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Lituanistinės mokyklos jau veikia visuose pasaulio žemynuose. Jų atstovus Švietimo ir mokslo ministerija sukvietė į seminarą Nidoje. Apie tai rašysime rugsėjį

Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos šimtukininkė Eimantė Survilaitė viena iš 110 gabiausių ir sėkmingiausių būrio, 
su švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene ir Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi
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Gerbiami mokytojai, tėvai, 
mieli mokiniai, studentai, 
šventiškai, kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis pasitin-

kame naujus mokslo metus. Linkiu, kad Jūsų smalsumas, 
naujų žinių troškimas, kibirkščiuojanti jaunatviška energija 
neblėstų visus metus, o sėkmingai įveikti iššūkiai įkvėptų 
siekti naujų viršūnių. 

Mieli mūsų šaunūs, darbštūs, profesionalūs mokytojai! 
Jūsų rami išmintis, savo dalyko išmanymas ir kantrus atsi-
davimas darbui, sugebėjimas kasdienybę priimti kūrybiškai, 
geranoriškas požiūris brandina jauno žmogaus protą, drąsina 
širdį. Nesustokite, siekite naujų profesinių žinių, naujos 
patirties, kūrybiškai priimkite svarbius šių dienų visuomenės 
iššūkius. Jaunam žmogui Jūs esate pavyzdys ir autoritetas, 
kartais – visam gyvenimui. Kantrybės Jums, ištvermės, 
kuo daugiau džiaugsmu tviskančių, pakylėjančių akimirkų, 
suteikiančių jėgų, įprasminančių mūsų profesiją. 

Nuoširdžiai noriu pakviesti mokinių tėvus intensyviau 
įsitraukti į mokyklos gyvenimą. Kurkime savo svajonių 
mokyklą veikdami išvien dėl bendro tikslo. Tebūna tai 
palanki ir suteikianti impulsų tobulėti erdvė visiems 
bendruomenės nariams.

Kiekvieni mokslo metai – tai nauja knyga, kurią 
rašome visi kartu. Tegul pirmasis jos puslapis būna 
džiaugsmingas, o visi metai – kupini gyvybės ir  
veržlaus kūrybiškumo. 

Švietimo ir mokslo ministrė 
Audronė Pitrėnienė
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Prieš kas me ti nę Sa vi val dy bių švie ti
mo sky rių ve dė jų rug pjū čio kon fe ren ci ją 
kal bi na me švie ti mo ir moks lo mi nist rę 
Aud ro nę Pit rė nie nę. Klau sia me apie 
svar biau sius dar bus ben dra ja me ug dy me 
šiais moks lo me tais.

Ga lė čiau įvar din ti du pa grin di nius 
dar bus: pa si reng ti ir pra dė ti nau ją jį fi-
nan sa vi mo mo de lio pi lo ti nį pro jek tą nuo 
at ei nan čių me tų sau sio pir mos die nos, taip 
pat spręs ti mo ki nių ug dy mo(si) ko ky bės 
ge ri ni mo klau si mus. Tai la bai svar būs da-
ly kai. Jie ap rė pia ir pa mo ką, ir mo ky to jo 
dar bą, ir vi są ug dy mo pro ce są. Čia tu ri me 
gal vo ti ir apie mo ki nių pa sie ki mus, ir 
apie mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mą, 
jų ren gi mą, ir apie va do vų ates ta ci ją. Tu-
rė si me dirb ti prie ne for ma lio jo ug dy mo 
krep še lio die gi mo, su pre ven ci nė mis bei 
ga bių jų vai kų at pa ži ni mo ir ug dy mo pro-
gra mo mis ir t. t.

Lie pos pa bai go je Val do vų rū muo se 
vy ko įkve pian tis ren gi nys. Šie met pa-
svei ki no me 110 abi tu rien tų šim tu ki-
nin kų, ku rie 3 ar dau giau vals ty bi nių 
bran dos eg za mi nų iš lai kė su rink da mi 
mak si ma lų ba lų kie kį. 27 abi tu rien-
tai bran dos eg za mi nų se si ją už bai gė 
su rin kę 4 šim to ba lų įver ti ni mus, tri-
mis šim tu kais sa vo bran dos ates ta tą 
pa puo šė 76 abi tu rien tai. Pa si gir ti 4 
šim tu kais ga li ne tik mo ki niai iš di-
džių jų ša lies mies tų mo kyk lų, bet ir 
pe ri fe ri jos. Ir šie met jų, abi tu rien tų 
šim tu ki nin kų, yra dau giau nei per nai. 
Mes tu ri me ta len tin gų vai kų. Tik gal 
ne pa kan ka mai ski ria me jiems dė-
me sio. To dėl da bar gal vo ja me apie 
ga bių jų vai kų at pa ži ni mo ir dar bo 
su jais pro gra mą. Šie met tam skir ta 
0,5 mln. eu rų iš vals ty bės biu dže to 
lė šų ir pla nuo ja ma iš ES Struk tū ri nių 
fon dų (SF) – 6,4 mln. eu rų. Mū sų 
ma žai vals ty bei tai yra di de li pi ni gai.

Nukelta į 4 p.

Lai ko ma žai, 
o dar bų – 
daug

Ministrėsįžvalgos

Tu ri me da ry ti vis ką, kad at ei ty je 
pa ge rė tų mū sų mo ki nių pa sie ki mai, 
o kar tu – ir tarp tau ti nių ty ri mų re zul-
ta tai. Bet kur ga lė tų bū ti ta pro ver žio 
li ni ja? Gal pra dė ki me nuo pa pras-
čiau sių da ly kų: te bū nie kiek vie na 
pa mo ka – šven tas rei ka las. Ir ji ne-
bū ti nai tu ri vyk ti kla sė je. Pa mo kos 
ga li persikelti ir į ki tas ap lin kas, pvz., 
mu zie jų, gam tą, bib lio te ką. Svar būs 
įvai rūs mo ky mo me to dai – pra de dant 
nuo kiek vie no vai ko in di vi du a lios 
pa žan gos. Tai – pa grin dų pa grin das 
ug dy mo pro ce se.

Rei kė tų at kreip ti dė me sį į tuos, 
ku rie tu ri ypa tin gų, spe cia lių jų ug-
dy mo si po rei kių. Vai kai, tu rin tys 
el ge sio ir emo ci jų su tri ki mų ar ba ki-
to kių ne ga lių, pa ti rian tys mo ky mo si 
sun ku mų, mo ko si kar tu su ben dra am-
žiais ben dro sio se kla sė se, bet tu ri me 
pri pa žin ti, kad čia tu ri me pro ble mų. 
Mums trūks ta mo ky to jų pa dė jė jų, 
psi cho lo gų ir ki tų švie ti mo pa gal bos 
spe cia lis tų, bet ti kiu, kad ir čia pa-
vyks pa siek ti tam tik rų pa si kei ti mų,  
ge ri nant mo ky mo ir mo ky mo si są-
ly gas.

Kas nu veik ta ir kas pla nuo ja ma spren džiant 
itin ak tu a lias ša ly je so cia li za ci jos pro ble mas? 

Dar bo gru pė, ku rią su da rė Švie ti mo 
ir moks lo, Svei ka tos ap sau gos, So cia-
li nės ap sau gos ir dar bo, Vi daus rei ka lų, 
Tei sin gu mo mi nis te ri jų, Pre zi den tū ros, 
Sa vi val dy bių aso cia ci jos at sto vai ir Vai ko 
tei sių ap sau gos kon tro lie rė, pa ren gė Kom
plek siš kai tei kia mos pa gal bos spe cia

liojougdymomokyklų-centrųirvaikų
socializacijos centrų veiklos kokybės
gerinimo2015–2017m.tarpinstitucinį
veiksmųplaną. Lie pą pra si dė jo de ri ni mo 
pro ce sas. Šia me pla ne nau ja yra tai, jog 
įtei si na ma kom plek si nės pa gal bos vai kui 
ke tu rių ly gių sis te ma, ne kei čiant jo gy ve-
na mo sios ap lin kos. Nu ma ty ta dau gy bė 
prie mo nių, kaip tai tu ri vyk ti. Sa vi val-
dy bė se pri va lo at si ras ti tar pins ti tu ci nio 
ben dra dar bia vi mo ko or di na to riai. Rei kia 
su griež tin ti vai ko vi du ti nės prie žiū ros 
prie mo nių sky ri mo pa grin dus. Pa ste bė ta, 
kad vai kas nu krei pia mas į vi du ti nės so cia-
li za ci jos cen trus ne iš nau do jus vi sų ga li mų 
prie mo nių mo kyk lo se, sa vi val dy bė se. Tai 
da ry ti rei kė tų tik kraš tu ti niu at ve ju. Pla ne 
ap ra šy ta, kaip tu rė tų at ro dy ti šie cen trai, 
kaip juo se tu rė tų keis tis dar bas su vai kais. 
Vie to je da bar ti nio Švėkš nos so cia li za ci jos 
cen tro pla nuo ja ma pa sta ty ti nau ją Kau ne. 
Su ra do me že mės skly pą sta ty boms. Cen-
tras bus vi siš kai ki toks, jį su da rys at ski ri 
na me liai – kad vai kai gy ven tų kaip na-
muo se, o ne kaip ben dra bu ty je. Taip ga lė tų 
for muo tis pir mi niai įgū džiai, bū tų at lie-
ka mos el ge sio ko rek ci jos. Per šią va sa rą 
esa me la bai daug pa da rę ir ti kiuo si, jog 
mums pa si seks. Švėkš nos cen tre šie met 
dar liks 35 vai kai, o vė liau jis taps me to di-
niu cen tru. Čia ga lės at vyk ti kon sul tuo tis ir 
ap si gy ven ti šei mos. Cen tre esa ma įvai rių 
pui kių re a bi li ta ci jos prie mo nių, to dėl svar-
bu, kad vai kai ir tė vai ga lė tų ir pail sė ti, ir 
pa si mo ky ti drau ge gy ven ti. Yra nu ma ty ti 
vi si veiks mai. Dir ba me ir ti ki mės, kad iki 
nau jų jų me tų ge ro kai pa ju dė si me pir myn.

So cia li za ci jos cen trams mo der ni zuo ti 
yra nu ma to mi 6 mln. eu rų ES struk tū ri nių 
fon dų lė šų. 
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Šie dar bai ne vie nam tri mest rui. O pa tys ar
ti miau si?

Vie nas jų – pa nai kin ti mo ky to jų pra-
lei džia mas pa mo kas (pro ble mą ke lia tė-
vai). Mo ky to jų, iš vyks tan čių sta žuo tis ar 
pa dir bė ti, kad ir mo kyk los la bui, nie kas 
ne va duo ja. To dėl moks lo me tus pra dė si me 
su šū kiu – nė vie nos pra leis tos pa mo kos. 
Kaip mes ga li me kal bė ti apie mo ki nių 
lan ko mu mą, jei gu pa mo kas pra lei di nė ja 
mo ky to jai! Iš si aiš ki no me, kad mo kyk lų 
va do vai iki šiol ne tu rė jo fi nan si nių ga li-
my bių sam dy ti va duo jan čių mo ky to jų. 
Lan ky da ma mo kyk las aš kal bu, kad kiek-
vie na pa mo ka yra ug dy mo sėk mės da le lė. 
Bet jei gu mo kyk los va do vai ne pa si nau dos 
tais sver tais, ku riuos mes jiems su tei kia-
me, re zul ta tai ne bus pa siek ti. Kal ba mės, 
ta ry tum su si ta ria me. At ro do, kad tai – nė 
vie nos pra leis tos pa mo kos – ga li at si ras ti ir 
mo kyk lų pri ori te tuo se. Ma nau, jog ru dens 
se si jo je apie tai dar kal bė si me.

So cia li za ci jos pro gra mas jau pra dė jo-
me va sa rą. La bai svar bu, kad į mo kyk las 
grįž tų nau jai at gai vin ta pi lie tiš ku mo ug dy-
mo pro gra ma. Jai pla nuo ja ma skir ti apie 
0,5 mln. eu rų.

Su lau kia me daug skun dų dėl pa ty čių. 
Ta čiau įsi gi li nus, si tu a ci ja ne at ro do be-
vil tiš ka. Apie 90 proc. mo kyk lų da ly vau ja 
įvai rio se pre ven ci nė se pro gra mo se, o jų 
yra apie pen kias de šimt. Bet gal vo ja me, 
kad ir čia rei ka lin gas pa stip ri ni mas, pro-
gra mos tu ri bū ti ak re di tuo ja mos. Pre ven-
ci ja yra svar bi sie kiant už tik rin ti mo ki nių 
sau gu mą mo kyk lo je.

Kaip su pra to te, kad dar ne me tas pri va lo ma
jam prieš mo kyk li niam ug dy mui nuo šių me tų 
rug sė jo pir mo sios?

Į ši tą trau ki nį įšo kau jam jau pa ju dė jus. 
Aš bu vau lin ku si, kad pra dė tu me nuo šio 
rug sė jo. Juk virš 90 proc. še šia me čių jau 
lan ko prieš mo kyk li nio ug dy mo gru pes. 
Ma niau, kad tai ne bus ne pa ke lia ma naš-
ta sa vi val dy bėms. Juk mo kyk lų ma žė ja, 
o pa tal pų yra, tik rei kia jas pri tai ky ti. 
Bet pa si ro do, kad net treč da lis sa vi val-
dy bių yra ne pa si ruo šu sios, taip pat dėl 
prieš mo kyk li nio ug dy mo įtei si ni mo nuo 

2015 m. prieš ta ra vo Lie tu vos sa vi val dy-
bių aso cia ci ja. Sa vi val dy bėms pa tiks li nus 
duo me nis pa aiš kė jo, kad trūks ta maž daug 
40–60 prieš mo kyk li nio ug dy mo pe da-
go gų ir be veik 200 švie ti mo pa gal bos 
spe cia lis tų. Tai yra duo me nys, ku riais 
mes va do vau ja mės. Ne ti kė ti ne ga li. Tik 
šiuo at ve ju aš nie ko ne at šau kiau. Pra dė ti 
tu ri me vi siš kai pa si ren gę. Yra nu ma ty tos 
pa pil do mos ES Struk tū ri nių fon dų lė šos 
edu ka ci nių erd vių mo der ni za vi mui, kla sių 
pri tai ky mui prieš mo kyk li niam ug dy mui, 
me to di nių prie mo nių įsi gi ji mui. Taip pat 
pra tęs tos mo kyk li nių au to bu sų įsi gi ji mo, 
pe da go gų per kva li fi ka vi mo pro gra mos. 
Ir čia gal būt mums pa vyk tų ap gal vo ti 
psi cho lo gų, lo go pe dų ir ki tų švie ti mo 
pa gal bos spe cia lis tų, ku rių vis dar la bai 
stin ga, pro ble mos spren di mą. Iš kur bū tų 
ga li ma gau ti lė šų švie ti mo pa gal bos spe-
cia lis tų fi nan sa vi mui, pa ro dys nau jo jo ES 
SF eta po pro jek tai, veik los bei prie mo nės, 
kla sės krep še lio mo de lis. Pla nuo ja ma skir-
ti 20 proc. dau giau lė šų šiai sri čiai. Iš ban dę 
me to di ką pen kio se pi lo ti nė se sa vi val dy bė-
se pa ma ty si me, kiek tai pa ge rins švie ti mo 
pa gal bos spe cia lis tų si tu a ci ją.

Kal ba me apie mo ky to jus. Ko jiems ti kė tis šiais 
moks lo me tais?

Kal bė da mi apie mo ky to jus, mes gal-
vo ja me, jog rei kė tų per žiū rė ti ates ta ci jos 
da ly kus. Sis te ma lyg ir su vei kė. Šie met 
bus ates tuo ti prak tiš kai vi si mo ky to jai. 
Vie ni ta po me to di nin kais, ki ti – eks per tais, 
tre ti – vy res niai siais mo ky to jais. O kas 
to liau? Da bar pri va lo me gal vo ti apie tai, 
kaip pa nau do ti mo ky to jų eks per tų pa tir tį, 
ge bė ji mus, kaip su teik ti jiems ga li my bę 
pa ro dy ti sa ve. Gal būt jie tu ri tap ti jau nų jų 
mo ky to jų men to riais? Čia ir gi dar tu ri me 
pa dir bė ti. Kal bė jau si su spe cia lis tais, pla-
nuo ju per žiū rė tus bei pa pil dy tus mo ky to jų 
ir pa gal bos mo ki niui spe cia lis tų ates ta ci jos 
nuo sta tus pa teik ti vi suo me nės svars ty mui 
lap kri čio mė ne sį.

Ki tas iš šū kis – sens tan ti mū sų mo ky-
to jų ben druo me nė. Be veik pu sės da bar 
dir ban čių mo ky to jų am žius – pen kias-
de šimt ir dau giau. Tu ri me fon dą, ku riam 
skir ta 1,5 mln. eu rų, kad mo ky to jas sen-
jo ras oriai ga lė tų pa si trauk ti iš mo kyk los. 

Pir mie ji at si lie pė 900 mo ky to jų, už lei dę 
vie tą jau nie siems ko le goms. Ki tais me tais 
tę si me šią pro gra mą. Mo ki niai tu ri aug ti 
na tū ra lio je ap lin ko je, mo kyk lo je tu ri bū ti 
ir pa tir tis, ir jau nys tė, ir įvai ro vė. To dėl ir 
mo ky to jų vy rų jo je tu ri at si ras ti dau giau.

Bet ši pro ble ma, ko ge ro, spren džia ma sun
kiau siai?

Ją taip pat ga li ma iš spręs ti. Jei gu bū tų 
pa siū ly tas so li dus at ly gi ni mas ir vy rai 
pa ma ty tų, kad jie ga li iš lai ky ti šei mą 
dirb da mi mo ky to jais, tuo met švie ti mo 
sis te mo je jų tik rai at si ras tų dau giau. Pla-
nuo ja me, ta ria mės.

Šiuo me tu vyks ta de ry bos dėl mo ky to-
jų at ly gi ni mo pa di di ni mo 5 proc. Tu rė tų 
kil ti at ly gi ni mai ir iki mo kyk li nių ug dy mo 
įstai gų va do vams. De ry bos dar ne si bai gė, 
to dėl da bar ne ga liu pa sa ky ti, ar gau si me 
pi ni gų tiek, kiek mums rei kia. O rei kia 
šiek tiek dau giau nei 18 mln. eu rų. Jei 
ne pa vyk tų 5 proc., tai nors dviem, bet 
au gi mas tu ri bū ti.

