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	 Švietimo	ir	mokslo	ministrė	A.	Pitrėnienė:	
„Svarbu ne tik egzaminas, ne tik momentinis 
įvertinimas,	bet	ir	galimybė	mokiniui	plačiau	
atsiskleisti,	atverti,	kokią	patirtį	turi,	kiek	ji	brandi...“

4 p.

Pirmieji rugsėjo
žingsniai...

	 Kau	no	psi	cho	lo	gi	nės	pe	da	go	gi	nės	
tar	ny	bos	di	rek	to	rė	R.	Žiulytė:	„Iki	kom	piu	te	ri	nės	
to	mog	ra	fi	jos	ma	nė	me,	jeigu	vai	kas	tu	ri	skai	ty	mo	
su	tri	ki	mą,	ne	rei	kia	steng	tis	iš	mo	ky	ti	skai	ty	ti	ir	
ra	šy	ti,	ta	čiau	jei	vai	kas	ne	skai	tys,	ne	si	vys	tys	jo	
mąs	ty	mas.“

3 p.

6 p.																		ŠMM	Iki	mo	kyk	li	nio	ir	pra	di	nio	ug	dy	mo	
sky	riaus	ve	dė	ja	L.	Jankauskienė:	„At	nau	jin	ta	
prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	ma,	pa	gal	ku	rią	
vaikas	mo	ko	si	ty	ri	nė	da	mas,	eks	pe	ri	men	tuo	da	mas,	
žais	da	mas	edu	ka	ci	nius	žai	di	mus.“

Mūsų	tikslas	–	 
burti	bendruomenę

Vi	sa	gi	no	l.-d.	„Auk	si	nis	gai	de	lis“	
(Vai	kys	tės	pe	da	go	gi	kos	cen	tras)		
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Mieli Mokytojai,
dėkoju už tai, kad mokate įžvelgti  

ir auginti kiekvieno vaiko talentą. Jūsų  
geranoriški patarimai, atkaklios pastangos 
ir profesionalumas padeda atsiskleisti net 
patiems mažiausiems ir nedrąsiausiems.

Dėkoju už akimirkas, kai už perdėto  
paauglio pasitikėjimo pastebite jautrią  
asmenybę ir laiku suskumbate padėti. Tas  
akimirksnis, kai pasijuto esąs reikalingas  
ir suprastas, jį stiprins visą gyvenimą.

Dėkoju, kad esate ištikimi pašaukimui  
būti Mokytoju ir kiekvieną dieną pradedate su 
didžiule atsakomybe, nes į Jus žiūri tūkstančiai 
smalsių ir tyrinėjančių jaunų akių.

Dėkoju, kad gyvenime sugebate svarbiausia – 
matyti širdimi.

Gražios ir jaukios profesinės šventės!

Nuoširdžiai
švietimo ir mokslo ministrė 
Audronė Pitrėnienė
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Kas me tė Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
(ŠMM) kon fe ren ci ja „2016–2017 moks lo  
me tai: pa mo kos ki taip“, skir ta švie ti mo 
ben druo me nėms, šie met su reng ta LR Sei me. 
Švie ti mo ir moks lo mi nist rė Audronė
Pitrėnienė, pa skel bu si nau jų jų moks lo 
me tų pra džią, pri sta tė pra ne ši mą „Mo ki nių 
mo ky mo si pa sie ki mų ge ri ni mas ir ato trū kio 
tarp mo kyk lų ma ži ni mas – es mi nė moks lo 
me tų veik la“. „Sie kiant di de lių tiks lų, –  
pa brė žė mi nist rė, – svar bu lai ky tis su si ta
ri mų ir ne ap si me ti nė jant juos įgy ven din ti. 
Ypač svar bu, kad dirb tų pro fe sio na lai,  
kū ry bi nę lais vę de ri nan tys su at sa ko my be  
už re zul ta tus.“ (Vi sas pra ne ši mas skel bia mas 
šia me „Švie ti mo nau jie nų“ nu me ry je.)

Švie ti mo Pri ori te tai ir lė Šos

Kon	fe	ren	ci	jos	da	ly	viai	su	si	skirs	tė	į	še	šias	gru	pes	pa	gal	
at	lie	ka	mus	vaid	me	nis	švie	ti	mo	sis	te	mo	je.	Vi	soms	dar	bo	gru-
pėms	bu	vo	pa	siū	ly	ta	ben	dra	už	duo	tis:	 „Ką	per	šiuos	moks	lo	
me	tus	pras	min	go	ir	kon	kre	taus	pri	va	lo	me	pa	da	ry	ti,	kad	Lie-
tu	vos	švie	ti	mo	sis	te	mo	je	veik	tų	tai,	kas	vei	kia	ki	tur?	Kaip	MES	
įgy	ven	din	si	me	šį	su	si	ta	ri	mą?“

Įdo	mius mo ki nių gru pės siū	ly	mus	kon	fe	ren	ci	jos	 da-
ly	viams	pa	tei	kė	diskusijos	vadovė	Do vi lė Bi ke ly tė,	Lie	tu	vos	
moks	lei	vių	są	jun	gos	pre	zi	den	tė.	Ne	for	ma	liai	įgy	tų	kom	pe	ten	ci	jų	
įver	ti	ni	mo	plėt	ra	–	pa	grin	di	nis	siū	ly	mas.	Kaip	mo	ki	niai	sieks	tai	
įgy	ven	din	ti?	D.	Bi	ke	ly	tė	nu	ro	dė	šias	prie	mo	nes:	rašys	so	cia	li	nių	
va	lan	dų	die	no	raš	čius;	su	vie	no	dins	so	cia	li	nio	ug	dy	mo	va	lan	dų	
skai	čių	ir	pa	pil	dys	vie	tas	(so	cia	li	nis	ug	dy	mas	ga	lė	tų	vyk	ti	sa-
va	no	riau	jant	vai	kų	glo	bos	na	muo	se,	ne	vy	riau	sy	bi	nė	se	or	ga	ni-
za	ci	jo	se	ir	t.	t.);	ska	tins	tar	pins	ti	tu	ci	nį	ben	dra	dar	bia	vi	mą;	rengs	
pro	jek	tus,	įtrau	kian	čius	mo	ky	to	jus	ir	mo	kyk	los	ad	mi	nist	ra	ci	ją.	
Ki	tas	mo	ki	nių	gru	pės	 siū	ly	mas	–	nau	do	ji	mo	si	 in	for	ma	ci	nių	
tech	no	lo	gi	jų	prie	mo	nė	mis	plėt	ra,	t.	y.	mo	ki	niai	mo	kys	mo	ky-
to	jus	nau	do	tis	in	for	ma	ci	nių	tech	no	lo	gi	jų	prie	mo	nė	mis.	Jie	taip	
pat	su	si	ta	rė	stip	rin	ti	pe	da	go	gų	kom	pe	ten	ci	jas...

Tė vų gru pės	na	rius,	kaip	tei	gė	diskusijos	va	do	vė	Kris
ti na Pau li kė,	Va	ka	rų	Lie	tu	vos	tė	vų	fo	ru	mo	pir	mi	nin	kė,	vie	ni	jo	
ben	dras	su	vo	ki	mas,	kad	vai	kų	pa	sie	ki	mai,	sa	vi	jau	ta	pri	klau	so	
nuo	ak	ty	vaus	tė	vų	da	ly	va	vi	mo	švie	ti	mo	sis	te	mo	je.	Jie	su	si	ta	rė,	

Nuo „pa mo kos ki taip“ iki 
na cio na li nio su si ta ri mo

kad	bū	ti	na:	bur	ti	tė	vų	ben	druo	me	nes	gy	ve	na	mo	jo	je	vie	to	vė	je;	
pri	si	dė	ti	ge	ri	nant	mik	ro	kli	ma	tą	ug	dy	mo	įstai	go	je	(pra	dės	nuo	
sa	vęs,	ini	ci	juos	tė	vų	švie	ti	mą,	kvies	spe	cia	lis	tus,	sa	va	no	riaus	
ug	dy	mo	įstai	go	je	ir	kt.);	at	skleis	ti	ir	ug	dy	ti	vai	ko	ge	bė	ji	mus.

Ko	kius	tris	su	si	ta	ri	mus	(ar	nu	ta	ri	mus)	pa	ren	gė	pe da go gų 
gru pė?	At	lik	tą	gru	pės	dar	bą	pri	sta	tė	diskusijos	vedėja	Ale sia 
Pa ške vi čie nė,	Vil	niaus	in	ži	ne	ri	jos	li	cė	jaus	lie	tu	vių	kal	bos	mo	ky-
to	ja.	Pedagogai	ban	dė	re	a	liai	ver	tin	ti	pa	dė	tį	tri	jų	sri	čių	–	ates	ta	ci-
jos,	kva	li	fi	ka	ci	jos	to	bu	li	ni	mo,	mo	ty	va	ci	jos	–	kon	teks	te.	Jie	tei	gė,	
kad	sieks	at	si	sa	ky	ti	ates	ta	ci	jos	(to	kios,	ko	kia	yra	da	bar),	pra	dės	
tai	ky	ti	įsi	ver	ti	ni	mą,	keldami	re	flek	tuo	jan	čio	mo	ky	to	jo	pres	ti	žą,	
pla	nuo	da	mi	kar	je	rą.	Taip	pat	steng	sis	nuo	sek	liai	pla	nuo	ti	ir	įgy-
ven	din	ti	kva	li	fi	ka	ci	jos	to	bu	li	ni	mą	pa	gal	in	di	vi	du	a	lų	ir	na	cio	na	li	nį	
(mo	kyk	los)	po	rei	kį.	Tre	čias	pe	da	go	gų	spren	di	mas:	kva	li	fi	ka	ci	jos	
lė	šas	skir	ti	na	cio	na	li	niams	pri	ori	te	tams.	Jie	at	krei	pė	dė	me	sį,	
jog	visa	 tai	ne	vi	sa	da	sie	ja	ma	su	 lė	šo	mis.	Mo	ky	to	jai	no	rė	tų,	
kad	na	cio	na	li	niai	 pri	ori	te	tai	 sie	tų	si	 su	kva	li	fi	ka	ci	ja,	 prak	ti	ka,	
bū	tų	tęs	ti	niai	ir	grin	džia	mi	lė	šo	mis.	Taip	jie	ga	lė	tų	pri	si	dė	ti	prie	
kva	li	fi	ka	ci	jos	ko	ky	bės	už	tik	ri	ni	mo	–	 in	for	muo	tų	apie	vi	siš	kai	
ne	sėk	min	gus	ir	apie	la	bai	sėk	min	gus	ren	gi	nius.

iki mo kyk li Nis ug dy mas – vi siems

Mies tų (ra jo nų) švie ti mo pa da li nių va do vų gru pė (dis-
kusiją	vedė	Au ri mas Lau ža dis)	ma	no,	kad	šiais	moks	lo	me	tais	
svar	biau	sia	–	kryp	tin	gas	pe	da	go	gų	kva	li	fi	ka	ci	jos	to	bu	li	ni	mas,	
for	muo	jant	už	sa	ky	mus	kva	li	fi	ka	ci	jos	to	bu	li	ni	mo	įstai	goms	pa-
gal	mo	kyk	lų	stra	te	gi	jas,	pa	mo	kų	ste	bė	ji	mo	re	zul	ta	tus,	mo	ki	nių	
pa	sie	ki	mus	ir	pan.	Ki	ti	švie	ti	mo	pa	da	li	nių	va	do	vų	pri	ori	te	tai	–	
pa	mo	kų	 veiks	min	gu	mo	di	di	ni	mas;	mo	kyk	lų	 ir	 sa	vi	val	dy	bių	
švie	ti	mo	pa	žan	gos	ata	skai	tos	(sa	vi	val	dy	bės	kar	tu	su	moks	li-
nin	kais	ir	ŠMM	tar	sis	dėl	me	to	di	kos,	kri	te	ri	jų,	bū	dų,	kaip	įver	tin	ti	
sa	vi	val	dy	bės	švie	ti	mo	pa	žan	gą).	Kalbės	su	mo	kyk	lo	mis	dėl	
ge	ros	pa	mo	kos	sam	pra	tos,	or	ga	ni	zuo	s	tiks	li	nes	kon	sul	ta	ci	jas	ir	
plė	to	s	ben	dra	dar	bia	vi	mą	su	ug	dy	mo	įstai	gos	va	do	vais,	mo	ky	sis	
ste	bė	da	mi	ko	le	gų	pa	mo	kas	ir	kt.	–	taip	sieks	veiks	min	ges	nių	ir	
sėk	min	ges	nių	pa	mo	kų.

