svei kin da mas Me tų mo ky to jo 
pre mi jos lau re a tus pa brė žė, jog šian dien 
tra di ci nių ži nių ne be pa kan ka. Per pras ti 
nau jau sius reiš ki nius, ko man di niam dar
bui rei kia to kių ver ty bių, kaip to le ran ci ja, 
pa gar ba ki tam žmo gui, ben dra vi mo ir 
ben dra dar bia vi mo kul tū ra... 

LR švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro
nėPitrėnienė, šil tu žvilgs niu glėb da ma 
Me tų mo ky to jas, bi čiu liš kai tei gė: „Kiek
vie nas ži no me, ko kią reikš mę vai kui tu ri 
žo dis „ma ma“. Mo kyk lo je jį kei čia nau jas 
žo dis – „mo ky to jas“. Sto vė da ma ša lia 
šių iš ki lių mo ky to jų no riu pa sa ky ti, kad 
kiek vie nas, ne svar bu, ką ir kiek bū tu me 
pa sie kęs, pra dė jo me ne ki taip – nuo ma
mos ir mo ky to jo...“

Glaus tai apie Me tų mo ky to jus (2015)
L.Kostiukovienė – ben druo me nės 

ly de rė, ug do mo sios veik los or ga ni za to rė, 
lek to rė. Is to ri jos mo ky to ja nuo lat ve da at
vi rą sias ir nuo to li nes in te rak ty vias pa mo
kas Kau no mies to ir ša lies pe da go gams, 
ren gia edu ka ci nes pro gra mas. 2012 m. 
ta po Kau no Me tų mo ky to ja, 2014 m. – 
Kau no Me tų švie tė ja. Na cio na li nė mo
kyk lų ver ti ni mo agen tū ra mo ky to jai  

Metų mokytojai

Nau jo vių 
ne šė jai

„Žmogausprotasviskąatrakinatrimisraktais–skaitmeniu,raide,nata.Žinoti,mąs
tyti,svajoti.Taiapimaviską“(ViktorasHugo).Šiagenialiagarsausprancūzųrašytojo
sentencijapradėtaMetųmokytojo(2015)apdovanojimųceremonijaLRVyriausybės
rūmuose.GarbingasMetųmokytojo gretas papildė šie žymūs šalies pedagogai –  
Li na Kos tiu ko vie nė,KaunoKazioGriniausprogimnazijosistorijosmokytojaekspertė,
Bi ru tė Ma ciu le vi čie nė,VšĮKaunotechnologijosuniversiteto(KTU)gimnazijosche
mijosmokytojaekspertė,Vi ta Pim pie nė,VisaginoČeslovoSasnauskomenųmokyklos
Dainavimoskyriausvedėja,dainavimomokytojaekspertė,Sta sė Riš kie nė,Šiauliųr.
KuršėnųPavenčiųmokyklosanglųkalbosmokytojaekspertė,Do na tas Va si liaus kas,
AlytausPutinųgimnazijosekonomikosmokytojas.

įtei kė ap do va no ji mą „Nau jo vių ne šė ja“.
B.Maciulevičienė – ge rai ži no ma mies

to, ša lies ir tarp tau ti niu mas tu, my li ma 
mo ki nių ir jų tė vų. 2011 m. ji ta po Kau no 
mies to Me tų mo ky to ja, 2012 m. ap do va
no ta Lie tu vos di džio jo ku ni gaikš čio Ge di
mi no or di no me da liu. Che mi jos mo ky to ja 
iš ug dė ne vie ną ta len tą – pel ny ti me da liai 
tarp tau ti nė se olim pia do se Azer bai dža ne, 
Aust ri jo je, Pie tų Ko rė jo je. Jos mo ki niai 
sėk min gai tę sia moks lus stip riau siuo se 
Lie tu vos ir pres ti ži niuo se Eu ro pos uni
ver si te tuo se.

Svar bus mo ky to jos V.Pimpienės ta len
to as pek tas – ge bė ji mas į me ni nės kū ry bos 
ir mu zi ki nę veik lą įtrauk ti tau ti nių ma žu
mų vai kus. Te le vi zi jos kon kur se „Dai nų 
dai ne lė“ da ly va vo apie 160 pe da go gės 
pa reng tų ko lek ty vų, 32 ta po lau re a tais. 
V. Pim pie nė iš ug dė daug ta len tin gų ir 
gar sių ša lies dai ni nin kų (Ona Ko lo bo
vai tė, Il ja Ak sio no vas ir kt.). Ji taip pat 
yra ne įga lių  vai kų ir jau ni mo fes ti va lio 
„Ne pa si duok“ or ga ni za to rė.
S.Riškienė – ini cia ty vi ir no va to riš ka 

mo ky to ja. Pa ren gė ir įgy ven di no tarp tau
ti nį kla sių mai nų pro jek tą „Pa šė lę, bet 
sau gūs in ter ne te“. Pe da go gė kas met vyk
do Eu ro pos Ko mi si jos mo kyk li nio ben
dra dar bia vi mo pro gra mos „eT win ning“  

pro jek tus, o nuo 2011 m. yra šios pro gra
mos am ba sa do rė Lie tu vo je ir kt. Nau jo
vė mis S. Riš kie nė da li ja si tin kla raš ty je 
www.ik la se.lt. 

Mo ky to jo D. Va si liaus ko pa stan go mis 
gim na zi jo je įkur ta pir mo ji mo ko mo ji 
mo ki nių ben dro vė (MMB). 2013 m. Bel
gi jo je vy ku sio je Eu ro pos MMB mu gė je 
jo va do vau ja ma komanda iš ko vo jo 3iąją 
vie tą. D. Va si liaus kas gim na zi jo je įstei gė 
So cia li nio ver slu mo mo kyk lą. Per 3 dar bo 
gim na zi jo je me tus mo ky to jas su mo ki niais 
įkū rė 15 MMB. Jis pir ma sis Lie tu vo je su
kū rė ir įgy ven di no trum pų bei pa trauk liai 
pa teik tų vaiz do pa mo kų idė ją (sve tai nė 
www.ver slu mo mo ky mai.lt) ir kt. 

„Koks mo ky to jas, to kie ir mo ki niai“, – 
skel bia lie tu vių liau dies pa tar lė. Iš min tis, 
ar ti ma mi nė to pran cū zų ra šy to jo min čiai... 
Me tų mo ky to jas, pir miau sia, mįs lin go  
vir smo vai ko šir dy je šauk lys. Vir smo, ku
ris lei džia at pa žin ti gė rį ir blo gį, tik rą sias 
ver ty bes ir he do nis ti nius po lin kius, ryž tą 
ir pa sy vu mą. Vir smo, ku ris įma no mas tik 
ten, kur tvy ro pa gar ba, pa si ti kė ji mas ir 
ti kė ji mas, kur tar si ver smė gy vai sro ve na 
jungtis: mo ki nys – ug dy to jas – tė vai... 

JuozasŽINELIS

A. Pitrėnienė, B. Ma ciu le vi čie nė, V. Pim pie nė, L. Kos tiu ko vie nė, S. Riš kie nė ir A. Butkevičius
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Vaiz do pa mo kos ke Ni jo je

UAB „Mic ro soft Lie tu va“ va do vai Jū sų gim na
zi ją pri pa ži no vie nin te le pa ro do mą ja mo kyk la 
ša ly je. Ar daug su lau kia te sve čių, sie kian čių 
su vok ti ir per im ti Jū sų pa tir tį?

Ma nau, kad Lie tu vo je yra ir dau giau 
mo kyk lų, ku rio se gau su kom piu te ri nės 
įran gos, mo der nių ka bi ne tų ir t. t., bet 
jos ne taip glau džiai ben dra dar biau ja su 
„Mic ro soft“. Bū čiau ne tei sus, jei sa ky čiau, 
kad mū sų gim na zi jai skir tas dė me sys ne
iš au go. Skam bu čiai, elek tro ni niai laiš kai, 
ki tų Lie tu vos mo kyk lų mo ky to jų vi zi tai, 
vir tu a lios kon fe ren ci jos ir kt. ro do, kad 
mu mis do mi si. Mes no riai da li ja mės pa
tir ti mi, bet sten gia mės ne truk dy ti ug dy mo 
pro ce so. Mo kyk los mo ki nių ir mo ky to jų 
ko man da da ly va vo ren gi ny je „Switch“, 
skir ta me nau jau sio mis tech no lo gi jo mis 
be si do min čiam jau ni mui, o pa ro do je „Mo
kyk la 2015“ mū sų pe da go gai ve dė at vi rą 
pa mo ką apie gim na zi jos so cia li nį tin klą 
„Yammer“ ir ga li my bes jį tai ky ti dai lės už
si ė mi muo se. An glų kal bos mo ky to ja eks
per tė Tat ja na Kri liu vie nė kar tu su gim na

To bu lė ti kiek vie nam pri im ti nu bū du
Va sa rį Kur šė nų Lau ry no Ivins kio gim na zi jo je pen kio lik tą kar tą vy ko dr. Juo zo Pet ro Ka

zic ko pro gra ma vi mo ir in for ma ci nių tech no lo gi jų tai ky mo kon kur sai Že mai ti jos re gio no 
mo ki niams. Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to (KTU) dės ty to jų ko man da pa ren gė už duo
tis ir ver ti no at lik tus dar bus. Kol kon kur sų da ly viai spren dė už duo tis, juos at ly dė ju siems 
pe da go gams vy ko se mi na ras. O kai bu vo tik ri na mos pa reng tos pro gra mos ir ki ti dar bai, 
mo ki niai ben dra vo su kon kur sų rė mė jos – kom pa ni jos „Bent ley Sys tems“ – at sto vu, 
klau sėsi KTU dės ty to jų pa skai tų ir ste bė jo stu den tų su kur tus „iš ma niuo sius pro duk tus“. 
Tai tik vie nas veiks min gos ug do mo sios veik los or ga ni za vi mo pa vyz dys, liu di jan tis, kad 
kiek vie na va lan da šio je ug dy mo įstai go je yra kryp tį tu rin tis ke lias. Il ga me tis mo der nus 
ir su telk tas ug dy mas gim na zi jos ben druo me nei lei do pa siek ti itin aukš tus tiks lus – šiai 
įstai gai vie nin te lei Lie tu vo je su teik tas pa ro do mo sios mo kyk los var das...

Iš skir ti nės gim na zi jos di rek to rius Al bi nas JO KU BAUS KAS su ti ko at sa ky ti į „Švie ti mo 
nau jie nų“ klau si mus.

zis tais or ga ni za vo tris vaiz do pa mo kas Ke
ni jos pa bė gė lių sto vyk los mo ki niams, ru sų 
kal bos mo ky to jai – vir tu a lią kon fe ren ci ją 
su Ka li ning ra do ko le džo stu den tais ir t. t. 

Ko dėl pa si rin ko te „Mic ro soft“? 
Ben dra dar bia vi mas su „Mic ro soft“ ne 

tik su tei kia daug ga li my bių, bet ir įpa
rei go ja. Su lau kia me daug sve čių, ten ka 
pa si da ly ti sa vo pa tir ti mi. Ko dėl taip ak ty
viai da ly vau ja me šio je veik lo je? Gal dėl 
to, kad mums svar bu ra miai dirb ti? O gal 
to dėl, kad ak ty viai da ly vau tu me veik lo se, 
ku rios pa dė tų for muo ti po ky čius, ak ty vin ti 
gim na zi jos ben druo me nę, ją keis ti, įvai
rin ti, ne bi jo ti iš šū kių? Mes pa si rin ko me 
pas ta rą jį ke lią.

Pa ro do mo sios mo kyk los var das su teik tas už 
ino va ci jų tai ky mą ug dy mo(si) pro ce se ir tech no
lo gi jo mis pa rem tos ug dy mo(si) ap lin kos kū ri mą. 
Kas bū din ga ino va ty vioms pa mo koms, ku rio mis 
„pa pir ko te“ iš ma nius „Mic ro soft“ eks per tus ir,  
ko ge ro, mo ki nius?

In for ma ci nės tech no lo gi jos gim na zi jo je 
yra tik įran kis mo ky ti ir mo ky tis. Taip ir 

pa tys to bu lė ja me. Jos su ar ti na mo ky to ją 
ir šiuo lai ki nį mo ki nį, ne įsi vaiz duo jan tį 
gy ve ni mo be kom piu te rio, iš ma nio jo te
le fo no ir kt. In for ma ci nės tech no lo gi jos 
de ri na mos su tra di ci niais ug dy mo bū dais. 
Tai ne tik de monst ra vi mo prie mo nės, bet 
ir mo ky ma sis ben dra dar biau jant, dar bas 
vir tu a lio je ap lin ko je, na mie: gim na zi jos 
so cia li nis tin klas „Yammer“ (veik la gru
pė se), ben drų do ku men tų re da ga vi mas 
pa si tel kus de be sų kom piu te ri ją.

Su si pa žįs tant su gim na zi jos is to ri ja akys 
iš virs ta nuo įvai riau sių no va to riš kų veik lų. Gal 
tu ri te „Nau jo vių ban ką“, ku ria me re gist ruo ja te 
ino va ci jas? 

Ne iš sen kan tis „Nau jo vių ban kas“ – mū
sų gim na zi jos pe da go gai. Čia dir ba 5 mo
ky to jai eks per tai, 38 mo ky to jai me to di nin
kai. Iš jų – de vy ni „Mic ro soft“ pri pa žin ti 
mo ky to jai no va to riai. Ne nu trūks tan tis 
ener gi jos šal ti nis – įstai gos ben druo me
nė. Ji yra mū sų va ro mo ji jė ga. Gal dėl to 
gim na zi jo je la bai ma ža dar buo to jų kai ta. 
Mo kyk los veik la re gist ruo ja ma gim na zi
jos in ter ne to tin kla la py je ir elek tro ni nia me 
laik raš ty je „Nau jien laiš kis“.

Be si mo kaN ti or ga Ni za ci ja

Ar „Mic ro soft“ spe cia lis tų su kur tos švie ti mo 
pro gra mos ati tin ka gim na zis tų ir pe da go gų 
lū kes čius? 

Ma ny čiau, iš da lies ati tin ka. Mo ky to jai 
tu ri ga li my bę su si pa žin ti su įran kių pa
siū la, ką ga li ma pri tai ky ti ma te ma ti kos ir 
lie tu vių kal bos pa mo ko se. Vie ni įran kiai 
la biau tin ka vie niems, ki ti – ki tiems mo
ko mie siems da ly kams. Ke le tą pa mi nė siu: 
„Mo vie Ma ker“ (vi deo me džia ga), „Pho to 
Sto ry“ (dirb ti su nuo trau ko mis), „Au to
Col la ge“ (de rin ti nuo trau kas), „Mat hShe
et Ge ne ra tor“ (reng ti ma te ma ti nes už duo
tis), „Pho to synth“ (ga min ti pa no ra mi nius 
vaiz dus) ir t. t.

Gim na zi jo je dir ba 9 mo ky to jai no va to riai (ša
ly je to kius var dus tu ri 26 pe da go gai). Ko kia jų 
mi si ja, veik los kryp tys, reikš mė?

Tai ky ti nau jo ves pa mo ko se, da ly tis sa vo 
pa tir ti mi su ša lies ir pa sau lio pe da go gais, 
keis tis pa mo kų pa vyz džiais „Mic ro soft“ 
ben druo me nės pus la py je. Tai nau din ga, 
nes šis dar bas pa į vai ri na pa mo kas, su ku ria 
mo ty vuo jan čią ap lin ką, ska ti na mo ki nių 
smal su mą, ry šį su šiuo lai ki nė mis tech
no lo gi jo mis. Tai gi vyks ta vi siš kai ki toks 
pa ži ni mo ir mo ky mo(si) pro ce sas.

Jū sų mo ki niai džiau gia si ir di džiuo ja si sa vo  
ug dy mo įstai ga. Iš ko kių gim na zi jos ver smių 

A. Jokubauskas Rugsėjo 1-osios šventėje
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trykš ta ge ra nuo tai ka, mo ty va ci ja, no ras to bu 
 lė ti ir siek ti pui kių re zul ta tų?

Mo ki niai ir mo ky to jai my li sa vo gim
na zi ją. Ben druo me nės tiks las – ben dra
dar bia uti, dalytis nuo mo nėmis, ska ti nti 
dis ku si jas. Mū sų vi zi ja – sis te min gai be
si mo kan ti or ga ni za ci ja. Tad nuo lat ap mąs
to me, ką ga lė tu me da ry ti ki taip, gal net ir 
ge riau. Ska ti na me mo ki nius ir mo ky to jus 
ug dy tis ly de rys tės ge bė ji mus, veik ti ini
cia ty viai, pri si im ti at sa ko my bę, ne veng ti 
ne tra di ci nių spren di mų ir ryž tin gai juos 
įgy ven din ti. Ne vis kas se ka si leng vai, to
dėl nuo lat vyks ta dis ku si jos, re flek si jos. 
Mo ki niai iš sa ko sa vo lū kes čius, sie kius, 
įsi ver ti na ge bė ji mus ir in di vi du a lią pa žan
gą, ap ta ria su mo ky to jais ir tė vais.

Gim na zi jos ug dy mo do ku men tuo se „įkal ta“ 
gim na zis tų at sa ko my bė už sa vo ir vi suo me nės 
to bu lė ji mą. Gal šios ug dy mo(si) sri ties taip pat 
ne ap len kia ino va ty vūs me to dai?

Gim na zis tai – ne at sie ja ma Kur šė nų  
ben druo me nės da lis. Stip ri mū sų gim na
zi jos mo ki nių sa vi val da: ak ty vūs jau ni 
žmo nės ge ba pri im ti spren di mus, siū ly ti 
įvai rias ak ci jas ir ren gi nius. Tai da ro 
tei gia mą įta ką vi suo me nei. Vi si gim na
zi jos ben druo me nės na riai yra pri si jun gę 
prie vie ti nio mo kyk los so cia li nio tin klo 
„Yammer“. Čia jie ga li dis ku tuo ti įvai
rio mis te mo mis, reikš ti nuo mo nę, siū ly ti 
idė jas. Duo me nų ir in for ma ci jos val dy mas 
vyk do mas per „Mic ro soft Of fi ce 365“ ap
lin ką (de be sų kom piu te ri ją).

at miN tis

Gim na zi jos mi si jo je skel bia ma, kad ug dy mo 
įstai ga „for muo ja ir įgy ven di na sa vi tą ug dy mo 
tu ri nį <...>“. Api bū din ki te šį sa vi tu mą.

