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„Kar tu mes Lie tu va“
Vil niaus uni ver si te to bib lio te kos Moks li nės ko mu ni ka ci jos ir in for ma ci jos cen

tre pa aiš kė jo edu ka ci nio kon kur sopro tų mū šio „Kar tu mes Lie tu va“ nu ga lė to jai. 
Na cio na li nia me pro tų mū šio fi na le su si run gė 12 dau giau siai ži nių apie Lie tu vą 
anks tes niuo se eta puo se pa ro džiu sių mo kyk lų ko man dų. Jas su da rė ne tik mo ki niai, 
bet ir jų tė vai bei mo ky to jai.

Apie tai pla čiau – ki ta me „Švie ti mo nau jie nų“ nu me ry je.

Renatos Česnavičienės nuotr.
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Lie tu vos ne pri klau so my bės at kū ri mo 
26-ųjų me ti nių iš va ka rė se Vil niaus „Ry-
to“ pro gim na zi jo je vy ko ypa tin ga šven-
tė – ati deng ta at mi ni mo len ta Lie tu vos 
lais vės gy nė jui Da riui Ger bu ta vi čiui, ku ris 
1980–1988 m. mo kė si mū sų mo kyk lo je. 

Sau go ki me 
at min imą

dva sios per ga lė. D. Ger bu ta vi čių pri si
me nant“ ir kt.

Fi lo so fas Le o ni das Dons kis kny gos apie 
Da rių pra tar mė je ra šė: „Mes ne re tai esa me 
lin kę pa brėž ti, kad mū sų ne pri klau so my
bės ir lais vės kai na ne bu vo to kia di de lė 
kaip ki tų tau tų, ku rios pra ra do tūks tan
čius žmo nių. Mums, li ku siems gy ven ti ir 
džiaug tis lais ve, gal kar tais at ro do, kad ta 
kai na ne bu vo di džiu lė, bet ji nuo la tos sle
gia tuos, ku rie pra ra do sa vo ar ti muo sius. 
Tad pri si min ki me ši tai ir su si mąs ty ki me 
prieš ne at sa kin gai kal bė da mi apie sve ti mą 
au ką ir skaus mą.

Tai vie na pa mo ka, ku rią tu ri me iš mok ti 
iš D. Ger bu ta vi čiaus. Ki ta yra su si ju si su 
mū sų mo ra li ne at min ti mi. Esa me pi lie čių 
vi suo me nė tol, kol pri si me na me tuos, 
ku rie ne te ko gy vy bės už mū sų ne pri klau
so my bę ir lais vę. Mes nu sto si me ja bū ti, 
jei gu už mir ši me pa pras tą vai ki ną D. Ger
bu ta vi čių.“

Te gul tai bū na pra smės, džiaugs mo ir 

su si kau pi mo die na. Nors ir ne di de liais 
dar bais įro dy si me, kad my li me Lie tu vą, 
esa me ver ti tų, ku rie gy nė mū sų lais vę, 
ver ti mū sų mo ki nio Da riaus at mi ni mo. 
Ti kiuo si, jog ati deng ta at mi ni mo len ta bus 
pra smin ga to les nių dar bų pra džia.

Iš žo džio AŠ iš plau kia – JŪS, ta da – 
MES, MO KYK LA, BEN DRUO ME NĖ, 
TĖ VY NĖ ir LIE TU VA.

Iš kil mė se da ly va vo LR Sei mo pir mi
nin kės pir ma sis pa va duo to jas Vy das Ged
vi las, Sei mo na rys Aud ro nius Ažu ba lis, 
Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na
ta ras Sau lius Pe če liū nas, Vil niaus mies to 
sa vi val dy bės, Ka ro li niš kių se niū ni jos, 
VšĮ Vil niaus sta ty bi nin kų ren gi mo cen tro, 
Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis ten
ci jos ty ri mo cen tro at sto vai, Ka ro li niš kių 
mu zi kos mo kyk los fol klo ro an sam blis ir 
dau ge lis ki tų. 

VilmaRIABOVIENĖ
Vil niaus „Ry to“ prog-jos is to ri jos mo ky to ja eks per tė

Mi nė ji mo ren gi ny je mo kyk los ak tų 
sa lė je sa kiau, kad mo ki niai ma nęs daž nai 
klau sia, kur bu vau 1991ųjų sau sio 13 d., 
vie na reikš miš kai at sa kau – ten, kur bu vo 
vi si, – prie par la men to.

Aš ne pa ži no jau D. Ger bu ta vi čiaus, tik 
ži nau, jog šio je mo kyk lo je, Da lios Po
li kai tie nės kla sė je, jis žen gė pir muo sius 
žings nius į ži nių pa sau lį, o mo ky to ja Da lia 
jam bu vo au to ri te tas, su ge bė jo įskie py ti 
mei lę bei pa gar bą Tė vy nei. Ži nau, jog Da
riaus ma ma Vin cė Ger bu ta vi čie nė iki šiol 
dė kin ga šiai pe da go gei. Lem tin gai siais 
1991 m. Da rius jau bu vo Vil niaus 3io sios 
sta ty bi nin kų mo kyk los auk lė ti nis. Tuo me
ti nė jau nuo lio auk lė to ja Ge nė Jur kū nie nė 
pri si me na: „Da rius bu vo do ras ir ra mus, 
ne krin tan tis į akis ir ne mėgs tan tis iš si šok ti. 
Jo žū tis su krė tė vi sus mo ki nius. Ma čiau, 
kaip aša rų pil no mis aki mis jie sten gė si 
pri si dė ti nors ir ma žy te pa slau ga – pa ly dė ti 
drau gą į pas ku ti ni ą ją ke lio nę.“

„Da rius yra vai kas, žu vęs už lais vę Tė
vy nės, ku rio je da bar gy ve na me. Už ry tą, 
ku rį aš pa si tin ku. Taip, jis did vy ris, nes 
bu vo jau nas ir drą sus. O gal tą drą są pa ti 
ne jaus da ma iš ug dė mo ti na? Gal ži no jo, 
kad jos pri reiks? Juk ma mos šir dis vis
ką jau čia ir ži no“, – taip apie Da rių ra šė 
mo ki nių ra ši nių kon kur so lau re a tė Mil da 
Grie žy tė. Mo ki nių bei is to ri jos mo ky to jos 
ini cia ty va bu vo su kur tas vaiz do fil mas 
„Trum pa, bet įvyk dy ta mi si ja Že mė je“, 
iš leis ta kny ga „Sau sio 13to ji – Lie tu vos 
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Su Dariaus mama V. Gerbutavičiene

Šventės rytą...
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Apie pro jeK tą

taut vy das Sa lys 
Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro di rek to rius
Pra ėjusių me tų pa bai go je su Cen tri ne 

pro jek tų val dy mo agen tū ra pa si ra šė me 
pro jek to fi nan sa vi mo ir ad mi nist ra vi mo 
su tar tį, ben dra dar biau ja me su sep ty nio mis 
sa vi val dy bė mis ir tu ri me pa grin di nį part
ne rį – VDA, jai at sto vau ja R. Kil čiaus kas. 
VDA per 14 mė ne sių tu ri pa reng ti ŠMM 
at rink tų sep ty nių mo kyk lų ar chi tek tū ri nį 
vaiz do pla ną ir da lies edu ka ci nių erd vių 
tech ni nius pro jek tus, pa gal ku riuos ir bus 
vyk do mi šių ug dy mo įstai gų re konst ra vi
mo dar bai. Iki šiol re no vuo jant mo kyk las 
dau giau sia dė me sio bu vo ski ria ma ener
ge ti kai, iš orei ar kos me ti niam vi daus re
mon tui. Mi nis te ri jos ini cia ty va ban do me 
pa si žiū rė ti tru pu tė lį ki taip: kaip anų lai kų 
so vie ti nes erd ves bū tų ga li ma pri tai ky ti 
šiandie nos mo kyk lų po rei kiams, kin
tan čiam ug dy mo(si) pro ce sui. Ti ki mės, 
kad pro jek tas pa keis ug dy mo įstai gos 
ben druo me nės po žiū rį į jų edu ka ci nę ap
lin ką. Su kur ti mo kyk lų edu ka ci nių erd vių 
spren di mai bus skel bia mi VDA in ter ne to 
sve tai nė je www.pro jek tasaikš te lė.lt. Pro
jek tą nu ma to ma pa baig ti 2018 m. bir že lio 
mė ne sį.

edu ka ci nių 
erd vių  
kai ta

Ko vą Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM) su reng ta pir mo ji 
dis ku si jos „Švie ti mo ar chi tek tū ra. Šiuo lai ki nė mo kyk la ir jos iš šū kiai 

ug dy mo(si) erd vėms“ da lis. Tai ŠMM Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro 
(ŠAC) ir Vil niaus dai lės aka de mi jos (VDA) kar tu vyk do mo Eu ro pos są-

jun gos struk tū ri nių fon dų fi nan suo ja mo 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“ vie na iš veik lų. Ren gi ny je da ly va vo ŠMM 
ir ŠAC spe cia lis tai, VDA, VšĮ Cen tri nės pro jek tų val dy mo agen tū ros, sep ty nių 

pro jek te da ly vau jan čių ir ki tų mo kyk lų bei pro jek tuo to jų ko man dų at sto vai. 
Tai skir tin gų sri čių spe cia lis tai, tu rin tys ne vie no dą po žiū rį, bet vie ną tiks lą – kad 

ug dy mo(si) ap lin kos vai kams bū tų pa trauk lios, jau kios ir mo der nios, ska tin tų mo-
ky mo si mo ty va ci ją. Dis ku si ją ve dė ŠMM Ben dro jo ug dy mo de par ta men to di rek to rė 

Žyd ro nė Žu kaus kai tė ir VDA In ter je ro di zai no ka ted ros ve dė jas doc. Ro kas Kil čiaus kas.

ro kas Kil čiaus kas 
VDA In ter je ro di zai no ka ted ros ve dė jas
Vie na ver tus, pro jek tas yra nau jas, ki ta 

ver tus, jis lyg anks tes nio ŠAC vyk dy to 
pro jek to „Iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk
li nio ug dy mo plėt ra“, ku rį įgy ven di nant 
bu vo ku ria mi iki mo kyk li nio ug dy mo 
įstai gų erd vių at nau ji ni mo pla nai, tę si nys. 
Šiuo pro jek tu ke ti na me pa keis ti sep ty nias 
mo kyk las, jos yra pen kių skir tin gų ar
chi tek tū ri nių ti pų, sta ty tos so viet me čiu. 
Mū sų dar bo re zul ta tai bus nau do ja mi 
vi so je ša ly je. Pro jek tą pra de da me dviem 
dis ku si jo mis apie šiuo lai ki nį ug dy mo(si) 
pro ce są mo kyk lo se ir jų pa sta tų ar chi
tek tū rą, vė liau vyks kū ry bi nės dirb tu vės 
at rink to se ug dy mo įstai go se, pro jek ta vi mo 
ir sta ty bos dar bai. 

Žyd ro nė Žu kaus kai tė
ŠMM Ben dro jo ug dy mo de par ta men to di rek to rė
Ga li me pa keis ti erd ves, bet ta da ky la 

es mi nis klau si mas – ko kia da bar pa
ra dig ma yra mo kyk lo je ir ko kios mes 
sie kia me? Jei gu vis dar vy rau ja mo ky mo 
pa ra dig ma, kai vie no do am žiaus mo ki
niai, esan tys to je pa čio je kla sė je, per tą 
pa tį lai ką tu ri pa da ry ti tą pa čią už duo tį 
ir t. t., ar tik rai bū ti na at nau jin ti ug dy
mo si erd ves? O gal at si nau ji nu sios erd

vės ga lė tų keis ti mo ky mo si pa ra dig mą? 
Ar ba ki tas klau si mas – ar tai mo ky mo si 
pa ra dig ma, kur mo ki nys ir mo ky to jas 
vie nas su ki tu ben drau ja bei ben dra
dar biau ja? Ar są vei kos pa ra dig ma, kur 
vei kia me vie ni ki tus? Ma no nuo mo ne, 
edu ka ci nė ap lin ka ga li bū ti vie nas iš 
veiks nių, ga lin čių iš ori ne bei vi di ne 
mo ty va ci ja pa ska tin ti mo ky tis ir ug dy tis.

Ug dy mo pro ce So KAi tA 
ir edU KA ci nėS erd vėS

Aud ro nė Šu mi nie nė
ŠMM Ben dro jo ug dy mo de par ta men to Pa grin di nio 
ir vi du ri nio ug dy mo sky riaus ve dė jos pa va duo to ja
Ug dy mo pro ce są ir mo ky mo si erd ves 

pir miau sia reg la men tuo ja Švie ti mo įsta ty
mas, ta da – Ben dro sios pro gra mos, ku rias 
pa tiks li na du nau ji do ku men tai, įsi ga lio
sian tys nuo rug sė jo 1 d., – Ge ros mo kyk
los kon cep ci ja bei Pra di nio, pa grin di nio 
ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra šai. 
Juo se daug dė me sio ski ria ma mo ky mo si 
ap lin koms ir ug dy mo pro ce so kai tai. Dar 
kon kre čiau šie da ly kai ap ra šo mi Ben druo
siuo se ug dy mo pla nuo se. Ug dy mo pro ce
sui taip pat svar bios ir hi gie nos nor mos, 
ku rios da bar žy miai lais ves nės, pa keis tos, 
bet vis tiek su lau kia ma skun dų, kad kai 
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ku rios tai syk lės mo kyk lų va do vams ir 
pe da go gams yra ne su pran ta mos.

Tai, kas įvar din ta do ku men tuo se, įgy 
 ven di na ma skir tin go se mo kyk lo se: ne
vie no di jų pa sta tai (nors vi sus su da ro 
ko ri do riai ir kla sės) ir tūks tan čiai ten be
si mo kan čių vai kų bei dir ban tys mo ky to jai. 
Ta čiau vi si va do vau ja si to mis pa čio mis 
nuo sta to mis, ku rias nu sa ko Ben dro sios 
pro gra mos. Pa grin di nio ug dy mo ben
drų jų pro gra mų tiks las – ug dy ti ak ty vų, 
kū ry bin gą, at sa kin gą pi lie tį. De ja, kai 
suo lai su sta ty ti tra di ciš kai, nė ra mo bi lūs, 
vie nas ugdytinis ki tam žiū ri į pa kau šį, 
tam pa su dė tin ga „ug dy ti ben dra dar biau
jan tį mo ki nį“.

Kiek vie nai ug dy mo sri čiai iš kel ti gra žūs 
tiks lai, ta čiau juos sun ku įvyk dy ti, nes 
daž niau siai mo ky mo si ap lin ka ne pa de da, 
da ly je mo kyk lų vie nos sri ties ka bi ne tai 
iš si mė tę per ke lis aukš tus. Jei bū tų ben dra, 
pa vyz džiui, gam tos moks lų erd vė – „ko
ri do rius“, do ku men tuo se de kla ruo ja mus 
tiks lus bū tų ga li ma pa siek ti leng viau. Vi si 
ša lies mo ki niai tu ri įgy ti eks pe ri men ti nių 
įgū džių, o mo ky mo si są ly gos mo kyk lo se, 
ku rio se yra at ski ras gam tos moks lų ka bi
ne tas ar la bo ra to ri ja ir kur to kio ka bi ne to 
nė ra, ski ria si. Do ku men tuo se už ko duo ti 
vie no di tiks lai, ta čiau ug dy mo įstai go se 
jiems su da ry tos skir tin gos są ly gos, ku rias 
tu rė tu me su vie no din ti.

edU KA ci nėS erd vėS Ar 
eU ro re mon tAi?

graž vy das Ka za ke vi čius
Ug dy mo plė to tės cen tro di rek to riaus pa va duo to jas
Ben drau da mas su švie ti mo sri ty je dir  

ban čiais žmo nė mis pa ste biu „kon flik
tą“ – sa ko me „edu ka ci nės erd vės“, bet 
ome ny je tu ri me eu ro re mon tą. Ge ros 
mo kyk los kon cep ci joje sa koma, kad edu
ka ci nė erd vė ga li bū ti bet kur, bet ka da 
ir bet ko kia. Tiek pa ti edu ka ci ja, tiek jos 
ap lin ka pri klau so nuo ke lia mo tiks lo: kaip 
su vo kia ma mo kyk los mi si ja, to kios yra ir 
erd vės. Šių die nų ug dy mo įstai gų ap lin ka 
tin ka pa gal for mu lę „vie na kla sė, vie nas 
mo ky to jas, vie nas da ly kas...“ dir ban čioms 
mo kyk loms. For mu lė „trys kla sės, du 
mo ky to jai, ke tu ri da ly kai...“ iš kar to vers 
griau ti sie nas. Pir miau sia – gal vo je, o tik 
ta da erd vė je. Tai mo ky to jus ska tins ben
dra dar biau ti, in teg ruo ti da ly kus, o įpras ti 
ko ri do riai ir kla sės („ka lė ji mo sis te ma“) 
ga li ne be tik ti. Ma nau, kad ne tu rint idė jos 
kur ti ar ba mo de liuo ti edu ka ci nes erd ves 
nė ra tiks lin ga.