Kal ban tis su tė vais, mo ky to jais, 
mo kyk lų va do vais, ryš kė ja dar vie nas 
iš šū kis – švie ti mo pa da li niai sa vi-
val dy bė se at ro do pra ra dę sa vo vie tą. 
Švie ti mo cen trų ak tu a lu mas taip pat 
yra kri tęs, sa ky čiau, pra ra dęs sa vo 
įta ką. To dėl per li ku sį ka den ci jos lai-
ką no rė čiau spė ti su stip rin ti švie ti mo 
cen trų vaid me nį, per žiū rė ti švie ti-
mo prie žiū ros sis te mos per tvar ką. 
Mo kyk loms rei ka lin ga ir prie žiū ra, 
ir pa gal ba. O da bar yra taip: iš orės 
au di tas „at ei na ir pra ei na“ (kas 7, kas  
10 me tų), o vi daus – at lie ka pa čios 
mo kyk los. Au di to iš va do se nu ro-
do mos sil pno sios mo kyk los pu sės. 
O kas iš to? Jei gu sil pny bių yra, 
va di na si, mo kyk la pa ti su jo mis 
nesu si tvar kė. Mo kyk lai pri va lo kas 
nors pa dė ti. Gal jai rei kia fi nan si nių 
ar žmo giš kų jų re sur sų? Gal rei kia 
kel ti per so na lo kva li fi ka ci ją? Aš gal-
vo ju, kad vi sa prie žiū ros ir pa gal bos 
mo kyk lai sis te ma tu ri bū ti per žiū rė ta 
ir pri va lo at si ras ti ki tas lyg muo su 
pa gal bos ele men tais. Iš si aiš ki na me, 
ko rei kia, ir pa de da me. Ste bė se nos 
me cha niz mas tu ri veik ti. Tu ri at si ras ti 
ben dra sis te ma.

Jei gu jau be veik vie nin gai pri pa žįs ta ma, kad 
sėk min gas mo kyk los va do vas daug le mia mo ki
nių mo ky mo si sėk mę, tai jų sky ri mo tvar ka taip 
pat yra ne abe jo ti nai reikš min ga. Kas tu rė tų 
įvyk ti ne tru kus pra si dė sian čiais moks lo me tais 
šio je plot mė je?

Ne pa sa ky čiau, kad mo kyk lų va do vų 
pri ėmi mo tvar ka da bar yra la bai ge ra. 
To bu lu mui ri bų nė ra, bet pa da ry ta ne ma-
žai. Ali nan čią 8 va lan dų kom pe ten ci jų 
ver ti ni mo tvar ką, ga lio ju sią nuo 2012 m. 

Lai ko ma žai, o dar bų – daug
Atkelta iš 3 p. 

Šiuo me tu vyks ta de ry bos dėl mo ky to jų at ly gi ni mo 
pa di di ni mo 5 proc. Tu rė tų kil ti at ly gi ni mai ir iki mo

kyk li nių ug dy mo įstai gų va do vams. De ry bos dar 
ne si bai gė, to dėl da bar ne ga liu pa sa ky ti, ar gau si me 

pi ni gų tiek, kiek mums rei kia. O rei kia šiek tiek 
dau giau nei 18 mln. eu rų. 
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lie pos, su trum pi no me per pu sę (nei vie nos 
ki tos pa rei gy bės sri ty je dir ban čių as me nų 
kom pe ten ci jų ver ti ni mas nė ra toks ali nan-
čiai il gas pro ce sas). Kas ga li at lai ky ti to kį 
krū vį? Aš tuo nios va lan dos įtam pos be 
per trau kų, bet net ne tai svar biau sia. To je 
tvar ko je bu vo ne ra cio na lių da ly kų ir aš 
džiau giuo si, kad jie pa nai kin ti. Ne sa kau, 
kad sis te ma bu vo su kur ta iš pik tos va lios, 
žmo gui bū din ga klys ti...

Da bar da lį kom pe ten ci jų ver tins psi cho-
lo gai agen tū ro je, da lis per eis į sa vi val dy-
bės ko mi si jos ži nią. Ten bus ver ti na ma 
pa gal at sa ky mus į klau si mus, dia lo gą. 
Gal būt ir pa gal pro gra mi nes bū si mų kan-
di da tų nuo sta tas. Tai jau pa sie ki mas. 
Bet di džiau sias pa sie ki mas – me džia gos 
ar chy va vi mas. Pa gal bu vu sią tvar ką dėl 
ne kau pia mo ar chy vo ne bu vo ga li my bės 
pa teik ti ape lia ci ją. Žmo gus su ži no da vo 
sa vo re zul ta tus tik po vi so pro ce so me-
džia gos su nai ki ni mo. Čia yra es mių es mė, 
kad žmo gus ga lė tų pa si žiū rė ti, pa si tik rin ti, 
jei jau čia si įver tin tas že miau. Taip nie kas 
ne si jaus ap gau tas, ne liks nuos kau dų. Nuo 
šiol kom pe ten ci jų ver ti ni mo įra šai bus 
sau go mi. Pir mi žings niai jau pa da ry ti ir 
be lie ka pa si žiū rė ti, kaip tai vei kia, o po to 
gal būt, jei pa ma ty si me ko kias blo gy bes, 
tai sy si me. Kal bė siuo si su kan di da tais, 
ku rie pir mie ji ją iš ban dys. Ma ty si me, kas 
blo gai. Do ku men tai tam ir yra, kad juos 
bū tų ga li ma keis ti.

Ne for ma lu sis ug dy mas. Pir mą kar tą po ne
pri klau so my bės at kū ri mo bu vo nu ma ty tos ES ir 
vals ty bės bei sa vi val dy bių biu dže tų lė šos me no 
mo kyk loms, ne for ma lio jo ug dy mo erd vėms 
re no vuo ti, vai kų va sa ros sto vyk loms, so cia li za
ci jos cen trams tvar ky ti. Ko kie ar ti miau si dar bai?

Nuo spa lio pir mos pra de da me skir ti 
lė šas ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra-
moms įgy ven din ti. Tam esa me pa si ren gę, 
su lau kė me Vy riau sy bės pri ta ri mo. Šiems 
me tams pa skir tas 3,24 mln. eu rų fi nan sa-
vi mas. Kal bant apie at ei nan čius – pla nuo-
ja ma apie 10 mln. eu rų. Sa vi val dy bė se tai 
ap tar ta, ta čiau joms rei kia pa si ruoš ti. Va-
do vau da ma si švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
įsa ky mu patvirtintu ap ra šu, kiek vie na 
sa vi val dy bė tu ri pa tvir tin ti ne for ma lio jo 
vai kų švie ti mo lė šų sky ri mo ir nau do ji-
mo tvar ką bei pa skelb ti kvie ti mą teik ti 
pro gra mas.

Ne for ma lio jo švie ti mo pro gra mas teik ti 

ga lės ne tik mo ky to jai, bet ir me ni nin kai, 
kul tū ros dar buo to jai, tau to dai li nin kai ir 
ki ti. Nors pa gal švie ti mo įsta ty mą mo ky ti 
vai kus ga li tik pe da go gi nį cen zą tu rin tis 
žmo gus, bet ne for ma lia ja me ug dy me 
as me nims, ne tu rin tiems pe da go gi nio 
pa si ren gi mo, su da ro mos są ly gos jį įgy ti. 

Ypač daug at sa ko my bės sa vi val dy bėms 
bus rug sė jį, kai pra si dės pro gra mų re gis- 
t ra vi mas, at ran ka. Be to, rei kės per žiū rė ti 
pro gra mo se da ly vau jan čius mo ki nius, kad 
iš veng tu me dub lia vi mo si ir pi ni gai bū tų 
pa skirs ty ti skaid riai ir tei sin gai. Pa ra šęs 
rei ka lin gą ir ge rą pro gra mą jos au to rius, 
ne svar bu, kad ir ne pe da go gas, pri va lo 
gau ti tei sę ją įgy ven din ti ir į pe da go gi nių 
psi cho lo gi nių ži nių kur są, kad mo kė tų 
dirb ti su vie no kio ar ki to kio am žiaus 
vai kais.

Ne for ma lu sis vai kų švie ti mas yra su de-
da mo ji Lie tu vos švie ti mo sis te mos da lis, 
ku rios pa skir tis – ten kin ti mo ki nių pa ži-
ni mo, ug dy mo si ir sa vi raiš kos po rei kius, 
pa dė ti jiems tap ti ak ty viais vi suo me nės 
na riais. 

Yra nu ma ty ta 16 mln. eu rų iš ES 
Struk tū ri nių fon dų skir ti ne for ma lio jo 
vai kų švie ti mo mo kyk lų at nau ji ni mui, 
edu ka ci nių erd vių tvar ky mui, dau gu ma 
jų pri klau so sa vi val dy bėms.

Šie met spor to aikš ty nams skir ta 1,5 mln.  
eu rų. Pre ven ci nėms pro gra moms – 
84 tūkst. eu rų. Tai nė ra daug, ta čiau si - 
tu a ci ja kei sis ga vus nau jo jo pe ri odo Eu-
ro pos fon dų lė šas.

Tik riau siai, kal bant apie vai kų už im tu mą va
sa rą, de rė tų pri si min ti ki tų ša lių pa tir tis. Ty ri mai 
pa tvir ti na, kad vai kai, tu ri nin gai pra lei džian tys 
va sa ros atos to gas, vy res nė se kla sė se pa sie kia  
ge res nių mo ky mo si re zul ta tų. Tai pa aiš ki na ma 
tuo, kad ug dy mo si pro ce sas šiuo at ve ju ne nu
trūks ta. Koks Jū sų po žiū ris į va sa ros sto vyk las?

Vai kų va sa ros sto vyk los man la bai svar-
bios. Jei gu ne bū čiau tas žmo gus, ku ris yra 
pats dir bęs sto vyk lo se, ren gęs pro gra mas, 
ko ge ro, taip ge rai ne su pras čiau jų svar bos. 
Daž nai sa ko ma: „Na ką, va sa ra gi, tė vai 
ga li dau giau už si im ti.“ Bet vai kų va sa ros 
sto vyk los – ne nu trūks ta mo ug dy mo pro-
ce so tą sa po moks lo me tų. La bai svar bios 
ir die nos sto vyk los, ku rias or ga ni zuo ja 
sa vi val dy bės, mo kyk los ir ne vy riau sy bi-
nės or ga ni za ci jos. Šią va sa rą ap lan kiau 

kai ku rias sto vyk las: Gi ru lių ,,Pa sa ko je“ 
or ga ni zuo tą ne įga lių jų šei mų ir Alan to-
je – trem ti nių pa li kuo nių vai kų. Sto vyk lų 
pras mė di džiu lė, net jei gu tai bū tų tik 
vaikų už im tu mas, kur jie šo ka, dai nuo ja, 
spor tuo ja. Tuo me tu vaikai ug do si, plė to ja 
sa vo pri gim ti nes ga lias, ne be lie ka pro gų 
bas ty tis be tiks lo gat vė mis, nu si kals ti. Šią 
va sa rą sa vi val dy bės 800 sto vyk lų sky rė 
apie 400 tūkst. eu rų (dau gu ma jų – die-
nos). Sa vi val dy bės ne lin ku sios or ga ni zuo-
ti sta cio na rių sto vyk lų, gal būt to dėl, kad 
ne tu ri tam pri tai ky tų pa tal pų. Bet čia aš vėl 
gi ma tau daug ga li my bių, nes sa vi val dy bė-
se tu ri me dau gia funk cių cen trų, pro fe si nių 
mo kyk lų ir ko le gi jų ben dra bu čių. Tu ri me 
už da ry tų mo kyk lų ir net gi re no vuo tų, bet 
už da ry tų. Ne par duo ki me jų, o or ga ni zuo-
ki me už im tu mą va sa rą. Daž niau siai kal-
ba me apie va sa ros sto vyk las, bet dar yra 
ir žie mos atos to gos, juk ga li bū ti žie mos ir 
sa vait ga lių sto vyk los. Ma no te ne at si ras tų 
no rin čių vai kų? Juk kiek yra si tu a ci jų, kai 
šei moms rei kia iš va žiuo ti, o vai kų nė ra 
kur pa lik ti. Ma nau, kad rei kia pa ska tin ti 
sa vi val dy bes ne ap si ri bo ti vien die nos sto-
vyk lo mis. Ti kiu, kad pa ju dė si me ir šio je 
sri ty je. Pra dė ti rei kė tų, ži no ma, nuo mi nis-
te ri jai pri klau san čių mo kyk lų ben dra bu čių 
pa nau do ji mo. Dau gia funk ciai cen trai 
va sa rą tu rė tų dirb ti nuo ry to iki va ka ro, o 
gal net pa ro mis. Šiems me tams iš ŠMM 
biu dže to bu vo skir ta tik rai ne daug – tik 
60 tūkst. eu rų 24 va sa ros sto vyk loms. 
Jo se bu vo už im ti apie 3 tūkst. vai kų. Taip 
pat bu vo pa si rū pin ta 150 už sie nio lie tu vių 
vai kų sto vyk la vi mu Lie tu vo je. Tam skir ta 
be veik 14 tūkst. eu rų. Vy ko pi lie ti nė tau ti-
nė sto vyk la 45 vai kams iš Lie tu vos et ni nių 
že mių ir vai kams iš Uk rai nos.

Iš ES struk tū ri nių fon do lė šų pla nuo ja-
me pa sta ty ti ke le tą nau jų na me lių „Pa sa-
kos“ pa jū rio sto vyk lo je. Esa me nu ma tę 
re no vuo ti ir ki tas VšĮ „Vai kų po il sis“ 
sto vyk la vie tes.

Ger bia ma Mi nist re, bai gia si tre čia sis in ten sy
vaus Jū sų dar bo mė nuo. Gal per šį lai ką at si sklei
dė iki šiol Jums ma žiau pa žįs ta mos si tu a ci jos?  
Ar vis kas yra taip, kaip tu ri bū ti?

Pa ste bė jau, kur sly pi pa grin di nis stab dis 
no rint pri im ti dar bo gru pės, su da ry tos iš 
įvai rių sri čių spe cia lis tų, pa reng tą spren-
di mą. Tai yra de ri ni mai. Jie trun ka ke lis 
mė ne sius. Man tai yra la bai svar bu, nes 
tu riu tik me tus su tru pu čiu. La bai gai la lai-
ko, nes no ri si pa da ry ti daug. Bet jau čiuo si 
ge rai, nes kol kas jau čiu ir su pra ti mą, ir 
pa lai ky mą.

Kal bė jo siZinaRIMGAILIENĖ

Apie švie ti mo ir moks lo mi nist rės A. Pit rė
nie nės įžval gas pro fe si nio mo ky mo sri ty je ir 
aukš ta ja me moks le „Švie ti mo nau jie nos“ ra šys 
ar ti miau siuo se nu me riuo se.

...di džiau sias pa sie ki mas – me džia gos ar chy va vi mas. 
Pa gal bu vu sią tvar ką dėl ne kau pia mo ar chy vo ne bu vo 

ga li my bės pa teik ti ape lia ci ją. Žmo gus su ži no da vo sa vo 
re zul ta tus tik po vi so pro ce so me džia gos su nai ki ni mo. 

Čia yra es mių es mė, kad žmo gus ga lė tų pa si žiū rė ti, 
pa si tik rin ti, jei jau čia si įver tin tas že miau. 
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Šiuo lai ki nės mo kyk los dė me sio cen-
tre – „Z kar tos“ at sto vai. Pa sak moks li nin-
kų, tai – vai kai, įgu dę nau do tis tech no lo gi-
jo mis, hi pe rak ty vūs, ne ga lin tys su si kaup ti 
ties vie na veik la, lais vos as me ny bės, ku rių 
ne įma no ma pri vers ti da ry ti to, ko jie ne-
no ri. Nau ja jai mo ki nių kar tai mo ky tis tu ri 
bū ti įdo mu. Pa žan gios mo kyk los šian dien 
ieš ko at sa ky mų į klau si mus: kaip or ga ni-
zuo ti ug dy mą šiuo lai ki niams vai kams, ko 
rei kia mo kyk lo je, kad mo ky tis jiems bū tų 
įdo mu, kad ge bė tų su ras ti in for ma ci ją ir 
ją pa nau do ti gy ve ni miš ko se si tu a ci jo se?

Pa lan gos pra di nės mo kyk los mo ky to jai 
be di de lių pa stan gų griau na nu si sto vė ju sį 
tra di ci nį mo ky mą: or ga ni zuo ja daž ną pa-
mo kos veik lų kai tą, ku ria mo ki niui po zi ty-
vią, tin ka mą ir mo ty vuo jan čią mo ky mo(si) 
ap klin ką. Pa ste bė jo me, jog kū ry biš kas 
edu ka ci nių ap lin kų kū ri mas pa de da siek ti 
ug dy mo ko ky bės ir ten ki na šiuo lai ki nių 

mo ki nių po rei kius. To dėl no ri me pa si da-
lin ti sa vo at ra di mais kas die nia me dar be.

Mo ky mo(si) ap lin kų kū ri mas mo kyk-
lo je yra su dė tin gas ir dau gia ly pis pro ce-
sas, ypač su si jęs su ma te ria li nių iš tek lių 
sty giu mi. To dėl ne re tai ma no ma, kad už 
edu ka ci nių ap lin kų kū ri mą pir miau sia 
yra at sa kin ga mo kyk los ad mi nist ra ci ja. 
Sa vo ge rą ja pa tir ti mi lai ko me tai, kad į šį 
di na miš ką pro ce są pa vyks ta įtrauk ti vis 
dau giau mo kyk los ben druo me nės na rių – 
mo ky to jus, ne pe da go gi nius dar buo to jus, 
mo ki nius ir jų tė vus. Di die ji po ky čiai 
pra si dė jo vos prieš po rą me tų...

