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Kas met ne ma žai bai gu sių jų pe da go
gi kos stu di jas ren ka si dar bą ne pa gal 
spe cia ly bę. Ko dėl? Ar vis dar rei kia reng ti 
mo ky to jus? Apie tai ge gu žės pra džio je per 
spau dos pus ry čius kal bė jo LR švie ti mo ir 
moks lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė. 
Po li ti kė pri sta tė nau jas Pe da go gų ren
gi mo ir kva li fi ka ci jos to bu li ni mo kai tos 
gai res (to liau – Gai rės). Mi nist rei tal ki no 
vi ce mi nist rai dr.  Na tal ja Is to mi na ir 
dr.  Ro lan das Zuo za. Ga li ma iš skir ti dvi 
su si ti ki mo su ži niask lai dos at sto vais da
lis: mi nis te ri jos va do vės pra ne ši mą ir at
sa ky mus į žur na lis tų klau si mus. Mi nist rė 
pa tei kė nau jų idė jų, ori gi na lių siū ly mų. 
Žur na lis tai ne bu vo prie ka būs...

„Švie ti mo nau jie nos“ glaus tai pa tei kia 
mi nist rės A. Pit rė nie nės pa si sa ky mą.

Mo ky to jo vaid Muo kis

„Įvy kiai, su si ję su mo ky to jais, strei kai 
su po nuo ja reik lų klau si mą – ko kia šian
die nos pe da go gų si tu a ci ja ir ku ria kryp ti mi 
ju dė si me to liau? – tei gė mi nist rė. – Da bar 
tik rai yra tas lai kas, kai vien kal bė ti ne be
pa kan ka. Rei kia spren di mų.“

Spren di mų bū dai, pa sak švie ti mo po
li ti kės, nu ma ty ti Gai rė se, ku rias ren gė 
ge riau si Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
(ŠMM) spe cia lis tai kar tu su vi so mis su in
te re suo to mis gru pė mis – mo ky to jų, profe
sinių  są jun gų, aukš to jo moks lo at sto vais. 
„Pe da go go vaid muo kinta, bet, ne abe jo ju, 
iš liks sva rus. Šian die nos mo ky to jų per
tek lius sig na li zuo ja, kad tu rė tu me nu sto ti 
reng ti pe da go gus, nes jų yra 10 tūkst. 
dau giau, nei rei kia... Ta čiau jų trū ku mą 
ga li me pa jus ti maž daug po sep ty ne rių me
tų – dau giau kaip 30 proc. pe da go gų šiuo 
me tu yra vy res ni nei 55 me tų.“

kar ti sta tis ti ka

Mi nist rė pa tei kė dar bo bir žų duo me nis, 
ku rie taip pat iš kal bin gai by lo ja apie pe da
go gų si tu a ci ją ša ly je. Kū no kul tū ros mo
ky to jai: šiuo me tu 171 be dar bis ir 16 lais vų 
vie tų, dai lės mo ky to jai: 111 be dar bių, 23 
lais vos vie tos ir t. t. Mo ky to jų per tek lius 
iš ke lia ir ki tą prie žas tį ne ri mau ti – pe
da go gų dar bą ne vi su krū viu. Tai le mia 
ma žą at ly gi ni mą, ku ris ne lei džia mo ky
to jui jaus tis oriai. Šiais moks lo me tais 
mo kyk las pa pil dė 100 jau nų mo ky to jų. 
Rug sė jį ti ki ma si su lauk ti dau giau. „Nie ko 
ne da ry da mi pri stig si me pe da go gų, – pa
brė žė pra ne šė ja. – Kaip ga lė tu me spręs ti 
vi sas šias pro ble mas?“

vi suo me nei rei kia ki to kių ge bė ji mų

Bū si Mo jo Mo ky to jo 
fa kul te tas

At sa ky da ma į sa vo klau si mą mi nist rė 
tę sė: „Spren di mas, ku ris šie met jau pra
de da mas įgy ven din ti, – bū si mų mo ky to jų 
(stu den tų) pri ėmi mas į tiks li nio fi nan
sa vi mo stu di jų vie tas. At li ko me ty ri mą 
sa vi val dy bė se ir iš si aiš ki no me, ko kių 
spe cia lis tų jiems ga lė tų trūk ti po 3–4 me tų. 
Re mian tis šio ty ri mo re zul ta tais jau šie met 
skir ta 120 tiks li nių vie tų. Ne ga li me sau 
leis ti to liau reng ti be dar bius. Jei trūks ta 
fi zi kos, che mi jos mo ky to jų, va di na si, juos 
ir tu ri me reng ti.

Kaip at rink ti pa čius ge riau sius? Vien 
mo ty va ci nio tes to ne pa kan ka. At ran ka 
tu rė tų pra si dė ti ge ro kai anks čiau. Ne ta da, 
kai vyks ta pri ėmi mas, o jau, tar ki me, vie
nuo lik to je ar ba III gim na zi jos kla sė je. Ko
dėl? Ne kiek vie nas ga li dirb ti mo ky to ju. 
Pe da go gu tap ti ap si spren dęs jau nuo lis kuo 
anks čiau pri va lo pa si tik rin ti, ar jis tin ka
mas šiam dar bui. Mo ki nys pra dė tų reng tis 
jau vie nuo lik to je kla sė je – tai ga lė tų bū ti 
bū si mo jo mo ky to jo fa kul te tas ar mo kyk la. 
Pre ten den tas tu rė tų ne ma žai prak ti ku mų 
su pro fe sio na lais, ku rie pa dė tų jam ap si s
pręs ti, ar no ras bū ti mo ky to ju – pa grįs tas. 

Kaip tu rė tų keis tis stu di jos? Nu ma ty ta 
vi sa pu siš ka ir ne per trau kia ma pe da go gi
nė prak ti ka mo kyk lo je. Taip pat tiks lin ga 
vie ne rių me tų pe da go gi nė prak ti ka po stu
di jų, su tei kiant pra de dan čia jam pedagogui 
reikš min gą pa gal bą mo kyk lo je. Iš kart po 
me tų ga lė tų bū ti skir ta mo ky to jo ar dar 
aukš tes nė kva li fi ka ci ja, di dė tų at ly gi ni
mas. Kar tu tu ri kis ti ir pa čios stu di jos. 
Dieg si me in teg ruo to – ke lių da ly kų – 
mo ky to jų ren gi mo pro gra mą. Kas ug dys 
ryt die nos pe da go gus? Tik tie spe cia lis tai, 
moks li nin kai, ku rie pa tys ge ba tai da ry ti. 
Va di na si, rei kia stip rin ti šią gran dį, reng ti 
jau nuo sius moks li nin kus. Tad tu rė tų at si
ras ti spe cia li zuo tas uni ver si te tas. Vy tau to 

Di džio jo ir Lie tu vos edu ko lo gi jos uni
ver si te tai ren gia dvie jų aukš tų jų mo kyk lų 
su si jun gi mo vi zi ją. Taip pat ben drą vaiz dą, 
kaip jie rengs mo ky to jus. Nau ja me da ri ny
je tu rės at si ras ti Mo ky to jų kom pe ten ci jos 
cen tras...“

Mo ky to jo kar je ros ga li My Bės

Gai rė se at si spin di, kaip tei gė mi nist rė 
A. Pit rė nie nė, kva li fi ka ci jos ir ates ta ci jos 
kai ta. Tai – su de da mo ji po ky čių da lis. Mo
ky to jo me to di nin ko ir mo ky to jo eks per to 
dar bo spe ci fi ka tu rė tų kis ti. Šiuo me tu 
kar je ros ga li my bių jie fak tiš kai ne tu ri. 
Ap si gy nę kva li fi ka ci nę ka te go ri ją gau na 
tam tik rą prie dą, bet veik la te ka įpras ta 
va ga. Tai ko kia čia pe da go go kar je ra? Mo
ky to jui me to di nin kui tie sio gi nių pa mo kų 
krū vis tu rė tų ma žė ti, bet ga lė tų at si ras ti 
dau giau jo kva li fi ka ci jai tei kia mų veik lų. 
Pa vyz džiui, skleis ti sa vo pa tir tį, ja da ly
tis ir kt. Mo ky to jas eks per tas pri va lė tų 
tu rė ti dar ma žiau pa mo kų, o jo po pa
mo ki nė veik la ga lė tų bū ti dar pla tes nė ir 
nuo dug nes nė nei mo ky to jo me to di nin ko. 
Šią kva li fi ka ci ją tu rin tis mo ky to jas jau 
ga lė tų ver tin ti va do vė lius, gal būt juos 
reng ti ir pan. Ne ma žiau svar bus da ly
kas – pe da go gų ates ta ci ja. Mo kyk los va
do vas kas met pri va lė tų reng ti ver ti na mą jį 
po kal bį su kiek vie nu mo ky to ju, taip pat 
tu rė tų iš lik ti iš ori nis eks per tų ver ti ni mas. 
Ates ta ci ja ga lė tų per aug ti į ki tą lyg me nį, 
nes pa kis tų mo ky to jo me to di nin ko ir mo
ky to jo eks per to dar bas.

„Jei gu šią sis te mą mums pa vyks įgy ven
din ti, pa ma ty si me ir ki tus pro ver žius. Tai 
pa veiks ir mo ki nių pa sie ki mus. Iki Mo
ky to jo die nos esa me įsi pa rei go ję pa reng ti 
Mo ky to jo pres ti žo kė li mo pro gra mą. Jos 
la bai rei kia“, – api ben drin da ma kal bė jo 
mi nist rė.

JuozasŽINELIS

R. Zuoza, A. Pitrėnienė ir N. Istomina
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Vi suo me nės po ky čius at lie pian ti kai ta 
tur būt rei ka lin giau sia mo ky to jo pro fe si
jai. Juk bū tent mo ky to jas pra de da mo ky ti 
žvelg ti į vi suo me nę bū si mą jos kū rė ją. 
Šiuo lai ki nio pe da go go ug dy mo klau si mai 
svar būs vi soms su šia pro fe si ja su si ju
sioms ins ti tu ci joms: švie ti mo po li ti kai, 
ver slui, mo kyk loms ir, ži no ma, pa grin
di nei mo ky to jus ruo šian čiai aukš ta jai 
mo kyk lai – Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver
si te tui (LEU). Šio uni ver si te to Ug dy mo 
moks lų fa kul te to (UMF) ini cia ty va vy ko 
fo ru mas „Šiuo lai ki nio mo ky to jo ug dy mo 
per spek ty vos“. Ja me pra ne ši mus skai tė ir 
apie šiuo lai ki nį mo ky to ją dis ku ta vo mi nė
tų ins ti tu ci jų at sto vai. Da ly viai aiš ki no si, 
kaip pa siek ti, kad šiuo lai kinis pe da go gas 
ge bė tų kur ti sėk min go mo ky mo si są ly gas, 
svars tė, kaip plė to ti kū ry biš ką ug dy mą, 
au gi nan tį ver žlų ir prie kin tan čio pa sau lio 
mo kan tį pri si tai ky ti žmo gų.

Ple na ri nia me po sė dy je pra ne ši mus skai
tė Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos 
pre zi den tas Ro ber tas Dar gis, LEU moks lo 
ir plėt ros pro rek to rius, lai ki nai pa va duo
jan tis rek to rių, prof. dr. Ai vas Ra gaus kas, 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) 
Pe da go gų veik los sky riaus ve dė ja Vil ma 
Bač kiū tė, Vil niaus Šo lo mo Alei che mo 
ORT gim na zi jos di rek to rius Mi ša Ja ko bas.

Fo ru mą ati da rė ple na ri nio po sė džio ve
dė ja ir ren gi nio or ga ni za to rė UMF de ka nė 
doc. dr. Al vy ra Gal kie nė. Ji pa si džiau gė, 
kad ug dy mo įstai gos jau da bar kvie čia 
dirb ti dar ne pa bai gu sius stu di jų ge riau sius 
stu den tus, iš ryš ki no to bu lė ji mo svar bą: 
„Mes nuo lat ieš ko me bū dų ir ku ria me 
ga li my bes ug dy ti mo ky to ją šiuo lai ki nei 
vi suo me nei.“ R. Dar gis pa brė žė bū tent 
šiuo lai ki nės vi suo me nės ypa ty bes ir pra
dė jo sa vo pra ne ši mą te ma „Kaip mo ky to
jas ga li pri si dė ti prie Lie tu vos eko no mi kos 
au gi mo?“. „Dar nie ka da gaub lys ne si su ko 
taip grei tai“, – tei gė Lie tu vos pra mo ni nin
kų kon fe de ra ci jos pre zi den tas, ap tar da mas 
grei tus tech no lo gi jų po ky čius, įne šan čius 
į eko no mi ką ne apib rėž tu mo są vo ką. 
Anot R. Dar gio, tva ri vals ty bės at ei tis 
pri klau so nuo žmo giš kų jų iš tek lių, fi nan
sų, kon ku ren ci nės ap lin kos. Čia es mi nis 
vaid muo ten ka mo ky to jui, tu rin čiam šio je 
be si kei čian čio je ap lin ko je pa ruoš ti žmo gų 
gy ven ti ir kur ti pri dė ti nę ver tę. Pra ne šė jas 
klau sė, ar šių die nų pe da go gas su pran ta 
da bar ti nio pa sau lio iš šū kius ir su vo kia, 
ko kias kom pe ten ci jas rei kia per duo ti 
mo ki niams. „Kei čia si mo ky to jo vaid muo, 
jis ne be ga li bū ti toks di dak tiš kas, kaip 
XIX–XX a. Pe da go gas tam pa mo ki nio ko
le ga. Da bar ti nis pa sau lis ug dy ti niui lei džia 

tva ri at ei tis pri klau so nuo mo ky to jo

pa siek ti in for ma ci ją ly giai taip pat, kaip tai 
ga li da ry ti mo ky to jas, bet vai kas vi sa da 
bus sil pnes nis, nes jis ne ži nos, ką da ry ti 
su to mis ži nio mis. Di dy sis klau si mas: kaip 
nu pa sa ko ti vai kui in for ma ci jos svar bą ir 
es mę?“, – svars tė R. Dar gis. Jo nuo mo ne, 
už tai at sa kin gi tie, ku rie ruo šia mo ky to jus. 
Tad vals ty bei tu ri bū ti svar biau sia, kaip 
ren gia mi pe da go gai. „Rei kia už tik rin ti ne 
tik ba zi nį mo ky to jų pa ren gi mą, jų dės to
mo da ly ko iš ma ny mą, iš si la vi ni mą, bet 
ir ug dy ti ži nias bei ge bė ji mus ap mąs ty ti 
ap lin kos kai tos ten den ci jas. For muo jant 
pe da go gų ren gi mo pro gra mą bū ti na ją 
re gu lia riai at nau jin ti, at si žvelg ti į mo kyk lų 
va do vų ir pe da go gų ly de rių pa sta bas, o 
pra de dan tie siems mo ky to jams tu ri bū ti 
su kur ta la bai ati džiai at rink tų men to rių 
pa gal bos sis te ma.“ Pra ne šė jas pa brė žė, 

kad švie ti mo po li ti ką tu ri for muo ti ne 
vie ni po li ti kai, o kartu su jais ir aka de mi
nės ben druo me nės na riai, švie ti mo eli tas.

At sa ky da mas į R. Dar gio pa sta bas ir siū
ly mus, LEU moks lo ir plėt ros pro rek to rius 
prof. dr. A. Ra gaus kas at krei pė dė me sį į 
tai, kad LEU vyks ta di džiu liai po ky čiai, 
sie kia ma ne tik kie ky bi nės, bet ir es mi
nės ko ky bi nės pa žan gos. „Iki va sa ros bus 
pa reng tas uni ver si te to per tvar kos pla nas, 
ku rį įgy ven din si me iki me tų pa bai gos. 
Sie kia me ko ky biš kai reng ti mo ky to jus ir 
at lik ti švie ti mo ty ri mus, kar tu su Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te tu stip rin ti Lie tu vos 
ir mū sų ben druo me nės so cia li nių, hu
ma ni ta ri nių moks lų po ten cia lą, at liep ti 
kon ku ren ci nius iš šū kius ir iš es mės ge rin ti 
stu di jų, moks lo ir mo ky to jų ren gi mo ko
ky bę. Esa me at vi ra, at sa kin ga, jau nat viš ka 

UMF dekanė ir forumo iniciatorė doc. dr. A. Galkienė bei UMF Edukologijos katedros vedėjas 
dr. Linas Jašinauskas sveikina dalyvius ir veda plenarinį posėdį

Forumas vyko ir atskirose sekcijose. Dalyviai sprendė mokytojo udgymo problemas ir teikė savo pasiūlymus
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ir kom pe ten tin ga ben druo me nė“, – tei gė 
pra ne šė jas. Prof. dr. A. Ra gaus kas iš plė tė 
bai gia mą jį R. Dar gio ko men ta rą, sa ky da
mas, kad sėk min gų mo ky to jų ug dy mui, 
nu lem sian čiam ir mo ki nių sėk mę, rei ka
lin gas ne tik švie ti mo eli to bei po li ti kų 
ben dra vi mas, bet ir vi sos vi suo me nės 
ben dra dar bia vi mas: ša lies uni ver si te tų, 
mi nis te ri jų, sa vi val dy bių, mo kyk lų ir, 
svar biau sia, šei mų.

