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Į Cen tri nės pro jek tų val dy mo agen tū
ros (CPVA) is to ri jos ka len do rių įra šy ta 
nau ja da ta – 2015 m. gruo džio 21 d. 
Bū tent tą die ną pa si ra šy ta pir mo ji ES 
fon dų in ves ti ci jų pro gra mos su tar tis, 
lei džianti agen tū rai pra dė ti įgy ven din ti 
nau jo jo lai ko tar pio pro jek tus.

CPVA di rek to rės pa va duo to ja Li na 
Če po kie nė džiau gia si, kad pir mą ją su tar
tį pa si ra šy ti te ko su il ga me čiu agen tū ros 
part ne riu – Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri
jos Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tru (ŠAC), 
to dėl ti ki ma si, kad įgy ven di ni mo dar bai 
vyks sklan džiai.

„Nu spren dė me pir mo sios 2014–
2020 m. fi nan si nės per spek ty vos su tar
ties su ŠAC ne siųs ti pa štu, o į agen tū rą 
pa si kvies ti jo at sto vus iš ger ti puo de lį 
ar ba tos ir pa si ra šy ti su tar tį. Bu vo sma gu 
gir dė ti tei gia mus pa reiš kė jo at si lie pi mus 
apie CPVA po žiū rį ir kom pe ten ci ją. ES 
in ves ti ci jos pa dės ŠAC įsi gy ti 140 mo
kyk li nių mik ro au to bu sų. Ti ki mės, kad 
da lį mo kyk lų jie pa sieks jau 2016 m. 
ru de nį“, – sa kė L. Če po kie nė.

Pa si ra šy ta pir mo ji 2014–2020 m. ES fon dų 
in ves ti ci jų pro gra mos pro jek to su tar tis!

Pro jek to „Tiks li nių trans por to prie
mo nių (gel to nų jų au to bu sų) įsi gi ji mas“, 
ku rio ver tė – dau giau nei 6 mln. eu rų, 
su tar ties įgy ven di ni mo reikalais rū pin sis 
Švie ti mo pro jek tų sky riaus pro jek tų va
do vas Kęs tas Be pirš tis. Pa sak jo, nau jo jo 
lai ko tar pio pra džia bu vo la bai lauk ta.

Nau jų jų me tų iš va ka rė se, gruo džio 
28 d., pa si ra šy ta ir ant ro ji CPVA įver tin
to pro jek to „Ben dro jo ug dy mo mo kyk lų 
(pro gim na zi jų ir pa grin di nių mo kyk lų) 
mo der ni za vi mas: šiuo lai ki nių mo ky mo
si erd vių kū ri mas“ su tar tis.

Įgy ven di nus nu ma ty tas pro jek to veik
las, bus pa reng tos ben dro jo la vi ni mo 
mo kyk lų at nau ji ni mo, šiuo lai ki nių edu
ka ci nių erd vių kū ri mo gai rės, me to di nės 
re ko men da ci jos bei at nau jin tos sep ty nių 
ben dro jo ug dy mo įstai gų pa tal pos – jos 
bus pri tai ky tos šiuo lai ki niams ug dy mo 
po rei kiams. Pro jek tui skir ta be veik 
2,9 mln. eu rų.

ParengtapagalCentrinėsprojektų
valdymoagentūrosinf.

A. Raudonikio meno mokyklos kapela LRT laidoje „Duokim garo“ 
kartu su kompozitoriumi A. Raudonikiu ir laidos vedėjais 
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Bai gian tis me tams Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja (ŠMM) bei Ug dy mo plė to tės 
cen tras (UPC) pa kvie tė į ren gi nį „Švie ti
mo ben druo me nių aso cia ci jų pro gra mų 
vyk dy mo sėk mės ir iš šū kiai“. Šeš tą jį 
kar tą vy ku siam kon kur sui me tų pra džio je 
bu vo pa teik tos 27 pa raiš kos, lai mė jo – 15 
aso cia ci jų pro jek tų. Kon kur so tiks las – 
su da ry ti ga li my bę aso cia ci joms ak ty viai 
įsi trauk ti į ug dy mo tu ri nio įgy ven di ni mo 
pro ce sus ir taip siek ti ge res nių mo ki nių 
mo ky mo si re zul ta tų.

Ver ti nant pro jek tus siek ta, kad kuo 
dau giau aso cia ci jos na rių įsi trauk tų į or
ga ni za vi mo ir įgy ven di ni mo veik las, o 
juos įvyk džius – bū tų su kur tas baig ti nis 
pro duk tas, nu ma ty tos nau do ji mo ga li my
bės ug dy mo pro ce se, pa reng ta ir pa skelb ta 
vie šai pri ei na ma me džia ga in for ma ci nė je 
sis te mo je „Ug dy mo so das“ ar ki to je in
ter ne to erd vė je. Taip pat bu vo svar bu, 
kaip pa grin džia mas pro jek to po rei kis 
aso cia ci jai ir švie ti mo ben druo me nei bei 
nu ma to ma ug dy mo ini cia ty vų, sie kiant 
aukš tes nių jų mo ki nių mo ky mo si pa sie
ki mų, plėt ra.

APiE Pro jEk tuS iš SA miAu

Pa sak ŠMM Pa grin di nio ir vi du ri nio 
ug dy mo sky riaus vy resn. spe cia lis tės 
Lai mos Rut kaus kie nės, kas met kon kur se 
da ly vau ja vis dau giau aso cia ci jų – per nai 
pir mą kar tą prisijungė Lie tu vos fi zi kos 
mo ky to jų ir Lie tu vos lo go pe dų aso cia
ci jos. Jos ma ny mu, kon kur są lai mė ju sių 
aso cia ci jų veik los dau giau ar ma žiau 
su si ju sios su ug dy mo tu ri nio to bu li ni mo 
te ma ti ka. Vi suo se pro jek tuo se bu vo nu
ma ty ti ir or ga ni zuo ti se mi na rai, fo ru mai, 
kon fe ren ci jos, ple ne rai, mo ky mai, skir ti 
telk ti ben druo me nę.

Pa sie ki mų ver ti ni mo pro ble mas spren dė 
„Li tu a nis tų sam bū rio“, „Me no for mų“, 
Lie tu vos kū no kul tū ros ir mu zi kos mo ky
to jų aso cia ci jos. Jų pro jek tų re zul ta tas – 
su kur ta ver ti ni mo me to di nė me džia ga, 
ku ri ne tru kus šių or ga ni za ci jų in ter ne to 
sve tai nė se bus pri ei na ma vi siems. „Li tu
a nis tų sam bū ris“ vyk dė pro jek tą „Mo der
nio sios lie tu vių kal bos lek si kos po ky čių 
in teg ra ci ja į mo ky mo tu ri nį ir mo ky to jų 
da ly ki nių kom pe ten ci jų ug dy mas“ – jie 
pa kvie tė vi sų da ly kų mo ky to jus kar tu 
spręs ti nau jas lek si kos pro ble mas ir pa si
nau do ti jų su kur to mis re ko men da ci jo mis, 
kaip tur tin ti mo ki nių žo dy ną.

švie ti mo ben druo me nių aso cia ci jų 
pro jek tai – sėk mės ir iš šū kiai

Lie tu vos kū no kul tū ros mo ky to jų aso 
 cia ci ja pa tei kė pro jek tą „Mo ki nių pa sie
ki mų ver ti ni mo kri te ri jai pa gal spor to 
ša kų tech ni kos ele men tus kū no kul tū ros 
pa mo ko se“. Mo ki nių mo ky mo si pa sie ki
mų ver ti ni mo me to di ka ak tu a li ir Lie tu vos 
mu zi kos mo ky to jų aso cia ci jai – ji vyk dė 
pro jek tą „Mo ki nių mu zi kos mo ky mo si 
pa sie ki mų ver ti ni mas: tra di ci jos, ga li my
bės, ino va ci jos“.

„Me no for mos“ pa tei kė pro jek tą „Te a 
t ri nio ug dy mo pa žan gos ir pa sie ki mų 
ver ti ni mas“: pa ren gė elek tro ni nę me to
di nę prie mo nę, ku rio je pa teik ti kon kre tūs 
siū ly mai, kaip ver tin ti etiu dus, tri mest ro / 
se mest ro veik lą, te ori jos ir is to ri jos ži nias, 
ne for ma lius te at ri nius už si ė mi mus.

Ren gi ny je įžval go mis apie in for ma ci nių 
tech no lo gi jų nau do ji mą da li jo si Dai lės 
mo kyk lų va do vų ir Lie tu vos Res pub li kos 
už sie nio kal bos (ru sų) mo ky to jų aso cia ci
jos. Jų ma ny mu, nau jausios tech no lo gi jos 
įne ša tam tik rų po ky čių: ke lia ne mo ty
vuo tų vai kų mo ty va ci ją mo ky tis, ska ti na 
mo ky to jus at si nau jin ti, kel ti kva li fi ka ci ją, 
su si tik ti ir pa si da ly ti pa tir ti mi.

Dai lės mo kyk lų va do vų aso cia ci jos 
vyk dė pro jek tą „In for ma ci nių tech no lo
gi jų pa nau do ji mas dai lės edu ka ci jo je“: 
pa si telk tos nau jau sios tech no lo gi jos ir 
or ga ni zuo ti edu ka ci niai už si ė mi mai dai lės 
mo kyk lo se, pa reng tos jų ug dy mo pro gra
mų at nau ji ni mo re ko men da ci jos.

Lie tu vos fi zi kos mo ky to jų aso cia ci ja 
fo ru me „Ko ky biš ko STE AM ug dy mo 
or ga ni za vi mo mo kyk lo je per spek ty vos“ 
ap ta rė jau vyks tan čius gam tos moks lų, 
tech no lo gi jų, in ži ne ri jos, me nų ir ma te
ma ti kos (angl. Scien ce, Tech no lo gy, En
gi ne e ring, Arts, Mat he ma tics – STE AM) 

ug dy mo pro ce sus, pro ble mas ir trik džius. 
Ko le goms ren gi ny je pri sta ty tos STE AM 
da ly kų di dak ti nių prin ci pų tai ky mo me
to di nės re ko men da ci jos. Aso cia ci jų na riai 
su ta rė, kad dau ge lis va do vė lių ne ati tin ka 
moks lo nau jo vių, tad jų pa reng ti me to di
niai pa ta ri mai la bai ver tin gi.

Lie tu vos ma te ma ti kos ir Sta cio na rių  
as mens svei ka tos prie žiū ros įstai gų mo 
 kyk lų mo ky to jų aso cia ci jos da li jo si pa tir
ti mi, kaip sis te min ti da ly ko ge rą ją pa tir tį 
ir kaup ti ją skait me ni nė se laik me no se. 
Ma te ma ti kos mo ky to jų aso cia ci ja, pa
si tel ku si jau nuo sius ir ge rai nau jau sias 
tech no lo gi jas iš ma nan čius ma te ma ti kus, 
su skait me ni no nyks tan čius, bet ver tin gus 
ma te ma ti kos už da vi nių rin ki nius. Juos ga li 
spręs ti ir ga bes ni mo ki niai, ir stu den tai. 
Ma te ma ti kai už mez gė ry šius su Sta cio
na rių as mens svei ka tos prie žiū ros įstai gų 
mo kyk lų bei Pra di nių kla sių mo ky to jų 
aso cia ci jo mis ir pla nuo ja ki tais me tais 
vyk dy ti ben dras veik las.

Ne for ma lio jo švie ti mo „Jau ni mo aka
de mi ja“, Šo kio, Che mi jos ir Tech no lo
gi jų mo ky to jų aso cia ci jos dis ku ta vo apie 
iš ki lu sias pro ble mas, bet džiau gė si, kad 
nau jau sios pa reng tos prie mo nės yra ko
ky biš kos ir jo mis jau sėk min gai nau do ja si 
šių aso cia ci jų na riai.

Api ben drin da ma ren gi nį, ŠMM Pe da
go gų veik los sky riaus ve dė ja Vil ma Bač
kiū tė sa kė, kad švie ti mo ben druo me nių 
aso cia ci jos jau ta po mi nis te ri jos part ne
rė mis, o Pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo 
sky riaus ve dė ja dr. Lo re ta Ža dei kai tė dar 
kar tą ra gi no ben drau ti ir ben dra dar biau ti.

Mūsųinf.

2015 m. fi nan sa vi mo su tar tys pa si ra šy tos su „Li tu a nis tų sam bū rio“, „Me no for mų“, 
Dai lės mo kyk lų va do vų, Lie tu vos che mi jos mo ky to jų, Lie tu vos fi zi kos mo ky to jų, 
Lie tu vos kal bų pe da go gų, Lie tu vos kū no kul tū ros mo ky to jų, Lie tu vos lo go pe dų, 
Lie tu vos ma te ma ti kos mo ky to jų, Lie tu vos mu zi kos mo ky to jų, Lie tu vos Res pub li kos 
už sie nio kal bos (ru sų) mo ky to jų, Lie tu vos sta cio na rių as mens svei ka tos prie žiū ros 
įstai gų mo kyk lų mo ky to jų aso cia ci jo mis. Su tar tis pa si ra šy ta ir su ne for ma lio jo 
švie ti mo aso cia ci ja „Jau ni mo aka de mi ja“, Lie tu vos tech no lo gi jų mo ky to jų ir Šo kio 
mo ky to jų aso cia ci jo mis.

Šių aso cia ci jų pro jek tams skir ta nuo 600 iki 1400 eu rų.
Pa sak ŠMM Pe da go gų veik los sky riaus ve dė jos Vilmos Bač kiū tės, jei gu pro jek tai 

fi nan suo ja mi iš mo kes čių mo kė to jų pi ni gų, tik riau siai, vi si tu ri me tei sę nau do tis 
tuo pro duk tu.

Kon kur sas švie ti mo ben druo me nių aso cia ci joms bus tę sia mas ir šiais me tais.
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Šias itin at sa kin gas pa rei gas ei na te tik po rą 
mė ne sių. Ar tai te bė ra in ten sy vios pa žin ties 
me tas?

Klau si mas „ar“ pra šo si at sa ky mo „taip“ 
ar ba „ne“. Drą siai sa kau – taip, tai vis 
dar in ten sy vios pa žin ties me tas, bet ne 
tik... Ne slėp siu, nė ra leng va, nes ŠMM 
struk tū ra bei vei kian tys me cha niz mai nė
ra pa pras ti. Bet, kaip sa ko mo ki niai, man 
„žiau riai“ įdo mu.

Jū sų pa tir tis – try li ka me tų mo kyk lo je, de šimt 
iš jų dir bo te di rek to riaus pa va duo to ja ug dy mui 
Skuo do Bar tu vos pro gim na zi jo je, įgi jo te ly de rys
tės ma gist ro di plo mą ISM Va dy bos ir eko no mi kos 
uni ver si te te bei ak ty viai reiš kė tės ne tik Skuo do 
sa vi val dy bė je. Ar kei čia si po žiū ris į ben drą jį ug
dy mą pra dė jus dirb ti mi nis te ri jo je?

Bū tų įtar ti na, jei ne si keis tų, nes aš ben
drą jį ug dy mą pa žįs tu iš ki tos var pi nės. 
Man vis dar sun ku at si ri bo ti nuo, kaip 
daž nai sa kau, ma no mo kyk los. Nu brauk ti 
try li ka me tų Skuo do Bar tu vos pro gim na
zi jo je tie siog ne ga liu, ši pa tir tis pa de da dir
bant ŠMM: ko le gos ma nęs, kaip prak ti kės, 
pra šo pa ta ri mų. ŠMM – tai na cio na li nio 
lyg mens ben dra sis ug dy mas. La biau siai 
šir dį skau da, kad to kio ly gio idė jos, su si
ta ri mai ne virs ta kū nu ir krau ju mo kyk lo
se. Džiu gu, kad pri imant spren di mus dėl 
ben dro jo ug dy mo ta ria ma si su įvai rio mis 
ša li mis – mo ky to jais, mo ki niais, dės ty to
jais, tė vais, sa vi val dy bių at sto vais ir kt. 
Taip sten gia ma si su de rin ti ne vie no das 
po zi ci jas. Ži no ma, bū tų nai vu ti kė tis, kad 
pa vyks dėl vis ko su kiek vie nu su tar ti, bet 
sie kia ma, jog, kaip sa ko ma, „do ku men tai 
ne bū tų pri mes ti iš vir šaus“, nes ta da jie 
tie siog ne gy ve na mo kyk lo se. Pa si kar to
siu – ta da la bai skau da šir dį, bet ne dėl to, 
kad do ku men tas ne įgy ven din tas, o to dėl, 
kad pla nuo tas po ky tis taip ir ne įvy ko ar ba 
jis pa siek tas tik iš da lies. Be to, pra si plė tė 
po žiū ris į stei gė jo vaid me nį įgy ven di nant 
Vals ty bi nę švie ti mo stra te gi ją, no ri si dar 

Dėmesio centre – mokinių pasiekimai
Pra de dant nau jus me tus be veik vi sa

da no ri si iš nau jo pa ti kė ti bal ta pra džia, 
pa lai ky mu ir sėk me, ver ty bė mis, dėl ku rių 
ren kie si gy ven ti bū tent taip, o ne ki taip. 
Pa ga liau no ri si ti kė ti, kad šiais me tais vi si 
mū sų vai kai taps bent tru pu tė lį sau ges ni 
ir lai min ges ni.

Į „Švie ti mo nau jie nų“ klau si mus su ti ko 
at sa ky ti Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
(ŠMM) Ben dro jo ug dy mo de par ta men to 
di rek to rė Žyd ro nė ŽU KAUS KAI TĖ.

kar tą į juos kreip tis ir ti kė tis ben dra dar bia
vi mo bei pa si ti kė ji mo. Skau da šir dį, kad 
mo kyk lo se vis dar mo ko ma taip pat, kaip 
ir aš bu vau mo ko ma, juk per tiek me tų 
pa sau ly je taip vis kas pa si kei tė. Ne sa kau, 
kad taip yra vi sur, bet, kad tai tie sa, nie kas 
ne nu gin čys... Už teks pe si miz mo him nų, 
ti kiu Lie tu vos švie ti mo sis te ma, nes ti kiu 
ir pa si ti kiu žmo nė mis.

Esa te vie šai kal bė ju si apie „pa mes tas ver ty
bes“, jog „<...> pra ėju sio je švie ti mo stra te gi
jo je pa mes tos ver ty bės ska ti na ma ny ti, kad ši  
švie ti mo stra te gi ja ir Lie tu vos pa žan gos stra
te gi ja „Lie tu va 2030“ apie jas kal ba. Esu įsi ti ki  
nu si, kad vi sų kul tū ri nių po ky čių pa grin das yra 
ver ty bės. Jei stip rus ver ty bi nis pa ma tas, ta da 
nie kas ne iš muš iš ke lio.“ Ar ver ty bių te ma Jums 
te bė ra to kia pat svar bi?