Me rų gru pės	 (diskusijos	 vedėja	 Tra	kų	 r.	me	rė	Edi ta 
Ru de lie nė)	su	ta	ri	mu,	bū	ti	na	di	din	ti	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pri-
ei	na	mu	mą.	Me	rai	įsi	ti	ki	nę:	kuo	anks	čiau	vai	kas	at	ei	na	į	dar	že	lį	
ir	įsi	trau	kia	į	ug	dy	mo	pro	ce	są,	tuo	jo	pa	sie	ki	mai	yra	ge	res	ni.	Tai	
įgy	ven	din	ti	sieks	di	din	da	mi	vie	tų	skai	čių	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	
įstai	go	se	ir	Anykš	čių	r.	pa	vyz	džiu	or	ga	ni	zuo	da	mi	vai	kų	ve	žio-
ji	mą	 (Anykš	čių	 r.	 vai	kai,	pri	klau	san	tys	so	cia	li	nės	at	skir	ties	 ir	
ato	kiai	gy	ve	nan	čių	šei	mų	gru	pei,	ve	ža	mi	į	mies	to	iki	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	 įstai	gas).	Taip	pat	me	rai	pa	si	ry	žę	stip	rin	ti	sil	pną	sias	
mo	kyk	las,	 tam	pa	si	tel	ks	šias	prie	mo	nes:	 švie	ti	mo	sky	rių	 ir	 

Nukeltaį8p.
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Vie nas iš bū dų ge rin ti mo ki nių pa sie ki mus –  
stip rin ti skai ty mo ir ra šy mo įgū džius per 
vi sų da ly kų pa mo kas. Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja (ŠMM) tam ski ria daug dė me sio: 
ren gia mi su si ti ki mai, vyks ta dis ku si jos. 
No ri ma pa siek ti, kad vi sų da ly kų mo ky to jų 
lie tu vių kal bos ži nios bū tų ne pri ekaiš tin gos. 
Taip pat svar bi mi nis te ri jos dar bo kryp tis – 
mo ki nių pa sie ki mų ver ti ni mo ir pri pa ži ni mo 
sis te ma, t. y. kau pia ma sis ver ti ni mas ir  
mo ky mo si pa gal ba. „Mū sų vi sų tiks las,  
iš kel tas 2016–2017 m. m. ir at ei čiai, –  
ge rin ti kiek vie no mo ki nio pa sie ki mus.  
Vals ty bė tu ri už tik rin ti, kad vi siems bū tų  
su da ry tos są ly gos siek ti kuo ge res nių 
re zul ta tų“, – vie na me iš su si ti ki mų kal bė jo 
vi ce mi nist rė GenoveitaKrasauskienė.

Švie ti mui ke lia mos už duo tys

Doc. dr. Ra mu tė Bruz ge le vi čie nė	iš	Lie	tu	vos	edu	ko	lo	gi-
jos	uni	ver	si	te	to	–	moks	li	nin	kė,	edu	ko	lo	gė,	iš	ma	nan	ti	švie	ti	mą,	
ste	bin	ti	ir	ana	li	zuo	jan	ti	šios	sri	ties	po	ky	čius,	–	sa	ko,	kad	daž-
niau	siai	mo	ky	to	jų	įvar	di	ja	mos	že	mų	pa	sie	ki	mų	prie	žas	tys	yra	
že	mi	mo	ki	nių	lū	kes	čiai	ir	in	te	lek	tas,	so	cia	li	nių	įgū	džių	sty	gius,	
skur	das,	 gy	ve	ni	mas	 so	cia	li	nės	 ri	zi	kos	 šei	mo	se,	 spe	cia	lie	ji	
po	rei	kiai.	Ta	čiau	ne	vi	sa	da	bū	na	taip,	kaip	ma	no	pe	da	go	gai:	at-
li	kus	ne	di	de	lį	ty	ri	mą	(moks	li	nin	kus	pas	ta	ruo	ju	me	tu	kvie	čia	si	
Vil	niaus	mo	kyk	los),	pa	aiš	kė	jo,	kad	iš	5	mo	ki	nių,	ku	rių,	ma	no-
ma,	že	mas	in	te	lek	tas,	rim	tų	pro	ble	mų	tu	ri	tik	vie	nas.	Ga	li	ma	
da	ry	ti	prie	lai	dą,	kad	to	kie	re	zul	ta	tai	iš	ryš	kė	tų	ir	at	li	kus	ty	ri	mus	
vi	so	je	Lie	tu	vo	je.	Vai	kų	mo	ky	mo	si	re	zul	ta	tai	taip	pat	pri	klau	so	
nuo	so	cia	li	nio,	eko	no	mi	nio,	kul	tū	ri	nio	kon	teks	to.	Jei	mo	ki	niai	
na	muo	se	gau	na	mo	ky	mo	si	pa	gal	bą,	 jų	for	ma	lie	ji	pa	sie	ki	mai	
bū	na	ge	res	ni.	 „Vie	no	je	kon	fe	ren	ci	jo	je	 ly	gi	nti	Mal	tos,	Suo	mi-
jos,	Lie	tu	vos	duo	me	nys	ir	tei	gta,	kad	jei	vals	ty	bė	ski	ria	ma	žai	
dė	me	sio	so	cia	li	nio	tei	sin	gu	mo	pro	ble	moms	spręs	ti,	švie	ti	mo	
po	li	ti	ka	tu	rė	tų	tuos	ne	igia	mus	so	cia	li	nius	veiks	nius	neut	ra	li	zuo-
ti.	Tai,	ko	ge	ro,	pats	di	džiau	sias	iš	šū	kis	ir	už	da	vi	nys“,	–	kal	bė	jo	 
R.	Bruz	ge	le	vi	čie	nė.

skai ty mo ir ra šy mo 
kom pe ten ci jų svar ba 
mo ki nių pa sie ki mams

Pra	ne	ši	mą	 „Tarp	tau	ti	nių	 ty	ri	mų	 iš	va	dos	Lie	tu	vos	švie-
ti	mui	 to	bu	lin	ti“	 skai	tė	dr. Ri ta Du ky nai tė,	 ŠMM	Stra	te	gi	nių	
pro	gra	mų	sky	riaus	ve	dė	jo	pa	va	duo	to	ja.	„Moks	li	nin	kai	pa	brė	žia,	
kad	per	ne	lyg	pa	pli	tu	si	me	mo	ri	za	ci	ja	–	 į	 at	min	tį	 orien	tuo	tas	
ug	dy	mo	pro	ce	sas,	to	kie	pat	ži	nių	pa	tik	ri	ni	mai:	pa	tik	rin	ti	ir	įver-
tin	ti,	kiek	at	si	me	ni	fak	tų,	da	tų,	ki	tų	pa	da	ry	tų	iš	va	dų“,	–	kal	bė	jo	
R.	Du	ky	nai	tė.	Orien	tuo	jan	tis	tik	į	at	min	tį,	ži	no	ma,	ne	nu	nei	giant	
jos	svar	bos,	pra	puo	la	ki	ti	as	me	ny	bės	taps	mui	la	bai	reikš	min	gi	
as	pek	tai:	ver	ty	bi	nis,	so	cia	li	nių	įgū	džių,	kū	ry	biš	ku	mo	ug	dy	mas.	
To	dėl	 jau	ku	ris	 lai	kas	pa	brė	žia	ma	vie	nin	ga	ug	dy	mo	tu	ri	nio	 ir	
ge	bė	ji	mų	la	vi	ni	mo	sam	pra	ta.

Pa	sie	ki	mai	 (ir	 aka	de	mi	niai,	 kog	ni	ty	vi	niai,	 ir	 so	cia	li	niai,	
emo	ci	niai)	 ga	ran	tuo	ja	 žmo	gaus,	 ša	lies	 kul	tū	ros,	 eko	no	mi-
kos	sėk	mę,	pri	klau	so	nuo	su	ba	lan	suo	to	ug	dy	mo	 tu	ri	nio,	 su	
juo	su	sie	tų	 ver	ty	bi	nių	nuo	sta	tų	 ir	 iš	au	gin	tų	ge	bė	ji	mų	sri	čių.	
Prof.	An	dre	jus	Šlai	ke	ris	pa	brė	žia,	kad	ša	lims	svar	bu	grei	čiau	
in	teg	ruo	ti	moks	lo	ir	gy	ve	ni	mo	nau	jo	ves.	Nors	ir	tu	ri	me	grei-
ta	ei	gį	in	ter	ne	tą,	kom	piu	te	rių	ar	pa	na	šios	įran	gos,	šio	je	sri	ty	je	
dar	iš	ky	la	pro	ble	mų.	Ug	dy	mo	tu	ri	nio	skait	me	ni	ni	mas	įsi	bė	gė	ja,	
ta	čiau	tai	ne	tik	duo	me	nų	įkė	li	mas	į	skait	me	ni	nę	erd	vę	(kaip	
daž	nai	su	pran	ta	me),	bet	ir	jų	pa	nau	do	ji	mas,	ki	toks	mo	ky	to	jų	
dar	bo	bū	das,	me	to	dai,	svar	bi	ver	ti	ni	mo	kai	ta.	Tam	rei	kia	stip	rin	ti	
da	ly	kų	di	dak	ti	ką,	at	nau	jin	ti	me	to	di	kas,	ta	čiau	svar	biau	sia	pa	dė	ti	
mo	ky	to	jui	pa	si	reng	ti	dirb	ti	šiuo	lai	kiš	kai,	 iš	leis	ti	 iš	aukš	to	sios	
mo	kyk	los	suo	lo	ge	rai	pa	si	ren	gu	sius	spe	cia	lis	tus.	Be	to,	rei	kia	
ieš	ko	ti	glau	des	nio	ben	dra	dar	bia	vi	mo	su	mo	ky	to	jų	aso	cia	ci	jo-
mis,	re	gio	nais,	sa	vi	val	dy	bė	mis,	vie	tos	po	li	ti	kais	ir	ži	niask	lai	da,	
dau	giau	dė	me	sio	skir	ti	stip	rių	jų	mo	kyk	lų	prak	ti	kai	vie	šin	ti.