ŠMM Pe da go gų veik los sky riaus ve dė ja 
V. Bač kiū tė pir miau sia ap žvel gė pe da go
gi nio dar bo sta tis ti ką. Anot pra ne šė jos, 
vi du ti nis mo ky to jas šian dien – tai 48–50 
me tų lie tu vė mo te ris, ne šo ki ruo jan ti sa vo 
iš vaiz da ir el ge siu, ati tin kan ti aukš tus 
kva li fi ka ci nius rei ka la vi mus. Švie ti mo 
sis te mo je šiuo me tu yra 30 proc. pe da go
gų per tek lius – daug mo ky to jų tu ri ma žus 
mo ky mo krū vius. Anot V. Bač kiū tės, kad 
bū tų ga li ma su ba lan suo ti dar bo at ly gį, 
rei kė tų ma žin ti pe da go gų skai čių. Apie 
50 proc. mo ky to jų yra vy res ni nei 50 me tų, 
tad po 4–5 me tų mo kyk loms ga li pri reik ti 
maž daug pus an tro tūks tan čio pe da go gų. 
Pra ne šė ja pa brė žė, kad nuo lat kin tan čia me 
pa sau ly je keičiasi ir raš tin gu mo są vo ka. 
Pri mi nu si tarp tau ti nių ty ri mų re zul ta tus, 
ro dan čius ma žė jan tį gam tos moks lų, skai
ty mo ir ma te ma ti nį raš tin gu mą, V. Bač
kiū tė tei gė: „Raš tin gu mas, ku rio rei kės 
pi lie čiui, ku rį šiuo me tu ug do me ir ku rį 
tu ri ug dy ti šiuo lai ki nis mo ky to jas, – tai 
ge bė ji mas ben drau ti su ne ži no mu pa
sau liu. Švie ti mo mi si ja – reng ti žmo gų 
pa sau liui, ku ris šian dien yra ne aiš kus, 
ne apib rėž tas, ne pa sto vus, o mū sų jau no ji 
kar ta tu ri bū ti tam pa si ruo šu si.“ Pra ne šė
ja nu ro dė ke lis pa grin di nius iš šū kius, su 
ku riais šian die nia me pa sau ly je su si du ria 
mo ky to jas ir ku riuos ŠMM ban do spręs
ti: pe da go gų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo, 
pe da go gų veik los ver ti ni mo ir ates ta ci jos 
bei švie ti mo pa gal bos mo ky to jui sis te mos 
ir mo ky mo si vi są gy ve ni mą kul tū ros ug
dy mas. V. Bač kiū tė ap ta rė pa ki tu sias šių 
die nų mo ky to jo kom pe ten ci jas: „Da ly ki
nės kom pe ten ci jos dar reikš min gos, bet vis 
svar bes ni in teg ruo to mo ky mo me to dai ir 
įvai ro vė, kal bų mo kė ji mas, tech no lo gi jų  
val dy mas.“

Apie pe da go gi nių kar tų kai tą už simi nė 
ir Vil niaus Šo lo mo Alei che mo ORT gim
na zi jos di rek to rius M. Ja ko bas. „Lie tu vo je 
jau ni mo lie ka vis ma žiau ir ma žiau. Tai 
kur tas jau nuo lis, ku riam ga lė čiau pa sa ky
ti: „At eik pas ma ne ir ruoš kis at sa kin gai 
dirbti“? Vi sos aukš to sios mo kyk los tie siog 
grob te gro bia mū sų jau ni mą.“ Gim na zi jos 
di rek to rius tei gė, kad pe da go gus tu ri ruoš ti 
tik LEU. Kal bė da mas apie šiuo lai ki nio 
mo ky to jo ug dy mą ir jo veik lą, M. Ja ko bas 
pa brė žė ne po li ti kų stra te gi jas, o žmo giš
ką jį san ty kį, ku ris tu rė tų pa dė ti at skleis ti 
jau no žmo gaus kū ry biš ku mą: „Kiek vie nas 
darb da vys tu ri pa klaus ti jau no mo ky to jo, 
ką kur si, ko kias ino va ci jas at ne ši man, mo
kyk los di rek to riui, kad ta vi mi di džiuo tų si 

vai kai ir ben druo me nė? Aš tau pa dė siu. 
Ar ti ki ma ni mi? Ką ži nai ir gir dė jai apie 
ben druo me nę, į ku rią ža di at ei ti?“ Pra ne
šė jas tei gė, kad net ir šia me tech no lo gi jų 
am žiu je svar biau sias iš lie ka žmo giš ka sis 
fak to rius: „Mū sų nie kas ki tas ne iš mo kys, 
net vi sa ga lis „Go og le“. Yra žmo gaus 
jaus mai, yra gy va kal ba ir yra mo ky to jas.“

Po ple na ri nio po sė džio fo ru mo da ly viai 
dis ku ta vo gru pė mis ir ban dė at sa ky ti į 
pa grin di nius fo ru mo klau si mus apie šiuo
lai ki nio pe da go go ug dy mą.

Fo ru mą api ben dri no LEU stu di jų pro
rek to rė prof. dr. Vi li ja Sa lie nė. Ji pri si mi nė 
M. Ja ko bo klau si mą: „Die vas jau se niai 
pa lai mi no mo ky to ją, o ar jį pa lai mi no 
vy riau sy bė?“. Profesorė pa ste bė jo, kad 
nors švie ti mas ir kul tū ra val džios de kla
ruo ja mi kaip pri ori te tai, ta čiau mo ky to jai 
ir mo ky to jų ug dy to jai pri si me na mi tik du 
kar tus per me tus – Rug sė jo 1ąją ir Mo ky
to jų die ną. Ji tei gė, kad pir miau sia rei kia 
ben drau ti uni ver si te to vi du je: stu den tams 
ak ty viau iš reikš ti lū kes čius, o dės ty to jams 
su si tar ti dėl da ly kų sva ru mo. Da bar ti nė 
si tu a ci ja pa ly gin ta su už sie nio: „Esa me 
vie na iš ne dau ge lio vals ty bių, ku ri vis 
dar ma no, kad mo ky to jus ga li reng ti bet 
ku ris uni ver si te tas, net ir tech no lo gi nio 
po bū džio, kad mums tin ka ko le gi nį iš
si la vi ni mą tu rin tis pe da go gas ir ne rei kia 
mo ky to jo ma gist ro, nors jau dau gu mo je 
Eu ro pos vals ty bių pra di nių kla sių pe da
go gas pri va lo tu rė ti ma gist ro di plo mą“, – 
tei gė prof. dr. V. Sa lie nė. Ji pa ste bė jo 
ir ki tą pro ble mą, su si ju sią su mo ky to jo 
vi sa pu siš ku mu, ku rį fo ru me kaip siek ti ną 
sa vy bę įvar di jo ne vie nas pra ne šė jas, ku rio 
sie kia ir pa tys stu den tai, no rin tys klau sy tis 
kiek ga li ma ak tu a les nių stu di jų da ly kų 
bei mo de liuo ti sa vo stu di jų pro ce są. Taip, 
pro fe so rės tei gi mu, vis kas vyks ta pa žan
giau sio se Eu ro pos aukš to sio se mo kyk lo se, 
ta čiau pri dū rė: „Mo ky to jo pro fe si ja tu ri 
tur būt dau giau siai do ku men tų, ri bo jan čių 
pro gra mų su da ry mo prin ci pus: Pe da go gų 
ren gi mo bei da ly kų reg la men tus, Švie ti
mo ir ug dy mo stu di jų kryp čių ap ra šą. Tai 
trys do ku men tai, pa gal ku riuos pri va lo ma 
dirb ti, tad taip ir darome.“ Dė ko da ma da
ly viams, prof. dr. V. Sa lie nė iš reiš kė šio 
fo ru mo tęs ti nu mo vil tį ir no rą glau džiau 
ben dra dar biau ti su ŠMM.

Vi si fo ru mo pra ne šė jai iš ryš ki no pa
na šias ky lan čias pro ble mas ir rei ka lin gas 
šiuo lai ki nio mo ky to jo sa vy bes. Šian dien 
pe da go gas tu ri bū ti ver žlus, kū ry biš kas, 
ge bė ti įvai rio mis prie mo nė mis pa žin ti 
pa sau lį – mo kė ti už sie nio kal bų bei nau
do tis in for ma ci nė mis tech no lo gi jo mis. 
Kad ir koks svar bus bū tų mo ky to jo vi sa
pu siš ku mas, pir miau sia jis pri va lo tu rė ti 
daug sa vo da ly ko ži nių, nes bū tent tai yra 
pa mo kos pa ma tas, ant ku rio sta to mas kū
ry biš ku mo rū mas.

RimaKASPERIONYTĖ

Tel šių lop še liodar že lio „Mas tis“ ben
druo me nė Že mai ti jos kai mo mu zie ju je 
pa mi nė jo Tarp tau ti nę šei mos die ną. Jai 
bu vo skir tas ir šio mu zie jaus krai čio 
skry nių bei au di nių pa ro dos „Švel nios 
ma my tės ran kos“ ati da ry mo ren gi nys.

„Kap sau li tor don gu, kap mie dis tor 
la pus, kap bė ti tor gie lis, tep i žmuo gus 
ne gal bū ti vė ins – uns tor šei ma“, – to kiais 
žo džiais pa svei ki no me gau siai su si rin
ku sius vai kus, jų tė ve lius, se ne lius, ki tus 
šei mos na rius, dar že lio dar buo to jus.

Šiai šven tei ug dy ti niai ruo šė si itin 
stro piai, nes no rė jo nu ste bin ti ir pra džiu
gin ti sa vo ar ti muo sius. Vai kai kar tu su 
auk lė to jo mis, mu zi kos va do vė mis Ri ta 
Ma ci jaus kie ne ir As ta Šiur kie ne mo kė si 
pa sa ko ji mų, šo kių, dai nų, žai di mų. Šven
ti nio kon cer to pro gra mą pra dė jo dar že lio 
an sam blis „Cy ru lio ka“, pa si ro dė kiek vie
nos gru pės auk lė ti niai.

Šei ma – tai iš mei lės su kur tas ma žas 
pa sau lis, to dėl kiekvieną ska ti no me 
ver tin ti kar tu pra leis tą lai ką, kad mū sų 
vai ku čiai iš mok tų bran gin ti gim ti nę, jos 
kal bą, pa pro čius. Pui kią nuo tai ką sklei dė 
Tel šių r. sa vi val dy bės kul tū ros cen tro vai
kų ir jau ni mo fol klo ro an sam blis „Čiu čiu
ruks“ (va do vė R. Ma ci jaus kie nė), o šven
tę vai ni ka vo vi sos ben druo me nės – mū sų 
di de lės šei mos – ra te liai, žai di mai, dai nos.

Sku ban tiems vis pri trūks ta lai ko pa bū ti 
kar tu... To kios šven tės ska ti na skir ti vie
nas ki tam dau giau dė me sio, nuo šir du mo, 
tai die na, su tei kian ti pui kią ga li my bę 
pri si min ti tik rą sias tra di ci nės šei mos ver
ty bes. Ren gi nys pa tvir ti no, kad kas met 
lop še ly jedar že ly je šven čia ma Šei mos 
die na tam pa gra žia ir pra smin ga tra di ci ja.

DaliaBALSIENĖ
Auk lė to ja me to di nin kė

Šei mos die na 
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in ves ti ci ja į žMo gų

„Pa meist rys tė ta po vie nu iš reikš mi nių 
žo džių spren džiant ne dar bo ir kva li fi kuo tų 
dar buo to jų trū ku mo, eko no mi kos plėt ros 
pro ble mas vi so je Eu ro pos Są jun go je, – 
tei gė mi nist rė A. Pit rė nie nė. – CE DE FOP 
spe cia lis tai su tei kė reikš min gą eks per ti nę 
pa gal bą Lie tu vai ir ki toms Bal ti jos ša lims, 
ieš kan čioms pa meist rys tės įgy ven di ni mo 
mo de lio, ku ris de rė tų su mū sų men ta li te tu, 
švie ti mo san da ra, at liep tų per spek ty vaus 
ver slo lū kes čius. Dau ge ly je ša lių vis 
dar dis ku tuo ja ma dėl pa meist rys tės. Pa
meist rys tei nu ma ty tus fi nan sus skir tin gai 
su pran ta ir trak tuo ja pro fe si nio mo ky mo 
įstai gų at sto vai, darb da viai, pa meist riai ir 
po li ti kai. Lie tu va – ne iš im tis. Vis dėl to jau 
tu ri me kon kre čių nu veik tų dar bų šio je sri
ty je: kar tu su CE DE FOP pa reng tą te mi nę 
pa meist rys tės ap žval gą, taip pat pir mi nį 
veiks mų pla ną, skir tą pa meist rys tei Lie
tu vo je įgy ven din ti ir plė to ti. Džiu gu, kad 
už pa meist rys tės ska ti ni mą ir įgy ven di
ni mą jau ga li me ap do va no ti kai ku rias 
pro fe si nio mo ky mo įstai gas bei įmo nes. 
Pa meist rys tės pro ce so da ly viams la bai 
svar bu, kad vi si jo vei kė jai – mo ky to jai, 
darb da viai ir, svar biau sia, pa meist riai – 
bū tų ly gia ver čiai lai mė to jai.“

Eu ro pos pro fe si nio mo ky mo plėt ros 
cen tro di rek to rius J. J. Cal le ja pa brė žė, 
kad CE DE FOP ne siū lo spren di mų, ku
riuos Lie tu va tu rė tų ko pi juo ti, iš kirp ti ir 
įkli juo ti. „Su tei kia me struk tū rą, tam tik rus 
rė mus, o jūs pa tys tu ri te už tik rin ti, kad 
įgy ven di ni mas bus lie tu viš kas“, – kal bė
jo sve čias. Šiek tiek hi per bo li zuo da mas  
CE DE FOP va do vas ap gai les ta vo, kad 
grei tai tu rė si me dau giau tei si nin kų nei 
gy ven to jų, dau giau gy dy to jų ne gu pa cien
tų, kad žmo nės ne re tai yra nu krei pia mi 
į to kias spe cia ly bes, ku rių ne bė ra dar bo 
rin ko je. „Štai ko dėl esa me čia. Ži nią apie 
pro fe si nį švie ti mą ir mo ky mą tu rė tu me 
siųs ti žmo nėms, ku rie dar yra skep tiš kai 
nu si tei kę, tė vams, darb da viams, pro fe
si nėms są jun goms, – pa brė žė agen tū ros 

ar vi si ga li bū ti lai mė to jai?
Vil niu je su reng ta tarp tau ti nė kon fe ren ci ja „Ar ga li vi si pa meist rys tės da ly viai bū ti 

lai mė to jai? Kaip tai pa siek ti efek ty viau siu ir op ti ma liau siu bū du?“. Šis svar bus ren gi nys 
or ga ni zuo tas pa gal „Eras mus+“ pro gra mos pro jek tą „Na cio na li nės val džios ins ti tu ci
jos pa meist rys tei: mo ky mo si dar bo vie to je įgy ven di ni mas Lat vi jo je, Lie tu vo je ir Es ti jo je 
(WBLBalt)“. Kon fe ren ci jos reikš mę pa brė žė ir tai, kad jo je da ly va vo LR švie ti mo ir moks
lo mi nist rė Aud ro nė Pit rė nie nė ir Eu ro pos pro fe si nio mo ky mo plėt ros cen tro (angl. 
Eu ro pe an Cen tre for the De ve lop ment of Vo ca tio nal Trai ning – CE DE FOP) di rek to rius 
Jo a chi mas Ja me sas Cal le ja.

va do vas. – Ko dėl pro fe si nis švie ti mas ir 
mo ky mas yra svar bus? Sta tis ti ka by lo ja, 
kad Eu ro pa vis dar tu ri 22,2 mln. be dar bių, 
iš jų – 4,5 mln. jau nų žmo nių. Tai men ki
na mū sų kon ku ren cin gu mą. Sa lo ni kuo se 
(Grai ki ja), kur įsteig tas CE DE FOP, dau
giau nei pu sė uni ver si te tus (bū tent ten juos 
ir stu mia tė vai) bai gusių jau nuo lių ieš ko 
dar bo. Va di na si, iš Grai ki jos pro tai nu te ka. 
Bet taip yra ne tik šio je ša ly je. Tam, kad 
veik tų pro fe si nis mo ky mas ir pa meist rys
tė, rei ka lin gi trys part ne riai – vy riau sy bė, 
darb da viai ir pro fe si nio mo ky mo tei kė jai. 
Darb da viams rei kia la biau įsi ti kin ti, su si
vok ti, kad in ves ti ci ja į žmo gų nau din ga 
ver slui. Švei ca ri jos pa tir tis pa tvir ti na: 
darb da viai gau na pel no, už dir ba iš to, kad 
jų ver sle at si ra do jau nų žmo nių. Kai ku
rioms ša lims sun ku pa ti kė ti, nes jos ne tu ri 
to kios dar bo kul tū ros. CE DE FOP už duo
tis – įro dy ti, kad tai vei kia ir yra įma no ma. 
Švie ti mo tei kė jai – mo ky to jai, men to riai, 
ku rie dir ba su jau ni mu ar ba su su au gu siai
siais kiek vie ną die ną, – kei čia jų kul tū rą.“ 

til tas tarp iš si la vi ni Mo 
ir įdar Bi ni Mo

Ne ati ti ki mas tarp iš si la vi ni mo ir įsi
dar bi ni mo tu rė tų baig tis. Švie ti mas, anot 
CE DE FOP va do vo, jau ni mui tu ri su teik ti 
gy ve ni mo ir dar bo įgū džių. Eu ro po je 
mo kyk lą pa lie kan čių žmo nių skai čius 
yra didžiulis. Tų, ku rie nie ka da ne bai
gia ug dy mo įstai gos, – jau per mi li jo ną. 
Dau giau ne gu 24 proc. ES žmo nių dar bo 
įgū džiai, kaip tei gė pra ne šė jas, yra la bai 
men ki. Ky la pro ble mų dėl pa grin di nių 
kom pe ten ci jų. „Tie, ku rie anks ti iš krin
ta iš švie ti mo sis te mos, – tę sė agen tū ros 
di rek to rius, – grei čiau siai ne įgy ja pa grin
di nių ma te ma ti kos, kal bos, in for ma ci nių 
tech no lo gi jų ir ki tų ži nių. Ska tin da mi 
pa meist rys tę ir mo ky mą si dar bo vie to je, 
spren džia me la bai svar bią pro ble mą – tie
sia me til tą tarp iš si la vi ni mo ir įdar bi ni mo. 
Ne vi si iš moks ta sė dė da mi mo kyk los 
suo le ir klau sy da mie si, kaip kal ba ki ti, ar 
at si ver tę kny gą ir pan. Kai ku rie mo ko si iš 

veik los. Su pran ta ma, rei ka lin gi pa si ren gę 
darb da viai, ku rie už tik rin tų pri ei na mas 
in ves ti ci jas. Pa meist rys tės pro gra mos be 
tin ka mų in ves ti ci jų – be ver tės. Bū ti na 
pa lan ki eko no mi nė ap lin ka, ku ri ska tin tų 
pa meist rys tės plėt rą. Ge bė ji mai yra svar
būs vi są dar bin gą gy ve ni mą. Veiksmingos 
eko no mi kos sėk mė ir pa slap tis – tai sie kis 
už tik rin ti, kad dar bo jė ga bū tų kiek įma
no ma kva li fi kuo tes nė.“

pa Meist rys tė su tei kia šan są

Pa meist rys tės ir part ne rys tės plėt ra, 
pa sak pra ne šė jo, la bai su si ju si su tuo, ar 
vy riau sy bė at sa kin gai nu si tei ku si ad mi
nist ruo ti pa meist rys tę. Ne ma žiau svar bu, 
kaip ki ti lin kę nuo sek liai ro dy ti dė me sį šiai 
veik los sri čiai nuo anks ty vo jo am žiaus. 
Su au gu sie siems taip pat ne už ver tos pa
meist rys tės du rys. „Rei kė tų pri im ti dau
giau spren di mų apie iš lai dų, rei ka lin gų 
pa meist rys tės plėt rai, pa si da li ji mą. Tai 
ak tu a lu Lie tu vai ir bent pu sei ES vals ty bių 
na rių. „Eras mus+“ tu rė tų rim čiau nag ri nė ti 
šį fi nan si nį as pek tą. Pi ni gai dik tuo ja pri o 
ri te tus. „Eras mus+“ 60 proc. lė šų ski ria 
uni ver si te tų mo bi lu mui ir 22 proc. – pro
fe si niam mo ky mui. Nė ra ba lan so. Aukš ta 
pa meist rio kva li fi ka ci ja ga li tu rė ti to kią 
pat ver tę kaip ir uni ver si te ti nis laips nis. 
Pa meist rys tė su tei kia šan są gy ven ti ko
ky biš ką gy ve ni mą“, – kal bė jo CE DE FOP 
di rek to rius.