Šiuo klau si mu esu ne pa gy do mas li go
nis. Im da ma si bet ko kio dar bo vi sa da ieš
kau pra smės, at sa ky mo į klau si mą – ko dėl. 
Kai jį ran di, vi sa da tu ri su kuo, kaip, ka da 
ir kt. Daž nai kar to ju, kad man svar biau
sia – vai kas ir kaip mū sų, su au gu sių jų, 
pri im ti spren di mai jį pa veiks. Sau pa ža dė
jau: kai tik pa ju siu, kad ma no veik la ŠMM 
ne be tu ri ry šio su vai ku, kai pri ori te tu taps 
kaž kas ki tas, ta da bus pats lai kas iš ei ti. 
Pro gim na zi jo je ko le gos dėl to kio po žiū
rio ant ma nęs pyk da vo, ne va aš ne ver ti nu 
mo ky to jo dar bo. Ver ti nu, nes pa ti esu mo
ky to ja, bet mū sų pa rei ga – pa da ry ti, kad 
vai kas mo kyk lo je jaus tų si ge rai. No ri si 
pa ci tuo ti Pa ne vė žio Vy tu rio pro gim na zi

jos di rek to rės Vi ta li jos Dziu ri čie nės min tį: 
„Kal tas tas, kas pro tin ges nis.“ (Ti kiuo si 
di rek to rė ne įsi žeis dėl ci ta tos.)

Kon fe ren ci jo je „Vals ty bi nė švie ti mo stra te
gi ja 2013–2022 me tams. Nuo ko pra dė si me?“ 
kal bė jo te, kad „ge rų mo ky to jų yra tik rai daug, 
bet ge ri jie bu vo ta da, kai bu vo pra šo ma tik  
per teik ti ži nias. O da bar po rei kis ki toks. Ne
be ga li me mo ky ti da ly ko, rei kia mo ky ti vai ką.“ 
Tei gė te, kad „mo ky mo si pro ce se svar bes nis  
vaid muo ten ka as me ny bei, ne... da ly kui.“ Kaip 
Jums at ro do, ar bū da ma Ben dro jo ug dy mo 
de par ta men to di rek to re ga li te da ry ti įta ką šio 
po žiū rio kai tai?

Aš šven tai ti kiu, kad mo ky da mi vai ką 
pa siek si me vis ge res nių re zul ta tų, tą pa
tvir ti na ir na cio na li niai, ir tarp tau ti niai 
ty ri mai. De ja, ten ka pri pa žin ti, kol Lie
tu vo je tu rė si me kri ti nę ma sę mo ky to jų, 
ku rie ne tik taip gal vos, bet ir elg sis, 
rei kės dar pa lauk ti. Kas ska ti na to kį pe si
miz mą? Fak tai, duo me nys ir įro dy mai... 
Na cio na li nės mo kyk lų ver ti ni mo agen
tū ros (NMVA) at lik ta ste bė tų pa mo kų 
ana li zė ro do, kad 15 proc. jų bu vo grįs tos 
mo ky mo si pa ra dig ma (da bar šis skai čius 
su ma žė jo iki 9 proc.). Ben drie ji ug dy mo 
pla nai vis dar orien tuo ti į da ly ko mo ky mą, 
nors pa ma žu sudaroma dau giau sąlygų 
įvai riems ug dy mo mo de liams, bet tik ro
sios mo kyk lų ga li my bės juos įgy ven din ti 
yra ga na ri bo tos. Šiuo me tu pa tvir tin ta 
Ge ros mo kyk los kon cep ci ja – tai ug dy mo 
įstai gų kel ro dis, ku ris leis pa si tik rin ti, ar 
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ei na ma tei sin ga kryp ti mi. Vai ko pa sie ki
mai čia su pran ta mi pla či ą ja pras me – kaip 
as me ny bės au gi mas. Pra di nio, pa grin di nio 
ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra šas, 
pa tvir tin tas švie ti mo ir moks lo mi nist rės 
Aud ro nės Pit rė nie nės, tai at spir ties taš kas, 
ku ria me api brė žia mi ug dy mo si re zul ta tai: 
ko kio as mens, bai gu sio ben dro jo ug dy
mo mo kyk lą, vals ty bė ti ki si. Svar bu, kad 
šia me do ku men te kal ba ma apie są vei kos 
pa ra dig mą, nors tik 9 proc. ver tin tų pa mo
kų grįs tos mo ky mo si pa ra dig ma, ki to se 
vis dar vy rau ja mo ky mo pa ra dig ma, kur 
da ly kas svar bes nis nei vai kas. Sa ky si te, 
kal bu žiau riai, bet va din ki me daik tus tik
rai siais var dais. NMVA at lie ka mas iš orės  
ver ti ni mas pa tvir ti na , kad itin ge rai ver ti
na ma mo kyk lų kul tū ra, eto sas, pro jek ti nė 
veik la, san ty kiai, ži no ma, dėl to la bai 
džiau gia mės, bet ko dėl daž niau siai to
bu lin ti ni da ly kai su si ję su PA MO KA ir 
MO KI NIO MO KY MU SI – di fe ren ci ja
vi mas ir in di vi du a li za vi mas, mo ky mo si 
lū kes čiai, mo ty va ci ja ir pan.

Ar ga liu da ry ti įta ką po žiū rio kai tai – net 
ne abe jo da ma sa kau, kad taip, jei tuo ne ti
kė čiau, kam bū čiau pra dė ju si dirb ti ŠMM. 
Svar bu su pras ti, jog ver ty bės ne pa si kei čia 
per nak tį, tam rei kia in ves ti ci jų – lai ko 
ir žmo giš kų jų iš tek lių, ras ti ben dra min
čių, ku riems visa tai taip pat reikšminga. 
Daž nai kal bė da ma su ko le go mis klau siu, 
ar už teks va lios, ar tik šiek tiek „pa da žy
si me lan gus, du ris, pa gra žin si me sto gą“, 
o pa ma tai (ver ty bės) liks kli ban tys? Čia 
klau si mas vi siems, ku riems rū pi ben dra sis 
ug dy mas...

Ko kie svar biau si dar bai, su si ję su ben druo ju 
ug dy mu, lau kia šiais me tais?

Pir miau sia, no ri si pa brėž ti, kad Ben dro
jo ug dy mo de par ta men tas, pla nuo da mas 
šių me tų veik las, vi sas jė gas skirs, kaip 
galėtų ge rinti mo ki nių pa sie ki mus – skai
ty mo pra di nė se kla sė se, ma te ma ti kos 
pa grin di nia me ug dy me, tiek pra di nio, tiek 
pa grin di nio ug dy mo ber niu kų skai ty mo 
ge bė ji mus, gam tos moks lų, pa sie ki mų ato
trū kį tarp did mies čio ir kai mo vai kų, sieks 
ma žes nio mo ki nių, ku rių pa sie ki mai že mi, 
skai čiaus ir di des nio – ku rių la bai ge ri.

Šiais me tais svar bu: pa si ruoš ti mo kyk
lo se dieg ti ir įgy ven din ti lie tu vių kal bos 
pra di nio ug dy mo bei lie tu vių kal bos ir 

li te ra tū ros pa grin di nio ug dy mo ben drą
sias pro gra mas, pir mie siems kau pia mo jo 
kri te ri nio ver ti ni mo žings niams, teik ti sis
te min gą pa gal bą bei pa ra mą mo kyk loms, 
ku rių pa sie ki mai že mes ni, gai res, kaip 
at nau jin ti ug dy mo tu ri nį; įves ti pri va lo mą 
prieš mo kyk li nį ug dy mą; pri im ti Lie tu vos 
Res pub li kos vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės 
prie žiū ros įsta ty mo pa kei ti mo įsta ty mą 
ir įgy ven din ti jo nuo sta tas; ge rin ti kom
plek siš kai tei kia mos pa gal bos, spe cia lio jo 
ug dy mo mo kyk lų / cen trų ir vai kų so cia
li za ci jos cen trų veik los ko ky bę ir kt. Be 
to, pri me nu, kad vi sa Ben dro jo ug dy mo 
de par ta men to veik la vie šai skel bia ma 
mi nis te ri jos in ter ne to sve tai nė je.

Ži no ma, bū ti na pa mi nė ti, kad 2016 m. – 
tai nau jas Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių 
fon dų eta pas, to dėl ima mės vi sų įma no mų 
ir ne įma no mų žings nių, kad šios lė šos 
bū tų panaudotos tiks lin gai ir darytų įta ką 
mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mams – pa dė
tų at pa žin ti ga bius ir ta len tin gus vai kus 
bei ge rin ti jų re zul ta tus, taip pat stip rin ti  
STE AM gam ta moks lius įgū džius, skait
me nin ti ug dy mo tu ri nį ir pri tai ky ti jį spe
cia lie siems ug dy mo si po rei kiams, mo der
ni zuo ti vai kų so cia li za ci jos in fra struk tū rą 
bei dieg ti pro duk ty vio jo mo ky mo si mo de
lį, at nau jin ti bei ap rū pin ti iki mo kyk li nio ir 
prieš mo kyk li nio ug dy mo įstai gas, kur ti 
ben dro jo ug dy mo tu ri nį ir or ga ni za vi mo 
mo de lius bei juos iš ban dy ti ben dro jo ug
dy mo veik lo se, dieg ti vir tu a lias ug dy mo si 
ap lin kas ir kt.

Kur, Jū sų ma ny mu, sly pi kai tos ar re for mų, ne
sėk mių prie žas tys? Juk vi si no ri me, kad švie ti mo 
sis te mo je bū tų ge rai ir dar ge riau.

Re for ma, po ky tis, kai ta ir pan. – tai tik 
žo džiai ir veiks mai, į ku riuos žmo nės re a
guo ja skir tin gai: la bai ma ža da lis tai su tin
ka tie siog en tu zias tin gai, ki ti pe si mis tiš kai 
ir skep tiš kai, tre ti abe jin gai (maž daug taip: 
kiek bu vo po ky čių, na ir kas, at ėjo ir pra
eis), ket vir ti ty liai ima si veiks mų ir ju da 
į prie kį, o svar biau sia, jei nė ra prieš ta ros, 
ta da po ky tis yra už prog ra muo tas, kad ne
įvyk tų. Be je, kar tais mo kyk lo se po ky čiais 
įvar di ja mi įvy kiai, ku rie yra frag men tiš ki 
ir ne tu ri il ga lai kės iš lie ka mo sios ver tės.
Kokiosnesėkmiųpriežastys? Kai ku

rias iš jų jau pa mi nė jau, bet yra ne vie na, 
tad ban dy siu iš skir ti pa grin di nes.
Pirmoji– tai bendradarbiavimo ir

susitarimųkultūros stoka tarp ŠMM, 
sa vi val dy bių ir mo kyk lų. Vi si šie trys 
lyg me nys pateikia sa ve kaip at ski rus vie
ne tus ir ben drau da mi aiš kiai gir di me JŪS 
ir MES, o iš es mės vi siems rū pi vie nin te
lis da ly kas – mo ki nio pa sie ki mai ir ge ra 
sa vi jau ta mo kyk lo je. Tad bū tų ge rai, jei 
ši ta kos ky ra ma žė tų ir ben dro mis jė go mis 
ga lė tu me sa ky ti, jog esa me MES – ta jė ga, 
ku ri rū pi na si vai ku.
Antroji svar bi prie žas tis – tin ka mamo

kyklosvadyba. Džiau gia mės, kad tu ri me 
mo kyk lų, ku rių va do vai yra sa vo sri ties 

pro fe sio na lai, pui kiai mo ka ves ti ug dy
mo įstai gą kaip or ga ni za ci ją to bu lė ji mo 
link, nes jiems svar bu ne tik mo kyk la kaip  
pa sta tas, bet kaip gy vas or ga niz mas. De ja, 
ten ka pri pa žin ti, kad apie 40 proc. ugdy
mo įstaigų va do vų rū pi na si pa sta tu, ūkiu, 
o ma žiau tiek mo ki nių, tiek mo ky to jų 
ug dy mo si rei ka lais, to dėl ty ri mai at sklei
džia aiš kią ko re lia ci ją tarp šių de da mų jų: 
jei direktorius ne ski ria dė me sio mo ki nių 
pa sie ki mams, tai tos ug dy mo įstai gos 
auk lė ti nių ge bė ji mai pa pras tai bū na že
mes ni. No rė tų si, kad mo ky to jų ta ry bos 
po sė džių, me to di nių bū re lių su si rin ki mų, 
ra jo no me to di nių ra te lių, švie ti mo sky rių 
ir mo kyk lų bei ŠMM su si ti ki mų su stei gė
jais, va do vais pa grin di nė te ma bū tų – kaip 
turimomis prie mo nė mis ir są ly go mis pa
ge rin ti mo ki nių pa sie ki mus.

Ti ki mės, kad ne tru kus bus pa tvir tin tos 
lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pa grin di
nio ug dy mo bei lie tu vių kal bos pra di nio 
ug dy mo ben dro sios pro gra mos. Klau si
mas – kaip jos pra dės veik ti mo kyk lo se? 
ŠMM or ga ni za vo pro gra mų pri sta ty mus 
ir ana li zes, vie šą sias kon sul ta ci jas su sa
vi val dy bių švie ti mo sky rių ir pa da li nių 
lie tu vių kal bą ku ruo jan čiais at sto vais 
bei lie tu vių kal bos mo ky to jais. Da bar 
reikš min gas da ly kas, kaip elg sis švie ti mo 
sky rių ar pa da li nių at sto vai bei mo kyk lų 
va do vai – ar jiems svar bu, kad po ky tis 
įvyk tų, ar svar bu, kad pro gra mos at ei tų 
į mo kyk lą ir, kaip mėgs tu sa ky ti, virs tų 
kū nu ir krau ju. Anot moks li nin ko Mi hos 
Šker la vajaus, kad po ky tis įvyk tų – bū ti na 
tin ka ma or ga ni za ci nė mo ky mo si kul tū ra: 
ga vau in for ma ci ją, ją per skai čiau, in ter
pre ta vau, ap ta riau su ko le go mis, ta da pra
dė jau elg tis ir veik ti taip, kaip pa tei kia ma. 
Tik ta da ga li mi kog ni ty vi niai po ky čiai, 
ži no ma, tam rei kia lai ko, bet ma nau, jis 
bū tų in ves tuo ja mas tin ka mai.
Trečiojipriežastis–mokytojai.Moks

liš kai įro dy ta, kad iki 20 proc. or ga ni za
ci jos na rių yra en tu zias tai, ti kin tys tuo ką 
da ro, ban dan tys ves ti ki tus, o li ku sie ji, 
kaip sa ko ma, plau kia pa sro viui. Taip yra 
ne tik mo kyk lo je. Tai gi, Lie tu vo je tu ri me 
tiek ge rų gy dy to jų, tei si nin kų, sei mo na
rių, kir pė jų ir pan., ma tyt, tiek yra ir ge rų 
mo ky to jų.
Darvienasvarbipriežastis–Lietuvos

švietimopolitika, bet čia jau ne ma no 
sri tis, te gul apie tai kal ba šios sri ties pro
fe sio na lai. Ma tyt, vi si ti kė jo si, kad pa sa
ky siu, jog svar biau sia prie žas tis – pi ni gai. 
Taip jie svar būs, bet ne pa mirš ki me, kad 
tai tik prie mo nė siek ti švie ti mo tiks lų. Be 
to, moks liš kai pa tvir tin ta, kad di des nis 
at ly gis žmo nes mo ty vuo ja tik 3 mė ne sius. 
Ži no ma, prie žas čių yra ir dau giau, čia tie
siog ma no try li kos me tų dar bo švie ti mo 
sis te mo je įžval gos.

Dė ko ja me už mums skir tą lai ką.

ZinaRIMGAILIENĖ

šiuo me tu pa tvir tin ta 
Ge ros mo kyk los 

kon cep ci ja – tai 
ug dy mo įstai gų 

kel ro dis, ku ris leis 
pa si tik rin ti, ar ei na ma 

tei sin ga kryp ti mi. 
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Kaip įtrau kia te tė vus į mo kyk los gy ve ni mą? 
Gal ga li te pa si da ly ti ke le tu pa vyz džių?

Mo kyk la tu ri ro dy ti ini cia ty vą, siū ly ti 
veik lą. Tai, ką da ro me, ga na tra di ciš ka: 
at vi rų du rų die nos, su si rin ki mai, in di vi
du a lios kon sul ta ci jos tė vams su kla sės 
va do vais ar da ly kų mo ky to jais, spe cia lis
tų pa skai tos (pa vyz džiui, ža lin gų įpro čių 
pre ven ci ja) ir pan. Bu vo me pa si kvie tę 
Lie tu vos tė vų fo ru mo at sto vus, da lis mū sų 
tė ve lių tuo itin su si do mė jo.

Tė vai pri si de da prie mo kyk los es te ti nės 
ap lin kos kū ri mo, pa de da kla sių va do vams 
or ga ni zuo ti ren gi nius. Ži no ma, per Rug sė
jo pir mo sios šven tę vi sos ben druo me nės 
aki vaiz do je jiems įteikiame pa dė kos raštus 
už ak ty vu mą. 

Mums la bai svar bi tė vų nuo mo nė apie 
mo kyk los veik lą. Ją su ži no ti pa de da klau
si my nai, ku riuos pa tei kia me „IQES on li ne 

Ge ri san ty kiai su tė vais – 
sėk min ga mo kyk los veik la

Mokyklos bendruomenės metams

Lie tu va“ in ter ne to plat for mo je. Gau tus 
duo me nis ver ti na me ir nau do ja me to bu lin
da mi įstai gos veik lą. Pa vyz džiui, ne se niai 
tė vai elek tro ni nia me die ny ne ra šė ži nu tes 
ir dė ko jo už in di vi du a lias bei gru pi nes 
kon sul ta ci jas, ku rias su ge bė jo me iš lai ky ti 
ir po per nai lai mė to Mo kyk los pa žan gos 
kon kur so. Tė vai tei gia, kad vai kų pa sie
ki mai ge rė ja. To kie at si lie pi mai – kaip 
me dus ant šir dies...

Kas, Jū sų nuo mo ne, ben drau jant su mo ki nių 
tė vais mo kyk lai pa si se kė la biau siai?

Vie nas man įsi min ti niau sių da ly kų – 
kai, pa si nau do jęs sa vo „Ly de rių lai ko 2“ 
švie ti mo kon sul tan tų ren gi mo pro gra mo je 
įgy ta pa tir ti mi, pa kvie čiau tė vus drau ge 
kur ti mo kyk los vi zi ją. Bu vo sma gu ste
bė ti, kaip jie žo dis po žo džio iš sa kė sa vo 
lū kes čius: kad vai kai iš mo kyk los iš ei tų 

raš tin gi, kad įstai go je at ras tų ne for ma lio jo 
ug dy mo už si ė mi mus ir t. t. Tė vai jau čia si 
ypač rei ka lin gi, kai juos įtrau ki į mo kyk los 
veik los pla na vi mą.

Kas dar se ka si – tai iš lai ky ti ge rus 
san ty kius. Pa vyks ta su si tar ti ir iš veng ti 
kon flik tų, įtam pos.

O kaip su tais, ku rių taip pa pras tai ne pri kvie si 
į mo kyk lą?