Mo ky to jai pa mo kos už da vi nius ap ta
ria su mo ki niais; mo ko juos pro jek tuo ti 
as me ni nio gy ve ni mo sce na ri jus; pa de da 
for mu luo ti trum pa lai kius ir il ga lai kius 
tiks lus, juos ko re guo ti; or ga ni zuo ja mos 
ne tra di ci nės, in teg ruo tos, pa ro do mo sios, 
at vi rosios pa mo kos; ska ti na ma pro jek ti nė 
veik la. At si žvel gia me į mo ki nių so cia li nę 

ir kul tū ri nę pa tir tį, gim na zi jos veik los kon
teks tą, daug dė me sio ski ria me mo kė ji mo 
mo ky tis, so cia li nei, pa ži ni mo kom pe ten
ci joms. Sie kia me, kad mo ki nių mo ky ma
sis pa dė tų įgy ti pra smin gos pa tir ties, tad 
or ga ni zuo ja me pa mo kasla bo ra to ri jas, 
ty ri nė ji mo, eks pe ri men ta vi mo, kū ry bos, 
ste bė ji mo ir kt. veik las. 

Mo kyk lai su teik tas po eto, pub li cis to, pir mo
jo lie tu viš ko ka len do riaus lei dė jo L.  Ivins kio  
var das. Kaip šis liau dies švie tė jas „kal ba si“ su 
šian die nos gim na zis tais, kur link krei pia jau
ną ją kar tą? 

Jo nas Ba sa na vi čius „Auš ro je“ 1883 m. 
ra šė: „Duok, Vieš pa tie, kad at si ras tų šim tai 
to kių Lie tu vos my lė to jų ir to kių gar bin gų 
dar bi nin kų, kok sai yra bu vęs a. a. Ivins
kis.“ Do mė da mie si L. Ivins kio gy ve ni mu 
ir veik la, mo ki niai mo ko si iš siug dy ti 
tvir tus cha rak te rio bruo žus, to kius kaip 
darbš tu mas, at kak lu mas, sa va ran kiš ku
mas, ne sa va nau diš ku mas, tap ti gar bin gais 
Tė vy nės „dar bi nin kais“, taip pat ug do si 
ge bė ji mą re a li zuo ti sa ve įvai rio se vei
ko se, kaip tai da rė šis liau dies švie tė jas. 
Gim na zis tai ir mo ky to jai da ly vau ja, or ga
ni zuo ja kon fe ren ci jas, skir tas L. Ivins kio 
veik lai, pri žiū ri po eto, pub li cis to ka pą 
Kur šė nų se no sio se ka pi nė se, ivins kie
čių die ną (or ga ni zuo ja ma kas met spa lio 
mė ne sio pa bai go je) su si tin ka su Gar bės 
ivins kie čiais. Šiais moks lo me tais gim na
zis tai or ga ni za vo vik to ri ną „Ką ži nai apie 
L. Ivins kį?“, vy ko į kon fe ren ci ją, skir tą 
pir mo jo lie tu viš ko ka len do riaus su da ry
to jui at min ti, Rie ta ve. Mo ki niai, pa si tel kę 
lai ką ir at stu mą, ban do kal bė tis su poetu, 
publicistu L. Ivinskiu. 

Kas met ren ka mi Gar bės ivins kie čiai. Kas jie? 
Gar bės ivins kie čiais kas met iš ren ka mi 

žmo nės, pa dė ję gim na zi jai iš kil ti. Tai – vi
suo me nės, pedagogų ir mo ki nių at sto vai. 
Daž niau siai Gar bės ivins kie čiais tampa il
gą lai ką mo kyk lo je dir bę mo ky to jai, bu vę 
mo ki nių pre zi den tai. Mu zie ju je sau go ma 
Gar bės kny ga, ku rio je įra šo mi la biau siai 
gim na zi jai nu si pel nę žmo nės. Iš skir čiau 

J. ir E. Sin kius, ku rie 1998 m. mo kyk lai 
pa do va no jo pir muo sius „IBM“ kom piu te
rius. Gal nuo to vis kas ir pra si dė jo?

to li mo ji Bra zi li ja ir 
l. iViNs kio gim Na zi ja

Jū sų mo ky to jai da ly vau ja vir tu a lio se kon fe
ren ci jo se su pa sau lio no va to riš kiau sio mis mo kyk
lo mis. Ar Lie tu vos švie ti mo fi nan si nės ga li my bės, 
kul tū ra, ki tos sa vi tos są ly gos lei džia veiks min gai 
tai ky ti no va to riš ką už sie nio mo kyk lų pa tir tį?

Vir tu a lios kon fe ren ci jos ir uni ver si te tai 
bu vo ypač ver tin gi mū sų no va to riš kos 
mo kyk los pro jek to pra džio je. Pa sau lio 
edu ko lo gai pa tei kė struk tū ros gai res, 
kaip ga li ma ge rin ti ug dy mo pro ce są, jį 
in di vi du a li zuo ti, kad kiek vie nas mo ki nys 
ga lė tų to bu lė ti jam pri im ti nu bū du, siek ti 
ir ug dy tis XXI a. kom pe ten ci jas. Jas įgy ti 
pa de da ne vien ma te ria li niai iš tek liai, bet 
ir tiks lin gas, nuo sek lus, su telk tas vi sos 
gim na zi jos ben druo me nės dar bas, ge bė
ji mas ge ne ruo ti idė jas. At si rin ko me tai, 
kas mums ti ko. Pa sau lio mo kyk lų at sto vai 
pri sta tė in di vi du a li zuo tą mo ky mą „Sky pe“ 
kla sė je, „One No te“ ben dram dar bui ir kt.

Prieš ke le tą me tų da ly va vau no va to riš
kiau sių mo kyk lų fo ru me Bra zi li jo je. Ten 
pri sta tė me sa vo gim na zi ją, 30 pa sau lio 
ša lių mo kyk lų ir mo ky to jų pa tei kė sa vo 
dar bus. Bu vo ma lo nu, nes ne si jau tė me 
at si li kę in for ma ci nių tech no lo gi jų sri ty je.

Gim na zi jo je daug įvai rios kom piu te ri nės įran
gos, mo der nių kla sių, ka bi ne tų, cen trų. Ką Jūs 
pats la biau siai ver ti na te?

La biau siai ver ti nu žmo nes, ku rie ge ba 
vi su tuo pa si nau do ti.

Šie me tai pa skelb ti Bib lio te kų me tais. Jų 
šū kis: „Stip rios bib lio te kos – stip ri vi suo me nė.“ 
Kaip pra tur tin si te Bib lio te kų me tus Kur šė nuo se?

Kny ga ir mo ki nys – ne at sie ja ma. At
si ran da in ter ne ti nės bib lio te kos, kny gų 
skai ty tu vai...

Prieš me tus or ga ni za vo me ak ci ją „Kur
šė nų Vy tau to Vit kaus ko bib lio te kai pa do
va no ki me kny gą“. Gy va gran di ne sujun-
gėme Kur šė nų L. Ivins kio gim na zi ją ir 
V. Vit kaus ko bib lio te ką – iš ran kų į ran kas 
per da vė me do va no tas kny gas. Ak ci jo je 
da ly va vo vi sos švie ti mo įstai gos. Ma no
me, kad pa na šių veik lų bus ir dau giau. 
Mes pa si ren gę da ly vau ti.

Gim na zi jai va do vau ja te dau giau kaip 10 me  
tų. Gal būt Jūs ir esa te tas „ait va ras“, nuo lat pa
pil dan tis gim na zi jos idė jų aruo dą?

Per 10 ar dau giau me tų pa si kei tė ap lin
ka, tech no lo gi jos, bet žmo gus kin ta lė čiau, 
o gai la... Vi sa da ska ti nau vi sus tap ti „ait
va rais“, nes, kai jų daug, ta da ir dan gus 
at ro do gra žes nis...

Dė ko ju už su gaiš tą lai ką.

JuozasŽINELISDr. J. P. Kazicko programavimo konkurse Žemaitijos krašto mokiniams
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Ar Ža lio ji mo kyk la yra įstai ga, ku rio je va do  
vau ja ma si kla si ki niais Val dor fo mo kyk los prin
ci pais? Ar tai yra Val dor fas + Vil nius? Ko Jū sų 
mo kyk lo je dau giau: me nų ar gam tos? 

Mū sų mo kyk la yra Val dor fas + Vil
nius + Lie tu va + vi sas pa sau lis. Gal tai ir 
skam būs žo džiai, bet, kaip tei gė Vy dū nas, 
rei kė tų vie nu me tu ap rėp ti ir sa vo šei mą, 
ir Lie tu vą, ir pa sau lį. Kaip ki taip ga lė tu me 
iš mok ti vi si kar tu gy ven ti? Puo se lė ja me 
sa vi tu mą, ku ris vie ni ja, o ne iš ski ria.

Va do vau ja mės Val dor fo kla si ka, in
tui ty vi ą ja pe da go gi ka, bet ir ku ria me, 
da li ja mės pa tir ti mi. Se mia mės iš šve dų, 
vo kie čių, veng rų, es tų, ar mė nų, ru sų, ame
ri kie čių, in dų ir kt. ne tik pe da go gi nių, bet 
ir gy ve ni mo ži nių.

Me nai ar gam ta? Me nai la vi na kū ry biš
ku mą, są mo nin gu mą, saviraišką, o gam ta 
har mo ni zuo ja, ro do, kas to bu la. Tu ri me 
nuo sta bius kas die nius gam tą pri ar ti nan
čius žy gius iki mo kyk los... Tai gi svar bu 
ir tai, ir tai.

Žmo gus, ku ris va do vau ja „mo kyk lai ki taip“, 
tu rė tų ne bi jo ti iš šū kių. Pa pa sa ko ki te apie sa ve. 
Ko dėl tai pa si rin ko te?

„Mo kyk lą ki taip“ va di na me „sa vi ta 
mo kyk la“. Juk vi si gi liai šir dy je esa me 
sa vi ti. Tie siog nau do ja mės šia lais ve, tu
ri me vei dą. Mes ne sie kia me iš si skir ti, o 
no ri me pri si dė ti.

Iš tie sų, kaip ir pri de ra Val dor fo mo kyk
lai, mū sų įstai go je įgy ven di na mas ho ri
zon ta lu sis val dy mas, t. y. ne va do vau ja ma. 
Va do vas kar tu su ad mi nist ra ci ja at lie ka 
ju ri di nes pa rei gas, o val dy mo pro ce sas 
vyks ta mo ky to jų ir tė vų veik los gru pė se. 
Mū sų net gi sa vi nin kas yra nuo lat at si nau

Ki tokios mokyklos

tai ko je su sa vi mi ir 
ben drys tė je su ki tais

ji nan ti ak ty vio ji ben druo me nės da lis. Esu 
kaip ir ki ti – mo ky to jas.

Apie pe da go gus ga li ma pa skai ty ti mū sų 
sve tai nė je. Tar ki me, aš at ėjau iš in ži ne ri jos 
sri ties, tie siog man įdo mu su ben dra min
čiais kur ti tai, kas pra smin ga. Kal bant 
apie iš šū kius, tai jų pa kan ka: nuo bui ties, 
sta ty bų, lė šų, au to bu so iki iš min ties pa
ieš kų, tar nys tės.

Jū sų mo kyk la pra džio je (2013–2014  m.  m.) 
tu rė jo tris kla ses. Kas met su ren ka te po vie ną 
nau ją kla sę, taip įstai ga ple čia si. Šiais moks lo 
me tais esa te su rin kę jau penk tą ją. Kiek iš vi so 
vai kų šiuo me tu mo ko si Ža lio jo je mo kyk lo je? Ar 
nė kiek ne nu by rė jo?

Šiuo me tu mo kyk lo je mo ko si 90 vai
kų. Kas met pa si pil do me vie na kla se (24 
ug dy ti niais). Mo ki niai ne nu by ra, nes sten
gia mės adek va čiai pa lai ky ti ge rą vi di nę 
at mos fe rą tiek kla sė je, tiek per per trau kas, 
tiek su tė vais, tiek ir su mo ky to jais. Bū da
mi skir tin gų tau ty bių, mo ko mės gy ven ti 
kar tu. Tai vie nas di džiau sių už da vi nių. 
Tu ri me daug vie tos lau ke – gam ta pa
de da sa vai me pa lai ky ti dar nes nius san  
ty kius.

O kiek dir ba mo ky to jų? Koks jų pa si ren gi mas? 
Kiek mo ki nių ten ka vie nam pe da go gui?

Kla sė je nuo lat dir ba du mo ky to jai, o 
ją pa da li jus į už sie nio kal bų, dar bų bei 
mu zi kos už si ė mi mus pri si jun gia ir tre čias.

Pedagogai skir tin gi, jie – as me ny bės. 
Daž nai kar tu dir ba mo te ris ir vy ras. Jie tu ri 
įvai rių ver tin gų gy ve ni mo pa tir čių (ne tik 
pe da go gi nių). Mums pa tin ka, kad ne vi si 
pe da go gai „gy ve no mo kyk lo je“, o ma tė 
ir ki to kio pa sau lio. Daž nai mo ky to jais 

tam pa mo kyk lo je sa ve at ra dę tė vai. Juk 
jie mus pa si rin ko ne at si tik ti nai... Švie są 
at pa žin ti ne sun ku, bet sun ku ją skleis ti 
ir pri trauk ti ki tus. Ma no me, kad da bar
ti nia me in for ma ci jos am žiu je mo kyk los 
mi si ja yra vis ma žiau bū ti ži nių šal ti niu ir 
vis dau giau – pa lan kia ap lin ka, kur aug tų 
lais vi, at sa kin gi, są mo nin gi, kū ry bin gi, 
jaut rūs, drą sūs, kri tiš ki, to lia re giš ki, ben
drau jan tys, darbš tūs, har mo nin gi, my lin
tys, lai min gi žmo nės. Žmo nės, ku rie siek tų 
kil nių, pra smin gų tiks lų. Vai kai ga li per
im ti šias sa vy bes, jei jas tu ri me mes, tė vai, 
mo ky to jai. Jie ne per ima žo džių, jei gu už 
jų ne sto vi to kį pa vyz dį ro dan tis žmo gus. 

Su si pa žįs ta me su Ža li ą ja mo kyk la, ku ri įsteig ta 2013 m., įsi kū rus Vil niaus Val dor fo 
mo kyk los (gim na zi jos Vi Va) fi lia lui. Vil niaus Val dor fo mo kyk los dar bo pa tir tis – 20 
me tų. Pra ėju sią va sa rą fi lia las per tvar ky tas į VšĮ Vil niaus Val dor fo Ža li ą ją mo kyk lą. 
„Švie ti mo nau jie nos“ kal bi na mo kyk los va do vą, mo ky to ją To mą UR BA NA VI ČIŲ.
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Tad, jei sie kia me ug dy ti ki tus, pir miau sia 
tu ri me ug dy ti pa tys sa ve. Jeigu no ri me, 
kad mo kyk lo je bur tų si šias sa vy bes at spin
din tys žmo nės, mo ky to jai, tu ri bū ti su da
ry ta pa lan ki ug dy mo įstai gos ap lin ka, kur 
bū tų su tei kia ma ir lais vė, ir at sa ko my bė, ir 
mei lė, ir ki tos ver ty bės. To dėl mo kyk lo je 
ir puo se lė ja mas ho ri zon ta lu sis val dy mas, 
įkur tos įvai rios tė vų ir mo ky to jų veik los 
gru pės. Įstai gos stei gė ja yra tė vų ir mo
ky to jų aso cia ci ja – taip vi si no rin tys ga li 
tap ti ju ri di niais jos sa vi nin kais, kiek vie nas 
ga li jaus tis re a liu mo kyk los šei mi nin ku. 
Tai la bai svar bu. Įstai ga yra ne pri va ti, o 
ju ri diš kai – ben druo me ni nė. Tai pa lan ki 
su au gu sių jų sa viug dos, sa vi re a li za ci jos 
ap lin ka, su da ran ti są ly gas at si skleis ti ir 
vai kams. Čia ir su jun gia mas „mo kyk los 
rie dė ji mo ra tas“.

Per skai čiau, kad Ža lio jo je mo kyk lo je svar bu: 
 y „Kur ti ben druo me niš ką, at vi rą, lai ko dva sią at

spin din čią ap lin ką. Ne bi jo ti keis tis ir at si žvelg ti 
į iš ki lu sius iš šū kius.

 y Viską, kam vai kas pa si ruo šęs, rei kia per teik ti 
ypač gi liai – tai pa deda su reiš ki niu su si sie ti 
vi sais įma no mais po jū čiais. Rei kia ne gai lė ti lai ko 
nau jiems po ty riams.

 y At si žvelg ti į tik ruo sius vai ko po rei kius ir am žiaus 
tarps nius, ne spar tin ti mo ky mo, ne at sa ki nė ti į dar 
ne ki lu sius klau si mus.

 y Mo ky mo si pro ce są iš sau go ti kaip džiaugs min gą ir 
žais min gą bei me no pri sod rin tą veik lą.

 y Ug dy ti har mo nin gai, t. y. ne ap leis ti nei kū no, nei 
sie los, nei dva sios.

 y So cia li nį ug dy mą iš kel ti kaip pir me ny bę, ne gai lė ti 
lai ko so cia li nėms pro ble moms.

 y Puo se lė ti ne kon ku ren ci nę, sau gią ap lin ką ir 
ben drys tės dva sią, kur vi si pri pa žįs ta mi to kie, 
ko kie yra.“ Ir t. t.

Kaip Jums se ka si ši to siek ti? Ne gai lė ti lai ko 
pa ty ri mams, mo ky mo si pro ce są iš lai ky ti džiaugs
min gą ir žais min gą?

Pa mi nė tos ver ty bės – įkve pian tys 
žo džiai, bet tik ro vė je tai įgy ven din ti ne
leng va. Mo kyk lo je ki taip ne pa vyks ta: 
ar ba ver čia me pri si tai ky ti (kar tais tai nė ra 
blo gai), ar ba smal sau ja me, mo ko mės žais

da mi (tai nuo sta bu). Fi zi nis pa ty ri mas yra 
bū ti nas, be jo – ne įma no ma. Pa ban dy ki te 
įsi vaiz duo ti, jei aš pa sa ko čiau apie ko kios 
nors kvan ti nės fi zi kos pro ce sus, ku riuos 
ir pats nu tuo kiu tik te oriš kai. Kiek lai ko 
jums bū tų įdo mu? Mes ne pa sa ko ja me 
apie mu zi ką, kaip rei kia gro ti, – mes gro
ja me kar tu su vai kais, o tik ta da  šne ka me. 
Tuo met jau aiš ku apie ką. Te ori ja ta ry tum 
at ran da ma, kai ky la klau si mų. Ne sie kia me 
per duo ti kuo dau giau in for ma ci jos, mū sų 
tiks las – iš mo ky ti mo ky tis. O in for ma ci ja 
da bar ti nia me am žiu je pri ei na ma kiek
vie nam.