ini cia ty vos iMa si darB da viai

Aust ri jos moks li nių ty ri mų ir pro fe si
nio mo ky mo ins ti tu to at sto vas Ro lan das 
Löffleris įsi ti ki nęs, kad jau ni mas no ri 
veik los. 15 me tų – per daug anks ty vas 
am žius pa čiam pa aug liui ap si spręs ti, ku
riuo ke liu pa suk ti. Ta čiau, jei gu mo ki nys, 
pa vyz džiui, „su si ker ta“ aš tun to je kla sė je ir 
tai tam pa ga lu ti ne kliū ti mi lik ti mo kyk lo je, 
jis ga li bū ti pri im tas dirb ti pa meist riu įmo
nė je. Su pran ta ma, gre ta rei kia baig ti pri
va lo mą ją ben dro jo ug dy mo pro gra mą. Tai 
ge ra iš ei tis tiems žmo nėms, ku rie ne no ri 
lan ky ti tra di ci nės mo kyk los. Aust ri jo je 
ini cia ty vos vyk dy ti mo ky mą pa meist rys
tės for ma ima si darb da viai. Pa sak pra ne
šė jo, tai la bai na tū ra lus pro ce sas, nes darb
da viai kur kas ge riau nei švie ti mo at sto vai 
iš ma no dar bo rin kos pa dė tį ir ga li tiks liau 
nu ma ty ti at ei ties dar bo jė gos po rei kį. Vi si 
be iš im ties Aust ri jos darb da viai pri klau so 
Aust ri jos eko no mi kos rū mams, mo ka na
rio mo kes tį ir yra tei siš kai įpa rei go ti teik ti 
mo ky mo pa slau gas. Pa meist rys 80 proc. 
mo ky mo si lai ko pra lei džia įmo nė je,  
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20 proc. – mo ky mo(si) įstai go je. Di plo
mas, ku ris iš duo da mas jau nuo liui, pri pa
žįs ta mas ne tik jo įmo nė je. Pri pa ži ni mas 
yra la bai svar bu. Pa meist rys tės mo ky mas 
įkve pia jau nuo lius. Aust ri jo je pa meist rys
tę reg la men tuo ja įsta ty mas, taip pat nu sta
ty tos pa grin di nės pa meist rys tės su tar tims 
su da ry ti rei ka lin gos for mos ir są ly gos, ku
rio se aiš kiai nu brėž tos ša lių at sa ko my bės 
bei tei sės. Ki tos pa meist rys tę įsta ty miš kai 
reg la men tuo jan čios Eu ro pos valstybės yra 
šios: Vo kie ti ja, Da ni ja, Jung ti nė Ka ra lys tė, 
Ai ri ja, Ny der lan dai ir Švei ca ri ja. Šių ša lių 
tei sės ak tų ana li zės lei džia da ry ti iš va das, 
kad stip ri įsta ty mų ba zė yra pats veiks
min giau sias bū das įtei sin ti pa meist rys tę 
ir su nor min ti da ly vių san ty kius.

leng viau vis ką pa sa ky ti, 
nei pa da ry ti

CE DE FOP eks per tės IrinosJemelja
no vos pra ne ši mo te ma „Lie tu vos te mi nė 
pa meist rys tės ap žval ga. Aiš kaus pa meist
rys tės ke lio žen kli ni mo link“. „Su pran
ta ma, leng viau vis ką pa sa ky ti, nei pa da
ry ti, – tei gė pra ne šė ja. – Šis ban do ma sis 
pro jek tas – vie na pir mų jų pa meist rys tės 
per žiū rų Lie tu vo je ir Bal ti jos ša ly se. Te
mi nė per žiū ra nė ra re ko men da ci ja. Tai – 
iš ori nis po žiū ris, kri tiš kos drau giš kos 
akys, pa de dan čios mums dirb ti kar tu... 
Lie tu vo je vei kia tam tik ra ini cia ty vi nė 
gru pė, ku ri at sto vau ja mi nis te ri joms, pro
fe si nio mo ky mo tei kė jams ir ki tiems da ly
viams. Jai va do vau ja Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja. Su gru pės na riais ap ta rė me 
vi są mo ky mo(si) pro ce są ir dir bo me kaip 
ko man da. Iš pra džių vy ko in ter viu, ap skri
to jo sta lo dis ku si jos su part ne riais. Iš vi so 
su ren gė me apie 100 in ter viu su įvai riais 
at sto vais – mo ky to jais, mo ki niais, įmo nių 
va do vais, mi nis te ri jų ir darb da vių aso cia
ci jų at sto vais ir t. t. Ki ta me cik le da ly va vo 
miš rios part ne rių gru pės – mi nis te ri jų, 
sek to ri nių or ga ni za ci jų at sto vai, so cia li

niai part ne riai, darb da viai, vy ko aukš to 
ly gio dis ku si jos. Prieš pra dė da mi per žiū rą 
iš si aiš ki no me, kad Lie tu vo je pa meist rys
tė – vie nas stra te gi nių pri ori te tų, pla čiai 
ap ta ria mų vi suo me nė je. Taip pat bu vo 
pa reng ti tam tik ri stra te gi niai do ku men
tai. Pa meist rys tė ga lė jo gy vuo ti tei siš kai. 
Reg la men ta vi mas Lie tu vo je, tar ki me, yra 
pa kan ka mas. Bet iš gir do me, kad pa meist
rys tė ne vei kia. Ko dėl? At sa ky mas: ne bu vo 
aiš kaus su si ta ri mo, kas tai yra. Gir dė jo me 
to kį ar gu men tą – pa meist rys tė Lie tu vo je 
ne įma no ma. Įmo nės ieš ko jo dar buo to jų ir 
skun dė si, kad pro fe si nės mo kyk los ne pa
ren gia kva li fi kuo tų spe cia lis tų... Kar tu su 
part ne riais nu sta tė me svar biau sias sri tis, 
ku rias no rė jo me ap tar ti pla čiau. Vie na 
jų – val dy mo struk tū ra, vaid muo ir at sa
ko my bė. Itin svar bu, kad bū tų aiš ku, kas 
ką da ro, ka da ir ko dėl. Ki tas reikš min gas 
da ly kas: kas mo kys ir kas teiks mo ky mus 
tiems, ku rie mo kys? Iš klau sė me įvai rių 
nuo mo nių ir su Lie tu vos ko man da pa tei
kė me ke le tą siū ly mų ir idė jų, nu sta tė me 
daug įga li nan čių veiks nių... Ne tru ko me 

pa ste bė ti, kad Lie tu vos eko no mi niai ro
dik liai au ga, ta čiau jau ni mo ne dar bas – 
di de lis. Ne dar bas yra ne vien pro ble ma, 
bet ir įga li nan tis veiks nys. Spręs da mi šią 
pro ble mą, jūs ju dė si te pir myn. Tai – ga
li my bė. Pa ma tė me už im tu mo prie mo nių 
pro gra mų, iš ori nį pa sie ki mų ver ti ni mą. 
Tai taip pat yra įga li nan tys veiks niai... 
Sie kiant įgy ven din ti pa meist rys tę rei kė tų 
im tis veiks mų ke tu rio mis kryp ti mis: ap si
brėž ti vi zi ją, pa si nau do ti pa lan kiais veiks
niais – tu ri mais iš tek liais ir prie mo nė mis, 
pa ge rin ti in for ma vi mą bei kon sul ta vi mą 
ir to bu lin ti tei si nį re gu lia vi mą.

Re mian tis nu sta ty tais duo me ni mis, ga
li ma teig ti, kad ke lias pa meist rys tės link 

at ver tas, bet nė ra žen klų – ko kiu grei čiu 
va žiuo ti, į ku rią pu sę suk ti, kur su sto ti  
ir pan. Bū ti na įver tin ti, ku ria me eta pe esa
me, kas vei kia ir kas ne vei kia...“

Pa gal Irinos Je mel ja no vos ata skai tą 
CE DE FOP pa ren gė ir iš spaus di no lei di nį 
an glų bei lie tu vių kal bo mis (Pa meist rys
tės įgy ven di ni mo Lie tu vo je ap žval ga. 
Aiš kaus pa meist rys tės ke lio žen kli ni mo 
link. CE DE FOP, 2016. Liuk sem bur gas: 
ES lei di nių biu ras).

Vieš nios iš Lat vi jos (IlzeBuligina, 
Lat vi jos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja), Es ti jos (KarinRuul, Es ti jos 
Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te
ri ja) pa sa ko jo apie sa vo ša lių pa sie ki mus 
ir keb lu mus įgy ven di nant mo ky mą si 
dar bo vie to je. Taip pat pra ne ši mus skai
tė ir nu ei tą pa meist rys tės ke lią at sklei dė 
Vil niaus Je ru za lės dar bo rin kos mo ky mo 
cen tro, Aly taus pro fe si nio ren gi mo cen tro 
spe cia lis tai, Lie tu vos darb da vių kon fe de
ra ci jos at sto vas pa tei kė darb da vių po žiū rį 
į pa meist rio dar bą ir mo ky mą si.

Bai gian tis kon fe ren ci jai Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jos Mo ky mo si vi są gy
ve ni mą de par ta men to di rek to rius Saulius
Zybartas už sėk min gą ben dra dar bia vi mą 
ska ti nant ir įgy ven di nant pa meist rys tę 
Lie tu vo je ap do va no jo Vil niaus Je ru za lės 
dar bo rin kos mo ky mo cen trą (va do vas 
Min dau gas Čer nius), Vil niaus tech no lo
gi jų ir ver slo pro fe si nio mo ky mo cen trą 
(di rek to rius Vin cen tas Klem ka), UAB 
„Ar gin ta“ (va do vas Ar tū ras Mra zaus kas), 
aso cia ci ją „In fo balt“ (va do vas Pau lius 
Ver tel ka) ir UAB „EIS Group Lie tu va“ 
(va do vas To mas Vai čiū nas).

JuozasŽINELIS
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S. Zybartas teikia apdovanojimą Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriui M. Černiui
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Moks lo me tai Ši lu tės že mės ūkio mo
kyk lo je, kaip ir ki to se Lie tu vos ug dy mo 
įstai go se, jau bai gė si, o ad mi nist ra ci ja 
svars to, ką nau jo ga lė tų pa siū ly ti tiems, 
ku rie mo kyk los du ris at vers rug sė jį.

Ne se niai or ga ni zuo tos at vi rų du rų 
die nos pa ro dė, kad su si do mė ji mas šia 
įstai ga, ne pai sant vis ma žė jan čio mo ki nių 
skai čiaus ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se, 
ne su men ko. Ypač pa trauk lus yra Že mai
čių Nau mies ty je įsi kū ręs Žu vi nin kys tės 
prak ti nio mo ky mo cen tras.

Mo kyk los di rek to rius Al gi man tas Ab
ro mai tis tei gia, kad pla nas įkur ti mo der nų 
ir pir mą jį Bal ti jos ša ly se žu vi nin kys tės 
cen trą pa si tei si no su kau pu: šiais moks lo 
me tais žu vi nin kys tės ver slo dar buo to jo 
pro gra mą bai gė pir mo ji lai da – 22 moki
niai. (Žu vi nin kys tės cen tras – di rek to riaus 
idė ja.) Nau ją ir per spek ty vią pro gra mą 
ren ka si ne tik jau ni mas, bet ir su au gę 
žmo nės – kai ku rie jų net ir įgi ję aukš tą jį 
iš si la vi ni mą. Bir že lį di plo mus ga vo dar 
25 bū si mie ji ak va kul tū ros spe cia lis tai, 
ku rie į mo kyk lą įsto jo tu rė da mi pa grin
di nį iš si la vi ni mą. Tai gi, są ly gos mo ky tis 
čia su da ro mos vi siems. O su si do mė ji mas 
ak va kul tū ra – vie na pri ori te ti nių ES ūkio 
ša kų – iš ties di de lis. Pa si žiū rė ti, kaip au
gi na mos šil ta van de nės ir šal ta van de nės 
žu vys, kaip vei kia re cir ku lia ci nės van dens 
apy ta kos sis te mos, kaip mo ko ma si lai va

Žuvi nin kys tės prak ti nio mo ky mo 
cen tras – pir ma sis Bal ti jos ša ly se

ve dy bos, pir mi nio žu vies ap do ro ji mo bei 
ki tų pro fe si nio ren gi mo da ly kų, į cen trą 
at vyks ta ne tik ra jo no mo ki nu kai, bet ir 
sve čiai iš vi sos Lie tu vos. Sma li nin kai, 
Plokš čiai, Rad vi liš kis, Vieš vi lė, Kau nas, 
Šiau liai, Prie ku lė – tai tik ke le tas Lie tu vos 
mies tų ir mies te lių, ku riuos jau pa sie kė 
ži nia apie Ši lu tės že mės ūkio mo kyk lo je 
įgy ven din tas bei vyk do mas nau jo ves. Čia 
taip pat ap si lan kė LR Sei mo na riai Kęs tas 
Koms kis ir Ar tū ras Skar džius, ne ma žai 
Ši lu tės ra jo no po li ti kų, Alek san dro Stul
gins kio uni ver si te to at sto vų, jo alum nų, 
„Ro ta ry“ klu bų narių ir ki tų sve čių.

Bet sMa giau sia...

Sma giau sia, kad ga li me ben dra dar biau ti 
su ar ti mos ap lin kos ug dy mo ins ti tu ci jo
mis – Žu vi nin kys tės prak ti nio mo ky mo 
cen trą jau ap lan kė be veik 200 ra jo no 
iki mo kyk li nu kų, pra di nu kų ir vy res nių jų 
kla sių mo ki nių. Čia vy ko pa sau lio bei 

gam tos pa ži ni mo, ge og ra fi jos, bio lo gi jos 
pa mo kos, jie su si pa ži no su žu vi nin kys
tės ver slo dar buo to jo pro fe si ja, pir mi nio 
žu vies ap do ro ji mo tech no lo gi jo mis bei 
įran ga, ap žiū rė jo mo ko mą jį lai vą, ku ris 
vi sai ne tru kus vėl su psis ant van dens, 
ga lė jo pa vai ruo ti lai vo si mu lia to rių, o 
svar biau sia – iš girs ti už bu rian tį pro fe si jos 
mo ky to jo Jo no Dyg lio pa sa ko ji mą apie 
žu vų gy ve ni mą, kyš te lė ti pirš tus į ku bi lus, 
ku riuo se plau kio ja erš ke tai, vai vo rykš ti
niai upė ta kiai, pe le dės ir eu ro pi niai ša mai, 
įber ti pa ša ro, pa lai ky ti ran ko se spur dan
čias žu vis ir net pa ma ty ti sun kiai pli ka 
aki mi įžiū ri mas ką tik iš ik rų iš si ri tu sias 
žu vų ler vu tes.

Vai nu to gim na zi jos iki mo kyk li nu kai 
po ap si lan ky mo žu vų fer mo je nu pie šė 
čia  ma ty tas žu vis ir sa vo pie ši nius pa do
va no jo Žu vi nin kys tės prak ti nio mo ky mo 
cen trui. O tai yra ne tik ne ti kė ta, mie la bei 
ori gi na li do va na, ne tik pir mo ji ta py bos 
dar bų eks po zi ci ja, bet ir pui ki idė ja puoš ti 
įstaigą me no kū ri niais. Be to, lan kan tis LR 
Sei mo na riui Re mi gi jui Že mai tai čiui bei 
bū re liui ki tų gar bių ir mie lų sve čių, bu vo 
iš rink ti du ori gi na liau si vai kų pie ši niai,  
jų au to riai bus pa kvies ti ap si lan ky ti Žu vi
nin kys tės prak ti nio mo ky mo cen tre kar tu 
su sa vo šei mo mis – tė ve liais, bro liu kais 
ir se su tė mis.

eks proM tu ky lan čios idė jos

Dau gu ma idė jų ky la tie siog eks prom tu, 
ben drau jant su cen tre ap si lan kan čiais sve
čiais. Kū ry bin gi ir iš ra din gi Ši lu tės že mės 
ūkio mo kyk los dar buo to jai ku ria pla nus, 
kaip Žu vi nin kys tės prak ti nio mo ky mo 
cen trą pa da ry ti dar pa trauk les nį ir su kur
ti są ly gas, kad čia mo ky tis ir įgy ti nau jų 
kom pe ten ci jų ga lė tų kuo dau giau žmo nių 
iš vi sos Lie tu vos. Ke ti na ma ben dra dar
biau ti su žve jų ro ju mi ta pu siais Mo lė tų ir 
Za ra sų ra jo nais, su Lie tu vos ra jo nų pe da
go gų švie ti mo cen trais, ku rie drau ge su 
Ši lu tės že mės ūkio mo kyk los spe cia lis tais 
ga lė tų or ga ni zuo ti kva li fi ka ci jos to bu li ni
mo ren gi nius Lie tu vos ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lų bio lo gi jos, che mi jos, ge og ra fi jos 
bei pra di nių kla sių mo ky to jams, šei moms 
vyk dy ti edu ka ci nes pro gra mas, or ga ni zuo
ti at vi rų du rų die nas kai mo tu riz mo ver s 
lo at sto vams, vyk dan tiems rek re a ci nės 
žve jy bos ir ku li na ri nio pa vel do veik las, 
įreng ti eks po zi ci ją ne tik Lie tu vos tau ti nei Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai noriai dalyvauja netradicinėse gamtos mokslų pamokose
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žu viai – ly nui, bet ir ki toms, or ga
ni zuo ti kon kur sus bei skir ti da lį 
sa vo už au gin tos žu vies lab da rin gai 
veik lai ir taip pa rem ti ne įga lius 
as me nis, naš lai čius ar vie ni šus 
se ne lius. Idė jų aruo das tie siog ne
iš se mia mas, ta čiau ne ri mau ja ma, 
kad ne pa kaks jė gų vis ko, kas nu
ma ty ta, įgy ven din ti. Tai ga li lem ti 
ne ap rė pia mas krū vis, nes dar bas 
ir mo ky mo pro ce sas čia vyks ta be 
per trū kių, kiek vie ną sa vai tę cen tre 
ap si lan ko po tris, ke tu rias ir net 
pen kias sve čių gru pes.

Ši lu tės že mės ūkio mo kyk la pir
mo ji ir kol kas vie nin te lė Lie tu vo je 
ren gia žu vi nin kys tės spe cia lis tus, 
o prak ti nio mo ky mo cen tras – 
vie nin te lė to kio po bū džio įstai ga 
vi so se Bal ti jos ša ly se.