Ne pa mirš ki me, kad ugdymo įstaiga ir gi 
tu ri sa vus sver tus. Juk esa me pa si ra šę su
tar tis. Tė vai taip pat yra pri si ė mę at sa ko
my bę – da ly vau ti, do mė tis. Jei gu kal ba me 
apie draus mę, mo ky mo si sun ku mus, tai 
to kius at ve jus kar tu su tė vais svars to Vai ko 
ge ro vės ko mi si ja. Sa ky ki me, jog ber niu

Jo na vos r. Ruk los Jo no Sta nis laus ko pa grin di nė mo kyk la iš si ski ria ne tik tuo, kad čia 
me tus ar dve jus pa si mo ko pa bė gė lių vai kai, tai vie na iš ug dy mo įstai gų – itin sėk min gai 
ben dra dar biau jan ti su mo ki nių tė vais. „Pa grin di nis ma no prin ci pas pa pras tas – kaip 
no ri, kad su ta vi mi elg tų si, taip ir tu su ki tais el kis“, – sa ko mo kyk lai nuo 2004ųjų va do
vau jan tis di rek to rius Da rius MOC KUS. Per tą lai ką įstai gos va do vas nė ra su lau kęs pik tų 
tė vų prie kaiš tų, ne te ko ge sin ti ašt rių kon flik tų.

Kaip pa pras ti, iš šir dies da ro mi da ly kai su bu ria žmo nes,

Vi sų pir ma, la bai smal su, kaip pri kal bi no te 
tė čius su šok ti to kį itin jaut rų šo kį su duk ro mis?

Apie tai pra dė jo me kal bė ti per Rug sė jo 
1osios šven tę, kai vi si bu vo pa ki liai ir 
džiu giai nu si tei kę. Aiš kus vis ko, kas jų 
lau kia (jau ta da vis ką de ta liai bu vau ap
gal vo ju si), pri sta ty mas, ma tyt, ir pa dė jo 
ap si spręs ti. Iš kar to pa si siū lė ke tu ri tė čiai: 
la bai ini cia ty vūs, ener gin gi, šiuo lai kiš ki ir 
ne pa pras tai my lin tys sa vo vai kus. Vė liau 
jie įtrau kė dar du tė ve lius. Taip su si da
rė še šios po ros – drau giš kas, links mas, 
lanks tus ko lek ty vas. Mer gai tės, ku rios 
šo ko kar tu su sa vo tė čiais, pa si ju to to kios 
reikš min gos...

Kaip gi mė pro jek to idė ja? Ko dėl bū tent taip 
su gal vo ta?

Pro jek to idė ja gi mė anks ti pa va sa rį, kai 
di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui Ne rin ga 
Ka va liaus kie nė pa sa kė, jog at ei nan tys 
moks lo me tai bus Mo kyk los ben druo
me nės me tai. Ta da ding te lė jo min tis, kad 
ga lė tu me su reng ti skai ty mus vai kams, o 
skai ty tų jų šei mų na riai. No rė jo si, kad 
tai bū tų ne įpras tas ren gi nys – pri si mi niau 
kaž ka da ma ty tą pa na šų tė čių ir duk te rų 
šo kį in ter ne te, tad va sa rą supla na vau, kaip 
tai ga lė tu me įgy ven din ti.

ar ba Su sa vo duk ro mis – ma žo sio mis prin ce sė mis – šo kan tys so li dūs vy rai, prieš kla sę 
kū ri nius skai tan tys tė čiai, ma mos, se ne liai – tai Ma ri jam po lės Ri man to Stan ke vi čiaus 
pa grin di nės mo kyk los pro jek to „Kny go mis tar si skrai dau“ ak cen tai, su jau di nę, pa li kę 
šil čiau sius pri si mi ni mus ir mo ki niams, ir mo ky to jams, ir tė vams. Pro jek tas pa teik tas 
kon kur sui, ku ris bu vo skir tas Mo kyk los ben druo me nės me tams.

Pa pa sa ko ti apie pro jek tą „Kny go mis tar si skrai dau“ pra šo me jo au to rės – mo kyk los 
bib lio te ki nin kės Lai mos VAI ČIŪ NIE NĖS.

Ma mos, tė čiai, se ne lės ir se ne liai gar siai 
se kė ar skai tė sa vo ar ba vai ko mėgs ta mą li
te ra tū ros kū ri nį vi sai kla sei. Vi sa tai jie da
rė įvai rio mis kal bo mis: lie tu vių, suo mių, 
ru sų ir an glų. Taip pat mo kyk lo je įreng ta 
„Ty lio ji skai tyk la“, „Mai nų len ty nė lė“ 
ir t. t. Su kur ti mo ki nių per skai ty tų kny gų 
ka len do riai ir fil muo tas pa sa ko ji mas „Iš 
sa vo vai kys tės aš at ei siu kaip iš pa sa kų 
ša lies“ – apie tai, ką vei kia ir jau čia šia me 
pro jek te da ly vau jan tis mo ki nys. Vai kai 
kū rė per so na li zuo tas kny ge les, nuo ty kius 
ir is to ri jas, ku rios bus tę sia mos, pri sta ty tos 

iš drįs ti bū ti 
jaut riam
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kas daž nai pa bė ga iš pas ku ti nių pa mo kų 
ar ba iš vis jų ne lan ko, ta da įpa rei go ja me 
pra dė ti pil dy ti draus mės są siu vi nį, ku rį tu ri 
pa duo ti kiek vie nam mo ky to jui ir kas dien 
įra šus ro dy ti kla sės va do vui. Lyg ir pri mi
ty vus kon tro lės me cha niz mas, bet ne ma žą 
da lį vai kų tai pa vei kia. Mo kyk la ga li daug, 
bet kar tu su tė vais – dar dau giau.

Kaip ben drau ja te su šei mo mis iš Pa bė gė lių  
pri ėmi mo cen tro? Kaip pa vyks ta per ženg ti kal
bos, kul tū ros bar je rus?

Ruk los pa bė gė lių pri ėmi mo cen tro 
at sto vai mus įspė ja, kad štai už ke lių die
nų at eis į mo kyk lą, bus tiek ir tiek to kio 
am žiaus vai kų. Su jais vi sa da at vyks ta 
so cia li nis cen tro dar buo to jas, ku ris tar pi
nin kau ja pa si ra šant su tar tį, pa aiš ki na mo
kyk los tvar ką, su pa žin di na su pe da go gais 
ir kt. Kas pus me tį kla sių va do vai ir da ly kų 
mo ky to jai pa ren gia raš tiš kas ata skai tas 
Ruk los pa bė gė lių pri ėmi mo cen trui apie 
vai kų mo ky mo si rezultatus, pa mo kų 
lan ky mą, el ge sio pro ble mas. Tai – mū sų 
ini cia ty va. Ma no me, kad ir cen tras ga li 
vis ką su tė vais ap tar ti, ieš ko ti spren di mų, 
pa teik ti klau si mus mo kyk lai.

Ypa tin gų ben dra vi mo, kul tū ros skir
tu mų niu an sų nė ra. Ži no ma, kal ba yra 
bar je ras. Tik į mūsų įstaigą dau giau sia 
pakliuvo pa bė gė liai iš tų ša lių, ku rio se 
dau giau ar ma žiau pa pli tu si ru sų kal ba. 
Sa ky ki me, at vy ku sie ji iš Si ri jos, ypač 
vy rai, daž nai šne ka ru siš kai. Bu vo ir 
to kių at ve jų, kai mo ky to jai jo kia kal ba 
ne ga lė jo su si kal bė ti, tik ges tais ar nau
do da mi „Go og le“ ver tė ją, ro dy da mi pa
veiks lė lius... Bet po žo dį, po fra zę, ma žais 
žings niu kais – po ke lių die nų jau la bi na si, 
klau sia, kaip se ka si... Vai kai lanks tes ni,  

jie leng viau ir grei čiau įvei kia bar je rus.
Sa ko me mo ky to jams: nau do ki tės pro ga, 

leis ki te mū sų mo ki niams dau giau su ži no ti 
apie tuos kraš tus ir ki tas kul tū ras. Pa vyz
džiui, prieš ke le tą me tų mū sų įstai go je 
mo kė si vai ki nas iš Af ga nis ta no, jis ge rai 
kal bė jo an gliš kai, tad per an glų kal bos 
pa mo kas pri sta tė sa vo ša lį ir pa pro čius.

Ne si sten gia me iš ryš kin ti kul tū ri nių 
skir tu mų, at virkš čiai – pa brė žia me, kas 
ben dra. Vi sa da ga li me su si tar ti. Tar ki me, 
mu sul mo nės mer gai tės ne ga li spor tuo
ti – gal būt ta da ga li mo ky to jui pa da vi nė ti 
ka muo lį? Ne ga li dai nuo ti – gal ga li į rit mą 
plo ti? Už duo tis mo ky to jams su dė tin ga, bet 
san ty kiai – ypač svar būs. Si tu a ci jų spar
tin ti ne rei kia: štai vai ki nu kas vis vė la vo į 
pir mą pa mo ką, bet iš si aiš ki no me, jog tuo 
me tu jis mel džia si.

Ar ski ria si ki tų tau tų ir lie tu vių tė vų po žiū ris į 
mo kyk lą? Ar jie at ei na į ren gi nius? Gal būt mums 
yra ko pa si mo ky ti? O gal – at virkš čiai?

Ap skri tai kal bant, at vy ku sie ji la bai 
skru pu lin gai, rim tai re a guo ja į tai, ką sa
ko di rek to rius, mo ky to jai, kar tais net itin 
nuo lan kiai. Iš si la vi nu sios šei mos (pa vyz
džiui, tė tis – uni ver si te to dės ty to jas, ma ma 
mo ky to ja) ypač ver ti na, kad vai kai ga li 
lan ky ti ug dy mo įstai gą – iš vyk da mi su 
di de le pa gar ba pa dė ko ja. Mo ky to jų die nos 
pro ga ma mos yra iš ke pu sios ir at ne šu sios 
pe da go gams sa vo ša lies tra di ci nį py ra gą, 
o štai į su si ti ki mą su Lie tu vos tė vų fo ru mo 
at sto vais at ėjo iš Ni ge ri jos at vy ku si šei ma. 
Kla sės va do vė pa sa kė ir jie pa rei gin gai at
ėjo, nors ir ne mo kė jo lie tu vių kal bos (ver tė 
mū sų psi cho lo gė In gri da). Pa rei gin gu mo, 
at sa ko my bės kai ku riems mū sų tė vams 
bū tų ga li ma iš jų pa si sem ti.

Ką pa tar tu mė te toms mo kyk loms, ku rioms ne 
taip ge rai se ka si ben drau ti su tė vais?

Vi sos mo kyk los in di vi du a lios, o jų kon 
 teks tas yra skir tin gas. Re miuosi pa pras tu 
prin ci pu: kaip tu ben drau si, taip ir su ta
vi mi ben draus. Aš į tė vus ne žiū riu kaip į 
ma te ria li nių gė ry bių tei kė jus... Man daug 
reikš min ges nis jų san ty kis su mo kyk la 
ir sa vo at ža la. Svar bu, kad tė vai dau giau 
pra leis tų lai ko su vai kais – kar tu skai ty tų, 
da ly vau tų ren gi niuo se, lan ky tų spek
tak lius, mu zie jus. Pa brė žiu jiems: ne su 
te le vi zo riu mi, o su vai ku, ne į pre ky bos 
cen trą, o į mu zie jų, spek tak lį. Sten giuo si, 
kad tė vai su pras tų, jog jų ben dra vi mas 
su tei kia edu ka ci nį efek tą.

O Jūs pats ar tu ri te vai kų? Ar pa vyks ta sa vo 
šei mo je įgy ven din ti vi sus šiuos prin ci pus?

Su žmo na Gi ta na (ji spe cia lio ji pe da go
gėlo go pe dė) tu ri me tris duk ras: vy riau sio
ji Vil niaus uni ver si te te stu di juo ja po li ti kos 
moks lus ir tarp tau ti nius san ty kius, dar yra  
sep tin to kė ir pir mo kė. Da bar esa me vi so
se ug dy mo pa ko po se, bet vai ko ug dy mas 
pra si de da ge ro kai anks čiau, nei jis per žen
gia mo kyk los slenks tį. Šei ma – pa grin di nė 
žmo gaus ug dy to ja. Duk roms nuo pat ma žų 
die nų be ne kas dien skai ty da vo me pa sa
kas – da bar jos mėgs ta kny gas. Į pir mą 
kla sę vi sos nu ke lia vo mo kė da mos skai
ty ti... Ne abe jo ju, kad tai va ka ro skai ti nių 
nuo pel nas. Na muo se žai džia me sta lo žai
di mus, šaš kė mis, šach ma tais ar šiaip dūks
ta me. Esa me ap lan kę ne ma žai vai kiš kų 
spek tak lių, už su ka me į mu zie jus. Mo ki nių 
tė vams drą siai ga liu pa tvir tin ti, kad vi sa 
tai su tei kia pui kią grą žą: ge ras emo ci jas,  
tvir tą šei mos ry šį, šil tus vai kų ap ka bi ni
mus ir, ži no ma, ge rė jan čius jų pa sie ki mus.

pie ši nių pa ro dos. Su kur to mis au dio vi zu a
li nė mis kny ge lė mis pa svei kin ti pir mo kai 
su pir muo ju jų šim ta die niu mo kyk lo je. 

Mū sų mo kyk la tu ri la kū no ban dy to jo 
Ri man to Stan ke vi čiaus var dą, to dėl ne at
si tik ti nai šio pro jek to bai gia mo jo je da ly je 
Ka jus su tė čiu skai tė iš trau ką iš An tu a no 
de SentEg ziu pe ri kny gos „Ma ža sis prin
cas“, o apie drau giš ką jį ka ra lių su dai na vo 
ber niu kų cho ras.

Tė čių šo kis kar tu su sa vo duk ro mis – 
tai ne įpras tas pri si lie ti mas prie kny gos. 
Jie pa se kė pa sa ką, ku rios to kiu bū du dar 
ne se kė nė vie nas tė tis. Ma nau, kad la bai 
svar bu, jog pro jek te da ly va vo vi si abie jų 
an trų kla sių mo ki niai – ne tik dir bo, bet ir 
pa si ro dė sce no je.

Kas bu vo Jū sų pa gal bi nin kai, ku rie kū rė šven
tę: cho re og ra fai, šven tės re ži sie riai? Kas pa rin ko 
mu zi ką, rū bus?

Šven tę kur ti pa dė jo dau gy bė žmo nių. 
Mo ky to jos Gra ži na Ven cie nė ir Au re li ja 
Kov zo nie nė ra šė, kū rė, iliust ra vo au dio vi
zu a li nes kny ge les, ren gė per skai ty tų kny gų  

ka len do rius, tar pi nin kavo tarp ma nęs ir tė vų.
Vy res nio ji mu zi kos mo ky to ja Žyd rū nė 

Zub ric kie nė pa ruo šė ant ro kų ber niu kų 
cho ro pa si ro dy mą, o vy res nio ji dai lės 
mo ky to ja Er nes ta Bo že ly tėLio bie nė pa
dė jo puoš ti iš kil mių sa lę pa gal „Ma žo jo 
prin co“ vaiz di nius. Vy res ny sis ti ky bos 
mo ky to jas Ar tū ras La zaus kas su vai kais 
kū rė fil mą „Iš sa vo vai kys tės aš at ei siu 
kaip iš pa sa kų ša lies“, fil ma vo ren gi nį ir 
įra šą pa vie ši no in ter ne te. Aš pa rin kau cho
re og ra fi ją (la bai at sar giai pa si tar da ma su 
šo kė jais), mu zi ką, rū bus (ša li kus pa siu vo 
vie nas tė tis). Raš ti nės ve dė ja Dia na Ba sa
na vi čie nė fo to gra fa vo, o di rek to rės pa va
duo to ja ūkio rei ka lams In gri da Ki do lie nė 
pa dė jo tvar ky ti iš kil mių sa lę. Ži no ma, prie 
ren gi nio sėk mės pri si dė jo ir mo kyk los di
rek to rės As tos Ivoš kai tės bei pa va duo to jos 
ug dy mui N. Ka va liaus kie nės pa lai ky mas.

Džiau giuo si vie nos ma mos iš sa ky tais 
žo džiais: ,,Ži no ki te, po ren gi nio mū sų 
na muo se pra dė tos ju din ti kny gos...“

Te mą pa ren gėAlmaVIJEIKYTĖ

 Fil muo ta me džia ga apie bai gia mą jį pro jek to „Kny go mis tar si skrai dau“ ren gi nį – www.you tu be.com/watch?v=MD4su liok4E&fe a tu re=you tu.be
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„Švie ti mo nau jie nos“ da ly va vo moks lo 
pre mi jų tei ki mo šven tė je, tad pa tei kia 
pluoš te lį įspū džių. 

BEn DrA vEik lA vE DA Pui kiuS 
vAi SiuS

Švie ti mo ir moks lo mi nist rėAudronė
Pitrėnienė svei kin da ma lau re a tus tei gė, 
kad moks lo pre mi jų tei ki mas už sie nio 
lie tu viams ta po tra di ci ja ir moks lo šven te. 
„Di džiuo ja mės ap ti kę lie tu viš ką pa var dę 
tarp eli ti nio uni ver si te to moks lo cen trų 
pro fe so rių, – kal bė jo mi nist rė. – Ti ki me, 
kad lie tu viš kos šak nys yra tai, kas su
vie nys vi sus lie tu vius. Pas ta ruo ju me tu 
pa dir bė ti, mo ky tis ar pa gy ven ti už sie ny je 
lai ko ma pri va lo mu mu. Ne įsi vaiz duo ja
me pa žan gaus moks li nin ko, už si da riu sio 
vien Lie tu vos la bo ra to ri jo se. Jis smal sus, 
ak ty vus, jud rus žmo gus: vie ną mė ne sį – 
Ja po ni jo je, ki tą – JAV. Bet vi sa da ti ki me, 
kad su grįš ir at si veš sve tur įgy tos pa tir ties. 
Už sie nio lie tu vius moks li nin kus ga li
ma va din ti dvi gu bais am ba sa do riais: jie  
at sto vau ja Lie tu vai tarp tau ti nė je moks lo 
ben druo me nė je, taip pat pa de da mū sų ša
lies moks li nin kams įsi lie ti į tarp tau ti nius 
moks lo cen trus. Jų ini cia ty va Lie tu vo je 
ku ria mi tarp tau ti niai moks lo ty ri mo pro
jek tai, stei gia mos sti pen di jos, do va no ja
ma moks li nė įran ga, grą ži na mi ar chy vai 
ir pan. Tad ypač svar bu iš sau go ti ir megz ti 
nau jus ry šius su už sie ny je dir ban čiais lie
tu viais moks li nin kais. Ben dra veik la iš ties 
ve da pui kius vai sius...“ 

Gar bin gas 
įver ti ni mas

Gruo džio pra džio je LR švie ti mo ir moks
lo mi nis te ri jo je pa gerb ti pen ki iš ki liau si 
už sie nio lie tu viai moks li nin kai: is to ri kas 
Vin cas Bar tu se vi čius (Vo kie ti ja), psi cho
lo gas Li nas A. Bie liaus kas (JAV), fi zi kai 
Kęs tu tis Sta liū nas (Is pa ni ja), Da rius 
Če bur nis (Ai ri ja) ir Re mi gi jus Gaš ka 
(JAV). Moks lo pre mi jų lau re a tai ak ty viai 
ben dra dar biau ja su Lie tu vos moks li
nin kais, ren gia ben drus pro jek tus, ku ria 
aukš tų jų tech no lo gi jų įmo nes, gar si na  
Lie tu vos var dą pa sau ly je. 

trum PA lAu rE A tų vEik loS 
AP žvAl GA 

Is to ri kas V.Bartusevičius 1981 m. 
Hiu ten fel de (Vo kie ti ja) įstei gė Lie tu vių 
kul tū ros ins ti tu tą su li tu a nis ti ne bib lio
te ka ir ar chy vu. Čia su kaup ta me džia ga 
su da ro iš ei vi jos is to ri jos ty ri nė ji mų pa
grin dą. 1999 m. Vil niaus uni ver si te te (VU) 
moks li nin kas ap gy nė dak ta ro di ser ta ci ją, 
o 2012 m. iš lei do vei ka lą „Lie tu viai DP 
sto vyk lo se Vo kie ti jo je 1945–1951“. Lei di
ny je iš sa miai pa teik tas lie tu vių pa bė gė lių 
gy ve ni mo ir veik los po ka rio Vo kie ti jo je 
vaiz das. V. Bar tu se vi čius ak ty viai da ly
vau ja Vo kie ti jos lie tu vių ben druo me nės 
veik lo je.