Ug dy mo si ap lin ka pa gal Ge ros mo
kyk los kon cep ci ją tu rė tų bū ti at vi ra, 
leng vai per tvar ko mo se erd vė se (kla sės 
„be sie nų“), ku rios sti mu liuo tų mąs ty mą, 
kū ry biš ku mą, su da ry tų ga li my bes mo ky tis 
ir in di vi du a liai, ir gru pė je, padėtų įgy ven
di nti mo ki nių idė jas. 

Jau tu rint edu ka ci nę idė ją ir erd vės at
nau ji ni mo pro jek tą, ma no gal va, de rė tų 

at si žvelg ti į įgy ven di ni mo prin ci pus, ku rie 
mo kyk lo je tu rė tų skir tis nuo, sa ky ki me, 
biu ro. Pa vyz džiui, vie nas prin ci pi nių rei
ka la vi mų – nie kas ne tu ri truk dy ti vai kams 
lais vai ju dė ti. 

Ar edu ka ci nei ap lin kai rei kia dau gy bės 
pi ni gų? Ir taip, ir ne. Taip, nes 5–6 edu
ka ci nių erd vių per tvar kos pro jek tų per 
ma žai, op ti ma lus skai čius – kiek mo kyk lų, 
tiek pro jek tų. Pa gal kiek vie nos ug dy mo 
įstai gos fi lo so fi ją kur ti at ski rus pro jek tus 
yra bran gu. Ki ta ver tus, ne. Su pran ta ma, 
kad kar tais per tvar ky ti erd vę pa gal edu ka
ci nę idė ją daug lė šų ne rei kia, ga li ma ras ti 
ki tų spren di mų, pa vyz džiui, organizuoti 
pa mo ką lau ke.

SėK mėS ir pro bLe moS KU riAnt 
mo Ky tiS SKA ti nAn čią Ap Lin Ką

vi ta li ja dziu ri čie nė
Pa ne vė žio „Vy tu rio“ pro gim na zi jos di rek to rė
Pir mo ji ir ele men ta ri mū sų mo kyk los 

sėk mė – iš ori nis eu ro re mon tas. Ant ro ji – 
pert var ky tos vi daus erd vės. At nau jin to je 
įstai gos mi si jo je sa ko ma: „<...> pro gim
na zi ja, ben dra dar biau da ma su mo ki nio 
šei ma, tiks lin gai ku ria iš ma nią ap lin ką 
ak ty viam ir kryp tin gam mo ky mui si.“  
Pa ste bė jo me, kad jei gu to, ką mes da ro me, 
ne su vo kia tė vai, jie tam pa prie šais. Svar
bus as pek tas – su da ry ti są ly gas pa tir ti niam 
mo ky mui si. Ap lin ką per tvar ko me taip, 
kad ji mums pa dė tų siek ti no ri mų re zul
ta tų. Ug dy mui sten gia mės iš nau do ti kuo 
dau giau erd vių, pa vyz džiui, ko ri do riuo se 
yra len tos, kur mo ki niai ga li vie ni ki tiems 
pa aiš kin ti nesuprantamus da ly kus, in di vi
du a liam dar bui skir ti sta liu kai. Te at ro erd
vė je ste bė jau ma te ma ti kos pa mo ką: vai kai 
ta po bu hal te riais, ka si nin kais, pir kė jais ir 
taip mo kė si trup me nų. Pro ble mos – ma ža 
ka bi ne tų erd vė, ne pa to gūs suo lai, ku rie 
ap sun ki na dar bą gru pė mis. Nau jų idė jų 
įgy ven di ni mas pri klau so nuo ben druo me
nės po žiū rio, ar mo ky to jas pa sa ko, ko kios 
pa gal bos rei kia, da li ja si sa vo pa siū ly mais, 
su lau kia rei kia mo pa lai ky mo.

Sim bo Li niS mo KyK LoS 
Ar chi teK tū roS tU ri nyS

Sau lius Žu kas
Hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta ras
Ga li ma sa ky ti, kad ar chi tek tū ra yra  

ide o lo gi jos ar tam tik ros edu ka ci nės fi lo
so fi jos iš raiš ka. Be to, ji vi suo met nu kreip
ta į at ei tį, va di na si, idė ja tu ri ne tik ati tik ti 
šian die nius nuo lat kin tan čius do ku men tus, 
bet kaž ko kiu bū du dar ir pro jek tuo ti tuos 
da ly kus, ku rie at si ras po 10 me tų. Mes 
jų ne ži no me, bet su ta ria me, kad at ei ty je 
jau nam žmo gui rei kės kū ry biš ku mo, ge
bė ji mo in teg ruo ti ži nias, dirb ti ko man do
je, ini cia ty vu mo. Pa sau ly je vis dau giau 
kal ba ma, kad rei kia ruoš ti sa va ran kiš kai 
mąs tan čius jau nuo lius, bū si mus ver slo ir 
ki tų sri čių kū rė jus. Žvel giant dar to liau 

į at ei tį, ne di de lio mies te lio mo kyk la po 
pa mo kų ga lė tų virs ti į mul ti funk cį ben
druo me nės kul tū ros ir edu ka ci jos cen trą, 
pri tai ky tą žmo nių po rei kiams.

Apie erd veS ir idė jAS

Lo re ta Ka čiu šy tė-Skram tai
Vil niaus Bal sių pro gim na zi jos di rek to rė
Mū sų pro gim na zi ja iš tie sų yra ki to

kia, mo der ni, gra ži, erd vi, vie to je ai džių 
ko ri do rių tu ri me zo nas, nau do ja me in for
ma ci nes tech no lo gi jas, plan še ti nius kom
piu te rius. Iš pa tir ties no rė čiau pa sa ky ti, ko 
ne tu rė tų bū ti nau jo se mo kyk lo se. Mū sų 
ap švie ti mo sis te mo je įreng ti ju de sio da
vik liai, švie sa įsi jun gia ir iš si jun gia au to
ma tiš kai, tad ky la sun ku mų, kai no ri me ją 
iš jung ti, pa vyz džiui, kad mo ki niai ge riau 
ma ty tų tai, kas ro do ma per pro jek to rių. 
Dėl be to ni nių lu bų ir nu leis tų švies tu vų 
kla sės yra la bai ai džios, ga le sė din tiems 
mo ki niams sun ku gir dė ti mo ky to ją. Sta
ty boms nau do ti be to nas ir stik las, todėl,  
kai švie čia sau lė, pa sta tas virs ta tik ru šilt
na miu. Pa ste bė jo me, kad net gi mo ki nių 
stan dar ti zuo tų tes tų re zul ta tai nu ken čia, jei 
tą die ną bū na karš ta. Nors at ran da mi nau ji 
spren di mai – to kiu at ve ju pa mo kos vyks ta 
lau ke. Ta čiau bū tų ge rai, jei gu ga lė tu me 
mo ky tis ir kla sė se, ir lau ke ta da, kai pa tys 
no ri me, ne pri klau so mai nuo oro są ly gų. 
Tai gi mo kyk los ap lin ka tu ri bū ti prak tiš ka, 
su da ry ti tin ka mas dar bo są ly gas.

Liu tau ras ne kro šius
Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te to 
Ar chi tek tū ros fa kul te to de ka nas
Dau gu ma re no va ci jų at lie ka mos už 

ma žiau sią kai ną, skel bia mas ran gos kon
kur sas, daž niau siai pats ar chi tek tas nie ko 
ne ku ria, o tik pa si ra šo, brai žo jau nes ny sis 
asis ten tas. Kol taip vis kas vyks, ne bus ir 
ko ky bės. Bū tų ge riau, jei mo kyk los ben
druo me nė ben dra dar biau tų su ar chi tek tais, 
į re no va ci jos pro ce są ga lė tų įsi trauk ti ab
sol ven tai, da ly vau jan tys ne bū ti nai ver slo 
su me ti mais, taip pat vi si, no rin tys ir ga lin
tys kuo nors pri si dė ti. Taip kar tu bū tų ku
ria ma di des nė ir drau giš kes nė vi suo me nė.


Pas ta ra jai min čiai, kad mo kyk los sa

vi nin kas tu rė tų ben dra dar biau ti su ar chi
tek tais, pri ta rė ir ŠMM Bendrojo ugdymo 
departamento Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo skyriaus vedėja Lo re ta Ža dei kai
tė. R. Kil čiaus kas ta da iš kė lė klau si mą, ar 
tik rai mo kyk lų di rek to rius ir ad mi nist ra
ci ja yra tik rie ji pa sta tų šei mi nin kai? Kaip 
su pran ta me są vo kas „sa vi nin kas“ ir „šei
mi nin kas“, kaip vei kia sis te ma?

to mas jan kū nas 
Vil niaus An ta kal nio pro gim na zi jos di rek to rius
Vi suo ti nės at sa ko my bės trū ku mas ap i 

ma vi sas sri tis, tad tie, ku rie rū pi na si sa
vo vai kais, į juos in ves tuo ja, re mon tuo ja  

Nukelta į 6 p.
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Ke lio į vai ko pa ži ni mą pra džia yra šei
ma. Sie kiant ben dro tiks lo – ko ky biš ko 
bei vi sa pu siš ko ug dy mo – ne at sie ja mas 
tė vų ir pe da go gų ben dra dar bia vi mas. 
Su do mi nus tė vus dar že lio gy ve ni mo 
akimirkomis, pri ėmus į ben dras veik las, 
va ka ro nes, žai di mus, su si for muo ja tar pu
sa vio su pra ti mas. Norime įtrauk ti tė vus į 
dar že lio gy ve ni mą, tad nuo lat ieš ko me 
įvai rių ir šiuo lai kiš kų ben dra dar bia vi mo 
for mų. Me to dų įvai ro vė pa de da  ten kin ti 
skir tin gus šei mų po rei kius, ras ti ke lią į 
sėk min gus tar pu sa vio san ty kius. Jau ne 
vie ne rius me tus dirb da mos prieš mo kyk
li nė je gru pė je tai ko me ne tra di ci nius ben
dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo bū dus, nes 
itin svar bu, kiek tė vai pri si de da prie vai ko 
to bu lė ji mo, pa de da ge rin ti jo pa sie ki mus. 

Siek da mos, kad tė vai kuo ak ty viau 
da ly vau tų ug dy mo pro ce se, pa siū lė me 
kū ry bi nį užsiėmimą „Gar sas ir spal va“ bei 
žai di mų ir dra mos bū re lį „Mo ko mės žais ti 
kar tu“, ren gia me edu ka ci nes va ka ro nes 

Vi sa pu siš ką vai ko ug dy mą už tik ri nan ti 
ben dra dar bia vi mo sėk mė

„La bas, aš ta vo drau gas iš miš ko“, kū ry
bi nes dirb tu ves „Mo liū go gim ta die nis“, 
„Su ti ki me spar nuo čius“, „Ži bin ti nin ko 
pa sa ka“, „Rei kia drau gą tu rė ti“.

Žai dy bi nė veik la ir ug dy mo si pro ce sas 
glau džiai su si ję da ly kai, nes iki mo kyk
li nia me am žiu je vi sas vai ko gy ve ni mas 
re mia si į įvai riau sio po bū džio žai dy bi nę 
veik lą. Tad kiek vie no mė ne sio pas ku ti nį 
tre čia die nį dar že ly je vyks ta žai di mų ir 
dra mos bū re lis „Mo ko mės žais ti kar tu“. 
Tė vai su si ren ka pa bū ti su sa vo vai kais ir 
drau ge mo ko si la vin ti įvai rius ge bė ji mus 
pa gal pro fe sio na laus mu zi kos pe da go go 
bei pro fe so riaus Jer ry Storm so mu zi ki nių 
žai di mų (J. Storm sas „101 Mu sic Ga mes 
for Chil dren: Fun and Le ar ning with 
Rhythm and Song“) bei dra mos dės ty to jos 
Ju lie Meig han (J. Meig han „Dra ma Start! 
Dra ma ac ti vi ties, pla ys and mo no lo gu es 
for young chil dren ages 3 to 8“) me to di
kas. Tė ve liai tu ri ga li my bę iš mok ti naujų 
žai di mų ir žais ti su vai kais na mų ap lin

ko je. Taip plė to ja mos ben dra dar bia vi mo, 
mo ky mo si kar tu, įsi klau sy mo, em pa ti jos 
kom pe ten ci jos. Šių va lan dė lių tiks las – 
pratęs ti  veiklas na muo se ir patirti tei gia mų 
emo ci jų. Per veik las vai kai, tė vai ir pe da
go gai ne tik bū na drau ge, bet ir da li ja si 
pa tir ti mi, su si ran da ben dra min čių, gal net 
drau gų. Kai ma žy liai ma to kar tu šo kan tį, 
dai nuo jan tį, žai džian tį ar vai di nan tį šei
mos na rį, jiems leng viau ben drau ti tiek su 
ben dra am žiais, tiek ir su su au gu siai siais.

Džiu gu, kad tė vai įgi jo dau giau ži nių 
apie vai kų kas die nę veik lą, žai di mus, o 
tai juos su ar ti no, pa dė jo nu griau ti „sie
nas“, įne šė lais vu mo ir pa si ti kė ji mo pe
da go gais, spe cia lis tais. Ieš ko da mos bū dų, 
kaip me ni nio ug dy mo pro ce są pa da ry ti 
efek ty ves nį, pa siū lė me ke liau ti į gar sų 
ir spal vų ša lį (kū ry bi nis bū re lis „Gar sas 
ir spal va“). Tė vai ga li da ly vau ti kū ry bi
nė se po pie tė se su vai kais: per mu zi kos ir 
dai lės va lan dė les kar tu klau so si mu zi kos, 
pa tys skam bi na, vai di na ir ku ria dar be lius. 

„Ge riau sias bū das iš lai ky ti drau gys tę –
da ly tis min ti mis apie sa vo dar bus. 
Žmo nes la biau siai su ar ti na veik la.“ 

Jo ha nas Volf gan gas Gė tė

mo kyk las, tu rė tų tai da ry ti at sa kin gai ir 
ko ky biš kai. O dėl sa vi nin ko – tai pla ti 
są vo ka. Kaip gy ven to jas (ne svar bu, ar 
mo ky to jas, ar di rek to rius) esu mo kyk los, 
ku rio je dir bu ir ku riai va do vau ju, sa vi
nin kas. Aiš ku, tik ra sis pa sta to val dy to jas 
tei siš kai yra sa vi val dy bės ta ry ba – ta, 
ku rią mes iš ren ka me. Ra tas lyg ir ap si
su ka – sa vi nin kas esu pats. Jei vi si jaus tų 
at sa ko my bę už sa vo spren di mus ir dar bus, 
dė me sys vai kams bū tų vi sai ki toks.

L. Ka čiu šy tė-Skram tai 
Vil niaus Bal sių pro gim na zi jos di rek to rė
Rei kė tų at skir ti šei mi nin ko ir sa vi nin

ko są vo kas. Sa vi nin kas yra stei gė jas, o 
šei mi nin kas – mo kyk los ben druo me nė. 
Yra ir ki tas va rian tas: gy ve na me pa sta te, 
ku ris sta ty tas vie šo sios bei pri va čio sios 
part ne rys tės prin ci pu, o ir mū sų mo kyk los 
ben druo me nė tė ra nuo mi nin kai, tad ne ga
li me pri im ti spren di mų ir jų įgy ven din ti. 
Vie šo sios bei pri va čio sios part ne rys tės 
prin ci pas tu ri sa vo pliu sų ir mi nu sų. Jį 
de rė tų per žiū rė ti.

UŽ Sie nio mo KyK Lų pA tir tiS

Po po ros sa vai čių Na cio na li nės dai lės 
ga le ri jos kon fe ren ci jų sa lė je vy ko ant ro ji 
dis ku si jos da lis, per ku rią ap tar tos mo

kyk lų pro jek ta vi mo, edu ka ci nių erd vių 
kū ri mo pa tir tys ir ga li my bės. Dis ku si jo je 
pra ne ši mus skai tė ne tik Lie tu vos at sto vai, 
bet ir sve čiai iš už sie nio.