AT nAu ji nA mOs eDu kA ci nės 
erD vės

Edu ka ci nių erd vių kū ri mui pa lan kus 
ne stan dar ti nio ti po, le go prin ci pu su-
konst ruo tas, iš skir ti nio di zai no Pa lan gos 

pra di nės mo kyk los pa sta tas su ob ser va-
to ri ja. Mo kyk lo je (nuo 1995 m.) kla sės 
tu ri pa va di ni mus: „Auš ros“, „Ąžuo liu kų“, 
„Sau lės“, „Ši lo“, „La še lių“, „Šal ti nio“, 
„Gin ta rė lių“, „Var pe lių“. Spe cia li zuo ti 
an glų kal bos, mu zi kos, so cia li nio pe da-
go go ka bi ne tai, „Vil ties“ kla sė je so cia li nis 
pe da go gas, lo go pe das mo ki niams tei kia 
švie ti mo pa gal bą. 

Jau kios ne di de lės kla sės ir erd vūs ko ri-
do riai, pa si tel kus fan ta zi ją ir „at ei ties mo-
kyk los kon cep ci ją“ (http://fcl.eun.org/),  
pa laips niui per tvar ko mi. Su da ry ta vi zu a-
li za ci jos dar bo gru pė, ku ri rū pi na si in for-
ma ci nių sten dų at nau ji ni mu, es te tiš kos, 
mo kyk los ak tu a li jas at spin din čios ap lin-
kos kū ri mu. Pra di nių kla sių mo ky to jai 
taip pat no riai ima si mo ky mo(si) ap lin kų 
kū rė jo vaid mens, į šį pro ce są įtrauk da mi 
mo ki nius ir jų tė ve lius. Pa vyz džiui, „Gin-
ta rė lių“ kla sė iš si ski ria es te tiš ku mu, nes 

At krei piau dė me sį į „Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci jos pra šy mą 
pa ra šy ti apie ei li nės mo kyk los kas die ny bę. Ug dy mo ko ky bės 
Pa lan gos pra di nė mo kyk la sie kia at nau jin da ma edu ka ci nes 
erd ves. Mū sų mo kyk la nė ra re no vuo ta, bet ji sa vaip mo der ni...

Iš skir ti nis „Gintarėlių“ kla sės 
ele men tas – iš mar gin tos 
ri ti ni nės užuo lai dos

Sveikatingumo pertraukų 
savaitė

sėk min ga 
eduk aci nių ap lin kų 

kū ri mo pa tir tis

sėk min ga 
eduk aci nių ap lin kų 

kū ri mo pa tir tis
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tė vai at li ko ka pi ta li nį ka bi ne to re mon tą, 
įren gė sta cio na rų pro jek to rių, de ko ra vo 
du ris. Iš skir ti nis šios kla sės ele men tas – 
lan gus nuo tie sio gi nių sau lės spin du lių 
sau gan čios ri ti ni nės užuo lai dos, iš mar-
gin tos lie tu vių kal bos gra ma ti kos, ma te-
ma ti kos, pa sau lio pa ži ni mo tai syk lė mis, 
nuo tai kin gais pie ši niais. Pra di nio ug dy mo 
mo ky to ja me to di nin kė Kris ti na Jo cie nė 
džiau gia si sėk min gai įgy ven di nu si idė ją 
vi zu a li zuo ti ka bi ne tą, pri tai ky ti jį mo ki nių 
po rei kiams. Mo ky to ja pa ste bi, jog per-
teik da ma pa mo kos in for ma ci ją vaiz dais 
ir ani ma ci ja, mo ky mo(si) pro ce są pa da ro 
šiuo lai kiš ką, di na miš ką, pa trauk lų.

Pra di nu kai mo ko si ne tik kla sė se, prak-
ti nių įgū džių jie įgy ja bib lio te ko je, val-
gyk lo je, IKT kla sė je. Įpras tai in teg ruo tos 
pa mo kos, pro jek ti nės veik los, tra di ci niai 
ren gi niai (Te at ro, Svei ka tin gu mo per-
trau kų, To le ran ci jos sa vai tė, Tarp tau ti nė 
mu zi kos die na, Ka ziu ko mu gė, Pas ku ti nio 
skam bu čio šven tė ir kt.) vyks ta mo kyk los 
ko ri do riuo se, ves ti biu ly je.

Per per trau kas mo ki niai ga li rink tis – ra-
miai sė dė ti po il sio zo no se ar ba žais ti sta lo 
žai di mus so cia li nio pe da go go ka bi ne te. 
Ak ty viau pa ju dė ti mo ki niai ga li gry na me 
ore, nau jai įreng to je vai kų žai di mų aikš-
te lė je mo kyk los kie me. 

Die giA mOs Tech nO lO gi jOs

2014 m. mo kyk lo je pra dė tas kryp tin gas 
tech no lo gi jų die gi mas: vi sa me pa sta te 
iš plė to tas švie so lai dis in ter ne tas, pe da go-
gai ap rū pin ti kom piu te riais, mu zi ki niais 
cen trais, gro tu vais. Įdie gus elek tro ni nį 
die ny ną pa siek ta, kad Ta Mo in for ma ci ne 
sis te ma nau do ja si 100 proc. mo ky to jų 
ir 97,7 proc. tė vų. Įreng tas in for ma ci nių 
ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų ka bi ne tas, 
ku ria me yra Pro met he an in te rak ty vi len-
ta su pro jek to riu mi, 1 sta cio na rus ir 5 
plan še ti niai kom piu te riai, vei kia be vie lis 
Wi Fi ry šys. Mo kyk lo je mo ky mo ir dar-
bo reik mėms nau do ja ma 10 sta cio na rių 

pro jek to rių, 70 pro cen tų vi sų mo ky to jų 
kas dien tai ko tech no lo gi jo mis pa rem tą 
mo ky mą. Pa mo ko se jie nau do ja lei dyk los 
„Švie sa“ in te rak ty vi ą sias lie tu vių kal bos, 
ma te ma ti kos, pa sau lio pa ži ni mo, an glų 
kal bos pa mo kas, skait me ni nę mo ky mo 
prie mo nę „Iš ma nie ji ro bo tai“, ki tus in ter-
ne ti nius iš tek lius.

Aki vaiz džiai ak ty ves nė me to di nės 
gru pės veik la, ge ro sios pa tir ties sklai-
da – pra di nių kla sių mo ky to jai pa tys ku ria 
skait me ni nes mo ky mo prie mo nes, jo mis 
da li na si su ko le go mis. Me to di nė ta ry ba 
pa tvir ti no: mo ky mo prie mo nę „Rai dės – 
kry žia žo džiai“, edu ka ci nį žai di mą „Pi lies 
gy ny ba“, pro jek tą „Is to ri niai lai ko tar piai“, 
in teg ruo tą ma te ma ti kos ir an glų pa mo ką 
„Šva ri Lie tu va – gra ži Lie tu va“, in teg-
ruo tą veik lą „Mes Eu ro po je“, iš plės ti nius 
pa mo kų pla nus „Ast ri da Lind gren ir jos 
kū ry ba“ ir kt.

Pra ėju siais moks lo me tais mo ky to jai, 
tai ky da mi IKT, pra ve dė dau giau nei 300 
pa mo kų. Jie ir to liau pla nuo ja tiks lin gą 
tech no lo gi jų nau do ji mą ug dy mo pro ce se. 

PA mO kAs ve DA Tė ve liAi

Mo ki nių tė ve liai no riai pri si de da prie 
ne tra di ci nių pa mo kų, edu ka ci nių už si ė mi-
mų, su si ti ki mų, iš vy kų į įžy mias vie to ves, 
tė vų dar bo vie tes ir kt. or ga ni za vi mo. Jie 
daž nai lan ko si mo kyk lo je, puo šia kla ses, 
do mi si vai kų veik la ir ly di juos pa si vaikš-
čio ji mų me tu, pa de da įsi gy ti rei ka lin gų 
mo ky mo prie mo nių ir kt. Tė vų ko mi te tas 
rū pi na si mo kyk los ma te ria li nės ba zės 
ge ri ni mu, ieš ko pa pil do mų lė šų, pa de da 
spręs ti ūki nius ir fi nan si nius klau si mus.

Ant ros „Auš ros“ kla sės tė ve liai (Gab-
rie liaus, Emi lio, Elo no ma mos, Il zės 
tė tis ir kt.) pa siū lė gra žią tra di ci ją mo-
kyk lo je – sa va no riš ką pa mo kų ve di mą. 
Vai kams pa tin ka, kai pa mo ko se sa vo pa tir-
ti mi da li na si su au gu sie ji. „Auš ros“ kla sės 
pra di nio ug dy mo mo ky to ja me to di nin kė 
Li ja na Kra pi kie nė dė ko da ma už nuo šir dų 

ben dra dar bia vi mą džiau gia si, jog veik la, 
ku rio je kar tu su vai kais da ly vau ja ir jų 
tė ve liai, vi sus su ar ti na ir džiu gi na. Gra ži 
tė vų sa va no rys tės ini cia ty va pa ska ti no ir 
ki tus: 2014–2015 m. m. mo ki nių tė vai, 
se ne liai pra ve dė dau giau nei 30 pa mo kų 
įvai riau sio mis te mo mis: „Nau din go sios 
iš ka se nos“, „Ug ni kal niai“, „Ma no kny ga“, 
„Ju de sys“, „Už ga vė nių kau kės“, „Lie tu va, 
tė vy ne mū sų“ ir kt. Lan ky da mi žy mias 
kraš to vie tas vai kai kar tu su tė ve liais pa-
ty rė daug gra žių aki mir kų, įgy tas ži nias 
tai kė gy ve ni miš ko se si tu a ci jo se. Ver ti na-
me, jog mo ky to jai sten gia si ug dy ti vai kų 
smal su mą, ty ri nė ji mą mo ky da mi juos 
už mo kyk los ri bų. Šiais moks lo me tais 
mo ky to jai suor ga ni za vo net 84 iš vy kas 
ir eks kur si jas.

mO ky mO(si) ne TrA Di ci nė se 
eDu kA ci nė se AP lin kO se 

Pri vA lu mAi

Pa ste bi me, kad mo ky to jas, mo ky da-
mas ne tra di ci nė se edu ka ci nė se ap lin ko se: 
1) su ku ria ska ti nan čią do mė tis ap lin ką; 
2) pa tei kia dau giau vi zu a li nės in for ma ci-
jos; 3) pa leng vi na in for ma ci jos įsi mi ni mą; 
4) la biau įtrau kia mo ki nius į prak ti nes 
veik las; 5) skatina mo ki nių ak ty vumą ir kt. 
Šiuo lai ki niai mo ki niai ver ti na ne for ma lią, 
žais min gą ap lin ką, jiems ypač svar bios 
tech no lo gi jos ir įvai ro vė. To dėl ma no me, 
kad mo der nios erd vės – bū ti na da bar ti nės 
ir at ei nan čios kar tos mo ky mo(si) są ly ga.

No rė tų si, kad mo kyk lo se vyk tų nuo-
la ti nis kai tos pro ce sas, o fi nan sų sty gius 
ne tap tų pa grin di ne kliū ti mi, ieš kant at sa-
ky mų į šiuos klau si mus: kaip no ri mo ky tis 
šiuo lai ki niai vai kai? ko kių edu ka ci nių  
ap lin kų rei kia mo kyk lo se? kas tu ri jas 
kur ti? kaip daž nai jos kei čia mos, at nau-
ji na mos? kas ga lė tų už tik rin ti mo ki nių 
po rei kius ati tin kan čių mo ky mo si ap lin kų 
kū ri mą? 

Mo der ni za ci ja XXI a. mo kyk lo je le mia 
šiuo lai ki nio va do vo nau jos funk ci jos – 
ino va ci jų ini cia to riaus – at si ra di mą. Mū sų 
mo kyk los pa tir tis ro do, kad sėk min gam 
mo ki nių mo ky mui si yra svar bus edu ka-
ci nių ap lin kų kū ri mas, ap iman tis vi są 
mo kyk los ben druo me nę, ski riant ypa tin gą 
dė me sį mo ki niui tin ka nčios ir jį mo ty vuo-
jan čios mo ky mo(si) ap lin kos su kū ri mui.

Pa lan gos pra di nės mo kyk los ad mi nist-
ra ci ja vi siems dė kin ga už idė jų pa lai ky mą, 
fi nan si nę pa ra mą ir džiau gia si, kad vi si 
da ly vau ja  ku riant edu ka ci nes ap lin kas. Tai 
stip ri na ben druo me nę. Juk mū sų vai kai 
yra ver ti ge riau sio – bū ti sau gūs, mo ky tis 
jau kio se, drau giš ko se kla sė se ir ne tra di-
ci nė se ap lin ko se, nau do tis šiuo lai ki nė mis 
tech no lo gi jo mis, pa tir ti mo ky mo si sėk mę, 
at ras ti sa vy je tai, ką tu ri ver tin giau sio, kar-
tu pa žin ti, ieš ko ti, kur ti... Mo ky tis ga li ir 
tu ri bū ti įdo mu!

VaidaKAIKARIENĖ
Pa lan gos prad. m-klos di rek to rė

Pasaulio pažinimo pamoką apie naudingąsias 
iškasenas veda Ilzės tėtis Saulius



8

AT ei Ties iŠ Šū kiAi 
Ar chi Tek Tū rAi

Bir že lį Na cio na li nė je dai lės ga le ri jo je 
(NDG) vy ku sia me fo ru me-dis ku si jo je 
„Vai kų ug dy mas. Ar chi tek tū ra. Di zai-
nas“ še ši ži no mi už sie nio ar chi tek tai 
da li jo si sa vo pa tir ti mi ir idė jo mis, kaip 
mo der ni zuo ti se niai pa sta ty tas ug dy mo 
įstai gas. Pri sta ty ti ir su ma ny mai, kaip 
ga lė tų at ro dy ti vai kų ir tė vų po rei kius bei 
šiuo lai ki nį ug dy mo tu ri nį ati tin kan čios bū-
si mos ug dy mo įstai gos. Ar chi tek tė Kad ri 
Kle men ti iš Es ti jos ar chi tek tų ko man dos 
„b210“ pri sta tė per nai Es ti jo je vy ku sią 
pa ro dą „Žai džian tis žmo gus. Aš tuo nios 
šiuo lai ki nio vai kų dar že lio ar chi tek tū ros 
ver si jos“. Vie na iš ar chi tek tų vi zi jų, iš ei-
tis tė vams ne tu rin tiems ga li my bės ve žio ti 
vai kų – mo bi lie ji dar že liai ar ba dar že liai 
ant ra tų, ku rie veik tų tar si au to bu sai ir ne 
tik su rink tų vai kus, bet ir bū tų pri tai ky ti 
vi sos die nos ug dy mui. 

vAi kAi sA vO AP lin kOs 
Šei mi nin kAi

Vil niu je vy ku sia me fo ru me bu vo ap tar-
ta ne tik pro fe sio na lų kū ry ba, bet ir kaip 
į ar chi tek tū ri nių trans for ma ci jų pro ce są 
įtrauk ti vi są dar že lių ben druo me nę, tė vus 
ir ypač vai kus. Ar chi tek tas Nil sas Ru fas 
iš Vo kie ti jos biu ro „Die Bau pi lo ten Ar-
chi tek tur“ pri sta tė, kaip ug dy mo įstai go se 
įgy ven di na mi pro jek tai. Vi sų pir ma, su-
ren ka ma ini cia ty vi nė gru pė, ku ri ben dra-
dar biau da ma vys to idė jas: ko kių erd vių 
(pvz., po il sio) no rė tų, kaip jos tu rė tų 
at ro dy ti (no rint ge rai jaus tis ir at si pa lai-
duo ti). Ta da su kur tos idė jos per ke lia mos 
į ko lia žus. Į kū ry bi nį pro ce są sten gia ma si 

XXI a. kei čia vaikų ugdymo erdves
XXI am žiu je kei čia si ne tik po žiū rio, bet ir pa sta tų kam pai. Iki mo kyk li nio ug dy mo 

įstai gos (to liau – dar že liai) – ne iš im tis. No rint mo der ni zuo ti švie ti mą rei kia per tvar ky ti 
ug dy mo erd ves – pri tai ky ti šiuo lai ki niam žmo gui ir jo po rei kiams. O koks yra mo der nus 
dar že lis ir kaip pa siek ti, jog to kių bū tų dau giau?

įtrauk ti vi są įstai gos ben druo me nę – ko lia-
žai eks po nuo ja mi vie šai. Ieš ko ma rė mė jų, 
kad idė jos virs tų re a ly be. „Svar bu la vin ti 
vai kų vaiz duo tę, o ar chi tek tū ra ga li tai 
pa ska tin ti, leis da ma jiems pa tiems kur ti 
sa vo ap lin ką“, – pa brė žė Ju re’ as Kot ni kas 
(„Ar hi tek tu ra Ju re Kot nik“, Slo vė ni ja). 
La vin ti vaiz duo tę ga li ma įvai riai, kar tais 
tam pa kan ka iš ra din ges nių de ko ra ci jų, 
kvie čian čių ak ty viai žais ti ir iš lais vin ti 
fan ta zi ją. 

lAnks Tu mAs DAr be 
ir DAr Že ly je

Dis ku si jo je pa brėž ta, kad ug dy mas(is) 
yra ne at sie ja mas nuo di na mi kos, ku rią 
įga li na ak ty viam veiks mui kvie čian ti 
ap lin ka. Ar chi tek tė Jet te Cat hrin Hopp iš 
Nor ve gi jos biu ro „Snøhet ta“ pa ro dė, kaip 
jų biu ro fi lo so fi ja, ku rios vie na iš ker ti nių 
idė jų yra pa sie kia mu mas vi siems, at si-
spin di ar chi tek tų ku ria muo se pa sta tuo se. 
J. Kot ni kas pa žy mė jo, kad dar že liai yra 
pas ku ti niai, ku rių ar chi tek tū ros ir mo ky-
mo si po ky čiai dar ne pa sie kė, o dis ku si ja 
apie tai ge ro kai vė luo ja. Anot jo, no rė da mi 
tiks liau at sa ky ti į klau si mą, ko kio mums 
rei kia dar že lio, tu ri me pa klaus ti, ko kia 
yra šiuo lai ki nė vi suo me nė? Rei kia gal-
vo ti ne vien apie tai, kaip pa sta tas at ro do, 
bet ir apie tai, kaip jis funk cio nuo ja, ko-
kias pro ble mas iš spren džia, kaip pa pil do 
vi suo me nės ži nias. Vai kai yra skir tin gi, 
to dėl ir mo ko si ne vie no dai: vie ni in di vi-
du a liai, ki ti gru pė se. Lanks tu mas – la bai 
svar bus šiuo lai ki niams dar že liams, nes 
ug dy mo(si) erd vės tu ri bū ti pri tai ky tos 
ne vie no diems mo ky mo si bū dams.