Mi či ga no uni ver si te to psi cho lo gi jos 
pro fe so rius L.A.Bieliauskas va do vau ja 
Ame ri kos kli ni ki nės neu rop si cho lo gi jos 
aka de mi jai. Oha jo uni ver si te te įgi jo dak
ta ro laips nį, ak ty viai da ly vau ja moks lo 
aso cia ci jų veik lo je, dau giau nei 20 me tų 
ben dra dar biau ja su Bal ti jos ša lių psi cho
lo gais. Lie tu vo je tę sia sa vo tė vo – psi
cho lo gi jos pro fe so riaus, bu vu sio Pa sau lio 
lie tu vių ben druo me nės (PLB) pir mi nin ko 
Vy tau to Bie liaus ko – tra di ci ją: skai to 
pa skai tas, kon sul tuo ja psi cho lo gi nio 
įver ti ni mo prie mo nių kū rė jus, da ly vau ja 
ben druo se ty ri muo se.

Ka ta lo ni jos (Is pa ni ja) po li tech ni kos 
uni ver si te to pro fe so rius K.Staliūnas – 
200 tarp tau ti nio ly gio moks lo straips nių 
au to rius. 2001 m. VU įgi jo ha bi li tuo to 
dak ta ro laips nį. Ak ty viai pro pa guo ja fi zi
kos moks lo nau jo ves, su Lie tu vos moks
li nin kais įgy ven di na nau jas idė jas, kar tu 
vyk do tarp tau ti nius pro jek tus, kon sul tuo ja 
jau nuo sius moks li nin kus, ben dra dar biau ja 
su ša lies aukš tų jų tech no lo gi jų pra mo nės 
at sto vais.

Fi zi kas D.Čeburnis yra tarp la biau siai 
pa sau ly je ci tuo ja mų ge o moks li nin kų. 
1997 m. Lie tu vo je, Fi zi kos ins ti tu te, ap
si gy nė daktaro di ser ta ci ją, o nuo 2001 m. 
dir ba Na cio na li nia me Ai ri jos Gol vė jaus 

uni ver si te te. 2012 m. kar tu su Lie tu vos 
ben dra au to riais ap do va no tas Lie tu vos 
moks lo pre mi ja. Jis ak ty viai da ly vau ja 
pa sau lio lie tu vių moks li nin kus sie jan čios 
„Fu tu ra Scien tia“ aso cia ci jos, pro pa
guo jan čios va ka rie tiš ką pa tir tį sie kiant 
tarp tau ti nio Lie tu vos moks lo kon ku ren
cin gu mo, veik lo se. D. Če bur nis – vie nas 
iš Ai ri jos lie tu vių ben druo me nės kū rė jų.

Pus lai di nin kių fi zi kos spe cia lis tas 
R.Gaška – pir mo sios pa sau ly je mo no 
g ra fi jos apie kie ta kū nį ap švie ti mą ben
dra au to ris. 1988 m. VU įgi jo fi zi kos ir 
ma te ma ti kos moks lų kan di da to laips nį, 
o 1996 m. Vei no vals ty bi nia me uni ver
si te te (JAV) ap gy nė elek tros in ži ne ri jos 
srities daktaro di ser ta ci ją. 1999 m. įkū rė 
elek tro ni nių tech no lo gi jų įmo nę ir jai iki 
šiol va do vau ja. Moks li nin kas ak ty viai 
ben dra dar biau ja su ko le go mis iš Lie tu
vos – už pus lai di nin kių stu di ją kar tu su 
ben dra au to riais 2008 m. ap do va no tas Lie
tu vos moks lo pre mi ja. R. Gaš ka įstei gė sti
pen di ją ge riau siems VU Fi zi kos fa kul te to 
ba ka lau ro dar bų au to riams, jis kas me ti nės 
VU Fi zi ko die nos šven tės rė mė jas.

AP Do vA no ji mAS BAl tuo Siuo SE 
rū muo SE

Šiek tiek ži nių iš moks li nin kų biog ra 
 fi jos.

Dr. V. Bar tu se vi čius ren gi nio da ly viams 
ir sve čiams pa sa ko jo apie sa vo ka ro pa bė
gė lio da lią. „Tam sią, bet šil tą 1941 m. rug
pjū čio vi du rio nak tį, zvim biant kul koms 
virš gal vų, iš ėjo me iš sa vo na mų netoli 
Bart nin kų (Vil ka viš kio r.) ir pa trau kė me 
Vo kie ti jos sie nos link, – pri si mi nė moks lo 
pre mi jos lau re a tas. – Ta da ne bu vo ga li ma 
nė nu tuok ti, kad pra ėjus dau giau kaip 
40 me tų – bū tent 1990 m. – vėl teks po 
ko jo mis pa jus ti Lie tu vos že mę, at vy kus 
jau vi sai „po niš kai“ – trau ki niu ir nie kam 
ne šau dant. Po ka rio Vo kie ti jo je gy ve nau 
kaip ir vi si ki ti pa bė gė liai – sto vyk lo se. 
Emig ruo ti (kaip dau ge lis) ne ga lė jo me, 

K. Sta liū nas L. A. Bie liaus kas
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nes tė vas sir go džio va. 1945 m. pra dė
jau lan ky ti lie tu viš ką pra džios mo kyk lą, 
o 1954 m. per žen giau Va sa rio 16osios 
gim na zi jos slenks tį. Vė liau vi sa ma no 
veik la su ko si Lie tu vių kul tū ros ins ti tu te. 
Lie tu viš kų kny gų už sie ny je iš vis ne bu vo, 
bet iš ei vi ja bu vo už si spy ru si žūt būt iš lik ti 
lie tu viais ir su vo kė, kad tam bū ti na kur ti 
iš ei vių kul tū rą. Kai skai čiuo ju sa vo nu
veik tus dar bus, ap tin ku, kad esu kur kas 
dau giau ga vęs iš Lie tu vos žmo nių, nei pats 
ga lė jau jiems duo ti. Be jų mo ra li nės pa ra
mos vi sos ma no veik los bū tų skur des nės 
ir men kes nės.“

Dr. R. Gaš ka gi mė ir au go Vil niu je: 
do mė jo si kraš to gy ve ni mu, mė go jū rą, dai
na vo, žai dė krep ši nį ir mo kė si VU, o nuo 
1992 m. gy ve na JAV. „Ten dar mo kiau si, 
vai kus auk lė jau miš riai – lie tu viš kai ir 
ame ri kie tiš kai. Ne nu trau kiau ry šių su ko
le go mis Lie tu vo je, – tei gė moks li nin kas, –  
ypač nuo 1997 m. vy ko la bai ak ty vus ir 
kū ry bin gas ben dra dar bia vi mas su VU. 
Moks li nin kai at va žiuo da vo dirb ti į ma no 
gru pę Niu jor ko vals ti jos po li tech ni kos 
ins ti tu te – nuo tri jų mė ne sių iki tre jų me tų. 
Pro fe si nia me gy ve ni me man la bai pa si se
kė – su ti kau itin daug ta len tin gų, darbš čių 
ir kū ry bin gai dirb ti sie kian čių žmo nių. Su 
il ga me čiu ver slo part ne riu (kar tu įkū rė me 
kom pa ni ją „Sen sor Elec tro nic Tech no lo
gy“) 2012 m. Bal tuo siuo se rū muo se bu vo
me ap do va no ti už smul kio jo ver slo plėt rą. 
Tie sa, smul ku sis ver slas JAV api brė žia mas 
kaip įmo nė, tu rin ti iki 500 dar buo to jų ar
ba iki 3 mlrd. do le rių me ti nių pa ja mų...“

Prof. L. A. Bie liaus kas – vie nin te lis 
iš pen kių moks lo pre mi jos lau re a tų gi
męs ne Lie tu vo je. „Ma no abu tė vai yra 
iš Lie tu vos. Jie su si ti ko Vo kie ti jo je ir aš 
ten gi miau, – pa sa ko jo pro fe so rius. – Vė
liau iš vy ko me į JAV, ten gi mė dar ke tu ri 
vai kai – esa me la bai di de lė šei ma. Veik lą 
pra dė jau 1994 m.: skai čiau pa skai tas 
stu den tams, kar tu su ko le go mis  ren giau 
psi cho lo gi jos tes tus ir kt. dar bus. Esu 
ka ro ve te ra nų li go ni nės psi cho lo gas ir 

Mi či ga no uni ver si te to (JAV) psi cho lo gi jos 
pro fe so rius. La biau siai man pa tin ka dirb ti 
su stu den tais. Se ku sa vo tė vo pė do mis: 
1974 m. jis at vy ko į Lie tu vą at nau jin ti 
psi cho lo gi jos moks lo – pri tai ky ti Va ka rų 
Eu ro pos psi cho lo gi jos moks lo lai mė ji mus. 
At kū rus ne pri klau so my bę gre ta psi cho
lo go veik los, PLB pir mi nin ko pa rei gų, 
ma no tė vas bu vo pre zi den to Al gir do My
ko lo Bra zaus ko pa ta rė ju. Dir bo ne tik su 
moks li nin kais, bet ir kon sul ta vo val džios 
pa rei gū nus, pa dė jo jiems nar plio ti įvai rias 
vals ty bi nės reikš mės pro ble mas...“

nE nu Sto ki tE klAu Si nė ti

Dr. D. Če bur nis at krei pė pre mi jų tei
ki mo ce re mo ni jos da ly vių dė me sį į tai, 
kad vi si žmo nės gims ta ir pra de da sa vo 
ke lią klau si nė da mi. „Al ber tas Einš tei nas 
pa sa kė: nie ka da ne nu sto ki te klau si nė ti – 
smal su mas eg zis tuo ja ne šiaip sau, – pa
brė žė fi zi kas. – Moks li nin kams tai yra vi so 
gy ve ni mo pras mė. Dar bū ti nos svei kos 
am bi ci jos, kad no rė tu me nu ste bin ti pa sau lį 
ir siek ti ge rų re zul ta tų. Li ki mas, o gal ir 
pa si rin ki mas lė mė, kad ma no moks li niu 
ob jek tu ta po at mos fe ros ae ro zo liai. Jie 
svar būs dviem as pek tais: pir ma, ken kia 
žmo gaus svei ka tai, bet, an tra, nau din gi 
kli ma tui, nes jį vė si na. Iš pa ly do vo jie 
ma to mi kaip mig la – ypač aiš kiai pa ste
bi ma virš jū ros pa vir šiaus, o virš že mės 
sau lė tą die ną jos ne ma ty tu me. At mos fe ros 
ae ro zo liai – moks las apie tai, ko ne re gi me. 
Ma no moks li nė kar je ra pra si dė jo Fi zi kos 
ins ti tu te, Prei los ty ri mų sto ty je, 1990 m., 
kai dar bu vau ket vir to kur so stu den tas. 
Po 11 me tų, iš va žia vęs į Ai ri ją, pa te kau į 
ki tą gar sią at mos fe ros už terš tu mo ty ri mų 
sto tį, įkur tą At lan to van de ny no pa kran tė
je. Sim bo liš ka ar ne, bet ma no pir ma sis 
moks li nis jū ri nių ae ro zo lių dar bas bu vo 
apie or ga ni nes me džia gas, ku rios for muo
ja si jū ros pu tos pa vi da lu – jū ros ae ro zo lis 
su si da ro lūž tant ban goms. Šie ty ri mai bu
vo pa skelb ti moks li nia me žur na le ir tur būt 

lė mė ma no to les nės veik los kryp tį. Nors 
tu ri me ant že mi nę sto tį, vis tiek kar tais rei
kia iš plauk ti į jū rą, ku rio je mil ži niš ki lai vai 
uos te per aud rą virs ta ma žo mis val te lė mis. 
Ki ta eks pe di ci ja ma ne nu tren kė į prie šin gą 
pus ru tu lio pu sę – ne to li An tark ti dos kran
tų. Sun kų pen kių sa vai čių dar bą at pir ko 
ne ei li niai vaiz dai, įspū din gi led kal niai 
ir kt. Tai gi ten ka da ly vau ti tik rai įdo mio se 
eks pe di ci jo se...“ 

Moks lo pre mi jos lau re a tas prof. K. Sta
liū nas ren gi nio da ly vius ste bi no nuo vei do 
ne nyks tan čia šyp se na ir ori gi na liais sam
pro ta vi mais, ku rie ne vi sai tel pa į biog ra 
 fi jos są vo ką. „Maž daug prieš 30 me tų 
vi siš kai at si tik ti nai da ly va vau pa na šia me 
ren gi ny je, klau siau si lau re a tų pa sa ko ji
mų ir mąs čiau: na, ka da jie baigs, lau kia 
pa ruoš tas fur še tas, auš ta sriu ba, grei čiau 
grei čiau... – juo ka vo Ka ta lo ni jos uni ver si
te to pro fe so rius. – Ta da pa si ža dė jau: jei gu 
ma no gy ve ni me pa si tai kys pro ga kal bė ti 
pa na šia me ren gi ny je, daug neš ne kė siu, 
pa sa ky siu tik tai, kas bū ti na. Jo kių il gų 
kal bų! Tai gi la bai trum pai, kas bū ti na, 
nes pa ža dus rei kia te sė ti.“ Lai ky da ma sis 
žo džio K. Sta liū nas tik pa dė ko jo moks li
nių dar bų va do vams, ko le goms, straips nių 
ben dra au to riams, žmo nėms, ku rie jį no mi
na vo šiai pre mi jai, to kias re ko men da ci jas 
pa ra šiu siems re cen zen tams, kad bu vo ne
įma no ma ne skir ti jam šio ap do va no ji mo...

Pa sau lio lie tu vių ben druo me nės, vie ni
jan čios 43 ša lis, var du moks lo pre mi jos 
lau re a tus svei ki no jos vi ce pir mi nin kas 
RolandasŽalnierius. Jis vi siems dė ko jo 
už ne įkai no ja mą in dė lį į lie tu vy bės iš
sau go ji mą. Vi ce pir mi nin kas kiek vie nam 
moks lo pre mi jos lau re a tui per skai tė ir 
įtei kė PLB svei ki ni mą. 

Ap do va no ji mų ce re mo ni ją pa puo šė ir 
lau re a tų bei da ly vių nuo tai ką skaid ri no 
pu čia mų jų mu zi kos in stru men tų an sam
blio „Sos ti nės va rio kvin te tas“ me lo di jos. 

JuozasŽINELIS

V. Bar tu se vi čius D. Če bur nis R. Gaš ka 
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vAi kAS šiAn DiE noS PA SAu ly jE

Gy ve ni mo tem pas bei di dė jan tys in
for ma ci jos srau tai di di na įtam pą ir ypač 
ne igia mai vei kia vai kus. Net Skan di na
vi jo je, ku ri pa pras tai api bū di na ma kaip 
ge ro vės kraš tas, fik suo ja ma vis dau giau 
trau mų, fizinio bei emo ci nio smur to at
ve jų šei mo se ir už jų ri bų. Kas ket vir tas 
vai kas pa sau ly je pri ski ria mas įvai rioms 
ri zi kos gru pėms. Ne tik Lie tu vo je, bet 
ir dau ge ly je iš si vys čiu sių ša lių tė vai su 
sa vo at ža lo mis pra lei džia vis ma žiau lai
ko, to dėl vis dau giau ti ki ma si iš ug dy mo 
ins ti tu ci jų. UNI CEF ty ri mas at sklei dė, 
kad lie tu viai sa vo vai kams ski ria 7 mi
nu tes per pa rą, o Lie tu vos moks li nin kų 
ty ri mai ro do, kad dau gu ma vai kų, kaip 
ir jų tė vų, šalyje jau čia si ne lai min gi. Ką 
tu ri me pa da ry ti, kad mū sų vai kai būtų lai
min gi? Vi suo me nė je vy rau ja įsi ti ki ni mas, 
kad ke lias į lai mę ir sėk mę yra pi ni gai 
bei aka de mi niai pa sie ki mai. Ta čiau, kaip 
ro do lai mės in dek so ma ta vi mai, te ori niai 
ty ri mai ir mū sų auk lė ti nių sa vi jau ta ug
dy mo ins ti tu ci jo se, lai mė ne pri klau so nuo 
ša lies eko no mi nės si tu a ci jos, nors tu rė tų 
tie sio giai da ry ti įta ką vai kų sėk mei. Lai
mės in dek są le mia fi zi nė ir psi cho lo gi nė 
žmo gaus ge ro vė – pir miau sia svei ka ta ir 
šei ma, ar ti miau sia ap lin ka. Iš da lies šias 
pro ble mas vi suo me nė je tu rė tų spręs ti 
so cia li nis pe da go gas – jau niau sias pro fe
sio na las Lie tu vo je, sie kian tis sis te mi nio 
po žiū rio ir taip va di na mos dau gia funk cės 
te ra pi jos, ku ri sėk min gai tai ko ma Nor ve
gi jo je, Šve di jo je, Da ni jo je, die gia ma ir 
ki to se pa sau lio ša ly se. 

ko dėl ne lai min gi mū sų vai kai?
So ciA li nio PE DA Go Go vAiD muo

So cia li nis pe da go gas sie kia pa dė ti 
vai kams, jų šei moms, jau ni mui bei su au
gu sie siems ge riau pri si tai ky ti vi suo me
nė je, ben druo me nė je, švie ti mo ar glo bos 
įstai go je ir kt., ra cio na liau iš nau do ti vi sas 
tei kia mas ga li my bes la vin tis ir mo ky tis. 
Bū si mie ji so cia li niai pe da go gai mo ko si 
po zi ty vio sios so cia li za ci jos bei ak ty vios 
įtrauk ties, stu di jų me tu vyk do kon kre čius 
pro jek tus, ku ria sa vi tus pro duk tus, so cia
li nius ver slus, mo ko si nau do ti so cia li nės 
part ne rys tės si ner gi ją, ne tra di ci nes ap
lin kas ir kt. Bū tent to dėl ben druo me nių 
ly de riai daž nai ren ka si so cia li nės pe da
go gi kos stu di jas Lie tu vos edu ko lo gi jos 
uni ver si te te.