Flem min gas Ka a sas Svend se nas
„Ceb ra“ biu ro ar chi tek tas
„Ceb ra“ – Da ni jos ar chi tek tai, ku rie 

pir mie ji pro jek tuo da mi mo kyk las ben dra
dar bia vo su ben druo me ne ir at si žvel gė į 
tik ruo sius jos po rei kius, taip įgy ven di
no ug dy mo įstai gų to bu li ni mo pro jek tą 
„SKUB“. Ku riant Da ni jos mo der nios 
mo kyk los ar chi tek tū rą at si žvelg ta į ug
dy mo tu ri nį ir mo ky mo me to dus, taip pat 
mo ky to jų pro fe si nės kom pe ten ci jos plė to
tę. Dis ku tuo da mi ir siū ly da mi įvai rias kon
cep ci jas „Ceb ra“ ar chi tek tai sie kia su kur ti 
pa trauk lią edu ka ci nę ap lin ką, in teg ruo ti į 
ją šiuo lai ki nius pe da go gi kos prin ci pus, 
už duo tis, moks lo ži nias ir žai di mus.

te re sa Fre de ri ca to jal 
de val sas si na hei tor
Por tu ga li jos Ins ti tu to Su pe rior Técni co 
ka ted ros ve dė ja, ar chi tek tū ros pro fe so rė
2007 m. Por tu ga li jos vy riau sy bė, 

siek da ma pa kel ti mo ky mo si ap lin kos 
stan dar tus, ini ci ja vo mo kyk lų pa sta tų 
mo der ni za ci jos pro gra mą. Ma no nuo mo
ne, vyk dant di de lės ap im ties mo kyk los 

pa sta tų re no va ci jos pro gra mas, svar bu 
at kreip ti dė me sį į šiuo lai ki nės edu ka ci jos 
kon teks tą ir pe da go gi kos iš šū kius, kur ti 
nau jas erd ves bei ban do mų jų pro jek tų 
tai ky mo pra na šu mą prieš pra de dant kom
plek si nę įstai gų re konst rukciją.


Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si

te to (VGTU) Ar chi tek tū ros fakulteto de
ka nas, ar chi tek tas L. Ne kro šius ir VGTU 
Ar chi tek tū ros pa grin dų ir te ori jos ka ted ros 
ve dė ja, ar chi tek tė Edi ta Riau bie nė kal bė
jo, kad re konst ruo ja nt mo kyk lų pa sta tus 
reikia at si žvel gti į pa ki tu sius tech ni nius 
reg la men tus ir švie ti mo sis te mos kon
cep ci ją. Jei sie kia ma ra cio na liai nau do ti 
ri bo tus iš tek lius, svar bu įver tin ti ug dy mo 
įstai gų pa sta tų esa mą būk lę ir su kur ti kom
plek si nę švie ti mo ar chi tek tū ros plėt ros  
sis te mą. 

Na cio na li nės mo kyk lų ver ti ni mo agen
tū ros Mo ky mų ir iš orės ver tin to jų ak re
di ta ci jos sky riaus ve dė ja Vi da Ka mens
kie nė pri sta tė duo me nis, ro dan čius, kad 
stip res nis ry šys tarp mo ky mo si ap lin kų ir 
mo ky mo yra ta da, kai nau do ja mi ak ty vie ji 
me to dai, ku rie rei ka lau ja tin ka mų ug dy mo 
pro ce sui erd vių. 

Pa ren gė DovilėŠIlEIkytĖ
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Veik lų tiks las – ska tin ti kū ry biš ku mą. 
Ra gi na me pa gal pa teik tas te mas drau ge 
kur ti mu zi ką, pa sa ko ji mus, pie šti. Taip 
sie kia me di din ti tė vų mo ty va ci ją dirb ti su 
sa vo vai kais na muo se ir do mė tis me ni nio 
ug dy mo veik lo mis. Jei pir muo siuo se už
si ė mi muo se da ly va vo vos ke le tas tė ve lių, 
tai po pus me čio vis dau giau jų pri si jun gė 
prie šių veik lų. Kar tu su kur ti dar bai eks po
nuo ja mi ne tra di ci nė je dar že lio ap lin ko je ir 
už įstai gos ri bų.

Tė vus įtrau kia me ir į pro jek ti nę veik lą. 
Kiek vie ną ru de nį vyks ta mu zi ki nis pro
jek tas „Mo liū go gim ta die nis“, tad šį kartą 
tė ve liai kar tu su vai kais at li ko jiems skir tas 
už duo tis: paruošė „Mo liū gui“ do va ną, pa
ra šė svei ki ni mą, nu pie šė at vi ru ką, pa ga mi
no ru de ni nę puokš tę ir kar na va li nį kos tiu
mą. Drau ge sukurti dar be liai su lau kė daug 
ben druo me nės dė me sio – tai su stip ri no 
ben drys tės jaus mą. O vai kai ga lė jo gė rė tis, 
džiaug tis sa vo ir ki tų kū ry ba. Taip ug dy
ta me ni nė raiš ka ir es te ti nis su vo ki mas. 

tė vų in For mA vi mo SiS te mA 

No rė da mos, kad tė ve liai pa ma ty tų vai kų 
kas die nes veik las ir pa sie ki mus, su kū rė me 
so cia li nio tin klo „Fa ce bo ok“ gru pių bei 
ben drą įstai gos pa sky rą. Čia skel bia me 
in for ma ci ją apie dar že ly je vys tan čius 
kon cer tus, spek tak lius, ak ci jas, va ka ro nes, 
pra mo gas, ryt me čius ar po pie tes. Tė ve liai 
dar ne si bai gus dar bo die nai ga li pa ma ty ti 
vy ku sių ren gi nių fo to gra fi jas ir vaiz do 
me džia gą, taip pat drą siai teik ti sa vo siū
ly mus, reikš ti nuo mo nę bei pa si džiaug ti 
vai ko pa sie ki mais.

ne trA di ci niAi SU Si ti Ki mAi

Tra di ci nius tė vų su si rin ki mus pa kei tė
me į edu ka ci nes va lan dė les. Tė vų re flek si
ja, ko men ta rai ir pa siū ly mai apie vy ku sius 
su si ti ki mus:
„Reikiakuodaugiautokiųužsiėmimų.

Patiko stebėti vaikus ir pačiai dalyvau
ti“, – ra šo Ado mo ma ma. 
„Žinoma, patiko. Jukmes, tėvai, ne

turime laiko taip turiningai ir įdomiai
vaikuipaaiškinti,kadžvėreliaiyramūsų
draugai.Ačiū!Ačiū!Ačiū!“, – džiaugėsi 
Dei man tės tė ve lis.
„Fantastiška, viskas, ką daro vaikai,

gražu ir įdomu.Mano sūnus namuose
papasakojodaugįdomiųfaktųapiegyvū
nus,komespatysnetnežinojome“, – rašo 
Lu ko ma ma. 

Ben dra vi mą pa de da su tvir tin ti ski ria

mos ben dros na mų už duo tys. Tė vai jau
čia si rei ka lin gi ir reikš min gi, kai jiems 
su tei kia ma ga li my bė na muo se pa baig ti 
dar že ly je pra dė tą dar bą, su vie no din ti ug
dy mo tiks lus.

Mū sų sėk mės pa slap tis – il ga me tė dar
bo pa tir tis, ge ra no riš ku mas, nuo la ti nis 
mo ky ma sis ir ne tra di ci nis ben dra vi mas. 
Tai pa de da puo se lė ti kū ry bišką, ino va ty vų 
tė vų po žiū rį į vai ko auk lė ji mą.

„Mes ne tu ri me ga lių sa vo vai kams pa
rink ti ir su ruoš ti at ei ties, bet ga li me sa vo 
vai kus tin ka mai pa ruoš ti at ei čiai.“ (Fran
kli nas Ruz vel tas)

kristinaSAkAlĖ
Kau no Šan čių l.-d. prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da go gė 

me to di nin kė

GinaJUREVIČIENĖ
Prieš mo kyk li nio ug dy mo vy resn. pe da go gė

DeimantėBUlOtAItĖ
Mu zi kos vy resn. mo ky to ja
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Mokyklos bendruomenės metams

„Mū sų san ty kiai su gim na zis tų tė
vais trum pa lai kiai, pa ly gin ti su ki tų ti pų 
mo kyk lo mis. Juk kai ku rie į gim na zi ją 
at ei na dve jiems ar net vie ne riems me
tams. Lai kas pra bė ga grei tai, pro gra mos 
in ten sy vios, čia pat ir eg za mi nai...“, – sa ko 
Aly taus Jot vin gių gim na zi jos di rek to riaus 
pa va duo to ja ug dy mui Re na ta Ro ma no
vienė. Ta čiau kar tą per me tus gim na zis tai 
ir jų tė vai su si bu ria į ben drus, nuo tai
kin gus šei ma die nius. Šis pro jek tas bu vo 
pa teik tas Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
Mo kyk los ben druo me nių me tų kon kur sui 
ir ta po va sa rio mė ne sio lai mė to ju.

Šei mA die niS – KAd tė vAi 
pA jUS tų gim nA zi joS ŽA ve Sį 

ir įtAm pą

„Šei mų die nos idė ją pa sufl e ra vo Vil
niaus ar ki vys ku pas Gin ta ras Gru šas. 
Pa gal vo jau, ko dėl to ne pa da rius ir mū sų 
gim na zi jo je? Ži no ma, mas tas ir tu ri nys 
bus ki to kie, bet vie nas iš tiks lų – tas pats: 
su si bur ti vai kams, tė vams, mo ky to jams 
ir gy vai pa ben drau ti“, – pa sa ko ja gim
na zi jos di rek to rius kęstutisMiliauskas. 
Pir ma sis šei ma die nis vy ko pra ėju sių me
tų sau sį. Šią die ną bu vo vis ko: mu zi kos, 
ran kų len ki mo var žy bų (di rek to rių įvei kė 
tik vie nas tė tis), ben drų kuk lių vai šių ir 
įvai rių da ly kų pa mo kų, ku rias lan kė tė vai 
kartu su mo ki niais. 

Šie met pa kar to tas toks pat sce na ri jus, 
tik įtrauk tos nau jos de ta lės ir už duo
tys. „Šei ma die nis – tai mi ni mo kyk la. 
Iš pra džių rei kia kaž ko to kio, kas vi sus 
su vie ny tų. Tad pir mo ji pa mo ka – ry ti nė 
mankš ta zum bos sti liu mi – pri va lo ma 

Koks ben dra dar bia vi mas įma no mas 
su tė vais ke lia šim ti nė je gim na zi jo je?

vi sai ben druo me nei. Pa si mo ko me ju de
sių ir grei tai, vie ni iš ki tų ge ra no riš kai 
pa si juo kdami, jau vi si ma siš kai šo ka. 
Tai la bai su ar ti na. O ta da vi si ei na į sa vo 
pa mo kas“, – pa sa ko ja R. Ro ma no vie nė. 
Gim na zi jos mo ky to jai šie met dviem srau
tams pa ren gė 14 pa mo kų (vie na trun ka 
25 min.): tė vai iš si aiš ki no DNR struk tū rą, 
mo kė si iš skir ti ją iš vai sių, su si pa ži no su 
VĮ „Re git ra“ kom piu te ri ne pro gra ma, aiš
ki no si, kas yra var to to jiš ku mas, da ly va vo 
„Pi lie tiš ku mo lenk ty nė se“, trum pam ta po 
mo kyk los kla sių se niū nų ta ry bos na riais ir 
spren dė įvai rias pro ble mas. „Tė vai tu ri pa
jus ti mo kyk li nį gy ve ni mą, su kuo jų vai kai 
su si du ria. Čia yra ir leng vos įtam pos, juk 
tu ri per ei ti iš pa mo kos į pa mo ką, ne ži nai, 
ko pa klaus mo ky to jas, ir sma gaus ben dra
vi mo. Sten gia mės, kad tė vai ne si jau din tų, 
iš lik tų ar ti mas ir šil tas san ty kis“, – sa ko 
di rek to riaus pa va duo to ja.

Tiek per nai, tiek šie met kiek vie nam 
at ėju siam į gim na zi ją ran ką spau dė di
rek to rius. „Aš šei mi nin kas, mo kyk los 
tė vas, – sa ko K. Mi liaus kas. – Pir mie ji du 
„bly nai“ ne bu vo pri svi lę. Esu tik ras, kad 
šei ma die niai taps mū sų tra di ci ja.“

Di rek to riaus pa va duo to jos R. Ro ma no
vie nės nuo mo ne, įtrauk ti lie tu vius į pra
mo gi nius ren gi nius ap skri tai nė ra leng va: 
„Tie tė vai, ku rie at ei na į mū sų šven tes, yra 
ak ty ves ni, daug kur da ly vau ja. Ir pir mais, 

ir ant rais me tais tarp šei ma die nių da ly
vių bu vo tų pa čių tė vų. Į mo kyk lą at ei na 
kartu su vai kais, vy ras, žmo na, šei ma, 
bet nė ra taip, kad vi si vaikšto į kiek vie ną 
ren gi nį... Daug kas pri klau so nuo kla sių 
va do vų, kaip jie ben drau ja su tė vais, ko kį 
už mez ga emo ci nį ry šį. Ne ma žai lemia ir 
elgesys šei mo je, ar kal ba ma si su vai ku 
apie mo kyk lą, jo pro ble mas. Jei gu tė vams 
tai ne rū pi, ga li kvies ti, ra šy ti ži nu tes, ap
si mes, kad ne ma tė.“

KLA Sių vA do vAi – Ar čiAU SiAi 
mo Ki nių ir tė vų

Jei gu gim na zi jo je nutinka ne ma lo nių 
da ly kų, keb lią si tu a ci ją su mo ki niais ar 
jų tė vais pir miau sia tu ri spręs ti kla sės va
do vas, vė liau gal būt so cia li nė pe da go gė, 
psi cho lo gė ar Vai ko ge ro vės ko mi si ja. 
„Sten gia mės lai ky tis gra da ci jos. Mo kyk
lo je tu ri veik ti nu sta ty ta tvar ka. Anks čiau 
bu vo nu si sto vė ju si to kia yda: jei tik vai
kas pa mo ko je nu si žen gė, tuo jau pat už 
pa kar pos ir ei na ma pas di rek to rių. Jau 
at pra ti nau. Pir ma, di rek to rius nė ra bau bas. 
An tra, gal vai kas ir la bai nu si žen gė, bet kai 
at ei na įsi aud ri nęs mo ky to jas, o di rek to rius 
nie ko ne ži no, tai kas iš to? Da bar ma ne 
in for muo ja, ko kia iš ki lo pro ble ma, kas 
jau pa da ry ta, ta da ga liu pa si kvie tęs mo ki
nį kal bė tis. Tai bus PO KAL BIS, tė viš kas 
vi sais as pek tais, – sa ko di rek to rius K. Mi
liaus kas. – Di de lė je mo kyk lo je gra da ci ja 
bū ti na dėl dvie jų prie žas čių: pir ma, gi lin tis 
į tai tu ri žmo gus, ku ris yra ar čiau siai vai
ko, an tra, jei gu kiek vie ną at ve jį spręs tų 
di rek to rius, nie ko ge ro vis tiek ne pa siek tų. 
Man pa tin ka ka dai se per skai ty tas po sa kis: 
„Ne gau dy kit jums me ta mo ka muo liu ko.“

Prieš ke le tą me tų gim na zi jo je surengta 
tė vų ir vai kų diskusija, kurioje kalbėta 
apie mo kyk los problemas. Pa aiš kė jo, kad 
tė vams ne pa tin ka per daug tra fa re ti niai 
su si rin ki mai. „Su klu sau. At si žvel gė me į 
jų pa siū ly mus, pa si kvie tė me šei mą, po rą 
psi cho lo gų... Da bar kla sės va do vai mo
no lo gą pa kei tė į gy vą po kal bį, – pa sa ko ja 
di rek to rius. – Ne taip, kaip bū da vo anks
čiau – lan ko mu mas ir pa žan gu mas, lyg 
vien ant šių stul pų lai ky tų si mo kyk la. Daž
nai net gi kvie čia me ir gim na zis tus – juk 
jie jau be veik su au gę žmo nės. Tai ko dėl 
tu ri me kal bė ti už jų nu ga rų? Kla sės tė vų 
su si rin ki mas yra mi ni šei mų die na: na tū ra
lus, lais vas po kal bis apie tai, kas ben dra.“ 

K. mi liaus ko mi nia tiū ra: 
Anks tes nė kar ta: „At si pra šau, dau giau 
taip ne da ry siu...“ 
Da bar ti nė kar ta: „O kas tai ma tė?“ 
Bū si ma kar ta: „Be ad vo ka to į klau si mus 
ne at sa ki nė siu.“
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tė vų ben drA vi mAS At Si Lie piA 
ir eL ge SiUi bei mo Ky mUi Si 

mo KyK Lo je

Pa va duo to ja Re na ta įsi ti ki nu si, kad tė vų 
ben dra vi mas šei mo je, tar pu sa vio san ty kiai 
vie nas su ki tu ir vai ku tu ri di de lės įta kos 
jo el ge siui mo kyk lo je: ar lai ko si tai syk lių, 
at ei na su uni for ma, sten gia si mo ky tis. 
„Tė vai kar tais sa ko: jūs tu ri te pri vers ti, 
nes mū sų ne klau so! Mes ne ga li me. Vi sų 
700 ne ga li me. Ži no ma, la bai sten gia mės. 
Bet kai mo ki niui jau 18 ar 19 me tų? Kar
tais nu tin ka ir taip, kad in for muo ja me 
tė vus apie vai ko bė das gim na zi jo je, bet 
iš girs ta me: aš vis ką ži nau...“, – pa sa ko ja 
R. Ro ma no vie nė.