Ža li ą ją mo kyk lą bai gę vai kai grįš į ne to kią 
„ža lią ap lin ką“. Ka žin kaip jiems sek sis? Ar tai 
nė ra ne ri mą ke lian tis klau si mas?

Ne ri ma vo me, kai ap si spren dė me ei ti 
šiuo ke liu, o da bar vis la biau džiau gia
mės. Kaip mi nė jau, gam ta har mo ni zuo ja, 
ro do, kas to bu la, – tai di džiu lė pa gal ba. 
Ko kios ga li bū ti gė rio, gro žio pa sek mės? 
Ko kie aug si me, to kie už aug si me, to kie ir 
bū si me, tą ir sklei si me. Ki to kia re a ly bė? 
Kuo tam pa me, to kia yra ir tik ro vė. Pa gal
vo ki me apie tai...

Sun ku bū tų ras ti gra žes nį, pra smin ges nį, gal 
net sak ra les nį tiks lą – mo ky tis bū ti tai ko je su sa
vi mi ir ben drys tė je su ki tais. Bet kaip ši to mo ky ti? 

Ši to ga li ma mo ky ti sa vo pa vyz džiu: ne 
iš ori niu, o vi di niu. Vai kai, kaip ir su au gu
sie ji, vis ko se mia si iš tie sos.

Mū sų mokiniai mo ko si de vin tu kais, de
šim tu kais, nors yra ir ket ver tų su mi nu su 
(iš kart ir pri si mi niau tuos ne nau dė lius). 
Čia, aiš ku, juo kau ju, mes ap skri tai ne ra šo
me pa žy mių. Vai kai yra mū sų mo ky to jai. 
Jie dar ty ri – to ga li me iš jų sem tis. Vaikai 
juk ne su kū rė ka ro, ku ris šian dien vyks ta ir 
glo ba liu lyg me niu, ir už lan go...

Gal vo ju, kad pri pa žin ti sau tie są jau 
yra daug. Pa vyz džiui, vi so to mo ky tis 
pa de da ban dy mas čiuož ti pa čiū žo mis – iš 
kar to vis kas tam pa aki vaiz du. Jei esi kar
vė ant le do, ne nu slėp si. Taip pa ma žė le 
pri pran ti ne me luo ti, kaip yra iš tik rų jų. 

Vis dar kal bu apie tai ką, nes ka riau ja me 
iš bai mės ir ne pil na ver tiš ku mo. Tas pats 
yra ir su te at ru, šo kiu, dai na vi mu, gro ji mu, 
pie ši mu ir t. t. Juk čia tik... rei kia ne bi jo ti 
pa si juok ti iš sa vęs.

Kaž kiek iš moks ta me nu ga lė ti bai mes, 
gar siai su jo mis kal bė tis, per lip ti per sa
ve, lai ku su si lai ky ti, at leis ti, ne ap leis ti ir... 
pra dė ti nuo sa vęs. Vai kai čia stip res ni už 
su au gu siuo sius.

Ki tas da ly kas – var žy bos. Mėgs ta me 
žai di mus, net ir ko vas, ta čiau ne iš aukš ti
na me lai mė ji mų, men ki nan čių pra lai mė
ju siuo sius, ypač ko man das. Juk lai mė jo, 
ne kas pel nė dau giau taš kų, o kam bu vo 
sma gu. Tik ra sis var žy ma sis yra su sa vi
mi. Ar ba: kon flik tą lai mė jo, ku ris pir mas 
su sto jo, o ne tas, ku ris pra dė jo ant ras. 
Daug kal ba me apie pa tir tus ne su ta ri mus, 
„su ima me“ kla sę ir „pa lei džia me“, „su
ima me“ ir „pa lei džia me“.

Su su au gu siai siais ban do me įgy ven din ti 
so cia li nės tri na rys tės idė jas. Kai po Pir mo
jo pa sau li nio ka ro žmo ni ja ieš ko jo tai kos 
ke lių, Pran cū zų re vo liu ci jos šū kis „Lais vė, 
ly gy bė, bro ly bė“ bu vo iš plė to tas į: kul tū
ros (moks las, me nas, re li gi ja, švie ti mas) 
sri ties – „Lais vė, in tui ci ja, li be ra liz mas“, 
tei sės (įsta ty mų, su si ta ri mų lei di mas ir lai
ky ma sis) – „Ly gy bė, kan try bė, de mok ra ti
ja“, eko no mi kos (ga my ba, per skirs ty mas, 
pre kių, pa slau gų nau do ji mas) – „Bro ly bė, 
tar nys tė, so li da ru mas“. Čia dar ne ma žai 
iki šiol ne ar tų dir vo nų.

Be ne dau giau siai ži niask lai dos ra šy ta apie 
Ža lio sios mo kyk los at ei tį. Ci tuo ju: „Pla nuo ja me 
jau nu pirk to je prie mies čio že mė je įkur ti mo kyk
los kai me lį mies to ir kai mo vai kams, kur vir tų 
pil nak rau jis, tik ruo sius po rei kius ati tin kan tis 
gy ve ni mas.“ Kas nau jo šia pras me?

Taip, tu ri me nuo sta bų skly pą, gy ve na me 
ne to lie se nuo mo ja ma me pa sta te. Ty ri nė ja
me apy lin kes, lan ko me miš ką, stir nas, šer
nus, kiš kius, gry bus, vo ra tin klius, va ba lus, 
ra są, šal ną, ur ve lius, Ža le sos upe lį, beb rus, 
Ne ries ato dan gas, šal ti nius, ūki nin ko ūkį, 
gy vu lius. Kai pa šą la, mo ko mės dai lio jo 
čiuo ži mo, žai džia me le do ri tu lį. Tu ri me 
daug erd vės ir ji pa de da sva jo ti. Įsi vaiz
duo ki te, kiek tai kai nuo tų su kur ti mies te, 
nors mū sų Vil nius ir vie nas ža liau sių.

Gy ve na me ir pro jek tuo ja me mo kyk los 
kai me lio at ei tį, kur kiek vie na kla sė ir dar
že lis tu ri sa vo na mus, o ko ri do rius – tai 
lau kas, žai di mų aikš te lės, so das, dar žas, 
gė ly nai. Vie nas di džiau sių iš šū kių – kiek
vie nais me tais iš kaž kur ga vus lė šų pa sta
ty ti po kla sę ir ne ap krau ti tė vų ki še nės. O 
jei dar kas pra tęs tų ke lio mis sto te lė mis 
mies to au to bu so marš ru tą... Bet kaip pa
sa ky ta, ka dan gi vis kas mū sų ran ko se – tai 
jų ir ne nu lei džia me.

Dė ko ju už at sa ky mus lin kė da ma, kad ran kos 
iš tie sų nie ka da ne nu svir tų.

ZinaRIMGAILIENĖ
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Pa pa sa ko ki te, kaip at ro do Jū sų dar že lis. Ar 
yra pa tal pos? Kaip at ro do lau ko erd vė? Ji įreng ta 
spe cia liai? Ar vai kai mie ga dieną? Ka da pra si de da 
ir bai gia si die na dar že ly je? Kas ga mi na mais tą?

Pir miau sia, no riu pa sa ky ti, kad mū sų 
lau ko dar že lis glau džia si la bai jau kia me 
gam tos prie globs ty je Vil niaus pa šo nė je – 
Puč ko rių ato dan gos pa pė dė je, Vil ne lės 
slė ny je, Pa vil nių re gio ni nia me par ke, 
tad tik rai ne sto ko ja me gam tos tei kia mo 
džiaugs mo ir įvai ro vės. Mū sų lau ko erd vė 
la bai įvai ri, ne sa me pri si ri šę prie dar že lio 
kie mo. Vai kai šil tuo ju me tų lai ku be veik 
kas dien ei na į žy gius, tad tu ri ga li my bę 
pa žin ti be veik vi są Bel mon to par ką: jie 
brai do upė je, ty ri nė ja pau pius, šlai tus, 
lai pio ja po me džius. Žie mą itin sma gu 
čiuo ži nė ti nuo kal niu kų, o kai ly ja – taš
ky tis ba lo se. Dar že lio kie mo te ri to ri ja 
nė ra nie kuo ypa tin ga, ne pai sant to, kad 
ji di na miš kai kin ta kar tu su vai kų po rei
kiais. Pa vyz džiui, vie ną die ną ug dy ti niams 
ir auk lė to jams su ta rus, nu spren džia ma 
įreng ti nau jas kars tyk les. Vai kai čium pa 
vir ves, su au gu sie ji jiems pa de da, o va
ka rop jau ga li ma lai pio ti vir vi niais til tais 
tarp me džių, sup tis nau jo se sū py nė se. 
Ar ba pagauna įkvė pi mas iš tvar kin gai 
su ri kiuo tų mal kų, me džio ka la džių su
kur ti ba lan sa vi mo tra sas. Jo mis ga li ma 

Su si pa žin ki me: Vai kų lop še lis-dar že lis – ki taip

dar že lis lai min gai vai kys tei
Pir ma sis Lie tu vo je VšĮ „Lau ko dar že lis“ šių me tų ge gu žės pa bai go je švęs ant rą jį gim

ta die nį. Jis įsi kū ręs Vil niu je, ne to li Puč ko rių ato dan gos. (Apie ki tus lau ko ti po dar že lius 
Kau ne ir Klai pė do je šį kar tą ne kal bė si me.) Dar že lio su ma ny to jas, stei gė jas ir va do vas yra  
Žil vi nas KAR PIS. Jis ir su ti ko at sa ky ti į ke le tą „Švie ti mo nau jie nų“ klau si mų. Bet čia dar 
bū ti na pa mi nė ti, kad Žil vi nas yra tė tis. Ko ge ro, tai svar biau sia, nes gal būt tik to dėl jis ir 
su si do mė jo lau ko pe da go gi ka. Ir jei ne bū tų ge ras tė tis, var gu ar bū tų ėmę sis kur ti „dar
že lį ki taip“. Pa sau ly je lau ko pe da go gi ka ne bė ra stul bi nan ti nau jie na. Štai Skan di na vi jos 
ša ly se vai kai jau ke lias de šimt me tų vi są die ną laks to lau ke mur zi ni, šla pi ir lai min gi.  
Ką tik per skai čiau, kad apie lau ko pe da go gi ką, jos svar bą ži no ta jau XIV a. Ar ga li bū ti? 
Tik riau siai. Juk vis kas, kas nau ja, yra ge rai pa mirš ta se na.

Tai gi, kal bi na me pir mo jo lau ko dar že lio va do vą Ž. Kar pį. 

džiaug tis vie ną, dvi, tris, de šimt die nų, 
mė ne sį – kiek šir dis gei džia, o pas kui be 
jo kios grau ža ties pa vers ti tai nuo sta biu 
šven ti niu lau žu ar ba suo liu kais, ant ku rių 
ga li ra miai sė dė ti ir klau sy tis pa sa kų. Nors 
ir dau giau sia lai ko vai kai pra lei džia lau ke, 
dar že ly je tu ri me ir spe cia lias, šil do mas pa
tal pas po sto gu. Iki šio ru dens nau do jo me 
vie ną dar že lio po rei kiams skir tą pa sta tą, 
o da bar jau tu ri me du. Šios pa tal pos yra 
kaip pa gal bi nė prie mo nė: įreng ti tu a le tai, 
vir tu vė lės, vai kų rū be lių ir daik tų spin
tos, len ty nos, įvai rūs bui čiai rei ka lin gi 
daik tai, sau go mi sau si dra bu žiai, žais lai, 
įkurta mie go pa tal pa. Ug dy ti niai ne pri va
lo mie go ti, jei gu jie to ne no ri, ta čiau vi si 
ži no tai syk lę, jog tie, ku rie ne mie ga, tu ri 
ne truk dy ti ki tiems ir žais ti la bai ty liai. 
Va sa rą vai kai itin mėgs ta mie go ti lau ke. 
Ste bi me orą, jei die na šil ta, ne per drėg na, 

ta da jie su gu la sa vo mieg mai šiu kuo se ant 
ki li mė lių pie voje ar ba ha ma kuo se. Jei gu 
jau čia me, jog ga li ly ti ar tvy ro drėg mė – 
gu la me po pa la pi nės sto gu. Mie go ti lau ke 
tik ras nuo ty kis, vaikai be ga lo tai mėgs ta! 
Šal tuo ju me tų lai ku jie mie ga šil do ma me 
na me ly je sa vo mieg mai šiuo se.

Švie žiai pa ga min ti pie tūs at ve ža mi iš 
mies to ši lu mą iš lai kan čiuo se krep šiuo se. 
Mū sų ra cio ne gau su švie žių bei džio vin
tų vai sių ir dar žo vių, taip pat su tei kia me 
pil na ver tę mi ty bą aler giš kiems vai kams: 
pa ša li na me aler ge nus, juos pa kei čia me 
ki tais pa na šaus mais tin gu mo pro duk tais. 
Na, o die na dar že ly je pra si de da įpras tai – 
prieš tė ve lių dar bus nuo 8 val., bai gia si 
apie 18 val.

La bai svar bus klau si mas – la vi ni mas, ug dy
mas. Kaip tai vyksta lau ko dar že ly je?

Mes sa vo me to di ką taip ir va di na me – 
ug dy mas lau ke. Ug dy mo pro ce sas yra 
in teg ruo tas į įvai rias veik las. Pa vyz džiui, 
iš ėję į žy gį vai kai pri si ren ka pa ga liu kų ir 
iš jų ban do su dė lio ti rai des, su ren ka tam 
tik rą ak me nu kų skai čių ir kar tu ban do 
su skai čiuo ti, su rū šiuo ti pa gal dy dį, svo
rį, spal vą, for mą. Skai čiuo ja me net gi į 
ba lą kren tan čius lie taus la šus, pa ke liui 
su tik tas var les ar kle vo, ąžuo lo la pus, 
gi les ir pan. Taip pat iš snie go ar mo lio 
lip do me me džiams gri ma sas, at pa žįs ta me 
jų nuo tai kas, emo ci jas, ak va re le ta po me 
pa veiks lus ant snie go, kar po me spal vo tus 
tik rų me džių la pus. O ir ra šy ti laz de le ant 
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smė lio yra ge ro kai įdo miau nei ant vi sa
da vie no do po pie riaus la po! Bū tų ga li ma 
var din ti šim tus už si ė mi mų, ku rių me tu 
lau ke ug do mi vai kų ge bė ji mai, smul kio ji 
bei stam bio ji mo to ri ka, ko or di na ci ja, aka
de mi nės ži nios, kon cen tra ci ja. Sten gia mės 
kuo įvairiau la vin ti jų ge bė ji mus.

Jū sų daž nai klau sia, ko kių iš skir ti nių įgū džių 
vai kai įgy ja mo ky da mie si lau ke. Mums taip pat 
svar bus šis klau si mas.

Bu vi mas lau ke vai kams iki sep ty ne rių 
me tų yra bū ti na sąlyga užtikrinti psi chi nę 
svei ka tą. Mes sten gia mės su kur ti to kią 
ap lin ką, kad dar že lis bū tų vie ta, kur vai kas 
yra vi sa pu siš kai ug do mas ir at si žvel gia ma 
į jo pri gim tį. Itin daug dė me sio ski ria me 
lais vam žai di mui lau ke – tai ir pa de da 
jaus tis vai kais. Tai gi iki mo kyk li nu kų sme
ge nys lau ko dar že ly je nė ra per krau na mos 
per tek li ne in for ma ci ja, jiems lei džia ma 
mo ky tis per žai di mą, pa ty ri mus, su da ro
mos są ly gos daug ju dė ti, bū ti gry na me 
ore. Bū tent tai vy res nia me am žiu je, kad 
ir at ėjus į pir mą kla sę, pa de da ge riau su si
kon cen truo ti, iš si vys to ge bė ji mas su si telk
ti, įsi klau sy ti, iš lai ky ti vi di nę mo ty va ci ją 
ir suvokti nau ją in for ma ci ją. 