skai ty mo ir ra Šy mo svar ba

Rai mon da Žiu ly tė,	Kau	no	psi	cho	lo	gi	nės	pe	da	go	gi	nės	
tar	ny	bos	 di	rek	to	rė,	 kal	bė	da	ma	apie	mo	ky	mo	po	vei	kį	 vai	kų	
sme	ge	nims,	pa	tei	kė	sta	tis	ti	ką,	kiek	Kau	no	ben	dro	jo	ug	dy	mo	
įstai	gų	mo	ki	nių	 tu	ri	 spe	cia	lių	jų	ug	dy	mo	si	 po	rei	kių,	 pa	brė	žė,	

Ug dy mo tu ri nio skait me ni ni mas 
įsi bė gė ja, ta čiau tai ne tik duo me nų  
įkė li mas į skait me ni nę erd vę (kaip  
daž nai su pran ta me), bet ir jų pa nau
do ji mas, ki toks mo ky to jų dar bo bū das, 
me to dai, svar bi ver ti ni mo kai ta.
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kad	pa	gal	ba	vai	kams,	tu	rin	tiems	kal	bos	su	tri	ki	mų,	pri	va	lo	bū	ti	
su	teik	ta	anks	ty	va	ja	me	am	žiu	je,	vė	liau	tai	ga	li	su	kel	ti	sun	ku-
mų.	 „Iki	 kom	piu	te	ri	nės	 to	mog	ra	fi	jos	ma	nė	me,	 jeigu	 vai	kas	
tu	ri	skai	ty	mo	su	tri	ki	mą,	jam	rei	kia	su	tuo	su	si	tai	ky	ti,	nes	nie	ko	
ne	pa	kei	si	me.	Net	gi	sa	ky	da	vo	me,	jog	ne	rei	kia	steng	tis	iš	mo	ky	ti	
skai	ty	ti	ir	ra	šy	ti,	kad	ne	stab	dy	tu	me	mąs	ty	mo,	ta	čiau	tai	su	si	ję	
pro	ce	sai:	jei	vai	kas	ne	skai	tys,	ne	si	vys	tys	jo	mąs	ty	mas.	Jei	gu	
ma	no	me,	kad	kal	bos	la	vi	ni	mas	yra	tik	pra	di	nių	kla	sių	ir	lie	tu	vių	
kal	bos	mo	ky	to	jų	bei	 lo	go	pe	do	už	duo	tis,	va	di	na	si,	šie	spe	cia-
lis	tai	 at	sa	ko	 ir	už	 vi	są	 vai	kų	mąs	ty	mą“,	 –	kal	bė	jo	R.	Žiu	ly	tė.	
Su	si	ti	ki	mo	da	ly	viams	ji	pa	ro	dė	dvi	kom	piu	te	ri	nės	to	mog	ra	fi	jos	
nuo	trau	kas:	kaip	kei	tė	si	vai	ko	sme	ge	nys	prieš	ir	po	80	va	lan	dų	
tru	ku	sio	mo	ky	mo	skai	ty	ti	(po	dvi	va	lan	das	kas	dien).	Tam,	kad	
ge	rai	for	muo	tų	si	skai	ty	mo	įgū	džiai,	rei	kia,	jog	ge	rai	su	si	for	muo-
tų	kal	ba,	pa	žin	ti	niai	pro	ce	sai	bei	mo	ty	va	ci	nė	ir	emo	ci	jų	sfe	ros.	
Šias	sri	tis	ug	dy	ti	pa	de	da	lo	go	pe	das,	spe	cia	lu	sis	pe	da	go	gas	ir	
psi	cho	lo	gas.	Svar	bu,	kad	vi	si	spe	cia	lis	tai	ben	dra	dar	biau	tų	tar	pu-
sa	vy	je,	teik	tų	vai	kui	kom	plek	si	nę	pa	gal	bą.	Taip	pat	rei	kia	dirb	ti	
su	tė	vais,	kad	šie	ga	lė	tų	pa	dė	ti	vai	kams,	su	pras	tų	jų	po	rei	kius.	
Kaip	sek	ti	ną	pa	vyz	dį	pra	ne	šė	ja	pa	tei	kė	Kau	no	Ko	vo	11-osios	
gim	na	zi	ją,	ku	rio	je	įsteigta	lo	go	pe	di	nė	kla	sė:	da	lį	pa	mo	kų	ve	da	
pra	di	nių	kla	sių	mo	ky	to	ja,	lo	go	pe	dė,	o	ki	tų	da	ly	kų	kal	bos	su	tri-
ki	mų	tu	rin	tys	vai	kai	mo	ko	si	kar	tu	su	ben	dra	am	žiais,	ku	riems	
pa	pil	do	mos	pa	gal	bos	ne	rei	kia.

Pa	sak	R.	Žiu	ly	tės,	mo	ky	mą	si	le	mia	ir	šiuo	lai	ki	nės	tech-
no	lo	gi	jos:	 „Mū	sų	 ir	 va	di	na	mo	sios	 „Z“	kar	tos	vai	kų	sme	ge	nis	
vis	la	biau	vei	kia	in	ter	ne	tas.	In	te	lek	tas	pla	tė	ja	ir	plokš	tė	ja	(t.	y.	
ži	no	me	daug,	ne	iš	ma	no	me	nie	ko),	pra	ran	da	me	svei	ka	tą	ir	ra-
my	bę,	ge	bė	ji	mą	klau	sy	tis,	įgy	ja	me	pa	ieš	kos	sme	ge	nis.	Tam	pa	
sun	ku	ana	li	zuo	ti,	mąs	ty	ti.“

Ben	dro	jo	 ug	dy	mo	 de	par	ta	men	to	 di	rek	to	rė	Žyd ro nė 
Žu kaus kai tėKas pa rie nė	su	si	ti	ki	me	su	ŠMM	de	par	ta	men	tų,	
sky	rių	 ir	 ins	ti	tu	ci	jų	 va	do	vais	kal	bė	jo	apie	 skai	ty	mą	per	 vi	sų	
da	ly	kų	pa	mo	kas.	Apie	 tai	 ra	šo	ma	 ir	Eu	ro	pos	Ta	ry	bos	 re	ko-
men	da	ci	jo	se	–	pa	brė	žia	ma,	kad	mo	ky	mo	si	 (ar	ba	mo	ko	mo-
sios)	kal	bos	kom	pe	ten	ci	ja	yra	svar	bus	įran	kis	ir	prie	mo	nė	ki	tų	
da	ly	kų	kom	pe	ten	ci	joms.	Ge	res	nę	mo	ki	nių	aka	de	mi	nę	kal	bą	
le	mia	aukš	ta	mo	ky	mo	ko	ky	bė	ir	dė	me	sys	kal	bos	di	men	si	jai.	
Ž.	Žu	kaus	kai	tė-Kas	pa	rie	nė	kal	bė	jo	ir	apie	va	do	vė	lių	trū	ku	mus,	
pa	tei	kė	kon	kre	tų	pa	vyz	dį	–	skai	ty	mas	ir	ra	šy	mas	skirs	to	mi	į	tam	
tik	rus	ly	gius,	o	de	vin	tos	kla	sės	bio	lo	gi	jos	va	do	vė	ly	je	už	duo	tys	
yra	pa	ties	že	miau	sio	lyg	mens,	pra	šo	ma	su	ras	ti	ir	at	kar	to	ti	in-
for	ma	ci	ją,	ne	ska	ti	na	ma	mąs	ty	ti.

No	rint	ge	rin	ti	mo	ki	nių	skai	ty	mo	įgū	džius	de	rė	tų	už	tik	rin	ti,	
kad	bus	 tin	ka	mai	 la	vi	na	ma	mo	ky	mo	si	 kal	ba	per	na	cio	na	li-
nę	ug	dy	mo	sis	te	mą,	su	telk	ti	vi	sų	dir	ban	čių	jų	švie	ti	mo	sri	ty	je	
pa	stan	gas,	 su	kur	ti	 veiks	min	gas	 prie	mo	nes,	 ku	rios	 ap	im	tų	
ug	dy	mo	tu	ri	nį,	mo	ky	mo	prak	ti	ką	 ir	mo	ky	to	jų	kva	li	fi	ka	ci	ją,	 jų	
ren	gi	mą,	pro	fe	si	nį	 to	bu	lė	ji	mą	vi	so	se	ug	dy	mo	pa	ko	po	se,	nu-
ma	tant	ini	cia	ty	vų	der	mę.	Ap	čiuo	pia	mų	re	zul	ta	tų	ga	li	ma	ti	kė	tis	
bent	po	3	me	tų.

Apie	skai	ty	mo	ir	ra	šy	mo	kom	pe	ten	ci	jų	svar	bai	skir	tą	me-
to	di	nę	die	ną	re	gio	nų	me	to	di	nių	bū	re	lių	pir	mi	nin	kams	bei	ki	tiems	
švie	ti	mo	spe	cia	lis	tams	ra	šy	si	me	spa	lio	nu	me	ry	je.

Laima petkevičiūtė

Rug	sė	jo	1-ąją	Švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nis	te	ri	ja	(ŠMM)	vi	siems	
pir	mo	kams	įtei	kė	po	do	va	ną	–	Lie	tu	vos	pir	mo	ko	pa	są.	Sim	bo	li	nį	
do	ku	men	tą	ga	vo	per	30	tūkst.	mo	ki	nių.	(Šie	met	ant	rus	me	tus	
iš	ei	lės	pir	mo	kų	ša	lies	mo	kyk	lo	se	bus	dau	giau	nei	abi	tu	rien	tų	
(26,8	tūkst.)	Dar	2	tūkst.	pa	sų	kaip	vals	ty	bės	do	va	na	iš	ke	lia	vo	į	
lie	tu	viš	kas	mo	kyk	las	20	už	sie	nio	ša	lių.

„Pir	mo	ko	pa	sas	pri	me	na	ma	žie	siems	mo	ki	nu	kams,	Lie	tu-
vos	vai	kams,	ko	kie	jie	svar	būs	ir	lau	kia	mi	mo	kyk	lo	je.	Tai	sim-
bo	li	nė	do	va	na	ir	pa	trauk	li	ug	dy	mo	prie	mo	nė“,	–	sa	kė	švie	ti	mo	
ir	moks	lo	mi	nist	rė	Aud	ro	nė	Pit	rė	nie	nė.