O kai nie kaip ne pa vyks ta pa veik ti? 
„Abi tu rien tams ta da la bai rim tai sa kau: 
gy ve ni mas yra ta vo ran ko se, – tę sia pa
va duo to ja Re na ta. – Kol esi mo kyk lo je, 
tol tu ap sau go tas vals ty bės. Bet jei gu ne
pa klūs ti ele men ta rioms tai syk lėms – mo
ky tis ir lan ky ti mo kyk lą, – pra de da veik ti 
jau visai ki tos. Vis kas pa pras ta: ne lan kai 
pa mo kų – pra si de da įskai tos ir pa pil do mi 
at si skai ty mai – ne iš si lai kai – ne lei džia ma 
lai ky ti pa si rink tų eg za mi nų – pagaliau 

ga li ne gau ti bran dos ates ta to. Jei ne gau ni 
bran dos ates ta to, dve ji me tai šu niui ant 
uo de gos. Ži no ma, ga li lai ky ti eg za mi nus 
ki tais me tais, bet už tai teks mo kė ti, pa
čiam pa si ruoš ti ir pan. To liau gy ve ni me 
nie ko ne be gau si už dy ką. Mes vi sa da pa tys 
ren ka mės, kaip gy ven ti...“

Pa va duo to ja pa sa ko ja, kad ne re ta si tu a
ci ja, kai aly tiš kių mo ki nių tė vai yra iš vy kę 
už dar biau ti į už sie nį, daž nai iš si sky rę. Tad 
kla sių va do vams vien su si skam bin ti jau 
yra su dė tin ga. To kia si tu a ci ja vai kams 
ne bū ti nai yra blo ga: jie au ga sa va ran kiš
kes ni, tvir tes nės as me ny bės, bet tik to kiu 
at ve ju, jei gu nė ra pra ra dę gy vo ry šio su 
tė vais. 

SvAr biAU SiA yrA ry ŠyS

Mū sų po kal bį su pa va duo to ja per trau kia 
sma gi me lo di ja – tai skam bu tis per trau kai. 
Į jau kiai ir ori gi na liai įreng tą ka bi ne tą tuo
jau pat įvirs ta tre je tas vai ki nų. (Di rek to rius 
jau iš anks to bu vo per spė jęs, kad čia du rys 
ne už si da ro...) Jau nat viš ka pa va duo to ja 
kar tais pa va di na ma ir „vai kų ad vo ka te“. 
Ji pri si pa žįs ta, kad ir or ga ni zuo ti ren
gi nius, ir ben drau ti ge riau siai se ka si su 

mo ki niais. „Kaip ir šei mo je – rei kia kur ti 
ir sau go ti san ty kius“, – pa pras tai sa ko 
R. Ro ma no vie nė. Pa va duo to ja pri du ria, 
kad ben drau jant su tė vais, ypač ta da, kai 
te ma ne ma lo ni, pats bai siau sias da ly kas – 
kal tin ti. „Va do vai tu ri bū ti la bai em pa tiš
ki – tai šia me dar be yra svar biau sia. Kaip 
tas žmo gus ga li jaus tis? Kar tais už ten ka 
pus die nio, kad jis pra dė tų ki taip mąs ty ti. O 
ret kar čiais iš ei na vis dar pik tas, bet vė liau 
pa mąs to. Ma ny čiau, kad tie, ku rie iš gy
ve na ne igia mas emo ci jas, ken čia. O kai 
pa si kal ba, pa si ta ria, pa ma to, kad ga li bū ti 
ir ki taip. Aš ga liu iš gy ven ti dėl dau ge lio 
da ly kų, bet ne dėl to, ko ne ga liu pa keis ti. 
Ma no no ras – skleisti kuo dau giau po zi ty
vu mo. Ger biu vi sus, ypač – jau ni mą, nes 
da bar jau ni žmo nės ak ty vūs ir pi lie tiš ki. 

Man at ro do, mes to kie ne bu vo me... Ir, 
be je, anks čiau jau ni mas ne bu vo ge res nis. 
Iš pra džių bi jo jo me nu pirk ti so fas, sėd mai
šius: su dras kys, pra durs... Sa kau, pir ma 
pa dė ki me, ta da žiū rė si me. Da bar vis kas 
ge rai, mo ki niai džiau gia si, mū sų suo lams 
ir spin toms jau 10 me tų, bet nie kas ne su
brai žy ta, ne ap ra ši nė ta, ne su lau žy ta. 

Dabar daž nai kalba, kad šiuolaikinis jau
nimas ne raš tin gas, o aš at sa kau: pa kvies
ki te sa vo 50me tį kai my ną, te gul pa ra šo 
ra ši nį be klai dų. Ba lan sas tarp sėk min gų 
ir ne sėk min gų mo ki nių yra tas pats. San
ty kis tarp raš tin gu mo ir ne raš tin gu mo –  
ir gi.“

Pa va duo to ja aki mis pa ro do sto rą ap lan
ką ant sta lo. Lau kia dar bas. Ne se niai vie na 
jau na ma ma, gim na zi jos ta ry bos pir mi nin
kė, pa siū lė ap klaus ti mo ki nius ir iš rink ti 
tris my li miau sius mo ky to jus. Ap klau sa 
jau at lik ta, be lie ka iš rink ti lai min guo sius. 
„Ne taip pa pras ta – reikėjo su gal voti, kaip 
iš ve si me ko e fi cien tus, – pa sa ko ja pa va
duo to ja Re na ta. – Pir miau sia su ta rė me 
dėl są vo kos, kas yra „my li miau sias“. Tai 
toks mo ky to jas, su ku riuo Tau as me niš kai 
yra ge ra.“

Kal bi no AlmaVIJEIkytĖ

Kai šeima ateina į mokyklą...
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Ko kios nau jo vės šių me tų „Dai nų dai ne lė je“?
Sten gia mės iš lai ky ti pro fe sio na laus 

dai na vi mo tra di ci ją, ku ri yra su si ju si su 
pro fe sio na liu mo ky to jų dar bu. Kon kur so 
is to ri ja – tur tin ga, pa sau ly je nė ra nie ko 
pa na šaus. Per te le vi zi ją pa si ro do per du 
tūks tan čius vai kų, dar ke li tūks tan čiai 
da ly vau ja at ran kos eta puo se. Kon kur sas 
gy vuos tol, kol bus dai nuo jan čių ir no
rin čių tai da ry ti vai kų. Aiš ku, pa ste bi mos 
tam tik ros ten den ci jos, at si ran da šio kių 
to kių po ky čių.

Džiau giuo si tuo, kad šie met ga lė si
me pa ro dy ti dau giau pa si ro dy mų: vie toj 
se niau bu vu sių 14 kon cer tų per te le vi
zi ją, dabar jų bus 15. Jau tre čius me tus 
lau re a tams akom pa nuo ja Na cio na li nės 

dai nuo jan ti at ei tis Mu zi kos mo ky to jams ir dai nuo jan tiems 
vai kams šie moks lo me tai ypač dar bin-
gi – vyks ta Lie tu vos vai kų ir moks lei vių 
te le vi zi jos kon kur sas „Dai nų dai ne lė“ 
bei at ran kos į Lie tu vos moks lei vių dai nų 
šven tę. Tai Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
or ga ni zuo ja mi ren gi niai. Apie „Dai nų dai-
ne lę“ ir ma žuo sius dai no rė lius kal ba mės 
su kon kur so ko mi si jos vi ce pir mi nin ku 
Ro mu al du KON DRO TU.

Mi ka lo jaus Kon stan ti no Čiur lio nio me nų 
mo kyk los sim fo ni nis or kest ras. Kai te le
vi zi ja at si sa kė leng vo sios mu zi kos or kest
ro, ne be bu vo kam gro ti. Tai vi sai gra žiai 
pa pil dė idė ją „vai kai – vai kams“, ži no ma, 
mū sų mo kyk los mo ki niams ten ka di des
nis krū vis, bet kar tu ir pa pil do ma pa tir tis.

Vie nas iš tri jų kū ri nių tu ri bū ti liau dies 
dai na. Ža vi tai, kad žmo nės ieš ko nau jų, 
ne skelb tų liau dies dai nų, iš girs tų iš mo
čiu čių, se ne lių – taip jie at ran da ir sa ve, 
o in ter pre tuo da mi per tei kia šiuo lai ki nio 
žmo gaus pa sau lį. To kių gra žių, ori gi na lių 
kū ri nių su ras ta, kad ne įma no ma at si ste
bė ti. Taip pat iš ryš kė ja įdo mus po lin kis – 
liau dies dai nos „mai šo si“: aukš tai čiai dai
nuo ja že mai tiš kus kū ri nius ar at virkš čiai,  
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Ko vą Šir vin tų Lau ry no Stuo kosGu
ce vi čiaus gim na zi jo je vy ko Knyg ne šio 
die nai skir ta mo ki nių et ni nės kul tū ros 
kon fe ren ci ja. Ren gi nį or ga ni za vo Rū tos 
Švel nikienės va do vau ja ma mo kyk los 
me to di nė ta ry ba. Pra ne ši mus pa dė jo 
 ruoš ti lie tu vių kal bos mo ky to jos El vy ra 
Li pei ky tė ir Ra sa Mar ti nai tie nė, ti ky bos 
mo ky to ja No me da Draz die nė.

Ren gi nys pra si dė jo mu zi kos mo ky to jo 
Ed var do Če pa no nio ir IIb kla sės mo ki nių 
mu zi ki ne im pro vi za ci ja „Vai kur bu vai, 
die duk ma no?“. Dau guma žiū ro vų li ko 
su ža vė ti ir nu ste bę: pa si ro dy mas bu vo 
ku ria mas ir at lie ka mas tuo pat me tu, tai 
sa vo tiš kas mo te riš ku mo ir vy riš ku mo 
dia lo gas, per teik tas šiuo lai ki nių vai ki
nų bei mer gi nų. Jiems pri tar ta mu zi kos 
in stru men tu. Tik ra et ni nės kul tū ros ir 
šiuo lai kiš ku mo sin te zė! Dai nos mo ty vais 
iš reikš tas mer gi nų san tū ru mas, kuk lu mas 
ir vai ki nams bū din gas hu mo ro jaus mas, 
ak ty vu mas. Ar se no vi nės dai nos ki to kios? 
Sa vo pa ma ti nė mis ver ty bė mis ne daug kuo 
pa si kei tė me... Taip, mes to kie esa me!

Kon fe ren ci jo je svar biau si šį kar tą 
bu vo gim na zi jos ant ro kai. Pra ne ši mus 
„Bal tų die vy bės. Die vai. Dei vės“ skai tė 
Lu kas Ci ka na vi čius ir Ai da Za vac kai tė, 
„Mi ti nis pa sau lis lie tu vių liau dies pa sa
ko je „Eg lė žal čių ka ra lie nė“ – Ie va Jan
kaus kai tė, „Lie tu vių tau to sa kos mo ty vai 
An ta no Ba ra naus ko po emo je „Anykš čių 
ši le lis“ – Bri gi ta Sli žaus kai tė, „Dai nų 
šven tės“ – Sol vei ga Pil kaus kai tė, „Et no
kul tū ros pa vel das, įtrauk tas į UNES CO 
są ra šą: kryž dir bys tė“ – Emi li ja Ba rec kai tė. 
IIIc kla sės mo ki nys Rus la nas Sa vic kas 
pa ren gė pristatymą „Pa go niš kų šven čių 
at spin džiai šių die nų vi suo me nė je“.

Api ben dri nant kon fe ren ci ją bu vo pa s 
te bė ta, kad tau ta yra kaip as me ny bė: kuo 
ji au ten tiš kes nė, kuo gi les nė sa vi mo nė 
ir įvaiz dis, kuo la biau su vo kia sa vo ver
ty bes ir in di vi du a lu mą, tuo pra smin ges
niais sai tais ji su sie ta su ben druo me ne. 
Svar bu jaus ti pu siau svy rą tarp tra di ci jų 
ir nau jo vių, puo se lė ti jų dar ną, pri tai ky ti 
et no kul tū ros ži nias gy ve ni me. Šio tiks lo 
mes ir sie kė me.

HelenaMARČIAUSkIENĖ
Eti kos vy resn. mo ky to ja

Et ni nės  
kul tū ros 
kon fe ren ci ja

žmo nės at si ne ša sa vo kraš to liau dies dai
nas į ki tą re gio ną. Iš girs ti Aukš tai ti jo je 
že mai tiš ką kū ri nį, ta da pra de di kal bė tis su 
vai kais, pa aiš kė ja, kad se ne lis ar mo čiu tė 
yra vi sai iš ki to Lie tu vos re gio no. Kar tais 
ir tar tis gal ne vi sai tiks li, bet ieš ko ji mai 
ža vi. Mes ska tin tu me ir tau ti nes ma žu mas 
at lik ti sa vo liau dies dai nas. Juk Lie tu vo je 
daug len kų, bet jų (ar ru sų) liau dies dai nų 
be veik ne gir dė ti, dar yra ka rai mų, to to rių. 
Svei kin tu me to kias ini cia ty vas.

Pra ei ty je li ko su si ža vė ji mas angliško
mis dai no mis, ma žė ja ban dy mų imi tuo ti 
pa si rink tos est ra dos žvaigž dės dai na vi mo 
sti lių ir ma nie rą. Bet rei kia su pras ti, kad 
vi di nis vai ko pa sau lis yra su si jęs su pa
sau li ne kul tū ra.

O be mi nė tų liau dies dai nų, ar daug nau jų 
kū ri nių iš girs ta te?

Ne daug. Kad ir kaip bū tų liūd na, ne la bai 
kuo ga li me pa dė ti mo ky to jams. Kas met 
iš lei džia me vie ną lei di nu ką, ku ria me bū na 
14–15 dai nų, bet tai la bai ma žai. Kom
po zi to riai tu rė tų dau giau kur ti vai kams. 
Kuo dau giau bus ko ky biš kos mu zi kos, 
tuo la biau ga lė si me ti kė tis ge res nės mu
zi kos sam pra tos. Kas dve jus me tus mes 
gau na me grą žą.

Bū tent dėl šios prie žas ties at si ran da 
že mo ly gio kū ri nių, kai mo ky to jai, ne tu
rė da mi iš ko rink tis, pa tys pra de da kur ti. 
Kū ry biš ku mas yra svei kin ti nas da ly kas, 
tačiau kiek vie ną dar bą tu rė tų at lik ti pro fe
sio na lai. Vai kams pa tin ka pa pras tos dai ne
lės, bet kon kur sui jos ne tin ka. Bū na la bai 
liūd na, jei mo ky to jas pa ren ka vien sa vo 
kū ry bos dai nas, ku rių sti lis ti ka vie no da. 
To dėl ir pra šo me dai nuo ti tris kū ri nius, 
kad vai kas ga lė tų vi sa pu siš kai at si skleis ti. 

Dar yra vai kų, ku rie pa tys ku ria dai nas 
ir pa si ruo šia kon kur sui. Mo ky to jai ne la bai 
jiems ir ga li pa dė ti. Mo ki nys daž nai dėl 
kū ry bi nės pa tir ties trū ku mo ko pi juo ja ir, 
de ja, ne pa tį ge riau sią va rian tą. Džiu gu, 
kad be veik kiek vie no je „Dai nų dai ne lė je“ 
at si ran da vie nas ki tas da ly vis har mo nin gai 
pri tai kęs sa vo bal są kūriniui.

Ko kia „Dai nų dai ne lės“ at ei tis, ga li mi pa si
kei ti mai?

At ei ty je, ma tyt, tru pu tė lį kei si me nuo s 
ta tas. Ma to me tam tik ras pro ble mas, pa
vyz džiui, per at ran kas kiek vie no je erd vė je 
yra vis ki to kia akus ti ka. Ji daug ką le mia: 
vai ko dai na vi mo ma nie rą, ge bė ji mą prie 
jos pri si tai ky ti. Tad svars to me ga li my bę 
at ei ty je vi siems su teik ti vie no das są ly
gas – gal būt at ran kas reng ti Vil niu je. Te le
vi zi jo je są ly gos vie no dos, bet iki jos, de ja, 
ski ria si. Taip ga li at si ras ti ne ob jek ty vu mo.

Ko kias ten den ci jas pa ste bi te? Ar ky la me ni nis 
ly gis, pa si ruo ši mas, pa ly gin ti su anks tes niais 
me tais?

Pas ta ruo sius me tus vi sas mū sų gy ve ni
mas yra ban guo tas: vie nais me tais vie no je 
gru pė je dau giau da ly vių, ki tais – ma žiau, 

skir tin gos dai nos... An sam blius ga li įver
tin ti pa gal skam be sį, de rė ji mą, in to na ci ją, 
bet so lis tus ver tin ti sun kiau. O mo ky to
jams su dė tin ga pa rink ti kū ri nius – dai na 
tu ri ati tik ti jų vi di nį pa sau lį. Jei links mam 
vai kui duo si liūd ną dai ną, jis neat si skleis. 