Da ly vau da mi „Eras mus+“ pro
gra mos pro jek to „Ak va kul tū ros 
kū ri mas pa gal ES at ei ties vi zi ją“ 
veik lo se ir to bu lin da mi pro fe si
nę kva li fi ka ci ją Pran cū zi jo je bei 
Mal to je, mo kyk los dar buo to jai 
pa ste bė jo, kad sa vo nau ju tė le ir 
mo der nia įran ga jie jau ge ro kai 
len kia di de lę ak va kul tū ros spe
cia lis tų ren gi mo pa tir tį tu rin čias 
jū ri nes vals ty bes. Ne nuos ta bu, kad 
Šer bū ro (Pran cū zi ja) jū rų li cė jaus 
mo ky to jai pa no ro ar ti miau siu 
me tu į Ši lu tę at si vež ti gru pę stu
den tų – pa si žiū rė ti, kaip vei kia 
nau jo ji įran ga, bei iš mok ti ja dirb ti. 
Ši lu tiš kiai ti ki si, kad už si mez gu si 
bi čiu lys tė tę sis ne vie ne rius me tus 
ir bus nau din ga abiem pu sėms. Juk 
Pran cū zi ja tu ri daug eg zo ti nių jū rų 
gė ry bių, tad kur ki tur mo ky to jai 
ir mo ki niai ga lė tų įgy ti di des nės 
bei nau din ges nės pa tir ties, kaip 
ap do ro ti šias ža lia vas ir ruoš ti iš 
jų pus ga mi nius bei pa tie ka lus. 
Šiuo me tu Ši lu tės že mės ūkio 
mo kyk lo je ren gia ma si pra dė ti 
įgy ven din ti nau ją mo du li nę žu vies, 
jū ros gė ry bių pir mi nio ap do ro ji mo 
ir pro duk tų ga my bos pro fe si nio 
mo ky mo pro gra mą. Ji ap rėps 
ga na daug: bū si mie ji spe cia lis tai 
iš moks val dy ti pri ima mos žu vies 
ir jū ros gė ry bių ža lia vų ko ky bę bei sau
gą, at lik ti pir mi nį jų ap do ro ji mą, ga min ti 
pus ga mi nius, ter miš kai ap do ro tus ga mi
nius, kon ser vus ir pre zer vus, or ga ni zuo ti 
ir sa va ran kiš kai vyk dy ti smul kų jį žu vies 
ir jū ros gė ry bių pir mi nio ap do ro ji mo bei 
pro duk tų ga my bos ver slą, ga min ti tau ti nio 
ku li na ri nio pa vel do pa tie ka lus, t. y. rū ky ti, 
vy tin ti, džio vin ti žu vį pa gal se ną sias pa
ma rio kraš to tra di ci jas ir net ruoš ti eg zo ti
nes jū ros gė ry bes. Be to, nuo ki tų moks lo 
me tų bus pa tai sy ta spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių mo ki niams skir ta vi rė jo mo ky mo 
pro gra ma: at si ras dau giau žu vies pir mi nio 
ap do ro ji mo bei pa tie ka lų ga my bos da ly

kų. To kios per mai nos nė ra at si tik ti nės. 
Tai – di de lių už mo jų ir no ro ne at si lik ti 
nuo ES vals ty bių pri ori te ti nių ūkio ša kų 
vys ty mo re zul ta tas. Juk Lie tu vo je per me
tus yra už au gi na ma tik 4000 to nų žu vies 
(iš jų – 3000 to nų kar pių), o štai ša lies 
ver slo įmo nės įve ža ir per dir ba 100 000 
to nų žu vies per me tus, apie 50 proc. šio 
kie kio ski ria ma vi daus rin kai. Tai reiš kia, 
kad Lie tu va ne ga ran tuo ja vi daus rin kos 
po rei kio, nors vals ty bei yra svar bios 
dar bo rin kos ir ver slo galimybės, ku rios 
leis tų kur ti nau jas dar bo vie tas, už tik rin ti 
ne dar bo ma žė ji mą bei pa ja mas ak va kul
tū ros ver slą plė to jan tiems ver sli nin kams.

žu vi nin kys tė ir tęs ti nis 
Mo ky Mas

Mo kyk la pa tei kė pa raiš ką, no
rė da ma gau ti lė šų su au gu sių jų 
švie ti mui ir tęs ti niam mo ky mui. 
Įstaigos specialistai sieks pa reng ti 
kva li fi kuo tą žu vi nin kys tės ver slo 
dar buo to ją, ge ban tį dirb ti re cir
ku lia ci nės žu vi nin kys tės ver slo 
įmo nė se. Sėk min gą žu vi nin kys tės 
ver slo dar buo to jo veik lą le mia žu
vies vei si mo ir au gi ni mo ži nios, 
mo kė ji mai ir įgū džiai, to dėl pro
gra mo je nu ma ty ta su teik ti es mi nių 
ir svar biau sių da ly kų kom pe ten
ci jų: tai ko mo sios žu vų bio lo gi jos 
pa grin dų, žu vų svei ka tos ir li gų 
pre ven ci jos, ak va kul tū ros hid ro
che mi jos, dar buo to jų sau gos ir 
svei ka tos, ak va kul tū ros ver slo, 
gy vų žu vų ga be ni mo, pa ša rų ir 
žu vų šė ri mo įren gi mų, jau nik lių 
ir pre ki nių žu vų au gi ni mo re cir ku
lia ci nė se sis te mo se, re cir ku lia ci nių 
sis te mų įran gos bei jos vei ki mo 
prin ci pų. 

Bai gę pro gra mą as me nys ga lės 
or ga ni zuo ti, val dy ti ir vyk dy ti 
tech no lo gi nius pro ce sus pra mo
ni nė se ir ma žo se ak va kul tū ros 
įmo nė se: for muo ti, pri žiū rė ti ir 
eks plo a tuo ti veis li nius van dens 
gy vū nus, au gin ti įvei sia mą ją me
džia gą, pre ki nę pro duk ci ją, pa rink
ti ir pri tai ky ti tech ni nes, tech no lo
gi nes žu vi vai sos, žu vų au gi ni mo ir 
žu vi nin kys tės prie mo nes, pa rink ti, 
kom plek tuo ti, val dy ti ir pri žiū rė ti 
įran gą bei įren gi mus, veis ti žu vis, 
in ku buo ti ik rus, lai ky ti ir pa au gin ti 
ler vu tes, veis ti ir au gin ti jau nik lius 
bei pre ki nio dy džio žu vis, ruoš ti 
ir pa rink ti pa ša rus, tai ky ti šė ri mo 
tech no lo gi jas ir pa rink ti šė ri mo 
įran gą, per ga ben ti gy vas žu vis, 
vyk dy ti su sir gi mų diag nos ti ką ir 
tai ky ti pro fi lak ti nes bei gy do mą
sias prie mo nes.

Gal būt kai kam tai at ro do itin 
nau ja ir net šiek tiek ne įti kė ti na, 
ta čiau Ši lu tės že mės ūkio mo kyk
lo je vi si mi nė ti dar bai jau vyks ta, 

pir mo sios žu vys, už au gin tos Žu vi nin kys
tės cen tro žu vi dė se, jau ke liau ja į sū dy mo 
ku bi lus, rū ky mo spin tą, kep tu ves bei ant 
sta lo.

Drįs ta me ti kė tis, kad pa ma rio pro fe si
nės mo ky mo įstai gos in dė lis ir ini cia ty vos 
pa dės ska tin ti bei plė to ti pri ori te ti nę ES 
ūkio ša ką – ak va kul tū rą, ten kin ti Lie tu vos 
po rei kius, vi sa pu siš kai pa nau do ti sa vo ga
li my bes jau ni mo bei tęs ti nio su au gu sių jų 
mo ky mo pro ce se ir au gin ti žu vį pa si tel kus 
nau jas tech no lo gi jas, o drau ge pri si dės 
prie ne dar bo Lie tu vo je ma ži ni mo.

VilmaGRIGONIENĖ

Profesijos mokytojas J. Dyglys moko įveisti vandens telkinius –  
į Ramučių tvenkinį tuoj bus paleista šimtai lydekaičių

Laivavedybos pagrindų mokiniai pirmiausia išmoksta valdydami laivo 
simuliatorių

Smalsūs Vainuto gimnazijos priešmokyklinio ugdymo klasės vaikučiai 
mažuosius šamukus net norėjo neštis namo
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Vie nas pa grin di nių NFTMC pa da li nių – 
Fi zi nių ir tech no lo gi jos moks lų cen tras. 
Šios įstai gos di rek to riaus pa va duo to ja 
moks lo rei ka lams prof. dr. NerijaŽuraus
kienė – Eu ro pos di de lės ga lios im pul sų 
la bo ra to ri jų (angl. Eu ro pe an Pul sed Po wer 
La bo ra to ries – EPPL) val dy bos ko mi te to 
na rė – ma lo niai su ti ko pa si da ly ti min ti mis 
apie NFTMC reikš mę Lie tu vos moks
li nin kams ir stu di juo jan čiam jau ni mui.  
Po kal by je taip pat da ly va vo FTMC Me  
džia go ty ros ir elek tros in ži ne ri jos sky
riaus va do vas ir EPPL moks li nio ko mi
te to pir mi nin kas prof. ha bil. dr. Saulius 
Balevičius.

Ben dri pro jek tai – 
pra di nė po zi ci ja jau ni Mui

N.Žurauskienė. Pa grin di nis cen tro 
už da vi nys – moks li nės ži nios ir jų tai
ky mas. Ren gia me moks lo dak ta rus tiek 
moks li niam dar bui, tiek ir pra mo nei. 
Ba ka lau ro ir ma gist ran tū ros stu di jų stu
den tai sa vo dar bus at lie ka uni ver si te tuo se 
ir moks lo ins ti tu tuo se. VU Fi zi kos fa kul
te to pir ma kur sius pa pras tai su ins ti tu tų 
moks li ne veik la su pa žin di nda vome per 
ka ted rų pri sta ty mo die nas, nors Fi zi kos 
ir Pus lai di nin kių fi zi kos ins ti tu tai (FTMC 
pa da li niai) buvo ge og ra fiš kai to li nuo 
fa kul te to. Da bar viskas pa to giau, nes 
dau gu ma ins ti tu tų la bo ra to ri jų per si kė lė 
į Sau lė te kį. Stu den tai ga li ak ty viau pri si
jung ti prie moks li nių dar bų – dau ge lis šia 
ga li my be ir pa si nau do ja. Itin svar bu, kad 
stu den tas, dirb da mas kar tu su dės ty to jais 
ir moks li nin kais, su si pa žin tų su nau jo mis 
moks li nė mis te mo mis, drau ge spręs tų pa
sau li nio ly gio už da vi nius. Taip ne ma žai jų 
tam pa moks li nių dar bų ben dra au to riais.

Jau ni mas tu ri ga li my bę da ly vau ti kon fe
ren ci jo se, pvz., anks čiau Lie tu vos moks lo 
ta ry bos or ga ni zuo to se stu den tų moks li nių 
ti ria mų jų dar bų, kas me ti nė je tarp tau ti nė je 
stu den tų moks li nė je kon fe ren ci jo je „Open 
Re a dings“. Kiek vie ną pa va sa rį į šį ren gi nį 
su si ren ka šim tai jau nuo lių iš Lie tu vos, Lat
vi jos, Es ti jos, Bal ta ru si jos, Len ki jos, Ser
bi jos, Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų (JAV),  

nftMc – iš skir ti nės ga li my bės  
ty rė jams ir stu di juo jan čiam jau ni mui
Na cio na li nis fi zi nių ir tech no lo gi jos moks lų cen tras (NFTMC) jun gia tris moks lo ins ti tu

ci jas – Fi zi nių ir tech no lo gi jos moks lų cen trą (FTMC), Vil niaus uni ver si te tą (VU) ir Vil niaus 
Ge di mi no tech ni kos uni ver si te tą (VGTU). Su kur ta pa sau li nio lyg mens in fra struk tū ra 
su da ro galimybę spręs ti pa sau li nio ly gio už da vi nius.

Is pa ni jos ir t. t. Jie at vyks ta pa si da ly ti 
moks li ne pa tir ti mi, pri sta ty ti sa vo ty ri mus 
ko le goms ir fa kul te to dės ty to jams bei 
sma giai pra leis ti lai ko su VU moks li ne 
ben druo me ne. Šiais me tais į tarp tau ti nę 
kon fe ren ci ją su si rin ko be veik 300 da ly vių 
iš vi sos Eu ro pos. Taip pat jau nuo liai ga li 
sa vo dar bus pri sta ty ti jau nų jų moks li nin kų 
bei na cio na li nė se fi zi kos, che mi jos, elek
tro ni kos ir ki tų moks lų kon fe ren ci jo se.

Anks čiau stu den tai tu rė da vo ga li my bę 
lai mė ti Lie tu vos moks lo ta ry bos re mia mą 
moks li nės prak ti kos vie tą uni ver si te tuo se 
ar moks lo ins ti tu tuo se, sti pen di ją. Šiuo 
me tu ši tvar ka ne be ga lio ja, ta čiau ti ki ma
si, kad to kia veik la ir vėl bus ska ti na ma.

Dar yra ne ma žai va di na mų jų „tarp dis
cip li ni nių“ moks lų. Daž nai at si tin ka taip, 
kad stu den tas, bai gęs ba ka lau ro stu di jas, 
nu spren džia keis ti sa vo stu di jų kryp tį. 
Spren di mus jie su bran di na dirb da mi la bo
ra to ri jo se, da ly vau jan čio se tarp tau ti niuo se 
kon sor ciu muo se.

Sau lė te kio slė ny je ati da rius Na cio na li
nį fi zi nių ir tech no lo gi jos moks lų cen trą 
įgy ven din tas su ma ny mas Lie tu vo je dieg ti 
mo der nią in fra struk tū rą, su da ry sian čią 
są ly gas kur ti nau jas tech no lo gi jas, di de lės 
pri dė ti nės ver tės pro duk tus, ska tin ti moks
lo ir Lie tu vos ver slo ben dra dar bia vi mą.
S.Balevičius. Nau ja NFTMC struk tū

ra – lo giš kas žings nis. Tai tin ka miau sia 
pra di nė po zi ci ja moks lui, ku ris vi sa da 
bu vo ku ria mas tarp tau ti niu lyg me niu. 
VU ir VGTU stu den tams dės to dau gy bė 
moks li nin kų. Jau ni mas lin kęs ben drau ti ir 
jam tai svar bu ren kan tis dar bo kryp tį bei 
ko lek ty vą. Į Va ka rus jau nus žmo nes daž
nai vi lio ja ten esan ti aukš to ly gio moks lo 
ir veik los ba zė, mo der ni in fra struk tū ra. 
Tad rei kė tų kur ti de mok ra ti nę sis te mą, 
ku ri taip pat trau kia jau ni mą. Reikš min gi 
ir nau ji pa sta tai bei įran ga. Ge rai ap rū
pin ta in fra struk tū ra pri trau kia ne ma žai 
jau nuo lių iš Va ka rų – taip už si mez ga daug 
nau jų kon tak tų su įvai rių ša lių jau nai siais 
moks li nin kais. Pas ta ruo ju me tu dau gė ja iš 
Bal ta ru si jos, Uk rai nos at vyks tan čių moks
li nin kų. Jie ne be ma to di de lio skir tu mo tarp 
Lie tu vos ir Va ka rų Eu ro pos ša lių. Ge ra 

in fra struk tū ra su da ro ga li my bę kvies tis 
moks li nin kus ir iš už sie nio, pa sau ly je 
ži no muo se žur na luo se ga li me spaus din ti 
moks li nius straips nius... Tai ne pa pras tai 
svar bu jau ni mui. Net gi dar bo už mo kes
čio klau si mas tam pa ne be toks lem tin gas. 
Pa ste bi mas po lin kis grįž ti į Lie tu vą – yra 
žmo nių, par vy ku sių iš JAV ir Vo kie ti jos, 
nors ten nė ra blo gai, bet ten nė ra Lie tu vos. 
Lai kui bė gant jiems iš ky la klau si mų: į ko
kias mo kyk las leis ti vai kus, ku rio je ša ly je 
įleis ti sa vo šak nis. Vis tik žmo gaus gy ve
ni mas yra kom plek si nis da ly kas.

Ben drau ja me su Pran cū zi jos, Vo kie
ti jos, Di džio sios Bri ta ni jos, Šve di jos, 
Nor ve gi jos, JAV, Aust ra li jos ir ki tų ša lių 
moks li nin kais. Jei gu ak ty viai ne ben dra
dar biau si me, tap si me pro vin ci ja.
N.Žurauskienė. Pri ėmi mas į dok to

ran tū ros stu di jas pra de da mas klau si mu – 
ko dėl? Jau nuo liai pa pras tai at sa ko, kad 
no ri to liau spręs ti moks li nes pro ble mas, 
tęs ti per ma gist ran tū ros stu di jas pra dė tus 
dar bus, jiems svar bios ga li my bės vyk ti į 
sta žuo tes už sie ny je. Tai kryp tin gos iš vy
kos, su si ju sios su FTMC vyk do ma moks
li ne veik la. Jau ni mas siun čia mas į aukš to 
ly gio moks lo ins ti tu tus bei uni ver si te tus, 
su ku riais ben dra dar biau ja jų va do vai iš 
Lie tu vos.
S.Balevičius. NFTMC nu pirk ta pa ti 

nau jau sia apa ra tū ra. Tai tech no lo gi nė 
įvai rių me džia gų bei na no da ri nių au gi ni
mo įran ga, jų struk tū ri nei bei pa vir šiaus 
ana li zei nau do ja ma tech ni ka, o taip pat 
dau gy bė mo der niau sios ty ri mų apa ra tū
ros. Ji pa si rink ta la bai taik liai, pvz., įsi
gy ti elip so met rai, skir ti plo nų sluoks nių  
die lek tri nėms sa vy bėms bei bio mo le ku li
nėms są vei koms tir ti, yra vie ni mo der niau
sių pa sau ly je. Nau jau sia in fra struk tū ra 
pri trau kia ne ma žai už sie nio part ne rių, 
taip pat Lie tu vos ir už sie nio įmo nių, jos 
ga li nau do tis FTMC vei kian čių At vi ros 
pri ei gos cen trų pa slau go mis.