So cia li niai pe da go gai yra gy vo sios edu
ka ci jos, tra di ci jos ir part ne rys tės pir mei
viai Lie tu vo je. Vi si dau gia funk ciai cen trai, 
kai mų, mies te lių ben druo me nės, mu zie jai, 
di de lė da lis kai mo so dy bų su ma niai puo
se lė ja et ni nę kul tū rą, gy vą ją tra di ci ją – 
įtrau kia vai kus bei vi sus ben druo me nės 
na rius. Pui kus to pa vyz dys – „Be epart“ 
(liet. „būk da li mi“, „bi čių me nas“ ar ba 
„tal ka“) vie šo ji įstai ga, įkū ru si me no 
dirb tu ves kaip vi suo me nės trau kos cen trą 
Pi lai tės mik ro ra jo ne, Vil niu je. So cia li nė 
pe da go gi ka – tai gy vo ji edu ka ci ja, ge ban ti 
at ras ti bei su jung ti mo der nias ir ma din gas 
kryp tis vi sa me pa sau ly je, to dėl da bar pa
lan kus me tas pa si nau do ti jų pa tir ti mi ir 
įtrauk ti į mū sų mo kyk las dau giau prak ti
niųkū ry bi nių bei ver ty bė mis grin džia mų 
veik lų, et ni nės veik los sim bo lių ir so cia
li nių in dust ri jų me to dų. 

So ciA li nėS in DuSt ri joS

So cia li nės in dust ri jos – tai nau jų so cia
li nių ir kū ry bi nių idė jų vys ty mas, me to dų 
bei prak ti kų iš ki tų sek to rių per kė li mas ir 
įgy ven di ni mas, as mens bei ben druo me nės 
ge ro vės sie kis. So cia li nių in dust ri jų re zul
ta tas – nau ji, ne tra di ci niai spren di mai. Jų 
rai dą ska ti na in for ma ci nių tech no lo gi jų, 
ža lio sios fi lo so fi jos, su ma nio sios edu ka ci
jos ir at sa kin go ver slo plėt ra bei pa si kei tęs 
įta kos ba lan sas pa vie nio as mens (var to to
jo) ir ben druo me nės nau dai. Dar Vac la vas 

Ha ve las pa brė žė, kad, kai tik už si i ma 
val džios pos tus, po li ti kai pra ran da no rą 
stip rin ti pi lie ti nę vals ty bę. Tad su ma nio
sios edu ka ci jos sėk mės is to ri jos ska ti na 
gy vo sios edu ka ci jos sklai dą, in teg ra ci ją į 
na tū ra lią ir es mi nę ug dy mo bei so cia li nių 
ins ti tu ci jų, ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų 
bū tį, kei čia stu di jas ir mo kyk las. Vi sus ra
gi na me at ras ti sa vo as me ny bės ga bu mus ir 
ieš ko ti kiek vie no re gio no, ra jo no ar mies
te lio iš ma nu mo ir sa vi tu mo, rem tis vie tos 
gy ven to jų ta len tais bei juos puo se lė ti. 

Dar stu di jų me tu ska ti na me stu den
tus gi lin tis į sėk mės at ve jus, mo ky tis 
so cia li nės part ne rys tės, at ras ti kul tū ros 
dar buo to jus, ži niuo nius, pa sa ko rius, tra
di ci nes šven tes ir ori gi na lius fes ti va lius. 
Svar bu, kad į gy vą jį edu ka ci jos pro ce są 
įsi trauk tų ne tik ug dy ti niai, bet ir jų tė vai, 
ver sli nin kai, ūki nin kai ir ben druo me nės. 
Suo mi jos švie tė jai sa vo sėk mę iš da lies 
įro do vis pla čiau tai ky da mi so cia li nės 
part ne rys tės prin ci pus su pri va čiu, moks
lo ir ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų (NVO)  
sek to riais.

Ben dra dar bia vi mas, so cia li nė part ne
rys tė su tei kia stip rų sa vas ties su pra ti mą, 
ben druo me ni nės veik los ko ky bę ir ge ro
vę. Tad su ma nio jo je edu ka ci jo je tu ri me 
iš nau do ti vi sas ge ro sios kai my nys tės, 
tal kų, ben druo me ni nės kul tū ros tra di ci jas.

norvEGijoS PAtirtiS

Lietuvos švietimo, socialinių, vaiko tei 
sių ir NVO atstovai jau an trą kar tą lan kė
si Nor ve gi jo je, su si pa ži no su ge rą ja šios 
ša lies ins ti tu ci jų pa tir ti mi ir pa ma tė, kaip 
jiems se ka si glo bo ti bei ug dy ti so cia liai 
pa žeis tus vai kus, kur ti ir ap sau go ti ver
ty bes. Pro gra ma pa reng ta NVO vai kų 
kon fe de ra ci jos ir tarp tau ti nio „Ži bu rio“ 
fon do jė go mis. 

Sta žuo tė je su si ti ko me su vie nu ge riau
sių Nor ve gi jo je vei kian čios ben druo
me ni nės ins ti tu ci jos, dir ban čios pagal 
dau gia funk cį prin ci pą su pro ble miš ko 
el ge sio pa aug liais, va do vu Cla e su Ho y
lan du ir pro jek to part ne riais „Stif tel sen 
Klok kergården“ (ins ti tu ci ja, dir ban ti su 
pri klau so my bių tu rin čiais jau nuo liais) 

kaip ro do lai mės 
in dek so ma ta vi mai, 

lai mė ne pri klau so nuo 
ša lies eko no mi nės 

si tu a ci jos.

So cia li nė pe da go gi ka – tai gy vo ji edu ka ci ja, ge ban ti 
at ras ti bei su jung ti mo der nias ir ma din gas kryp tis 

vi sa me pa sau ly je, to dėl da bar pa lan kus me tas 
pa si nau do ti jų pa tir ti mi.
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bei lie tu vių ben druo me ne Os le. Dau gia
funk cės sis te mi nės glo bos mo de lį pa siū lė 
„El ge sio cen tras“ (norv. „Ter je Og den“), 
pa siū ly mą rė mė Nor ve gi jos šei mos rei ka lų 
mi nis te ri ja, o nuo 2003 m. jį tai ko Šve di ja 
bei Da ni ja. Pa vy džiai ap žiū rė jo me kai
my nų įreng tas ins ti tu ci jas sun kaus li ki mo 
vai kams, skai čia vo me kaš tus, ku rie iš lei
džia mi jų ge ro vei (glo bo ja mo ug dy ti nio 
in teg ra ci ja at ra mi nė je šei mo je Nor ve gi jai 
kai nuo ja apie 300 eu rų, o „Mul ti funC“ ir 
ki to se ins ti tu ci jo se šios iš lai dos ge ro kai 
di des nės, nes ug do mi vai kai su rimtesnė
mis trau mo mis). „Mul ti funC“ cen tre su 6 
vai kais dir ba dvy li ka pro fe sio na lų: so cia
li niai pe da go gai, psi cho lo gai, pe da go gai 
kon sul tan tai. 

Džiau gia mės pui kia part ne rys te tarp 
ug dy mo įstai gų, NVO, ben druo me nių ir 
moks lo ins ti tu ci jų. Pa sak Os lo lie tu vių 
ben druo me nės (OLB) pir mi nin kės Li nos 
Bal tru ko nie nės, lie tu vių ben druo me nė yra 
tre čia pa gal dy dį, ją su da ro 35 540 as me nų 
(2014 m.), 12 lie tu viš kų mo kyk lų (apie 
tai ra šė me „Švie ti mo nau jie nų“ 2015 m. 
Nr. 11). OLB – Nor ve gi jos lie tu vių ben
druo me nių ta ry bos na rė, ren gian ti nor ve gų 
kal bos prak ti ku mą tė vams / ma moms. 
„Fi zi nių baus mių drau di mas Nor ve gi jo je 
gy vuo ja jau se niai, jau dvi kar tos už au go 
be „ber ži nės ko šės“. Da bar nor ve gai yra 
la bai pa klus nūs įsta ty mams, ger bia nu sta
ty tą ir šiuo me tu ga lio jan čią tvar ką“, – ti
ki no L. Bal tru ko nie nė.

Po zi ty vio ji So ciA li zA ci jA

Po zi ty vio ji so cia li za ci ja – vai kys tė je 
pra si de dan tis pro ce sas, kai as muo, iš
mo kęs vi suo me nės nor mų, dės nių ir gy
ve ni mo bū do, tam pa bran džiu jos na riu. 
Po zi ty vio ji so cia li za ci ja yra bū ti na ben
druo me nės gy va vi mo są ly ga, ta čiau san
ty ki nė skur do ri ba nė ra pa grįs ta gy ven to jų 

var to ji mo nor ma ty vais ir ne vi siš kai aiš ku, 
ar šis dy dis už tek ti nai ten ki na in di vi do 
po rei kius. Tai gal būt ne ak tu a lu dau ge liui 
iš si vys čiu sių ES ša lių, ku rių skur do ri zi kos 
ri ba bent du ar net tris kar tus aukš tes nė nei 
Lie tu vo je, ta čiau mums (kaip ir Lat vi jai, 
Veng ri jai bei kai ku rioms ki toms ES ša
lims) šis klau si mas yra vi siš kai pa grįs tas. 
Nuo 2010 m. Lie tu vo je vei kian čiai Ne si
mo kan čių vai kų ir mo kyk los ne lan kan čių 
mo ki nių in for ma ci nei sis te mai (NE MIS) 
trūks ta sis te mi nio po žiū rio į anks ty vo jo 
pa si trau ki mo ste bė se ną, taip pat rei kė tų 
su jung ti pa gal bos pa slau gas bei skir tin
guo se sek to riuo se dir ban čių pro fe sio na lų 
ge bė ji mus.

Pro BlE moS ir jų SPrEn Di mo 
Bū DAi

Jei so cia li niai ver slai bū tų ku ria mi spar
čiau ir in teg ruo tų švie ti mo bei so cia li nį 
sek to rių, moks lą ir ne vy riau sy bi nes or
ga ni za ci jas, ga lė tu me pa siek ti ge res nius 
re zul ta tus. So cia li nį ver slą pa žan gio se 
pa sau lio vals ty bė se vyk do ir pel no sie
kian čios įmo nės, ir NVO. Lie tu vo je, ne
sant tin ka mų ska ti ni mo įran kių, di dži ą ją 
so cia li nių pro ble mų da lį spren džia vals
ty bė, tačiau šie spren di mai nė ra pa kan
ka mai efek ty vūs. Ne for ma lio jo ug dy mo 
įstai gų tin klas ypač re tas kai mo vie to vė se, 
ku r veik lo se da ly vau ja du kar tus ma žiau 
vai kų nei mies te. Mažinant anks ti iš švie
ti mo sis te mos pa si trau ku sių ir ben dro jo 
ug dy mo pro gra mų ne bai gu sių as me nų 
skai čių pri si dė tų pre ven ci nių, in ter ven
ci nių ir kom pen sa ci nių prie mo nių vyk
dy mas, ap iman tis ati tin ka mus švie ti mo  
sek to rius. 

Trūks ta sa vi val dy bių ini cia ty vos ir 
pa stan gų dirb ti su ri zi kos šei mo mis bei 
vai kais, ku riems pa skir tos vi du ti nės prie
žiū ros prie mo nės. Tei sės ak tais ne įtei

sin tas ho lis ti nis po žiū ris ir at sa ko my bė 
už vai ką, funk ci jų pa si da li ji mą, kai jis 
su grįž ta į ben druo me nę pa si bai gus vi du
ti nės prie žiū ros ter mi nui. Trūks ta iš tek lių 
(tiek žmo giš kų jų, tiek ma te ria li nių) dirb ti 
su ar ti miau sia vai ko ap lin ka tam, kad ji 
pa dė tų pa lai ky ti pro so cia lius įgū džius ir 
pri si tai ky ti. Mū sų stu den tų, dės ty to jų, 
alum nų ir ki tų pro fe sio na lų ku ria mos 
sėk mės is to ri jos ska ti na gy vo sios edu ka
ci jos sklai dą. Kaip jau mi nė ta, tik at vi ras 
ben dra dar bia vi mas, so cia li nė part ne rys tė 
su tei kia stip rų sa vas ties su pra ti mą, ben
druo me ni nės veik los ko ky bę ir ge ro vę. 
Part ne rys tes daž niau siai padeda įgy ven 
 di nti na tū ra liai su pran ta mas ben druo me
nės po rei kis pa dė ti vie nas ki tam, taip pat 
ga li bū ti su da ro mi ko mi te tai, ko mi si jos, 
dar bo gru pės, te mi niai tin klai. 

So cia li nės ap sau gos mi nis te ri ja ku ria 
ben druo me nės cen trus, ku riuo se ga li 
bū ti su tei kia ma kom plek si nė pa gal ba šei
moms, o Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
(ŠMM) įstei gė dau gia funk cius cen trus, 
ta čiau tiks lą pa siek si me tik ta da, kai veik
si me pagal dau gia funk cį prin ci pą: su vie
ny si me mi nis te ri jų, moks lo ins ti tu ci jų ir 
NVO pa stan gas. ŠMM pa reng ta ana li zė 
„Vai kų edu ka ci ja va sa rą“ pa tvir ti na, kad 
ma žė ja ne tik va sa ros edu ka ci nių pro gra
mų da ly vių skai čius, bet ir šioms pro gra
moms bei vie nam vai kui ski ria mos lė šos. 
Ieš ko me at sa ky mo, ko dėl ir nuo ka da, 
ci tuo jant Ro ber to Put na mo žo džius, „ne
tur tin gi vai kai ta po ne be mū sų vai kais ir 
me tų me tais ne tu ri ga li my bės ko ky biš kai 
pail sė ti“. Spren džiant sis te mi nes vai ko ir 
šei mos ge ro vės pro ble mas ver tė tų su si
vie ny ti ir įsteig ti ben drą so cia li nio ver slo 
plat for mą, ana li zuo ti bei tai ky ti nau jus 
so cia li nio ver slo in stru men tus ir įtrauk ti 
uni ver si te tų moks li nin kus.

Prof. dr. GiedrėKVIESKIENĖ

„Beepart“ kūrybinės dirbtuvės Vilniuje
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Susipažinkime

Kaip se kė si mo kyk lai pra ėju siais me tais?
L.B. Pa lan gos Vla do Jur gu čio pa grin

di nei mo kyk lai pra ėję me tai bu vo kū ry
bin gi, sėk min gi, ku pi ni nau jų pa tir čių ir 
idė jų. At si žvel giant į mo ki nių ir jų tė vų 
po rei kius, ne for ma lia jam švie ti mui, mo
ki nių sa vi raiš kos ug dy mui skir tos vi sos 
ug dy mo pla ne nu ma ty tos va lan dos. Įkur ti 
šach ma ti nin kų ir jau nų jų žur na lis tų bū re
liai, at nau jin ta mo kyk los ma te ria li nė ba zė, 
iš plė to ta me ni nė ir spor ti nė veik la, įsi gy tos 
grin dų rie du lio prie mo nės. Is to ri jos mo
ky to jos me to di nin kės Lo re tos Sto nie nės 
ini cia ty va – tur ti na ma mo kyk los mu zie
jaus eks po zi ci ja. Įstai go je įkur ta „Ak ty vi 
kla sė“, at nau ji na ma kom piu te ri nė įran ga, 

Apie mo ky mą si per žais mę, 
3D spaus din tu vą ir tė vų dai ly raš tį
Yra mo kyk lų, ku rių „Švie ti mo nau jie nos“ nie ka da ne kal bi no ir ku rios nie ka da mums 

ne ra šė. Pa klau si te, ko dėl? At sa ky mo mes ne ži no me. Gal būt joms pa tin ka dirb ti ty liai. 
Kaip ten be bū tų, ta čiau šiuos me tus „Švie ti mo nau jie nos“ pra de da už pil dy da mos spra gą. 
Pir ma sis po kal bis – Pa lan gos Vla do Jur gu čio pa grin di nė je mo kyk lo je, ku ri per nai 
vyk dė net pen kias mo ki nių sa vi raiš kos pro gra mas, fi nan suo ja mas Pa lan gos mies to 
sa vi val dy bės: „Ma te ma ti ka eks tre ma liai“ (ma te ma ti kos ir kū no kul tū ros in teg ra ci ja), 
„Ka lė di niai skai ty mai“ (vo kie čių, ru sų, pran cū zų kal bo mis de kla muo ja mų ei lė raš čių kon
kur sas), „Spor to įkvėp ti“, pre ven ci nė pro gra ma „Avi lys“, „Skait me ni nis ki nas. Pro jek tas: 
Ma no mo kyk la“. Veik lo se da ly va vo ne tik Pa lan gos mies to, bet ir Kre tin gos, Klai pė dos 
mies tų bei ra jo nų mo kyk los. Mo ki nių sa vi raiš kos pro gra mos „Ma te ma ti ka eks tre ma liai“ 
ir „Ka lė di niai skai ty mai“ vyk do mos kar tu su Vo kie ti jos Ber ge no mies to re gio ni ne mo kyk la 
„Am Grünen Berg“. Šių įstai gų drau gys tė tę sia si jau ket vir tus me tus. 

Tai gi, kal bi na me mo kyk los di rek to rę Lai mu tę BE NE TIE NĘ (L. B.) ir jos pa va duo to ją 
ug dy mui Sau lę PAU LI KIE NĘ (S. P.).

mo ky to jai ve da at vi ras veik las, edu ka ci nes 
in teg ruo tas pa mo kas už mo kyk los ri bų, 
ne tra di ci nė je ap lin ko je: Klai pė dos laik ro
džių mu zie ju je; dai lės ir tech no lo gi jų pa
mo ka „Kar pi niai“ tre čių kla sių mo ki niams 
vy ko Pa lan gos mies to sa vi val dy bės vie šo
jo je bib lio te ko je; lie tu vių kal bos mo ky to ja 
me to di nin kė Lo re ta Ku lie nė or ga ni za vo 
edu ka ci nępa žin ti nękul tū ri nę veik lą „Že
mai ti jos et no kul tū ri nis pa vel das“ penk tų 
kla sių vai kams; kū no kul tū ros mo ky to ja 
me to di nin kė Tat ja na Stan ke vi čie nė kar tu 
su Pa lan gos po li ci jos ko mi sa ria to pa rei
gū nais įgy ven di no edu ka ci nį pro jek tą 
„Dvi ra čiais į svei ka tos ša lį“; pra di nio ug
dy mo mo ky to jos me to di nin kės Dan guo lė  

Jan čie nė, Ri ma Kon tri mai tė ir vyr. mo ky
to ja Lo re ta Dum čie nė vyk dė edu ka ci nę
pa žin ti nę veik lą Pa lan gos gin ta ro mu zie
ju je ir t. t. Mu zi kos mo ky to jos eks per tės 
Dia nos Ber žans kie nės ir ne for ma lio jo 
švie ti mo (šo kių) mo ky to jos eks per tės Bi
ru tės Gi ka rie nės pa stan go mis pa siek ti 
lai mė ji mai ne tik res pub li ki niuose, bet ir 
tarp tau ti niuose kon kur suo se.