Da bar kūriniai at lie kami ko ky biš kiau, 
bet tai le mia ir tech ni nės są ly gos: se niau 
rei kė da vo mal dau ti ir ieš ko ti dvy li kos 
mik ro fo nų. Lygis po tru pu tį ky la, su
lau kia me pui kiai dai nuo jan čių da ly
vių, bet dar vis ban guo ja re per tu a ras ir  
ko ky bė.

No rė tų si, kad ak ty viau da ly vau tų vi du
ri nės mo kyk los. Ko ge ro, mo ky to jai bi jo 
kon ku ruo ti su mu zi kos mo kyk lo mis, bet 
to ne tu rė tų bū ti, ypač dir bant su so lis tais. 
Pas ta ruo ju me tu sulaukiame daug da ly vių 
iš pri va čių stu di jų.

Ko kių da ly vių dau giau – so lis tų ar an sam blių? 
Ko kios am žiaus gru pės ak ty viau sios? Ar su lau kia
te da ly vių iš už sie nio?

Ži no ma, kad so lis tų. Pa ruoš ti an sam blį 
yra sun kiau – tri bal sęke tur bal sę fak tū rą 
žmo gus tu ri ir ge rai dai nuo ti, ir gir dė ti, to 
ne iš mo ky si per mė ne sį ar du. Mo ky to jams 
tai sa vo tiš kas iš šū kis, di des nė at sa ko my bė. 
So lis tą, jei Die vas da vė bal są, ga li pa
ruoš ti per ge rą pus me tį. Įdo mūs kai ku rie 
šei my ni niai an sam bliai, ypač du e tai – 
dvie jų se su čių ar se su tės ir bro liu ko: jų 
temb rai, bal sų spal va daž niau siai pui kiai  
de ra.

Sten gia mės iš lai ky ti pro por ci ją tarp 
vi sų am žiaus gru pių. Su pran ta me, kad 
žiū ro vai la biau siai ža vi si pa čiais ma
žiau siais at li kė jais, o abi tu rien tams tai 
pas ku ti nė ga li my bė pa si ro dy ti šio je sce
no je (per pra ei tą „Dai nų dai ne lę“ jų bu vo 
dau giau sia). Šie met dau giau siai pa te ko iš 
pa grin di nio ug dy mo tarps nio, 9–10 kla sių 
mo ki nių. La biau siai liū di na iki mo kyk li nis 
am žius – čia jau čia si ko ky bi nis ato slū gis. 
Ar mu zi kos va do vų pa ruo ši mo lyg muo 
abe jo ti nas, ar jie tie siog ne tu ri ga li my bės 
dirb ti? Ši ta gran dis menks ta. Anks čiau 
bu vo  kri tęs pra di nių kla sių ly gis, šie met 
jie pa si ro dė jau vi sai ne blo gai.

Ke li da ly viai at skri do iš Ai ri jos, siun tė 
įra šus – sė dė jo me, žiū rė jo me. Jų pa si
ruo ši mo ly gis pra stes nis nei Lie tu vo je 
gy ve nan čių vai kų. Prieš ke le tą me tų bu vo 
at skri du si mer gai tė iš Jung ti nių Ame ri kos 
Vals ti jų, da ly va vo lie tu vių iš Puns ko.

Kaip at ren ka te iš tri jų kū ri nių vie ną?
Mes tik pa ta ria me: iš to, ką gir dė jo me, 

kas, vi sos ko mi si jos nuo mo ne, ge riau siai 
skam bė jo ir pa vy ko. Daž niau siai da ly viai 
pa si ren ka re ko men duo tas dai nas, bet ne 
vi si. Mes pa lie ka me tei sę rink tis.

Dė ko ju už po kal bį ir reikš min gą dar bą, puo se
lė jant gra žią „Dai nų dai ne lės“ tra di ci ją, vai kų ir 
mo ki nių me ni nį ug dy mą.

DovilėŠIlEIkytĖ
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Ba lan džio pra džio je Vil niaus „Lė lės“  
te at re vy ku sio je Tarp tau ti nės vai kų kny gos 
die nos šven tė je švie ti mo ir moks lo vi ce-
mi nist rė Ge no vei ta Kra saus kie nė įtei kė 
kas me ti nę Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri-
jos įsteig tą Vai kų li te ra tū ros pre mi ją. Šio 
ap do va no ji mo lau re a tais ta po ra šy to jas 
Se le mo nas Pal ta na vi čius ir Lie tu vos na-
cio na li nės Mar ty no Maž vy do bib lio te kos 
Vai kų li te ra tū ros cen tro di rek to rė Al do na 
Ele na Au gus tai tie nė.

pa gerb ti  
iš ki liau si...

Pre mi jos tiks lai – ska tin ti Lie tu vos 
ra šy to jus kur ti kny gas vai kams, įver tin ti 
švie ti mo, vi suo me ni nių ar pri va čių įstai
gų bei as me nų in dė lį po pu lia ri nant vai kų 
li te ra tū rą, ug dant es te ti nes ir pi lie ti nes 
ver ty bes, sklei džiant ori gi na lias kū ry bos 
ini cia ty vas. Dvie jų da lių pre mi ja ski ria ma 
už vai kų li te ra tū ros bei vai kų li te ra tū ros ir 
skai ty mo po pu lia ri ni mo nuopelnus.

Ra šy to jui S. Pal ta na vi čiui ap do va no ji
mas skir tas už ta len tin gą kū ry bą vai kams, 
o Lie tu vos na cio na li nės M. Maž vy do 
bib lio te kos Vai kų li te ra tū ros cen tro di rek
to rei A. E. Au gus tai tie nei – už nuo pel nus 
po pu lia ri nant vai kų li te ra tū rą.

Pre mi jos lau re a tais yra ta pę ra šy to jai 
Mar ty nas Vai ni lai tis, Vy tau tas V. Land s 

ber gis, Vy tau tė Ži lins kai tė, Ra mu tė Sku
čai tė, Gin ta rė Ado mai ty tė, Kęs tu tis Kas
pa ra vi čius, Gen dru tis Mor kū nas, Vy tau tas 
Ra čic kas, Vio le ta Pal čins kai tė, Vi lė Vėl, 
Li na Žu tau tė, Kris ti na Gu do ny tė, li te ra
tū ro lo gai Kęs tu tis Ur ba, Vin cas Au ry la, 
Gra ži na Ska bei ky tėKaz laus kie nė, As ta 
Gus tai tie nė, Šiau lių ap skri ties Po vi lo 
Vi šins kio vie šo sios bib lio te kos Vai kų li te
ra tū ros sky riaus ve dė ja Al do na Šiau lie nė, 
Na cio na li nės M. Maž vy do bib lio te kos 
Vai kų li te ra tū ros cen tro In for ma ci jos 
sky riaus ve dė ja Ro ma Ki šū nai tė, Vil niaus 
ap skri ties Ado mo Mic ke vi čiaus vie šo sios 
bib lio te kos Vai kų sky riaus vy riau sio ji 
bib lio te ki nin kė Mar ta Ru dy tė, žur na lis tė 
Al ma Va lan ti nie nė (žur na las „Ru bi nai tis“, 
VšĮ „Ra šy to jų klu bas“).

Apie iŠ tA KAS

Vai kų li te ra tū ros iš ta kos – mi tai, liau
dies kū ry ba. Pir mo sios vai kiš kos kny
gos taip pat bu vo lei džia mos, re mian tis  
Bib li ja. Tai ka te kiz mai, ele men to riai, 
šven tų jų gy ve ni mų ap ra šy mai, mo ra li niai 
pa mo ky mai, di dak ti niai pa sa ko ji mai ir ap
sa ky mai, šven tos gies mės. Tei gia ma, kad 
pir ma sis lie tu viš kas sak ra li nis ei lė raš tis 
(„Ka lė dai tis dėl ma žų vai ke lių“) pa si ro
dė 1763 m.

Tarp tau ti nės vai kų ir jau ni mo kny gos 
ta ry bos (angl. In ter na tio nal Bo ard on 
Bo oks for Young Pe op le – IB BY) ini cia
ty va Tarp tau ti nė vai kų kny gos die na nuo 
1967 m. kas met šven čia ma Han so Chris
tia no An der se no gi mi mo die ną. Šie met 
šven tės rė mė jas – IB BY Bra zi li jos sky
rius. Tarp tau ti nę vai kų kny gos die ną taip 
pat įteik tos ir Lie tu vos sky riaus pre mi jos:
 • Už ge riau sią kny gą ma žiau siems skai
ty to jams ap do va no tos Eve li na Da ciū tė 
ir In ga Da gi lė (pa veiks lė lių kny ga  
„Dram bliai ėjo į sve čius“). 

 • Ge riau sia me tų re a lis ti ne pro zos kny ga 
pa aug liams ta po Ak vi li nos Ci cė nai tės 
„Niu jor ko res pub li ka“. 

 • Pra no Ma šio to pre mi ją už ge riau sią 
me tų vai kų bei pa aug lių kny gą ga vo 
Re be ka Una („At junk“).

 • Al do nos Lio by tės pre mi ja už reikš min
giau sią me tų de biu tą skir ta Ai dui Ju ra
šiui, su kū ru siam „Ak me nu kų pa sa kas“.

 • Me niš kiau siai iliust ruo ta me tų kny ga 
pa aug liams pri pa žin ta Jus ti no Ži lins ko 
„Ma no Vil nius ma no“ ir kt.

Mūsųinf.

po kal biai su laureatais – ki tuose
„Švie ti mo nau jie nų“ nu me riuose.
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Su laureatais A. E. Augustaitiene bei S. Paltanavičiumi švietimo ir mokslo viceministrė G. Krasauskienė (dešinėje) 
ir ŠMM Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė Elona Bagdanavičienė

Šypsenos: laureato S. Paltanavičiaus puokštė akimirkai teko šventės vedėjui Kęstučiui Urbai
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ty ri mAi

Lie tu vo je nė ra at lik ta ty ri mų, ku rie įro
dy tų, koks svar bus skai ty mas vai kams, 
o ypač – iki tre jų me tų. Ap mau du, kad, 
no rė da mi tai pa tvir tin ti, tu ri me rem tis tik 
už sie nio ša lių ty ri mais, ku rių iš va da vie
na reikš miš ka: skai ty mo įgū džiai pra de da 
plė to tis na muo se. Anks ty va sis skai ty mas 
pa de da vai kui su vok ti, kad žo dis, ku rį mes 
ta ria me, ga li bū ti iš reikš tas žen klais, jis 
ima su pras ti pa sa ko ji mo struk tū rą: is to ri ja 
tu ri pra džią, dėstymą ir pa bai gą. Klau sy
da ma s skai to mo teks to, ma žy lis iš moks ta 
nau jų žo džių, tai ga li su kur ti jo die nos 
re ži mą – pa ma tęs, kad ma ma ar tė tis ima 
kny gą į ran kas, jis kas kart su pras, kad at ėjo 
mie go me tas.

Lie tu vo je tė vai ne ži no, ne tu ri in for ma
ci jos apie skai ty mo vai kams anks ty va ja me 
am žiu je nau dą, tad vis ma žiau tam ski ria 
lai ko. VšĮ „Lai kas skai ty ti“ už sa ky mu šių 
me tų pa va sa rį ben dro vės „Spin ter ty ri mai“ 
at lik ta me ty ri me „Lie tu vių skai ty mo įpro
čiai“ į klau si mą „Kiek lai ko per sa vai tę 
ski ria te skai ty mui?“ net 73 proc. tė vų, 
au gi nan čių 0–2 me tų vai kus, at sa kė, kad 
kny goms lai ko ne ski ria (pra ėju siais me tais 
to kių tė vų bu vo 67 proc.).

Tas pats ty ri mas at sklei džia: kuo vy
res nis vai kas, tuo jo skai ty mo įgū džiai 
ge res ni. At sa ko my bę pra tin ti sa vo at ža lą 
prie kny gos tė vai daž nai per duo da dar že
liui ar ba mo kyk lai. Dau gu ma 3–6 me tų 
(76 proc.) ir ab so liu ti dau gu ma 7–10 me
tų vai kų (96 proc.) per pas ta ruo sius še šis 
mė ne sius per skai tė nors vie ną kny gą. Tai gi 
mo kyk la yra ta ins ti tu ci ja, ku ri tam pa la
biau siai at sa kin ga už skai ty mo įgū džių 
ug dy mą. Ko tu rė tų ti kė tis tė vai iš mo
kyk los? Ar vai kui bū tų leng viau ug dy mo 
įstai go je, jei gu jis at ei tų tu rė da mas kny gos 
skai ty mo / var ty mo, klau sy mo įgū džių?

Ar skai to te sa vo vai kui?

SKAi ty mo nAU dA – 
ne iŠ mA tUo jA mA

Vie nas gra žiau sių vai kys tės pri si mi
ni mų daž no žmo gaus gy ve ni me – prieš 
mie gą ma mos dai nuo ja ma lop ši nė, se ka ma 
pa sa ka ar skai to ma kny ga. Nuo sta bu, kai 
su kny ga vai kas su si du ria jau nuo kū di kys
tės. Jis ste bi nuo lat skai tan čius tė ve lius, 
čiu pi nė ja, var to žais li nes kny ge les, iš pū tęs 
ake les klau so si ma mos skai to mos is to ri
jos. Vė liau kar tu su ar ti mai siais lan ko si 
kny gy nuo se, ap žiū ri nė ja ir ren ka si spal
vin gas vai kiš kas kny gas, ku rių pa slap tis 
jiems at ve ria tė ve liai ar pa tys ban do įmin ti 
jau sa va ran kiš kai skai ty da mi.

Skai ty mo nau da – ne iš ma tuo ja ma. 
Aki vaiz du, kad vai ko, ku rio vai kys tę ly di 
kny ga, ir nuo kny gų pa sau lio at ri bo to jo 
ben dra am žio emo ci nė, so cia li nė, ko mu ni
ka ci nė, pa žin ti nė, in te lek ti nė rai da ski ria si.

Be to, kny gų skai ty mas vai kus su pa
žin di na su su pan čiu pa sau liu, mo ko jį 
su pras ti, kri tiš kai ver tin ti, la vi na mąs
ty mą, at min tį, tur ti na vaiz duo tę, ža di na 
kū ry biš ku mą, ug do dė me sio kon cen tra
ci ją. Ver tė tų pa mi nė ti ir ke le tą as pek tų, 
tie sio giai su si jusių su veik la mo kyk lo je, 
da ly ki niais pa sie ki mais. Pir miau sia, to kie 
vai kai leng viau iš moks ta skai ty ti (daž
niau siai į mo kyk lą jau at ei na mo kė da mi 
ar bent pa žin da mi vi sas rai des). Jie yra 
su kau pę tur tin gą žo dy ną, mie lai pa sa ko ja, 
drą siai fan ta zuo ja, kal ba riš liais sa ki niais, 
ne da ro žo džių de ri ni mo klai dų. Šie vai kai 
grei čiau mo ko si raš to, leng vai iš moks ta ir 
tai ko gra ma ti nes tai syk les, ma žiau da ro 
ra šy bos klai dų. Iš mo kę skai ty ti, leng viau 
su pran ta gro ži nius teks tus, pro ble mų jiems 
ne ke lia ma te ma ti kos žo di nių už da vi nių 
su vo ki mas, pra smin gas da ly ki nių, pa žin
ti nių teks tų skai ty mas (tai bus ypač svar
bu vy res nė se kla sė se mo kan tis is to ri jos,  
ge og ra fi jos, bio lo gi jos ir pan.).

Nuo ma žu mės su kny go mis drau gau
jan čių vai kų emo ci jų pa sau lis įvai res nis. 
Jie iš siug dę ge res nius em pa ti jos įgū džius, 
ge ba su pras ti ki tus, to dėl mo kyk lo je 

leng viau ben drau ja, mo ka tai kiau spręs ti 
ne su ta ri mus (juk kny go se he ro jai taip pat 
su ran da at sa ky mus, kaip iš spręs ti įvai rias 
pro ble mas, nu ga lė ti bai mes), su tei kia 
pa gal bą drau gams, pa tys la biau pa si ti ki 
sa vo jė go mis.

Ne pa mirš ki me ir to, kad nė ra nie ko 
ver tin ges nio už ar ti mą šei mos na rių tar
pu sa vio ry šį, ku rį kny gų skai ty mas dar 
la biau su tvir ti na.

Tad vi si kar tu, tė ve liai ir mo ky to jai, tu ri
me siek ti, kad vai kai su pras tų – kny ga ga li 
tai, ko ne ga li jo kie šiuo lai ki niai tech ni kos 
ste buk lai. At ver ki me var tus į ne pa pras tą, 
ku pi ną nuo ty kių ir spal vų ša lį, nes „kny
ga, kny ga, dar kar tą kny ga. Nie kas taip 
ne iš ju di na ir neug do vai ko fan ta zi jos kaip 
kny ga“ (Ast ri da Lind gren).