Taip pat dar že ly je daug dė me sio ski ria
me vai kų sa va ran kiš ku mo ir kū ry biš ku mo 
ugdymui. Tai be ne la biau siai iš ryš ki na 
mū sų iš skir ti nu mą. Su tei kia ma lais vė, bet 
kar tu ir pa rei ga bei at sa ko my bė bū ti at sa
kin gam ne tik už sa ve, bet ir už ša lia esan tį 
drau gą, me dį, gy vū ną, žais lą. Nuo la ti nis 
bu vi mas lauke ne tik su tei kia ga li my bę 
pa žin ti gam tą, bet ir pa de da su vok ti jos 
tra pu mą, jaut ru mą. Tad vai kams nie ka da 
ne ky la klau si mų, ko dėl rei kia rū šiuo ti ar 
ko dėl ne ga li ma be rei ka lo plė šy ti me džių 
ša kų, – jie tam pa at sa kin gais že mės pi lie
čiais. Mū sų dar že lio auk lė ti niai daugiausia 
laiko pra lei džia lau ke, o tu ri me pri pa žin
ti, kad kli ma tas nė ra la bai pa sto vus: štai 
vie ną aki mir ką švie čia sau lė, po mi nu tės 
ly ja, vėl gied ra, pa ky la vė jas, aud ra. Vai kai 
pri pran ta prie to kios orų kai tos, iš moks ta 
pa tys sa vi mi pa si rū pin ti kei čian tis oro są
ly goms. Pa žin da mi ir ne ri bo tai ty ri nė da mi 
gam tą, jie su pran ta, ka da jau rei kia pirš ti
nių ir ka da trauk tis žais ti į pa vė sį. Ži no ma, 
daugiausiai šio rū pes čio pra džio je su tei kia 
auk lė to jos, bet lai kui bė gant ga li me pa ste
bė ti, kaip kei čia si vai ko sa va ran kiš ku mas, 
su pra ti mas, pa jau ta, kaip ir ko jam rei kia. 
Taip pat, pa vyz džiui, prieš ei da mi į žy gį 
jie pa tys tu ri pasi ruoš ti kup ri nė les, ku rio
se ne ša si ger tu vę su van de niu, pa kai ti nes 
pirš ti nes, ko ji nes, už kan dį, no si nai čių, 
pa si rū pin ti gal vos ap dan ga lu nuo sau lės 
va sa rą, žie mą – nuo šal čio. Su si kro vę 
daik tus, jie pa tik ri na ne tik sa vo, bet ir 
drau gų kup ri nė les, ap ran gą, vie ni ki tiems 
pa ta ria, pa tai so, pa de da ap si reng ti – nie
ka da ne pa lie ka net ma žiau sių. Teig čiau, 
kad lau kas yra ge riau sia, ide a lias są ly gas 
su tei kian ti ap lin ka ug dy ti kū ry biš ku mą. 
Taip va di na mie ji gam tos žais lai (pa ga liu

kai, ak me nu kai, snie gas, mo lis, smė lis, 
la pai, žo lė, kan ko rė žiai, ba los ir pan.) 
pa de da la vin ti vaiz duo tę, nuo lat kur ti ir 
ne nu obo džiau ti. Tas pats pa ga liu kas ga li 
bū ti ir automobilis, ir bur tų laz de lė, ir rai
dė, ir gel bė ji mo si til tas per ba lą var lei – 
kas tik no ri. Svar biau sia – leis ti vai kams 
žais ti, juk pa tys nuo lat ste bi mės, ko kia 
la ki jų fan ta zi ja ir ko kie to bu li kas die niai 
iš ra di mai iš gam to je ras tų prie mo nių. Dar 
šie žais lai pa de da ug dy ti ko or di na ci ją ir 
su vok ti ap lin ką, dy džius, ma tus, svo rius. 
Štai no rė da mas iš lenk ti ša ką ir iš jos pa
ra šy ti rai dę C vai kas anks čiau ar vė liau 
su pras, kad sau sa ša ka lūž ta, o ža lia – ne. 
Lei di mas pri ei ti prie upės iš ug do vi di nį 
sa vi sau gos jaus mą, nes vai kas jau ži no, 
kas yra sli dus ir šla pias pa vir šius, klam pus 
smė lis, sta tus šlai tas. Su teik da mi ga li my bę 
lai pio ti po me džius ir šlai tus, pa de da me 
jiems nu si brėž ti ri bas: štai, žiū rėk, pir mą 
kar tą pa sly dęs, an trą – ne be pa slys, nes su
pras, kaip, kur ir kiek sau leis ti, kad bū tų 
sau gus. Dar no rė čiau pa brėž ti, jog lau ko 
dar že ly je di de lę reikš mę tu ri ir eko lo gi nės 
sa vi mo nės ug dy mas.

O api ben dri nant, kuo ug dy mas lau ko dar že
liuo se ski ria si nuo ug dy mo įpras tuo se?

Tur būt di džiau sias skir tu mas, jog lau ko 
dar že ly je vai kai ga li mo ky tis iš sa vo pa
ty ri mų, per iki mo kyk li nu kų psi cho lo gi nės 
rai dos eta po veik las, jie yra ne var žo mi 
daž niau siai tik su au gu sie siems tin ka mų 
tai syk lių, ga li bū ti lau ke, žais ti, daug ju
dė ti – bū tent tai pa de da su stip rin ti no rą 
mo ky tis, ke lia vi di nę mo ty va ci ją, ska ti
na ži nių sie kį, troš ki mą pa žin ti su pan tį 
pa sau lį. 

Kas dir ba Jū sų ko man do je? Ma nau, ne bet kas. 
Koks auk lė to jų pa si ren gi mas?

Lau ko dar že ly je tu ri me įvai rių sri čių 
spe cia lis tų – nuo so cia li nių iki pra di nio 
ug dy mo pe da go gų, nuo ap lin ko sau gos 
ži no vų iki pro fe sio na lių me ni nin kų. Iš 
spe ci fi nių bruo žų iš skir čiau pa gei da vi mą, 
kad auk lė to jai my lė tų vai kus ir no rė tų 
bei ga lė tų di dži ą ją die nos da lį pra leis
ti lau ke. Jų pro fe si nė įvai ro vė su tei kia 
pla čias ga li my bes pa žin ti ir pa si mo ky ti 
iš skir tin gų spe cia ly bių žmo nių. Tai taip 
pat pri si de da prie mū sų puo se lė ja mos 
in teg ruo to ug dy mo idė jos, tad mes sa vo 
spe cia lis tais be ga lo džiau gia mės. Be veik 
vi si tu ri pe da go go kva li fi ka ci ją ar ke ti na 
ją įgy ti. No riu pa brėž ti, kad itin orien
tuo ja mės į spe ci fi nę lau ko pe da go gi kos 
kryp tį, in ves tuo ja me į sa vo dar buo to jų 
kom pe ten ci ją, tam pa si tel kia me už sie nio 
pa vyz džius – kiek vie nais me tais vyks ta me 
į il ga lai kę pa tir tį tu rin čius lau ko dar že lius, 
taip pat spe cia lis tus kvie čia mės į sve čius. 
Tu ri me spe cia liuo sius lau ko pe da go gi kos 
ser ti fi ka tus (Ju liet Ro bin son „Cre a ti ve Star  
Le ar ning“) įgi ju sių auk lė to jų, esa me ap
lan kę lau ko dar že lius Vo kie ti jo je, Aust ri
jo je, Če ki jo je, Len ki jo je, Šve di jo je, Nor

ve gi jo je, Es ti jo je, Jung ti nė je Ka ra lys tė je, 
Is lan di jo je. Mū sų įstai go je jau sve čia vo si 
ir auk lė to jų kva li fi ka ci ją kė lė pro fe sio
na lūs pe da go gai iš Jung ti nės Ka ra lys tės, 
Is lan di jos, Šiau rės Ai ri jos, Jung ti nių 
Ame ri kos Vals ti jų (JAV). Šiais me tais pla
nuo ja me su lauk ti eks per tų iš Nor ve gi jos, 
Is lan di jos, Jung ti nės Ka ra lys tės ir Es ti jos. 

Kiek vai kų lan ko Jūsų dar že lį? Ar bu vo ne pri
ta pu sių?

Vil niaus lau ko dar že lį šiuo me tu lan ko 
29, o Kau no – 13 vai kų. Apie ne pri ta pi mą 
kal bė ti nė ra sun ku, nes per dve jus veik los 
me tus bu vo tik vie nas at ve jis, kai vai kui 
ne pa vy ko in teg ruo tis į mū sų ap lin ką. 
Dauguma no riai ei na į lau ko dar že lį, kai 
ku rie sun kiai iš jo iš ei na, tad rei kia ge
ro kai įkal bi nė ti, kad ki tą ry tą ir vėl ga lės 
čia su grįž ti. 

Ar daž nai ser ga Jū sų dar že lio vai kai? Ar ma mos 
„svei kai“ re a guo ja? 

Kar tais ir mus pa sie kia per ša li mo li gos, 
ta čiau esame tvir tai įsi ti ki nę, kad vai kai 
su ser ga ne dėl to, kad bū na lau ke, o dėl 
to, kad kar tais  ser ga me vi si – tai na tū ra lu. 
Bu vi mas lau ke, mū sų ma ny mu, kaip tik 
pa de da stip rin ti imu ni te tą, o at vi ro je erd
vė je ma žes nė ga li my bė plis ti vi ru sams. 
Da lis tė vų la bai džiau gia si, jog ser ga mu
mas per ėjus į lau ko dar že lį ge ro kai su ma
žė jo. Vie na ma ma net gi pa ste bė jo, kad jos 
sū nui be veik iš ny ko ast mos prie puo liai. 
Tad šiuo klau si mu dauguma tė vų džiau
gia si – įgau na mas at spa ru mas, stip rė ja 
imu ni te tas. Kal bant apie ki tą svei ka tos as
pek tą – trau mas, jų mū sų įstai go je ne bū na. 
Pa si tai ko ku rio zi nių si tu a ci jų, ka da vai kas 
sa vait ga lį su ge ba su si ža lo ti už da ro se pa
tal po se, o štai dar že ly je jam nie kad nie ko 
pa na šaus ne nu tin ka. Pa vyz džiui, vie nas 
vai kas sa vait ga lį žai di mų aikš te lė je su si
lau žė ran ką, o ma no sū nus Ry tas už da ro je 
pre ky bos cen tro žai di mų aikš te lė je (per 
gim ta die nio šven tę) su ge bė jo iš si na rin ti 
ko ją, ko lau ko dar že ly je per ke lis me tus 
nie kad nė ra nu ti kę...

Esa te su si pa ži nę su lau ko dar že liais ki tuo se 
kraš tuo se. Su kuo už si mez gė, jei gu už si mez gė, 
ar ti mes ni ry šiai?

Ben dra dar biau ja me su eks per tų ko man
da iš Jung ti nės Ka ra lys tės, Šiau rės Ai ri jos, 
JAV ir Is lan di jos. Pa lai ko me ry šį, ke lis 
kar tus per mė ne sį ben drau ja me, kei čia mės 
idė jo mis, ku ria me nau jus pro jek tus ir vie ni 
ki tus mo ty vuo ja me. Vi si kar tu sie kia me 
vie no tiks lo – kad lau ko pe da go gi kos 
idė jos ir ug dy mo lau ke prak ti ka per ženg tų 
įstai gos ri bas, už krės tų ne tik ki tus pe da
go gus, bet ir tė ve lius, kad vai kai aug tų 
svei kes ni ir lai min ges ni gam to je, pa tir tų 
jų vai kys tei pri klau san čią lais vę.

Dė ko ja me už at sa ky mus ir mums skir tą lai ką.

ZinaRIMGAILIENĖ
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Mokyklos bendruomenės metams

Pa si ti kė ji mas, po zi ty vu mas, tvir tos tra
di ci jos mo kyk lo je – tai sėk min gi Vil niaus r. 
Eit mi niš kių gim na zi jos ben dra vi mo su 
tė vais re cep tai. Apie tai iš sa miau papa sa
ko jo įstaigos di rek to rė Ži vi lė KRA SAUS
KIE NĖ (Ž. K.) ir pa va duo to ja ug dy mui Ie va 
UR NIE ŽIŪ TĖ (I. U). Šios jau kios mo kyk los 
lie tu vių mo ko mą ja kal ba pra džia 1996 m. 
te bu vo trys vai kai. Da bar gim na zi jo je 
mo ko si 123 mo ki niai (su abiem sky riais – 
be veik du šim tai).

Ne di de lia me mies te ly je vei kia ir mo kyk la  
len kų mo ko mą ja kal ba, dau gu ma gy ven to jų 
tur būt ne kal ba lie tu viš kai... Ko kie ar gu men tai 
nu sve ria, kad tė vai ren ka si Jū sų mo kyk lą? 
Ž.K.In for ma ci ją per duo da kai my nas 

kai my nui, tad vai kai at ėję jau ži no , ko kia 
tai mo kyk la ir kad čia mo ki niai jau čia
si ge rai. Be to, lei džia me in for ma ci nius 
lei di nius, skel bia me in for ma ci ją sa vo in
ter ne to sve tai nė je. Tai gi, pa de da veik los 
vie ši ni mas ir sklai da.
I.U. Vai kai vie ni iš ki tų grei tai vis ką 

su ži no, pa vyz džiui, į mū sų įstai gą at ei na 
žais ti tin kli nio, da ly vau ja ka lė di niuo se 
kar na va luo se. Jie ma to, kad mo kyk la nė ra 
ap ri bo ta stan dar tų, kad mums ne svar bu, 
kas tu, len kas, ru sas, lie tu vis. Nė vie nas 
dėl to ne jau čia dis kom for to. O gim na zi jos 
Ažu lau kės pra di nio ug dy mo sky riu je yra 
dar ki taip – čia mo ko si ir ame ri kie čių, ir 
ita lų šei mų vai kai.
Ž.K.Mū sų įstai go je yra mokinių ne tik 

iš miš rių, bet ir iš len kų šei mų. Juk kiek
vie nas apie vai ko at ei tį gal vo jan tis tė vas 
su vo kia, kad lie tu vių kal ba – vals ty bi nė, 
ji rei ka lin ga vi sur.
I.U.Ir eg za mi nus mo ki niai ge rai iš lai

ko. Kai jie įsto ja, su pran ta, kad vis ką, ką 
ža da me, iš te si me...

Bet pra džia bu vo ne leng va?
Ž.K.Pra džia bu vo sun ki. Vaikš čio da

vo me po na mus, kal bė da vo mės.
Ko kia kal ba ben drau ja te?
Ž.K.Kal bos bar je ro nė ra, vi si tė vai su

pran ta lie tu viš kai. Jei gu kam kal bė ti sun
kiau, šne ka mės ru siš kai, len kiš kai. Dau
ge lis vai kų yra iš miš rių šei mų, tad mo
kyk lo je per per trau kas kar tais bendrauja ir 
gim tą ja kal ba. Da ro me ap klau sas tė vams 
lie tu vių, len kų, ru sų kal bo mis, vyk do me 
pe da go gi nį tė vų švie ti mą. Or ga ni zuo ja me 

ma žos mo kyk los pri va lu mas – 
nuo šir dūs san ty kiai su tė vais ir vai kais

vis ką, ko pa gei dau ja tė ve liai: pa skai tas 
apie pa aug lys tę, in ter ne to pa vo jų, kaip 
pa si ruoš ti eg za mi nams. Bib lio te ko je yra 
in for ma ci nis sten das, ku ria me siū lo mi 
lanks ti nu kai ak tu a lio mis te mo mis: mo ki
nio po il sio re ži mas, kaip vai ką mo ty vuo ti 
sėk mei, kaip po zi ty viai su juo ben drau ti, 
apie bai mes, ne ri mą, pa ty čias...

Ar bū na, kad Jus su tin ka prie šiš kai nu si tei kę?
Ž.K.Dau ge lis pri ima gra žiai. Jei gu į 

na mus ne įsi lei džia, pa šne ka me lau ke... 
Tė vus sten gia mės įtraukti į vi sas veik las. 
Pa vyz džiui, mo kyk lo je ren gia mos „Svei
kuo lių die nos“, per ku rias tė ve liai kar tu su 
vai kais pla ka kok tei lius, spau džia sul tis, 
dar vyk dė me ak ci ją „Lie tu vai ir man“ – 
drau ge mo kė mės pin ti tri spal ves juos te les.

Su žio nių pa grin di nio ug dy mo sky riu je 
kas met ren gia ma tra di ci nė Mo ti nos die
nos šven tė. Su si ren ka mo čiu tės, ma mos, 
at si ne ša sa vo ke pi nių. Tė vai da ly vau ja ir 
eks kur si jo se, iš vy ko se į gam tą. 

Ar vy ko koks nors įsi min ti nas ren gi nys kar tu 
su tė vais?
Ž.K.Kiek vie nas su si bū ri mas kuo nors 

įsi min ti nas. Ren gi nių, ku rie įtrauk tų tė vus, 
kai mo ben druo me nę, bu vo ir yra ne ma žai.
I.U.Mo kyk la vyk dė tarp tau ti nius pro

jek tus „Eu ro pos Są jun gos mo kyk los prieš 
smur tą ir so cia li nę at skir tį“ bei „Būk svei
kas, būk ak ty vus“, į ku riuos bu vo įtrauk ti 
ir mo ki niai, ir tė vai. Mū sų auk lė ti niai ne 
vie ną kar tą lan kė si Grai ki jo je, Is pa ni jo je, 
Ru mu ni jo je, Ita li jo je ir ki tur, o at vy ku sie ji 
iš įvai rių Eu ro pos ša lių bu vo ap gy ven
din ti mo ki nių šei mo se. Be tė vų pa gal bos 
to kių pro jek tų ne įma no ma įgy ven din ti. 
Jie su tar da vo, kas par veš sve čius po ren
gi nių mo kyk lo je ir t. t. Pro jek tai į įstai gos 
gy ve ni mą pa dė jo pri trauk ti vy res nių mo

ki nių tė vus, ku rie pa pras tai pri si jun gia ne 
taip ak ty viai. 
Ž.K.Ru de nį ga vo me fi nan sa vi mą dar 

vie nam tarp tau ti niam „Eras mus+“ pro gra
mos pro jek tui „Sau go ki me sa vo iš tek lius“. 
Tai gi, ir vėl bus įtrauk tos šei mos, o ne tik 
mo ki niai.

Mū sų mo kyk lo je kas met or ga ni zuo ja
mos tė vų die nos. Jie ga li at ei ti į pa mo kas, 
per per trau kas pa si kal bė ti su mo ky to jais, 
kla sių auk lė to jais, po pa mo kų pa ben drau ti 
prie ka vos, ar ba tos puo de lio skai tyk lo je. 
Or ga ni zuo ja me ad ven to va ka ro nes: vi
sa mo kyk los ben druo me nė su sė da prie 
ben dro sta lo, pa si kvie čia me kle bo ną – jis 
mie lai da ly vau ja mū sų įstai gos gy ve ni
me. Vi sai ne se niai vy ko inau gu ra ci jos 
iš kil mės, rug sė jo 1 d. ta po me gim na zi ja. 
Ruo šė mės vi si – mo ky to jai, mo ki niai, 
tė vai: ri šo me ru gių pė dus, py nė me vai ni
kus, siu vo me li ni nius dra bu žius vai kams. 
Ažu lau kės pra di nio ug dy mo sky riu je vy ko 
se ne lių šven tė. Jie pa sa ko jo, kaip se kė si 
mo kyk lo je, o iš šių pa sa ko ji mų bu vo su
da ry ta ir iš leis ta kny ge lė. 

Šie moks lo me tai pa skelb ti Mo kyk los ben druo
me nės me tais. Ar tai Jums svar bu? Ar or ga ni zuo
ja te spe cia lių pro jek tų?
Ž.K.Ži no ma, kad mums tai svar bu, 

to dėl ir sten gia mės įtrauk ti vi są mo kyk los 
ben druo me nę. Šiuo me tu prisijungėme 
prie lab da ros ir pa ra mos fon do „Au gi na me 
at ei tį“ or ga ni zuo jamos ak ci jos „Knyg ne
šys 2016“. Or ga ni za to riai kvie čia šei mas 
pa si da ly ti jau per skai ty to mis kny go mis, 
kurias per duo s ak ci jo je da ly vau jan čioms 
mo kyk loms, o iš jų bus sta to ma di džiau sia 
pa sau ly je pi ra mi dė. Ti ki masi, kad ji pa teks 
į Gi ne so re kor dų kny gą. Visa tai tu rė tų 
iš kil ti Vil niu je, pre ky bos cen tre „Ozas“. 
Prie šios pi ra mi dės bus kvie čia mi mo ki

Ž. Kra saus kie nė I. Ur nie žiū tė
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Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo die na Vil
niaus dar že ly jemo kyk lo je „Vi li ja“ bu vo 
pa mi nė ta ne įpras tai, nes Lie tu va yra mū sų 
my li ma tė vy nė. 