Moks li nin kai ku ria nau jo ves ir nu krei
pia jas į pa sau li nio ly gio pra mo nę. Jau ni 
moks li nin kai ak ty viai da ly vau ja plė to jant 
tai ko muo sius moks lus, moks lo par kuo se 
vei kian čių įmo nių veik lo je. Pa vyz džiui, 
FTMC Me džia go ty ros ir elek tros in ži ne
ri jos Biona no tech no lo gi jų la bo ra to ri jo je 
ma gist ran tū ros stu di jų stu den tai kar tu su 
moks li nin kais plė to ja to kius me to dus, kaip 
ne tem pe ra tū ri nė pa ste ri za ci ja. Šis bū das 
ga li ne tik pa keis ti mais to pro duk tų iki 
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šiol tai ko mą tem pe ra tū ri nę pa ste ri za ci ją, 
bet ir tap ti pa grin di niu me to du, lei džian čiu 
du ar net dau giau kar tų pra il gin ti mais to 
pro duk tų ga lio ji mo lai ką, iš sau go ti mais ti
nę jų ver tę ir pa di din ti svei ka tai nau din gų 
me džia gų kie kį. Stu den tų pra ne ši mais 
tarp tau ti nė se kon fe ren ci jo se do mi si už sie
nio moks li nin kai, kvie čia mū sų jau ni mą 
pa dir bė ti mo der nio se aukš tų jų tech no
lo gi jų įmo nių la bo ra to ri jo se. Grį žę iš 
to kių sta žuo čių jie daž nai at si ve ža nau jų 
idė jų, kaip įgy tą pa tir tį pa nau do ti sa vo 
gim ta ja me kraš te. Eu ro po je yra ne ma žai 
jau nų moks li nin kų, ku rian čių tarp tau ti nius 
kon sor ciu mus Lie tu vo je. Jau ni mui svar
biau sia – gau ti veik lai erd vės. Už si mez gė 
la bai ak ty vus ben dra dar bia vi mas tarp Lie
tu vos jau nų jų moks li nin kų ir Pran cū zi jos 
(Memb ra nų ins ti tu to), Uk rai nos (Ode sos 
uni ver si te to), Lat vi jos (Ry gos uni ver si te
to) bei Len ki jos (Var šu vos uni ver si te to) 
moks li nin kų. Juos vie ni ja dau gias luoks nių 
na no la mi na tų au gi ni mo ir jų sa vy bių ty
ri mai. Čia ypač svar bus vaid muo ati te ko 
nau jai FTMC ir VU moks li nei ba zei, lei
džian čiai at lik ti iš skir ti nius to kių da ri nių 
op ti nių sa vy bių ty ri mus.

Lie tu vos moks li nin kų pa tir tis ku riant 
mag ne ti nio lau ko ju tik lius pa ska ti no 
Švei ca ri jos ge le žin ke lių kom pa ni jas iš tir ti 
ga li my bes, kaip to kius ju tik lius pa nau do ti 
di di nant elek tri nių trau ki nių sro vės mai
ti ni mo gran di nių pa ti ki mu mą. Kar tu su 
moks li nin kais, „Eu ros tars“ pro jek to da
ly viais ty ri mus at lie ka ir Švei ca ri jos įmo
nė je dir ban tys ma gist rai, bai gę Vo kie ti jos 
Šiau rės Rei noVest fa li jos uni ver si te tą ir 
da ly va vę ben druo se „Eras mus“ pro gra mos 
kur suo se su VGTU ma gist ran tais.

kas yra cern?

„Tai Eu ro pos bran duo li nių moks li nių 
ty ri mų or ga ni za ci ja, ku rio je dir ba dau
giau kaip 3000 dar buo to jų. Jos da le lių 
fi zi kos la bo ra to ri ja di džiau sia pa sau ly je. 
Su CERN eks pe ri men tų pro ble ma ti ka 
ga li ma su si pa žin ti Na cio na li nia me fi zi
nių ir tech no lo gi jos moks lų cen tre vei
kian čio je pa ro do je „Spar tu sis moks las“ 

(angl. „Ac ce le ra ting Scien ce“). Ją daž nai 
lan ko įvai raus am žiaus lan ky to jai – at ei
na ir mo ki niai, ir įstai gų dar buo to jai. Tai 
iš skir ti nė ga li my bė su si pa žin ti su fun da
men ta liai siais da le lių ty ri mais, Vi sa tos 
pa slap ti mis bei Di džiuo ju had ro nų prieš
prie ši nių srau tų grei tin tu vu. Džiu gu, kad 
yra en tu zias tin gų mo ky to jų, ne gai lin čių 
sa vo jė gų ir lai ko“, – sa ko šios pa ro dos 
va do vas dr. Andrius Juodagalvis, VU 
Te ori nės fi zi kos ir ast ro no mi jos ins ti tu to 
vy res ny sis moks lo dar buo to jas, še še rius 
me tus dir ban tis Eu ro pos bran duo li nių 
moks li nių ty ri mų cen tre. Į pa ro dą at va
žiuo ja mo ki nių gru pės net iš to li miau sių 
Lie tu vos mies tų. Jų am žius įvai rus: ap si
lan ko ir pra di nu kai, dar ne su si pa ži nę su 
fi zi ki niu po žiū riu į pa sau lį, ir vy res nių jų 
kla sių mo ki niai. Pas ta rie siems eks po zi ci ja 
at sklei džia dau giau de ta lių.

da ly va ujaMe cern 
pro gra Mo se

Kaip Lie tu vos moks li nin kams ir mo ky
to jams se ka si da ly vau ti įvai rio se CERN 
pro gra mo se, pa pra šė me pa pa sa ko ti Lie
tu vos moks lų aka de mi jos or ga ni za ci nio 
sky riaus va do vo dr. AndriausBernoto. 
„2005 m. Lie tu va pa si ra šė ben dra dar bia
vi mo su CERN su tar ties pro to ko lus, ku rie 
pa pil dė prieš me tus pa si ra šy tą ben dra
dar bia vi mo su tar tį. Vi sa tai at vė rė ke lius 
Lie tu vos mo ky to jams ir stu den tams da
ly vau ti CERN pro gra mo se. Moks li nin kų 
ir ty rė jų ben dra dar bia vi mą ko or di nuo ja 
Lie tu vos moks lų aka de mi ja, mo ky to jų 
vi zi tus ku ruo ja Ug dy mo plė to tės cen tras. 
Trum pa lai kiai (vie nos sa vai tės) mo ky to
jų vi zi tai pra dė ti 2014 m. Per po rą me tų 
CERN ap lan kė apie 25 mo ky to jai. Moks
li nin kai ir stu den tai da ly vau ja gau siau. 
Nuo 2004 m. apie 90 Lie tu vos stu den tų 
(dau gu ma jų – be si mo kan tys in for ma ci nių 
tech no lo gi jų gud ry bių) sta ža vo si CERN 
pa gal Eu ro pos Są jun gos „Eras mus“ ar ba 
„Eras mus+“ pro gra mas. Pen ki lie tu viai 
(ke tu ri vai ki nai iš Lie tu vos ir vie na mer
gi na, stu di ja vu si Ili no jaus uni ver si te te) 
yra ga vę Di džio jo had ro nų prieš prie ši nių 

srau tų grei tin tu vo, Kom pak tiš ko jo miuo
nų so le noi do eks pe ri men to (angl. Con tent 
Ma na ge ment Sys tem – CMS) moksli 
nin kų ap do va no ji mus. Lie tu vių moks li
nin kai ir in for ma ci nių tech no lo gi jų spe
cia lis tai pri si jun gia prie CMS ko lek ty vo  
dar bų: ty ri nė ja pro to nų su si dū ri mų duo
me nis, pa de da ka lib ruo ti de tek to rių, tvar
ky ti pro gra mi nę įran gą ir duo me nų ba zes. 
Taip pat ti ria mos ir de tek to rių ele men tams 
skir tų me džia gų sa vy bės. Jau ke le tą me tų 
ar dar il giau apie 20 ty rė jų iš Lie tu vos 
da ly vau ja CERN pro gra mo se, o ke lių 
aso ci juo tų jų dar buo to jų dar bo vie ta yra 
CERN. Čia vei kia lie tu vių kur ta pro gra
mi nė įran ga, vie nas iš skir ti nis ra dia ci jos 
ste bė se nos ir pro to nų pluoš to vaiz di ni mo 
prie tai sas, ne ma žai mū sų la ze rių pra mo
nės pro duk tų.“

Dr.A.Juodagalvis pa pa sa ko jo: „CERN 
la bo ra to ri ja nuo 1962 m. or ga ni zuo ja va
sa ros sto vyk lą vi so pa sau lio stu den tams. 
Per ėję at ran ką fi zi kos, in for ma ti kos ar 
in ži nie ri nių moks lų stu den tai su si ren ka 
ne to li Že ne vos esan čio je la bo ra to ri jo je, 
kur 8–13 sa vai čių da ly vau ja CERN veik
lo je, lan ko spe cia lias pa skai tas. Ten šiais 
me tais da ly vaus VU Fi zi kos fa kul te to ma
gist ran tė Mo ni ka Venč kaus kai tė – jos mo
ky mus fi nan suo ja CERN. 2015 m. CERN 
va sa ros sto vyk lo je da ly va vo 280 stu den tų 
iš 83 ša lių. Ši sto vyk la skir ta jau nuo liams, 
ku rie jau ke le rius me tus stu di juo ja fi zi ką, 
in for ma ti ką ar in ži ne ri jos moks lus aukš
to jo je mo kyk lo je.

Mo ki niai ga li ap lan ky ti CERN da le lių 
fi zi kos la bo ra to ri ją („S’Co ol LAB“). Ši 
švie tė jiš ka pro gra ma lei džia 16–19 me tų 
jau nuo liams vie ną die ną pra leis ti CERN 
la bo ra to ri jo je. Per vi zi tą jie ga li su si pa žin ti 
su la bo ra to ri ja, ap lan ky ti CERN ty ri mų 
įren gi nius, taip pat at lik ti da le lių fi zi kos 
eks pe ri men tus. Ši iš skir ti nė vie nos die nos 
pa mo ka yra ne mo ka ma, o pa raiš kas tei kia 
fi zi kos mo ky to jai.“

Pa ren gė VytautasMANKEVIČIUS

Dau giau apie moks lą ir tarp tau tiš ku mą 
„Švie ti mo pa no ra mos“ 8 p.

Mokiniai CERN parodoje Molekulinio pluoštelio epitaksijos įrenginys
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Metų mokytojai

Esa te ga vu si Na cio na li nės mo kyk lų ver ti ni mo 
agen tū ros ap do va no ji mą (no mi na ci ją) „Nau jo - 
vių ne šė ja“.

Mo ky da ma is to ri jos, kas dien su si du riu 
su nemažai iš šū kių: pa di dė jęs in for ma ci
jos kie kis vei kia ug dy mo tu ri nį, mo ky mą 
ir mo ky mą si, Ben dro sios pro gra mos 
orien tuo tos ne tik į da ly ko, bet ir ben
drų jų kom pe ten ci jų ug dy mą(si), ski ria si 
kiek vie no mo ki nio po rei kiai, ga li my bės, 
mo ty va ci ja... Tad mo ky ma sis ben dra dar
biau jant, tai ko mos in te rak ty vio jo mo ky
mo si stra te gi jos, pa žan gos fik sa vi mas ir 
ana li zė, įvai rūs re flek si jos bū dai pa de da 
kiek vie nam ugdytiniui su da ry ti ga li my bę 
siek ti pa žan gos. Kar tu su ko le go mis šiais 
moks lo me tais pra dė jo me nau do ti elek tro
ni nio port fe lio me to dą – ino va ty vų švie
ti mo po li ti kos mo de lį, ku ris mo ky mo si 
pro ce se įtvir ti na mo ki nių per ke lia mų jų ge
bė ji mų ug dy mą(si) ir ver ti ni mą. Ti kiuo si, 
kad tai pa dės ne tik veiksmingiau iš nau do ti 
tarp da ly ki nius ry šius, di fe ren ci ja vi mą ir 
in di vi du a li za vi mą, bet ir su da rys ga li my bę 
per so na li zuo ti ug dy mą(si). In for ma ci nės 
tech no lo gi jos lei džia rem tis įvai res niais 
šal ti niais, per pa mo ką ben drau ti su svar bių 
įvy kių liu di nin kais, mu zie jų edu ka to riais, 
vie nos ar ki tos sri ties eks per tais, įdo miais 
žmo nė mis. Tai pa de da mo ky mą(si) grįs ti 
part ne rys tė mis, dia lo gu, pa tir ti mi.

Ką Jums reiš kia Me tų mo ky to jo ap do va no ji mas?
Esu įsi ti ki nu si, kad dau gy bė mo ky to

„no riu iš lai ky ti ide a liz mą ir hu mo ro 
jaus mą“
Is to ri jos mo ky to jai eks per tei Li nai  

KOS TIU KO VIE NEI, dir ban čiai Kau no Ka
zio Gri niaus pro gim na zi jo je, šie met bu vo 
įteik tas Me tų mo ky to jo ap do va no ji mas. 
Mo ky to jo dar bas nė ra leng vas, bet pe da
go gei ener gi jos ir lai ko pa kan ka ne tik pa
mo koms: va do vau ja Kau no mies to švie ti
mo įstai gų is to ri jos mo ky to jų me to di niam 
bū re liui, nuo lat or ga ni zuo ja at vi ras pa mo
kas, da li ja si pa tir ti mi ne tik su mo kyk los, 
bet ir mies to bei vi sos Lie tu vos ko le go mis. 
Ne nuos ta bu, kad L. Kos tiu ko vie nė 2012 m. 
pel nė Me tų mo ky to jo var dą Kau ne, o po 
dve jų me tų Kau no pe da go gų kva li fi ka ci
jos cen tro or ga ni zuo ta me kon kur se ta po 
„Me tų švie tė ja“. Tik riau siai de rė tų pri tar ti 
min čiai, kad sėk mė lan ko tuos, ku rie dir ba 
tai, ką mėgs ta. Apie tai „Švie ti mo nau jie
nos“ kal ba si su L. Kos tiu ko vie ne.

jų jo ver ti. Nie ka da ne ti kė jau, kad ga liu 
su lauk ti iš skir ti nio dė me sio, to dėl toks 
įver ti ni mas man bu vo ma lo ni staig me na. 
Džiu gu, kad ver ti na mas dar bas, pa stan gos, 
bet ap do va no ji mas kar tu at ne ša ir di de lę 
at sa ko my bę ne nu vil ti ki tų.

Glo bo ja te ma žes nę pa tir tį tu rin čius ko le gas, 
prak ti ką at lie kan čius stu den tus. Su ko kiais iš šū-
kiais jie su si du ria, ko kių įgū džių trūks ta ir at virkš-
čiai – ko vy res ni ko le gos ga lė tų iš jų pa si mo ky ti?

Kiek vie nas, pra dė jęs dirb ti, ti ki si prak
ti nių pa ta ri mų, pa lai ky mo, ga li my bės 
pa si tar ti. Pui ku tai, kad jau ni mo ky to jai 
dar ne se niai pa tys mo kė si mo kyk lo je, tad 
leng vai ben drau ja su ug dy ti niais, ga li ge
riau su pras ti jų po rei kius. Jau nų pe da go gų 
pa gal ba nau din ga no rint ge riau pa žin ti 
mo ki nį, dir bant ko man do je, spren džiant 
pro ble mas, die giant nau jo ves.

Ko kios sa vy bės rei ka lin gos ge ram mo ky to jui?
To le ran ci ja, pa gar ba au gan čiam, ieš kan

čiam, klys tan čiam, tu rin čiam ir gi nan čiam 
sa vo nuo mo nę žmo gui. Mo ky to jas tu rė tų 
bū ti sa vik ri tiš kas, pa si ren gęs su pras ti, 
pa dė ti, tu rė tų ge bė ti ne tik mo ky ti, bet ir 
mo ky tis.

Ko kia, Jū sų nuo mo ne, ta jau no ji mo ky to jų 
kar ta?

Ini cia ty vūs, kū ry bin gi, at vi ri, ne bi jan tys 
iš šū kių, no rin tys ir ga lin tys keis ti, ti kin tys 
sėk me...

Da ly va vo te pro jek tuo se „Be si mo kan čių mo-
kyk lų tin klai“, „Stan dar ti zuo tų mo ki nių pa sie-
ki mų ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo įran kių ben dro jo 
la vi ni mo mo kyk loms kū ri mas“. Ką Jums da vė 
šios veik los?

Tai ga li my bė mo ky tis, kar tu su ki tais 
spręs ti ak tu a lius klau si mus. Da ly vau da mi 
pro jek te „Be si mo kan čių mo kyk lų tin klai“ 
įgi jo me ko man di nio dar bo įgū džių, mo kė
mės spręs ti pro ble mas. Šią pa tir tį ir da bar 
tai ko me kar tu su ki to mis Kau no mies to 
ugdymo įstaigomis, su si bū rę į be si mo kan
čių mo kyk lų tin klą.

Pro jek tas „Stan dar ti zuo tų mo ki nių pa
sie ki mų ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo įran kių 
ben dro jo la vi ni mo mo kyk loms kū ri mas“ 
su tei kė ne ma žai pa tir ties, kaip kur ti 
už duo tis, tu rė jau ga li my bę mo ky tis iš  
la biau pa ty ru sių Lie tu vos ir už sie nio 
eks per tų, įgy to mis ži nio mis da ly tis su 
ko le go mis.

Skai to te pra ne ši mus apie į(si)ver ti ni mą, pa-
sie ki mų fik sa vi mą ir pan. Ko kius į(si)ver ti ni mo, 
pa sie ki mų fik sa vi mo bū dus tai ko te ir re ko men-
duo ja te ki tiems?

Šian dien, kai iš ryš ki na me į kom pe ten
ci jų ug dy mą(si) orien tuo tą mo ky mą(si) 
ir sten gia mės su as me nin ti ug dy mą(si), 
pri pa žin ti, kad mo ki nių po rei kiai, sie kiai, 
mo ky mo si tem pas, bū dai ski ria si, itin svar
bus mo ky tis pa de dan tis (for muo ja ma sis) 
ver ti ni mas, nuo la ti nis sa vo pasiekimų ap
mąs ty mas. Be si mo kan čia jam ver ti ni mas  
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Ministrė Audronė Pitrėnienė, mokytoja L. Kostiukovienė ir Premjeras Algirdas Butkevičius
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ga li pa dė ti su pras ti ugdymosi po rei kius, 
tiks lus, iš si aiš kin ti ky lan čių sun ku mų 
prie žas tis, pa ma ty ti ga li my bę, kaip įveik ti 
kliū tis, ieš ko ti ir su ras ti sau tin ka miau sią 
ug dy mo bū dą, ug dy tis sa va ran kiš ku mą, 
pa si ti kė ji mą sa vi mi, pri si im ti at sa ko my bę 
už sa vo mo ky mą si. Bū tent to dėl jau nas 
žmo gus tu ri tap ti ak ty viu šio pro ce so 
da ly viu. Kar tu su mo ki niais pla nuo ja me 
ver ti ni mo pro ce są, for mu luo ja me aiš kius 
į(si)ver ti ni mo kri te ri jus, nuo lat at lie ka me 
pa žan gos ana li zę. Vi sa tai – pui kūs įran
kiai, ska ti nan tys mo ky mo si mo ty va ci ją, 
pa de dan tys siek ti pa žan gos.

Pa pa sa ko ki te apie sa vo pe da go gi nio dar bo 
pa tir tį. Ar pra dė ju si dirb ti mo ky to ja ne nu si vy lė-
te? Gal anks čiau pe da go go dar bą įsi vaiz da vo te 
ki taip?