AT vi rOs erD vės ne Au gi nA 
bAi mės

Pa sak ar chi tek to Flem min go Ka a so 
Svend se no iš Da ni jos „Ceb ra“ biu ro, 
anks čiau ug dy mo įstai go se pa ži ni mas 
bu vo tar si už stik lo, sau giai griež tų for-
mų įka lin tas. Nau ji šiuo lai ki niai dar že liai 
at vi res ni, lei džian tys leng viau vie nas ki tą 
ma ty ti ir įkvėp ti. „Su pra to me, kad vai kai 
dau giau iš moks ta ben drau da mi tar pu sa vy-
je ir ap tar da mi tai, ką mo kė si, ne gu tie siog 
sė dė da mi ir klau sy da mie si pe da go go“, – 
da li jo si pa tir ti mi ar chi tek tas F. K. Svend-
se nas. Šiai min čiai pri ta rė J. Kot ni kas 
sa ky da mas, kad vai kai ge riau siai mo ko si 
ug dy da mi vie nas ki tą.

Pa sak F. K. Svend se no, anks tes nės 
mo kyk lų ir dar že lių erd vės bu vo griež tai 
at skir tos pa gal pa skir tį, o da bar ti nės yra 
lanks čios ir ga li bei tu ri bū ti pri tai ky tos 
skir tin goms veik loms – net nuo bo dus 
ko ri do rius ga li tap ti dar vie na mo ky mo si 
erd ve.

Svar bu de rin ti įvai rias veik las tiek lau-
ke, tiek vi du je. Dar že liuo se, ku riuo se di-
des nę da lį lai ko pra lei džia ma lau ke, vai kai 
yra svei kes ni. Ty ri mais įro dy ta, kad to kio-
je ap lin ko je vai kai il giau iš lai ko dė me sį, 
įdė miau klau so si pe da go gų, na tū ra liai juos 
se ka. Ak ty vu mo ir pa sy vu mo de ri ni mas 
yra nau din gas – kai vai kai yra fi ziš kai 
ak ty vūs, jie mo ko si ge riau. F. K. Svend-

Kad ri Kle men ti. „Ar chi tect Must“ pro jek tas 
„Žais li nis na me lis“ (Tonu Tun nel nuotr.)

Jet te Cat hrin Hopp. „Snøhet ta“ pro jek tas „Vai kų mu zie jus“ („Snøhet ta“ nuotr.)

Flem ming Ka as Svend sen. „Ceb ra“ pro jek tas 
„Šei mos so das“ („Ceb ra“ nuotr.)



9

Fo ru mas-dis ku si ja „Vai kų ug dy mas. Ar chi tek tū ra. Di zai nas“ (Li nos Alb ri kie nės nuotraukos)

se nas pri mi nė, kad per va lan dą rei kia 
bent 5 mi nu tes bū ti fi ziš kai ak ty viam.  
„Tai nė ra daug, bet pa grei ti na pul są, o 
kai abu sme ge nų pus ru tu liai su si jun gia, 
mo ky tis se ka si ge riau“, – api ben dri no 
ar chi tek tas. 

nuO kOm Piu Te ri nių ŽAi Di mų 
iki Ali sOs

F. K. Svend se nas pa mi nė jo Lie tu vo je 
gal būt šiek tiek prieš ta rin gai ver tin ti ną 
vai kų ug dy mo šal ti nį – kom piu te ri nius 
žai di mus. Jie tu ri bū ti nei per sun kūs, nei 
per leng vi, kad vai kams bū tų įdo mūs, to-
dėl, anot ar chi tek to, į tai svar bu at si žvelg ti 
ku riant vai kus ug dan čią ap lin ką. Taip vai-
kas vi sa da ga lė tų įsi trauk ti ir ak ty viai kas 
kar tą at ras ti nau jų pa ty ri mo ga li my bių. 
Tai gi rei kia pa siū ly ti tar si tam tik rą ved lį, 
bet ne suf e ruo ti vi sų at sa ky mų. Įkvė pi mo 
šal ti nis bu vo Le wi so Car rol lo pa sa ka „Ali-
sa ste buk lų ša ly je“, nes Ali sa, ke liau da ma 
po įvai rius pa sau lius, mo ko si to pa ti ne ži-
no da ma. To kiam pa ži ni mui, kai ne pai sant 
am žiaus vi si ga li pa tir ti nau jų įspū džių, 
tu rė tų bū ti pri tai ky tos tiek vi daus, tiek 
lau ko erd vės. Ku ria mos erd vės, ku rio se 
tin ka mo mis oro są ly gomis vai kai ga li lais-
vai žais ti su van de niu ir smė liu, o lau ko 
erd vė ne sun kiai pa kei čia ma į po il sio (ne-
bū ti nai mie go – aut. past.) zo ną. Ben dros 
erd vės nė ra įpras tas kam ba rys, o tar si su 
ki še nė mis, ku rio se kiek vie nas vai kas ga li 
pa bū ti vie nas. J. Kot ni kas pa rodė pa vyz dį, 
kai ug dy mo pa sta te do mi na vo ne sie nos, o 
užuo lai dos. Taip tiek ug dy to jai, tiek pa tys 
vai kai ga li pa gal po rei kius (at si skir ti ar 
bū ti kar tu) keis ti ap lin ką.

DAr Že lis kAiP DAu giA funk cis 
cen TrAs

Di na miš ka dar že lių ar chi tek tū ra ga-
li bū ti pri tai ky ta ne tik ug dy mui, bet ir 
 nau do ja ma tenkinti pla tes nius ben druo-
me nės po rei kius. Kai ne vyks ta ug dy mo 

veik la ir no ri ma su ma žin ti dar že lio iš-
lai ky mo kaš tus, funk cio na lus di zai nas 
lei džia vai kų ug dy mo erd ves pri tai ky ti 
su au gu sių jų po rei kiams, tap ti su si rin ki-
mų ar kon cer tų vie ta ir kt. Gi sle Løkke no 
ma ny mu, pui kiu hib ri di nės ar chi tek tū ros 
pa vyz džiu ga lė tų tap ti dar že liai su jung ti 
su se ne lių glo bos na mais. „Tai – daug 
po ten cia lo tu rin ti idė ja, ku ri vis dar nė ra 
tin ka mai įver tin ta“, – sa kė jis.

At vi ro se erd vė se vai kai taip pat at vi-
res ni. „Vai kai drą ses ni, ne bi jo žmo nių. 
Ly gi nant su pra ei ti mi, tai la bai ski ria si“, – 
pa ste bė jo F. K. Svend se nas.

Kuo anks čiau in ves tuo ja ma į vai kus, tuo 
la biau šios in ves ti ci jos at si per ka. Da bar 
vals ty bėms ne bū ti na tu rė ti daug įvai rių 
iš tek lių, kad ga lė tų vys ty tis, už ten ka in-
ves tuo ti į at ei tį – į vai kus.

kO nO ri PA Tys vAi kAi?

Fo ru mas-dis ku si ja „Vai kų ug dy mas. 
Ar chi tek tū ra. Di zai nas“ – tai vie na iš pro-
jek to „Iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio 
ug dy mo plėt ra (IPUP)“ veik lų. Ge gu žę 
vy ku sia me fo ru me-dis ku si jo je „Iki mo-
kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo erd-
vių mo der ni za vi mas“ pe da go gai, moks li-
nin kai dis ku ta vo, kaip ug dy mo pro ce sas 
yra pa ki tęs šian dien ir su ko kiais iš šū kiais 
su si du ria ma dar že lių erd vė se.

Kau no lop še lio-dar že lio „Vai kys tė“ 

di rek to rė ReginaBeinorienė pri sta tė vai-
kų nuo mo nės ty ri mą, ku ria me da ly va vo 
70 iki mo kyk li nio ir 58 prieš mo kyk li nio 
am žiaus vai kai. Ty ri me bu vo klau sia ma, 
ko kio je ap lin ko je no ri aug ti šio am žiaus 
vai kai. R. Be ino rie nė pri sta ty da ma ty ri-
mo re zul ta tus iš sky rė ke le tą ten den ci jų. 
Iki mo kyk li nio am žiaus vai kai no ri erd-
vės, ku rio je ga lė tų ak ty viai ju dė ti, sup tis, 
bė gio ti, čiuož inėti ar net šo ki nė ti (ha ma-
kas, ba tu tas, čiuo žyk la su la bai di de liu 
ba sei nu). Čiuo žyk los – po pu lia riau sias 
vi sų gru pių at ri bu tas. Vai kai, kaip vė liau 
ar chi tek tai ro dė sa vo pa vyz džiuo se, no-
ri erd vių, ku rio se ga lė tų bū ti ir kar tu, ir 
at ski rai. Erd vės tu rė tų bū ti jau kios, pri-
me nan čios na mus, bet kar tu spal vin gos, 
di na miš kos, įvai rios kon struk ci jos tar si 
pa sa kiš ki mo ty vai („pa lie tus sie na pa ti 
at si da ry tų“, „van duo iš sie nos pra dė tų 
bėg ti“, „laip tai va žiuo tų“ ir pan.).

Tie sa, prieš mo kyk li nio am žiaus vai kai 
iš sa kė no rą, kad erd vės bū tų at skir tos pa-
gal veik las (žai di mų, mie go, per si ren gi mų, 
gim ta die nių, la bi rin tų kam ba riai, sve tai nė, 
vir tu vė, dirb tu vės ir kt.) ir bū tų ga li my bė 
pa bū ti nuo ki tų at ski rai. Šie vai kai at krei-
pė dė me sį į sau gu mą ir pri va tu mą („rei kia 
rū bi nių su du ri mis ir rak tu“, „tu a le te du rų, 
ku rios už si ra kin tų“, „sto go virš tu a le to, 
kad ber niu kai ne žiū rė tų“, „laip tų su tais, 
kur lai ky tis“, „su py nių su at lo šu, kad ne-
nu kris tų“ ir kt.).

Gis le Løkke nas. „70oN“ projektas – dar že lis Trom so 
mies te, Nor ve gi jo je („70oN“ nuotr.)

Fo ru mas-dis ku si ja „Iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo erd vių mo der ni za vi mas“

Nukelta į 10 p.
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DAr Že lis vi siems

Mo der nus dar že lis tu ri bū ti pri tai ky tas 
vi siems. 2014 m. Švie ti mo in for ma ci nių 
tech no lo gi jų cen tro duo me ni mis, iki mo-
kyk li nio ug dy mo įstai gas lan kė dau giau 
ne gu 97 tūkst. vai kų. Iš jų dau giau ne gu 
14,5 tūkst. (t. y. dau giau ne gu 15 proc.) 
bu vo nu sta ty ti spe cia lie ji ug dy mo si po rei-
kiai. Be veik 12,5 tūkst. vai kų tu rė jo kal bė-
ji mo ir kal bos su tri ki mų, su lė tė ju si rai da 
nu sta ty ta 826 vai kams, 464 vai kai tu rė jo 
kom plek si nių ne ga lių ar kom plek si nių 
su tri ki mų. Spe cia lio sios pe da go gi kos ir 
psi cho lo gi jos cen tro (SPPC) Psi cho lo gi jos 
sky riaus va do vė SigitaKemerienėge gu-
žę vy ku sia me fo ru me pa brė žė, jog „tam, 
kad „dar že lis vi siems“ virs tų re a ly be, daug 
įta kos tu ri veiks niai, su si ję su ug dy to jais“. 
Sa vo pri sta ty me ji ap ta rė vi siems vai kams 
tin kan čios ap lin kos rei ka la vi mus. Anot 
S. Ke me rie nės, skir tin gi vai kų spe cia lie ji 
ug dy mo si po rei kiai ga li kel ti ne vie no dus 
rei ka la vi mus ap lin kai, to dėl pla nuo jant 
erd ves yra svar bus jų di na miš ku mas, 
t. y. ga li my bė keis ti, mo de liuo ti ap lin kos 
ele men tus pa gal vai kų po rei kius. „Ap-
lin ka tu ri bū ti sau gi, mo bi li, funk cio na li, 
pa to gi. Tai, kas tin ka vai kams, tu rin tiems 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, tin ka ir jų 
ne tu rin tiems“, – api ben dri no ji.

vi zi jOs virs re A ly be

Ke ti na ma su kur ti ar chi tek tū ros ir ap lin-
kos di zai no re ko men da ci jas ir pro jek ti nius 
spren di nius so viet me čiu pa sta ty tiems iki-
mo kyk li nio ug dy mo ti pi niams pa sta tams. 
Pro jek tą ini ci ja vo Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja (ŠMM), vyk do Švie ti mo ap rū-
pi ni mo cen tras (ŠAC), o šią veik lą įgy ven-
di na Vil niaus dai lės aka de mi jos (VDA) 
In ter je ro di zai no ka ted ra. Šios ka ted ros 
ve dė jas ar chi tek tas doc. RokasKilčiaus-
kas sa ko, kad ar chi tek tū ros pro fe sio na lai 
su esa mais ir jau bai gu siais VDA stu den-

tais vyk do ti ria mo jo po bū džio kū ry bi nes 
dirb tu ves bei si tu a ci jos ir po rei kių ana li zę 
pen kiuo se at rink tuo se skir tin go ar chi tek-
tū ros ti po dar že liuo se. At ran kos kri te ri jai: 
sta ty bos me tai, ti piš ku mas, fi zi nė būk lė ir 
to kio ti po sta ti nių skait lin gu mas, at ren ka-
mi ne re konst ruo ti ir ne re no vuo ti pa sta tai. 
At si žvelg ta ir į de mog ra fi nius ro dik lius. 
Pa si rink tos ir tos įstai gos, ku rio se vai kų 
yra dau giau nei vie tos, ir tos, ku rio se yra 
at virkš čiai. Tai leis nag ri nė ti pa sta tų ki ti-
mo ga li my bes: vie nu at ve ju rei kia ug dy-
mo erd ves plės ti, ki tu – esa mas pa pil dy ti 
nau jo mis funk ci jo mis. Vyk dy ti pro jek tą 
bu vo pa kvies tos sėk min gai pro jek ta vi mo 
sfe ro je vei kian čios įmo nės, ku rių kū ry-
bi nei veik lai la bai svar bus so cia lu mas ir 
ben druo me niš ku mas. Kiek vie nam dar že-
lio pa sta to pro jek tui su for muo tos at ski ros 
ko man dos: ar chi tek tų kom pa ni jos „Do 
ar chi tects“, „Wall“, „In blum“, „AEXN“ 
bei ar chi tek tū ros, in ter je ro di zai no ir di-
zai no esa mi ir bu vę stu den tai. Per se si jas 
no rė ta iš si aiš kin ti dar že lių ben druo me nės 
lū kes čius. 

mO Der niOs erD vės mO Der niAm 
Švie Ti mui

R. Kil čiaus ko tei gi mu, per se si jas aiš-
kin ta si ne tik, ko kie tė vų ir įstai gų per so-
na lo po rei kiai, tir tas įstai gų ben druo me nės 
gy ve ni mas, bet ir nau do jan tis spe cia lia 
po rei kių (re mian tis vaiz duo te ir emo ci jo-
mis) ty ri mo me to di ka, ku ria mas at ei ties 
dar že lis su 3–6 me tų vai kais.

Po se si jų re zul ta tai api ben dri na mi. Jų 
pri sta ty mai švie ti mo įstai goms, sa vi val-
dy bėms vyks spa lį-lap kri tį. „Ga lu ti nis 
pro jek to tiks las – re ko men da ci jos. Jos 
bus tar si dvie jų da lių: vie na – ben dres nio 
po bū džio, ki ta – kon kre tes nė, skir ta tam 
tik ram pa sta tų ti pui“, – pa sa ko jo R. Kil-
čiaus kas. Pa sak ar chi tek to, dar vie nas iš 
šio pro jek to tiks lų – ge ro sios pro jek ta vi mo 
prak ti kos vie ši ni mas. Ke ti na me pro jek tą 
tęs ti, o vi są in for ma ci ją skelb ti in ter ne te – 
www.pro jek tas-aiks te le.lt. „Pa va di no me 
„aikš te le“ dėl du a lis ti nės reikš mės, ku ri 
mums ak tu a liau sia: vie na ver tus, vai kų 
žai di mo aikš te lė, ku rio je mo ko ma si per 
žai di mą, an tra ver tus, tai reiš kia sta ty bų 
aikš te lę, svar bią ar chi tek tams, sim bo li-
zuo jan čią šio pro jek to orien ta ci ją į ar chi-
tek tū ri nę ap lin ką, pa sta tų mo der ni za vi mą. 
„Žai di mo“ na ra ty vas at spin di pa grin di nę 
šio pro jek to idė ją“, – pa brė žė VDA In-

ter je ro di zai no ka ted ros 
ve dė jas.

Api ben dri nant ga li ma 
pa sa ky ti, kad ar chi tek tai 
mo der nų dar že lį įsi vaiz-
duo ja ir ku ria at si žvelg da-
mi į tuos pa čius kri te ri jus 
(lanks tu mas, at vi ru mas), 
kaip ir pe da go gai. Į vai ką 
žvel gia ma kaip į as me ny-
bę, ku ri mo ko si žais da ma. 
Šiandieninis švietimas 
neatsiejamas nuo šiuolai-
kinių edukacinių erdvių. 

VDA dės ty to jai ir stu-
den tai tai pat da ly vaus 
2014–2020 m. Eu ro pos 
Są jun gos fon dų in ves ti-
ci jų pro jek te „Ben dro jo 

ug dy mo mo kyk lų (pro gim na zi jų, pa-
grin di nių mo kyk lų) mo der ni za vi mas 
ir šiuo lai ki nių mo ky mo si erd vių kū-
ri mas“. Sep ty nioms at rink toms mo-
kyk loms, pa sta ty toms pa gal 5 ti pi nius 
pa sta tų pro jek tus, bus ne tik su kur tos 
vi zi jos, kaip ga lė tų at ro dy ti šiuo lai-
ki nės edu ka ci nės erd vės, bet ir da lis 
su ma ny mų bus įgy ven din ta. Ta rian tis 
su mo kyk lų ben druo me nė mis ir at si-
žvel giant į mi nė to pro jek to lė šas, bus 
mo der ni zuo ta da lis edu ka ci nių erd vių 
kiek vie no je iš 7 mo kyk lų.