Pir	mo	ko	pa	so	 teks	tą	kū	rė	vai	kų	ra	šy	to	ja	Ur	tė	Uliū	nė,	pa-
veiks	lė	lius	pie	šė	kny	gas	vai	kams	iliust	ruo	jan	ti	dai	li	nin	kė	Ra	sa	
Jo	ni.

At	ver	tę	pir	mo	ko	pa	są	vai	kai	su	si	tiks	su	dviem	he	ro	jais	–	gu-
via	ir	smal	sia	pir	mo	ke	Min	te	bei	žais	min	gu	jos	pa	ly	do	vu	Mo	ku.	
Kar	tu	su	he	ro	jais	ke	liau	da	mi	pir	mo	kai	susi	pa	žins	su	reikš	min-
gais	ir	įdo	miais	Lie	tu	vos	is	to	ri	jos	įvy	kiais,	vals	ty	bės	sim	bo	liais,	
di	džiau	siais	mies	tais,	kal	ba,	ka	riuo	me	ne,	moks	lo	pa	sie	ki	mais.	
Į	pa	są	mokinukai	ga	lės	įsi	kli	juo	ti	sa	vo	ir	mo	kyk	los	nuo	trau	kas,	
pa	žy	mė	ti	svar	biau	sią	in	for	ma	ci	ją	apie	sa	ve	ir	ug	dy	mo	įstai	gą.	
Pir	mo	ko	pa	se	 taip	pat	pa	tei	kta	pa	ta	ri	mų,	kaip	sau	giai	 elg	tis	
gat	vė	je,	ben	drau	ti	su	drau	gais	ir	ne	pa	žįs	ta	mai	siais,	kur	skam-
bin	ti	iš	ti	kus	ne	lai	mei.

Pra	tęs	ti	pa	žin	tį	su	smal	suo	liais	Min	te	ir	Mo	ku	pir	mo	kai	ga	lės	
žais	da	mi	edu	ka	ci	nį	žai	di	mą	in	ter	ne	te.	Žais	min	gam	ir	įdo	miam	
mo	ky	mui	si	 skir	tą	 žai	di	mą	su	da	ro	24	 in	te	rak	ty	vios	už	duo	tys,	
pa	reng	tos	pa	gal	6	te	mas:	„Aš	ir	mo	kyk	la“,	„Lie	tu	vos	is	to	ri	ja“,	
„Lie	tu	vos	kul	tū	ra“,	„Moks	las“,	„Kny	gos“	ir	„Ty	ri	nė	ji	mai“.

Mo	ky	to	jams	yra	pa	reng	tos	re	ko	men	da	ci	jos,	kaip	kū	ry	biš	kiau	
pa	mo	ko	se	pa	nau	do	ti	 pir	mo	ko	pa	se	esan	čią	 in	for	ma	ci	ją.	 Jie	
taip	pat	kvie	čia	mi	per	pa	mo	kas	nau	do	ti	ani	muo	tus	me	to	di	nių	
prie	mo	nių	kom	plek	to	„Ug	do	me	Lie	tu	vos	pi	lie	tį“	fil	mu	kus.	Šias	
me	to	di	nes	prie	mo	nes	ga	li	ma	ras	ti	ŠMM	in	ter	ne	to	pus	la	py	je.

Pir	muo	sius	Lie	tu	vos	pir	mo	ko	pa	sus	vai	kai	ga	vo	2004	m.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Lietuvospirmokopasą
lydiedukacinisžaidimas
irmokomiejifilmukai
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aPie Po ky čius

Ar vi sos ug dy mo įstai gos pa si ren gu sios nuo rug sė jo 1 d. 
pri im ti prieš mo kyk li nio am žiaus vai kus?

Apie	pri	va	lo	mą	prieš	mo	kyk	li	nį	ug	dy	mą	kal	ba	me	ir	nuo-
sek	liai	dir	ba	me	jau	ne	vie	ne	rius	me	tus.	Jį	įtei	sin	ti	bu	vo	pla	nuo	ta	
2015	m.	rug	sė	jo	1	d.	Tai	svar	bus	sis	te	mi	nis	įvy	kis	ir	ne	ma	žas	
iš	šū	kis,	 to	dėl	 tam,	kad	su	da	ry	tu	me	ga	li	my	bę	vi	siems	še	šia-
me	čiams	gau	ti	 ko	ky	biš	ką	prieš	mo	kyk	li	nį	 ug	dy	mą,	 pri	im	tas	
spren	di	mas	jį	įtei	sin	ti	me	tais	vė	liau	–	nuo	2016	m.	rug	sė	jo	1	d.

Ar si tu a ci ja kon kre čio se sa vi val dy bė se ski ria si, gal būt kai 
ku rios pa si ruo šu sios ge riau?

Ma	nau,	kad	vi	si	pa	si	ren	gę	ge	rai,	dau	giau	rū	pes	čių	tu	rė	jo	
di	die	ji	mies	tai,	ku	riuo	se	vie	tų	pa	siū	la	yra	ma	žes	nė	ne	gu	pa	klau-
sa.	Vil	niu	je,	Kau	ne,	Klai	pė	do	je	rei	kė	jo	dau	giau	pa	stan	gų.	Ma-
žes	nė	se	sa	vi	val	dy	bė	se	ši	pro	ble	ma	ne	bu	vo	ak	tu	a	li,	dar	že	liuo	se	
yra	pa	kan	ka	mai	vie	tų.	Ne	ma	žai	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pių	
bu	vo	įsteig	ta	ben	dro	jo	ug	dy	mo	mo	kyk	lo	se,	ku	rio	se	su	ma	žė	jo	
mo	ki	nių	skai	čius.	Ma	no	me,	kad	pa	si	ruo	ši	mas	vy	ko	sklan	džiai.

Kaip bu vo spren džia mos vie tų trū ku mo ir trans por to pro
ble mos?

Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pės	stei	gia	mos	ne	tik	dar-
že	liuo	se:	ben	dro	jo	ug	dy	mo	mo	kyk	lo	se,	kai	mo	vie	to	vių	dau	gia-
funk	ciuo	se	cen	truo	se,	taip	pat	ir	ne	vals	ty	bi	niuo	se	dar	že	liuo	se.	
Jos	ga	li	bū	ti	vi	sur,	kur	ap	lin	ka	pri	tai	ky	ta	še	šia	me	čių	ug	dy	mui,	
ati	tin	ka	hi	gie	nos	nor	mas.	Jei	prieš	mo	kyk	li	nu	kų	yra	ma	žiau,	ga	li	
bū	ti	jun	gia	mos	jų	ir	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pės.

Pa	reng	ta	 nau	ja	mo	ki	nių	 ve	žio	ji	mo	 tvar	ka,	 ak	tu	a	li	 ir	
prieš	mo	kyk	li	nu	kams,	per	ka	mi	mo	kyk	li	niai	au	to	bu	sai.	At	li	kus	
sa	vi	val	dy	bių	ana	li	zes,	su	ži	no	ta,	kiek	trans	por	to	prie	mo	nių	jiems	
rei	kė	tų	prieš	mo	kyk	li	nio	am	žiaus	vai	kams	ve	žio	ti.	Kai	ku	rios	
sa	vi	val	dy	bės	prieš	mo	kyk	li	nu	kų	ve	žio	ji	mo	klau	si	mą	spren	džia	
su	da	ry	da	mos	su	tar	tį	 su	šei	ma	–	 to	kiu	at	ve	ju	 tė	ve	liams	ap-
mo	ka	mos	ku	ro	iš	lai	dos	ar	pan.	Re	mia	mės	švie	ti	mo	įsta	ty	mu,	
ku	ria	me	tei	gia	ma,	kad,	jei	gu	prieš	mo	kyk	li	nu	kas	gy	ve	na	kai	mo	
vie	to	vė	je,	 to	liau	nei	3	km	nuo	ar	ti	miau	sios	ug	dy	mo	 įstai	gos,	
stei	gė	jas	pri	va	lo	pa	si	rū	pin	ti	ga	li	my	bė	mis	jį	at	vež	ti.

Prie žas tys

Ar di de lis ato trū kis tarp prieš mo kyk li nio ug dy mo gru pes 
lan kiu sių ir su ins ti tu ci niu ug dy mu ne su si dū ru sių vai kų ta
po vie na iš pri va lo mo prieš mo kyk li nio ug dy mo prie žas čių?

Taip.	Nau	jau	si	tarp	tau	ti	niai	moks	li	niai	ty	ri	mai	ro	do,	kad	
anks	ty	va	sis	ug	dy	mas	su	ku	ria	di	de	lę	pri	dė	ti	nę	ver	tę.	Vai	kų,	ku-
rie	bent	vie	ne	rius	me	tus	lan	kė	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	įstai	gą,	

Šešia me čiai mo ky sis žais da mi 
ir ty ri nė da mi

pa	sie	ki	mai	yra	daug	ge	res	ni	ne	gu	tų,	ku	rie	ne	lan	kė,	o	jei	jie	tą	
da	rė	2–3	me	tus	–	ski	ria	si	ge	ro	kai,	maž	daug	vie	ne	riais	ug	dy	mo	
me	tais.	To	dėl	ša	lys,	ku	rios	švie	ti	mo	sri	ty	je	da	ro	di	džiu	lį	pro	gre	są	
(Aust	ra	li	ja,	Nau	jo	ji	Ze	lan	di	ja,	Sin	ga	pū	ras,	Suo	mi	ja,	pri	va	lo	mą	
prieš	mo	kyk	li	nį	ug	dy	mą	įtei	si	nu	si	per	nai),	per	žiū	ri	anks	ty	vo	jo	
ug	dy	mo	po	li	ti	ką:	ar	ba	anks	ti	na	pri	va	lo	mą		pra	di	nį	ug	dy	mą,	ar	ba	
įve	da	pri	va	lo	mą	1–2	me	tų	ke	lių	va	lan	dų	(ne	bū	ti	nai	vi	sos	die	nos)	
ins	ti	tu	ci	nį	ug	dy	mą,	kad	vai	kai	pa	gal	tam	tik	rą	pro	gra	mą	bū	tų	
mo	ko	mi	pro	fe	sio	na	lų.	Veng	ri	ja	įtei	si	na	pri	va	lo	mą	iki	mo	kyk	li	nį	
ug	dy	mą	nuo	3	me	tų.	Džiau	gia	mės,	kad	pa	ga	liau	ir	Lie	tu	va	pri-
ėmė	šį	spren	di	mą.	Čia	tur	būt	ver	ta	pa	sa	ky	ti,	kad	tam	su	da	ry	tos	
lanks	čios	ga	li	my	bės	–	mi	ni	ma	li	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	ben-
dro	sios	pro	gra	mos	įgy	ven	di	ni	mo	truk	mė	yra	640	va	lan	dų	per	
me	tus	(4	val.	per	die	ną	ar	ba	20	val.	per	sa	vai	tę).	Jei	tė	vai	dir	ba,	
su	de	ri	nus	su	stei	gė	ju,	prieš	mo	kyk	li	nė	gru	pė	ga	li	dirb	ti	ir	6–10	
va	lan	dų,	tiek,	kiek	rei	kia	šei	mai.