Įstai gos pe da go gai ug dy ti niams su
vai di no spek tak lį pa gal lie tu vių liau dies 
pa sa ką „Ka ti nė lis ir gai de lis“. Prem je ra 
vy ko mu zi kos sa lė je. Ku pi ni emo ci jų 
dar že li nu kai ste bė jo pa grin di nių he ro jų 
nuo ty kius, ne ri ma vo, kad al ka na la pė  
ne ap gau tų ka ti nė lio ir ne su val gy tų gai
de lio.

Pe da go gai vai di ni mui ruo šė si ke lias sa
vai tes: kū rė sce na ri jų, pa rin ko „ak to rius“, 
ap gal vo jo kos tiu mus bei de ko ra ci jas. Kaip 
sa kė Gai de lį vai di nu si auk lė to ja Ire na Ja
roš, ins ce ni zuo ta pa sa ka no rė ta su kur ti ne
pa kar to ja mą at mos fe rą dar že ly je, pa ro dy ti 
vai kams, kad vals ty bės šven tė ga li bū ti 
la bai įdo mi ir ku pi na ge rų įspū džių. Ki ta 
ver tus, dar že liomo kyk los „Vi li ja“ pa va
duo to ja ug dy mui Lo re ta Se maš ka tei gia, 
kad pa sa kų ins ce ni za vi mas nė ra nau jas 
da ly kas šio je įstai go je – ir anks čiau auk
lė to jai yra vai di nę vai kams. Ka dan gi da bar 
dar že lio ko lek ty vą pa pil dė nau ji, jau ni ir 
ta len tin gi pe da go gai, bu vo nu spręs ta at
nau jin ti spek tak lių tra di ci ją. Vai kams itin 
įdo mu ste bė ti ne įpras tai ap si ren gu sius ir 

te at ro sce no je vai di nan čius sa vo auk lė
to jus. Juk kur ti, žais ti, pa ste bė ti nau jus 
da ly kus ge riau siai iš moks ta ma iš pa sa kų, 
spek tak lių ir su au gu sio jo pa vyz džio. 

Džiaug da mie si prem je ros sėk me pe
da go gai su ma lo nu mu klau sė si ne tik 
ad mi nist ra ci jos bei ko le gių kom pli men tų, 
juos taip pat gy rė ir jų auk lė ti niai. Vai kai 

Pe da go gai – vai kams

pie ši niuo se vaiz da vo vai din tų vei kė jų 
kos tiu mais per si ren gu sius auk lė to jus – 
tai yra aukš čiau sias ir pats svar biau sias 
įver ti ni mas.

Ši šven tė su tei kė pui kių aki mir kų ir 
vai kams, ir pe da go gams.

AndrejusGUOBIS
Vil niaus mo kyk los-dar že lio „Vi li ja“ auk lė to jas

niai iš vi sos Lie tu vos, vyks su si ti ki mai su 
jau ni mo li te ra tū ros ra šy to jais, dai li nin kais. 

Šiais moks lo me tais pra dė jo me vyk
dy ti pro jek tą „Eb ru me nas“. Tai ta py ba 
ant van dens. Pie šia ne tik vai kas, kar tu 
tu ri da ly vau ti ir ma ma ar tė tis. Pa mo kos 
vyks ta kar tą per mė ne sį. Prieš tai ap klau
sė me tė vus, ar jie no rės da ly vau ti, nes už 
už si ė mi mus rei kia pri mo kė ti da lį su mos.
I.U. Šis pro jek tas įtrau kia tė vus į ben drą 

veik lą, to dėl už si ė mi mai spe cia liai ren gia
mi va ka re, po dar bo.
Ž.K.Tėvai ateina kalbėtis, kad rei kia 

spor to sa lės, klau sia dėl ne for ma lio jo švie
ti mo veik lų pa siū los, mo ky mo si są ly gų, 
mo ki nių ver ti ni mo. Mo kyk los dar bą pla
nuo ja me at si žvelg da mi į jų po rei kius.Tė-
vai pageidavo ke ra mi kos būrelio, tad nuo 
šių me tų vei kia „Ke ra mi kos dirb tu vė lės“.

Kaip ben drau ti su tė vais, kad jie la biau įsi
trauk tų, kad tai ne bū tų tik for ma lu mas, kaip 
daž nai su si klos to mies to mo kyk lo se? 
I.U. Jei gu kla sė je yra 27 mo ki niai, 

auk lė to jui fi ziš kai ne įma no ma už megz ti 
glau daus ry šio su vai ku ar tė vais. O mū sų 
įstai go je ki taip – ma žes nė se ben druo
me nė se svar bu su kur ti tra di ci jas ir apie 
pro ble mas kal bė ti in di vi du a liai.
Ž.K. Kon fi den cia lu mas la bai svar bus, 

ypač jei gu kal ba ma apie vai kų pa žan gą. 
Per tė vų su si rin ki mus auk lė to jos, so cia li
nė pe da go gė po kal bį pra de da nuo gra žių 
da ly kų. Apie tai, kas ne si se ka mo ki niui, 
šne ka ma in di vi du a liai. 

Ar yra to kių, ku rie nevaikšto į su si rin ki mus?
Ž.K. To kių, ku rie vi sai ne si do mė tų, 

nė ra. Mo kyk la ma ža, ben druo me nė ne
di de lė, vie nas ki tą pa žįs ta me. Auk lė to jai 
nuo lat ben drau ja su tė vais, skam bi na, 
ap ta ria sig na li nius pus me čių re zul ta tus, 
ren gia su si rin ki mus pa si bai gus pus me čiui, 
moks lo me tams.
I.U. Jei gu mo kyk la krei pia si tik ta da, 

kai su si du ria ma su pro ble ma, bet ku riam 
bus ne ma lo nu. Po kal bius dėl to ir pra de
da me nuo po zi ty vių da ly kų.

Ie va, o jei gu, tar ki me, at si ti ko taip, kad vai
kas su mu šė ben drak la sį. Ko kie čia bus po zi ty vūs 
da ly kai?
I. U. Taip dar ne bu vo at si ti kę, bet 

skam bi na me iš kar to, jei gu tik įvyks ta 
kon flik tas. Pa si kvie čia me tė vus, iš klau so
me. Nie ka da ne bū na kal tas tik vie nas. Dar 
vie na tai syk lė – ne ga li ma pri min ti to, kas 
įvyko prieš me tus ar dar se niau.
Ž.K. Vi si čia – kaip ant del no. Jei gu pa

ste bi me, tar ki me, kad kas nors pa si šai pė, 
iš kar to re a guo ja me, šne ka me su vai kais. 
Lai ku re a guo ti pa de da per per trau kas 
budintys mokytojai ir vyresni mokiniai. 

Ti kė ti, pa si ti kė ti vai ku, bū ti at vi riems, 
kon fi den cia liems – mums tai svar bu. Taip 
pat reikš min ga kur ti jau kią, šil tą ap lin ką.

AlmaVIJEIKYTĖ
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Vil niaus „Vy tu rio“ pra di nė mo kyk la – 
vie na ge riau sių sos ti nė je. Ge ros mo kyk los 
ke lias nė ra jau toks leng vas ir pa pras tas, 
kaip ga lė tų at ro dy ti iš pir mo pa vy daus 
žvilgs nio. Ne re tai jai ten ka brau tis per 
be ke lę ieš kant sa vo jo žyg ke lio, sa vo sios 
oazės, kur vai kams bū tų ra mu, pa to gu 
gy ven ti ir aug ti (ug dy tis). Taip pat bū ti
na su de rin ti dau gy bę da ly kų, kar tu pa
siek ti vi sos mo kyk los ben druo me nės ir  
kiek vie no jos na rio at ski rai psi cho lo gi nę, 
ener ge ti nę bei dva si nę dar ną... 

Vil niaus „Vy tu rio“ pra di nės mo kyk los 
25me čio, va sa rį pa žy mė to ben druo me
nės fo ru me, pro ga kal bi no me mo kyk los 
di rek to rę Auš rą DRUMS TIE NĘ, ku ri žiū ri 
tie siai ir sa ko tai, kuo pa ti šven tai ti ki...

as me Ny Bės ūgtis

Ku ris lai ko tar pis ar įvy kis la biau siai įsi rė žė į 
Jū sų at min tį?

Ne ga lė čiau iš skir ti vie no vie nin te lio 
lai ko tar pio ar įvy kio. Vi si me tai – ryš kūs 
ir sa vi ti, tai mo kyk los nuo la ti nio to bu lė
ji mo ke lio nė. Su ino va ci jo mis su si py nu
sios tra di ci jos tam pa nau jais pro jek tais, 
ku rie ska ti na keis tis, to bu lė ti, įgy ti nau jų 
kom pe ten ci jų. Nuo pat pra džių pra di nė je 
mo kyk lo je dir bo moks li nin kai ir kar tu su 
„vy tu riu kais“ kū rė pir muo sius lie tu vių 
kal bos va do vė lius „Šal ti nis“, „Šal ti nė lis“ 
(I–IV kl.) ir pan. Džiu gu, kad da ly va vi mas 
įvai riuo se na cio na li niuo se, tarp tau ti niuo se 
pro jek tuo se su da rė są ly gas, kad šian dien 
vi si „Vy tu rio“ pe da go gai tu ri kom piu te ri
zuo tą dar bo vie tą, mo ki niai ug dy mo(si) 
pro ce se nau do ja si „Clas sma te PC“ ne šio
ja mai siais bei plan še ti niais kom piu te riais, 
mo ky to jai pa reng ti dirb ti su in te rak ty vio
siomis len to mis ir kt. Tai lei džia už tik rin
ti ug dy mo(si) ko ky bę, tiks lin gai dieg ti 
nau jo ves, ug dy ti mo ki nių aukš tes niuo sius 
ge bė ji mus, tačiau svar biau sia ne pa mirš ti, 
kad po ky čiai, vi sų pir ma, tu ri pa dė ti vai kui 
ir pe da go gui. 

Vil nie čių nuo mo ne, tu rė ti „vy tu rie čio“ stig
mą  – gar bė. Tai liu di ja apie aukš tai iš kel tą 

aukš tas 
„Vy tu rio“ 

skry dis

ug dy mo(si) laz de lę, ku ri yra dar naus mo ky to jų 
„or kest ro“ va do vės ran ko se. Ta čiau, kad „or kes
t ras“ skam bė tų, kiek vie nas pri va lo tiks liai at lik ti 
sa vo par ti ją. Api bū din ki te sa vo „or kest rą“.

Po ky čius, mo kyk los dar bo sėk mę le
mia jos ben druo me nės na rių no ras to bu
lė ti, veik ti, ben dra dar biau ti, pa si ti kė ti ir 
pri si im ti at sa ko my bę. Ly de rys tei bū ti na 
ko man da. Mo ky to jų įsi trau ki mas pri imant 
spren di mus yra pir mas žings nis į pa si da ly
tą ją ly de rys tę. Džiau giuo si ir di džiuo juo si 
su si bū ru sia ben dra min čių ko man da. Pro
fe sio na lu mas, ge bė ji mas tar tis, iš klau sy ti, 
iš girs ti ko le gų lū kes čius ir kar tu nu ma ty ti 
to les nę veik lą, įver tin ti sa vo dar bus, pa
si džiaug ti sėk me, mo ky tis iš pa da ry tų 
klai dų – „Vy tu rio“ pe da go gų stip ry bė. 
Vi sa tai pa de da siek ti ko ky bės ir dar niai 
„skam bė ti“. Esu dė kin ga mo kyk los ben
druo me nei, nes tai, kas pa siek ta, – mūsų 
ben dras in dė lis. 

Va do vau ja te vie nai ge riau sių Vil niaus mo
kyk lų. Kas, Jū sų nuo mo ne, yra ge ros mo kyk los 
„ban gi niai“?

Ug dy mo įstai gos ben druo me nės su si
ta ri mais ir mo ky mu si grin džia ma veik la. 
Mo kyk la skir ta vai kui, be jo – nė ra ir 
mo kyk los. Ge ros ug dy mo įstai gos „ban
gi niai“ – ben druo me nė (mo ki niai, pe da go
gai, tė vai), mo kyk los stei gė jas, švie ti mo 
po li ti kaistra te gai. Tik vi sų šių „ban gi nių“ 
ko le gia lus dia lo gas pa de da įgy ven din ti 
aiš kią, vie ni jan čią vi zi ją. To kio je ap lin
ko je ug dy ti nis, kaip dia lo go da ly vis, tu ri 
ga li my bę aug ti (as me ny bės ūgtis), jis lau
kia iš šū kių – dvi pu sio ir ti rian čio ug dy mo, 
in di vi du a li zuo to pro ce so, o mo ky to jas – 

siū lo tiks lin gą, įvai rų la vi ni mą, pa de dan tį 
ug dy tis skir tin giems mo ki niams. Čia tė vai 
tu ri ga li my bę su pe da go gais už megz ti 
stip rius ir part ne rys te grin džia mus tar pu
sa vio ry šius, už tik rinančius ug dy mo tiks lų 
įgy ven di ni mą. Do mi nuo jant dia lo gui mo
kyk los ben druo me nė tam pa be si mo kan čia 
or ga ni za ci ja. Stei gė jas, vie tos gy ven to jai, 
švie ti mo po li ti kaistra te gai kvie čia mi ne 
rei ka lau ti, bet pa lai ky ti įstai gos ben druo
me nę vi suo se ieš ko ji mų eta puo se, rem ti 
ją, pa si ti kė ti, drą sin ti...

„tik Va Bė da...“

Ko kios va do vo sa vy bės pa de da mo kyk los ben
druo me nei kop ti į švie ti mo ly de rių aukš tu mas?

Ma nau, kad sėk min gai veik lai rei ka
lin gos šios įstai gos va do vo kom pe ten ci
jos: jis tu rė tų gerb ti žmo gaus oru mą ir 
sa vi tu mą, ti kė ti kiek vie no ga li my bė mis, 
pa žin ti, iš ma ny ti de mo kra tiško va do va
vi mo prin ci pus. Iš aki ra čio nie ka da ne
tu rė tų iš nyk ti mo ky mo si vi są gy ve ni mą 
sam pra ta. La bai svar bus va do voly de rio 
as me ni nis veiks min gu mas, stra te gi nis mo
kyk los ir po ky čių val dy mas, ben dra vi mas 
ir in for ma vi mas...

Tur būt ne leng va siek ti vie nin gų vi sos ben
druo me nės su ta ri mų? Ko kius san tal kos in stru
men tus tai ko te?

„Vy tu rio“ pra di nės mo kyk los stra te gi ja, 
vi zi ja, tiks lai ir už da vi niai for muojami ak
ty viai da ly vau jant įstai gos ben druo me nės 
na riams. Vi si pa de da pri im ti spren di mus 
ir pri si i ma at sa ko my bę dėl jų įgy ven di
ni mo. Švie ti mo sis te mo je po ky čiai ypač 

A. Drumstienė mokyklos 25-mečio šventėje
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bū ti ni. Ug dy mas ne ga li sto vė ti vie to je, 
jis tu ri atitikti mo ra li nį tiks lą – ge rin ti 
mo ki nių mokymą(si) ir gy ve ni mą. Mo
ky to jai, no rė da mi vi sa pu siš kai ug dy ti 
vai kus, pri va lo nuo la tos mo ky tis, įval dy ti 
nau jau sias tech no lo gi jas, su si pa žin ti su 
nau jau siais iš ra di mais bei li te ra tū ra. Kai 
vy rau ja toks es mės su vo ki mas, su ta ri mai 
tam pa sa vai me su pran ta mi, ne iš ven gia mi, 
ne skaus min gi.

Ko dėl į pe da go gų ben druo me nę ne įsi lei džia te 
mo ky to jų vy rų?

Su mie lu no ru juos pri im tu me. Tik va 
bė da – vy rai ne si ren ka pra di nio ug dy mo 
mo ky to jo spe cia ly bės. Be je, vie ną mu zi
kos mo ky to ją (vy rą) kvie čiau į „Vy tu rį“, 
ta čiau su ži no jęs, koks at ly gis, – at si sa kė...

Tik riau siai ne bū na taip, kad vis ką, kas su ma
ny ta, pa si sek tų įgy ven din ti. Gal būt dėl ko nors 
te ko nu si vil ti?

La biau siai žei džia men ki na mas mo ky
to jo pro fe si jos pres ti žas. Di de lių nu si vy
li mų ne te ko pa tir ti.

Su au gu sių jų są mo nė je pra di nė mo kyk la aso
ci juo ja si su ty rų sie lų šven to ve. Ko kie ta len tai 
pri va lo mi to kios ug dy mo įstai gos mo ky to jams? 

My lė ti vai kus. Žvelg ti į pa sau lį vai kų 
aki mis ir iš mok ti kal bė ti jų kal ba. Mo ki
nius ža vi mo ky to jo at vi ru mas ir nuo šir du
mas, pe da go gą vai kai ma to sie los aki mis, 
tad nie ko nuo jų ne pa slėp si. Ge ras mo ky
to jas vi są gy ve ni mą pats tu ri bū ti mo ki nys. 
Jis vi sa da bu vo ir bus vai ko pa dė jė jas, 
part ne ris ir au to ri te tas, o taip pat – sa vo 
mo ki nio mo ki nys. Mo ky to jas yra kar tu su 
ug dy ti niais, o ne virš jų, ne pri me ta sa vo 
nuo mo nės... 

as me Ni Nis pa Vyz dys

Ar vai kų į mo kyk lą at si neš tus įpro čius, cha
rak te rio sa vy bes įma no ma „to bu lin ti“, „šli  
fuo ti“?

Vai kas, kaip as me ny bė, for muo ja si šei
mo je. Tė vai yra emo ci niai glo bė jai, sau gu
mo ga ran tas ir el ge sio mo de lis. Tai gi, ko
kie yra vai kai, la bai pri klau so nuo to, kaip 
su jais el gia si tė vai, kaip ge ba ug dy ti jų 
pa grin di nius po rei kius ir jaus mus. Mo kyk
lo je mo ki niui ban do ma pa dė ti: for muo ja
mi svei kos gy ven se nos įpro čiai, mo ko ma 
sau gaus el ge sio tai syk lių, įgy ven di na mos 
pre ven ci nės pro gra mos, ku rios in teg ruo
ja mos į ug dy mo pro ce są. Daug so cia li nių 
ben dra vi mo įgū džių mo ky to ja at sklei džia 
sa vo as me ni niu pa vyz džiu: svei ki na si žiū
rė da ma į akis, puo se lė ja tas tra di ci jas, ku
rios ga li pra vers ti vi są gy ve ni mą, žo džius 
ačiū,prašom,atsiprašau nau do ja daž nai, 
ne ati dė lio ja ir pan. 