Kar tais pa ti ste biuo si – dau giau kaip 
tris de šimt me čius dir bu vie no je mo kyk
lo je! Tai tu ri ir pri va lu mų, ir trū ku mų... 
Pra dė ju si dirb ti ti kė jau si, kad po pen ke rių 
ar de šim ties me tų vis ką ži no siu, ne kils 
pro ble mų pri imant spren di mus. Vė liau su
vo kiau, kad mo ky tis teks vi są gy ve ni mą ir 
nie ka da ne tu rė siu iš anks to pa ruoš tų at sa

ky mų į vi sus klau si mus. Džiau giuo si, kad 
mano darbas toks įdomus. Nie ka da ne ki lo 
min čių įgy ti nau ją pro fe si ją ar su si mąs ty ti, 
kad ki tur bū tų ge riau.

Kuo Jus ža vi mo ky to jo dar bas?
Šis dar bas – tai nuo la ti niai iš šū kiai, 

pui ki ga li my bė kur ti, ben drau ti ir ben
dra dar biau ti. Ga li me jį pa va din ti sun kiu ir 
at sa kin gu, bet jis nie ka da ne bu vo ir ne bus 
nuo bo dus.

Jūs, kaip ir dau gu ma ki tų Me tų mo ky to jų, bai-
gė te Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te tą. Ko dėl 
pa si rin ko te bū tent is to ri ją?

Ma nau, kad ren kan tis stu di jas man 
svar biau bu vo ne dės to mas da ly kas, o 
ga li my bė bū ti mo ky to ja. Rin kau si is to
ri ją, nes, mo kant ir mo kan tis šio da ly ko, 
nė ra ne įdo mių te mų. Man at ro do, kad 
mo ki niams įdo mu vis kas, o jų mo ty va ci ja 
la biau pri klau so nuo to, kiek ga li my bių jie 
tu ri pa tys ieš ko ti, ty ri nė ti, at ras ti.

Koks tu rė tų bū ti šiuo lai ki nis mo ky to jas?
Įžvel gian tis dar bo pras mę, at sa kin gas 

ir kū ry biš kas, sa vo sri ties pro fe sio na las, 

veik lus, kar tu su mo ki niais to bu lė jan tis 
ir ge ban tis gy ven ti be si kei čian čia me pa
sau ly je.

Ką rei kė tų keis ti, no rint, kad mo kyk la bū tų 
šiuo lai kiš kes nė, pa tik tų mo ki niui?

Apie tai rei kia kal bė tis su mo ki niais. 
Iš gry ni nant pro ble mas, svar bu pa brėž ti 
ne tik tai, ko kia tu rė tų bū ti šiuo lai kiš ka 
mo kyk la, bet ir tai, ką mes pa tys ga li
me pa keis ti, kad ji to kia tap tų. Ska tin ti, 
su da ry ti mo ki niams ga li my bę pri si im ti 
at sa ko my bę, veik ti, džiaug tis po ky čiais.

Ko kie Jū sų at ei ties sie kiai?
No riu kur ti šiuo lai ki nę mo kyk lą, to liau 

ug dy ti jau nus žmo nes, jaus ti, ko rei kia 
ma no mo ki niams. Mokytojo pro fe si ja 
su tei kia ga li my bę kar tu su ko le go mis 
au gin ti, ug dy ti Lie tu vos at ei tį. No rė čiau 
iš lai ky ti ide a liz mą, hu mo ro jaus mą,  
ti kė ti, kad vis kas, ką pla nuo ju, yra pa
sie kia ma.

Dė ko ja me už at sa ky mus.

DovilėŠILEIKYTĖ

Vi si mėgs ta me pa sa kas. Jas ga li ma 
skai ty ti, sek ti, ins ce ni zuo ti, bet nė ra nie ko 
gra žiau ir įdo miau, kai į šį pro ce są įtrau
kia ma mu zi ka, po jū čiai, kva pai... Pa sa kų 
te ra pi ja su da ro vai kams galimybę plės ti 
žo dy ną: dy gus žmo gus, dy gios akys, žiau
rus, rūs tus, už da ras ir kt.

Mū sų ug dy ti niai klau sė si pa sa kos apie 
ežiu ką ir su auk lė to ja Dai va ty ri nė jo 
dyg liuo tą (spyg liuo tą) pa si vaikš čio ji mą, 
su si pa ži no su spyg liuo tais ir dyg liuo tais 
krū mais, me džiais, imi ta vo rūs čius vei dus, 
dy gius žvilgs nius. Per ėję įvai rius pa vir šius 
(ta kus), vai kai at si sė do, at si pa lai da vo ir 
pa gal vo jo, kad ežiu ko kai lis dyg liuo tas 
ir ašt rus, bet jo šir de lė švel ni ir ge ra. O 
la biau siai jis sva jo jo pa ma ty ti jū rą.

„Ne ra mu man, – kal bė jo ežiu kas ru gia
gė lei. – Štai čia, krū ti nė je, taip sun ku, taip 
ne ge ra. Prie jū ros no riu.“

Ir vai kai kar tu su ežiu ku ke lia vo prie 
jū ros. Drau ge su mu zi kos mo ky to ja Da
lia jie klausėsi lie taus gar sų, šo ki nė jo per 
kups te lius. Auk lė to jai su plo jus, vai kai 
kei tė kryp tį – ėjo į prie šin gą pu sę. Jie su
ti ko krykš čian čias an tis: ran kų ju de siais 
imi ta vo skren dan čius paukš čius, nu tū pė 
į van de nį, su glau dė spar nus (at pa lai da vo 
ran kas), nu si ra mi no, su gu lė ant grin dų, 
už si mer kė ir klau sė si gam tos gar sų, ku
riuos ežiu kas su ti ko ke liau da mas: čir pė 

žio ge liai, šiu re no žo lė, skrai dė nuo sta būs 
dru ge liai. Vai kai sa vais žo džiais api bū di no 
dru ge lius, laum žir gius, jų spal vas...

Pa ga liau ežiu kas pri ėjo jū rą. Mu zi kos 
gar sai imi ta vo jos šniokš ti mą, ban gų pliuš
ke ni mą. Švel niais ir rit min gais ju de siais, 
pa kel da mi ir nu leis da mi ran kas, vai kai 
vaiz da vo di des nes ir ma žes nes ban gas.

„Ar aš pa na šus į ta ve?“, – klau sia ežiu
kas. „La bai!“, – at sa ko jam jū ra ir stip ria 
ban ga dau žia į kran tą.

Vi są die ną ežiu kas žai dė su jū ra. Vai kų 
aukš tyn ir že myn ke lia mas spal vo tas pa
ra šiu tas imi ta vo ban gų aukš tį. Su si rie tęs 

į ka muo liu ką ežiu kas už mi go ir sap na vo, 
kad jis – ir gi jū ra. „Pfff, ššš“, – mur mė jo 
per mie gus.

api ben dri ni mas
Ežiu ko sva jo nė iš si pil dė – pa ma tė jū rą. 

Pa sa ka bai gė si, ste buk lin ga mū sų ga lia 
iš se ko, mes ir vėl tik ro vė je. Ta čiau prieš 
iš si skir da mi dar kar te lį už si mer ki me ir 
įsi klau sy ki me, ko kią sva jo nę šnabž da 
kiek vie no vai ko šir de lė. Ra mu, ty lu... Iš
girs ki me jų sva jo nes.

VidaKLYVIENĖ
Pa ne vė žio l.-d. „Nykš tu kas“ di rek to rė

„Ežiu ko sva jo nė“
Pa sa kų te ra pi jaPa sa kų te ra pi ja
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Lie tu vo je yra pen ki na cio na li niai ir 30 
re gio ni nių par kų, ku riais rū pi na si Vals ty
bi nė sau go mų te ri to ri jų tar ny ba (VSTT) 
prie Ap lin kos mi nis te ri jos. Kad žmo gus 
sau go tų gam tą, pir miau sia tu ri ją pa žin ti. 
Bū tent to dėl vai kai kvie čia mi į gam tos 
mo kyk las. Eu ro po je tai ne nau jie na, o 
Lie tu vo je dar men kai pa žįs ta ma. Švie ti mo 
įstai gų ir VSTT ben dra dar bia vi mo ga li
my bės šį pa va sa rį ap tar tos su švie ti mo ir 
moks lo vi ce mi nist re Na tal ja Is to mi na bei 
ki tais at sa kin gais mi nis te ri jos at sto vais. 
Apie tai vis daž niau bu vo ra šo ma ži niask
lai do je, iš sa miai kal bė ta Ug dy mo plė to tės 
cen tro pro jek to „Mo ky to jo TV“ lai do je, 
ku rio je da ly va vo VSTT di rek to riaus pa va
duo to ja Rū ta Baš ky tė ir Lie tu vos mo ki nių 
ne for ma lio jo švie ti mo cen tro (LMNŠC) 
Gam ti nio ir eko lo gi nio ug dy mo sky riaus 
ve dė jas Al man tas Kul bis su ko le go mis.

Iš vi so Lie tu vo je tu ri me še šias Eu ro pos 
Są jun gos struk tū ri nių fon dų lė šo mis įreng
tas gam tos mo kyk las. Jos yra Aukš tai ti jos 
ir Dzū ki jos na cio na li niuo se par kuo se, 
Sir vė tos, Kau no ma rių, Var nių ir Ža ga
rės re gio ni niuo se par kuo se. Kur tu vė nų 
re gio ni nio par ko di rek ci ja ren gia gam tos 
mo kyk lą sa vo lė šo mis, o veik las pra dė jo 
organizuoti dar ta da, kai ne bu vo ben dros 
gam tos mo kyk los kon cep ci jos. Ka ma nų 
gam ti nio bei Žu vin to bios fe ros re zer va tų 
di rek ci jos tu ri mo ko mą sias pro gra mas, 
pa gal ku rias dir ba su mo ki niais. Jos pa
reng tos maž daug prieš 7–8 me tus. Gam tos 
mo kyk lų tiks las – mo ky ti vai kus na tū ra
lio je ap lin ko je, gam to je, kad au ga lus ir 
gy vū nus jie pa žin tų ne tik iš va do vė liuo se 
esan čių nuo trau kų ar pa veiks lė lių. Pa sak 

žalio sios pa mo kos gam to je

R. Baš ky tės, kiek vie no na cio na li nio ar 
re gio ni nio par ko lan ky to jų cen tro dar
buo to jai ga li dirb ti su vai kais, mo ki niais, 
ves ti juos į gam tą, or ga ni zuo ti pa mo kas. 
Gam tos mo kyk los ap ima vi są sis te mą: 
jo se dir ba gam tą iš ma nan tys žmo nės, 
pa reng tos me to di nės ir ki tos prie mo nės, 
lei di niai, su da ry tos są ly gos mo ky tis, pri
tai ky ta įran ga, bal dai. Tai vie ta, į ku rią 
ga li ma at vyk ti il giau nei po rai va lan dų, 
ap si sto ti ke lioms die noms (kai ku rie 
paukš čiai, šikš nos par niai ste bi mi nak tį), 
pa si ga min ti val gy ti, čia vyks ta veik los net 
ir esant blo gam orui.

A. Kul bis tei gia, kad gam ti nio pro fi lio 
bū re lių mo kyk lo se yra ma žiau, nei ga lė tų 
bū ti. Mo ky to jai kar tais sa ko, kad nė ra kur 
iš si ves ti vai kų ty ri nė ti gam tos – prie mo
kyk los nuo bo du, ne įdo mu. O sau go mos 

te ri to ri jos per pas ta ruo sius de šimt me tų 
ta po tu ri nin ga edu ka ci ne erd ve, ku rio je 
yra ką veik ti, lan ky to jų cen trai mo der
nūs, juo se daug eks po zi ci jų, me to di nių 
prie mo nių, pe da go gams te rei kia suor ga ni
zuo ti ke lio nę ir at vyk ti kar tu su mo ki niais. 
Gam tos mo kyk lo se įreng tos la bo ra to ri jos, 
čia dir ba spe cia lis tai, vi so je Lie tu vo je 
ži no mi gam ti nin kai, moks lų dak ta rai, 
įdo mios as me ny bės, ge ban čios su do min ti  
vai kus.

„Mū sų cen tras ma to ne ma žai nau jų ga li
my bių: mo kyk lo se ga li kur tis gam ti nin kų 
bū re liai, klu bai ir kaip susitikimų erd vę 
nau do ti sau go mų te ri to ri jų pa sta tus, in fra
struk tū rą, edu ka ci nes pro gra mas, o gam tos 
mo kyk lų dar buo to jai, spe cia lis tai, tu rin tys 
pe da go go kva li fi ka ci ją, sau go mo se te ri
to ri jo se taip pat ga li  bur ti gru pes, rengti 
ne for ma lio jo švie ti mo pro gra mas ir ves ti 
bū re lius“, – sa ko A. Kul bis.

VSTT iš lei do 23 me to di niuspa žin ti nius 
va do vus apie 23 na cio na li nius, re gio ni nius 
par kus. In for ma ci ja skir ta mo ki niams, 
mo ky to jams, par kų lan ky to jams. Šių 
kny gų me džia ga su sie ta ir su ug dy mo pro
gra mo mis, ir su ne for ma liuo ju švie ti mu, 
pe da go gai jo se ras nau din gos in for ma
ci jos, kaip or ga ni zuo ti pa mo ką gam to je, 
ko kių prie mo nių pri reiks, ko kias už duo
tis ar žai di mus pa siū ly ti mo ki niams. Čia 
pa tei kia mos už duo tys jau niau siems bei 
vy res niems par ko lan ky to jams (vai kams) 
ir vi sai šei mai.

Taip pat VSTT ir LMNŠC kvie čia mo
ki nius bei mo ky to jus da ly vau ti kon kur se 
„Pa mo ka gam to je: sva jo ki me drau ge“. 
Mo ky to jams ko or di na to riams bu vo su
reng ti prak ti niai kva li fi ka ci jos to bu li ni
mo se mi na rai „Ug dan ti gam ta: edu ka ci ja 
ša lies sau go mo se te ri to ri jo se, ge ro sios 
pa tir tys ir nau jos ga li my bės“.

Varnių regioninio parko gamtos mokykloje vykdoma veikla

Varnių regioninio parko lankytojų centre
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„jau na sis rein dže ris“

Var nių re gio ni nis par kas pa si nau do jo 
ga li my be gau ti da li nį fi nan sa vi mą ne for
ma lia jam vai kų švie ti mui ir pa ren gė ak re
di tuo tas pro gra mas „Jau na sis rein dže ris“ 
bei „Gam tos ty rė jas“. Pir mo ji pro gra ma 
nu kreip ta į iš li ki mą gam to je, mo ko ma 
at pa žin ti gam tai da ro mą ža lą ir į tai re a
guo ti. Ant ro ji – skir ta mo ki niams, no rin
tiems ste bė ti ir ty ri nė ti gam tą, spręs ti jos 
ap sau gos klau si mus, puo se lė ti ir sau go ti 
kul tū ros ver ty bes. Ren gia mos ir prak ti nės 
veik los: mo ko ma si per si kel ti per upę, pri
si leis ti su los, vai kai žai džia, ste bi vaiz di nę 
me džia gą. „Jau no jo rein dže rio“ pro gra ma 
vyk do ma ir Kau no ma rių, Kur tu vė nų re
gio ni niuo se par kuo se. Var nių re gio ni nis 
par kas šio je pro gra mo je kvie čia da ly vau ti 
12–18 me tų, o Kau no ma rių – 9–13 me tų 
mo ki nius.

„į sve čius pas Bar su kus“

Be ne dau giau siai edu ka ci nių pro gra mų 
tu ri Kau no ma rių re gio ni nio par ko gam tos 
mo kyk la. Čia mo ki niams siū lo ma pa žin ti 
tven ki nio, pel kės, že mės gel mių ar au ga lų 
pa slap tis, da ly vau ti biologinės  į vai ro vės 
gel bė ji mo ope ra ci jo je, ste bė ti ir rink ti 
paukš čių ka ra lių, duo ti gam tos ri te rio prie
sai ką žy gy je „Gam tos ri te riai“. Pa mo kos 
„Į sve čius pas bar su kus“ ir „Lai min gas 

ežiu kas“ su si de da iš dvie jų da lių – te ori
nės, vyks tan čios pa tal po se, ir prak ti nės, 
kai ke liau ja ma į gam tą ap žiū rė ti bar su kų 
kal vos ar sta to mas „na me lis“ ežiu kui. Taip 
pat ren gia mi įvai rūs prot mū šiai, vik to ri
nos, pa vyz džiui, „Spar nuo tos peš ty nės“, 
per ku rias ko man dos ro do sa vo ži nias apie 
Lie tu vos paukš čius, ar ba „Et no mū šis“ – 
ko man di nis žai di mas, ku ris at skleis, kiek 
tu ri me aukš tai čio, že mai čio, su val kie čio ar 
dzū ko sa vy bių, pa tik rins lo gi nį mąs ty mą, 
grei tą re ak ci ją, pri vers pa mik lin ti lie žu vį, 
pieš ti ir net šok ti. Kai ku rios pro gra mos 
skir tos ne tik mo ki niams, bet ir dar že li
nu kams, su au gu sie siems. Dau gu mos jų 
truk mė, marš ru tas pri klau so nuo me tų 
lai ko, gru pės pa jė gu mo, po rei kių, ga li ma 
pa si rink ti tik te ori nę da lį, il ges nį ar trum
pes nį marš ru tą ir pan.

„pie Me nų pra Ma nai“

Da ly je mo kyk lų vyks ta ne tik gam tos, 
bet ir sa vo kraš tui, kul tū ros pa vel dui pa
žin ti skir tos pa mo kos. Kur tu vė nų re gio ni
nio par ko Jaut mal kės gam tos mo kyk lo je 
prieš Ka lė das ga li ma žais ti ad ven to žai di
mus, ga min ti šiau di nius eg lu tės žais liu kus, 
iš si bur ti at ei tį. Šil tuo ju me tų lai ku gam
to je siū lo ma užsiimti veiklomis, kurias 
vai kai ir jau ni mas rinkdavosi se no vė je. 
Pateikiamos pro gra mos „Pie me nų pra ma
nai“ – sma gus lai kas prie lau žo ža ri jo se 

ke pant bul ves, su si pa žįs tant su tra di ci niais 
mu zi kos in stru men tais – ir „Nak ti go
nė“ – vė ly vas va ka ras su žir gais mo kan tis 
liau diš kų šo kių ir klau san tis sak mių. Jaut
mal kė je pa gal Tur ku uni ver si te to (Suo mi
ja) ini ci juo tą pro jek tą pa reng ta edu ka ci nė 
pro gra ma „Gam tos in ter pre ta ci ja per bal tų 
et no kul tū ri nį pa vel dą“. Jaut mal kę pla nuo
ja ma pa vers ti et no gra fi niu kai mu, ku ria me 
bū tų ga li ma pa gy ven ti, iš ban dy ti se no vi
nius bui ties įran kius, iš mok ti tra di ci nių 
ama tų. Su si pa žin ti su kal vio, sta liaus ar 
puo džiaus dar bu, pa si mo ky ti aus ti stak lė
mis, vel ti, pin ti iš vy te lių lan ky to jų cen tre 
ga li ma jau da bar. Var nių re gio ni nio par ko 
gam tos mo kyk los pa tal po se mo ka ma si 
lie ti žva kes, že mai tiš ko raš to.