Be to, jau ta po tra di ci ja rengti „Dai laus 
raš to“ kon kur są, ku ria me da ly vau ja ne tik 
mo ki niai, bet ir jų tė vai. 

Pa pa sa koki te apie mo kytojus.
S.P. Pa lan gos Vla do Jur gu čio pa grin

di nės mo kyk los mo ky to jai – tai darbš čių, 
kū ry bin gų, vi sa da vie nas ki tam pa si ren
gu sių pa dė ti pe da go gų ko man da. Ku riant 
ne for ma lio jo švie ti mo, pa si ren ka mų jų 
da ly kų pro gra mas, ver ti nant ug dy mo re
zul ta tus, svar bus vi sų na rių pa si ren gi mas 
pri si im ti at sa ko my bę už sa vo dar bo ypa
tu mus, sėk mes ir klai das. Ži no da mi vie nas 
ki to po žiū rį į tam tik rus klau si mus, veik los 
sti lių, nau do ja mus me to dus, t. y. tiks lią 
pra di nę in for ma ci ją, priimame tei sin gus ir 
ra cio na lius spren di mus, pasiekiame ge rus 
mo ki nių ug dy mo si re zul ta tus. Džiu gi na 
stan dar ti zuo tų tes tų įver ti ni mai. 

Mū sų mo kyk los pe da go gų ko man dos 
na riai ver ti na kiek vie no as me ni nę ir da
ly ki nę kom pe ten ci ją, įsi klau so ir vie nas iš 
ki to mo ko si. Ko lek ty ve vy rau ja pa gar ba ir 
su si klau sy mas, itin ma ža pe da go gų kai ta.  
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Rei kia pri pa žin ti, kad ko man di nia me dar
be ne iš ven gia ma klai dų, ta čiau vi si jos 
na riai ge ba ra cio na liai pri im ti trū ku mus, 
pri pa žin ti sa vo ir ki tų ne sėk mes. Toks po
žiū ris at ve ria ke lius kū ry biš ku mui.

Ko ti ki ma si mo kyk lo je iš STE AM ug dy mo ge
ro sios prak ti kos?
L.B. STE AM – skir tin gų moks lų ži nių 

pri tai ky mas, jų in teg ra ci ja ir prak ti ka. Tai 
mo ky ma sis per žais mę, re a lių da ly kų iš
ban dy mą. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
STE AM kon cep ci jo je nu ma tė to bu lin ti 
šios sri ties mo ky to jų kom pe ten ci jas, to dėl 
or ga ni zuo tos ne tik pe da go gų sta žuo tės į 
ša lis, ku rio se pa si tei si no į STE AM orien
tuo tas ug dy mas, bet ir va sa ros kur sai. Il ga
lai kė je sta žuo tė je „For ma lus ir ne for ma lus 
in for ma ci nių tech no lo gi jų in teg ra vi mas 
į ug dy mo pro ce są“ Olan di jo je da ly va vo 
in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jas 
me to di nin kas, skait me ni nių ug dy mo prie
mo nių nau do ji mo kon sul tan tas Os val das 
Va liu kas. Trum pa lai kė se, vie nos sa vai tės, 
sta žuo tė se STE AM te ma ti ka Švei ca ri jo je 
da ly va vo fi zi kos mo ky to ja me to di nin kė 
S. Pau li kie nė, Olan di jo je – bio lo gi jos mo
ky to ja me to di nin kė El vy ra Ži lie nė, An gli
jo je – ma te ma ti kos mo ky to ja me to di nin kė 
In gri da Šlei nie nė. Api ben dri nus par si vež tą 
pa tir tį, mo kyk lo je pa siū ly ta nau ja veik la – 
STE AM pro jek tas. Per va sa ros atos to gas 
mo ky to jai kė lė kva li fi ka ci ją se mi na ruo se, 
da ly va vo pe da go gams skir tuo se STE AM 
va sa ros kur suo se Vil niu je „Mo ki nių pa 
 sie ki mų ge ri ni mas: STE AM iš šū kiai Lie
tu vos mo kyk lai“. Pa si sė mę pa tir ties šiais 
moks lo me tais jie mo ki niams pa siū lė nau
jus pa si ren ka muo sius da ly kus: fi nan si nis 
raš tin gu mas (1–5 kl.), lo gi ka (6 kl.), kom
piu te ri nis di zai nas (7 kl.), eks pe ri men ti nė 
che mi ja (8 kl.); ne for ma lio jo švie ti mo 
už si ė mi mus: „Jau nie ji ty rė jai“ (5–10 kl.), 
„3D pa sau lis“ (5–10 kl.) ir kt.

Po pu lia rin da mi tiks liuo sius ir gam tos 
moks lus mo ky to jai jau spė jo suor ga ni zuo ti 

ne ma žai pa mo kų ne for ma lio je ap lin ko je 
ne tik Pa lan go je. Ket vir tų kla sių mo ki niai 
ap lan kė Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni
nės Reu ma to lo gi jos sky rių ir su si pa ži no su 
gy dy to jo reu ma to lo go pro fe si ja, ke lia vo į 
Lie tu vos ban ko Pi ni gų mu zie jų Vil niu je, 
jiems vy ko in teg ruo ta fi zi kos, is to ri jos, 
lie tu vių kal bos ir dai lės veik la „Lai ko 
skai čia vi mas nuo se niau sių die nų iki šių 
die nų“. Fi nan si nio raš tin gu mo pa mo ko se 
lan kė si ban ko „Swed bank“ Pa lan gos fi lia
lo val dy to ja Re na ta Mic kū nie nė. STE AM 
dar bo gru pė mo ki niams yra nu ma čiu si ir 
dau giau veik lų.

Be to, nuo lat vyk do ma STE AM da ly kų 
ug dy mo ko ky bės ste bė se na, įgy ven di
na mos ži nių ir ge bė ji mų pa tik ros, or ga
ni zuo ja mi ži nių ir ge bė ji mų kon kur sai, 
olim pia dos. Pla nuo ja mos mo ki nių, tė vų, 
mo ky to jų an ke ti nės ap klau sos, ku rios pa
dės ap si spręs ti, ar ei na me tei sin gu ke liu.

Pa pa sa ko ki te apie STE AM ko man dą...
L. B. Ją su da ro ini cia ty vūs, nuo lat 

nau jo vių ieš kan tys mo ky to jai. Gru pei 
va do vau ja fi zi kos mo ky to ja me to di nin kė 
S. Pau li kie nė, ko man dos na riai: bio lo
gi jos mo ky to ja me to di nin kė E. Ži lie nė, 
che mi jos mo ky to ja me to di nin kė Al ma 
Strič kai tė, ma te ma ti kos mo ky to ja me to di
nin kė I. Šlei nie nė, in for ma ci nių tech no lo
gi jų mo ky to jas me to di nin kas O. Va liu kas, 
tech nolo gi jų mo ky to ja me to di nin kė Jo lan
ta Čės nie nė, dai lės vy res nio ji mo ky to ja 
Ra mu nė Grikš tai tė. Jiems svar bu – me nai, 
di zai nas, lanks tus mo ki nių mąs ty mas, 
kū rybiš ku mas ir drą sus pro ble mų spren
di mas. 

Ko man dos na riai pe ri odiš kai vyks ta į 
kva li fi ka ci jos kė li mo kur sus ir se mi na
rus. Me tų pa bai go je jie da ly va vo Kau no 
tech no lo gi jos uni ver si te to So cia li nių, 
hu ma ni ta ri nių moks lų ir me nų fa kul te te 
vy ku sio se Ug dy mo plė to tės cen tro įgy
ven di na mo Eu ro pos Ko mi si jos Mo ky mo si 
vi są gy ve ni mą pro gra mos tarp tau ti nio 

pro jek to MARCH (angl. Ma ke Scien ce 
Re al in Scho ols) kū ry bi nė se dirb tu vė se 
„STE AM ug dy mo ge ro sios prak ti kos“. 
Tiks las – su pa žin din ti STE AM mo kyk lų 
tin klo da ly vius su tarp tau ti niuo se pro jek
tuo se iš ban dy to mis ge ro sio mis prak ti ko
mis. Pro gra mo je da ly va vu sios mo kyk lų 
ko man dos iš Pa lan gos, Klai pė dos, Aly taus 
ir Kau no ap ta rė dvi de šimt prak ti kos pa
vyz džių, dis ku ta vo apie jų pri tai ky mo ir 
iš ban dy mo ga li my bes STE AM ug dy mo 
pro ce se. Par si vež ta ge ro ji pa tir tis pa teik ta 
mo kyk los pe da go gams, nu ma ty ti bū dai, 
kaip vi sa tai įgy ven din ti.

STE AM da ly kų pa grin das – ak ty vus 
ir prak ti ka grįs tas mo ky mas. At kreip tas 
dė me sys ir į tri ma tį (3D) mo de lia vi mą. 
In for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jo me
to di nin ko O. Va liu ko ini cia ty va, pa de dant 
ug dy ti nių tė vams, mo kyk la įsi gi jo 3D 
spaus din tu vą. Taip mo ki niams su da ry tos 
ga li my bės prak tiš kai įgy ven din ti sa vo 
kū ry bi nius pro jek tus.

STE AM gru pės ini cia ty va per nai mū sų 
mo kyk los auk lė ti niai da ly va vo edu ka
ci nė je pa ro do je „Mo kyk la 2015“. Čia 
„At ra di mų la bo ra to ri jo se“ vy ko prak ti nės 
veik los: mo ki niai da ly va vo „Avia mo de lių 
la bo ra to ri jo je“ ir „Is to ri jos ir me nų la bo
ra to ri jo je“. Jie ga lė jo pa tys pa si ga min ti 
avia mo de lius ir su si pa žin ti su se nų daik tų 
is to ri jo mis. Be to, pa ro do je ap žiū rė jo sten
dus, ku riuo se bu vo pri sta to mos mo ky mo 
nau jo vės, ro do mos al ter na ty vios ir tra di
ci nės ug dy mo me to di kos, prie mo nės bei 
nau ji ug dy mo pro jek tai. O štai bio lo gi jos 
mo ky to ja me to di nin kė E. Ži lie nė pa siū lė 
suor ga ni zuo ti mo ki niams iš vy ką į Vil
niaus uni ver si te to Kvan ti nės elek tro ni kos 
ka ted rą ir La ze ri nių ty ri mų cen trą. Čia 
prof. Val das Si rut kai tis pri sta tė Kvan ti
nės elek tro ni kos ka ted rą ir jos moks li nių 
ty ri mų in fra struk tū rą. Mo ki nius sudo mi no 
la ze ri nių ele men tų pa nau do ji mas ir la ze ri
nis me džia gų mik ro ap dir bi mas.

7b kla sė je vyko integruotos infor
macinių technologijų irmatematikos
pamokos „Statistika“. Už si ė mi muo se 
mo ki niai, pa de da mi in for ma ci nių tech no
lo gi jų mo ky to jo me to di nin ko O. Va liu ko 
ir ma te ma ti kos mo ky to jos me to di nin kės 
I. Šlei nie nės, nau do da mie si pa teik tais 
sta tis ti niais duo me ni mis bei skai čiuok le 
„Mic ro soft Ex cel“, mo kė si pa teik ti duo
me nis len te lė je, diag ra ma, ap skai čiuo ti 
im ties vi dur kį ir t. t.

Ar yra veik lų, dar bų, ku riuos šiais me tais ga lė
tu mė te įvar dy ti kaip svar biau sius?
S.P.Ma no me, kad di džiau sias šių me

tų iš šū kis – to les nis STE AM ug dy mas ir 
pro jek to „Mo ki nių aka de mi nių ge bė ji mų 
at pa ži ni mo ir jų ug dy mo ko ky bės plėt ra“ 
vyk dy mas, ge ro sios pa tir ties sklai da.

Dė ko ja me.
ZinaRIMGAILIENĖ
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Per nai mo kyk la šven tė 50ties me tų ju
bi lie jų – tai ro do di džiu lę pa tir tį. Iš pra džių 
įstaiga va di no si Vai kų mu zi kos mo kyk la ir 
bu vo įsi kū ru si Jo niš kio 2osios vi du ri nės 
mo kyk los pa tal po se. 1988 m. jo je įsteig tas 
dai lės sky rius, o dar po me tų – Jo niš kio 
vai kų mu zi kos mo kyk los Ža ga rės fi lia
las. 1991 m. įstai ga per si kė lė į da bar ti nes 
pa tal pas. Ne tru kus įkur tas cho re og ra fi jos 
sky rius, o po po ros me tų bu vu siai Vai kų 
mu zi kos mo kyk lai su teik tas Me no mo
kyk los sta tu sas. 2003 m. įsteig tas Ža ga rės 
fi lia lo dai lės sky rius, o 2012 m. čia įsi kū rė 
Jo niš kio me no mo kyk los Ža ga rės fi lia lo 
lė lių te at ro sky rius. Tais pa čiais me tais 
Me no mo kyk lai su teik tas kraš tie čio, 
kom po zi to riaus, Jo niš kio mies to gar bės 
pi lie čio Al gi man to Rau do ni kio var das. 
Šiuo me tu įstai go je vei kia vi si sky riai: 
mu zi kos – iš lei do 46ąją ab sol ven tų lai dą, 
dai lės – 23ąją, cho re og ra fi jos – 17ąją 
ir t. t. Skai čiuo ja ma net 1300 šią mo kyk lą 
bai gu sių mo ki nių.

Mu zi ka – tai Die vo pa siun ti nys, 
at siųs tas ra min ti šir dis, su var gu sias
gy ve ni mo rū pes čiuo se...

MikalojusKonstantinasČiurlionis

Mu zi kos sky riaus jau nie ji ta len tai – 
įvai riau sių kon kur sų lau re a tai bei di plo
man tai, į mo kyk lą par si ve žę dau giau kaip 
200 ap do va no ji mų. Mo ki niai ak ty viai 

Susipažinkime

jo niš kio Al gi man to rau do ni kio me no 
mo kyk lo je Jo niš kis – ne di de lis Šiau rės Lie tu vos mies tas, nu to lęs nuo ša lies did mies čių, pa čia me 

Lat vi jos pa sie ny je. Ra šy ti niuo se šal ti niuo se jis mi ni mas dar 1536  m., kai čia at vy kęs 
Vil niaus vys ku pas Jo nas pa krikš ti jo gy ven to jus ir įkū rė pa ra pi ją – taip at si ra do Jo niš
kio var das. Da bar mies tas di džiuo ja si sa vo is to ri ja, pa vel du, kū ry bin gais, mąs tan čiais, 
darbš čiais ir mo kan čiais sva jo ti žmo nė mis. Pa si di džia vi mo ver tos ir ug dy mo ins ti tu ci jos, 
tarp ku rių de ra mą vie tą už ima Al gi man to Rau do ni kio me no mo kyk la. Vie nas iš šios 
įstai gos už da vi nių – su da ry ti mo ki niams są ly gas įgy ti ug dy mo tęs ti nu mą me no ins ti
tu ci jo se už tik ri nan čią bran dą.

da ly va vo tarp tau ti nia me akor de o no mu zi
kos fes ti va ly jekon kur se Šiau liuo se, tarp
tau ti nia me Al do nos Dva rio nai tės jau nų jų  
pia nis tų ir mo ky to jų kon kur sefes ti va
ly je Vi sa gi ne, res pub li ki nia me jau nų jų 
pia nis tų kon kur se Šiau liuo se, Na cio na li
nia me Ba lio Dva rio no jau nų jų pia nis tų ir 
sty gi nin kų kon kur se Vil niu je bei kt. Taip 
pat jie yra nuo la ti niai tarp tau ti nių, res pub
li ki nių, ap skri ties fes ti va lių ir įvai rių me no 
šven čių da ly viai: „Jau no ji džia zo ban ga“ 
Klai pė do je, „Me di nis žir ge lis“ Pa kruo jy je, 
„Gies mių py nė Ma ri jai“ Šiau liuo se ir t. t.

Mo kyk los akor de o nis tai drą siai pri ima 
mu zi ki nius iš šū kius ir lai mė ji mais džiu gi
na sa vo tė ve lius, mo ky to jus bei drau gus. 
Rug sė jo 22 – spa lio 2 die no mis Ita li jo je 
tarp tau ti nia me akor de o nis tų kon kur se 
„Pre mia del la cit ta di Lan cia no“ da ly va vo 
du mo kyk los mo ki niai – No jus Rim kus ir 
Lu kas Žit ke vi čius (mo ky to ja Vil ma Skro
de nie nė). Čia var žė si at li kė jai iš de vy nių 
ša lių. Tarp tau ti nė ver ti ni mo ko mi si ja, 
ku rią su da rė šios sri ties spe cia lis tai iš 
Uk rai nos, Ita li jos, Če ki jos, Suo mi jos ir kt. 
kraš tų, va do vau ja ma žy maus Uk rai nos ir 
Ita li jos akor de o nis to Vla di mi ro Zu bic kio, 
mū sų mo kyk los mo ki niams sa vo am žiaus 
ka te go ri jo se sky rė 1ąsias vie tas bei lau
re a to di plo mus. Kvie ti mą da ly vau ti šia me 

pres ti ži nia me kon kur se at li kė jai ga vo 
pui kiai pa si ro dę Lie tu vo je vy ku siuo se 
kon kur suo se. 

Fan ta zi jos ir pro to są jun ga – tai 
me no mo ti na ir jo ste buk lų šal ti nis.

FranciskasGoja

Dai lės sky riaus mo ki nių kū ry bi niai dar
bai ke liau ja po pa sau lį ir su lau kia aukš tų 
įver ti ni mų pie ši nių kon kur suo se. Ja po ni
jo je lai mė ti 4 auk so me da liaidi plo mai, 11 
si dab ro, 6 bron zos, 5 lau re a tų di plo mai, 
Ka na ga vos pre zi den to pri zas, Ki ni jo je – 
6 auk so me da liaidi plo mai, 6 si dab ro,  
1 bron zos, 5 lau re a tų di plo mai, Suo mi
jo je – 3 me da liaidi plo mai, 2 lau re a tų 
di plo mai, Če ki jo je – 1 me da lisdi plo mas, 
Bul ga ri jo je – 1 lau re a to di plo mas, Len ki
jo je – 5 me da liaidi plo mai ir t. t. Dau giau 
kaip 100 lau re a tų di plo mų pel ny ti res pub
li ki niuo se pie ši nių kon kur suo se.

šo kio Glo Bė joS – DEi vėS 
tErP Si cho rėS – kE liAiS

Cho re og ra fi jos sky riaus mo ki niai taip 
pat nuo lat da ly vau ja tarp tau ti niuo se, res
pub li ki niuo se ir ap skri ties fes ti va liuo se. 
Lai mė tos pri zi nės vie tos šo kių kon kur suo

N. Rimkus, L. Žitkevičius ir mokytoja V. Skrodenienė Pasaulinio piešinių konkurso Japonijoje prizininkės: J. Bondariovaitė – aukso medalis (mokyt. V. Žukienė), 
J. Lydeikytė – sidabro medalis, I. Narvydaitė – aukso medalis (mokyt. Vladislava Ancevičienė)
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se: res pub li ki nia me „Aguo nė lė“ Vil niu je, 
ap skri ties „Suk suk ra te lį“ ir „Pa šok din sim 
vi du ry ra te lio“ Kur šė nuo se, tarp tau ti nia
me fes ti va ly jekon kur se „Mil da“ Skuo de, 
res pub li ki niuo se fes ti va liuo sekon kur suo
se „Do va na“ Šiau liuo se, Ma žei kiuo se, 
Jur dai čiuo se. 