Kiek vai kų po „Vy tu rio“ spar nais su til po šiais 
moks lo me tais? Kiek pri tū pė pir mo kų? Au ga te 
ar trau kia tės?

Šiais moks lo me tais mo kyk lo je mo ko si 

431 mo ki nys. Sau sio pir mo sio mis die
no mis pri ėmė me virš 200 tė vų pra šy mų 
į 2016–2017 m. m. pir mą sias kla ses. Iš 
tik rų jų ga lė si me pri im ti tik apie 120 mo ki
nių. Džiau gia mės, kad esa me pa klau sūs...

Ka da ži nios virs ta įgū džiais ir ge bė ji mais?  
Tur būt ši trans for ma ci ja – ne sa vai mi nė? 

Svar bu ug dy ti kri ti nį jau nų žmo nių 
mąs ty mą. Tai – pir mi nė są ly ga iš lais vin ti 
smal su mą ir kū ry bin gu mą. Taip pat bū ti ni 
ana li ti niai, ko mu ni ka ci niai ge bė ji mai, ga
lin tys pa dė ti vi so ke rio pai pri si tai ky ti prie 
be si kei čian čios ap lin kos. Vai kai jau da bar 
yra sa vo tiš ki kas die ny bės ty rė jai – jiems 
rei kia veik ti tarp di de lio kie kio grei tai 
be si kei čian čios in for ma ci jos, ku rią ten ka 
at rink ti, su si ste min ti, ap do ro ti.

Tei gia ma, kad pra di nė mo kyk la su for muo ja 
as me ny bės ug dy mo(si) pa ma tus. Ko dėl šie pa
ma tai to kie skir tin gi? Tai gre mėz diš kas sta ti nys,  
tai švie si ka ted ra, tai var ga na lūš ne lė vė liau 
iš ky la... 

Ma nau, kad tai pri klau so nuo kiek vie no 
vai ko in di vi du a lių ge bė ji mų ir mo ky to jų 
pro fe sio na lu mo. Yra la bai ga bių ir vi du
ti nių ge bė ji mų mo ki nių, yra ir tu rin čių 
spe cia lių jų po rei kių. Na, o vai kaily de riai 
ban do sa ve re a li zuo ti mo ki nių sa vi val dos 
veik lo je, to dėl jie la biau pa si ti ki sa vi mi, 
ug do si svar bias gy ve ni miš kas kom pe ten
ci jas (kri ti nis mąs ty mas, vie ša sis kal bė
ji mas, at sa kin gu mas, sa va ran kiš ku mas).

Kaip ga lė tu mė te api bū din ti pra di nu ko ver
ty bių sis te mą?

To kios ver ty bės, kaip są ži nė, pa ti ki mu
mas, pa gar ba, at sa ko my bė, rū pes tis, drą sa 
bei tei sin gu mas, for muo ja si anks ty vo je 
vai kys tė je. Tė vai as me ni niu pa vyz džiu 
tu rė tų ska tin ti sa vo at ža las rink tis pro duk
ty vią ver ty bi nę orien ta ci ją. Ma nau, kad 
dau gu mai vai kų ver ty bė yra šei ma – sau
gi ar ti miau sia ap lin ka. Ne ma žai jų sa vo 
ver ty bes sie ja su ge ro el ge sio są vo ko mis. 
Pe da go gas taip pat tu ri for muo ti po zi ty
vius da ly kus, keis ti mo ki nių ne igia mas 
nuo sta tas. Vai kai ver ty bių sis te mą at si ne
ša iš na mų, ug dy mo įstai go je jas pe ri ma 
vie ni iš ki tų, to dėl daž nai rodo vi sai ki tas 
sa vy bes, nei skie pi ja mo kyk la. 

Ug dy mo si Na mai

„Ge ni jus – tai įgim tas stro pu mas“, – tei gė Jo
ha nas Volf gan gas Gė tė. Ar stro pūs XXI a. vai kai?

Va di na mo ji „Z“ kar ta pui kiai val do 
nau jau sias in for ma ci nes ir ko mu ni ka ci nes 
tech no lo gi jas, ta čiau jie su si du ria su dė me
sio iš lai ky mo ir kon cen tra ci jos sto ka. At si
žvel giant į šią spe ci fi ką į ug dy mo pro gra
mas tu ri bū ti įtrauk tos nau jos ug dy mo(si) 
ap lin kos: „emo ky mas“, „ekny gos“, 
at vi rie ji mo ky mo si iš tek liai, žai di mai. 
Šiuo lai ki niai vai kai ne mėgs ta prie var tos, 
griež tų tai syk lių ar įsak maus to no, jie no ri, 
kad bū tų ben drau ja ma li be ra liai. Kalbant 

su šiais mo ki niais bū ti na at si žvelg ti į tai, 
kad jie pri pra tę prie ki to kių in for ma ci jos 
srau tų, tu ri skir tin gus įpro čius. Dau gu ma 
pra di nu kų tė vų tei gia, kad vai kams leng
viau ir įdo miau mo ky tis, kai mo kyk lo je 
tai ko mos pa trauk lios vaiz di nės prie mo nės, 
nau do ja mos in for ma ci nės tech no lo gi jos 
ir kt. Pa žan gi ug dy mo si ap lin ka pa de da 
iš lais vin ti įgim tą stro pu mą. 

Kaip by lo ja sta tis ti ka, kas penk tas mū sų iki
mo kyk li nu kas gy ve na skur do są ly go mis. Ar daug 
skurs tan čio se šei mo se au gan čių vai kų lan ko Jū sų 
mo kyk lą? Ar jie pri tam pa ir kaip jau čia si vie no je 
ge riau sių Vil niaus mo kyk lų?

Mū sų mo kyk lo je mo ko si tik 7 proc. 
so cia liai rem ti nų mo ki nių. Ne tu riu to kios 
in for ma ci jos, kad šiems vai kams bū tų 
sun kiau pri tap ti prie kla sės ben druo me nės.

Mo ki nių tė vai per ren gi nį ne sy kį pa brė žė, 
kad „Vy tu rys“ taip šau niai sklan do, jog ne lie ka 
nė men kiau sios ga li my bės reikš tis pa ty čioms. 
Pa si da ly ki te mo kyk los be pa ty čių re cep tu.

Pa si tai ko vis ko... Mū sų ug dy ti nių am
žius yra pa lan kus – su jais ga li ma kal bė tis, 
su si tar ti ir lai ky tis tai syk lių. „Vy tu rio“ 
ben druo me nė ma ža, to dėl vie ni ki tus pa
žįs ta me ir iš ki lu sias pro ble mas spren džia
me čia ir da bar. Vai ko ge ro vės ko mi si jos 
tei kia ma pa gal ba duo da ge rų re zul ta tų. 
Tu ri me ir mo ko mų jų prie mo nių, ku rias 
sėk min gai tai ko me ug dy mo pro ce se. 
Vie na iš jų – pro gra ma „Ant ras žings nis“, 
ska ti nan ti ug dy ti mo ki nių so cia li nius ir 
emo ci nius įgū džius. 

At ski ra pra di nė mo kyk la – tik riau siai yra  
gė ris?

At ski ra pra di nė mo kyk la – ugdymosi
namai. Čia sau gi ap lin ka, vie ni ki tus pa
žįs ta me, ga li me pa si ti kė ti sa vi mi, leng viau 
iš veng ti pa ty čių, nes kiek vie nas – pa ste
bė tas. Ket vir to kai pa si jun ta ma ža isiais 
abi tu rien tais...

Jei gu Jums bū tų su teik ta ga lia ir skir ta pa kan
ka mai iš tek lių re for muo ti pra di nę mo kyk lą, ką iš 
es mės keis tu mė te? 

Su kur tu me vai kams pa to gias po il sio 
erd ves, mo der nų aikš ty ną, įreng tu me ba
sei ną – taip pa ten kin tu me pri gim ti nį vai ko 
po rei kį ju dė ti. At si ras tų la bo ra to ri jos ban
dy mams, su da ry tu me mo ki niams są ly gas 
at lik ti įvai rią ti ria mą ją veik lą. Ug dy mo si 
ap lin ką de rin tu me prie „Z“ kar tos po rei
kių: dau giau už sie nio kal bų, in for ma ci nių 
tech no lo gi jų (kom piu te rių, mul ti me di jų, 
pro jek to rių, in te rak ty vių jų len tų ir kt.), 
dau giau prak ti nių ge bė ji mų, ži nių, rei ka
lin gų tik ra me gy ve ni me. Pa si nau do tu me 
ga li my bė mis ug dy ti mo ki nius na tū ra lio je 
ap lin ko je. Gy ven tu me „mo kyk lo je be sie
nų“ – mo ky tu mė mės ugdymosinamuose...

Ačiū už do va no tą lai ką...

JuozasŽINELIS
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Vi suo me nės kles tė ji mas tie sio giai pri
klau so nuo švie ti mo sis te mos. Tai su vo
ku sios valstybės vi sais bū dais sten gia si 
in ves tuo ti ne tik į mo ki nius ar stu den tus, 
bet ir į švie ti mo sek to rių ei nan čius dirb ti 
as me nis. Skan di na vi jos, Piet ry čių Azi jos 
ša lys švie ti mo sis te mai ski ria ke lis kar tus 
dau giau lė šų nei Lie tu va. O, pa vyz džiui, 
spar čiai au gan ti In do ne zi ja – net 20 proc. 
ša lies ben dro jo vi daus pro duk to.

Nuo se nų lai kų mo ky to jo pro fe si ja bu vo 
ir dau ge ly je kraštų iš lie ka la bai gar bin ga. 
Pe da go gai dau gu mo je iš si vys čiu sių ar 
spar čiai be si vys tan čių ša lių vi suo me nė je 
tu ri ypač aukš tą sta tu są, o jų dar bas – ge
rai ap mo ka mas. Pe da go gų ren gi mas čia 
lai ko mas vals ty bių pri ori te tu. Apie šią 
tei kia mą pir me ny bę bei ko ky biš ką mo ky
to jų ren gi mą do ku men tuo se vis pri me na 
ir Eu ro pos Ko mi si ja.

tiks lių jų moks lų mo ky to jų 
trū kU mas

Ko kie švie ti mo sri ties pri ori te tai Lie
tu vo je? De kla ruo ja ma, kad norime ge
rinti ša lies švie ti mo įvaiz dį ir ko ky bę 

ar mo ky to jų ren gi mas yra 
vals ty bės pri ori te tas?

bei Tarp tau ti nio pen kio lik me čių ty ri mo 
(angl. Pro gram for In ter na tio nal Stu dent 
As ses sment, PI SA) re zul ta tus, sie kia ma 
ben dro jo la vi ni mo įstai gų ir aukš tų jų 
mo kyk lų op ti mi za vi mo tau pant ša lies 
lė šas. Po li ti kų ir vals ty bės tar nau to jų pa
reiš ki mai įskie pi jo vi suo me nei nuo mo nę, 
kad švie ti mo sis te mai lė šos švais to mos 
be rei ka lo, kad pedagogai ir taip ne ma žai 
už dir ba, kad ma žė jant mo ki nių skai čiui 
tiek mo ky to jų ne be rei kia.

Pa nag ri nė ję sta tis ti nius duo me nis ma
to me prie šin gą vaiz dą. Tiks lių jų moks lų 
pe da go gų jau da bar trūks ta, o po ke le rių 
me tų fi zi kos, bio lo gi jos, che mi jos, ge o 
g ra fi jos, ma te ma ti kos mo ky to jų po rei kis 
iš augs dar ke le rio pai. Pre li mi na riais skai
čia vi mais jau ki tą met trūks be veik 1500 
tiks lių jų da ly kų mo ky to jų, o 2019 m. – 
maž daug 2000. Apie šių mo ky to jų stygių 
kal ba ma vi so je Eu ro po je, tai mi nė ta ne 
kar tą ir Lie tu vo je.

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) 
pla nuo se nu ma ty ta, kad šiais metais švie
ti mo ir ug dy mo kryp ties uni ver si te ti nių 
stu di jų krep še lių skai čių rei kia su ma
žin ti 40 proc., tie sa, iš da lies ban dant 

tai kom pen suo ti tiks li nė mis vie to mis. 
O štai ko le gi jo se ruo šia mų šios kryp ties 
stu den tų krep še lių šieme t ne pla nuo ja ma 
ma žin ti. Uni ver si te tuo se pe da go gų ren gi
mas paremtas ne tik aukš tes ne dės ty to jų 
kva li fi ka ci ja, bet ir moks li niais ty ri mais. 
Ke lia me klau si mą – ar vals ty bė nuo šiol 
pirmenybę teiks mo ky to jų ren gi mo stu
di joms ko le gi jo se? Dau gu mo je Eu ro pos 
Są jun gos ša lių (Suo mi jo je, Da ni jo je, 
Vo kie ti jo je, Bel gi jo je, Pran cū zi jo je, Aust
ri jo je ir kt.) rei ka lau ja ma, kad vi du ri nė se 
mo kyk lo se dirbtų ma gist ro laips nį tu rin tys 
mo ky to jai. Tik ke lio se bu vu sio so vie ti nio 
blo ko ša ly se (tarp jų Lie tu va, Lat vi ja ir 
Es ti ja) iki šiol pa kan ka ba ka lau ro laips nio.

Eu ro pa svars to ženg ti dar to liau: Eu ro
pos Ko mi si jai pa teik to je ata skai to je „Dėl 
mo ky mo(si) ko ky bės Eu ro pos aukš to jo 
moks lo ins ti tu ci jo se“ (2013) re ko men duo
ja ma, kad vi sas dės tan tis aukš to jo moks lo 
ins ti tu ci jų per so na las iki 2020 m. bū tų iš
klau sęs ser ti fi kuo tus pe da go gi nius kur sus.

Siek da ma efek ty viau panau do ti aukš
ta jam moks lui ski ria mas vals ty bės lė šas, 
Lie tu va ima orien tuo tis į ver slą, į jo po
rei kius, vi siš kai už mirš da ma apie pa čiai 
vals ty bei reikalingus dalykus. Šie met 
siū ly da ma 50 proc. pa di din ti in for ma ci
nių tech no lo gi jų (IT) stu di jų pro gra mų 
krep še lių skai čių, ŠMM rė mė si ver slo 
or ga ni za ci jų pra šy mu ir ai ma no mis, kad 
Lie tu vo je trūks ta IT spe cia lis tų. Ko dėl 
skirs tant krep še lius IT stu den tams nė ra 
įves tas rei ka la vi mas pa si ra šy ti tiks li nes 

„Dras tiš kas pe da go gi kos kryp ties stu di jų krep še lių fi nan sa vi mo ma ži ni mas su grįš 
bu me ran gu, – tei gia Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) Plėt ros ir ry šių di rek ci jos 
di rek to rius Kęs tu tis Ša la vė jus. – At ski rų da ly kų mo ky to jų jau da bar trūks ta, o fi nan sa
vi mo ma ži ni mas ve da prie to, kad kai ku rių da ly kų pe da go gų ne bus kam ruoš ti. Tu ri me 
ieš ko ti ki tų spren di mų, o ne tik ma žin ti lė šas.“
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su tar tis su ver slo įmo nė mis, ku rios už tik
rin tų to kių spe cia lis tų įdar bi ni mą? Bū si mi 
mo ky to jai pri va lo to kias su tar tis pa si ra šy ti 
su ben dro jo la vi ni mo įstai ga ir stu den tus 
ruo šian čia aukš tą ja mo kyk la, ta čiau ko
dėl, pa vyz džiui, bū si miems gy dy to jams 
to da ry ti ne rei kia?

IT spe cia lis tai sa vai me ne iš siug do – 
juos tu ri pa ruoš ti ma te ma ti kos ir in for ma
ti kos mo ky to jai, de ja, pas ta rie ji pa ten ka į 
pe da go gi kos kryp tį, tad dėl pe da go gi nių 
stu di jų krep še lių skai čiaus ma ži ni mo šių 
spe cia lis tų trūks dar labiau.

Vals ty Bės pa ra ma sU ma žė jo 
4 kar tUs

Per pas ta ruo sius še še rius me tus sto
jan čių jų į pe da go gi kos stu di jas dras tiš kai 
su ma žė jo. Nuo 2010 m. ŠMM kas met 
ma ži no pe da go gų ren gi mo fi nan sa vi mą. 
Dar 2010 m. bu vo ski ria ma 800 vals ty bės 
fi nan suo ja mų pe da go gi nių stu di jų vie tų, 
pla nuo ja ma, kad 2016 m. šis skai čius 
sieks tik 200. Tai gi vals ty bės pa ra ma per 
to kį trum pą lai ko tar pį su ma žė jo 4 kar tus. 
Ban do ma tei sin tis, kad šie met pa dau gės 
tiks li nių pe da go gi kos kryp ties krep še lių, 
ta čiau jie rei ka lin gų spe cialis tų po rei kio 
pro ble mos ne iš spręs.

LEU ruo šia di dži ą ją da lį pe da go gų – 
apie 70 proc. bū si mų mo ky to jų kas met 
ren ka si pe da go gi nes stu di jas šia me uni
ver si te te. Bet koks pe da go gi kos kryp ties 
krep še lių skai čiaus ma ži ni mas yra tie sio
gi nis LEU pro gra mų nai ki ni mas. Užuot 
ge ri nę stu di jas ir moks lą vie no je ar ke lio se 
ins ti tu ci jo se, bu vę švie ti mo ir moks lo 
mi nist rai lei do pe da go gus ruoš ti daug 
kam – 2015 m. net 16 aukš tų jų mo kyk lų 
(Moks lo ir stu di jų ste bė se nos ir ana li zės 
cen tro duo me ni mis) pri ėmė stu den tus į 
pe da go gi kos kryp ties pro gra mas. Dau gu
ma jų tu ri po ke lio li ka stu den tų, o net 5 
aukš to sios mo kyk los būsimus mokytojus 
skai čiuo ja tik ant vie nos ar abie jų ran kų 
pirš tų, pa vyz džiui, į pe da go gi kos kryp ties 
pro gra mas Vil niaus uni ver si te te (VU) bu
vo pri im ti tik 3 stu den tai. Apie ko kį pro
gra mų efek ty vu mą ir ruo ši mo nuo sek lu mą 
tuo met ga li ma kal bė ti?