At ei ty je to kių mo kyk lų ga li dau gė ti. 
Šiuo me tu jas įreng ti ES lė šo mis pla nuo ja 
Že mai ti jos ir Kur šių ne ri jos na cio na li niai 
par kai, Ne mu no del tos re gio ni nis par kas 
bei Žu vin to bios fe ros re zer va tas. No rint 
ap si lan ky ti gam tos mo kyk lo je te rei kia 
in ter ne te su si ras ti do mi nan čią įstai gą, 
iš si rink ti edu ka ci nę pro gra mą bei už si re
gist ruo ti. Lan ky to jai lau kiami ir va sa rą, 
tad ne pra leis ki te ga li my bės gra žiau siu 
me tų lai ku mo ky tis iš gam tos ir gam to je.

DovilėŠILEIKYTĖ

Emo ci nė vai ko svei ka ta pri
klau so nuo pa si ti kė ji mo sa vi mi 
ir sa vo ver tės pa jau tos. O ko 
jai trūks ta? Pe da go gai įvar di ja 
pa grin di nius veiks nius: tė vų 
dė me sio, mei lės bei ski ria mo 
lai ko, didelę reikšmę turi kal
bė ji mo, ben dra vi mo įgū džių 
bei as me ni nės pa tir ties sto ka. 
Iki mo kyk li nio ug dy mo įstai
go se dau gė ja vai kų, tu rin čių 
el ge sio ir emo ci jų val dy mo 
pro ble mų, daž nas tė tis, ma ma 
tik skės čio ja ran ko mis, nes 
ne ga li su vok ti sa vo at ža los el
ge sio, keis tos emo ci nės bū se nos, jaus mų. 
Jis vie ną mi nu tę ga li juok tis ir krykš tau ti, 
o ki tą – pyk ti ir rėk ti ant vi so pa sau lio. 
Su au gu sie ji ne su pran ta, ko dėl jų vaikas 
stai ga su py ko, o ir pa tys ma žie ji ne mo
ka įvar dy ti prie žas ties ar emo ci jos, ku rią 
da bar jau čia.

Taip Kė dai nių lop še lyjedar že lyje „Žil
vi tis“ nuo pra ėju sių me tų spa lio atsirado 
so cia li nio emo ci nio in te lek to ug dy mo 
pro gra ma „Ki mo chis“ (jap. „ki mo chi“ 
reiš kia „jaus mai“). Kimočiai – nuo tai kin gi 

per so na žai su minkš to mis jaus mų pa gal
vė lė mis, mo kan tys vai kus su pras ti bei 
val dy ti sa vo emo ci jas. Šie žais lai padeda 
stip rin ti ir ug dy ti sa vi gar bą, pa si ti kė ji mą, 
emo ci nį in te lek tą. Ma žie ji mo ko si pa žin ti, 
įvar dy ti ir val dy ti jaus mus, kon struk ty viai 
ben drau ti. Kar tu su vai kais auk lė to jos 
Da nė ir In gri da įkū rė kimočių kie me lį: 
nu pie šė me dį, pa ga mi no ir pri kli ja vo žied
la pius, at sky rė tvo re le, į len ty ną su tup dė 
kimočių lė les (Mei lę Ba lan dę, De be sė lį, 
Vikš re lį, Lipš nia ko jį, Ka tę). Kiek vie na 

lė lė sle pia ko kį nors jaus mą. 
Tris kar tus per sa vai tę vyks ta 
kimočių pa mo kė lės, ku rių ma
žy liai la bai lau kia.

Pro gra ma „Ki mo chis“ skir ta 
dar bui su iki mo kyk li nio am
žiaus vai kais. Ji su tei kia ma
žy liams ga li my bę įgy ti ži nių, 
įgū džių, pa de dan čių su pras ti 
ir val dy ti emo ci jas, glo bo ti 
bei rū pin tis ki tais, kur ti tvir tus 
san ty kius, pri im ti at sa kin gus 
spren di mus ir kon struk ty viai 
spręs ti keb lias si tu a ci jas. Ti ki
me, kad šie įgū džiai bū ti ni sie
kiant ge rų mo ky mo si re zul ta tų 
mo kyk lo je, ku riant po zi ty vius 
tar pu sa vio san ty kius bei la vi
nant emo ci nį in te lek tą.

Tiek vai kui, tiek su au gu
sia jam yra svar bu su pras ti ir 

api bū din ti savo jausmus. Taip iš ven gia ma 
ne su si kal bė ji mo. Keis ta ir liūd na, bet kuo 
esa me vy res ni, tuo ma žiau reiš kia me emo
ci jas, už si da ro me, lai ko me vis ką sa vy je. 
Tai gi šis žais las pa de da ne tik mo ky ti vai
kus, bet ir pa tiems pri si min ti, kaip reikš ti 
emo ci jas! Jaus mai ant pliu ši nių pa gal vė lių 
yra už ra šy ti an gliškai, tad mažyliai kar tu 
mo ko si ir už sie nio kal bos.

DanėZAKŠAUSKIENĖ
AudraPAKŠTIENĖ

„Žil vi ty je“ ap si gy ve no ki mo čiai



16

Tą sa vait ga lį Klai pė da 
pri si pil dė mu zi kos gar
sų. Klai pė dos uni ver si te to 
Me nų aka de mi jo je vy ko 
tre čio ji tarp tau ti nė mu zi kos 
olim pia da, į ku rią su si rin
ko bū rys ta len tin gų jau nų 
at li kė jų ir kom po zi to rių iš 
9 Eu ro pos ša lių – Če ki jos, 
Es ti jos, Kip ro, Kro a ti jos, 
Lat vi jos, Len ki jos, Lie tu
vos, Slo va ki jos, Slo vė ni jos.

„Pa sau lis tam pa ga na 
ma žas, kai vi si pradeda kal
bė ti mu zi kos kal ba“, – per 
olim pia dos ati da ry mą sa kė 
mu zi kan tas ir Klai pė dos 
me ras Vy tau tas Grub liaus kas.

Pir mo ji tarp tau ti nė mu zi kos olim pia da 
vy ko 2012 m. Ta li ne, ant ro ji – 2014 m. 
Ry go je. „Džiau giuo si, kad tarp tau ti nė 
mu zi kos olim pia da, ku rios idė ja kilo Es
ti jo je, jau tam pa tra di ci ja. Šis renginys 
jau nie siems ta len tams su tei kia ga li my bę 
pa si ro dy ti ir iš ban dy ti sa ve tarp tau ti nė je 
erd vė je – pri sta ty ti kū ry bą, pa ly gin ti sa vo 

Olimpiados

obuo lys, pa ža di nęs ry tą, ar ba 

pa sau lio vai kų hai ku kon kur so Lie tu vo je at gar siai

ir ki tų ša lių at sto vų ge bė ji mus bei pa tir
tį. Taip pat la bai svar bu, kad olim pia da 
pa de da ne tik bur ti tarp tau ti nę mu zi kos 
pe da go gų ben druo me nę, bet ir mo ty vuo ja 
mo ky to jus įgy ven din ti svar biau sią mi
si ją – at ras ti ta len tin gus vai kus ir pa dė ti 
jiems aug ti“, – tei gė tarp tau ti nės mu zi kos 
olim pia dos ini cia to rė, Es ti jos mu zi kos ir 
te at ro aka de mi jos pro fe so rė Ene Kang ron.

Kai to li to li Ja po ni jo je pra žy do sa ku ros, 
iš si sklei dė jos ir mū sų že mė je bei sim bo
liš kai pri mi nė ket vir tį am žiaus puo se lė ja
mus di plo ma ti nius Ja po ni jos ir Lie tu vos 
san ty kius, ša lių sie kį plės ti kul tū ri nius 
mai nus. To kiu pra smin gu ke liu ir at ėjo 
ja po niš kai lie tu viš kas pa va sa ris: po ke lis 
mė ne sius tru ku sios dar bų at ran kos Lie tu
vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tre 
su si ti ko jau nie ji kū rė jai – XIV pa sau lio 
vai kų hai ku kon kur so nu ga lė to jai. Lie tu
vos mo ki niai to kia me kon kur se da ly va vo 
pir mą kar tą.

Hai ku yra apie XVI a. Ja po ni jo je gi
męs po ezi jos žan ras, ku rio es mė – tik 
tri mis ei lu tė mis, ku rių kiek vie ną su da ro 
575 skie me nys, per teik ti ne ti kė tą po
žiū rį į su pan tį pa sau lį. Pra de dan čia jam, 
dar ne pri si jau ki nu siam šio žan ro, su kur ti 
rei ka la vi mus ati tin kan tį ei lė raš tį tikrai 
ne leng va, o tai, kad kon kur sui tei kia mus 
tri ei lius rei kė jo ir iliust ruo ti, su kur ti žo
džio bei vaiz do der mę, mo ki niams dar 
la biau sun ki no už duo tį.

Dar bų ver ti ni mo ko mi si jos pir mi nin
kas, hai ku kū rė jas ir ty ri nė to jas Vy tau tas 
Dum čius api ben dri no: „Iš pir mo žvilgs
nio pa lan ki kon kur so te ma „Ry tas“ nė ra 
jau to kia pa pras ta. Vi si gau ti teks tai yra 
apie gra žų, links mą, švie sų ry tą. Tai tar si 
nau jų ga li my bių, vil čių, lū kes čių, no ro ir 
ti kė ji mo pa tir ti dar ne pa tir tų da ly kų pra
džia.“ Ge riau siu vien bal siai pri pa žin tas 
Emi li jos Do re ly tės (11 me tų) dar bas (aly
vi nio obuo lio mo ty vas teks te ir pie ši ny je), 
nes „per pa pras tu mą at sklei dė la bai pla tų 
kas die niais žo džiais reiš kia mų gy ve ni mo 
pra smių lau ką. Tri ei lio žo džiai per au ga į 
sim bo lius, tu rin čius pa są mo nė je aiš kiai 
api brėž tas sri tis. Aly vi nis obuo lys – tai 
bran džios va sa ros sim bo lis <...>. Ry tas čia 
su vo kia mas kaip gy vas žmo gus, ku ris krūp
te li nuo ne įpras to, be veik ne gir di mo gar so.“

Kū ry bi nių dar bų su lauk ta net iš 139 
Lie tu vos ben dro jo ug dy mo mo kyk lų bei 
ne for ma lio jo švie ti mo įstai gų. Apie tai 
skai ty ki te – www.lmnsc.lt/konkursai.

Vi sų lau re a tų ir kai ku rių ki tų pri zi nin

kų su kur ti hai ku bus skel bia mi an to lo gi jų 
se ri jo je „Pa sau lio vai kų hai ku“. Lau re a tų 
dar bai bus ro do mi Ja po ni jos oro li ni jų 
„Ja pan Air li nes“ lėk tu vuo se „Bo eing 787“ 
tarp tau ti nių skry džių me tu.

Ti ki ma si Lie tu vos mo ki nių su si do mė ji
mo ir ki tą met – XV pa sau lio vai kų hai ku 
kon kur se.

SaulėMARKEVIČIŪTĖ

tarp tau ti nė mu zi kos olim pia da – 
šven tė, jun gian ti au gan čią mu zi kos ta len tų ben druo me nę

Ren gi nį ve du si pir mo sios tarp tau ti nės 
olim pia dos da ly vė Jo nė Gir dzi jaus kai tė 
kal bė jo: „Olim pia da bu vo tas taš kas, nuo 
ku rio pra dė jau į vis ką žiū rė ti pla čiau. 
Tarp tau ti nės mu zi kos olim pia dos ben
druo me nė – la bai švie si, ge ra no riš ka ir 
pro fe sio na li, o ypač sma gu ma ty ti, kaip 

da ly viai vie ni ki tus pa lai ko. 
Man at ro do, kad ta ben drys tė 
ir yra pa grin di nis tur tas, ku rį 
jie par si veš iš olim pia dos, 
nes šis kon kur sas kur kas 
dau giau nei mo ki nių mu zi
ki nių ge bė ji mų įver ti ni mas, 
vi sų pir ma, tai – ben dra vi mo 
džiaugs mas...“

Ne leng va už duo tis at rink ti 
nu ga lė to jus te ko iš vi sų olim
pia do je da ly vavusių ša lių 
mu zi kos pe da go gų su da ry tai 
ko mi si jai, ku riai pir mi nin
ka vo Klai pė dos uni ver si te to 
pro fe so rius Min dau gas Bač
kus. „Ver tin ti bu vo ne leng
va, nes rei kė jo at si žvelg ti į 

dau ge lį da ly kų: at li ki mo pro fe sio na lu mą, 
kom po zi ci jos ori gi na lu mą ir iš baig tu mą, 
ga lų ga le, kiek vie nas ar ki tas kū ri nys pa
vei kus. Man la biau siai įsi mi nė šios olim
pia dos įvai ro vė – jau nų jų kū rė jų mu zi ka 
su jun gė ir at sklei dė skir tin gą as me ni nę bei 
kul tū ri nę pa tir tį. Tad ir no ri si mo ki niams 
pa lin kė ti, kad siek da mi pro fe sio na lu mo 
stan dar tų ne pra ras tų sa vo iš skir ti nu mo“, – 
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sa kė ver ti ni mo ko mi si jos pir mi nin kas.
Tri jų die nų in ten sy vų dar bą vai ni ka

vo bai gia ma sis kon cer tas ir iš kil min ga 
nu ga lė to jų ap do va no ji mo ce re mo ni ja. 
Lie tu vo je vy ku si olim pia da bu vo itin sėk
min ga mū sų ša lies at sto vams – pir mą ją 
vie tą ir auk so me da lį iš ko vo jo Gin ta rė 
Va lio ny tė iš Klai pė dos Vy dū no gim na zi
jos (mo ky to ja In gri da Ber tu lie nė), si dab ro 
me da liai skir ti Ju li ja nui Ger ma no vi čiui 
iš Vil niaus r. Ne men či nės Kon stan to 
Par čev skio gim na zi jos (mo ky to ja Alic ja 
Ru sec ka) ir Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim
na zi jos mo ki niui Lu kui Alu zui (mo ky to ja 
In ga Va lai tie nė).

Lie tu vos de le ga ci jai va do va vo Vil niaus 
My ko lo Bir žiš kos gim na zi jos mu zi kos 
mo ky to ja Dai va Mer kie nė.

Auk so me da lius skir tin go se am žiaus 
gru pė se taip pat iš ko vo jo trys Lat vi jos ir 
du Es ti jos at sto vai. 

Dau giau apie ap do va no ji mus – 
www.lmnsc.lt/lt/muzikos_olimpiada.

ViktorijaKALAIMAITĖ

No rė tų si pa si da ly ti min ti mis apie 
mu zi kos olim pia dą. Jei gu apie ją kal
bė čiau kaip žiū ro vė, bū tų la bai ma lo nu 
ste bė ti ir klau sy tis, kaip jau ni žmo nės 
ge ba su kur ti ir at lik ti ori gi na lias kom

po zi ci jas, ko daž nai ne ga li pa da ry ti ne vie nas mu zi kan tas. O kai ži nai, kad prieš 
sa vo gra žius pa si ro dy mus mo ki niai tu rė jo pa ro dy ti dar ir ki tus ge bė ji mus: at pa žin ti 
kū ri nius, įvar dy ti mu zi kos iš raiš kos prie mo nes, ži no ti įvai rius niu an sus ir t. t., ta da 
pa gal vo ji – ar šių da ly kų ga li ma iš mok ti ben dro jo ug dy mo mo kyk lo je, kur per sa vai tę 
bū na tik vie na mu zi kos pa mo ka? Gal šią olim pia dą bū tų ga li ma įvar dy ti kaip me no 
ar mu zi kos mo kyk lų auklėtinių, o ben dro jo ug dy mo mo kyk lų mo ki niams or ga ni zuo ti 
ki to kio po bū džio kon kur są?

Juk net per mu zi kos bran dos eg za mi ną te rei kia at lik ti du mu zi kos kū ri nius, juos 
ap ra šy ti ir pa nag ri nė ti. Kur ti ori gi na lių kom po zi ci jų, sol fe džiuo ti ar rit muo ti iš la po 
ne rei kia. Tai ko dėl to kia su dė tin ga ši olim pia da?

Pa si do mė jau, kaip vyks ta ki tų mo ko mų jų da ly kų olim pia dos. Pa si ro do, kad daž nai 
jų už duo tys ati tin ka ben drą sias ug dy mo pro gra mas. Kai ku rie mu zi kai ga būs mo ki
niai tik rai no rė tų da ly vau ti šioje olim pia do je, ta čiau daž nas at ve jis, jei vai kas mo ka 
gro ti ko kiu nors mu zi kos in stru men tu, tai jis pra stai in to nuo ja sol fe džiuo da mas, o 
jei pui kiai dai nuo ja ir sol fe džiuo ja, ta da ne ge ba su kur ti ori gi na lios kom po zi ci jos. 
Tai gi, dau ge liui mu zi kai ga bių mo ki nių šios olim pia dos du rys už si da ro, o gai la...

VirginijaUŽIENĖ
Šiau lių „Ro mu vos“ g-jos mu zi kos mo ky to ja me to di nin kė

XXII Lie tu vos mo ki nių dai lės olim
pia dos III eta pas vy ko Dzū ki jos sos ti nė
je – Aly tu je. Šie met jo je da ly va vo dau giau 
nei 70 ša lies mo ki nių iš vi sų re gio nų. 
Olim pia dos te ma „Ma no na mai“ skir ta 
Ben druo me nių me tams.

Jau nie ji ša lies dai li nin kai į psi cho ge og
ra fi nį pa klai džio ji mą pa si čiu po ra šan čius, 
pie šian čius, fo to gra fuo jan čius prie tai sus, 
sa vuo sius emo ci nius kom pa sus ir nu žings
nia vo dai lės mo kyk los kryp ti mi. Jie su ko į 
kai rę ir de ši nę, ėjo pa vė jui ir prieš vė ją, į 
kva po ar triukš mo pu sę. Taip keliaudami 
jie fik sa vo as me ni nius po jū čius, ku riuos 

ke lio nės į na mus ly giag re tės ir die no vi di niai
su kė lė vie ni ar ki ti ob jek tai, pa vei kė re gą, 
klau są, uos lę, sko nį ar ly tė ji mą. Nu sta tę 
sa vo sios sąmonėskoordinates, ap skai čia
vędvasinesilgumasirplatumas, pa si žy
mė jo marš ru tą ir po jū čius su kė lu sius ob
jek tus, pa čių pa si rink to mis prie mo nė mis 
pie šė psi cho ge og ra fi nį ke lio nės že mė la pį. 
Jį vė liau eks po na vo ša lia sa vo na mų dar bų 
bei pa tei kė ver ti ni mo ko mi si jai.