AgnėPATACKAITĖ

Kū ry bi nės dirb tu vės vai kų l.-d. „Eg lu tė“ Vil niu je (Li nos Alb ri kie nės nuotraukos)

Daugiau informacijos apie projektą „Ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015) ir 
jo metu vykdytas veiklas galima rasti svetainėje 
www.ikimokyklinis.lt.

Atkelta iš 9 p. 
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Šie met „Švie sos“ lei dyk lai su ėjo 70 
me tų. Ju bi lie jų ji pa si ti ko Ener ge ti kos 
ir tech ni kos mu zie ju je ro do ma ret ros-
pek ty vi ne pa ro da „Va do vė lių ko lek ci ja. 
1945–2015“, ku rio je bu vo ga li ma su-
si pa žin ti su dau giau nei 200 va do vė lių: 
nuo itin re tų ar chy vi nių, iki šiuo lai ki nių, 
skait me ni nių mo ky mo si prie mo nių. Da lį 
ar chy ve sau go tų va do vė lių pa ro do je bu vo 
ga li ma lais vai var ty ti, skai ty ti. 

Lei dyk la, vyk dy da ma švie čia mą ją 
veik lą, ben dra dar biau ja su mo kyk lo mis 
ir lei džia nau jos kar tos mo ky mo si prie-
mo nes įvai raus am žiaus vai kams. Nuo 
2005 m. „Švie sa“ pra dė jo ir elek tro ni nės 
lei dy bos veik lą: mo kyk lo se die gia mas 
in te rak ty vaus mo ky mo pro jek tas „Ak ty vi 
kla sė“ bei skait me ni nė mo ky mo si ap lin ka 
„eŠ vie sa“.

Pa sak „Švie sos“ va do vės Dai vos Bart-
nin kie nės, pa ro dos tiks las – įpras min ti lei-
dyk los 70-me tį bei pa ro dy ti, kaip mo kė si 
skir tin gos kar tos, kaip pa ki to mo kyk los, 
mo ky to jo vaid muo, o kartu ir – mo ky mo 
prie mo nės.

„Švie sos“ lei dyk lai te ko iš gy ven ti ne-
ma žai skir tin gų lai ko tar pių, ku rie at si spin-
dė jo mo ko mo sios li te ra tū ros lei dy bo je: 
so vie ti nės ide o lo gi jos ap raiš kos, tech no-
lo gi jų sto ka (apie tai kal bė ta šven ti nia me 
va ka rė ly je, su reng ta me pa ro dos ati da ry mo 
pro ga). Pri si min tas va do vė lių ma ke tų ren-
gi mas nau do jan tis li niuo te ir pa si džiaug ta 
da bar ti niais mo der niais skait me ni niais 
spren di mais. Pa ro do je bu vo ga li ma 
įžvelg ti liu di ji mų, kad drau ge su kin tan čia 
švie ti mo sis te ma, šiuo lai ki nė mis tech no-
lo gi jo mis, ki to ir mo kyk los, mo ky to jo 

„Švie sai“ – sep ty nias de šimt

bei mo ky mo prie mo nių vaid muo. Vie ną 
pir mų jų po ka rio ele men to rių – „Sau lu-
tė“, iš leis tą 1948 m., pa ren gė dai ni nin ko 
An driaus Ma mon to vo se ne lis Ado mas 
Čip lys. Tų pa čių me tų va do vė lio „Gim ta-
sis žo dis“ kai rė je pu sė je pa teik tas So vie tų 
są jun gos him nas, de ši nė je – Tau tiš ka gies-
mė, o iki 1978 m. iš leis tuo se va do vė liuo se 
dar ga li ma ras ti se no sios ra šy bos for mų, 
to kių kaip „biau rus“ ar „spiau ti“. Pa ro dos 
ren gė jai pa si sten gė, kad eks po na tai pri-
min tų ir at ski rų pe ri odų ben drą kon teks tą:  
są siu vi nius su su ger tu ku, so vie ti nes uni-
for mas ir ki tus lai ko tar pį at spin din čius 
at ri bu tus.

„Vi sus, su si rin ku sius į lei dyk los ju bi-
lie jaus mi nė ji mo va ka rą, vie ni ja vie nas 
da ly kas – mes vi si mo kyk lo je mo kė mės iš 
„Švie sos“ iš leis tų va do vė lių. O jų pa ro da 
mums by lo ja ir apie Lie tu vos is to ri ją, apie 
vals ty bės nu ei tą ke lią. O ga li my bė pa tiems 
kur ti va do vė lių tu ri nį, ma nau, yra be ga lo 
reikš min gas da ly kas“, – džiau gė si Pre zi-
den tės pa ta rė ja Rū ta Kač ku tė. 

DAr vie nAs ju bi lie jAus 
Žen klAs

Nors grei čiau – tik su ta pi mas. Po pa-
ro dos ati da ry mo mus pa sie kė ži nia, jog 
„Švie sos“ lei dyk los ini cia ty va yra stei-
gia ma nau ja mo kyk la „Šiau rės li cė jus“, 
sa vo auk lė ti nius ug dy sian ti skan di na viš-
ka dva sia. „Šiaurės licėjaus“ link buvo 
einama etapais. O nuo šių me tų rug sė jo 
1-osios čia jau lau kia mi iki mo kyk li nu kai 
ir pir mo kė liai.

„Šiau rės li cė jus“ ne sle pia am bi ci jų 
la vin ti auk lė ti nius nuo pir mų jų žings nių 
mo kyk lo je iki abi tū ros eg za mi nų. Mo-
kyk la va do vau sis Lie tu vos prieš mo kyk-
li nio ir pra di nio ug dy mo ben dro sio mis 
nuo sta to mis, ta čiau ug dy mo tu ri nys bus 
pa rem tas ge rą ja skan di na viš kų mo kyk lų, 
ypač Suo mi jos, pa tir ti mi: in di vi du a li zuo-
tas dė me sys kiek vie nam vai kui, pa tir ti mi 
grįs tas mo ky mas, te mi nis mo ky ma sis, 
ben dra dar bia vi mo įgū džių stip ri ni mas.

Mūsųinf.
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ŽO Dis – Tik rAs ir įsi min TAs 

Jus jau pa žįs ta jei ne vi sa Lie tu va – tai vi sa 
ša lies pe da go gi nė ben druo me nė. Tai įkve pia ar 
tei kia nu si ra mi ni mą?

Me tų mo ky to jų pa skel bi mas bu vo tik 
aki mir ka, la bai ma lo ni aki mir ka, ku ri 
ma ne, ma no ar ti muo sius, ko le gas, mo-
ki nius la bai nu džiu gi no. Tai ir įkve pia, ir 
tei kia nu si ra mi ni mą. Įkve pia, nes Me tų 
mo ky to jos var das ne bu vo ta vir šū nė, į 
ku rią įko pu si su sto čiau, o nu si ra mi ni mas 
la bai pa pras tas – ma no dar bai pa ste bė ti, 
pa stan gos ne nu ė jo vel tui.

Pa mo kos, ra ši nių tai sy mas, va do va vi mas te at
ro stu di jai ir re ži sa vi mas, straips niai, pro jek tai, 
olim pia dos, kon kur sai. Kaip spė ja te?

Tu riu spė ti, nes ma nęs lau kia tie, ku rių 
ne ga liu nu vil ti. Juk pa ža dė jau, kad da ry-
si me, kur si me. Jie ma nęs lau kia, o aš jų. 
Taip ir su ka si ra tas. O kai pa ma tai, kad 
mes ne pras ti, tai no ri si dar ne pras čiau. 
Ta da ir ra tas sma giau su ka si. Ir taip įsi-

Lėk, 
ger ve le

Me tų mo ky to jas – ypa tin gas žo džių jun gi nys, krei pian tis min tis aukš tos ug dy mo ko
ky bės link. Net gi no ri si sa ky ti, kad to kio lau re a to įvai ria pu sė veik la, už de gan ti mo ki nių 
sa vi raiš kos, smal su mo, ta len tų dag tį – to bu lo ug dy mo pa vyz dys. 2014ųjų Me tų mo ky
to ja – Ša kių „Var po“ mo kyk los lie tu vių kal bos mo ky to ja Vi li ja MeŠ KAi tie nė – įvai rių 
pra smin gų veik lų su ma ny to ja ir da ly vė, pel niu si mo ki nių mei lę ir pa gar bą, dau gy bę 
ap do va no ji mų. Mo ky to ja Vi li ja ne at ro do ga lin ti tiek daug ap rėp ti. Ją la biau tik tų ly gin ti 
su grakš či ą ja ger ve, pa va sa rį šo kan čia nuo sta bius šo kius...

su ki... Pa mo kos... Esu mo ky to ja – ma no 
toks dar bas ir aš jį dir bu. Pri si me nu sa ve 
sė din čią kla sės suo le ir gau dan čią kiek vie-
ną mo ky to jos žo dį. To dėl no riu, kad tas 
ma no žo dis bū tų tik ras ir įsi min tas. Juk 
gy ve na me kon ku ruo jan čių ver ty bių sis te-
mo je, tai ir tu riu pa sa ky ti, kad Jo nu kas, o 
ne nau jau sias jo te le fo nas, pa da rė tik tris 
ra šy bos klai das. Jo nu ko dar bas – iš mok ti 
gra žia gim tą ja kal ba reikš ti sa vo min tis 
ir jas už ra šy ti, kad ne tek tų rau do nuo ti iš 
gė dos, kaip šiuo me tu kar tais at si tin ka dėl 
mū sų val di nin kų dva sios ir kal bos skur-
du mo. Lie tu vių liau dies pa tar lė by lo ja: 
„Vie nas lau ke – ne ka rys.“ Ne spė čiau, 
jei gu ne tu rė čiau ben dra min čių, nes jų 
pa lai ky mas ma ne įkve pia, su tei kia jė gų. 
Su rė mę pe čius mes ir dir ba me. Jau 25 
me tus dir bu mo kyk lo je, ku rio je ma ni mi 
pa si ti ki ir dėl ma no kar tais keis tų idė jų 
ri zi kuo ja di rek to rius VitasDaniliauskas. 

Ket vir tį am žiaus skie pi ja te vai kams pa gar bą 
lie tu viš kam žo džiui ir mei lę te at rui. Ar XXI a. 
mo ki niai ver ti na lie tu vių ra šy to jus, jų kū ri nius, 
te at ro me ną?

Ga li ma klaus ti, kiek mo ki niai su pran ta 
Kris ti jo ną Do ne lai tį ir ko dėl ne su pran ta? 
Kiek K. Do ne lai čio žo dis yra nu to lęs nuo 
šių die nų žo džio ir kiek ga li šių lai kų mo-
ki nys su vok ti vaiz dus, žo džiais nu sa ky tus 
gar baus po eto? Tai kur kas su dė tin giau, nei 
„įsi jun gus ek ra nė lį“ ką nors ga la by ti. No-
rė tų si, kad mo ki niai skai ty tų kuo dau giau 
jiems pa tin kan čių kū ri nių, o va do vė liuo se 
bū tų di des nis jų pa si rin ki mas. Yra daug 
įdo mių šiuo lai ki nių au to rių, pa mirš tų 
vy res nio sios kar tos ra šy to jų, ku riems ne-
at si ran da vie tos mo kyk li nė je pro gra mo je. 
Gal ir skai tan čių jų ta da pa dau gė tų, o kai jų 
dau giau, tuo met ir kla sė dir ba, ir pra si de da 
tik ras vai di ni mas. Gims ta žo dis po žo džio, 
o jų de ri nys – min tis. Taip at si ran da ir 
mąs tan tis žmo gus, ku rian tis sa vą po ezi ją...

Te at ras yra gy ve ni mas. Te at ras ant pa-
ky los – gy ve ni mas at me tus tai, kas truk do. 
Kai no ri jį pa ryš kin ti – tam pi re ži sie re. Ir 
tie, su ku riais vi sa tai ku ri, tam pa ieš ko-
to jais, ko nors dar ne ma ty to, ne gir dė to, 
ne pa ly tė to. Kai vi sa tai įvyks ta, pa si girs ta 
var go nų gaus mas lyg per šven ta die nio at-
lai dus. O to vyks mo da ly viai gir di ne tik 
gaus mą, bet ir su vo kia dar naus gaus mo 
pras mę gy ve ni me. Ta da jau bū na Šven tė.

Tiks lin gAs iŠ si lA vi ni mAs

Ati duo da te daug, o ką gau na te mai nais?
Ne pa mirš ta mas aki mir kas, mi nu tes, 

va lan das, kai mo ki nių akys pil nos aša rų, 
nes šie met jau ne be bus lie tu vių kal bos ar 
te at ro pa mo kų... Kai ne ga liu su skai čiuo ti 
„Var po“ dra mos stu di jos bu vu sių ar tis tų 
lin kė ji mų, ku rių nors me ti nių pro ga, kai 
ne ga liu su skai čiuo ti mėgs ta mų ro žių iš 
mo ki nių ar jų tė vų ran kų...

Ke li mo kyk lą bai gę var pie čiai pa si rin ko ir ne ša 
lie tu vių kal bos mo ky to jo kry žių?

Šį gar bin gą lie tu vių kal bos mo ky to jo 
kry žių neš ti pa si rin ko sep ty ni mo ki niai. 
Ne ga liu pa sa ky ti, ar vi si dar šia me ke ly je.

Kla sė – sa vo tiš ka sce na. Su dė tin gos pje sės 
frag men tas – kiek vie na pa mo ka. Te at ro sa lės 
pa ky la – Jums taip pat sa va. Į ku rią sce ną ko piant 
šir dis pla ka ra miau?

Taip, kla sė yra sce na. Jo je ar tis tė vie na –  
mo ky to ja. Ko kia tu ri bū ti ar tis tė? Ge rai 
iš mo ku si sa vo vaid me nį, tiks liau, juo gy-
ve nan ti, vi sa da ži nan ti, ką sa ky ti ir kaip 
pa sa ky ti, kad klau sy to jai pa ti kė tų. Pri si-
min ti, kad žiū ro vai vis ki ti. Ne ga li kar to ti 
to, ką sa kei prieš ke le tą me tų. Ir ne vien 
tai. Ši ar tis tė tu ri bū ti pa trauk li, gra žios ir 
tvar kin gos iš vaiz dos, tu ri jaus ti, ar iš tik-
rų jų yra my li ma. Kla sė – sce na, ku rio je 
ar tis tas – tik ro jo gy ve ni mo da ly vis. Ne ga li 
dieg ti jau nam žiū ro vui gro žio ir gė rio su-
pra ti mo, jei sa vi mi jį ne igi. Šio je sce no je 
jau čiuo si ra miau, nes tai – ma no pro fe si ja. 

Vi sai kas ki ta – dra mos stu di ja. Ar 
su gaus var go nai kaip per šven tes? Esu 
įsi tem pu si kaip sty ga iki pat už dan gos 
nu si lei di mo. Ma tau vis ką, kas ne taip, ką 
rei kė tų dar „pa ob liuo ti“, ku rio ne to kia 
iš raiš ka ir t. t. Tai pa čios sun kiau sios to 
ieš ko ji mo vi su mi nio ma ty mo mi nu tės. 
Bet kai nu si lei dus už dan gai pa si girs ta ne 
man da gu mo, o nuo šir dūs plo ji mai, vis kas 
nu slūgs ta ir pra de di šėl ti. Vis kas ge rai! 
Nors vi sa dos lie ka pil na po tė pių dro be lė, 
į ku rią vis teks pa si žiū rė ti prieš li pant ant 
pa ky los ki tą kar tą. Toks yra ieš kan čio jo 
ver tin go gy ve ni mo li ki mas.

Vai kus mo ko te ne bi jo ti reikš ti sa vo nuo mo nės. 
Kaip ma no te, gal už da ru mas, bai mė at vi rai skelb
ti nuo mo nę yra na cio na li nis lie tu vio bruo žas, ku
ris ne lei džia pa si jus ti lais vu ir vi sa ver čiu pi lie čiu?

Kai ne tu riu, ko pa sa ky ti, ge riau ty liu. 
Žmo gus ga li reikš ti nuo mo nę tik bū da-

Metų mokytoja (2014) V. Meš kai tie nė su ti ko at sa ky ti į „Švie ti mo nau jie nų“ klau si mus.
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mas lais vas, o lais vas žmo gus ži no, ko 
sie kia. Ver ty bių ska lė – ko kia ji šian die nos 
mo kyk lo je? Koks šū kis pa si tin ka jau ną 
žmo gų, per žen gian tį mo kyk los, gim na zi-
jos slenks tį? „Gim na zis tas“, „gim na zi jos 
ab sol ven tas“ – ar tai są vo kos, ku rio mis 
di džiuo ja si jau nuo lis? Ar tik – „rei kia gi ką 
nors baig ti“? Tau tos sa vi raiš ka vyks ta da, 
kai tau ta bus tiks lin gai iš si la vi nu si. Tiks-
lin go iš si la vi ni mo sie kia ma su vo kiant, 
kad da ry ti ką nors ge ro rei kia vos pra dė jus 
tar ti pir muo sius žo džius. Bū ti na siek ti, kad 
tas no ras lai kui bė gant ne už ges tų. Tai gi 
sie kia my bė – lais vas ir no rin tis ką nors 
ge ro nu veik ti žmo gus. Gal dėl to ir te at ras 
ug dy mo įstai go je at si ra do kaip vei kian čių 
žmo nių (mo ky to jų ir mo ki nių) sam bū ris.

Vie nam lei di niui esa te pri si pa ži nu si: „No riu 
duo ti kaž ką dau giau nei lie tu vių kal bos pa mo
kas...“ Va di na si, lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros 
da ly kas ri bo ja mo ky to jo sa vi raiš ką? 

Sa vi raiš ką ri bo ja ne da ly kas, o da ly ko 
prie vaiz dai. Dėl in struk ci jų, nuo sta tų ir 
ata skai tų lai ky mo si pa mo kos sce na ri jus 
tam pa be žo dis. Pa grin di nis vei kė jas – mo-
ky to jas – be veiks mis. Pa mo kos sce na ri jų 
ku ria pe da go gas ir jis už tai at sa ko. Ar 
spe cia lis tas tin ka mas tam dar bui, ma ty ti 
iš jo mo ki nių.