Per pas ta ruo sius ke le rius me tus į pe
da go gi kos kryp ties stu di jas LEU pri im tų 
stu den tų skai čius ma žė ja po ke lis šim tus 
kas met. Tai nė ra uni ver si te to pablogėju-
sios ko ky bės ar pra stos stu di jų va dy bos 
pa da ri nys. K. Ša la vė jaus tei gi mu, dau
giau sia dėl to kal ti iš orės veiks niai: ša lia 
de mog ra fi nių po ky čių „pa si tar na vo“ 
vals ty bės fi nan suo ja mų stu di jų krep še lių 
ma ži ni mas, nuo la ti nis pe da go go pro fe
si jos men ki ni mas, po li ti kų ko men ta rai 
apie pras tą mo ky to jų ren gi mo ko ky bę. 
„Bent LEU dau gu ma švie ti mo ir ug dy mo 
kryp ties pro gra mų yra ak re di tuo ja mos 
mak si ma liam 6 me tų ter mi nui, tad ga li me 
teig ti, jog smun ka ne stu di jų ko ky bė, o 
kie ky bė“, – sa ko K. Ša la vė jus.

NUo sek lU sis ar ly giag re tU sis 
mo ky to jų reN gi mas?

LEU lai ko si ki to kios mo ky to jų ren gi
mo po zi ci jos nei VU, ku riam at ro do, kad 
pa kan ka pa ruoš ti fi zi kos, ma te ma ti kos ar 
lie tu vių kal bos spe cia lis tą, ku ris, bai gęs 
ba ka lau ro stu di jas, iš klau sęs pa pil do mą 
vienerių me tų laips nio ne su tei kian čią 
pe da go gi kos stu di jų pro gra mą ir įgi jęs 
pe da go go kva li fi ka ci ją, jei pa no rės, ga lės 
tap ti mo ky to ju. Su ras ti to kių mo ty vuo tų 
spe cia lis tų, ku rie no rė tų dirbti mokyklose, 
yra la bai sun ku: at si ran da vos vie nas ki tas 
ir, kaip VU at sto vai tei gia, pu sė to kių net 
ne bai gia stu di jų. Da lis jų net gi kra to si 
mo ky to jo eti ke tės, no ri, kad pe da go go 
kva li fi ka ci jos di plo me ne bū tų.

LEU siū lo ki to kį – da ly ko spe cia lis to – 
mo de lį, tad mo ky to ją ruo šia nuo pir mo 
iki pas ku ti nio kur so. Stu den tai yra aiš kiai 
mo ty vuo ti tap ti mo ky to jais. Prieš stu di jas 
kan di da tai lai ko mo ty va ci jos tes tą, ku rio 
ne lai kiu sie ji ne ga li gau ti vals ty bės fi nan
suo ja mos vie tos. Ba ka lau ro stu di jų me tu 
kiek vie nas stu den tas at lie ka ma žiau siai 3 
prak ti kas (ste bė ji mo, glo bo jant men to riui 
ir sa va ran kiš ką). Šios tri jų ly gių prak ti
kos pui kiai ver ti na mos ir pa čių stu den tų, 
ir mo ky to jų. Jos at lie ka mos mo der nią 
me to di nę ir ma te ria li nę ba zę tu rin čio se 
mo kyk lo se. Per prak ti kas stu den tai ne tik 
ste bi ug dy mo įstai gos pe da go gų ve da
mas pa mo kas, ana li zuo ja, at lie ka įvai rias 
di dak ti kos, psi cho lo gi jos ir svei ka tos ug
dy mo už duo tis, bet ir pa tys ren gia pla nus, 
ve da pa mo kas, ku rias ste bi mo ky to jai ir 
prak ti kų va do vai. Kai ver slo įmo nės ir 
uni ver si te tai tik da bar pra de da šne kė ti 
apie prak ti kų stu di jų me tu svar bą, LEU 
sa vo stu den tams su tei kia ga li my bę prak ti
kuo tis tap ti mo ky to jais jau de šimt me čius. 
„Eu ry di ce“ duo me ni mis, Lie tu va pir mau ja 
pa gal mo kyk lo je at lie ka mos pe da go gi nės 
prak ti kos truk mę vi so je Eu ro pos Są jun go
je. Bai gę stu di jas, bū si mi mo ky to jai jau 
ži no, ko kia tai pro fe si ja, ir yra pa si ren gę 
pa tys sa va ran kiš kai or ga ni zuo ti mo ky mo 
pro ce są.

At si žvelg da mas į kai ku rių spe cia ly bių 
mo ky to jų dar bo krū vio trū ku mą ma žes nį 
mo ki nių skai čių tu rin čio se mo kyk lo se, 
LEU pa siū lė dvie jų vie nas ki tam ar ti mų 
mo ko mų jų da ly kų spe cia lis tų ug dy mo 
pro gra mas. Pa vyz džiui, fi zi kos ir che mi
jos, ma te ma ti kos ir in for ma ti kos mo ky
mas, an glų ir ki tos už sie nio kal bos (pran
cū zų / ru sų / vo kie čių) pe da go gi ka, is to ri ja 
ir pi lie ti nis, kū no kul tū ra ir gam ta moks lis 
ug dy mas, so cia li nė pe da go gi ka ir eti ka 
bei t. t. Anot K. Ša la vė jaus, ti ki ma si, kad 
jau ni mas, mėgs tan tis ke le tą vie nas ki tam 
ar ti mų mo ko mų jų da ly kų, at ei ty je no rin tis 
už si tik rin ti sau vi są dar bo krū vį ma žes nė se 
mo kyk lo se, rink sis šias dvi gu bas pe da go
gi nes stu di jų pro gra mas.

TomasPETRYLA

Vil niaus Tus ku lė nų gim na zi jos 
is to ri jos mo ky to jas Graž vy das Kaš
ke lis įsi ti ki nęs, jog bū ti na švie ti mui 
skir ti dau giau dė me sio. „Mo ky to jas 
for muo ja as me ny bes, pra lei džia 
daug lai ko su vai kais, per duo da ži
nias, die gia ver ty bes, mo ko svar bių 
da ly kų. Jis ugdo ak ty vius ir pi lie tiš
kus žmones – bū si mą mū sų ša lies 
vi suo me nę.“

Švie ti mas, G. Kaš ke lio nuo mo ne, 
tu rė tų bū ti ge riau fi nan suo ja mas, 
mo ki niams su tei kia mos ge res nės 
są ly gos mo ky tis, o mo ky to jams – 
dirb ti. Is to ri kas pa žy mi, jog ži
niask lai do je pe da go gus daž niau siai 
sie kia ma su prie šin ti su ki tų spe cia
ly bių at sto vais, o ro do mas po žiū ris 
į juos nė ra ge ras. „Rei kė tų dau giau 
sėk min gų pa vyz džių – mo ky to jų, 
ku rie pui kiai dir ba, yra ver ti na mi 
mo ki nių, tė vų“, – sa ko jis.

Sa vo dar bą my lin tys pe da go gai 
su vo kia jo svar bą, nuo lat to bu lė ja, 
yra ver ti iš ties di de lės pa gar bos ir 
pri pa ži ni mo. „Mo ky to jas tu rė tų pri
si tai ky ti prie be si kei čian čios vi suo
me nės po rei kių, ge bė ti kū ry biš kai 
dirb ti, mo ty vuo ti mo ki nius“, – sa ko 
is to ri kas.

Bū ti pe da go gu G. Kaš ke lis nu s 
pren dė, nes no rė jo iš ban dy ti sa ve, 
su ži no ti, kaip pa vyk tų per duo ti 
ži nias ir pa tir tį. „Nuo ma žų die nų 
jau čiau pa gar bą šiai pro fe si jai, o da-
bar dirb da mas mokytoju re a li zuo ju 
sa ve“, – kal ba jis. Is to ri ko šei mo je 
taip pat gau su pe da go gų: ma ma – 
lie tu vių kal bos, te ta – mu zi kos, se
suo – pra di nio ug dy mo. G. Kaš ke lis 
džiau gia si, kad no rin tiems sto ti į pe
da go gi kos stu di jų pro gra mas bu vo 
įves tas mo ty va ci nis tes tas. „Ma nau, 
šią spe cia ly bę tu rė tų stu di juo ti tik 
mo ty vuo ti stu den tai“, – sa ko jis.

MilenaPUCHOVA

Mo ky to jo in dė lis 
į vi suo me nės 

ge ro vę – 
mil ži niš kas
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apie fo rU mą

Šis fo ru mas yra vie na di džiau sių jau
ni mo idė jų la bo ra to ri jų (angl. think tank) 
pa sau ly je. Jį or ga ni zuo ja nuo 1967 m. 
vei kian tis Švei ca ri jos jau ni mo moks lo 
fon das, ku ris re mia moks lu be si do min
čius, mo ty vuo tus ir ta len tin gus vai kus bei 
jau ni mą, sie kia ug dy ti jų kū ry biš ku mą ir 
pro ble mų spren di mo įgū džius. Rū ta – tre
čio ji Švei ca ri jos ta len tų fo ru me da ly va vu si 
mo ki nė iš Lie tu vos. Pra ėju siais me tais į 
fo ru mą vy ko Pa lan gos se no sios gim na
zi jos ab sol ven tė Gab rie lė Bum bu ly tė, o 
2014 m. – ES jau nų jų moks li nin kų kon
kur so tre čio sios vie tos lai mė to jas Ma tas 
Na vic kas iš Kauno.

Į penk tąjį kar tą or ga ni zuo ja mą fo ru mą, 
ska ti nan tį kur ti ak tu a lias žmo ni jos pro
ble mas pa dė sian čias spręs ti idė jas, su si
rin ko 70 ta len tin gų jau nų jų ty rė jų iš vi sos 
Eu ro pos. Šių me tų te ma „Di džios idė jos 
di die siems duo me nims“ (angl. „Big Ide as  
for Big Da ta“). Rū ta įsi ti ki nu si, kad tai 
la bai ak tu a lu, nes gy ve na me to kiu me tu, 
kai dau gy bė da ly kų per si ke lia į vir tu a lią 
erd vę. Di die ji duo me nys (di de li ir su dė tin

Vil niaus Už upio gim na zi jos abi tu rien tė, Jau nų jų ty rė jų klu bo na rė Rū ta 
Pra ka pai tė, per nai ES jau nų jų moks li nin kų kon kur so na cio na li nia me eta pe 
pel niu si ant rą ją vie tą, da ly va vo sau sio pa bai go je Ber ne (Švei ca ri ja) vy ku sia me 
Švei ca ri jos ta len tų fo ru me (angl. Swiss Ta lent Fo rum).

gi rin ki niai, ku riuos jau tam pa su dė tin ga 
ap do ro ti tra di ci nė mis pro gra mo mis; angl. 
big da ta), jų rin ki mas, lai ky mas, ap sau ga 
ir val dy mas – nuo so cia li nių tin klų iki 
moks li nių ty ri mų ba zių – tu rės ne abe jo
ti nai mil ži niš ką įta ką žmo ni jos at ei čiai.

trys forUmo die Nos

Fo ru mo da ly viai klau sė si žy mių moks
li nin kų, ver sli nin kų, vi suo me nės vei kė jų 
pa skai tų, su jais dis ku ta vo, dir bo ko man
do mis, ieš ko jo at sa ky mų ir plė to jo idė jas, 
kaip efek ty viai ap do ro ti elek tro ni nius 
duo me nis bei už tik rin ti ko ky biš kes nes, 
in di vi du liai pri tai ky tas pa slau gas tiek 
pri va čia me, tiek vie ša ja me sek to riu je. 
„Kiek vie nas fo ru mo da ly vis at si tik ti niu 
bū du bu vo pri skir tas į vie ną iš de šim ties 
gru pių. Ma no ko man da ieš ko jo nau jų 
di džių jų duo me nų in teg ra cijos bū dų ir 
ga li my bių juos tai ky ti edu ka ci nė je sis te
mo je bei mo ky mo si pro ce se. Už si ė mi mo 
„Pa sau lio ka vi nė“ (angl. „World Ca fe“) 
se si ja vy ko jau pir mą ją fo ru mo die ną. Gi
li no mės ne tik į sa vo te mą, bet ga lė jo me 
su si pa žin ti ir su ki tų gru pių nag ri nė ja mais 

ob jek tais, siū ly ti joms sa vo idė jas, pa dėti 
įvai riau pa žvelg ti į rū pi mą pro ble mą“, – 
įspū džiais da li ja si Rū ta. Mer gi na pa sa ko ja, 
kad itin dar bin ga bu vo ant ro ji die na: nuo 
anks taus ry to fo ru mo da ly viai klau sė
si skir tin gų sri čių at sto vų pa skai tų apie 
di džiuo sius duo me nis. Be ne la biau siai 
Rū tai įsi mi nė prof. dr. Dir ko Hel bin go 
pra ne ši mas – moks li nin kas su pa žin di no 
su di džių jų duo me nų srau tais vir tu a lio je 
erd vė je. „Ši pa skai ta bu vo ypač įdo mi, 
nes pro fe so rius pa tei kė įžval gų apie to kių 
duo me nų svar bą, ga li my bes juos nau do ti 
at ei ty je. Ko ge ro, įsi min ti niau sia pa sa ky
ta min tis, kad, pa si tel kus ap do va no ji mo 
ir bau di mo me to di kas, so cia li nių tin klų 
nau do to jų el ge sys ga li bū ti kai ta lio ja mas 
ly giai taip pat leng vai kaip ir la bo ra to ri nių 
pe lių (tam api bū din ti var to ja ma „Skin
ne rian Mar ke ting“ są vo ka). Po pa skai tų 
pra si dė jo man la biau siai pa ti ku si „At rask 
ir sva jok“ (angl. „Dis co ver and Dre am“) 
se si ja – jo je gru pės te ma bu vo me to diš
kai gvil de na ma pa si tel kus kū ry biš ku mą 
ska ti nan čius įran kius: plas ti li ną, ak va re lę, 
ne men ką hu mo ro do zę ir lip niuo sius po
pie rė lius. Gru pi nis dar bas klos tė si pui kiai, 
idė jos ki lo vie na po ki tos, o to kius ge rus 
re zul ta tus nu lė mė tai, kad nagrinėdami 
gau tą už duo tį rėmėmės įvai riais po žiū
riais. Gal būt, tai – es mi nis ele men tas, ska
ti nan tis kur ti no va to riš kas idė jas“, – ma no 
jau no ji ty rė ja. 

Trečioji diena bu vo skir ta „Idė jų mu
gei“. Rū ta pa sa ko ja, kad vie no je erd vė je 
bu vo eks po nuo ja ma dau giau nei du šim tai 
idė jų – fo ru mo da ly viai su vi so mis su si
pa ži no ir ga lė jo pa tys jas įver tin ti (kli juo ti 
spe cia lius lip du kus). Tai pa dė jo at rink ti 
ir to bu lin ti idė jas – dar bo gru pės su si tel
kė ties ke liais pa siū ly mais bei sten gė si 
su bran din ti pa tį ge riau sią. Per maž daug 
20 va lan dų gi mė ne vie na ori gi na li idė ja: 
iš ma nio sios pro gra mė lės, ver slo mo de liai 
ir pan. Rū tos gru pė su kū rė nau jos edu ka
ci nės plat for mos kon cep ci ją.

„Fo ru mo at mos fe ra bu vo la bai šil ta. 
Tvy ro jo ben drys tės, ge ro tar pu sa vio ry šio 

Švei ca ri jos ta len tų fo ru mas įkvė pė ieš ko ti 
nau jų po žiū rio taš kų
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ir pa si ti kė ji mo vie nas ki tu jaus mas. Vi si 
bu vo mo ty vuo ti ir am bi cin gi. Da ly viai į 
fo ru mą at vy ko iš Švei ca ri jos, Vo kie ti jos, 
Ita li jos, Is pa ni jos, Tur ki jos, Bul ga ri jos, 
Len ki jos, Di džio sios Bri ta ni jos, Por tu ga
li jos, Če ki jos, Aust ri jos, Es ti jos, Uk rai nos, 
Nor ve gi jos, Liuk sem bur go, Gru zi jos. Įvai
riau sio mis moks lo sri ti mis be si do min tis 
jau ni mas iš skir tin gų ša lių su si rin ko dėl 
ben dro tiks lo – kur ti nau jų idė jų. Ma nau, 
ben dra vi mas su ki tų kraštų at sto vais bu vo 
la bai ver tin ga pa tir tis: skir tin gos tra di ci jos,  
kul tū ra, moks li nio do mė ji mo si sri tys. Di
džiau sią įspū dį man pa li ko dalyviai iš Tur
ki jos ir Uk rai nos – tai žmo nės, gy ve nan tys  
la bai ar ti ne ra mių zo nų... Ap skri tai, ben
drau jant ne ofi cia liai, fo ru me vy ko karš tos 
dis ku si jos apie pa bė gė lius. Dau gu ma da
ly vių pri pa ži no, kad Eu ro pos dar lau kia 
di džiu lis iš ban dy mas at ei ty je“, – at sklei dė 
Rū ta. Ma ty ti, kad fo ru mo da ly viams ak tu
a lios įvai rios šian die nos pro ble mos.

Pa sak jos, nau din giau sia bu vo ga li my
bė su si pa žin ti su nau jais žmo nė mis ir tai, 
kad fo ru me į įvai rius da ly kus steng ta si 
pa žvelg ti ne tra di ciš kai, ieš ko ti įvai rių 
po žiū rio taš kų: į tą pa čią pro ble mą žiū rė ti, 
pa vyz džiui, ir iš so cio lo gi jos, ir iš in for ma
ci nių tech no lo gi jų po zi ci jų. Taip ir gi mė 
dau gy bė iš skir ti nių idė jų. 

apie rū tą

Moks lais gim na zis tė do mi si nuo pat 
vai kys tės. Kai se ne lis su pa žin di no su 
gam ta, jie du ne tik daug lai ko skir da vo 
pa si vaikš čio ji mams, bet ir ją ste bė da vo, 
skai ty da vo. Taip po tru pu tį au go ir su
si do mė ji mas moks lais. Rim tai už si im ti 
ti ria mą ja veik la Rū tą pa ska ti no darbai 
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo 
cen tro (LMNŠC) Ne aki vaiz di nė je jau nų jų 
bio che mi kų mo kyk lo je, da ly va vi mas pro
jek to „Mo ki nių jau nų jų ty rė jų at sklei di mo 
ir ug dy mo sis te mos su kū ri mas“ veik lo se. 
Šiuo me tu mik ro bio lo gi ja be si do min ti 
mer gi na ku ria nau jos kar tos tvars tį. Sa vo 
ty ri mus ji at lie ka LMNŠC įkur to je „Jau
no jo ty rė jo“ la bo ra to ri jo je. 