Pra šo me pla čiau pa ko men tuo ti ki tas prie žas tis.
Tai	gi	pa	grin	di	nė	prie	žas	tis	yra	pri	dė	ti	nė	anks	ty	vo	jo	ug-

dy	mo	ver	tė,	bet	ne	rei	kė	tų	ma	ny	ti,	kad	vie	ne	rių	me	tų	prieš	mo-
kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	ma	 iš	spręs	vi	sas	pro	ble	mas.	Per	nai	
Vil	niu	je	 or	ga	ni	za	vo	me	 tarp	tau	ti	nę	 kon	fe	ren	ci	ją,	 per	 ku	rią	
Lon	do	no	uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rė	Bren	da	Tag	gart	pri	sta	tė	bri	tų	
1997–2014	m.	at	lik	tą	lon	gi	tu	di	nį	(tęs	ti	nį)	ty	ri	mą.	Bu	vo	ti	ria	ma	
ins	ti	tu	ci	nio	ug	dy	mo	su	tei	kia	ma	pri	dė	ti	nė	ver	tė.	Moks	li	nin	kai	
nuo	1997	m.	ste	bė	jo	vai	kus,	ku	rie	 lan	kė	dar	že	lį,	ana	li	za	vo	jų	
vė	les	nius	pa	sie	ki	mus,	domėjosi,	kaip	se	ka	si	gy	ve	ni	me:	ar	įgi-
jo	iš	si	la	vi	ni	mą,	ar	dir	ba	mėgs	ta	mą	dar	bą,	ko	kia	jų	ma	te	ria	li	nė	
pa	dė	tis	ir	t.	t.	Ir	ame	ri	kie	čiai,	at	li	kę	pa	na	šų	ty	ri	mą,	ir	bri	tai	įro	dė,	
kad	dar	že	lį	lan	kiu	siems	vai	kams	ge	riau	se	ka	si	mo	kyk	lo	je,	jie	
pa	ti	ria	sėk	mę	ir	ne	iš	kren	ta	iš	švie	ti	mo	sis	te	mos,	gauna	ge	res-
nį	iš	si	la	vi	ni	mą.	Jau	nuo	liai	įgy	ja	pro	fe	si	ją,	tu	ri	dar	bą,	už	si	dir	ba,	
vals	ty	bei,	žiū	rint	į	at	ei	ties	ga	li	my	bes,	ne	rei	kia	jų	iš	lai	ky	ti,	mo-
kė	ti	so	cia	li	nės	pa	ra	mos,	ma	žes	nė	ti	ki	my	bė,	kad	nu	si	kals.	Tai	gi	
in	ves	ti	ci	jos	į	anks	ty	vą	jį	ug	dy	mą	ma	ži	na	skur	dą.	Net	gi	įro	dy	ta,	
kad	dar	že	lį	lan	kę	vai	kai	at	ei	ty	je	bū	na	lai	min	ges	ni,	di	des	nė	da	lis	
jų	tu	ri	nuo	sa	vą	na	mą,	au	to	mo	bi	lį.

To	kios	prie	žas	tys	 ir	 ska	ti	na	mus	per	žiū	rė	ti	 anks	ty	vo	jo	
ug	dy	mo	po	li	ti	ką.	Nau	jau	si	moks	li	niai	sme	ge	nų	 ty	ri	mai	 ro	do,	
kad	nuo	gi	mi	mo	iki	5–6	me	tų	žmo	gaus	sme	ge	nys	vys	to	si	in	ten-
sy	viau	siai:	for	muo	ja	si	pa	žin	ti	niai	pro	ce	sai,	kal	ba,	klau	sa,	re	ga.	

Nuo šių moks lo me tų prieš mo kyk li nis 
ug dy mas tam pa pri va lo mas. Prieš me tus 
šias gru pes lan kė 96 proc., o pa va sa rį 
98 proc. še šia me čių, to dėl šie met pri si dės 
tik ne di de lė da lis. Apie tai pa sa ko ja ir į 
„Švie ti mo nau jie nų“ klau si mus at sa ko 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Iki mo kyk li nio 
ir pra di nio ug dy mo sky riaus ve dė ja 
LaimutėJankauskienė.
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Kar	tais	tė	vai	sa	ko:	„Rei	kia	
sau	go	ti	 vai	kys	tę.“	 Tik	rai	
taip,	rei	kia	sau	go	ti,	bet	 ji	
ne	tu	ri	bū	ti	pa	sy	vi.	Jei	vai-
kui	 lei	si	me	da	ry	ti	 tik	 tai,	
ko	 jis	 no	ri,	 ne	pa	dė	si	me	
sėk	min	gai	 aug	ti,	 ne	ga-
lė	si	me	 tiks	lin	gai	 pa	tar	ti.	
Ins	ti	tu	ci	nis	 iki	mo	kyk	li	nis	
ir	prieš	mo	kyk	li	nis	ug	dy-
mas	ne	reiš	kia,	 kad	mes	
so	di	na	me	vai	ką	į	suo	lą	ir	
mo	ko	me.	Šiuo	me	tu	yra	
at	nau	jin	ta	 prieš	mo	kyk-
li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	ma,	

mo	to	ri	ką.	Pe	da	go	gas	 tu	ri	 ge	bė	ti	 įver	tin	ti	 vai	kus,	grei	tai	 juos	
pa	žin	ti	ir	su	pla	nuo	ti	vi	sų	me	tų	veik	lą,	su	įstai	gos	ko	man	da,	di-
rek	to	riaus	pa	va	duo	to	ju,	švie	ti	mo	pa	gal	bos	spe	cia	lis	tais	ap	tar	ti,	
ką	ga	li	pa	da	ry	ti	pats,	o	ko	kią	pa	gal	bą	ga	lė	tų	su	teik	ti	ko	le	gos.	
Gal	būt	rei	kė	tų	so	cia	li	nio	pe	da	go	go,	ku	ris	pa	si	do	mė	tų,	ar	tik	rai	
vai	kas	bus	at	ve	ža	mas,	pa	mai	ti	na	mas,	tu	ri	vi	sas	ug	dy	mo	prie-
mo	nes,	ga	li	pri	reik	ti	 ir	 lo	go	pe	do	pa	gal	bos.	Jei	gu	dar	že	ly	je	ar	
mo	kyk	lo	je	jis	yra	–	pui	ku,	rei	kia	tar	tis,	kaip	ben	dra	dar	biaus,	jei	
ne	–	ieš	ko	ti	pe	da	go	gi	nės	psi	cho	lo	gi	nės	tar	ny	bos,	ta	da	pe	da	go-
gui	tu	rė	tų	tal	kin	ti	vi	sa	įstai	gos	ko	man	da.

Tre	čias	da	ly	kas	–	kaip	prieš	mo	kyk	li	nu	kui	pa	dės	šei	ma.	
Vai	kas	pri	va	lės	kiek	vie	ną	die	ną	lan	ky	ti	ug	dy	mo	įstai	gą,	lai	ky	tis	
die	nos	rit	mo.	Jei	tė	vai	jam	leis	žiū	rė	ti	te	le	vi	zo	rių,	žais	ti,	iš	ky	lau	ti	
iki	vė	lu	mos,	ry	te	bus	sun	ku	kel	tis.	To	kio	am	žiaus	vai	kas	tu	ri	
mie	go	ti	bent	8	va	lan	das,	kad	bū	tų	pail	sė	jęs	ir	ga	lė	tų	su	si	tik	ti	
su	drau	gais.	Dar	že	lį	lan	kę	vai	kai	prie	to	kio	die	nos	rit	mo,	veik	los	
yra	įpra	tę,	bet	tų,	ku	rie	at	eis	ne	lan	kę	dar	že	lio,	lau	kia	po	ky	čiai,	
su	jais	tė	vams	rei	kia	pa	dir	bė	ti,	for	muo	ti	nuo	sta	tas.	Šei	mos	ir	
prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pės	ben	dra	dar	bia	vi	mas	yra	ypač	
svar	bus,	ne	tik	pe	da	go	gas	tu	ri	pa	dė	ti	vai	kui	ruoš	tis	tap	ti	mo-
ki	niu,	bet	ir	šei	ma.	Ši	part	ne	rys	tė	pa	brė	žia	ma	prieš	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	pro	gra	mo	je	kaip	 la	bai	svar	bus	prin	ci	pas.	Pe	da	go	gai	
tu	rė	tų	pa	aiš	kin	ti	šei	mai,	kaip	su	pran	ta	ma	vai	ko	bran	da.	Ne	re-
tai	gir	di	me	tė	vų	prie	kaiš	tus:	„Mo	ky	ki	te	vai	kus	skai	ty	ti	ir	ra	šy	ti,	
o	ne	 žais	ki	te“,	 to	dėl	 jiems	 rei	kia	pa	aiš	kin	ti,	 ko	kie	 svar	biau	si	
ug	dy	mo	pro	gra	mos,	or	ga	ni	zuo	ja	mų	veik	lų	tiks	lai	ir	už	da	vi	niai,	
kaip	jų	bus	sie	kia	ma.

Dar	vie	na	part	ne	rys	tė	–	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go-
go,	šei	mos	ir	pra	di	nių	kla	sių	mo	ky	to	jo.	Jos	už	duo	tis	–	garantuoti	
kuo	pa	pras	tes	nį,	 ra	mes	nį,	 vi	siems	sau	ges	nį	 per	ei	na	mu	mą.	
Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gas	tu	rė	tų	bū	ti	už	tik	rin	tas,	kad	
tik	rai	pa	da	rė	vis	ką,	pra	di	nių	kla	sių	mo	ky	to	jas,	kad	pri	ima	mo	ki-
nį,	ku	ris	pa	si	ren	gė	ge	riau	siai,	kaip	tik	ga	lė	jo,	o	šei	ma	pri	si	dė	tų	ir	
su	pras	tų	ben	dra	dar	bia	vi	mo	svar	bą.	Vi	si	jie	at	sa	kin	gi	už	tai,	kad	
vai	kas,	pra	dė	da	mas	lan	ky	ti	mo	kyk	lą,	o	ir	vė	liau	mo	ky	da	ma	sis,	
jaus	tų	si	ge	rai	ir	sau	giai.