SKAi ty mAS bAL SU ir 
vAi Ko Am ŽiUS

Kai vai kas iš moks ta skai ty ti pats, tė vai 
daž nai nu sto ja jam skai ty ti bal su. Vis tik 
ver tė tų ne pa mirš ti, kad tė ve lių dė me sio 
rei kia įvai raus am žiaus vai kams, o skai
ty mas drau ge – vie nas iš tų už si ė mi mų, 
ku rian čių sau gią ir jau kią na mų ap lin ką, 
lei džian čių su ži no ti sa vo at ža los nuo mo
nę apie pa tin kan čius da ly kus. Skai ty da mi 
kar tu vi sa da ga li te klaus ti vai ko, kaip jis 
pa si elg tų pa na šio je si tu a ci jo je, ar is to ri ja 
yra pa mo kan ti, ar jis su pran ta, ką no rė ta 
pa sa ky ti. Jei skai ty si te drauge su vy res niu 
vai ku, pa ma ty si te, ko kie yra jo in te re sai, 
ko kios te mos at ro do įdo miau sios ir ak tu a 
 liau sios. Leis ki te kny gas rink tis pa tiems 
ir gerb ki te jų pa si rin ki mus. Nė ra nie ko 
blo giau už drau di mus – vie na už draus ta 
kny ga ga li su griau ti vai ko no rą skai ty ti 
vi sam lai kui. Ver čiau iš si aiš kin ki te, ko dėl 
ir kuo jam ta kny ga svar bi.

Pa sa ka vai kui prieš mie gą nė ra vien 
ma lo nu mas. To mis pen kio li ka ar dvi de
šim čia mi nu čių jūs ple čia te žo dy ną, ug
do te ge bė ji mus klau sy tis, ku ria te sau gią 
ap lin ką. Įpra tęs ra miai ir sau giai už mig ti 
su kny ga, vai kas ją pa mils, o at ei ty je skai
ty mas bus sa vai me su pran ta mas veiks mas, 
pa de dan tis gy ve ni me ne tik mo ky tis, bet 
ir ben drau ti su ap lin ki niais.

ValdonėNAVICkAItĖ
„Šiau rės li cė jaus“ pra di nio ug dy mo pe da go gė

Skir ti dė me sio vai kams, pa ro dy ti 
rū pes tį yra dau gy bė bū dų, o vie nas 
jų – skai ty mas bal su.
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As te roi das  
„La zaus kai tė“

dAU giAU KAip 500 AS te roi dų

Moks li nin kė pa sa ko ja, kad iš lie tu vių 
dau giau sia nau jų as te roi dų yra at ra dęs 
dr. Ka zi mie ras Čer nis. „Jis yra ir dvie jų 
ko me tų at ra dė jas. Ko me toms su tei kia ma 
at ra dė jo pa var dė, o as te roi dams jis ga li 
siū ly ti įvai rius var dus. Pa vyz džiui, as te
roi dus „Lie tu va“, „Vil nius“, „Čiur lio nis“ 
Kry mo ob ser va to ri jo je dar 1975–1978 m. 
at ra do ir lie tu viš kais var dais pa siū lė pa va
din ti Ni ko la jus Čer ny chas.“

Da bar Lie tu vos ast ro no mai nau jų as te
roi dų ieš ko Mo lė tų ob ser va to ri jo je ne la bai 
di de liu (0,5 m) ir Mount Gra ha mo ob ser
va to ri jo je (Jung ti nės Ame ri kos Vals ti jos) 
1,8 m sker smens te les ko pu. „As te roi dų 
ieš ko ke lių ast ro no mų gru pė: K. Čer nis, 
Jus tas ir Ka zi mie ras Zda na vi čiai, Al gir
das Kaz laus kas. Jie at ra do dau giau kaip 
500 nau jų dan gaus kū nų“, – apie ko le gas 
pa sa ko ja R. La zaus kai tė.

Anot moks li nin kės, kad ap skai čiuo tu me 
as te roi dų or bi tas, juos rei kia ste bė ti ne 
vie ną kar tą. Iš dau giau kaip 500 Lie tu vos 
ast ro no mų at ras tų as te roi dų nu sta ty tos 
apie 150 šių dan gaus kū nų or bi tos. Kai 
nu sta to ma or bi ta, at ra dė jai as te roi dui siū lo 
var dą. „Taip pra ėju siais me tais at si ra do 
nau ji as te roi dų pa va di ni mai: „Kęs tu tis“, 
„Ma ri jam po lė“, „Ju ze liū nas“ ir „La zaus
kai tė“, – pa sa ko ja LEU GMTF pro de ka nė.

At ra dė jų nuo pel nas, kad elip si nė mis or
bi to mis tarp Mar so ir Ju pi te rio skrie ja jau 
ne ma žai as te roi dų, pa va din tų ast ro no mų 
var dais: R. La zaus kai tės, ast ro no mi jos 
mo ky to jo ir il ga me čio LEU dės ty to jo Al
gi man to Ažu sie nio, Lie tu vos ast ro no mų  
ko le gų pa var dė mis: prof. ha bil. dr. Vy

tau to Strai žio, prof. dr. An ta no Bart
ke vi čiaus, doc. dr. Jo kū bo Sū džiaus, 
prof. ha bil. dr. Gra ži nos Taut vai šie nės  
ir kt. Įam žin ta ir ne ma žai mies tų pa va
di ni mų – be Vil niaus, Kau no, Klai pė dos 
yra ir ma žes nių mies te lių, pa vyz džiui, 
Mo lė tai, Plun gė, taip pat R. La zaus kai tės 
gim ti nė – Jo na va.

ASt ro no mi joS oLim piA di niS 
jU dė ji mAS

Išrinkę vardą at ra dė jai pa ra šo, ko dėl 
taip pa va di no as te roi dą. „Ma no at ve ju 
pa mi nė ti tam tik ri moks li niai dar bai ir 
or ga ni zuo ja mas Lie tu vos mo ki nių ast
ro no mi jos olim pia di nis ju dė ji mas, ku rį 
lai kau vie na svar bes nių savo veik lų. Per 
dau giau nei de šimt me tį, nuo 2003 m., 
ast ro no mi jos olim pia da su si for ma vo ir 
iš au go“, – pa sa ko ja R. La zaus kai tė, ta
čiau pri du ria, jog no rė tų si, kad ji bū tų dar 
di des nė. 2013 m. Lie tu vo je vy ko ir tarp
tau ti nė ast ro no mi jos olim pia da. Dės ty to ja 
pa brė žia, kad ast ro no mi ja nė ra at ski ras 
mo ko ma sis da ly kas mo kyk lo je, bet ast
ro no mi nių ži nių bū ti ny be, at ro do, da bar 
jau nie kas ne abe jo ja ir nebe si ste bi, jog 
ga li bū ti ir to kių už da vi nių. „Ast ro no mi ja 
at ve da žmo nes ne vien į pro fe sio na lų jos 
iš ma ny mą. Pir mie ji olim pia dų lai mė to jai 
da bar ta po fi nan si nin kais, pro gra muo to
jais, fi lo so fais, ma te ma ti kais, o kai ku rie 
dar te bes tu di juo ja ge riau siuo se pa sau lio 
uni ver si te tuo se. Nors ir ne be ga liu daug 
lai ko skir ti mo ki nių olim pia doms, ma tau 
la bai di de lę šios veik los pras mę“, – ti ki na 
moks li nin kė.

„Pas ta rai siais me tais fi zi kos stu di jų pro
gra mo je mes ne pa brė žė me ast ro fi zi kos, 
ta čiau ne ma žai ma no bu vu sių stu den tų vis 
tik pa si rin ko ast ro no mo kar je rą, ap si gy nė 
di ser ta ci jas ir da bar dir ba moks li nį dar bą 
Vil niaus uni ver si te te. O pa si rin kę pe da go
go ke lią taip pat ne pra lei džia ast ro no mi jos 
te mų sa vo ve da mo se pa mo ko se ir įdo miai 
jas pa tei kia“, – džiau gia si LEU GMTF 
pro de ka nė doc. dr. R. La zaus kai tė.

MilenaPUCHOVA

Be de vy nių di džių jų pla ne tų, ku rios su ka si ap link Sau-
lę, ne to li pa grin di nės jos plokš tu mos skrie ja dau gy bė 
ma žes nių kū nų, ki taip dar va di na mų as te roi dais. Vie nas 
jų pa va din tas Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to (LEU) 
Gam tos, ma te ma ti kos ir tech no lo gi jų fa kul te to (GMTF) 
pro de ka nės doc. dr. Ro mu al dos La zaus kai tės pa var de. 
As te roi das šių me tų pa bai go je bus ge rai ma to mas aukš tai virš ho ri zon to, Tau ro žvaigž-
dy ne, ne to li Kra bo ūko. Įdo mu tai, kad šio dan gaus kū no ap ra šy me pa mi nė ti ne tik 
moks li nin kės nuo pel nai ast ro no mi jai, bet ir LEU, ku ria me R. La zaus kai tė dir ba, var das.

dAn giŠ KA do vA nA

„La zaus kai tė“ yra ne di de lis as te roi das, 
skrie jan tis as te roi dų žie de tarp Mar so ir 
Ju pi te rio, maž daug 4 km sker smens. Šie 
dan gaus kū nai pa tys ne švie čia, o tik at s 
pin di Sau lės švie są. R. La zaus kai tė pa sa
ko ja, kad tik at ra dus nuo Že mės as te roi dą 
sky rė apie 324 mln. km, o 2016 m. bir že lį 
bus nu to lęs 612 mln. km. Jo ryš kis – 21, 
tam sio je vie to vė je pli ka aki mi ga li ma ste
bė ti ob jek tus, ku rių ryš kis yra iki 5. To kie 
reiš ki niai re gist ruo ja mi tik te les ko pais, 
ap rū pin tais jaut rio mis ka me ro mis, tu rin
čio mis krū vio są sa jos įtai są.

Pa ti R. La zaus kai tė as te roi dų pa ieš ka 
ne už si i ma. „Ma no var du pa va din to as te
roi do at ra di mas yra ko le gų nuo pel nas. Esu 
jiems dė kin ga už to kią dan giš ką do va ną, 
ta čiau tai yra ir įpa rei go ji mas „ne nu kryp ti 
nuo Kep le rio dės nių“, t. y. ir to liau už si
im ti ast ro no mi ja bei edu ka ci ja. Šiuo me tu 
su ko le go mis vėl pra dė jo me nag ri nė ti 
žvaigž džių ener gi jos pa si skirs ty mą in fra
rau do no jo je spek tro sri ty je“, – pa sa ko ja 
moks li nin kė, prieš tai ak ty viai ty ri nė ju si 
Ma ge la no De be sų žvaigž džių spie čius, 
se niau sias Ga lak ti kos žvaigž des.

No rint at ras ti as te roi dą rei kia ne ma žai 
lai ko ir pa stan gų. „Ko le gos fo to gra fuo ja 
dan gų kiek vie ną gied rą nak tį, o dau giau
siai lai ko šiuo lai ki nė je ast ro no mi jo je už
ima gau tų nuo trau kų ana li zė. Pa vyz džiui, 
ma no var du pa va din tas as te roi das bu vo 
at ras tas 2007 m., nors iki to lai ko dan gus 
bu vo fo to gra fuo tas dau gy bę kar tų. Vė liau 
tai bu vo da ro ma sie kiant ap skai čiuo ti jo 
kū no or bi tą“, – pa aiš ki na dės ty to ja.

Lie tu vos mo ki nių ast ro no mi jos olim pia di nį  
ju dė ji mą lai kau vie na svar bes nių savo veik lų.
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Vil niaus pa slau gų ver slo dar buo to jų 
pro fe si nio ren gi mo cen tro pro fe si jos mo
ky to jos Re gi na Ku ber ta vi čie nė ir Do vi lė 
Po ciū tė ru de nį pa gal pro jek tą „Dar bo 
prak ti ka už sie nio įmo nė se / pro fe si nio mo
ky mo ins ti tu ci jo se“ sve čia vo si Suo mi jo je, 
Kot kos ama tų mo kyk lo je (suom. Kot kan
Ha mi nan seu dun kou lu tus kun ta yh tymä). 
Pe da go gės do mė jo si se nai siais ama tais ir 
sie nų de ko ra vi mo tech no lo gi jo mis.

Kot kos mies tas iš si dės tęs Suo mi jos 
piet ry čiuo se, prie įlan kos, o mo kyk la –  
įvairiose miesto vietose. Tai su tei kia įstai
gai sa vo tiš ko ža ve sio. Vi sai ne ste bi no mo
kyk lo je sta to mos ir re mon tuo ja mos val tys, 
nes Kot kos gy ven to jas be val ties – tar si 
lie tu vis be au to mo bi lio.

Pe da go gėms Ha mi no je esan čia me fi lia
le te ko ste bė ti, kaip mo ko ma įvai rių se nų jų 
ama tų. Mo ky to jas ste bi no nau jų įren gi
nių, me džia gų ir nau do ja mų tech no lo gi jų 
gau sa. Di džiu lė je sa lė je, pil no je au di mo 
stak lių, ša lia nau jų, val do mų kom piu te riu, 
pui kuo ja si se nie ji įren gi niai, kar ši mo ma
ši nos ir įran kiai, ver pi mo ra te liai, taip pat 
čia mo ko ma aus ti ir riš ti juos tas. Teks ti lės 
dar bai at lie ka mi nuo pluoš to pa ruo ši mo 
iki au di mo. Pro fe si jos mo ky to jos mo kė si 
sie nų de ko ra vi mo me no, do mė jo si se
no sio mis tech no lo gi jo mis, kaip in ter je ro 
api pa vi da lin to jai ga mi na da žus iš pig
men to, skie džia juos alu mi ir pie nu. Lie
tu vo je se ną sias tech no lo gi jas iš stū mė da žų  
pa stos, emul si jos ir ki tos me džia gos. 

Pe da go gės pa ste bė jo, kad mū sų pro ble
mos pa na šios – ma žė jan tis mo ki nių skai
čius. Suo miai tai spren džia su da ry da mi 

pro fe si jos mo ky to jų pa tir tis Suo mi jo je
at ski ras įvai raus am žiaus žmo nių (mo ko si 
net gi tie, ku riems pen kias de šimt) ir in
ter na cio na li nes gru pes, ku rio se mo ko ma 
suo mių, ru sų, an glų kal bo mis.

Mo ky to jos taip pat lan kė si pa mo ko se, 
su si pa ži no su Suo mi jos dės ty to jų darbo 
me to di ko mis. 

Vi zi to me tu bu vo su reng ta D. Po ciū tės 
ta py bos ant šil ko pa ro dė lė. Ati da ry mo 
ren gi ny je Do vi lė su si rin ku sie siems pa pa
sa ko jo apie šią tech no lo gi ją.

Šią pui kią pa tir tį grį žu sios mo ky to jos 
per tei kė ko le goms ir mo ki niams – ko vo 
vi du ry je pa kvie tė į prak ti nį se mi na rą „Sie
nų de ko ra vi mo tech no lo gi jos Suo mi jo je“. 
Ren gi nį ve dė pro fe si jos mo ky to ja me to
di nin kė D. Po ciū tė, pri sta ty ta pro fe si jos 
mo ky to jos eks per tės R. Ku ber ta vi čie nės 
su kur ta mo ko mo ji vaiz do me džia ga. Se
mi na re da ly va vo ša lies pro fe si nio mo ky
mo įstai gų mo ky to jai ir mo ki niai, ko le gi jų 
dės ty to jai bei ver slo įmo nių spe cia lis tai, 
di zai ne riai, ar chi tek tai, in ži nie riai.

Šis mo ko ma sis fil mas sklei džia mas 
ne mo ka mai vi siems, kas do mi si se no sio
mis sie nų de ko ra vi mo tech no lo gi jo mis: 
mar mu ro imi ta ci ja, iš gau na mais įvai rių 
fak tū rų, ne ti kė tų spal vų de ri niais.

„Eras mus+“ pro jek tas, ku ria me taip pat 
da ly va vo Ma ke do ni ja, Lat vi ja, Tur ki ja, 
Jung ti nė Ka ra lys tė, su tei kė ga li my bę įgy ti 
pa tir ties, gi lin ti ži nias ir taip už tik ri nti ko
ky biš ką pro fe si nį mo ky mą“, – pa ste bė jo 
pro jek tų va do vė Ri ta Dam kaus kie nė.

ReginaJAkUČIŪNAItĖ
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Ruošiami sienų dekoravimo trafaretai,  
derinamos spalvos

D. Pociūtė pristato šilko tapybos technologijas Audimo ceche

D. Pociūtės ir jos mokinių atlikti sienų dekoravimo 
darbai (faktūrų kūrimas)
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Mokyklos bendruomenės metams

Lop še liodar že lio ben druo me nė šven tės 
da ly vius nu pluk dė iki Bal ti jos jū ros kran
to, kur gir dė jo si ban gų šėl smas ir pa si ro dė 
dvi su du žu sio lai vo jū rei vės. Jos pa si kly do 
ne ži no ma me mies te, tad pa pra šė vai kų, 
kad šie su pa žin din tų su Klai pė da, pa pa sa
ko tų apie pro tė vių lai kus, pa ro dy tų, ko kios 
skulp tū ros ir pa min klai puo šia mies tą. 