„Var po“ dra mos stu di jo je esu lais va, čia 
su ma ny mas ga li virs ti gy ve ni mu. Ten ka 
iš gy ven ti be ga lo daug sėk mės ir ne sėk mės 
va lan dų. Kai pa vyks ta, už val do nuo sta bus 
jaus mas: tai mū sų pa čių su kur ta be jo kių 
in struk ci jų ar nuo ro dų iš aukš čiau. Vai kai 
pa si jun ta as me ny bė mis, ku rias ir pri va lo 
kur ti mo kyk la.

„jei nė rA iDe A lų – 
nė rA mO kyk lOs“

Šian dien tar si tvy ro sa vo tiš ka ne įme na ma 
mįs lė – ben dro sios žmo gaus ver ty bės trau kia si,  
nyks ta. Kaip ma no te – ko dėl? Ką ga lė tų nu veik ti 
mo kyk la, sie kdama ma žin ti įtam pą vi suo me nė je?

Mo kyk la yra šven tovė, ly giai kaip ir 
te at ras. Žmo gus, at ėjęs į šven tovę, ne ga li 
elg tis, pa sak Vaiž gan to, „kaip ge rai avi-
žo mis pa šer tas žven gian tis ir čia pat ter-
šian tis ūki nin ko er ži las.“ Liau dies iš min tis 
sa ko, jog nuo sa vęs nie kur ne pa bėg si. 
Bet mo kyk la pri va lo bū ti ki to kia. „Čia 
pra si de da ta vo ke lias į žvaigž des!“ – toks 
ga lė tų bū ti už ra šas virš mo kyk los du rų, 
kaip pa ta ria Ma ža sis Prin cas. „Gra žiais ir 
šva riais dar bais pri va lo žy dė ti mū sų Lie-
tu va. Gar bin gu mu – dva sios ri te riš ku mu, 
nar su mu ko vo je už sa vo at ei tį tu ri spin-
dė ti lie tu viai“ (Juo za pas Al bi nas Her ba-
čiaus kas). Toks tiks las puoš tų kiek vie ną, 
per žen gian tį mo kyk los slenks tį. Jei nė ra 
ide a lų – nė ra mo kyk los.

Kvies da ma į mo kyk los te at rą drau gėn su tel kė
te di de lį bū rį jau nų žmo nių. Ką siū lo te jau ni mui 
vie toj kom piu te ri nių žai di mų, ko vi nių fil mų, 
kiurk so ji mo pa lė pė se?

Siū lau iš vy kas į spek tak lius, aud rin gus 
jų ap ta ri mus. Siū lau sun kius bai da rių žy-
gius ir nuo šir dų ben dra vi mą, va sa ros su si-
ti ki mus se no jo je ma no pro se ne lių klė ty je, 
siū lau stab te lė ti ir iš si pa sa ko ti, kai sun ku, 
siū lau iš ger ti ar ba tos ir už krims ti sau sai nių 
su svies tu il gų re pe ti ci jų me tu. Pa ti kė ki te, 
jiems la bai to rei kia...

Ar pa bu vę sce no je vai kai tam pa lais ves ni,  
jaut res ni, ge ba ki taip mąs ty ti, ben drau ti?

Jie tik rai tam pa lais ves ni, jaut res ni, 
ge ba ki taip ben drau ti ir mąs ty ti. Ir pa tys 
tai pri pa žįs ta. Brauk da ma aša ras skai tau 
jų at si svei ki ni mo laiš kus. Štai Taut vy do 
min tys: „Jūs pa ver tė te ma no gy ve ni mą 
nie ka da ne si bai gian čiu spek tak liu, ku ris 
su 12 kla se tik rai ne pa si baigs. Jei ne dra-
mos stu di ja, aš ne ži nau, kuo da bar bū čiau, 
ta čiau tik rai ži nau, kad ne bū čiau to kia as-
me ny be, ko kia da bar esu. Jū sų pa mo kos, 
pa ta ri mai man at vė rė nau jų ga li my bių 
du ris.“ Pau li nos sam pro ta vi mai: „Esu be 
ga lo lai min ga, kad at ra dau te at ro ke lią. 
Iš mo kau sa vi mi pa si ti kė ti, dirb ti to kio je 
di de lė je šei mo je.“ Ger dos at vi ra vi mai: 
„Tik rai ži nau, kad to kią, ko kia da bar esu, 
ma ne už au gi no dra mos stu di ja. Ji man 
pa dė jo iš mok ti ir su pras ti tai, ko anks čiau 
ne pa ste bė da vau, kas bū da vo ne įdo mu ir 
vi siš kai ne pa trauk da vo dė me sio.“ 

Jū sų ini cia ty va or ga ni zuo ja mos ra jo ni nės, 
res pub li ki nės ir tarp tau ti nės vai kų ir jau ni mo 
te at rų šven tės „Sce nos pa va sa ris“. Ar no riai da
ly vau ja vai kų ir jau ni mo dra mos stu di jos iš ki tų 
ra jo nų, mies tų, ša lių?

„Sce nos pa va sa riai“ – tai mū sų mo-
kyk los pa si di džia vi mas. Sun ku net su-
skai čiuo ti, kiek kolektyvų jo je ro dė sa vo 
spek tak lius. Tai fes ti va lis, į ku rį no riai 
va žiuo ja jau nie ji te at ra lai. Gal nu skam bės 
keis tai, bet kuo to liau, tuo su dė tin giau 
ko lek ty vams pa siek ti mus. Nė ra pi ni gė lių 
ke lio nei... Vai kai ku ria, sten gia si ir...

Per me tus pa sta to te ke lis spek tak lius, daž nai 
tam pa te te at rų ap žiū rų, šven čių, fes ti va lių di plo
man tais ir lau re a tais. Ko kias te mas ren ka tės, kas 
Jums ypač bran gu?

Jus ti nas Mar cin ke vi čius yra pa sa kęs: 
„Kū ry ba man yra kal bė ji mas su žmo gu-
mi ir apie žmo gų.“ Ma nau, kad 25 me tus 
mes kal bė jo me bū tent apie jį. Nuo pir mo jo 
spek tak lio pa gal To mo Arū no Ru do ko 
apy sa ką „Ce za rio pjū vis“ iki pas ku ti nio-
jo – Sus sa ne Os ten „Me dė jos vai kai“. 
Bran giau sia man yra tai, kad im da mi į 
ran kas su dė tin gus kū ri nius, su ge ba me 
juos taip pra kal bin ti, kad pa lies tų ne tik 
ku rian čių jų, bet ir žiū ro vų šir dis.

2011 m. Jū sų va do vau ja mas dra mos ko lek 
 ty vas ap do va no tas „Auk so paukš te“ kaip ge riau
sias vai kų ir jau ni mo te at ras. Kuo pri si vi lio jo te 
„Auk so paukš tę“?

„Auk so paukš tė“ nu si lei do į Ka zio Bin-
kio „At ža ly ną“. Ma nau, kad šiuo lai kiš kai, 

gal būt net ne ti kė tai pa sta ty tas spek tak lis 
pa dė jo pa gau ti paukš tę, bet prieš tai ji 
skrai dė ir aky lai ste bė jo mū sų ko lek ty vą 
21 me tus, ieš ko da ma tin ka mos vie tos 
nu tūp ti...

„gy ve ni mAs – 
TAi sA vęs kū ri mAs“

Jau daug me tų su mo ki niais da ly vau ja te An
ti ki nio te at ro fes ti va ly je (Ita li ja). Pa si da ly ki te 
tiks lais, įspū džiais...

Pats svar biau sias jau ni mo te at rų fes ti-
va lis, ma nau, vyks ta Pa la co lo Ak rei dė je 
(Pa laz zo lo Ac rei de, Ita li ja). Jį or ga ni zuo ja 
An ti ki nės dra mos na cio na li nis ins ti tu tas. 
Čia su va žiuo ja ge riau si Ita li jos ko lek ty-
vai, taip pat ir iš Grai ki jos, Pran cū zi jos, 
Ru si jos, Is pa ni jos, Če ki jos, Kro a ti jos, ki tų 
Eu ro pos ir Af ri kos ša lių. Džiu gu, kad jau 
de šimt me tų iš ei lės esa me kvie čia mi į 
šį pres ti ži nį fes ti va lį. Ja me da ly vau da mi 
ma no stu di jos ar tis tai su si pa žįs ta su an-
ti ki ne kul tū ra, tu ri ga li my bę pa žin ti ša lį. 
Tai, kaip mes sa ko me, li te ra tū ros, dai lės, 
is to ri jos, ge og ra fi jos, už sie nio kal bų, eti-
kos pa mo kos gy vai.

Šie me tai pir mi, kai į fes ti va lį Ita li jo je ne ga lė jo 
iš vyk ti vai kai. Ko dėl?

Trū ko ne idė jų, pri sti go pi ni gų. La bai 
gai la, kad pro vin ci jos ko lek ty vai ne įdo-
mūs Lie tu vos kul tū ros ta ry bai. Skau du, 
kad ne lai min gas at si ti ki mas mo kyk lo je 
pri vi lio ja net ke lių te le vi zi jų žur na lis tus, 
o kai mo kyk lo je vyks ta Me no die nos, ku-
rių me tu žy mūs Lie tu vos dai li nin kai dir ba 
kar tu su mo ki niais, žur na lis tų nie kaip 
nepri si kvie si. Vis dar tu riu vil ties, kad tik-
ro sios ver ty bės ka da nors bus pir ma rū šės ir 
ver sli nin kams rem ti ko lek ty vą, vyks tan tį 
į fes ti va lį, bus gar bė.

Vie no po kal bio me tu pra si ta rė te: „Jau čiu jė gų 
ant plū dį, vis kas se ka si...“ Iš ko kio šal ti nio se mia
tės vi di nės ener gi jos, švie sos, ti kė ji mo?

Gal nu skam bės ba na liai, bet ne no riu 
gy ve ni mo be sko nio. Pa vy ku si pa mo ka, 
ge rai įver tin tas spek tak lis ar kom po zi ci ja, 
nuo šir dus ben dra vi mas, gra žus ko le gos 
žo dis, su vo ki mas, kad esu svar bi jau nam 
žmo gui ir, ži no ma, ben dra vi mas su duk ra, 
man ar ti mais žmo nė mis yra tie prie sko-
niai, ku rie su tei kia jė gų ei ti pir myn.

Jū sų dar niai su sty guo tos dva si nės ga lios, kū 
ry bin ga įvai ria pu sė veik la aso ci juo ja si su šo kan
čia ger ve vė jy je... Ką, at kak lio ji ger ve le, pla nuo
ja te nau jam rug sė jui, at ei čiai?

Vie nas iš ki liau sių an glų dra ma tur gų 
Džor džas Ber nar das Šo (Ge or ge Ber nard 
Shaw) yra pa sa kęs, kad gy ve ni mas nė ra 
sa vęs at ra di mas, gy ve ni mas – tai sa vęs 
kū ri mas. Kur siu sa ve ir pa dė siu tiems, 
ku rie dar ne mo ka to da ry ti pa tys. 

Ačiū už po kal bį.
Juo zas ŽINELIS
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Kaip jau tė tės prieš pra di nu kų kla sę? Juk kal
bė ti tu rė jo te ki taip nei stu den tams.

Ma nau, jog ei li nį kar tą ju tau at sa ko-
my bę už au di to ri jo je sė din čių jų ski ria mą 
lai ką ma no pa skai tai. Grei čiau siai vai kams 
at ro do, jog lai ko jie tu ri be ga lę. Kaip šiek 
tiek pa me nu sa vo vai kys tę, at ro dė, jog su-
spė siu vis ką, ta čiau da bar taip ne be at ro do. 
Ir kuo anks čiau su pra si me, jog mū sų gy-
ve ni mo lai kas la bai ri bo tas, tuo anks čiau 
ir kruopš čiau iš mok si me gerb ti ki tų lai ką, 
ypač sa vo klau sy to jų ar skai ty to jų.

Kar tais nu girs tu ver ti ni mų, jog mo-
ky to jai / dės ty to jai jau pra ra do svar bą 
vi suo me nės švie ti mo, auk lė ji mo, la vi-
ni mo pro ce se, jog vis ką ar be veik vis ką 
ga li ma su ži no ti tin kla pio „Go og le“ pa-
ieš ko je įra šius pa gei dau ja mą rak ti nį žo dį 
ar spe ci fi nį ter mi ną... Ta čiau, jei ati džiau 
žvilg te lė tu me į reiš ki nio es mę, su pras tu-
me, kad sa vi ruo ša nė ra pats leng viau sias 
bū das to bu lė ti. Mo ky to jas – kva li fi kuo tas 
ved lys į dės to mą da ly ką. At skleis da mas jo 
es mę, mo ky to jas ga li pa rink ti ypač taik lius 
pa vyz džius iš mo ki nį su pan čios ap lin kos 
ar su gre tin ti fak tus, į ku riuos gal būt jis 
ne at kreip tų dė me sio, ar ki tais žo džiais 
pa aiš kin ti ne su pras tą min tį. Mo ky to jas 
gal net pa ro do mo ki niui pirš tu jo siek tą 
tiks lą, ku rio, net ir „sto vė da mas ša lia“, 
jis vis dar ne pa ste bi ar ne ga li at pa žin ti, 
nes ieš ko tas at sa ky mas re gi mas ne įpras-
tu kam pu. Kar tais už ten ka tik mo ky to jo 
ges to ar taik liai su for mu luo to klau si mo, 
kad mo ki niai grei tai įmin tų už duo tą  
mįs lę.

Pa skai tos es mė – su for mu luo ti cha rak-
te rin gą mįs lę, ko men tuo jant pa aiš kin ti jos 
įmi ni mą ir re zul ta to pri tai ky mą prak ti ko je. 
Ne ma ny čiau, jog su pra di nių kla sių mo ki-
niais rei kė tų kal bė ti ki taip nei su stu den tais 
ar aukš tos kva li fi ka ci jos spe cia lis tais. Ta-
čiau aiš kus min ties per da vi mas ver ba li niu 
bū du – ga na su dė tin ga pro ble ma bet ku riai 
au di to ri jai. Tik gal kal bė ti su pra di nu kais 

mo kan tiems „moks lo kal bą“ – 
daug įdo miau gy ven ti!
Bir že lio nu me ry je „Švie ti mo nau jie nos“ ra šė apie res pub li ki nę pra di nių kla sių mo ki nių 

gam ta moks li nę kon fe ren ci ją „Gamta šalia mūsų“, ku rią tra di ciš kai ren gia Vil niaus Fi la re
tų pra di nė mo kyk la. Kon fe ren ci jo je mo ki niai pri sta to sa vo at lik tus ty ri mus ir ste bė ji mus, 
skai to pra ne ši mus. Šie met į kon fe ren ci ją bu vo pa kvies ti ir įvai rių gam tos moks lo sri čių 
moks li nin kai. Pra di nu kai tu rė jo ga li my bę pa si rink ti ir iš klau sy ti po dvi pa skai tas. Jos 
vai kams pa li ko ne ap sa ko mai stip rų įspū dį.

Kal bi na me kon fe ren ci jo je da ly va vu sį Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te to Fi zi kos 
ka ted ros ve dė ją, prof. Ar tū rą JuK ną. 

leng viau, nes jie, ieš ko da mi at sa ky mų ir 
spren di mų, dar ne mo ka tai ky ti ste re o ti pų, 
ne su ka įpras tu, stan dar ti nių spren di mų ke-
liu, o mąs to ori gi na liai. No be lio pre mi jos 
lau re a to Al ber to Einš tei no (1879–1955) 
pa klau sus, ko dėl iki jo nie kas ne su pra to, 
jog gra vi ta ci nė są vei ka – tai kū nų ge bė ji-
mas iš krei vin ti erd vę, jis at sa kė, jog žmo-
nės dar bū da mi vai kai at sa ko sau į to kius 
klau si mus ir su au gę jų ne be už duo da. O 
jam pa si se kė, jis tą klau si mą už da vė bū da-
mas su au gęs, to dėl ir ra do at sa ky mą. Tur-
būt ge ro je fi zi kos pa skai to je kaip tik ir už-
duo da mi sau ir ki tiems sun kūs klau si mai, 
pa pras tai pra si de dan tys žo de liu „ko dėl?“, 
ir ban do ma į juos at sa ky ti fi zi kos kal ba, 
pra si de dan čia žo de liais „to dėl, kad...“. 
Ma nau, jog vai kams pa tin ka at sa ky mai 
į klau si mus „ko dėl?“, ku riuos, ma tyt, jie 
jau ne kart už da vė ki tiems mo ky to jams / 
tė vams / dės ty to jams, ta čiau vis dar ne-
ga vo aiš kaus at sa ky mo. Juk tie da ly kai, 
ku riuos su pran ti, ga li tap ti įdo mūs. Tad 
la bai svar bu į vai kų klau si mus at sa ky ti 
taip, lyg bū tum pa klaus tas moks li nė je 
kon fe ren ci jo je au to ri te tin gų moks li nin-
kų, lyg pa ty rę opo nen tai klau si nė tų apie 
ta vo vyk do mą moks li nį dar bą ar pa skai tos 
te mą. Ne bi jo ki me bū ti vai kų ne su pras ti. 
Kiek vie nas su pap ras ti ni mas – tai nu si-
žen gi mas tie sai, nes re tai ka da pa vyks ta 
pa aiš kin ti su dė tin gus da ly kus pa pras tais 
žo džiais. Ir tur būt di džiau sia klai da, jog 
žmo gus lin kęs va do vau tis lo gi ka. O Vi sa-
to je, grei čiau siai, lo gi kos nė ra. Gal to dėl 
jos vis dar ne su pran ta me.