Dė ko ju už po kal bį.
DovilėŠileikytė

Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. mkloje, vykdančioje ir priešmokyklinio 
ugdymo programą

pa	gal	 ku	rią	 jis	mo	ko	si	 ty	ri	nė	da	mas,	 eks	pe	ri	men	tuo	da	mas,	
žais	da	mas	edu	ka	ci	nius	žai	di	mus.	Taip	vai	kas	iš	moks	ta	tų	da-
ly	kų,	ku	rių	anks	čiau	bu	vo	mo	ko	ma	ga	na	aka	de	miš	kai.

svar bu Ne tik vai kui

Į ką dar no rė tu mė te at kreip ti pe da go gų ir tė vų dė me sį?
Kal	bė	da	mi	apie	prieš	mo	kyk	li	nį	ug	dy	mą	daž	nai	šiek	tiek	

klai	din	gai	jį	ver	ti	na	me	tik	vie	nu	as	pek	tu	–	vai	ko.	Ap	ta	ria	me,	ko-
kių	ge	bė	ji	mų	jam	rei	kia,	kad	sėk	min	gai	mo	ky	tų	si	ne	tik	pir	mo	je	
kla	sė	je,	bet	ir	vi	są	gy	ve	ni	mą,	kad	pa	tik	tų	tai	da	ry	ti.	Sie	kia	me,	
jog	vai	kas	ne	pa	tir	tų	ne	sėk	mės	vos	pra	dė	jęs	lan	ky	ti	mo	kyk	lą	
tik	to	dėl,	kad,	pa	vyz	džiui,	gy	ve	na	so	cia	li	nės	ri	zi	kos	šei	mo	je,	jo	
smul	kio	ji	mo	to	ri	ka	ne	iš	ug	dy	ta	ir	ne	spė	ja	ra	šy	ti	kar	tu	su	ki	tais.	
Ar	ba	nie	ka	da	ne	ma	tė	kny	gos,	jo	kios	rai	de	lės,	su	juo	nie	kas	apie	
tai	ne	kal	bė	jo,	o	ki	tas	at	ėjo	jau	pui	kiau	siai	mo	kė	da	mas	skai	ty	ti.	
Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gui	ke	lia	mas	svar	bus	už	da-
vi	nys	iš	ug	dy	ti	vai	ko	mo	ty	va	ci	ją	mo	ky	tis,	tin	ka	mas	nuo	sta	tas.

Ta	čiau	yra	ir	ant	ras	as	pek	tas	–	ug	dy	mo	įstai	ga	taip	pat	
tu	ri	bū	ti	pa	si	ren	gu	si	su	tik	ti	vai	ką,	čia	svar	bus	pe	da	go	go	pro	fe-
sio	na	lu	mas.	Jei	jis	dir	ba	ne	pir	mus	me	tus,	bus	iš	si	stu	di	ja	vęs	
nau	ją	ją	pro	gra	mą	(at	nau	jin	ta	2014	m.,	pra	dė	ta	vyk	dy	ti	2015	m.),	
o	jei	gu	pra	dė	jo	dirb	ti	šie	met,	tu	rė	tų	su	ja	su	si	pa	žin	ti,	pa	si	do	mė	ti	
pir	mos	kla	sės	pro	gra	ma,	kad	ži	no	tų,	ko	vai	kui	rei	kės	mo	kyk-
lo	je.	Ka	dan	gi	pro	gra	mos	truk	mė	–	me	tai,	pa	sak	moks	li	nin	kų,	
svar	bu	įver	tin	ti	vai	ką	jam	at	ėjus	į	prieš	mo	kyk	li	nę	gru	pę:	ko	kie	
sunkumai	ir	sėkmės.	Pri	tai	kius	me	to	di	ką,	kaip	jam	pa	dė	ti,	per	
me	tus	tiks	lin	gai	dir	bant	ga	li	ma	iš	ug	dy	ti,	pa	vyz	džiui,	smul	ki	ą	ją	
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cen	trų	me	to	di	nės	pa	gal	bos	di	di	ni	mą,	da	li	ji	mo	si	pa	žan	gia	pa	tir	ti-
mi	tarp	mo	kyk	lų	ska	ti	ni	mą,	men	to	rių	pa	gal	bą,	me	ti	nių	už	duo	čių	
va	do	vams	sky	ri	mą	ir	ver	ti	ni	mą	me	tų	pa	bai	go	je.	Tre	čia	sis	me	rų	
su	si	ta	ri	mas	–	di	din	ti	ne	tra	di	ci	nių	pa	mo	kų	skai	čių.

Ki tų da ly vių gru pė (diskusijos	va	do	vė	prof.	Vi li ja Tar
ga ma dzė,	Lie	tu	vos	švie	ti	mo	ta	ry	bos	pir	mi	nin	kė),	ga	li	ma	teig	ti,	
mąs	tė	glo	ba	liai.	 Pir	mą	jį	 jų	 su	si	ta	ri	mą	vai	ni	ka	vo	klau	si	mas:	
„Ko	kią	švie	ti	mo	sis	te	mą	(švie	ti	mo	vi	zi	ją)	ku	ria	me?“	Prie	mo	nės,	
ku	rias,	gru	pės	nuo	mo	ne,	 rei	kė	tų	 įgy	ven	din	ti,	 kad	klau	si	mas	
virs	tų	at	sa	ky	mu,	tai	–	na	cio	na	li	nis	su	si	ta	ri	mas	dėl	vi	su	mi	nės	
švie	ti	mo	vi	zi	jos.	Šia	me	pro	ce	se	da	ly	vau	tų	pro	fe	sio	na	lai,	po	li-
ti	kai	 ir	 tė	vai.	 Taip	pat	svar	bu	su	kur	ti	 veiks	min	gą	do	ku	men	tų	
įgy	ven	di	ni	mo	pla	ną,	pa	grįs	tą	fi	nan	sais,	su	si	tar	ti	dėl	pa	sie	ki	mų,	
juos	api	brėž	ti,	įver	tin	ti	ir	kt.	Ant	ra	sis	gru	pės	su	si	ta	ri	mas	–	su-
kur	ti	emo	ci	nę	ap	lin	ką	kai	tai.	Įgy	ven	di	ni	mo	bū	dai:	kiek	vie	nam	
pri	si	im	ti	as	me	ni	nę	at	sa	ko	my	bę,	kad	ne	bū	tų	pa	ty	čių;	įvar	dy	ti	ir	
spręs	ti	 vai	kų	at	ran	kos	bei	 dis	kri	mi	na	ci	jos	pro	ble	mas;	už	tik-
rin	ti	mo	ky	to	jo	psi	cho	lo	gi	nį	sau	gu	mą.	Tre	čia	–	bū	ti	na	stip	rin	ti	
pe	da	go	gų	pres	ti	žą:	 per	žiū	rė	ti	mo	ky	to	jų	 at	ly	gi	ni	mų	sche	mą,	
su	ba	lan	suo	ti	pe	da	go	gų	dar	bo	krū	vį,	stip	rin	ti	švie	ti	mo	pa	gal	bą,	
to	bu	lin	ti	mo	ky	to	jo	kom	pe	ten	ci	jas.

„mums dar rei kia už aug ti“

Švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nist	rė	A.	Pit	rė	nie	nė	ap	mąs	tė	pa-
teik	tus	įvai	raus	lyg	mens	švie	ti	mo	vei	kė	jų	siū	ly	mus	nau	jie	siems	
moks	lo	me	tams.

„Vi	sa	da	ma	lo	nu	klau	sy	tis	mo	ki	nių,	 nes	 jie	ge	ba	at	vi	rai	
iš	sa	ky	ti	 sa	vo	min	tis,	 iš	ryš	kin	ti	 tai,	 kas	 svar	biau	sia,	 –	 pa	si-
džiau	gė	mi	nis	te	ri	jos	 va	do	vė.	–	Svar	bu	ne	 tik	eg	za	mi	nas,	ne	
tik	mo	men	ti	nis	 įver	ti	ni	mas,	bet	 ir	ga	li	my	bė	mo	ki	niui	pla	čiau	
at	si	skleis	ti,	at	ver	ti,	ko	kią	pa	tir	tį	tu	ri,	kiek	ji	bran	di.	Sa	va	no	rys	tė	
vai	kų	glo	bos	na	muo	se,	veik	la	ne	vy	riau	sy	bi	nė	se	or	ga	ni	za	ci	jo-
se,	ki	tas	so	cia	li	nis	dar	bas	–	tai	tam	tik	ri	pa	sie	ki	mai,	 įgū	džiai,	
bran	dos	pa	ro	dy	mas.	Vis	 dėl	to	po	 vie	nu	mo	ki	nių	 su	si	ta	ri	mu	
ne	pa	si	ra	šy	čiau.	Mo	ky	to	jų	kom	pe	ten	ci	jo	mis	 ir	 se	mi	na	rais	ar	
kur	sais	te	gul	už	si	i	ma	pro	fe	sio	na	lai	–	pe	da	go	gai,	mo	kyk	lų	va-
do	vai,	sa	vi	val	dy	bių	švie	ti	mo	pa	da	li	nių	spe	cia	lis	tai.“

Tė	vų	 gru	pės	 su	si	ta	ri	mai,	 anot	mi	nist	rės,	 ver	ti	 di	de	lio	
dė	me	sio	ir	ana	li	zės.	Siū	lo	mos	ini	cia	ty	vos	–	na	tū	ra	lios.	Ne	mo-
ky	to	jai	ar	mo	kyk	los	va	do	vy	bė	tu	rė	tų	kvies	tis	tė	vus	į	ug	dy	mo	
įstai	gą,	 o	 pa	tys	 tė	vai	 tu	rė	tų	 la	biau	 telk	tis	 aplink	mo	kyk	lą	 ir	
siū	ly	ti	vi	sa	pu	siš	ką	pa	gal	bą,	kad	jų	vai	kai	jaus	tų	si	ir	mo	ky	tų	si	
ge	rai.	Pui	ku,	 kad	 tė	vai	 su	vo	kia,	 jog	 jie	 yra	es	mi	nis	 veiks	nys	
vai	ko	ug	dy	mo	si	pro	ce	se.

Kal	bė	da	ma	apie	pe	da	go	gų	siū	ly	mus,	mi	nist	rė	pa	brė	žė,	
kad	mo	ky	to	jai	no	ri	kal	bė	tis	su	mo	kyk	los	va	do	vu	ir	ap	tar	ti	rū-
pi	mus	klau	si	mus	–	kva	li	fi	ka	ci	jos	da	ly	kus,	sėk	mės	is	to	ri	jas	ir	
tai,	kas	ne	si	se	ka.	Vi	sa	tai	la	bai	ge	rai	ir	kon	struk	ty	vu.	Pa	gar	bus	
dia	lo	gas	tu	rė	tų	vyk	ti	nuo	la	tos.	Mo	kyk	lų	va	do	vai	pri	va	lo	iš	girs	ti	
mo	ky	to	ją.