„Daug lai ko pra lei džiant la bo ra to ri jo je, 
moks las tam pa ne šiaip veik la, bet tie
siog gy ve ni mo bū du, tuo, kuo gy ve ni ir 
kvė puo ji. Bū na, kad at ei ni į la bo ra to ri ją 
ir pa ma tai, kad petri lėkš te lė je kas nors 
už au go – ap ima toks vi di nis vir pu lys! Ti
ria mą jį dar bą su mo kyk la su de ri nu, nors 
kar tais ir ne leng va, pri trūks ta lai ko mie
gui, bet džiau giuo si, kad mo ky to jai su pra
tin gi. O mo ky tis rei kia ne ma žai – pa va sa rį 
lau kia eg za mi nai, o ir aš jų lau kiu“, – šyp
so si Rū ta. Kol dau gu ma jos ben dra am žių 
svars to, ko kias stu di jas pa si rink ti, jau no ji 
ty rė ja tu ri aiš kų tiks lą – įsto ti į mo le ku li nę 
bio lo gi ją Vil niaus uni ver si te te, o vė liau 
gi lin tis į vi ro lo gi jos sri tį. 

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

Vil niaus lop še liodar že lio „Pa sa kai tė“ 
ben druo me nė dau ge lį me tų Va sa rio 16ąją –  
Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo die ną – 
šven čia links mai ir iš ra din gai. Iš skirtinis 
įstai go je puo se lė ja mas et no kul tū ri nis, 
pa trio ti nis ug dy mas, tau ti nė ap lin ka: čia 
įreng tas liau dies bui ties mu zie jus, mo
čiu tės kam ba ryssek ly čia, lau ke et no gra
fi nis, o gru pė se re gio ni niai et no kul tū ri niai 
kie me liai. Lop še ly jedar že ly je ma žie ji 
mo ko mi ge rais dar bais gar sin ti ir kur ti 
Lie tu vos is to ri ją.

Anks ty vą va sa rio 15osios ry tą dar že lio 
kie me pe da go gų bei ug dy ti nių pa da ry ti ir 
tri spal viais gė lių žie dais pa puoš ti ge ru mo 
ži bin tai ap švie tė ke lią sve čiams. Lau ko 
et no gra fi nia me kie me ly je tau tos me dis 
pra žy do tri jų spal vų mo ty vais ir įvai ria 
tech ni ka vai kų de ko ruo tais šir de lės for
mos la pe liais, ku riuo se bu vo įra šy ti svei
ki ni mai Lie tu vai.

Įstai gos ak tų sa lė je vi sus džiu gi no įspū
din go dy džio Lie tu vos že mė la pio kon tū ro 
fo ne, pa puoš ta me tau ti ne juos te le, pa teik
ta vai kų kū ry bi nių dar be lių pa ro da bei  
tri spal vė mis šir de lė mis pra žy dęs me de lis. 
Dar že lio lan gus puo šė vai kų iš tri spal vių 
ma lū nė lių su dė tos vė lia vos.

Šis Lietuvos gimtadienis vi sai „Pa sa kai
tės“ ben druo me nei bu vo ypa tin gas – kar tu 
švęs ti į dar že lį at vy ko Jos Eks ce len ci ja 
Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den tė Da lia 
Gry baus kai tė. Skam bant iš kil min gai 
mu zi kai, pa si puo šę tau ti niais dra bu žiais 
ir ne ši ni tri spal vė mis vė lia vė lė mis į sa lę 
rin ko si dar že lio ben druo me nės na riai.  
LR Pre zi den tė bu vo su tik ta aud rin gais 
plo ji mais, vi si drau ge su gie do jo Vin co Ku
dir kos „Tau tiš ką gies mę“. Jos Eks ce len ci
ja dar že lio auk lė ti niams ir ben druo me nei 
pa do va no jo Lie tu vos vė lia vą, dė ko jo už 
iš ra din gai šven čia mą Lie tu vos vals ty bės 
at kū ri mo die ną.

Lop še liodar že lio „Pa sa kai tė“ di rek to rė 
Ja ni na Da nie nė iš reiš kė Pre zi den tei pa dė
ką ir tei gė, kad šią Va sa rio 16ąją vai kai 
pri si mins vi są gy ve ni mą, nes tai yra gy va 
pa tir tis. „Mes nuo šir džiai dė ko ja me už 
gar bin gą do va ną. Tai lai mė, o lai me rei kia 
da ly tis. Kai aš bu vau ma žy tė, gy ve nau to li 
nuo Lie tu vos – Si bi re. Ma no tė vai va ka rais 
su be ga li ne mei le ir džiaugs mu pa sa ko da

vo apie ste buk lin gą ša lį – Lie tu vą. Taip aš 
ją ir pa mi lau. „Čia gė lės žy di daug gra
žiau, / Čia sau lė švie čia daug skais čiau, / 
Čia duo na kve pia daug ska niau...“

Pir miau sia LR Pre zi den tė ir vi si sve čiai 
pa svei kin ti šo kiu „Ke pu ri nė“. Et no gra fi
niais dra bu žiais ap si ren gę vai kai links mai 
ir tran kiai pa do va no jo „Ar kliu kų šo kį“, 
o ma žie ji dar že lio dai ni nin kai, pa si puo
šę tri spal vė mis skrais tė mis, pra džiu gi no 
skam bia dai na „Lie tu vė lė tu ma na“. Įstai
gos ben druo me nės et no gra fi nio an sam blio 
na riai (pe da go gai, ki ti dar že lio dar buo to jai 
ir tė ve liai) su šo ko kad ri lį.

Pa bū ti su vai kais bei dar že lio ben druo
me ne at vy ko ir Vil niaus mies to sa vi val
dy bės vi ce me ras Val das Ben kuns kas. 
Šven tė je pri si min ta, kad „Pa sa kai tė“ jau 
dau ge lį me tų yra ben druo me niš ku mo 
ir drau gys tės ži di nys. Vie ny bės žie dai 
iš si sklei dė ste bint Vil niaus dar že liomo
kyk los „Vi li ja“, „Vy tu rio“ ir „Pe lė dos“ 
pra di nių mo kyk lų auklėtinių pa si ro dy mus. 
Dar že lio bui ties mu zie ju je buvo įreng tos 
edu ka ci nės dirb tu vės – į jas drau ge su vai
ku čiais kur ti pa kvies ta ir D. Gry baus kai tė. 
Pa ruo šę do va nas Lie tu vai, vi si iš sku bė jo į 
et no gra fi nį kie me lį puoš ti tau tos me džio. 
Vai kai Pre zi den tei pa pa sa ko jo, kaip švęs 
Lie tu vos gim ta die nį su šei ma, jie džiau
gė si šiuo su si ti ki mu ir da li jo si įspū džiais. 
Links ma, mie la, dė me sin ga, my lin ti vi sus 
vai kus, ma lo niai ben drau jan ti ir vai šin ga 
Jos Ek se len ci ja ma žie siems pa li ko ne iš
dil do mą įspū dį.

Vai kai yra mo ko mi di džiuo tis sa vo šak
ni mis, gerb ti ir my lė ti Tė vy nę. O Tė vy nės 
są vo ka tam pa sa vas ti mi tik ta da, kai jos 
pras mė pa jun ta ma pa ma čius su au gu sių jų 
pa vyz dį.

„Švietimonaujienų“inf.

Ko kia bran gi man, 
Lie tu va, 
esi
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jaunieji žurnalistai – apie kitokį žvilgsnį...
Vasarį Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ na-

riai dalyvavo Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame Lietuvos mokyklų jaunųjų 
žurnalistų konkurso baigiamajame renginyje, kuriame įteikti organizatorių padėkos 
raštai. Pirmos klasės gimnazistui Simonui Gudaičiui padėkota už publicistinį rašinį 
„Švietimo kaina Lietuvoje“, o man, šio teksto autoriui, – už darbą „1991ieji: raudo-
noji „Kaspervizija“. Janoniečių ir kitų konkurso dalyvių rašiniai skelbiami naujienų 
portalo „Delfi“ rubrikoje „Delfi pilietis“. 

Viešnia iš slovėnijos
Kėdainių mokyklosdarželio „Puriena“ dviejų gru-

pių – „Žvirbliukų“ ir „Viščiukų“ – auklėtiniai kartu su 
Slovėnijos „Vaivorykštės“ darželio ugdytiniais vykdė 
tarptautinį projektą „Pasakyk labas pasauliui“. Vaikams 
bendrauti padėjo mus sausio pabaigoje aplankiusi 
pedagogė Gorica Stevanovič iš Jesenicės miesto. Jos 
tikslas – pamatyti ugdytinių veiklas ir kaip jie mokomi 
anglų kalbos. Mokyklosdarželio „Puriena“ direktorė 
Birutė Naruševičienė viešnią pristatė bendruomenei: 
G. Stevanovič ne tik dalyvavo grupių veiklose, ren-
giniuose, bet ir „Žvirbliukų“ grupės ugdytinius mokė 
dainuoti anglišką dainelę. Ji taip pat dalyvavo ketvirtos 
klasės mokinių internetiniame susitikime su Slovėnijos 
Mirnos mokyklos trečiokais.

Viešnia įvertino mūsų bendruomenės nuoširdumą 
ir atsisveikindama kolektyvą pavadino „viena didele 
šeima“.

RitaVIGELIENĖ,MarytėMOCKIENĖ
Vyresn. auklėtojos 

InaLEE
Auklėtoja

„Įdomiosios pamokos“ 
Vasarį Želsvos pagrindinėje mokykloje 

vyko Marijampolės savivaldybės pradinių 
klasių mokinių konferencija „Įdomiosios 
pamokos“. Renginio tikslas – pristatyti 
įdomiausias pamokas ir ugdyti mokinių 
mokėjimo mokytis bei komunikavimo 
kompetencijas. Konferenciją organizavo 
Želsvos pagrindinės mokyklos pradinių 
klasių mokytojos.  

Į renginį susirinko 29 mokiniai ir 20 juos 
parengusių mokytojų iš šešių Marijampo-
lės savivaldybės ugdymo įstaigų ir kai-
myninės Šeštokų (Lazdijų r.) mokyklos. 
Dviejose grupėse ugdytiniai pristatė 20 
pranešimų apie įdomiausias ir netradicines 
pamokas. Vaikams įdomiausia tada, kai 
gali tyrinėti, atrasti, eksperimentuoti. Jie 
papasakojo apie kūrybos dienas, kepimo, 
pirmosios pagalbos, sveikos mitybos ir 
jogos pamokas, talentų pasirodymus, 
tapybą ant sniego ir teptukų šokį, lego 
varžybas... Įdomūs pasaulio pažinimo 
pamokų pranešimai visus nukėlė net 
į Japoniją ir Antarktidą. Įsimintinos ir  
veiklos netradicinėse erdvėse: parduotu-
vėje, pašte, gamtoje, muziejuose. Įsitiki-
nome, kad pradinių klasių mokytojos yra 
labai kūrybingos ir išradingos!

Konferencijos dalyviai ne tik sėkmingai 
pasirodė, bet ir susipažino su Želsvos 
pagrindine mokykla, susirado draugų. 
Pradinių klasių mokytojai pasidalijo 
kūrybinėmis idėjomis, patirtimi ir aptarė 
tolesnį bendradarbiavimą. Juk bendra-
darbiavimas – tai būdas siekti geresnių 
mokinių mokymosi rezultatų.

KristinaDUMČIENĖ
Marijampolės sav. Želsvos pagr. m-klos pradinių 

klasių mokytoja, konferencijos organizatorė

Žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ veiklą pristato S. Gudaitis ir L. Aluzas
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Dviem sa ki niais

Baigiamajame renginyje portalo „Delfi“ vyriausioji redaktorė Monika Garba-
čiauskaitėBudrienė pasakojo apie internetinės žiniasklaidos ypatumus, prisistatė 
Lietuvos mokyklų žurnalistų klubai. Renginio organizatoriams ir dalyviams išdalyti 
pastaraisiais metais išleisti J. Janonio gimnazijos metraščiai „Gyvenimas JJG“ ir 
laikraščio „Tebūnie šviesa“ numeriai, kurie keletą renginio dalyvių, kaip jie patys 
prisipažino, įkvėpė savo leidinius kurti kitaip.

Renginio pabaigoje įteiktos padėkos, paaiškėjo nominacijų „Populiariausias jau-
nasis žurnalistas“ ir „Profesionaliausias jaunasis žurnalistas“ laimėtojai. Jais tapo 
Emilija Žičkutė iš Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos ir Žygimantas Mitkus iš 
Palangos senosios gimnazijos. Organizatoriai pažymėjo, kad J. Janonio gimnazijos 
mokinių konkursiniai ir žiniasklaidos darbai išsiskyrė branda ir profesionalumu. 

LukasALUZAS
Šiaulių Juliaus Janonio g-jos žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius

Viešnia veda veiklą „Žvirbliukų“ 
grupės ugdytiniams
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Dviem sa ki niais

mažoje širdelėje didelė meilė gyvena
Vilniaus lopšeliodarželio „Žiedas“ etnokultūros metodinė grupė vasario 

mėnesį įstaigoje vykdė pilietiškumo ugdymo projektą „Gimtojoj šalelėj“. 
Visą savaitę trukusių meninių veiklų tikslas – formuoti pilietiškus ir tautinius 
jausmus, ugdyti kūrybingą, gimtojo krašto tradicijas ir papročius pažinti 
siekiančią asmenybę, puoselėti bei saugoti Lietuvos kultūros paveldą. Kaip 
įrankiai puoselėti meilę gimtajam kraštui, perteikti neišpasakytą gamtos 
grožį bei turtingą istoriją buvo pasirinkti filmai „Neregėta Lietuva“ ir „Kaip 
įkurtas Vilnius?“. Vaikai liko kupini įspūdžių, tad pedagogai pasiūlė juos 
išreikšti pasirinktomis dailės priemonėmis: piešti, spalvinti, kurti tema „Aš 
Lietuvos pilietis“. Darželio salėje vyko Lietuvos regionų žaidimų, ratelių 
bei liaudies šokių rytmetys, o baigiamasis projekto renginys buvo skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Pasipuošę ir nešini vėliavėlėmis vaikai 
rinkosi į salę, visi susikaupę išklausė Lietuvos himną. Per Saugesnio interneto savaitę į Drąsučių mo-

kyklos biblioteką pakviečiau antrų–ketvirtų klasių 
mokinius ir jų mokytojas dalyvauti pamokose 
„Vaikai ir internetas“.

Nepailstanti visų bibliotekos renginių daly-
vė, bibliotekos gyventoja Knygiukė Smalsiukė 
visus pasitiko ir paskelbė dienos šūkį: „Aš už 
geresnį internetą“. Iš pradžių išsiaiškinome, kas 
yra internetas, ką vaikai jame veikia, įvardijome 
privalumus. O tada atėjo eilė pakalbėti ir apie 
šioje erdvėje slypinčius pavojus bei grėsmes. 
Pasakojau apie galimą interneto žalą sveikatai, 
priklausomybę, jei be saiko praleidžiame daugybę 
laiko, apie kompiuterio darbą galinčius sutrikdyti 
virusus, apie privatumo grėsmę, patikimus slap-
tažodžius, internete tykančias apgaules, patyčias, 
smurtą, netinkamo turinio puslapius bei socialinių 
tinklų pinkles. Pasakojimą pagyvino animaciniai 
siužetai, filmukai „Priklausomybė nuo interneto“, 
„Bendravimo internetu grėsmės“, „Apgaulingi 
laiškai“ ir kt. Mokiniai sužinojo, kur reikėtų kreip-
tis pagalbos, kokiu telefono numeriu skambinti, 
patyrus patyčias ar smurtą internete, susidūrus su 
kitokiomis blogybėmis. Vaikai diskutavo, pateikė 
konkrečių pavyzdžių iš savo patirties. Tema plati, 
todėl norinčius apie vieną ar kitą grėsmę sužinoti 
išsamiau pakviečiau dar kartą susitikti visiems 
priimtinu laiku. Visą savaitę mokiniai buvo 
kviečiami užsukti į biblioteką ir atlikti saugesnio 
interneto testus.

LaimaJUCAITĖ
Šiaulių r. Drąsučių m-klos bibliotekininkė
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Šiaulių „Laiptų galerijoje“ atidaryta Juliaus Janonio gimnazijos abiturien-
tės Elijos Grybytės tapybos paroda „EVA“. Tai pirmoji asmeninė jaunosios 
menininkės ekspozicija, kuri pristatyta plačiajai visuomenei.

Keletą parodų gimnazijoje surengusi abiturientė apie savo kūrybą sako: 
„Tapau moteris: laumes, motinas, deives. Manau, kad jos yra visa ko šaltinis. 
Piešiu laisvas fėjas, nuogas ir vienplaukes laukinėje gamtoje, po jų kojomis 

jūra, virš galvos – dangus.“
Elija tapo akrilu ir aliejumi, ieško spalvų vidinės 

prasmės. Pirmąją asmeninę parodą ji surengė dar 
progimnazijoje, o pagreitį įgijo Šiaulių dailės mo-
kykloje. Jaunoji menininkė dėkinga kurti įkvėpu-
siems mokytojams, o ypač savo tėčiui, dailininkui 
Linui Grybei, skatinusiam tapyti nuo mažų dienų. 

Abiturientė dalyvauja ir grupinėse parodose su 
dailės studija „Koloritas“. Elija turi keletą pakvie-
timų studijuoti tapybą užsienyje.

SigitaSTONKIENĖ
Šiaulių Juliaus Janonio g-jos profesijos patarėja

Puoselėdami tautinius bei patriotinius jausmus, neapsiribojame vien tik 
renginiais įstaigoje. Jau kelerius metus su ugdytiniais dalyvaujame Vilniaus 
Naujamiesčio mikrorajono organizuojamame ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
metodinio būrelio „Spindulys“ projekte „Mes – Lietuvos vaikai“. Įgyvendintų 
veiklų pakylėti pedagogai ir vaikai nutarė projektą pratęsti ir kovo mėnesį. 
Juk nepaprastai svarbu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną sieti su 
ugdytinių meninės kultūros ugdymu, gebėjimu kurti save kaip asmenybę.

BeataGUMULIAUSKIENĖ
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ vyr. auklėtoja

saugesnio interneto diena

abiturientės paroda – „laiptų galerijoje“
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Kviečiame apsilankyti atnaujintoje svetainėje

„Aš noriu laimėti!“