Vai kai ski ria si nuo su au gu sių jų, nes 
jie dar ne bi jo už duo ti klau si mų, ku rie iš 
pir mo žvilgs nio ga li at ro dy ti kvai li. O pa-
klaus ti ir su pras ti at sa ky mą – la bai svar bus 
pa ži ni mo žings nis. Vi siems dės ty to jams 
rei kė tų ras ti lai ko tin ka mai pa si ruoš ti ir 
at sa ky ti į už duo tus klau si mus, at ve dant 
klau sian tį jį prie šian die ni nės ži no ji mo ri-
bos, ir pa aiš kin ti, kas šian dien mums vis 

dar truk do ją per ženg ti. Sa vi ruo šai skir tą 
lai ką ne sun ku su skai čiuo ti. Ruo šian tis 
45 min. truk mės pa skai tai, rei kė tų pa dau-
gin ti 45 min. iš klau sy to jų skai čiaus ir 
tiek lai ko skir ti jos ren gi mui. Pa vyz džiui, 
jei kla sė je 20 mo ki nių, tai 45 mi nu čių 
pa skai tos ren gi mui reik tų skir ti 15 va-
lan dų ar dau giau. Jei ga li tiek lai ko skir ti 
sa vi ruo šai, pa skai to je jau tie si drą sai, jei 
ne – ban dai im pro vi zuo ti. Ta čiau sėk min-
giau sia – ge rai su re ži suo ta im pro vi za ci ja.

Pri si pa žin ki te, ką to kio pa pa sa ko jo te vai kams, 
kad ki tą die ną vi si ar be veik vi si ber niu kai no rė jo 
tap ti fi zi kais?

Pa skai tą sky riau ma te ria lia jam taš kui. 
Tai ma te ma ti nė abst rak ci ja, nau do ja ma 
ap gau ti iš da lies sa ve ir klau sy to ją, ta čiau 
kar tu ir pa de dan ti su si gau dy ti, kas svar bu 
nu sta tant kū nų ju dė ji mą erd vė je, jų ko or-
di na tes, grei tį ar kt. Sun kų už da vi nį rei kia 
su skai dy ti į pa pras tes nius už da vi nė lius, 
įtrauk ti su pap ras ti ni mus (ar ki taip ta riant, 
kraš ti nes už da vi nio są ly gas) ir pa ma ty si-
me, jog bet koks už da vi nys, at ro dęs ne iš-
spren džia mas, ga li bū ti iš spręs tas. Tie sa, 
in ter pre tuo jant spren di nį, ten ka sa ky ti 
daug aiš ki nan čių žo džių. Pa skai to je kaip 
tik tuo ir va do va vau si, aiš kin da mas mus 
su pan čio pa sau lio pa slap tis, at sa ky da mas į 
ker ti nius klau si mus: ar tik rai mus su pan tis 
pa sau lis eg zis tuo ja, ar mes jį (pa sau lį) tik 
įsi vaiz duo ja me – ap gau ti sub jek ty vių sa vo 
po jū čių ar klai di nan čių sig na lų, siun čia mų 
lin ku sio mis api ben drin ti sme ge ni mis. 
Ro džiau vai kams pie ši nė lius, ku riuo se 
pa vaiz duo ti ap gau lin gi ob jek tai. Mat  
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pie ši nio tu ri nys ga li pa si keis ti, vos jį 
ap su kus 180o kam pu ar at si trau kus kiek 
žy mes niu at stu mu. Aiš kiai su for mu luo tas 
klau si mas vai kus, at ves tus prie ne ži no-
my bės slenks čio, ver čia pa čius ieš ko ti 
at sa ky mo, for mu luo ti sa vo min tis. Juk 
pa ties su gal vo tos min tys leng vai at si me-
na mos, ge riau su pran ta mos ir to dėl ga li 
bū ti pri tai ky tos at ei ty je, ana li zuo jant vi sai 
ki tą in for ma ci ją. Per pa skai tą man tai iš 
da lies pa vy ko. Pa bai go je su lau kiau daug 
fun da men ti nių klau si mų ir at sa ki nė da mas 
į juos džiau giau si, kad pra di nių kla sių mo-
ki niams rū pi to kie da ly kai kaip: Hig gs’o 
bo zo nas, plokš tu mos ir tie sės sam pra tos, 
ant ru tu lio for mos (t. y. Že mės) pa vir šiaus 
esan čiam ste bė to jui, apie gy vy bės kil mę, 
su pran tant, kad gy vi ir ne gy vi kū nai su-
da ry ti iš to kių pa čių „ne gy vų“ ato mų, o 
gy vy bė – tai tik tam tik ra ato mų jun gi mo / 
iš si dės ty mo erd vė je tvar ka, dėl ku rios at si-
ran da ląs te lės ir jų da ri niai. Di de lį skai čių 
ato mų, tel pan čių ląs te lė je, ga li ma su dė lio ti 
įvai rio mis for mo mis. To dėl gy vo sios bei 
ne gy vo sios gam tos for mos ga li bū ti įvai-
rios, va di na mos gam tos iš ra din gu mu.

Jei ati džiai ste bi mus su pan tį pa sau lį ir 
už duo di sau klau si mą „ko dėl?“, iš ta ręs 
žo džius „...to dėl, kad...“, pra de di kal-
bė ti „moks lo kal ba“, tai ky ti fi zi kos (ar 
ki to moks lo) ži nias, for mu luo ji iš va das, 
ana li zuo da mas mus su pan čio pa sau lio 
ypa tu mus. Mo kan tiems „moks lo kal bą“ 
daug įdo miau gy ven ti.

Lie tu vo je lan kė si ir skai tė pa skai tas Tai va
no na ra ty vi nės pe da go gi kos pro pa guo to jas 
doc. dr. Ted YuChung Liu (apie tai ir gi ra šo me 
šia me nu me ry je). Jis tvir ti no, kad „vis kas, kas 
vyks ta švie ti me, yra skir ta ug dy ti niui, tad ir 
pra dė ki me klau sy tis pir miau sia jų, ko jie no ri, 
o pa gal tai ir keis ki me, to bu lin ki me švie ti mo 
sis te mas“. Ką apie tai ma no te?

Ne ma nau, jog mo ki niai ga li ži no ti, 
ko jie no ri, to dėl ne klaus čiau apie tai jų. 
Kad ir toks pa vyz dys, ar no rė tu mė te pa-
bū ti kos mo se, ke liau ti į ne ži no mas ša lis? 
Grei čiau siai ne, nes ne sa te ten bu vu si. 
To dėl ma nau, jog mo ky to jo už duo tis ne 
tenkinti mo ki nio no rus (dau gu mos jie ga-
li bū ti la bai prieš ta rin gi ar net egois tiš ki), 
bet pa teik ti su pran ta mą „me niu“, iš ko 
jie ga lė tų rink tis bei su vok ti sa vo no rų 
spek trą. Mo ky to jo už duo tis su pa žin din ti 
mo ki nius, su kuo jie ne pa žįs ta mi, ne ma tę, 
ne ju tę ar ne su pra tę. Ko rei kė tų kiek vie nam 
mo ki niui ar mo ki nių gru pei, tu rė tu me tei-
rau tis pe da go gų eks per tų, tu rin čių di de lę 
ug dy mo ir mo ky mo pa tir tį, to dėl ga lin čių 
iš rink ti, kas yra ge riau sia. Tad čia reik ėtų 
lenk ti gal vą pa tir čiai, o ne jau nys tei.

Ma nau, kad tik mo ky to jas eks per tas 
(bet ne mo ki nys) ga li su pras ti, koks tu ri 
bū ti mo ky mo pro ce sas. La bai svar bu vi-
du ri nė je mo kyk lo je at si sa ky ti pro fi lia vi mo 
mo de lio, su skirs tan čio mo ki nius pa gal 
jų ge bė ji mus. Vi si tu rė tų mo ky tis pa gal 
vie no dą vi du ri nės mo kyk los pro gra mą,  

ap iman čią vi sus da ly kus, bū ti nus mus su-
pan čio pa sau lio su pra ti mui, ir vi sai ne svar-
bu, jei kaž ku ri mo ki nių da lis su pras ne vis-
ką. Pro gra ma tu rė tų orien tuo tis į vi du ti nio 
ly gio mo ki nius. Prieš ke lis de šimt me čius 
moks li nin kus nu ste bi no ži nia, jog kū di kiai 
su pran ta ge ro kai dau giau nei ti kė ta si ir jų 
re ak ci ja į ap lin ką adek va ti, skir tin gai nei 
ma ny ta anks čiau. At si žvel giant į ty ri mų 
re zul ta tus, šian die nos ma mai pa ta ria ma 
kal bin ti dar ne gi mu sį sa vo kū di kį. Pa-
si ro do, jog tai veiks min ga for muo jan tis 
as me ny bei. Bet ar rei kė tų tei rau tis kū-
di kio apie tai? At sa ky mo tik rai ne iš-
girs tu me. Jį ga li pa teik ti tik pe da go gai /  
moks li nin kai / eks per tai. Dėl tos pa čios 
prie žas ties, ma ny čiau, ne tiks lin ga klaus ti 
mo ki nių nuo mo nės apie nau do ti nus mo-
ky mo me to dus.

Kaip ver ti na te at ei nan čių jų stu di juo ti į uni ver
si te tą pa si ren gi mą?

Aiš ku, jog mo ky mo si pro ce sui aukš-
to jo je mo kyk lo je la bai svar bios ži nios, 
mo ki nių at si neš tos iš mo kyk los, ta čiau 
ne pa ly gi na mai svar bes nis jų no ras įgy tas 
ži nias to bu lin ti, pa pil dant vis nau jais fak-
tais ir nau ja pa tir ti mi. Esu lin kęs ma ny ti, 
jog mū sų ge bė ji mus, o taip pat no rą ar 
ne no rą vyk dy ti kaž ko kią veik lą, val do 
sme ge nys, suf e ruo da mos, ku ri iš jų mums 
bus įdo mi, o ku ri – ne. Mo ky to jo vaid muo 
kaip tik svar bus for muo jant mo ki nio sko-
nį, ple čiant jo ge bė ji mų ir bū si mų pa si rin-
ki mų ra tą. Ma nau, kad pra di nis mo ki nio 
pa si ruo ši mas ma žiau vei kia ga lu ti nį iš si-
moks li ni mo re zul ta tą, nei mo ki nio no ras 
ar ne no ras dirb ti.

Mo ky ma sis yra dar bas. O sun kiai dirb ti jau ni
mas, ko ge ro, ap skri tai nė ra lin kęs. To dėl...

Dar bas tu ri bū ti sun kus. Ne bent jis 
su tam pa su mū sų ho biu, kai dir bant pra-
ran da mas lai ko po jū tis. Svar bu tai, kad 
kiek vie nas tu ri me la bai ri bo tą gy ve ni mo 
truk mę, per ku rią ga li me pa jus ti / su ži no ti / 
pa tir ti / iš mok ti kaž ką nau jo. To dėl veik las 
ten ka su skirs ty ti pa gal pri ori te tus, mėgs ta-
miau siems da ly kams ski riant dau giau siai 
lai ko. Rū šiuo da mas veik las, mo ky to jas 
kaip tik ir ga lė tų tap ti kel ro džiu, in for muo-

jan čiu ir nu krei pian čiu jau nuo lius link mus 
su pan čio pa sau lio pa ži ni mo pa slap čių. 
Su si do mė ję įgys pla tes nes bū si mos spe-
cia ly bės ar gy ve ni mo ke lio pa si rin ki mo 
ga li my bes. 

Jei be si mo kan ty sis kas dien su ži no tų 
ką nors nau jo, tai po me tų jis jau ži no tų 
365 nau jus da ly kus. Mo ky ma sis ne taps 
kan čia, jei mo ky si mės kas dien po tru pu tį, 
o ne vis ką pas ku ti nę sa vai tę ar pas ku ti nę 
die ną. Ta čiau jau ni mo po žiū rį į mo ky mą si 
ir vi suo me nės po žiū rį į šiuo lai ki nį jau ni mą 
for muo ja me mes pa tys, kas dien vis stip-
riau įtvir tin da mi var to to jiš kos vi suo me nės 
sta tu są. Dau ge lis jau nuo lių nau do ja įvai-
rius elek tro ni nius-iš ma niuo sius prie tai sus 
net ne nu tuok da mi, kaip ir ko dėl jie vei kia. 
Taip gy ven ti daug pa to giau. Ta čiau kaž kas 
tas tech no lo gi jas tu ri su kur ti, su pras ti, 
iš vys ty ti ir pri tai ky ti kon kre čioms už-
duo tims. Tai moks li nin kai, in ži nie riai, 
žmo nės, mo kan tys at lik ti eks pe ri men tą, 
su pran tan tys jo re zul ta tus ir, juos api ben-
dri nę, ge ban tys da ry ti iš va das. Jie dir ba 
sa vo dar bą ir tas dar bas tik rai įdo mus. Tad 
ver ta mo ky tis, kad to kį ga lė tum dirb ti.

Jūs mėgs ta te jau ni mą ir, ko ge ro, iki šiol da
ly vau ja te fi zi kų die no se Vil niu je, tad da ro me 
iš va dą, kad Jums svar bu ir tai, kas ne tel pa į Fi zi
kos ka ted ros ve dė jo pa rei gy bę? Ką ma no te apie 
ben drą jį ug dy mą?

Ug dy mą su pran tu kaip as me ny bės są-
vei kos su so cia li ne ap lin ka bei kul tū ros 
ver ty bė mis to bu li ni mą. Ma nau, kad Lie tu-
vo je vai kų ben dra sis ug dy mas la bai ge ras. 
Jau iš lei do me la bai daug ge rų va do vė lių, 
su kū rė me daug me to di nės me džia gos, 
skir tos ug dy mo pro ce so su pra ti mui, to bu-
li ni mui ir ana li zei. Ma nau, kad kiek vie na 
me to di ka ge ra ir ga li duo ti ge rų vai sių. 
Ta čiau me to di kos pri tai ky mo re zul ta tas 
pri klau so nuo mo ki nių no ro bū ti ug do-
mais. Jį for muo ja me mes, ma mos, tė čiai, 
dė dės, te tos, mo ky to jai ir dės ty to jai, ar 
tie siog pra ei viai, ki taip ta riant – ap lin ka. 
Mes pa tys tu rė tu me keis tis, tuo met kei sis 
ir mus su pan ti ap lin ka, o ug dy mas tu rė tų 
tap ti ne per trau kia mu pro ce su tiek ma-
žiems, tiek ir di de liems. Tai gi, at vy kęs į 
pra di nę mo kyk lą ug dy ti vai kų, pats tam pu 
jų ug dy ti niu. Jie bu vo ma no mo ky to jai, 
to kie kaip ir aš jų. To dėl, tur būt, įdo mūs 
ir pra di nės mo kyk los ren gi niai, ir Fi zi kų 
die nos šven tė ar kt. Juk ben drau da mas 
su žmo nė mis ga li iš jų su ži no ti, iš mok ti, 
pa ma ty ti, pa tir ti kaž ką nau jo, pri si de dan-
čio prie tų 365 kas met su ži no mų da ly kų. 
Kiek vie no mū sų pa si rin ki mas le mia mums 
svar biau sią ga lu ti nį re zul ta tą: gy ve no me 
įdo miai ar gai šo me lai ką nie kams. Ta-
čiau, kas bu vo įdo mu ir / ar nau din ga, o 
kas – vie ni nie kai, su pran ta me tik ge ro kai 
su bren dę.

Ačiū Jums. Ne nu vi lian čių Nau jų jų moks lo 
me tų!

ZinaRIMGAILIENĖ

vai kai ski ria si nuo  
su au gu sių jų, nes jie 

dar ne bi jo už duo ti  
klau si mų, ku rie iš 

pir mo žvilgs nio ga li 
at ro dy ti kvai li.  

O pa klaus ti ir su pras ti 
at sa ky mą – la bai  

svar bus pa ži ni mo 
žings nis. 
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Jur bar ko ra jo no Sma li nin kų Li di jos 
Meš kai ty tės pa grin di nės mo kyk los ir Lie
tu vos ka riuo me nės ka ri nių oro pa jė gų 
Avia ci jos ba zės Sraig tas par nių es kad ri lės 
drau gys tė mez gė si pa ma žu. Ta čiau da
bar la kū nai ir gel bė to jai – daž ni sve čiai ir 
mū sų pa gal bi nin kai, pa de dan tys or ga ni
zuo ti ne tra di ci nį ug dy mą. Jie da ly vau ja 
vi suo se su si ti ki muo se, var žy bo se, dir ba 
sto vyk lų in struk to riais. Mjr. Eli gi jus Rukš
nai tis įdė jo daug pa stan gų tvir tin da mas 
šį ben dra vi mą ir ben dra dar bia vi mą. Jis ir 
bu vo sto vyk los mo ki niams ini cia to rius.

2012 m. va sa rą pa si ra šy ta ben dra dar-
bia vi mo su tar tis tarp mo kyk los ir Avia ci-
jos ba zės. Ben dra dar biau jant mo kyk lai, 
kul tū ros cen trui ir es kad ri lei mo ki niams 
suor ga ni zuo ta 4 die nų ka ri nė, edu ka ci nė 
bei svei ka ti ni mo die ni nė sto vyk la „Sa ka-
le, lėk“, kurioje da ly va vo 46 mo ki niai.  
Į 2013 m. va sa rą vy ku sią ant rą ją sto vyk lą 
su si rin ko 80 mo ki nių, o 2014 m. – da ly va-
vo jau 91 mo ki nys iš 11 įvai rių Lie tu vos 
mo kyk lų.

Šie met į sto vyk lą su si rin ko 87 mo ki niai 
taip pat iš 11 Lie tu vos mo kyk lų. Sto vyk-
los in struk to riais ir ka ri nių bū rių va do vais 
dir bo Avia ci jos ba zės la kū nai ir gel bė to-
jai: ka pi to nai To mas Bru so kas, Gin tau tas 
Čiuo de ris, Aud rius Gi nei tis, Min dau gas 
Ki sie lius, Ka zi mie ras Lo ma nas, Ge di mi-
nas Pui šys, Min dau gas La zut ka, vy res-
nieji ser žan tai Rai mon das Jan kaus kas, 
Min dau gas Vait kus bei ser žan tai Al ber tas 
La pa vi čius, Ju ras Gri ga liū nas. La kū nams 
pui kiai va do vau ti sa vo bū riams ne truk dė 
nei di de lis už im tu mas, nei nuo var gis, 
nors ir kiek vie ną va ka rą, vos pa bai gę 
dar bus sto vyk lo je, jau pla na vo ki tos die-
nos veik las, ruo šė si žy giams, pa tys ėjo 
vi sais marš ru tais. Ka riū nai ne pa bū go nei 
at sa ko my bės, nei sun ku mų, to dėl leng vai 
su si ben dra vo su mo ki niais ir grei tai pel nė 
jų pa gar bą. 