Per nai ba lan džio 30 – ge gu žės 1 die no
mis Jo niš ky je ir Ža ga rė je vy ko res pub li ki
nis vai kų ir jau ni mo šiuo lai ki nių šo kių fes
ti va liskon kur sas „Terp si cho rės ke liais“, 
ku ria me mo kyk los šiuo lai ki nių šo kių 
gru pė (mo ky to ja Vil ma Čer naus kie nė) lai
mė jo „Sti lin giau sio ko lek ty vo“ di plo mą. 

mE no mo kyk loS žA GA rėS 
fi liA lo lė lių tE At ro Sky riuS – 

iš Skir ti niS rEiš ki nyS

Jo niš kio Al gi man to Rau do ni kio me no 
mo kyk los Ža ga rės fi lia las šven čia 25erių  
me tų ju bi lie jų. Tu ri nin gą ir įvai rią mu zi
kos bei dai lės sky riaus mo ki nių veik lą –  
kon kur sus, fes ti va lius, kon cer tus, pa ro das –  

pra tur ti no mo kyk lo je įkur tas lė lių te at ro 
sky rius bei vai kų ir jau ni mo lė lių te at ras 
„Ža ga rės vyš niu kas“. Tam įta kos tu rė jo 
Ža ga rė je gy ve nan ti žy mi lė lių kū rė ja Auš
ra Pet raus kie nė, ku rios dar bai yra pa sie kę 
ir Lat vi ją, ir Es ti ją, ir Suo mi ją. Me ni nin kė 
no riai ben dra dar biau ja su me no mo kyk la 
ir pa de da įgy ven ti įvai rius pro jek tus.

Tra di ci niais lė lių te at ro ren gi niais ta po 
res pub li ki nis fes ti va lis „Vyš niu ko gim ta
die nis“ ir kū ry bi nės sto vyk los „Me nu čių 
nak tis“ Ža ga rė je. Prieš po rą me tų Ute no je 
vy ku sio je Lie tu vos mė gė jų te at ro šven tė je 
„Te gy vuo ja te at ras“ vai kų ir jau ni mo lė lių 
te at ro „Ža ga rės vyš niu kas“ ko lek ty vui 
įteik tas Lie tu vos liau dies kul tū ros cen tro 
di plo masno mi na ci ja „Ryš kiau sias lė lių 
te at ri nės kul tū ros sklei dė jas“. 

mo kyk loS AB Sol vEn tAi 
nE PA liE kA SA vo šAk nų

Bū rys stu di jas bai gu sių ug dy mo įstai gos 
auk lė ti nių su grį žo dirb ti į sa vo mo kyk lą. 
Tarp jų – įstaigos di rek to rius Vi to lis Žu
kas, mo ky to jai Mo des tas Juk na, Edi ta 
Ru die nė, Lai ma In driu lie nė, Auš ra Tiš ke
vi čie nė, Sil vi ja Mui žie nė, Dia na Bli no vie
nė, Vi da Žu kie nė ir Gied ra Jar moš kie nė.

Da lis bu vu sių mo ki nių tę sia moks lus 
Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jo je, 
Klai pė dos, Šiau lių uni ver si te tuo se, Šiau
lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jo je, 
Vil niaus dai lės aka de mi jo je, Vil niaus di
zai no ko le gi jo je ir t. t. Ne ma žai įstai gos 
auk lė ti nių ta po pro fe sio na liais me ni nin
kais, at li kė jais, pe da go gais.

Mo kyk los var dą gar si na ži no mi Lie
tu vos me no žmo nės: Vil man tas Bru žas – 
Klai pė dos uni ver si te to Me nų fa kul te to Pu
čia mų jų ir sty gi nių in stru men tų mu zi kos 
ka ted ros ve dė jas, pro fe so rius, Vid man tas 
Bėk ša – Klai pė dos uni ver si te to Mu zi kos 
ka ted ros asis ten tas, Klai pė dos Edu ar do 
Bal sio me nų gim na zi jos mo ky to jas, Liu
das Nor vai šas – Lie tu vos na cio na li nio 
ope ros ir ba le to te at ro so lis tas bei kt.

mo kyk lA tA Po At vi ru 
kul tū roS cEn tru

Šioje mo kyk loje puo se lė ja mos me no 
ver ty bės, vyk do ma švie tė jiš ka veik la.  
Dar ni įstai gos ben druo me nė rengia mo
ki nių kū ry bi nes ga lias įgy ven din ti pa de
dan čius pro jek tus, įsi trau kia į kul tū ri nį,  
vi suo me ni nį gy ve ni mą. Mo kyk la pa ren gė 
ir įgy ven di no ne ma žai pro jek tų: „Jo niš
kio kraš to se nų jų gy ven vie čių pa vel das 
Bal ti jos jū ros re gio no kon teks te“, „Se
no ji Pa lan ga“, „Bi ru tės par ko ta kais“, 
„Jo niš kie čių die nos Vil niu je“ ir t. t. Taip 
pat or ga ni zuo ta Bar bo ros Umias taus kai
tėsŽa ga rie tės gies mių lei dy ba, vai kų ir 
jau ni mo sak ra li nės mu zi kos bei gies mių 
fes ti va lis „Skren du gies mės spar nais“. 

Mo ky to jai ben dra dar biau ja su ša lies pe
da go gais, da li ja si ge rą ja pa tir ti mi. Su reng
ti se mi na rai: respublikinis „Kū ry bi nė raiš
ka cho re og ra fi jos pa mo ko se“, ap skri ties  
„XX a. mu zi ka, ar tai tik kla si ka ir džia
zas?“, „So li nio dai na vi mo ypa tu mai“ (ve  
dė pro fe so rius Vir gi li jus No rei ka). Sma giai 
pra ėjo mo ki nių ir ma est ro Vy tau to Grub 
 liaus ko kon cer tasprak ti nis už si ė mi mas.

Įsi min ti ni ir mo kyk los ren gi niai, vy kę 
Vil niaus įgu los ka ri nin kų ra mo vė je: kon
cer tai „Skam bus ir spal vin gas ru duo“, 
„Al gi man to Rau do ni kio dai nų py nė“, 
mo ki nių fon di nių dar bų pa ro da „Por tre
tai ir na tiur mor tai“. Taip pat pa si ro dy mai 
„Aukš tai čių die nos“ kul tū ri nė je pro gra
mo je ir Lie tu vos mu zi kų rė mi mo fon do 
„Mu zi kos žvaigž džių ir žvaigž du čių“ 
kon cer tuo sesu si ti ki muo se sos ti nė je.

Pro BlE moS, nAu jo vėS, 
SPrEn Di mAi

Šiuo me tu mo kyk los ko lek ty vą su da ro 
28 mo ky to jai, vei kia 3 sky riai: mu zi kos, 
dai lės, cho re og ra fi jos. Ža ga rės fi lia le: 
mu zi kos, dai lės ir lė lių te at ro. Iš vi so mo
ko si – 320 mo ki nių. Mo kyk los di rek to rius 
V. Žu kas nu si tei kęs op ti mis tiš kai: ug dy
ti nių skai čius sta bi li za vo si ir po tru pu tį 
di dė ja. Įstaiga – ži no ma vi sa me re gio ne, 
o no rin čių jų jo je mo ky tis ne trūks ta. Įkur
tas mo kyk los pa da li nys – At vi ras jau ni mo 
cen tras, kuris for ma lios pro gra mos ne tu ri, 
ta čiau jam skir tos pa tal pos, ku rio se įren gi
nė ja ma me no stu di ja, nu ma ty ta su cen tro 
lan ky to jais da ly tis pro fe si niais re sur sais.

Di rek to rius, pa klaus tas apie pa tal pų re
no va ci jos pro ble mas, pa aiš ki no, kad mo
kyklos lan gai pa keis ti, o per skaid rų stik lą 
ant gre ti mo pa sta to sie nos ga li ma pa ma ty ti 
di džiu lį dai li nin ko Jus to Pet ru lio se no jo 
Jo niš kio pie ši nį, o vi sa ki ta – įstai ga tvar
ko si pa ti. Tie sa, ra jo no sa vi val dy bės ta ry
ba yra pa ža dė ju si pa rū pin ti lė šų pa sta to re
no va ci jai per da bar ti nę sa vo ka den ci ją. Di
rek to riaus pa sa ky mą ga li ma su pras ti taip:  
no rin tys dir bti vi sa da ran da spren di mus.

Pa ren gė VytautasMANKEVIČIUS

Tautinių šokių kolektyvas (vad. V. Černauskienė)

Lėlių teatras „Žagarės vyšniukas“ (vad. Orinta Orlickienė)
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Vil niaus lop še lisdar že lis „Bo ru žė lė“ 
sa vo var da die nį šven čia kas met. Ta čiau 
šie met šven tė bu vo ypa tin ga – ug dy mo 
įstai gos pe da go gės pa ren gė ir iš lei do me
to di nę prie mo nękny gą „Bo ru žė le, tau 
dai ne lė!“ Tai vai kiš kų dai ne lių, ku rioms 
žo džius su kū rė auk lė to ja Ja ni na La die tie
nė, o mu zi ką me ni nio ug dy mo pe da go gė 
Jū ra tė Mac ke vi čie nė, rin ki nys. Kon cer to 
me tu „Bo ru žė lės“ ugdytiniai dai na vo kū
ri nė lius iš šios kny gos ir dė ko jo sa vo auk
lė to joms. Vieš nios iš ki tų ug dy mo įstai gų 
bei sa vi val dy bės vyr. spe cia lis tė Vid man ta 
Ki birkš tie nė svei ki no „Bo ru žė lę“.

Di džiau si me ni nio ug dy mo pe da go gės 
įkvė pė jai – vai kai: „Jiems ne įsa ky si dai
nuo ti vie naip ar ki taip: kaip jie jau čia, kaip 
su pran ta, taip ir dai nuo ja. Tai pri klau so 
nuo žo džių, nuo žmo nių ir ap lin kos. Jų 
ener gi ja, akių švy tė ji mas įkve pia. Man 
ne pa pras tai pa tin ka dirb ti su vai kais – jie 
ne lei džia su sto ti ar nu si min ti.“ J. Mac ke
vi čie nė teigia iš auk lė ti nių akių ma tan ti, 
ar kū ri nė lis ma žuo sius su do mi no. Jei taip, 
jie dar dai nuo ja ir iš ėję iš sa lės. 

mu zi kA ly Dė jo nuo mA žEnS

Pe da go gė pa sa ko ja, kad mu zi ka ją trau
kė nuo ma žų die nų. Pir mo ji mer gai tės ga
bu mus pa ste bė jo „Ge niu kų kal vės“ dar že
lio mu zi kos pe da go gė Ele na Tol vai šie nė, 
iš lei du si ne vie ną vai kiš kų dai ne lių rin ki nį. 
Ji įti ki no Jū ra tės ma mą, kad ši leis tų sa vo 
duk rą į Mi ka lo jaus Kon stan ti no Čiur lio nio 
me nų mo kyk lą, ta čiau mer gai tei ten ne
pa ti ko. Ji pra dė jo lan ky ti Ar vy do Gir dzi
jaus ko va do vau ja mą Lie tu vos te le vi zi jos 
vai kų cho rą, o mo ky to jos pa ska tin ta – dar 
ir skam bin ti pia ni nu. Vė liau Jū ra tė per ėjo 
į Bro niaus Jo nu šo mu zi kos mo kyk lą. Jos 
bu vo pil na vi sur: gro jo ir sku du čiais, ir 
akor de o nu, lan kė pan to mi mos bū re lį, or
ga ni za vo ži bu rė lius, bu vo kla sės se niū nė, 
mė go bū ti tarp vai kų (gal būt dėl to, kad ne
tu ri nei bro lių, nei se se rų). Ly giai taip pat 
mer gai tei pa ti ko ir se kė si mo ky tis – bu vo 
pir mū nė. „Vi są lai ką kal bė jau apie vai kus: 
jei ki ti mo ky to jai pra na šau da vo, kad bū siu 
gy dy to ja ar pedagogė, pritardavau, kad 
mo ky siu ar gy dy siu vai kus“, – pa sa ko ja 
J. Mackevičienė. Bai giant de vin tą kla sę 
ma ma pa ra gi no sto ti į tuo me ti nę Vil niaus 
Juo zo Tal latKelp šos aukš tes ni ą ją mu zi
kos mo kyk lą – bent pa ban dy ti. 

Jū ra tė įsto jo į cho ri nį di ri ga vi mą – pa
te ko pas nuo sta bią dės ty to ją Gra ži ną 
Čiu ri lai tę, įkvė pu sią ei ti mu zi kos ke liu. 
Moks lai bu vo ga na sun kūs, bet se kė si 
ge rai. Iš lai kiu si eg za mi nus, įsto jo į tuo
me ti nę Lie tu vos vals ty bi nę kon ser va to ri ją 

Dai ne lė „Bo ru žė lei“
ir pa te ko pas pro fe so rių Vy tau tą Miš ki nį. 
„Se kė si ge rai, di ri ga vau, tu rė jau cho riu
ką, bet vie ną ry tą at si kė liau ir per smel kė 
min tis, lyg kaž kas pa sa kė: „Tau rei kia ei ti 
dirb ti su ma žais vai kais“. Nors dės ty to jai 
žiū rė jo keis tai, at si ė miau do ku men tus ir 
nu bė gau į tuo me ti nį Vil niaus pe da go gi nį 
uni ver si te tą. Dir bau „Dūz gi nė ly je“, o kai 
pir mą kar tą at ėjau į „Bo ru žė lės“ dar že
lį ir pra dė jo me kal bė tis su di rek to re, ši 
iš kart nu spren dė ma ne pri im ti, nors net 
ne spė jau pa pa sa ko ti apie dar bą. Ji tie siog 
jau tė, kad čia ma no vie ta“, – pa sa ko ja 
J. Mac ke vi čie nė.

kny GE lėS Gi mi mAS

Papurtėobelįirkriaušę,
berželiogarbanaspašiaušė
Palenkęsgluosnįprieupelio,
įžaliąpievąnušuoliavo.

(„Vėjosūnelis“)

Vis kas pra si dė jo nuo to, kad ruo šian
tis vie nai šven tei auk lė to ja Ja ni na at ne šė 
J. Mac ke vi čie nei sa vo kū ry bos ei lė raš
tu ką: „Gal ko kią me lo di ją pri tai ky si“. 
Pas kui ši pa si do mė jo, gal auk lė to ja tu rin ti 
dau giau to kių teks tų? Ja ni na at ne šė vi

są są siu vi nį. Taip po tru pu tį, ben dro mis 
jė go mis, ruo šian tis įvai rioms šven tėms – 
vie na po ki tos gi mė dai ne lės. „Su Jū ra te 
mus sie ja ge ri, šil ti san ty kiai, pa gal am žių 
ji man tin ka į duk ras, bet kar tais at ro do, 
kad mud vi su pran ta me vie na ki tą iš pu sės 
žo džio“, – min ti mis da li ja si auk lė to ja Ja
ni na. Ji mie lai pri ėmė ko le gės pa siū ly mą, 
taip abi pa sie kė to kį nuo sta bų re zul ta tą. 
Kar tais per skai čius ei lė raš tį Jū ra tės min
ty se jau skam bė da vo me lo di ja, o kar tais 
rei kė da vo il giau pa dir bė ti ir pa mąs ty ti apie 
vai kų bal so dia pa zo ną. Ne ma žai dai ne lių – 
su dė tin ges nės, tin kan čios ir pra di nu kams. 
Kai per ke lis me tus jų su si kau pė dau giau, 
pra dė ta mąs ty ti apie kny gą.

Su bran di nus idė ją rei kė jo pa pra šy ti 
žmo nių, dir ban čių uni ver si te tuo se, dės
tan čių mu zi kos prad me nis stu den tams, 
kad šie lei di nį re cen zuo tų. Mu zi kos au to
rė dė kin ga Ba lio Dva rio no de šimt me tės 
mu zi kos mo kyk los mo ky to jai eks per tei 
Na ta li jai Kru pa vi čiū tei ir Lie tu vos edu
ko lo gi jos uni ver si te to Mu zi kos ka ted ros 
dės ty to jai Vai vai Ju ce vi čiū tei. Jos pa ra šė 
at si lie pi mus, pa drą si no bei pa tvir ti no, kad 
kny ge lė tik rai ver ta dė me sio ir ją rei kia iš
leis ti. Tada pra si dė jo dar bas su na tog ra fais 
ir ma ža isiais dai li nin kais: iš mo kę dai ne les 
ir su si pa ži nę su jų teks tais, per so na žais, 
dar že li nu kai pie šė kny ge lės iliust ra ci jas. 
J. Mac ke vi čie nė sa ko no rė ju si, kad jos 
bū tų pieš tos vai kų, nes lei di nys skir tas  
bū tent jiems. Kny ge lę iš lei do „BMK lei
dyk la“. 

PA Drą Si ni mAS ko lE GomS

Auk lė to ja J. La die tie nė ne be nu ra ši nė ja 
svei ki ni mų, o juos ku ria pa ti. Taip vie nas 
po ki to gi mė ir ei lė raš tu kai vai kams. Jei 
kil da vo min tis, už ra šy da vo ant po ran ka 
pa si tai kiu sio la pu ko, bet vė liau nu spren dė 
vis ką tvar kin gai su ra šy ti, rim čiau pri sės ti 
ir kur ti. Taip da ro jau 5–7 me tus. „Kai 
dir bi dau gy bę me tų, net gra žiau sios kū rė jų 
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Klai pė dos lop še liodar že
lio „Obe lė lė“ va do vė As ta 
Vai niu tė su ma nė vi siems 
pri ei na mo je ug dy mo įstai
gos vie to je įreng ti „Obe lė
lės“ mai nų bib lio te kė lę“, 
į ku rią jos dar buo to jai ir 
tė ve liai ne at ly gin ti nai iš sa
vo na mų su ne šė per skai ty tas 
kny gas, žur na lus. To kios 
bib lio te kė lės „Paimk kny
gą – grą žink kny gą“ idė ja 
pro pa guo ja po mė gį skai ty ti, 
mai ny tis kny go mis, skleis ti 
ži nias. Tai lyg mai nų punk
tas ir ben dra min čių su si bū
ri mo vie ta. Ben druo me nės 
na riai, ku rių na mų len ty no se 
dul ka ne skai to mos kny gos, 
bu vo ra gi na mi jas do va no ti 
bib lio te kė lei ir taip su teik ti 
daug pra smin ges nį li ki mą. 
Pa tir tis ro do, kad pa klau siau si – leng vo 
pobūdžio skai ti niai: žur na lai, rank dar bių, 
mez gi mo, ku li na ri jos lei di niai...