Re	a	guo	da	ma	į	re	gio	nų	švie	ti	mo	pa	da	li	nių	va	do	vų	gru	pės	
su	si	ta	ri	mus,	mi	nist	rė	kal	bė	jo:	„Jū	sų	at	sto	vas	pa	brė	žė:	da	ry	si-

me	vy	riš	kai,	aiš	kiai,	at	sa	kin	gai.	Ge	riau	da	ry	ki	me	ir	mo	te	riš	kai,	
at	sa	kin	gai	–	bus	ge	rai.“

Me	rų	su	si	ta	ri	muo	se	mi	nist	rė	įžvel	gė	daug	ge	rų	da	ly	kų:	
jie	pa	brė	žė	 iki	mo	kyk	li	nio	 ir	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	svar	bą.	
Mil	ži	niš	kas	 sa	vi	val	dy	bių	 rū	pes	tis,	 pa	sak	mi	nist	rės,	 kad	kuo	
dau	giau	vai	kų	pa	tir	tų	tei	gia	mą	ins	ti	tu	ci	nį	ug	dy	mą,	tai	–	są	ly	ga,	
jog	vai	kas	ga	lė	tų	pa	siek	ti	ge	rų	re	zul	ta	tų	mo	kyk	lo	je	ir	gy	ve	ni-
me.	 „Gal	būt	 im	da	mie	si	pui	kių	 ini	cia	ty	vų,	 su	ge	bė	si	te	 į	 dar	že	lį	
pri	im	ti	 ir	tą	vai	ką,	ku	rio	tė	vai	ne	ga	li	su	si	mo	kė	ti,	 to	dėl	 lai	ko	jį	
na	muo	se.	Toks	vai	kas,	at	ėjęs	į	mo	kyk	lą,	jau	čia	si	ne	lai	min	gas	
ir	 jo	pa	sie	ki	mai	blo	ges	ni	 jau	nuo	pir	mos	kla	sės“,	–	krei	pė	si	 į	
gau	sią	au	di	to	ri	ją	mi	nist	rė.

Miš	ri	ki	tų	da	ly	vių	gru	pė	taip	pat	su	lau	kė	pa	lan	kaus	mi	nis-
te	ri	jos	va	do	vės	ver	ti	ni	mo,	nes	siū	ly	muo	se	pa	brė	žta	kiek	vie	no	
as	me	ni	nė	at	sa	ko	my	bė,	prie	sa	kas	veng	ti	prie	var	tos	ir	kon	tro	lės.	
„Bet	iki	to	kio	lyg	mens	mums	dar	rei	kia	už	aug	ti“,	–	tei	gė	švie	ti	mo	
ir	moks	lo	mi	nist	rė.

tu rė ti tiks lą – Ne Pa Pras tai svar bu

Prem	je	ras	Al gir das But ke vi čius	ati	džiai	iš	klau	sė	vi	sus	
švie	ti	mo	 ir	moks	lo	mi	nist	rės	pa	ste	bė	ji	mus,	 taip	pat	pa	tei	kė	
ke	le	tą	ver	ti	ni	mų.	„Apie	pi	ni	gus	ne	kal	bė	siu,	–	ryž	tin	gai	at	si	ri	bo-
jo	nuo	at	ly	gi	ni	mų	pro	ble	mos.	–	Ma	ne	pas	ta	ruo	ju	me	tu	kai	kas	
bau	gi	na.	Mū	sų	vals	ty	bė	je	psi	cho	lo	gi	nis	kli	ma	tas	nė	ra	ge	ras.	
Šian	dien	įgy	ti	ži	nių	ga	li	ma	daug	kur.	Da	bar	žmo	gui	ke	lia	mi	pa-
pil	do	mi	rei	ka	la	vi	mai	–	psi	cho	lo	gi	niai	ir	dva	si	niai.	Mū	sų	vai	kai,	
iš	vy	kę	mo	ky	tis	 į	 už	sie	nio	ša	lis,	 ver	ti	na	mi	 la	bai	ge	rai.	O	kaip	
ver	ti	na	me	pa	tys	sa	ve,	vai	kus?	Pa	sau	lis	yra	glo	ba	lus.	Pa	to	gu	
gy	ven	ti	tam	tik	ro	je	kom	for	to	zo	no	je.	Kaip	tei	gia	gar	sus	Ka	na	dos	
psi	cho	lo	gas	Bra	ja	nas	Trei	sis,	kom	for	to	zo	na	ne	reiš	kia	ge	ro	gy-
ve	ni	mo.	Kom	for	to	zo	no	je	žmo	gus	ga	li	ap	si	ri	bo	ti	mi	ni	ma	lio	mis	
gy	ve	ni	mo	są	ly	go	mis,	nes	jis	bi	jo	iš	šū	kių,	ne	ži	no,	kaip	bus,	jei	
iš	si	kels	sau	ko	kį	 tiks	lą.	Bet	kiek	vie	nas	žmo	gus	pri	va	lo	tu	rė	ti	
ko	kį	nors	tiks	lą.	Tai	ne	pa	pras	tai	svar	bu.

Pa	sau	ly	je	 sklin	da	 daug	 ne	igia	mos	 in	for	ma	ci	jos	 apie	
Lie	tu	vą.	Emig	ra	vę	žmo	nės	kaip	vie	ną	svar	biau	sių	iš	vy	ki	mo	iš	
ša	lies	prie	žas	čių	 (po	at	ly	gi	ni	mų)	mi	ni	ne	igia	mos	nuo	mo	nės	
for	ma	vi	mą.	Rei	kė	tų	dau	giau	dė	me	sio	skir	ti	 žmo	giš	ko	sioms	
ver	ty	bėms.	Stig	da	mas	šių	ver	ty	bių	jau	nas	žmo	gus	ne	si	jau	čia	
sau	gus	pa	sau	ly	je.	Kom	for	to	zo	na	–	ne	igia	mas	reiš	ki	nys.	Kal-
bė	ki	me	su	mo	ki	niu	po	zi	ty	viai:	„Esi	 jau	nas	žmo	gus,	sie	kian	tis	
per	ga	lės,	 tu	ri	 tiks	lą,	 esi	 am	bi	cin	gas,	 at	kak	lus,	 kul	tū	rin	gas,	
to	le	ran	tiš	kas,	ger	bian	tis	ki	tą.“	Jūs,	mo	ky	to	jai,	val	do	te	šią	au	di-
to	ri	ją.	Ką	žmo	gui	tei	gi,	tą	jis	ir	pe	ri	ma.	Po	zi	ty	vu	mas	–	di	džiu	lė	
jė	ga.	Mo	ky	to	jas	pats	pri	va	lo	bū	ti	po	zi	ty	vus	ir	tai	per	duo	ti.	Bū	ti	na	
ska	tin	ti	vai	kus	ly	de	riau	ti.	Vie	nam	gal	būt	se	ka	si	ma	te	ma	ti	kos	
moks	lai,	ki	tam	–	li	te	ra	tū	ros,	tre	čiam	–	che	mi	ja,	kū	no	kul	tū	ra,	
kul	tū	ri	niai	da	ly	kai,	vi	suo	me	ni	nė	veik	la	ir	pan.

Ven	ki	me	bai	mių.	Pa	teik	siu	vie	ną	pa	vyz	dį.	Mū	sų	krep	ši-
nin	kai	pa	ty	rė	pra	lai	mė	ji	mą	olim	pia	do	je.	Kal	ba	ma,	kad	rei	kia	tai	
kuo	grei	čiau	pa	mirš	ti.	Bet	ne	iš	ana	li	za	vus	prie	žas	čių,	ne	nu	sta-
čius,	ko	dėl	taip	įvy	ko,	ne	ži	nant,	kaip	rei	kia	spręs	ti	kon	kre	čias	
pro	ble	mas,	su	si	for	muo	ja	ne	sėk	mės	bai	mė.

Sie	ki	te	per	ga	lių	 ir	 for	muo	ki	te	 tei	gia	mas	min	tis.	Vai	kas	
vi	sur	tu	ri	jaus	tis	drą	siai,	pa	ki	liai...“

JuozasŽiNeliS

Nuo „pa mo kos ki taip“ iki 
na cio na li nio su si ta ri mo

Atkelta iš 3 p� 



9

Rug	pjū	čio	 31	 d.	 Vil	niu	je,	 Si	mo	no	Dau	kan	to	 aikš	tė	je,	
sa	vi	val	dy	bėms	nuo	sa	vy	bės	tei	se	per	duo	ti	82	nau	ji	„Volks	wa-
gen	Craf	er“	mar	kės	mo	kyk	li	niai	au	to	bu	sai.	Pir	mą	kar	tą	per	
še	šio	li	ka	me	tų	šie	met	 jų	nu	pirk	ta	be	veik	dvi	gu	bai	 dau	giau.	 
22	sa	vi	val	dy	bės	ga	vo	po	du	au	to	bu	sus.	Kas	dien	šiais	au	to	bu	sais	
į	mo	kyk	las	vyks	ta	be	veik	22	tūkst.	mo	ki	nių.

„Džiau	gia	mės,	kad	šie	met	ga	lė	jo	me	 iš	da	ly	ti	 įspū	din	gą	
skai	čių	mo	kyk	li	nių	au	to	bu	sų.	Va	žiuo	ki	te	sau	giai	 ir	bū	ki	te	lai-
min	gi“,	–	sa	kė	švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nist	rė	Aud	ro	nė	Pit	rė	nie	nė.

Au	to	bu	sai	ne	sun	kiai	pri	tai	ko	mi	spe	cia	lių	jų	ug	dy	mo	si	po-
rei	kių	tu	rin	tiems	vai	kams.	Pa	vyz	džiui,	jei	gu	rei	kia	įkel	ti	ve	ži	mė	lį,	
ga	li	ma	iš	im	ti	ga	li	nes	du	ris.	Vi	si	au	to	bu	sai	–	19	vie	tų.	Pir	mą	kar	tą	

au	to	bu	suo	se	įmon	tuo	ti	sta	cio	na	rūs	a	lkob	lo	kai,	
va	rik	lį	 lei	džian	tys	 už	ves	ti	 tik	 blai	viam	

vai	ruo	to	jui.	 Pa	sak	 ben	dro	vės	 „Al-
ko	tes	te	ris“	 va	do	vo	Ma	riaus	Anu-
saus	ko,	svar	biau	sias	pri	va	lu	mas	
tas,	kad	sis	te	ma	vai	ruo	to	jų	blai-
vu	mą	tik	ri	na	ne	tik	prieš	jiems	
iš	va	žiuo	jant.	 Mo	kyk	li	niuo	se	
au	to	bu	suo	se	įreng	ti	al	kob	lo	kai	
prie	tai	so	at	min	ty	je	 įra	šo	 in	for-
ma	ci	ją	apie	vi	sus	ne	pa	vy	ku	sius	

ne	blai	vaus	 vai	ruo	to	jo	 ban	dy	mus	
už	ves	ti	trans	por	to	prie	mo	nės	va	rik	lį,	

mė	gi	ni	mus	at	jung	ti	ar	ki	taip	pa	veik	ti	al	ko	tes	te	rį.
Nau	ji	au	to	bu	sai	pir	miau	sia	skir	ti	 to	liau	kaip	3	km	nuo	

mo	kyk	los	gy	ve	nan	tiems,	 prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo,	 spe	cia-
lių	jų	 ug	dy	mo	si	 po	rei	kių	 tu	rin	tiems	 vai	kams	 vež	ti,	 taip	 pat	
pa	keitusiems	mo	kyk	lą	dėl	jos	per	tvar	ky	mo.	Tris	de	šimt	de	vy	ni	
au	to	bu	siu	kai	pa	keis	jau	ne	tin	ka	mus	nau	do	ti.

va žiuo ki te sau giai 
ir bū ki te lai min gi!