Vie na sto vyk los die na bu vo skir ta 
pa žin čiai su NA TO: į sto vyk lą at vy ko 
Nor ve gi jos NA TO ka ri nin kai, at lie kan tys 
tar ny bą Šiau liuo se. 

La kū nų mo kyk lo je su lau kia me ir Rug-
sė jo 1-ąją, kar tu mi ni me Ka riuo me nės 
die ną, šven čia me Pas ku ti nio skam bu čio 
šven tę. Sve čiai mo ki niams ve da už si ė mi-
mus, pi lie tiš ku mo pa mo kas, vyks ta drau-
giš ki krep ši nio Sraig tas par nių es kad ri lės 
tau rės tur ny rai.

Ben dra vi mas ir ben dra dar bia vi mas su 
ka riš kiais mū sų mo kyk los mo ki niams 
su tei kia ver tin gos pa tir ties, mo ko at sa ko-
my bės, ug do pa rei gin gu mą, pa gar bą ki tam 
žmo gui. O šių sa vy bių jau ni mui la bai 
trūks ta. Be to, to kiu bū du nuo lat ug do mas  
pi lie tiš ku mas, pa trio tiš ku mas, pa gar ba 
sa vo ša liai.

AstaDANISEVIČIŪTĖ
Jurbarko r. Sma li nin kų Li di jos Meš kai ty tės 

pagr. m-klos di rek to riaus pa va duo to ja 
ug dy mo rei ka lams 

ka ro la kū nai – 
mo kyk lo je

16
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Šių me tų sto vyk los nuo trau kas ir vi deo me džia gą ga li ma ras ti – 
www.fa ce bo ok.com/li di ja mo kyk la?fref=ts

Fil mu kai apie sto vyk lą:
www.you tu be.com/watch?v=_X7EM-Skc00
www.you tu be.com/watch?v=SRuP--aQ3q4
www.you tu be.com/watch?v=BAS3kyr SEdc
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Tū las lie tu vis yra gir dė jęs Va sa rio 
16-osios gim na zi jos var dą. Anks čiau tai 
bu vo lais vės sim bo lis, vie ta, ne ofi cia li 
Lie tu vos am ba sa da, prie globs tis, tar pi nė 
sto te lė pla čio jo pa sau lio link, rakš tis KGB, 
po li ti nių, di plo ma ti nių, eko no mi nių su si ti-
ki mų vie ta... Da bar – vie nin te lė lie tu viš ka 

va sa rio 16osios gim na zi jai – 65eri

Gim na zi ja, ku rios bu vi mą sa vo že mė je 
nuo lat pa brė žia ir pri me na Vo kie ti jos 
aukš čiau sių jų ins ti tu ci jų va do vai. 2015 m. 
bir že lio 9 d. Vys ba de ne (Wies ba den) vy-
ku sia me Lie tu vos ir Vo kie ti jos po li ti kų, 
eko no mis tų bei moks li nin kų su si ti ki me 
Vo kie ti jos He se no (Hes sen) že mės Land-

ta go pre zi den tas Nor ber tas Kart ma nas 
(Nor bert Kart mann), ro dy da mas ypa tin gą 
prie lan ku mą mo kyk lai, įvar di jo: „Čia mū-
sų gim na zi ja.“

Gim na zi ja yra dvi kal bė mo kyk la, ku-
rio je dir ba ma pa gal Vo kie ti jos vals ty bi nę 
mo ky mo pro gra mą, ji pa pil dy ta li tu a nis-
ti nio ug dy mo pro gra ma („Švie ti mo nau-
jie no se“ 2013 m. ketvirtajame numeryje 
spaus din tas iš sa mus straips nis „Abi tū ros 
eg za mi nų sis te ma Va sa rio 16-osios gim-
na zi jo je“). Mo kyk lo je mo ko ma pen kių 
kal bų: lie tu vių, vo kie čių, an glų, ru sų, 
pran cū zų; vei kia 23 ne for ma lio jo ug dy mo 
bū re liai. Čia mo ko si 187 mo ki niai, dir ba 
30 mo ky to jų, 10 dar buo to jų, už si i man-
čių ad mi nist ra ci ne-ūki ne veik la ir Ja ni na 
Vait kie nė – ke tu rio lik to ji mo kyk los va-
do vė. Šie met mo kyk lą bai gia jau 63-io ji 
abi tu rien tų lai da.

iŠ lAi kO Per sPek Ty vOs

Kai pra si dė jo XX a. ka tak liz mai, dėl 
emig ra ci jos Vo kie ti jo je bu vo įkur tos 158 
lie tu viš kos mo kyk los, iš jų – 26 gim na zi-
jos. Jų skai čius pra dė jo ma žė ti dėl to les-
nės lie tu vių emig ra ci jos į JAV, Aust ra li ją, 
Ka na dą, An gli ją, Nau ją ją Ze lan di ją ir kt. 
Li ko vie na. Svar bu pa mi nė ti, jog sa vo 
mo kyk las tu rė jo ir ki tų kraš tų pa bė gė-
liai ir jos bu vo už da ro mos dėl tų pa čių  

1963 m. architekto K. Hutterio suprojektuotam užrašui įgyvendinti prireikė 50-ties metų

Renhofo pilis
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reikšmin gi gim na zi jos 
is to ri jos įvy kiai

 • 1950 m. Vo kie ti jos lie tu vių ben druo
me nės (VLB) val dy ba Diep hol co ka 
 rei vi nė se įs tei gia Gim na zi ją su ben
dra bučiu.

 • 1951 m. Gim na zi jai Lie tu vos Ne pri
klau so my bės mi nė ji mo šven tė je su
tei kia mas lais vės – Va sa rio 16osios –  
var das. Iškil mė se da ly va vo gar bės 
svečias Vil hel mas Sto ros tasVy dū nas. 

 • 1954 m. tė vo Al fon so Ber na to nio 
ini cia ty va Gim na zi ja per ke lia ma į Hiu
ten fel dą, ku ria me VLB, pa de da ma vi so 
pa sau lio lie tu vių, nu si pir ko 5 ha skly pą 
su Ren ho fo pi li mi. 

 • 1963–1965 m. pa sta to mas kla sių ir 
ad mi nist ra ci jos pa sta tas. Sta ty bas 
fi nan suo ja Vo kie ti jos Fe de ra ci nė Res
pub li ka (VFR), Ba de noViur tem ber go 
(Ba denWürttem berg) žemė, pa sau lio 
lie tu viai. 

 • 1972 m. ir 1987 m. ati da ro mi mer gai
čių ir ber niu kų ben dra bu čiai. 

 • 1984 m. pi ly je ky la gais ras – su de ga 
bib lio te ka, tuo me tu pi ly je įreng to 
ber niu kų ben dra bučio bal dai, stip riai 
nu kenčia pa sta tas.

 • 1989 m. pi lis re no vuo ja ma VFR, Ba
de noViur tem ber go ir He se no žemių 
vy riau sy bių, ka ta li kų bažnyčios bei 
vi so pa sau lio lie tu vių Aust ra li jo je, JAV, 
Ka na do je, Vo kie ti jo je, Švei ca ri jo je ir kt. 
dė ka (re mon to dar bų są ma ta apie 7 
mi li jo nai mar kių). Dabar pi ly je įkur ta 
Gim na zi jos bib lio te ka, mu zi kos kla sė, 
Vi sų Lie tu vos Šven tų jų var do kop lyčia, 
VLB ir Vo kie ti jos lie tu vių jau ni mo są
jun gos (VLJS) būs ti nės, Lie tu vių kul tū
ros ins ti tu tas (LKI) bei Eu ro pos lie tu vių 
kul tū ros cen tras (ELKC).

 • 1999 m. Gim na zi jai su tei kia mas Vo kie
ti jos vals ty bės pri pažin tos gim na zi jos 
sta tu sas.

 • 2010 m. Gim na zi jai su tei kia mas Vo kie
ti jos He se no žemės Švie ti mo mi nis te
ri jos ga bių vai kų ug dy mo ser ti fi ka tas.

 • 2012 m. už pi lie ti nį ir tau ti nį mo ki nių 
ug dy mą LR Švie ti mo ir moks lo bei 
Kraš to ap sau gos mi nis te ri jos Gim
na zi jai ski ria Ge di mi no pi lies bokšto 
vė lia vą.

 • 2012 m. baig tos mo der naus Gim na zi
jos prie sta to sta ty bos. Pa ra mą sta ty
boms su tei kė LR Vy riau sy bė, Main co 
(Mainz) vys ku pi ja, pa sau lio lie tu viai, 
Gim na zi jos bi čiu liai vo kie čiai. Gau
tos il ga lai kės pa sko los iš Bergšt ra sės 
(Bergs chtras se) ap skri ties, Lam pert
hei mo (Lam pert heim) mies to ir He
se no že mės (sta ty bos dar bų są ma ta 
viršijo 1 mi li jo ną eu rų).   

 • 2014 m. įreng ta uni ver sa li (krep ši nio, 
fut bo lo, tin kli nio ir ran ki nio) aikš te lė.

prie žas čių. Ta čiau iki šių die nų ne iš li ko 
nei vie na lat vių, len kų ar veng rų mo kyk la.  
O lie tu viš ka Va sa rio 16-osios gim na zi-
ja – iš li ko. Jei teig tu me, jog per vi są pas-
ta ro sios mo kyk los veik los is to ri ją ne bu vo 
iš ki lu si vie no kia ar ki to kia rim ta grės mė 
šios ins ti tu ci jos eg zis ten ci jai – ban dy tu-
me su klas to ti is to ri ją. Ne pai sant įvai rių 
pe ri pe ti jų, šian die ną vi so pa sau lio lie tu-
viai tu ri ben drą kū di kį, gi mu sį 1950 m. 
lie pą Dyp hol co (Diep holz) ka rei vi nė se, 
1954 m. per kel tą į Hiu ten fel de (Hütten-
feld) nu pirk tą Ren ho fo (Ren nhof) pi lį. 

Jau nuo Gim na zi jos įstei gi mo jo je už-
ko duo tas „vi suo me niš kai nu si tei ku sių“ 
lie tu vių ug dy mas. 1954–1955 m. Gim-
na zi jos met raš ty je tei gia ma, jog šio je 
mo kyk lo je ug do mos in te li gen ti jos pa jė gos 
ne tik lie tu viš kai kul tū rai bei lie tu vy-
bei stip rin ti lais va ja me pa sau ly je, bet ir  
pa pil dy ti pra re tin tas ne pri klau so mos Lie- 
tu vos eli to gre tas: „Ša lia ben drų kul tū-
rin gu mo, iš moks li ni mo bei tvir tos krikš-
čio niš kos do ro vės ug dy mo rei ka la vi mų, 
mū sų gim na zi ja tu ri dar ypač svar bią 
spe ci fi nę pa skir tį: ne tik pa ša lin ti iš vi sų 
pu sių gre sian tį mū sų jau ni mo nu tau ti mo 
pa vo jų, bet drau ge ir iš ug dy ti bū si mą jį 
mū sų tau tos eli tą, pa si ry žu sį dė ti vi sas 
sa vo jė gas mū sų tau tos ir tė vy nės la bui 
(Va sa rio 16-osios gim na zi jos met raš tis, 
1954–1955, 9 p.).

Per dau ge lį me tų tvir tas Gim na zi jos 
tiks las ne pa si kei tė – su teik ti Va ka rų Eu-
ro po je gy ve nan tiems lie tu vių kil mės vai-
kams są ly gas iš sau go ti lie tu viš ką ta pa ty bę, 
auk lė ti juos krikš čio niš ka ir eu ro pie tiš ka 
dva sia, puo se lė ti lie tu vių kal bą ir tra di ci jas 
bei dėl ne blės tan čio mo ki nių ir mo ky to jų 
en tu ziaz mo gar sin ti Lie tu vos var dą ir po-
pu lia rin ti jos kul tū rą Vo kie ti jo je ir vi so je 
Eu ro po je. 

gim nA zi jOs Auk lė Ti niAi

Nuo Gim na zi jos įkū ri mo pra džios, t. y. 
1950 m., iki 2015 m. jo je mo kė si 2477 
lie tu vių kil mės mo ki niai iš vi sų že my nų, iš 
27 ša lių: An gli jos, Ar gen ti nos, Aust ra li jos, 
Bel gi jos, Bra zi li jos, Da ni jos, Do mi ni kos 
Res pub li kos, Ita li jos, Is pa ni jos, JAV, Ka-
na dos, Ko lum bi jos, Lat vi jos, Len ki jos, 
Lie tu vos, Ma lio Res pub li kos, Olan di jos, 
Pran cū zi jos, Ru si jos, Šve di jos, Švei ca-
ri jos, Tur ki jos, Uk rai nos, Urug va jaus, 
Ve ne su e los, Veng ri jos, Vo kie ti jos.

Gim na zi ja iš ug dė ir su tei kė ga li my bes 
at si skleis ti ne vie no jau no žmo gaus ta len-
tams. Galima paminėti keletą žymiausių: 
ku ni gas Her ma nas Šul cas (mi sio nie-
rius sa le zie tis), a. a. prof. dr. Ger har das 
Bau ras (so cio lo gas), dr. Vi lius Lė ner tas 
(bio che mi kas), dr. Vin cas Bar tu se vi čius 
(so cio lo gas), Le na Va lai tis (dai ni nin kė), 
dr. Ste fa nas Kai rys (che mi kas), An drius 
Šmi tas (be veik 30 me tų va do va vęs Va sa-
rio 16-osios gim na zi jai), Vin gau das Jo nas 
Da mi jo nai tis (teologas), a. a. Mantas 
Sutkus (JAV kariuomenės specialiųjų 
pajėgų seržantas), Darius Sužiedėlis 
(JAV lietuvių diplomatas, aktorius), Vik-
to ras Dia va ra (Dia wa ra) ir Vi lius Ale sius 
(gru pės „Skamp“ įkū rė jai ir at li kė jai), 
Ar tū ras My ko lai tis (dir ba Eko no mi nio 
ben dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci jo-
je, angl. OECD), Kazimieras Vasiliauskas 
(automobilių sporto lenktynininkas) ir 
daug ki tų.

Vi są sa vo gy va vi mo lai ką šios Gim na zi-
jos ben druo me nė dir bo, dir ba ir dirbs Lie-
tu vos la bui. Jau nuo pat įkū ri mo pradžios 
Va sa rio 16-osios gim na zi ja kaip ins ti tu ci ja 
per žen gė mo kyk los sam pra tos ri bas ir ta po 
ypa tin gu reiš ki niu. 

BirutėAUGUSTANAVIČIŪTĖ
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Ne tra di ci nė jau nų jų pa ly da iš di džiai žen gia Ta li no (Es ti ja) Ro tu šės aikš te. Žy miai vy res nis 
jau ni kis, ty ra kaip va sa ros ry tas, smul kio mis gė lė mis pa si da bi nu si nuo ta ka bei eks tra va gan-
tiš kos jau no sios drau gės. Ši taip jo niš kie čiai pa si ro dė Ta li no mies to die nų ren gi ny je „Gė lių 
fies ta“.

Vi sas teks tas „Švie ti mo pa no ra mos“ 27 p.

Ri mos Skir vai nie nės nuotr.

įteik ta pir mo ji g. kup re vi čiaus 
sti pen di ja „eu re ka“
Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to 

(KTU) Me cha ni kos in ži ne ri jos ir di-
zai no fa kul te to (MIDF) tre čia kur siui 
Po vi lui Tri mai lo vui už ino va ty vų 
kū ry bi nį pro jek tą – su kur tą 3D spaus-
din tu vą – skir ta gar saus Lie tu vos 
kom po zi to riaus ir KTU pro fe so riaus 
Gied riaus Kup re vi čiaus įsteig ta 1000 
eu rų ver tės sti pen di ja „Eu re ka“.

Šiais me tais sti pen di ja „Eu re ka“ 
skir ta pir mą jį kar tą ir bus vėl tei kia-
ma ki tų me tų pa va sa rį. Pa sak KTU 
pro fe so riaus eme ri to, tarp 10 pa teik tų 
pra šy mų gau ti sti pen di ją, P. Tri mai lo-
vo su kur tas vie ne ti nės ga my bos 3D 
spaus din tu vas „3DPi xel“ bu vo eko-
no miš kiau sias ir „ap čiuo pia miau sias“ 
ga mi nys, vei kian tis plas ti ko eks tru zi-
jos bū du. Ke le tas to kių įren gi nių jau 
par duo ti įmo nėms, ku rios, ruoš da mos 
pro duk tą ma si nei ga my bai, ku ria jo 
pro to ti pus.

„Ši sti pen di ja yra pa ska ti ni mas to-
bu lė ti ir sti mu las ju dė ti į prie kį iman tis 
ki tų pro jek tų. Gau tus pi ni gus ža du 
in ves tuo ti į spaus din tu vo ino va ci jų 
die gi mą ir la ze ri nių stak lių kon stra vi-
mą“, – kal bė jo sti pen di jos lai mė to jas.

Mūsųinf.

sep ty nio li kai jau nuo lių iš lie tu vos įteik ti edin bur go her co go ap do va no ji mai
Bir že lio 19 d. Jung ti nės Ka ra lys tės 

am ba sa do je vy ko iš kil min ga Edin bur go 
her co go ap do va no ji mų (angl. „The Du ke 
of Edin burgh’s In ter na tio nal Award“ –  
„Do fE“) ce re mo ni ja, ku rios me tu ap do-
va no ti ak ty viau si ne for ma lio jo ug dy mo 
pro gra mo je da ly va vę jau nuo liai iš vi sos 
Lie tu vos. Sep ty nio li kai jau nuo lių ap do va-
no ji mus įtei kė Di džio sios Bri ta ni jos am-
ba sa do rius Dei vi das Han tas (Da vid Hunt).

Vi sas teks tas „Švie ti mo pa no ra mos“ 3 p.

iš jo niš kio – ant po diu mo Ta li ne

Bronzos ženklelį ir tarptautinį sertifikatą atsiėmusi 
Emilija Čekavičiūtė iš Kauno ir Jungtinės Karalystės 
ambasadorius Lietuvoje Deividas Hantas