Metų pabaigoje pa si kal bė ju si su vai kais 
lop še liodar že lio di rek to rė nu ste bo, jog ra
šy da mi laiš kus Ka lė dų Se ne liui jie ne pra šo 
kny gų. O juk kny ga daug šimt me čių bu vo 
ir te bė ra ver ty bė, at ve rian ti lan gą į pa sau
lį. Pa si ta rę su ben druo me nės na riais, kaip 
ga lė tu me su do min ti vai kus, nu ta rė me, kad 
šio je veik lo je pui kiais pa gal bi nin kais ga li 

Ne tra di ci nė kny ge lė su bū rė kū ry bai

tap ti tė vai. Lop še liodar že lio „Obe lė lė“ 
pe da go gai pa skel bė ak ci ją – su šei mos 
na riais pa ga min ti ne tra di ci nę kny ge lę. 
Jas kur ti bu vo pa kvies tos mū sų drau gų ir 
so cia li nių part ne rių iki mo kyk li nių gru pių 
vai kų šei mos iš Klai pė dos lop še liodar
že lio „Gi liu kas“, Ku piš kio lop še liodar
že lio „Obe lė lė“ ir Ši lu tės r. Juk nai čių 
pa grin di nės mo kyk los. Vie nas iš šių dar bų  
pri sta ty mo eta pų – pa ro dė lė mū sų dar že lio 
ga le ri jo je.

Tęs da mi su ma ny mą Klai
pė dos ap skri ties Ie vos Si
mo nai ty tės vie šo sios bib lio
te kos Vai kų sky riu je su ren
gė me ne įpras tą kū ry bi nių 
dar bų pa ro dą „Ne tra di ci nė 
ma no kny ge lė“. Dar be lių 
bū ta įvai rių for mų, įri ši mo 
bū dų ir tik rai ne tra di ci nių: iš 
gam ti nės me džia gos, kom
pak ti nių dis kų... Šei mų kny
ge les pri sta tė pa tys vai kai, o 
kai ku rie kartu su tė ve liais 
ar se ne liais pa sa ko jo, kaip 
jas kū rė, ko kia dar be lio idė
ja. Sa vo kū ry bos po ezi jos 
ir dai nų kny gą „Už de kim 
šir džiai po žva ke lę“ bib lio
te kai pa do va no jau ir aš, šio 
straips nio au to rė. 

Mū sų lop še liodar že lio 
„Obe lė lė“ di rek to rės pa

va duo to ja Sta sė Il ji na pa si džiau gė, jog 
ska tin da mi glau des nį ben dra dar bia vi mą su 
ki to mis švie ti mo įstai go mis for muo ja me 
tei gia mą po žiū rį į kny ge les ir jų skai ty mą, 
la vi na me vai kų vaiz duo tę, su tel kia me tė
vus bei vi są ben druo me nę. Vi si pa ro dos 
„Ne tra di ci nė ma no kny ge lė“ au to riai ap
do va no ti pa dė kos raš tais.

JaninaŽEMAIČIŪNIENĖ
Klai pė dos l.-d. „Obe lė lė“ me ni nio ug dy mo mo ky to ja

ei lės vai kams pa bos ta, no ri si kaž ko nau
jo, sa vo. Kad ir aną die ną su auk lė ti niais 
kal bė jo me apie dar žo ves, o pie tų mie go 
metu ty lu, ra mu, tad pri sė dau: vie na ei lu tė, 
ki ta – taip du ei lė raš tu kus pa ra šiau. Net 
sun ku pa ti kė ti, kad pa ti su kū riau tiek dai
ne lių“, – pa sa ko ja ji. Auk lė to jos ma ny mu, 
pe da go gai – auk lė to jai, mo ky to jai – pa tys 
kū ry bin giau si žmo nės, o dar že lio di rek to rė 
priduria, kad šio je įstai go je net gi tė vai kū
ry biš kai įtrau kia mi į vai kų ug dy mą – per 
šven tes jie nė ra pa sy vūs ste bė to jai. Joms 
ant ri na ir mu zi kos au to rė, ku ri ma no, kad 
dau gu ma šį dar bą dir ban čių žmo nių ku ria 
ir pui kiai tai da ro. Prieš ge rą de šimt me tį 
to kių knygelių bu vo lei džia ma ma žai, ta
čiau da bar ko le gos iš drą sė jo, pra dė jo kur ti, 
da ly tis pa tir ti mi mu zi kų su si bū ri muo se. 
Šiuo me tu pa ste bi ma ten den ci ja, jog tė vai 
į dar že lį ve da vis ma žes nius vai kus, to dėl 
la biau siai trūks ta dai ne lių lop še li nio am
žiaus ug dy ti niams. Pe da go gė svars to, jog 
galbūt to kių kū ri nė lių yra, tik jie ne iš leis ti, 
nie kur ne skel bia mi. O kaip at ro do Jums?

DovilėŠILEIKYTĖ

„Kny gos – tai min čių lai vai, ke liau jan tys lai ko ban go mis ir 
rū pes tin gai ga be nan tys sa vo kro vi nį iš kar tos į kar tą.“ 

Fran cis Ba co nas
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oriEn tuo jA Si į ko ky Bę

Vilniaus universiteto stu di jų pro rek to rė 
Ni jo lė Ra da vi čie nė žurnalistams kalbėjo 
apie mo ra li nę, pi lie ti nę pa rei gą pa ruoš ti 
ge rus mo ky to jus. VU pe da go gi kos stu
di jų pra na šu mas: jas ren ka si mo ty vuo ti 
as me nys.

Šiais moks lo me tais pe da go gi kos da
ly kus pa si rin ko 111 stu den tų: kas met 
maž daug 30 jų ren ka si laips nio ne su
tei kian čias (Mo kyk los pe da go gi ka) ir 
tiek pat gre tu ti nes (Da ly ko pe da go gi ka) 
stu di jas. Laips nio ne su tei kian čios stu di
jos vyks ta se si ji niu bū du ir yra skir tos 
tu rin tiems ba ka lau ro ar ma gist ro laips nį, 
o gre tu ti nes nuo 2011 m. ant ra me kur se 
ga li rink tis da bar ti niai stu den tai, tu rin tys 
60 lais vų kre di tų. Uni ver si te te tam su da ry
tos pui kios są ly gos – kad ne si dub liuo tų su 
pri va lo mų da ly kų pa skai to mis, gre tu ti nės 
stu di jos vyks ta ket vir ta die niais ir penk ta
die niais po piet. Dau giau sia su lau kia ma 
ma te ma ti kų, fi zi kų, lie tu vių ir ru sų fi lo lo
gų. To kia sis te ma itin pa to gi, nes ne rei kia 
at ski ros stu di jų pro gra mos – VU šie met 
skel bė pri ėmi mą į ma te ma ti kos mo ky to jo 
pro gra mą, ta čiau sto jan čių jų į ją bu vo vos 
trys, to dėl at ski ra gru pė ne bu vo su for muo
ta. Pir ma kur siams pa siū ly ta ma te ma ti kos 
ba ka lau ro pro gra ma, o ant ra me kur se 
jie ga lės rink tis gre tu ti nes pe da go gi kos 
stu di jas. Duo me nys ro do, kad 60 proc. 
stu den tų, 2015 m. bai gu sių pe da go gi ką, 
sėk min gai įsi dar bi no Už upio gim na zi jo je, 
Vil niaus tarp tau ti nė je mo kyk lo je, Vil niaus 
li cė ju je ir kt., o štai tik 8,6 proc. Lie tu vos 
edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) ab sol
ven tų dirba ugdymo įstaigose. Tie sa, iš 
įsto ju sių jų VU pe da go gi kos stu di jas bai gia 
maž daug pu sė. 

BEn DrA DAr BiA vi mo SvAr BA

„VU pri ori te tas – reng ti stip rius da ly
kų mo ky to jus. Iš duo siu ma žy tę pa slap tį: 
mums svar bi aka de mi nė rep ro duk ci ja“, – 
kal bė jo VU Fi lo so fi jos fa kul te to de ka nas 
prof. Arū nas Po vi liū nas. Uni ver si te tui 
rei kia ga bių abi tu rien tų, o juos iš ug dy ti 
ga li tik stip rūs mo ky to jai. Įdo mu tai, kad 
fi zi kos stu den tai, šie met bai gę uni ver

vu kels 
mo ky to jų 
au to ri te tą

si te tą, o kar tu ir gre tu ti nes pe da go gi kos 
stu di jas (pa si rin ko pa tys), pa gei da vo, kad 
jų di plo muo se ne bū tų įra šo „mo ky to jas“. 
Jiems iš duo ti du iš si la vi ni mą liu di jan tys 
do ku men tai – fi zi kos ba ka lau ro di plo mas 
ir pe da go gi nės kva li fi ka ci jos pa žy mė
ji mas. Šis pa vyz dys pui kiai įro do, kaip 
pe da go go au to ri te tas yra su ma žė jęs. Tad 
šios stu di jos tu rė tų kel ti mo ky to jų pres ti žą, 
ska tin ti ga biau sius stu den tus rink tis pe da
go go pro fe si ją ir, kaip sa kė A. Po vi liū nas, 
„ne už da ry ti mo ky to jų į re zer va tą“, o ties ti 
sa vo tiš kus tin klus, til tus tarp moks li nin kų, 
pe da go gų ir mo ki nių, ska tin ti juos ben dra
dar biau ti. VU tu ri mo der nias la bo ra to ri jas, 
moks lo slė nius, moks li nių ty ri mų ba zę, 
to dėl svar bu, kad šio mis ga li my bė mis 
pa si nau do ję stu den tai vė liau sa vo pa tir tį 
per duo tų mo ki niams ir taip jau ni mui pa
dė tų at ras ti moks lo ža ve sį. Net gi jei pe da
go gi kos ab sol ven tai ne taps mo ky to jais, jie 
su pras da ly ko di dak ti ką, o tai jau ben dra
dar bia vi mo pa ma tas. Pe da go gi kos cen tras 
taip pat su vie ni ja ir skir tin gų spe cia ly bių 
stu den tus: iš pra džių pe da go gi kos da ly kų 
jie mo ko si kar tu, o vė liau da ly ko di dak ti ką 
stu di juo ja sa vo fa kul te tuo se. Džiu gu, kad 
čia dir ba nuo sta būs dės ty to jai, ge ban tys 
su do min ti ir į pe da go gi kos kryp ties stu
di jas pri trauk ti dau giau stu den tų.

Pe da go gus ren gian tis LEU ne be tu ri at
ski rų stu di jų pro gra mų bū si miems fi zi kos, 
che mi jos, ma te ma ti kos ar in for ma ti kos 
mo ky to jams. Abi tu rien tai ga li rink tis tik 
dvi gu bas che mi jos ir fi zi kos ar ma te ma
ti kos ir in for ma ti kos stu di jų pro gra mas, 
to dėl VU tam pa vie nin te le vie ta, kur ga li 
stu di juo ti no rin tys mo ky ti vie no iš šių 
da ly kų. 

Lie tu vo je ir už sie ny je nuo lat at lie ka mos 
mo ki nių ap klau sos ro do, kad jiems svar
biau sia – mo ky to jo da ly ki nės ir as me ni nės 
kom pe ten ci jos. Ki taip ta riant, ge ras mo
ky to jas tu rė tų deg ti sa vo dės to mu da ly ku 

ir tai tu rė tų jį ža vė ti, kad tą su si do mė ji mą 
ga lė tų per duo ti sa vo ugdytiniams. Ant ras 
svar bus da ly kas – pe da go go ge bė ji mas 
ben drau ti: pa gar ba, tei sin gu mas, net gi 
hu mo ro jaus mas. 

mo ky mA SiS vi Są Gy vE ni mą

Šiuo me tu pe da go gi kos stu di jas VU 
su da ro ke tu rios da lys: pe da go gi ka, psi cho
lo gi ja, di dak ti ka ir prak ti ka. Dau giau sia 
dė me sio ski ria ma prak ti kai: „Be jos ne
ga lė tu me į mo kyk lą iš leis ti sa vi mi pa si ti
kin čio spe cia lis to“, – kal bė jo Pe da go gi kos 
cen tro va do vė doc. Si gi ta Gir dzi jaus kie nė. 
Ne pa pras tai svar bi prak ti kos da lis – re
flek si ja: stu den tai ap ta ria mo kyk lo je įgy tą 
pa tir tį su dės ty to jais, ben dra moks liais, 
ver ti na ir iš jos mo ko si. Net jei studijuoja 
se si ji niu bū du, dės ty to jai ir stu den tai nuo
lat pa lai ko ry šį – taip sie kia ma tęs ti nu mo. 
Sten gia ma si, kad pro gra mo je bū tų tik 
tai, ko jau nam spe cia lis tui rei kės kas die
nia me dar be. Pa vyz džiui, psi cho lo gi jos 
pa skai to se ap si ri bo ja ma tik tais da ly kais, 
ku rie pe da go gams svar biau si ir rei ka lin
giau si dir bant su mo ki niais, jų tė vais ir 
ko le go mis. 

Nau ja sis pa da li nys sis te mi na, kas jau 
at lik ta, ir su tei kia nau jų ga li my bių. Anks
čiau VU ne tu rė jo tei sės kel ti mo ky to jų 
kva li fi ka ci ją, tačiau da bar lau kia įver ti ni
mo ir ti ki si gau ti ak re di ta ci ją iš Ug dy mo 
plė to tės cen tro. „Pe da go gų ren gi mą mes 
ma to me kaip mo ky mo si vi są gy ve ni mą 
da lį. Mūsų universitetas vi lia si užmegzti 
sėk min gą ben dra dar biavimą su švietimo 
bendruomenių aso cia ci jo mis“, – sa kė 
N. Ra da vi čie nė. Kad ga lė tų kel ti kva li fi
ka ci ją, mo ky to jai gau na lė šų iš vals ty bės 
biu dže to (mo ki nių krep še liai), de ja, uni
ver si te te jų iš nau do ti kol kas ne ga li. 

DovilėŠILEIKYTĖ

Idė ja įkur ti Pe da go gi kos cen trą Vil niaus uni ver si te te (VU) bran din ta jau se niai. Dar 
XIX a. Jo nas Chodz ka Ba rei ka uni ver si te te skai tė pe da go gi kos kur są ir ra gi no steig ti Pe da
go gi kos ka ted rą. Nors įsteig ta ji ne bu vo, mo ky to jai VU bu vo ren gia mi ir 10aja me XX a. 
de šimt me ty je, o da bar – stu den tai, ab sol ven tai ga li rink tis laips nio ne sutei kian čias ar 
gre tu ti nes pe da go gi kos stu di jas ir įgy ti pe da go go kva li fi ka ci ją. VU Pe da go gi kos cen tras 
vei kia nuo šių moks lo me tų pra džios, o lap kri tį Fi lo so fi jos fa kul te te vy ko jo ati da ry mui 
skir ta spau dos kon fe ren ci ja.

S. Gir dzi jaus kie nė, A. Po vi liū nas ir N. Ra da vi čie nė
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Spor to žai dy nės „jau na sis olim pie tis“

Gruo džio pra džio je Šiau lių leng vo sios at le ti kos ma nie že vy ko 
mies to mo kyk lų 1–4 kla sių mo ki nių spor to žai dy nės „Jau na sis 
olim pie tis“. Šiau lių Dai nų pro gim na zi jos ko man dai se kė si pui
kiai – as me ni nė se var žy bo se pel nė net pen kis me da lius. Ores tas 
Tau jans kas ir Ar vy das Je go ro vas už ėmė tre či ą ją, o Ka mi lė Pi ke
ly tė – pir mą ją vie tą 50 m bė gi mo rung ty je. Pir mą sias vie tas iš ko
vo jo Gvi das Mar ke vi čius – kimš to ka muo lio stū mi mo, Vy gan tas 
Kau nie tis – pa spir tu ko rung ty se. Dai nų pro gim na zi jos jau nie ji 
olim pie čiai už ėmė ko man di nę 4ąją vie tą.

Svei ki na me spor ti nin kus ir dė ko ja me už pui kius re zul ta tus.

RasaBLEKAITIENĖ
Pra di nių kla sių mo ky to ja me to di nin kė

„le do gė lės 2015“
Bai gian tis me tams Šiau lių kul tū ros cen tre Dai nų pro gim na zi jos 

ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mos šiuo lai ki nių šo kių stu di
jos „Kos mė ja“ va do vė Dia na Ma ciu vie nė or ga ni za vo tarp tau ti nį 
šo kių fes ti va lįkon kur są „Le do gė lės 2015“. Įspū din ga me ren gi
ny je da ly va vo 33 ko lek ty vai iš Kau no, Tau ra gės, Ma žei kių, Jo niš
kio, Šiau lių, Vil ka viš kio, Juo du pės, Ry gos, Nau jo sios Ak me nės. 
Sce no je ener gin gai ir iš raiš kin gai pa si ro dė 500 jau nų jų šo kė jų. 
Tarp tau ti nio kon kur so rė mė ja – Šiau lių Dai nų pro gim na zi ja.

Skam ba, skam ba lie tu viš ka dai ne lė„Sau lė te kio“ gim na zi ja – „ro bo tex 2015“ pri zi nin kė
Šiau lių „Sau lė te kio“ gim na zi jos ro bo ti kos bū re lio „Squ a re Ro

bo“ ko man da kar tu su Šiau lių ro bo ti kos klu bu, Jau nų jų tech ni kų 
cen tru bei VšĮ Iš ma nio sios mo kyk los mo ki niais da ly va vo tarp tau
ti nė se ro bo tų var žy bo se Es ti jo je „Ro bo tex 2015“. Tai di džiau sios 
to kio ti po var žy bos Eu ro po je – jo se var žė si per 600 ro bo tų, o 
per dvi die nas su lauk ta dau giau nei 15 000 žiū ro vų. Da ly vius 
iš kil min gai pa svei ki no Es ti jos pre zi den tas To o mas Hen dri kas 
Il ve sas. „Sau lė te kio“ gim na zi jos ko man da da ly va vo mi ni su mo 
ir li ni jos se ki mo rung ty se.

Dviem sa ki niais

Vi sa in for ma ci ja apie da ly vius ir lau re a tus – www.dai nai.lt.

Gruo džiui įpu sė jus Kras noz na mens ke (Laz dy nuo se) vy ko 
Ka li ning ra do sri ties vai kų tra di ci nis mu zi kos fes ti va lis „Skam
bėk, skam bėk lie tu viš ka dai ne le“. Ren gi ny je da ly va vo 14 vai kų 
vo ka li nių gru pių, 6 fol klo ro an sam bliai ir 16 jau nų jų vo ka lis
tų – 283 at li kė jai iš mo kyk lų ir ki tų švie ti mo įstai gų, ku rio se 
įgy ven di na mos lie tu vių kal bos bei et ni nės kul tū ros mo ky mo ir 
ug dy mo pro gra mos.

Vi sas straips nis „Švie ti mo pa no ra mos“ 20 p.

Rygos vaikų ir jaunimo centro „Daugmale“ 
choreografijos ansamblis „Perlite“

Šiaulių „Saulėtekio“ g-jos komanda – Aistė Čečkauskaitė, Mindaugas Mikalauskas,
informacinių technologijų mokytojas metodininkas Ričardas Gečas ir Mantas 
Valentas

Dau giau in for ma ci jos – www.sau le te kis.lt.
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