Nuo sta bius pa si ro dy mus pa ren gė Klai
pė dos lop še liųdar že lių „Žil vi tis“, „Pum
pu rė lis“, „Ait va rė lis“, „Do bi liu kas“, „Žio
ge lis“, „Vo lun gė lė“, „Rū ta“ bei Kre tin gos 
lop še liodar že lio „Vo ve rai tė“ ug dy ti niai ir 
pe da go gai. Kiek vie na įstai ga ori gi na liai 
pri sta tė pa si rink tus Klai pė dos ob jek tus 
ir vie to ves: vai kai pa sa ko jo is to ri jas, pa
da vi mus, de kla ma vo ei lė raš čius, at li ko 

„Aš klai pė die tis vi sa šir dim esu!“

te at ra li zuo tus vai di ni mus. Taip at si sklei dė 
jų kal bi nė, me ni nė raiš ka, kū ry biš ku mas. 
Pa si tel ktos ir in for ma ci nes tech no lo gi jos – 
pa sa ko ji mus pa gy vi no mies to vaiz dai.

Įstai gos di rek to rė In ga Pet ra vi čie nė kal
bė jo: „Ka dan gi 2016ie ji pa skelb ti Vie tos 
ben druo me nių me tais, ieš ko jo me nau jų 
ga li my bių, bū dų ug dy ti pi lie tiš ku mą, 
ben druo me niš ku mą. Ben druo me nė – tai 
bi čiu liš ka kai my nys tė ir nuo šir dus ben
dra vi mas. No ri si ti kė ti, kad ši gra ži įstai gų 
ben drys tė tę sis ir to liau, o tau tiš ku mas 
ir pa trio tiš ku mas taps mū sų gy ve ni mo 
da limi. Kart kar tė mis bū ti na kal bė tis su 
vai kais, or ga ni zuo ti ren gi nius apie gim tą jį 
mies tą, ja me gy ve nan čius ir gy ve nu sius 
žmo nes, is to ri nius pa min klus, uos ta mies

čio sa vi tu mą, iš skir ti nu mą. Juk ne vel tui 
sa ko ma, kad tau tiš ku mą rei kia pra dė ti 
ug dy ti nuo ar ti miau sios ap lin kos – kie mo, 
gat vės, dar že lio, mies to.“

Pa sak ren gi ny je ap si lan kiu sios Klai
pė dos mies to sa vi val dy bės ta ry bos na rės 
Li li jos Pet rai tie nės, pra smin gas edu ka
ci niskul tū ri nis ren gi nys pul sa vo mei le 
Klai pė dai, kiek vie nos įstai gos auklėtiniai 
pa ren gė įdomų pa sa ko ji mą ar ba ei lė raš tį 
apie mies to is to ri nius pa min klus. Ne pa
pras tai džiu gi no pro fe sio na lus vai ku čių 
ir auk lė to jų dar bas, mei lė sa vo kraš tui.

No ri si pa si džiaug ti, kad tau tiš ku mo, 
ben druo me niš ku mo ug dy mas nė ra pa
mirš tas. Prie šin gai, vai kai no riai pa sa ko jo, 
kas jiems svar bu, ar ti ma, my li ma. Vai kiš
kos ir nuo šir džios šyp se nos mums iš da vė, 
kaip di džiuo ja mės sa vo gim tuo ju mies tu.

tomaBAlSytĖ
Klai pė dos l.-d. „Rū ta“ auk lė to ja

Vil niaus lop še liodar že lio „Gin ta rė lis“ 
ben druo me nės pro jek tas „Sa vo ma žom 
ran ke lėm ap glėb kim gim tą ša lį“ jau ta po 
tra di ci ja. Kiek vie ną pa va sa rį vi sų gru pių 
vai kai, tė ve liai, dar buo to jai su bu ria mi į 
vie ną pui kų ren gi nį, skir tą Lie tu vos ne
pri klau so my bės at kū ri mo die nai. Šie met 
tu rė jo me iš skir ti nę pro gą – šven tę or ga ni
za vo me LR Sei me (tai įgy ven din ti pa dė jo 
ug dy ti nių tė ve liai). Sei me įkur di no me 
pa čių ga min tus tri spal vius ma lū nė lius – 
do va ną pa va di no me „Lais vės vė jo gū sis 
Lie tu vai“. Šia ini cia ty va tė ve liai pri si jun
gė prie „Ru gu tės“ fon do or ga ni zuo ja mos 
ak ci jos „Pa lan kaus vė jo ma lū nė liai“ ir 
pa rė mė on ko lo gi nė mis li go mis ser gan
čius vai kus.

Šis pro jek tas – pui ki ga li my bė ug dy ti 
pi lie tiš ku mą, tau ti nės sa vi mo nės, at sa ko
my bės už sa vo tė viš kę ir šei mą prad me nis 
nuo anks ty vo jo am žiaus. Tad tė ve liai kar tu 
su vai kais mąstė, kaip originaliai pa svei
kin ti Lie tu vą ne pri klau so my bės at kū ri mo 
die nos pro ga. Šven tės idė ja – vi siems 
drau ge ta py ti tė vy nės por tre tą, spal vin ti jį 
įvai riau sio mis prie mo nė mis. Dai na vo me, 
šo ko me, de kla ma vo me, svei ki no me sa vo 
ša lį – taip drau ge įgy ven di no me sa vo su
ma ny mus. Juk ma žie siems įdo miau sia ne 
kal bų klau sy tis, o ką nors veik ti kar tu, su 

Šei ma ir dar že lis – ke lias į part ne rys tę
ma ma ir tė čiu ar su vi sa šei ma. Šven tės 
da ly vius pa svei ki no LR Sei mo na riai, 
Vil niaus mies to sa vi val dy bės Švie ti mo 
sky riaus at sto vė.

Tė ve lių ir vai kų pa si ro dy mus pra dė jo 
ma žiau sie ji – at sklei dė pa si di džia vi mo 
lie tu viš ka duo na te mą. „Viš čiu kų“ gru pės 
auk lė ti niai se kė pa sa ką „Kaip vil kas duo ną 
ke pė“. Se no vė je duo na vie ni jo vi są šei mą, 
vai kai dirb da vo kar tu su tė vais ir se ne liais 
bei per im da vo tra di ci jas ir pa pro čius. 
Di din gai nu skam bė jo „Vy tu riu kų“ gru
pės vai ku čių ir tė ve lių ben dros kū ry bos 
ei lė raš tis „Odė Vil niui“. Vi sus su do mi no 
„Kiš ku čių“ gru pės at sto vų pa sa ko ji mas 
apie lie tu vių liau dies kū ry bos da lį – žai di
ni mus ir t. t. Prieš mo kyk li nu kai – „Meš ku
čių“ gru pės vai ku čiai – ir jų tė ve liai at ra do  
pui kią idė ją, kaip pa sa ko ji mas „Kaip Lie
tu vą nuo prie šų gy nė par ti za nai“ ga li pa dė
ti per teik ti di džios pa rei gos svar bą, mei lę  
sa vo tė vy nei ir tau tai. „Pa pū gė lių“ gru pės 
vai ku čiai ir jų tė ve liai su kū rė im pro vi za
ci ją apie Mi ka lo jų Kon stan ti ną Čiur lio nį 
pa gal kny gą „Iš ėjau su Čiur lio niu. Tuoj 
grį šiu“ – įgy ven din da mi to kias idė jas ma
žy liai gi liau pe ri ma pa tir tį. Vi sus su ža vė jo 
„Meš ku čių“ gru pės ug dy ti nės, kon ku ro 
„Dai nų dai ne lė“ da ly vės Ri tos Mar ga ri tos 
Ja ku bė nai tės kū ri nys „Snie go prin ce sė lė“.

Dai ni nin kai Sas ha Song, Li na Ži lins
kai tė, Dai nė Bau mi lė, Rū ta Ži bai ty tė, 
Vai do tas Bau mi la, Dai no tas Var nas su si
rin ku sie siems pa do va no jo ke le tą dai nų. 
Ren gi nio pa bai go je nu skam bė jo vai ku čių 
ir pe da go gių jung ti nė dai na „Nu pie šiu 
Lie tu vą“.

To kie ren gi niai ple čia vai ko su vo ki mą 
ir raiš kos ga li my bes, ska ti na kū ry biš ku
mą, la vi na im pro vi za ci nius ge bė ji mus, 
ug do mei lę gim ta jai kal bai, jos gro žiui, 
papildo žo dy ną. Dar že lio ir šei mos tar
pu sa vio san ty kių har mo ni ja – svar bus 
veiks nys, pa de dan tis vi sa pu siš kai ug dy ti 
ma žy lį. Pa kvies da mi tė ve lius da ly vau ti 
šven ti niuo se pa si ro dy muo se, pa į vai ri na 
 me vai kų ug dy mo pro ce są. Tai pa de da 
ge riau pa žin ti sa vo at ža las skir tin go se 
ap lin ko se, at si ran da glau des nis tar pu sa
vio ry šys, pa si ti kė ji mas ir pa gar ba. Kiek 
džiaugs mo vai kams su tei kia pa si ruo ši mas 
drauge bei sma gios emo ci jos šven tė je.

Šis ren gi nys yra pui kus tė vų ir dar že lio 
ben dra dar bia vi mo pa vyz dys. 

laimutėGIRDAUSkIENĖ
Auk lė to ja me to di nin kė 

VioletaPAŠkEVIČIENĖ
Vyr. auk lė to ja 

Ko vą Klai pė dos lop še lis-dar že lis „Rū ta“ or ga ni za vo Ben druo me nių me tams skir tą 
šven ti nį ryt me tį „Aš klai pė die tis vi sa šir dim esu“. Mū sų su ma ny mą pa lai kė ir ren gi ny je da-
ly va vo net še šios Klai pė dos mies to iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gos bei sve čiai iš Kre tin gos.
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Į Vil niaus lie tu vių na mus su si rin ko mo
ki niai, tu rin tys as me ni nės pa tir ties, kaip 
de rin ti mo ky mą si ir dar bą, sa va no riš kos 
prak ti kos, no rin tys dis ku tuo ti apie ga li my
bes darb da viui pa siū ly ti sa vo pa slau gas, 
pri sis ta ty ti, su si kur ti gy ve ni mo ap ra šy mą. 
Iš vi so kon fe ren ci jo je bu vo per skai ty ta 16 
pra ne ši mų. Mo ki niai at vy ko iš Rim džiū nų 
vi du ri nės mo kyk los lie tu vių mo ko mą
ja kal ba (Bal ta ru si ja), Puns ko Da riaus 
ir Gi rė no gim na zi jos lie tu vių bei len kų 
mo ko mo sio mis kal bo mis (Len ki ja) ir iš 
Vil niaus. Iš sa mų pra ne ši mą apie jau ni
mo įsi dar bi ni mo ga li my bes Lie tu vo je 
bei prak tiš kus pa ta ri mus, kaip pa si reng ti 
dar bui, pri sta tė Vil niaus te ri to ri nės dar bo 
bir žos Jau ni mo dar bo cen tro sky riaus ve
dė ja Jo lan ta Skir man tie nė. 

Kon fe ren ci jos da ly viai ga lė jo pa ly gin ti 
mo ki nių dar bo ga li my bes Bal ta ru si jo je, 
Len ki jo je ir Lie tu vo je. Svar biau sia, kad 
kiek vie nos ša lies įsta ty mai gi na jau no 
žmo gaus fi zi nę ir psi chi nę svei ka tą nuo 
bet ko kios for mos iš nau do ji mo. Konfe
rencijoje pa aiš kė jo, kad sun kiau se ka si 
įsi dar bin ti ma žų mies te lių, ra jo nų mo kyk
lų mo ki niams, to dėl dau ge lis jų dir ba tė vų 
ūkiuo se, pas pa žįs ta mus, šei mos drau gus. 
Kaip pa žy mė jo Vil niaus Sen va gės gim na
zi jos mo ki niai, pir miau sia su si ras ti dar bą 
pa de da šei ma, pa žįs ta mi, drau gai ir tik 
vė liau in ter ne to sve tai nės, dar bo bir ža. 
Su de rin ti dar bą ir moks lą sun ku – apie 
tai kal bė jo Vil niaus „Lais vės“ gim na zi jos 

Kai no riu, rim tai dir bu, 
kai ne no riu – tin gi niau ju

Vil niaus lie tu vių na mų Jau nų jų kon su lų 
klu bas kas met or ga ni zuo ja už sie nio lie-
tu vių ir Lie tu vos mo kyk lų vy res nių jų kla-
sių mo ki nių kon fe ren ci ją. Šių me tų te ma 
„No riu dirb ti – mi si ja (ne)įma no ma“.

mo ki nys Man tas Čiu žas. Anot jo, in ten sy
vus mo ky mo si pla nas ir ne lanks tus dar bo 
gra fi kas bei darb da vio ne no ras pri si im ti 
at sa ko my bės už jau ną žmo gų ap ri bo ja 
dar bų įvai ro vę. Dir ban tis mo ki nys au ko ja 
sa vo lais va lai kį ir po il sį, tad daž nai nu ken
čia mo ky mo si ko ky bė. Dau gu ma mie lai 
dir ba va sa rą – apie tai pa sa ko jo pen ki pra
ne šė jai. Kaip sa kė Vil niaus šv. Kris to fo ro 
gim na zi jos mo ki nys Dei vi das Ži lio nis, 
kiek vie na dar bo pa tir tis pa de da įver tin ti 
sa ve bei su pras ti už dar bio ver tę. Vil niaus 
lie tu vių na mų mo ki niai Pa o lo Fron zo ni 
ir Anas ta si ja Cos tiuc va sa rą dir bo ir už
sie ny je, ir Lie tu vo je. Jų nuo mo ne, at ly gis 
už dar bą bei įgy ta pa tir tis ski ria si. Sve tur 
dirb ti sun kiau: di de lė at sa ko my bė už sa ve, 
ta čiau pui ki ga li my bė pa to bu lin ti už sie nio 
kal bos įgūdžius. 

Kon fe ren ci jos da ly viai mie lai iš klau sė 
sa va no ria vi mo pa tir ties tu rin čius pra ne
šė jus – vy res nių jų kla sių mo ki niai no riai 
sa va no riau ja, dau gu ma tą da ro įvai riuo se 
ren gi niuo se. Vil niaus r. Kal ve lių „Auš
ros“ gim na zi jos mo ki nė Ag nė Pa šu tai tė 
dau giau nei dve jus me tus sa va no riau ja 
gy vū nų prie glau do je. Nors vi si ma no, kad 
at ei ty je ji dirbs ve te ri na re, pa ti Ag nė to 
pa tvir tin ti ne no ri, ta čiau įgy ta pa tir tis itin 
svar bi. O Vil niaus „Lais vės“ gim na zi jos 
mo ki nės Skais tė Šu kai ty tė ir Jus ti na Bol
go va ta po vai kų ir jau ni mo die nos cen tro 
„Mū sų na me liai“, įsi kū ru sio Nau jo sios 
Vil nios kul tū ros cen tre, sa va no rė mis ir tuo 
la bai džiau gia si. Pra ne šė jos tvir ti no, kad 

„jau nam žmo gui ne ma žiau svar bu ieš ko
ti sa vo ta pa tu mo ir ki to se ter pė se, ypač 
su si ju sio se su so cia li niais san ty kiais.“  
VšĮ „Ver smės“ ka ta li kiš ko sios gim na zi jos 
mo ki niai Auš ri nė Lu nec kai tė, Žil vi nas 
Mag du šaus kas, Emi lis Ko ric kij tvir ti no, 
kad sa va no rys tė pa de da įgy ti nau jų ži nių, 
ben dra vi mo įgū džių, už mez gti nau jas 
pa žin tis, pra ple čia drau gys tės ry šius. 
Džiu gu, kad kon fe ren ci jo je da ly va vo 
Ri man tas Le o na vi čius, Vil niaus lie tu vių 
na mų ab sol ven tas, Vilniaus universiteto 
Ko mu ni ka ci jos fa kul te to žur na lis ti kos 
stu den tas, ku ris pa si da li jo dar bo ka vi nė je 
pa tir ti mi ir pa ste bė ji mais. Vie nas jų ypač 
svar bus: „Jū sų dar bas – mo ky tis, šian dien 
jis yra svar biau sias.“ 

Kie no pra ne ši mas kon fe ren ci jos da ly
viams pa ti ko la biau siai? Tai VšĮ „Ver s 
mės“ ka ta li kiš ko sios gim na zi jos III kla sės 
mo ki nių Man to Ja ce vi čiaus ir Skir man to 
Ko ka naus ko pa ro dy tas fil mas „Kaip pa si
ruoš ti po kal biui su darb da viu?“ (va do vė 
eko no mi kos ir ver slu mo mo ky to ja Liud
mi la Skin de rie nė). Jie su ge bė jo links mai 
ir įdo miai pa žvelg ti į be si ruo šian čio dirb ti 
jau nuo lio rū pes čius. Ke liais ba lais nuo jų 
at si li ko Vil niaus r. Ma ri jam po lio Mei lės 
Luk šie nės gim na zi jos III kla sės mo ki nys 
Da nie lius Kra saus kas, skaitęs pra ne ši mą 
„No riu dirb ti mo ky to ju – mi si ja ne įma no
ma“. Jis pristatė sa vo ne di de lę pe da go gi nę 
prak ti ką, o kad bū tų už tik rin čiau – pa ro dė 
mu zi kos mo ky to jo in ter viu apie pa si rin ki
mą ir pa šau ki mą. 