O tuo pa čiu me tu jau nuo sius dai li nin
kus at ly dė ję mo ky to jai da ly va vo Aly taus 
kraš to ty ros mu zie ju je vy ku sia me se mi na
redis ku si jo je „Ry šys su vie ta: kas pa de da, 
o kas truk do“, „Si tuo lo gi ja – uni ka lu mo 
trans for ma ci nė mor fo lo gi ja“. Čia su 

pe da go gais ben dra vo dai li nin kas, dai lė
ty ri nin kas, Aly taus avan gar diz mo fe no
me no ty rė jas dr. Kęs tu tis Ša po ka, is to ri kas 
dr. Eu ge ni jus Sve ti kas, is to ri kas, Aly taus 
kraš to ty ri nin kas Vil man tas Dun de ris, 
o se mi na rądis ku si ją ve dė me ni nin kas, 
Aly taus dai lės mo kyk los di rek to rius Re
das Dir žys.

Ver ti ni mo ko mi si ja at sa kin gai ap žiūrėjo 
olim pia dos da ly vių dar bus ir iš sky rė pir
mą jį jau nų jų dai li nin kų de šim tu ką. Ja me 
iš si ri kia vo tie kū rė jai, ku rių kon kur si niai 
dar bai ati ti ko šiuos kri te ri jus: idė jos ori gi
na lu mas, kū ry bin gas me ni nės ir tech ni nės 
raiš kos prie mo nių val dy mas – iš skir ti nė 
kom po zi ci ja, idė jos ir for mos san ty kis, 
pa si rink tos dai lės tech ni kos iš ma ny mas 
ir tiks lin gas tai ky mas, meist rys tė, pa grįs
tas, fi lo so fiš kas ir ar gu men tuo tas po žiū ris 
į na mus, psi cho ge og ra fi nio že mė la pio 
pri sta ty mas.

Bir že lio 1–30 d. tris de šimt ge riau sių 
olim pia dos da ly vių kū ri nių eks po nuo ja
mi Vil niaus ro tu šė je, vė liau pa ro dos bus 
su reng tos Kau no pe da go gų kva li fi ka ci jos 
cen tre ir LR Sei me.

Olim pia dos aki mir kas, ko mi si jos 
ver ti ni mo pro to ko lą ir jau nų jų 
dai li nin kų dar bus ga li ma pa ma ty ti –
www.lmnsc.lt/lt/dailes.

VirginijaARMANAVIČIENĖ
Dai lės mo ky to ja eks per tė, XXII Lie tu vos mo ki nių 

dai lės olim pia dos ver ti ni mo ko mi si jos na rė

du rys už si da ro

Algimanto Urbelionio nuotr.



18

Pri sta ty me da ly va vo švie ti
mo ir moks lo mi nist rė Aud ro
nė Pit rė nie nė, mi si jos da ly viai, 
tarp jų Al gir das Kauš pė das 
bei il ga me tis „Mi si ja Si bi ras“ 
pro jek to va do vas ir lei di nio 
ini cia to rius Ar nas Mar cin
kus, pi lie tiš ku mo pa grin dų 
mo ky to jai, bu vę trem ti niai. 
Ti ki ma si, kad šis al bu mas 
pa dės vai kams ir jau ni mui 
dau giau su ži no ti apie skau dų 
Lie tu vos is to ri jos pus la pį – 
trė mi mus į Si bi rą. „Tai ne tik 
pro ga pri si min ti Lie tu vos žmo nių is to ri
ją, pa si džiaug ti ini cia ty viu jau ni mu, bet 
ir pa kal bė ti apie tai, ko dėl kiek vie nas iš 
mū sų my li sa vo tė vy nę. Var ty da mi al bu mą 
ne pa si kar to si te da tų, bet kaž ku ria pras me 
pri si lie si te prie mū sų tau tie čių li ki mų ir 
jų pa li ki mo. O tai yra tie siau sias ke lias 
at ras ti ir stip rin ti vi siems mums bū din gą 
pi lie tiš ku mo jaus mą“, – sa kė švie ti mo ir 
moks lo mi nist rė A. Pit rė nie nė.

kny gos idė ja

Il ga me tis pro jek to va do vas ir kny gos 
su da ry to jas A. Mar cin kus pa sa ko jo, kad 
jo se ne liai bu vo trem ti niai. Sun kiai sirg
da mas se ne lis ra šė sa vo at si mi ni mus, ku rių 
dau gu ma bu vo skir ti Si bi re pra leis tiems 
me tams. Per eks pe di ci ją A. Mar cin kus 
pats tu rė jo ga li my bę vaikš čio ti senelio 
aprašyto mis gat vė mis ir su pra to, kaip 
svar bu da ly tis pri si mi ni mais bei įspū
džiais, juos už ra šy ti. Kiek vie nas pro jek to 
da ly vis, grį žęs iš eks pe di ci jos, su lau kia 
dau gy bės klau si mų: ką ma tė, ko kius 
žmo nes su ti ko, kaip at ro do ka pi nės ir kt. 
Tad ar tė jant pro jek to de šimt me čiui ki lo 
min tis vi sus įspū džius, emo ci jas, in for
ma ci ją su rink ti į vie ną ben drą šal ti nį – tai 
bū tų pui ki me to di nė prie mo nė is to ri jos 
pa mo ko se. Su da ry ti kny gą už tru ko kiek 
il giau nei pu sę me tų. „Bu vo pa im ti da ly
vių die no raš čiai ir iš rink tos svar biau sios 
ci ta tos, jos pa teik tos su nuo trau ko mis. 
Šis me to das yra pa si tei si nęs ir dau gy bę 
kar tų iš ban dy tas per pro jek to pri sta ty mus 
mo kyk lo se. Su si ti ki muo se su jau ni mu 
da ly viai ro do nuo trau kas, vaiz di nę me

gy vo sios 
is to ri jos 
liu di ji mai

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM) pri sta ty tas pro jek to 
„Mi si ja Si bi ras“ de šimt me čio fo to gra fi jų ir die no raš čių al bu mas. 
Dau giau nei tūks tan tis jo eg zem plio rių keliauja į Lie tu vos mo kyk las.

džia gą ir pri sta to is to ri ją 
mo ki niams su pran ta ma 
kal ba. Kaip Si bi rą, is to
ri ją, šį skau dų Lie tu vos 
is to ri jos lai ko tar pį ma to 
jau nas žmo gus“, – pa
sa ko jo A. Mar cin kus. 

Šis bū das pa trauk lus ir sėk min gai vei kia. 
To kiu prin ci pu su da ry ta ir kny ga – kad 
mo ki niai no rė tų ją pa var ty ti, o mo ky to jai 
kaip šal ti nį nau do tų is to ri jos pa mo ko se.

Min tys apie...

„Si bi ras dva siš kai pri klau so mums, 
tai mū sų tė vų ir se ne lių že mė, nes vi si 
si bi rie čiai yra vie naip ar ki taip su si ję su 
lie tu viais. To kį jaus mą šis al bu mas ga
lė tų per teik ti ir mo ki niams“, – sa kė pra
ėju siais me tais eks pe di ci jo je da ly va vęs 
A. Kauš pė das. Per kny gos pri sta ty mą sa vo 
min ti mis da li jo si pe da go gai, trem ti niai ir 
pro jek to „Mi si ja Si bi ras“ da ly viai, bent 
trum pai pri si lie tę prie gy vo sios is to ri jos. 
Uk mer gės Duks ty nos pa grin di nės mo kyk
los is to ri jos ir pi lie ti nio ug dy mo mo ky to ja, 
To le ran ci jos ug dy mo cen tro ko or di na to rė 
Vi da Pul kau nin kie nė gi mė trem ty je, į Lie
tu vą grį žo tre jų me tu kų. Pa au gu si mo kyk
lo je nei apie trem tį, nei apie lais vės ko vų 
pa ieš kas nie ko ne gir dė jo. Ta čiau na muo se 
apie tai kal bė jo tė vai... Ji ne ga lė jo su pras ti, 
kur yra tie sa.

„Dirb da ma mo kyk lo je su pra tau, kad, 
no rint įtai giai ir įdo miai mo ki niams pa pa
sa ko ti apie trem tį ir re zis ten ci ją, vie nos ar 
dvie jų pa mo kų ne pa kan ka. Tad at si ra dus 
ga li my bei įkū riau To le ran ci jos ug dy mo 
cen trą. Čia mo ko mės gerb ti žmo giš ką sias 
ver ty bes, ben drau ti ir ben dra dar biau ti, 
kal ba mės apie to ta li ta ri nius re ži mus“, – 
kal bė jo mo ky to ja. Ji tvir ti na, kad jau ni mas 
mo ko si pats, te rei kia pa ro dy ti pa vyz dį. 
Vis ką šie jau ni žmo nės da ro mo ky to jų 
ir tė vų dė ka. Pi lie tiš ku mas ir tau tiš ku

mas glū di mū sų ap lin ko je, jaus mi nė je 
plot mė je, to dėl la bai svar bu su ža din ti tą 
jaus mą dai na, šo kiu, gy vais pa sa ko ji mais 
ar pa ro dy ti, kaip at ro do bun ke ris. Jei gu 
jau nas žmo gus ug do mas ge ro je ter pė je, 
su si for muo ja pa lan kios są ly gos tap ti pi
lie tiš ku ir pa trio tiš ku žmo gu mi.

Sa vo pa tir ti mi da li jo si ir Vil niaus 
šv. Kris to fo ro gim na zi jos is to ri jos mo ky
to jas Min dau gas Ne fas, „Mi si ja Si bi ras“ 
da ly vis, prieš de vy ne rius me tus vy kęs į 
Kras no jars ko kraš tą. „Su pra tau, kad is to
ri ja ga li bū ti gy va, kai per pa mo kas sa vo 
įspū džiais ga liu pa tvir tin ti is to ri nius fak
tus. Jie su stip ri na pa sa ko ji mą apie pi lie
tiš ku mą. Pi lie tiš ku mo ug dy mas pra si de da 
jau grį žus į Lie tu vą, kai imi kaž ką da ry ti su 
vi su tuo, ką ma tei ir pa ty rei dalyvaudamas 
eks pe di ci jo se“, – pa sa ko jo mo ky to jas. 
Pa sak jo, bū ti na pa si da ly ti patirtimi ir 
taip pra tęs ti pi lie tiš ką elg se ną, kad Si bi re 
ir Lie tu vo je ra šy ti die no raš čiai „kal bė tų“, 
su teik tų mo ki niams nau dos.

de šiMt Me tų 
gy vo sios is to ri jos

Pro jek tas „Mi si ja Si bi ras“ vyks ta nuo 
2006 m. Jį or ga ni zuo ja lab da ros ir pa ra mos 
fon das „Jau niems“, anks čiau tuo rū pi no si 
fon do stei gė ja, Lie tu vos jau ni mo or ga ni
za ci jų ta ry ba. Pir ma sis part ne ris, pri si dė jęs 
prie „Mi si ja Si bi ras“ vyk dy mo, – ŠMM. 
Šio pro jek to tiks lai – puo se lė ti jau ni mo 
pa trio tiš ku mą ir pi lie tiš ku mą, ska tin ti 
kar tų dia lo gą, su si tik ti su Si bi re gy ve nan
čiais lie tu viais. Per de šimt me tų vy ko 14 
eks pe di ci jų, kiek vie no je jų vi du ti niš kai 
da ly va vo apie 15 žmo nių, da ly vių an ke tas 
už pil dė apie 10 tūkst. jau nų žmo nių. Per 
me tus su ren gia ma maž daug 180 pro jek to 
pri sta ty mų įvai rio se ug dy mo įstai go se 
(nuo dar že lių iki aukš tų jų mo kyk lų) ir 
ben druo me nė se.

DovilėŠILEIKYTĖ
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Dviem sa ki niais

at ei tis ta vo ran ko se – ne pa kliūk į pri klau so my bių spąs tus
Pa ne vė žio „Že my nos“ pro gim na zi jos ben druo me nė ge gu žę pra dė jo 

įgy ven din ti ne igia mų so cia li nių veiks nių pre ven ci jos pro jek tą, ku rį 
fi nan suo ja Pa ne vė žio mies to sa vi val dy bė. Pro jek to tiks las – tai kant 
ak ty vius ug dy mo me to dus spręs ti rū ky mo, al ko ho lio, nar ko ti nių me
džia gų var to ji mo pro ble mas.

Ba lan džio– ge gu žės mė ne siais 5–8 kla sių mo ki niams vy ko te mi nės 
va lan dė lės ne igia mų so cia li nių veiks nių te mo mis: „Al ko ho lis – žmo
gaus prie šas!“, „Rū ky mas – drą sa, ma da ar ža la?“ ir kt. Taip sie kė me 
vai kams su teik ti ži nių apie kenks min gą al ko ho lio, ta ba ko, nar ko ti nių 
me džia gų po vei kį žmo gaus or ga niz mui, ža lą svei ka tai. Mo ki niai pro
gim na zi jo je pri sta tė iš anks to reng tus sa vo kū ry bi niuspro jek ti nius 
dar bus.

Ga li ma teig ti, kad svar bu su teik ti ne tik ži nių, bet ir per įvai rias 
veik las mo ky ti vai kus pri im ti spren di mus, ug dy ti įgū džius, nuo ku rių 
pri klau sys, kaip su si klos tys to les nis jų gy ve ni mas.

LinaBERNADICKAITĖ
Vi sas teks tas – www.ai na.lt. 

ke lio nė trau ki niu į vil nių 
Kė dai nių lop še liodar že lio „Pa sa ka“ prieš mo kyk li nės 

ug dy mo gru pės „Dru ge liai“ ir iki mo kyk li nės gru pės  
„Bi tu tės“ vy res nie ji vai kai iš pa ka vo di džių jų me tų šven čių 
do va ną ir be ga lo ap si džiau gė or ga ni za to rių, AB „Lie tu
vos ge le žin ke liai“, įsteig tu pa grin di niu pri zu – ke lio ne  
trau ki niu į Vil nių ir edu ka ci ne pro gra ma Ge le žin ke lių 
mu zie ju je.

Na mai ir ug dy mo įstai ga 
yra du svar biau si ma žų vai
kų pa sau liai, ku rie kas dien 
tu ri sie tis. Pa lan gos lop še

liodar že lio „Ąžuo liu kas“ „Žio ge lių“ gru pės vai kai ir pe da go gai ga li 
pa si džiaug ti, kad itin gra žiai ben dra dar biau ja su tė ve liais. Bai gian tis 
moks lo me tams „Žio ge lių“ gru pės auk lė ti nio Her kaus tė tis pa siū lė 
vykti į Ka ri nių oro pa jė gų avia ci jos ba zės pos tą Ne mir se to je. To kie 
pos tai Lie tu vo je yra tik du: Ne mir se to je ir Kau ne. Ne mir se tos pos to 
ka riai gel bė ji mo ir pa ieš kos dar bus daž niau siai at lie ka pa jū rio re
gio ne: su tei kia sku bią me di ci ni nę pa gal bą kel tų ke lei viams, ga be na  
transp lan ta ci jai skir tus or ga nus, gelbs ti žve jus, da ly vau ja ge si nant di
de lius gais rus. Tė vai mie lai su ti ko pa dė ti or ga ni zuo ti ke lio nę ir ly dė ti 
sa vo vai kus.

At vy kus į Ne mir se tos pa ieš kos ir gel bė ji mo dar bų pos tą mus pa
si ti ko ir per vi są eks kur si ją ly dė jo ka pi to nas Vy tau tas Kiau da. Jis 
ap ro dė pos to pa tal pas, pa pa sa ko jo apie gel bė to jo dar bo svar bą, ka rių 
kas die ny bę. Įdo miau sia iš vy kos da lis vy ko an ga re, kur vai kai ga lė jo 
ap žiū rė ti gel bė to jų sraig tas par nį. Ko man dos na riams ug dy ti niai pa tei kė 
dau gy bę klau si mų.

Į lop še lįdar že lį ug dy ti niai grį žo ku pi ni įspū džių, nau jų sva jo nių, 
ge rų emo ci jų ir be ga lo lai min gi. Kai ge ra no riš kai ben drau ja ma ir už tik ri na mas sau
gu mas, vai kai leng viau pri ima nau ją in for ma ci ją, o ži nias ge ba kū ry biš kai tai ky ti 
gy ve ni miš ko se si tu a ci jo se.

MildaVALANTINIENĖ,AušraPALIŠAITIENĖ
Pa lan gos l.-d. „Ąžuo liu kas“ auk lė to jos

da ly ki nė-edu ka ci nė iš vy ka
Kau no me to di nė mo kyk lų bib lio te ki

nin kų ta ry ba, va do vau ja ma vy riau sio sios 
spe cia lis tės Gra ži nos Jab lons kie nės, 
su si ruo šė į Šiau lių kraš tą: ap lan kė Nai
sius – ma žą ją Lie tu vos kul tū ros sos ti nę, 
Šiau lių uni ver si te to bib lio te ką, pa ma tė, 
kaip ku ria mos in for ma ci nės sis te mos, 
ko kia tech ni ka bei tech no lo gi jos nau
do ja mos skait me nin ti ran kraš čius, ko
kie iš skir ti niai do ku men tai bei daik tai 
sau go mi bib lio te kos ir dr. Jo no Šliū po 
ar chy vuo se. Taip pat už su ko me į Cen tų 
kam ba rį – Lie tu vos vals ty bi nei va liu tai 
skir tą ne ofi cia lų pa min klą. Gro žė jo mės 
lie tu viš kais cen tais ap kli juo tais bal dais, 
kam ba rio sie no mis ir lu bo mis.

Ši iš vy ka mus įkvėpė ir su tei kė kū ry
bi nio po lė kio.

PalmyraŠVAIKAUSKIENĖ
Kau no Jo no ir Pet ro Vi lei šių mo kyk los-dau gia funk cio 

cen tro bib lio te kos-in for ma ci nio cen tro ve dė ja

Ben dra dar bia vi mas su šei ma – 
sėk min go ug dy mo ga ran tas

Su tar tą die ną iš si ruo šė me į ke lio nę. At vy kę į Vil nių, ap
žiū rė jo me ge le žin ke lio sto ty je sto vin čius trau ki nius, per
si py nu sius bei į skir tin gas pu ses be si drie kian čius bė gius 
ir pa trau kė me į Ge le žin ke lio mu zie jų, kur jau mū sų lau kė 
gi das. Žai dė me sma gų mu zi ki nį žai di mą „Trau ki nys“ – 
tu rė jo me ga li my bę pa žin ti mu zie jų, pa ma tyti au ten tiš kų 
eks po na tų ir mo de lių. Ma ke tų sa lė je ap žiū rė jo me žais
min gai rie dan čius trau ki nu kus, ku rie ug dy ti niams su tei kė 
daug džiaugs mo. Skam bant links mai dai ne lei „Tu tu tu, 
tu tu tu – mes va žiuo jam trau ki niu!“, vai kai su si pa ži no 
su Lie tu vos ge le žin ke lio is to ri ja. Ge le žin ke lio mu zie jus 
pa li ko ne iš dil do mą įspū dį!

RasaSIMONAVIČIENĖ
Kė dai nių l.-d. „Pa sa ka“ auk lė to ja me to di nin kė

Vi są straips nį skai ty ki te – www.sac.smm.lt.
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