Or ga ni za to riai ren gi nio pa
bai go je pa pra šė da ly vių at sa
ky ti į ke le tą klau si mų. Vi si 
tei gė, kad to kios kon fe ren ci jos 
mo ki nių ben druo me nei ne pa
pras tai rei ka lin gos. Pa ste bė ta, 
kad du treč da lius da ly vau
ti kon fe ren ci jo je pa ska ti no 
mo ky to jai (62 proc.), o ki ti 
no rė jo pa si da ly ti sa vo dar bo 
pa tir ti mi, įgy ti įgūdžių, kaip 
ren gti bei pri sta tyti pra ne ši mą. 
Iš si skir da mi kon fe ren ci jos 
da ly viai su sto jo ben drai nuo
trau kai. Te gul kar tu pra leis tas 
lai kas iš lie ka ne tik jo je. To 
lin kė da mi pa si ža dė jo me ki tais 
me tais vėl su si tik ti.

Iri na MICkUtĖ
Vil niaus lie tu vių na mų Už sie nio 

lie tu vių švie ti mo sky riaus 
vy resn. me to di nin kė
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Dviem sa ki niais

gim na zi jo je – pa ro dos
Šiau lių Lie po rių gim na zi jo je tę sia

ma tra di ci ja erd ves puoš ti pa čių su kur
tais me no dir bi niais. Šį kar tą mo kyk
los fo jė ati da ry ta ap skai ti nin kės Vi dos 
Ur bo nie nės kry že liu siu vi nė tų dar bų 
pa ro da. Au to rė sa vo kū ri nius pa ro dy
ti ben druo me nei pa ža dė jo gim na zi jos 
raš ti nės ve dė jos Inos Ja ku baus kie nės 
šia tech ni ka at lik tų dar bų eks po zi ci
jos ati da ry mo ren gi ny je. 
Žiū rė da mas į siu vi nė tus 
pa veiks lus su vo ki, kiek 
rei kia kruopš tu mo ir kan
trybės. Tą pa čią die ną 
an tro gim na zi jos aukš to 
fo jė sa vo ta py bos dar bus 
pri sta tė pir mų jų kla sių 
gim na zis tai.

Šiau lių „Sau lė te kio“ gim na zi jos ben druo
me nė da ly va vo įvai riuo se ren gi niuo se – 
taip pa mi nė jo Lie tu vos ne pri klau so my bės 
at kū ri mo 26ąsias me ti nes. Gim na zis tai 
pri si jun gė prie so cia li nio pro jek to pa lai ky ti tai ką ir vie ny bę že mė je „Ap ka bin ki me 
že mę“. Ži no me, kad du kar tus per me tus sa vo ne pri klau so my bę mi nin ti Lie tu va 
vi sa da bu vo ir bus dė kin ga mū sų su ve re ni te tą pri pa ži nu sioms bei du ris į ly gia tei sį 
ben dra dar bia vi mą at vė ru sioms valstybėms. Mo ki niai per ak ci ją dė ko jo toms šalims, 
ku rios kaž ka da iš drį so pa sa ky ti: „Lie tu va, mes pri pa žįs ta me Ta ve kaip vals ty bę.“

Mo kyk los ben druo me nė ko vo 10 d. kar tu su fol klo ri nio an sam blio „Vie ver sė lis“ 
ko lek ty vo na riais su gie do jo Lie tu vos him ną ir dai na vo pa trio ti nes dai nas. Per tre čią 
pa mo ką vy ko na cio na li nis is to ri jos kon kur sas „Lie tu vos is to ri jos ži no vas“, gim na
zi jo je vei kė kny gų ir straips nių eks po zi ci ja „Tau tos ke lias į lais vę“. 

Ko vo 11ąją mo ki niai kar tu su gim na zi jos di rek to re Jū ra te Kaš čiuš kie ne  vy ko 
į tri spal vės žy gį „Ir švie sa ir tie sa mūs žings nius te ly di“, ku rį or ga ni za vo Kraš to 
ap sau gos sa va no rių pa jė gų pri si kė li mo apy gar dos 6osios rink ti nės ka riai. Vė ly vą 
ry tą bū rys žmo nių su si rin ko prie Sal du vės pi lia kal nio, kad nu neš tų ša lies tri spal vę 
į Pri si kė li mo aikš tę. Pa sak or ga ni za to rių, šie met to kių sa va no rių pri si jun gė dau giau 
nei per nai – per 300. Dvie jų šim tų met rų il gio Lie tu vos tri spal vė bu vo ne ša ma nuo 
Sal du vės pi lia kal nio iki Pri si kė li mo aikš tės. 

Is to ri ja mus mo ko: laisvėnėraduotybė–jąturimekasdienįprasmintisavo
darbais,tikėtiirsusitelkti.

ReginaBUČINSkIENĖ
Is to ri jos mo ky to ja

po pie tė su po ete 
zi ta gai žaus kai te
Ar tė jant šv. Ve ly koms ir Tarp tau ti nei 

vai kų kny gos die nai, Šiau lių Dai nų pro
gim na zi jo je su skam bo pos mai. Į su si ti
ki mą mo kyk los bib lio te koje pa kvie sta 
ži no ma vai kų po etė Zi ta Gai žaus kai tė. 
Ma žie ji pro gim na zi jos skai ty to jai šiam 
su si ti ki mui ruo šė si dvi sa vai tės: ket vir to
kė Mei da Lio nai tė su mu zi kos mo ky to ja 
Gi ta na Nor vai šie ne pa gal au to rės žo džius 
pa ruo šė dai ne lę „Sau lės la še liai“, o pir
mo kai Ma ri ja Ku rap ky tė ir Ma tas Vait kus 
iš mo ko ei lė raš tu kus.

Renginio pra džio je su si rin ku siuo sius 
ap lan kė Ve ly kų bo bu tė. Ji iš žiū ro vų sa lės 
pa si kvie tė vai kus, „pa slė pė“ po kau kė
mis ir drauge  vai di no Ve ly kų he ro jus: 
kiš kį, ge nį, sau lu tę, ka ti ną, var liu ką, vi si 
per so na žai iš si ri kia vo sce no je ir de kla
ma vo ei les. Im pro vi zuo tas vai di ni mas 
mokiniams ne pa pras tai pa ti ko, skam bė jo 
juo kas ir plo ji mai. 

Ant ro je su si ti ki mo da ly je ei lė raš čius 
de kla ma vo au to rė: kvie tė vai kus my lė ti 
Tė vy nę, gerb ti sa vo mo ky to ją, man da giai 
elg tis ir skai ty ti kny ge les. Taip pat po etė 
at sa kė į mo ki nių klau si mus. Pa si bai gus 
ren gi niui prie viešnios iš si ri kia vo pul kas 
vai kų – dau ge lis no rė jo au to gra fų ar kar tu 
nu si fo tog ra fuo ti.

Z. Gai žaus kai tės ei lė raš čiai – skam būs, 
grei tai įsi me na mi. Au to rė vi sus juos de kla
ma vo min ti nai, kaip pa ti sa kė: ,,Ne mo ku 
skai ty ti“. Ti ki mės, kad po etė dar il gai 
džiu gins sa vo nau jo mis kny ge lė mis.

RimaVAINAUSkIENĖ
Vyr. bib lio te ki nin kė

RitaNORkUtĖ
AidaŠlIAŽIENĖ
Lie po rių g-jos mo ky to jos

pa mi nė jo Lie tu vos 
ne pri klau so my bės 
at kū ri mo me ti nes
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Dviem sa ki niais

Aš tun to kų an glų kal bos olim pia da Lat vi jo je
Jel ga vos (Lat vi ja) švie ti mo cen tre vy ku sio je Šiau lių ir Jel ga vos 

mies tų 8 kla sių mo ki nių an glų kal bos olim pia do je Šiau lių Dai nų pro
gim na zi jos auk lė ti nis Klai das Kra saus kas lai mė jo III vie tą. Dalyviai 
už duo tis turėjo at lik ti kom piu te ri ne, spe cia liai su kur ta an glų kal bos te s 
ta vi mo pro gra ma, pa dė jusia įver tin ti jų skai ty mo, ra šy mo, kal bė ji mo 
bei gra ma ti kos ži nias. Aš tun to kams šis te sta vi mo bū das la bai pa ti ko.

Vė liau miš rios lat vių ir lie tu vių mo ki nių ko man dos da ly va vo vik to
ri no je – šmaikš čios ir įdo mios už duo tys pa dė jo ar ti miau su si pa žin ti. 
Vai kai ben dra vo an glų kal ba, vai di no ir im pro vi za vo. Po ap do va no ji
mų olim pia dos da ly viai iš sku bė jo į ap žval gi nę eks kur si ją po Jel ga vą.

Ki tais me tais pa na ši an glų kal bos olim pia da bus or ga ni zuo ja ma 
Šiau liuo se, tad į sve čius at vyks mo ki niai iš Lat vi jos.

kristinaBlIŪDŽIUVIENĖ
An glų kal bos mo ky to ja me to di nin kė

Kai sva jo nės tam pa re a ly be... 
Ko vo 4oji gru pe lei Aly taus Šal ti nių pa grin di nės 

mo kyk los ben druo me nės na rių bu vo įsi min ti na – juos 
pri ėmė LR Pre zi den tas Val das Adam kus. Šil tas, jau kus 
ir nuo šir dus po kal bis pre zi den tū ro je vy ko ilgiau nei 
va lan dą.

Sa va no rys tė – veik la, at lie ka ma sa vo no ru, 
be fi nan si nio at ly gio ir nau din ga ki tam žmo
gui ar ben druo me nei. Šiau lių Dai nų pro gim
na zi jo je apie sa va no rys tę kal bė jo me ap skri to

jo sta lo dis ku si jo je „Ko dėl ver ta sa va no riau ti?“. Ren gi ny je da ly va vo 
Eu ro pos sa va no rių tar ny bos, Šiau lių mies to sa vi val dy bės vie šo sios 
bib lio te kos sa va no riai Es ter Ce ria ni iš Ita li jos bei Iva nas Ga rea Mar ti
nas iš Is pa ni jos, Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos auklėtiniai, Šiau lių 
leng vo sios at le ti kos ir svei ka tin gu mo sky riaus „Spor tas vi siems“ sa
va no riai Eri ka Da ni lo vai tė ir Vi lius Kli mins kas, Dai nų pro gim na zi jos  
sa ma rie tės Gre ta Ged mi nai tė ir Eg lė Ge ny tė bei ki ti mo ki niai.

Da ly viai dalijosi as me ni ne sa va no riš kos veik los pa tir timi. Vi si su si
do mė ję klau sė si sve čių iš už sie nio is to ri jų: Es ter ir Iva nas pa pa sa ko jo, 
ko dėl jie ta po sa va no riais, ko dėl pa si rin ko Lie tu vą, Šiau lius, o mo ki
niai ga lė jo už duo ti rū pi mus klau si mus apie sa va no rių dar bą. Sve čius 
at ly dė jo ir vis ką ver tė vyr. bib lio te ki nin kė Da nu tė Meš kai tė. Dis ku si jos 
da ly viai su ta rė, kad pa grin di niai sa va no riš kų veik lų mo ty vai – no ras 
pa dė ti ki tiems, bū ti rei ka lin giems, pra smin gai pra leis ti lai ką, ras ti 
drau gų ir t. t. Sa va no rys tė ga li bū ti pui kus kel ro dis, pa de dan tis su si
vok ti ir pa ma ty ti sa vo ge bė ji mus. Ren gi nio pa bai go je da ly viai ra šė 
min tis apie šią veik lą, iš jų bu vo su for muo tas „Sa va no rys tės me dis“.

GitanakURAPkIENĖ
So cia li nė pe da go gė

dai nų pro gim na zi jo je iš rink tas gra žiau sių 
lie tu viš kų žo džių de šim tu kas
LR Sei mo Švie ti mo, moks lo ir kul tū ros ko mi te tas pri ta rė Vals ty

bi nės lie tu vių kal bos ko mi si jos ini cia ty vai nuo va sa rio 16 d. iki ko vo 
11 d. ša ly je reng ti Lie tu vių kal bos die nas. Lie tu vai, kaip vals ty bei, tai 
la bai reikš min gas spren di mas. Dar Mi ka lo jus Dauk ša 1599 m. ra šė, 
kad gim tą ją kal bą lai kąs svar biau siu tau tos po žy miu.

Šiau lių Dai nų pro gim na zi jos ben druo me nė (mo ky to jai, mo ki niai 
bei tė ve liai), įpras min da mi Lie tu vių kal bos die nas, rin ko gra žiau sių 
lie tu viš kų žo džių de šim tu ką. Re zul ta tai ir nu ste bi no, ir pra džiu gi no. 
Gra žiau si lie tu viš ki žo džiai mums iš si ri kia vo ši taip: mei lė, drau gys tė, 
drau gas, ačiū, tė vy nė, ma ma, mo ti nė lė, Lie tu va, šei ma, sau lė, lais vė, 
ąžuo las.

Ne vel tui M. Dauk ša iš aukš tin ti kal bai „Po sti lė je“ ski ria pa ki liau
sias ei lu tes: ,,Ne že mės der lu mu, ne dra bu žių skir tin gu mu, ne ša lies 
gra žu mu, ne mies tų ir pi lių tvir tu mu gy vuo ja tau tos, bet dau giau siai 
iš lai ky da mos ir var to da mos sa vo kal bą, ku ri di di na ir iš lai ko ben dru
mą, san tai ką ir bro liš ką mei lę.“

VijoletatOlVAIŠIENĖ
Lie tu vių kal bos mo ky to ja me to di nin kė 

Mo ki niai bu
vo pa ruo šę įvai
rių klau si mų: iš
gir do Pre zi den
to pa sa ko ji mus 
apie vai kys tę, 
mo kyk los me
tus, po mė gius, pla nuo ja mas ke lio nes. V. Adam kus pa
pa sa ko jo ir apie kvai liau sią vai kys tės iš dai gą, juo kin gą 
nu ti ki mą su Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų Pre zi den tu 
Ro nal du Rei ga nu, pa si da li jo pri si mi ni mais apie pir mą jį 
mo ky to ją ir at sklei dė, kaip šven čia vals ty bi nes šven tes. 
Pre zi den tas mo kyk los bib lio te kai bei kiek vie nam da ly
viui pa do va no jo po kny gą su au to gra fu. V. Adam kaus 
įra šas mo kyk los gar bės sve čių kny go je įkve pia aug ti: 
„Di džiuo juo si Aly taus Šal ti nių pa grin di ne mo kyk la: 
ves ki te mū sų jau ną ją kar tą lais vės ir žmo gaus pa gar bos 
žmo gui ke liu. Te gul Lie tu vos lais vės ko vų ir lai mė ji
mų pa vyz džiai bū na kel ro dis vi są gy ve ni mą. Sėk mės!  
Val das Adam kus, 20160304.“

ErikaPOŠkEVIČIENĖ,VilijaPIGAGIENĖ
Mo ky to jos

Vaikųįspūdžiaiposusitikimo
Ant ro kė Vik to ri ja: „Aš sa kiau, kad man labai patinka 

švęs ti gim ta die nius, klau siau, ar Pre zi den tas irgi tai 
mėgs ta. Jis pa sa kė, kad mes tu ri me vie no dą sko nį ir net 
pa spau dė man ran ką. Ir jis nie ka da ne gal vo ja, kad yra 
se nas. Sa ko, kad yra vy res nis. Tad lie pė ir man taip vi
sa da gal vo ti bei bū ti jau nai šir dy je.“

Ket vir to kas To mas: „Kai grį žau na mo, pa gal vo jau, 
kad man vie nin te liam iš gi mi nės te ko lai mė su si tik ti su 
Pre zi den tu ir gau ti jo au to gra fą bei pa lin kė ji mą kny go je.“

Ket vir to kė Ves ta: „Tai la bai šil tas, ma lo nus ir ge ras 
žmo gus. Daug šne kė jo apie pa gar bą žmo nėms. Man 
pa ti ko, kad jis šil tai kal ba apie sa vo šei mą. Pa vyz džiui, 
aš klau siau, ar Pre zi den tas mėgs ta šo ko la dą, jis at sa kė, 
kad sai kin gai, bet juok da ma sis pri dū rė, kad to rei kė tų 
klaus ti Al mos (jo žmo nos).“

„Ko dėl ver ta 
sa va no riau ti?“ 
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