800-asis	au	to	bu	sas	atiteko	Šalčinin-
kų	r.	Turgelių	„Ais	tu	vos“	gim	na	zi	jai.	Kaip	jie	
pa	tys,	ci	tuo	da	mi	Jo	ną	Trin	kū	ną,	sa	ko:	„Ais-
tu	va	–	tai	mil	ži	niš	ka	ša	lis:	ga	li	ei	ti	de	vy	nis	
kar	tus	po	tris	die	nas	ir	nak	tis	per	ošian	čius	
miš	kus,	ne	pri	ei	si	 kraš	to.“	 Tad	mo	kyk	li	nis	
au	to	bu	sas,	 pa	žen	klin	tas	 iš	skir	ti	niu	 skai-
čiu	mi,	jiems	bu	vo	tie	siog	bū	ti	nas.	

Gimnazija	yra	besimokanti	organizacija,	turinti	modernią	
mokymo	aplinką,	ugdymui	pritaikytas	žaliąsias	erdves,	puose-
lėjanti	savitą	kultūrą.

aPie Nau ją ve ži mo tvar ką

Pa	tvir	ti	nus	Mo	ki	nių	ve	ži	mo	mo	kyk	li	niu	au	to	bu	su	tvar	kos	
ap	ra	šą,	nuo	rug	sė	jo	1	d.	bus	griež	čiau	reg	la	men	tuo	ja	mas	mo	ki-
nių	ve	ži	mas.	Iki	šiol	to	kio	do	ku	men	to	ne	bu	vo,	ben	drus	sau	gaus	
ve	ži	mo	prin	ci	pus	mo	kyk	li	niu	au	to	bu	su	šiek	tiek	reg	la	men	ta	vo	
tik	Ke	lių	eis	mo	tai	syk	lės.

Nau	ja	ja	me	do	ku	men	te	nu	sta	ty	ta,	kaip	su	da	ry	ti	sau	gų	ir	
pa	to	gų	marš	ru	tą,	nu	ma	ty	ti	sau	gias	vie	tas	su	sto	ti,	kad	vai	kams	
ne	rei	kė	tų	per	ei	ti	ke	lio,	už	ką	kon	kre	čiai	at	sa	kin	gas	mo	kyk	los	
sa	vi	nin	kas,	 va	do	vas,	mo	kyk	li	nio	 au	to	bu	so	 vai	ruo	to	jas	 ir	 kt.	
Nu	sta	ty	ta,	kad	mo	kyk	li	nio	au	to	bu	so	su	sto	ji	mo	vie	tos	pa	ren-
ka	mos	ten,	kur	yra	nuo	la	ti	nės	marš	ru	ti	nių	au	to	bu	sų	sto	te	lės,	
ke	lio	ne	už	sto	ja	kliū	tys,	yra	ge	ras	ma	to	mu	mas.

Nau	ja	tai,	kad	iki	mo	kyk	li	nu	kus	ir	ne	ga	lią	tu	rin	čius	mo-
ki	nius,	 ne	ga	lin	čius	 sa	va	ran	kiš	kai	 vaikš	čio	ti,	 vi	są	 ke	lią	 nuo	
mo	kyk	los	iki	au	to	bu	so,	taip	pat	nuo	au	to	bu	so	iki	mo	kyk	los	tu	ri	
ly	dė	ti	su	au	gęs	as	muo.	Nu	sta	ty	ta,	kad	apie	tai	tu	ri	bū	ti	skel	bia	ma	
mo	kyk	lo	se,	o	ke	lio	nių	marš	ru	tus	ir	tvar	ka	raš	čius	pri	va	lo	tu	rė	ti	
mo	ki	niai	ir	jų	tė	vai.

Vai	kai	tu	ri	bū	ti	in	struk	tuo	ti,	kaip	elg	tis,	jei	gu	au	to	bu	sas	vė-
luo	ja	ar	ne	at	va	žiuo	ja.	Jei	gu	mo	ki	niai	nuo	lat	vė	luo	ja	į	mo	kyk	li	nį	
au	to	bu	są,	vai	ruo	to	jas	tu	ri	apie	tai	pra	neš	ti	už	or	ga	ni	zuo	tą	ve	ži-
mą	mo	kyk	lo	je	at	sa	kin	gam	as	me	niui.	Jei	įvyks	ta	ava	ri	ja	ar	koks	
ki	tas	ne	nu	ma	ty	tas	 įvy	kis,	mo	ki	nių	ne	ga	li	ma	pa	lik	ti	vie	nų,	be	 
prie	žiū	ros.

Pa reng ta pa gal ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus in f.
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Kad ir kaip be bū tų gai la, va sa ra su skai čia vo 
pas ku ti nius sau lė tų die nų žings nius... 
Ta čiau kar tu ir ge ra... Ge ra to dėl, kad, 
be pra si de dant nau jie siems moks lo me tams, 
tu ri me ga li my bę į sa vo kas die ny bę įsi leis ti 
švie sos. Bū tent to kia – švie si, mie la ir 
pa pras ta – man pa si ro dė Me tų mo ky to jo 
pre mi jos lau re a tė, Kau no tech no lo gi jos 
uni ver si te to gim na zi jos che mi jos mo ky to ja 
eks per tė BirutėMaciulevičienė. Džiau giuo si, 
kad tu riu ga li my bę iš pa čios mo ky to jos lū pų 
iš girs ti, kuo ji šian dien gy ve na...

Ko kia Jūs esa te? Pa pa sa ko ki te šiek tiek apie sa ve, sa vo 
šei mą, kuo Jus gy ve ni mas ap do va no jo?

Ma	no	vy	ras	Ge	di	mi	nas	–	Kau	no	vals	ty	bi	nio	mu	zi	ki	nio	
te	at	ro	 so	lis	tas,	 to	dėl	 lais	va	lai	kis	glau	džiai	 su	si	jęs	 su	 te	at	ru.	
Mė	gau	juo	si	kla	si	ki	ne	mu	zi	ka,	ža	viuo	si	spek	tak	liais.	Esu	nuo-
la	ti	nė	te	at	ro	lan	ky	to	ja.	Mes	kar	tu	jau	40	me	tų	–	nuo	mo	kyk	los	
lai	kų.	Kar	tu	už	au	gi	no	me	duk	rą	 (šian	dien	 jau	gy	dy	to	ją)	Ais	tę,	
ku	ri	au	gi	na	3	vai	ku	čius,	sū	nų	Ge	di	mi	ną,	dir	ban	tį	fi	nan	sų	sri	ty	je	
ir	au	gi	nan	tį	2	vai	ku	čius,	bei	jau	nė	lį	Kęs	tu	tį	–	jis	dar	stu	di	juo	ja.	
Ar	ti	mie	siems	skir	tas	 lai	kas	–	pats	pra	smin	giau	sias.	Be	ga	lo	
di	džiuo	juo	si	vai	kų	pa	sie	ki	mais.	Jie	už	si	i	ma	tuo,	apie	ką	sva-
jo	jo,	bet	la	biau	siai	džiu	gi	na	tai,	kad	jie	ta	po	ge	rais	žmo	nė	mis	
ir	va	do	vau	ja	si	ver	ty	bė	mis,	ku	rias	kar	tu	su	vy	ru	įskie	pi	jo	me.

Dar	vie	nas	ma	no	po	mė	gis	–	kny	gos.	Moks	lo	me	tais	–	tai	
įvai	ri	che	mi	jos	li	te	ra	tū	ra,	per	atos	to	gas	–	gar	sių	žmo	nių	au	to-
biog	ra	fi	jos.	Mėgs	tu	ak	ty	viai	leis	ti	lai	ką	gam	to	je,	ypač	va	ži	nė	tis	
dvi	ra	čiu.

Esa te ga vu si dau gy bę ap do va no ji mų (tarp jų ir Me tų mo ky
to jos). Ką Jums tai reiš kia?

Ži	no	ma,	kiek	vie	nas	ap	do	va	no	ji	mas	yra	be	ga	li	nis	džiaugs-
mas,	ta	čiau	kar	tu	–	tai	la	bai	di	de	lė	at	sa	ko	my	bė	prieš	ugdytinius,	
jų	 tė	vus	 ir	ko	le	gas.	Man	di	džiau	sias	 įver	ti	ni	mas	yra	mo	ki	nių	
pa	sie	ki	mai,	jų	sėk	mės	is	to	ri	jos,	ver	ti	ni	mas	ir	dė	me	sys.

di džiau sias  
įver ti ni mas –  
mo ki nių sėk mės 
is to ri jos

Anks tes niuo se in ter viu esa te mi nė ju si, kad kiek vie ną mo ki nį 
ga li ma su do min ti da ly ku, ta čiau rei kia bū ti ša lia jo. Tei gė te, 
jog anks čiau ar vė liau pa vyks jį pa lenk ti į sa vo pu sę... Ar 
bū na, kad ne pa vyks ta? Kaip ta da jau čia tės?

Bū	na,	kad	 ir	ne	pa	si	se	ka	pa	siek	ti	 to	kio	 re	zul	ta	to,	ko	kio	
no	rė	čiau.	La	bai	 dėl	 to	 iš	gy	ve	nu,	gal	vo	ju,	 ką	ga	lė	jau	pa	da	ry	ti	
ge	riau.	Kad	ir	kas	be	nu	tik	tų,	tai	tik	rai	ma	nęs	ne	su	stab	do,	net	gi	
prie	šin	gai	–	ve	da	į	prie	kį.

Ko kiais bū dais / me to dais sten gia tės su do min ti sa vo mo
ki nius?

Spe	cia	lių	bū	dų	ne	tu	riu,	tie	siog	my	liu	sa	vo	mo	ki	nius,	ban-
dau	iš	girs	ti	ir	su	pras	ti	kiek	vie	ną.	Pir	miau	sia	aš	į	vai	ką	žiū	riu	kaip	
į	žmo	gų,	ku	ris	tu	ri	lū	kes	čių	ir	sva	jo	nių.

Ar mo ky to jo pro fe si ja – Jū sų sva jo nė? Ka da su vo kė te, kad 
no ri te mo ky ti?

Kiek	sa	ve	pri	si	me	nu,	 vi	sa	da	no	rė	jau	mo	ky	ti	 ki	tus.	 Tai	
bu	vo	ma	no	sva	jo	nė.

Ne sun ku pa ste bė ti, kad vis daž niau žmo giš ką kon tak tą kei
čia tech no lo gi jos. Mo ky to jams tai pa de da ar ken kia? Koks 
Jū sų po žiū ris į in for ma ci nes tech no lo gi jas?

La	bai	ver	ti	nu	in	for	ma	ci	nes	tech	no	lo	gi	jas,	jos	pa	de	da	vi-
siems:	tiek	mo	ki	niams,	tiek	mo	ky	to	jams.	Ta	čiau	ma	nau,	kad	
ry	šys	su	žmo	gu	mi	vi	sa	da	iš	liks	svar	biau	sias	mo	ky	mo	pro	ce	se.

Metų mokytojai



13

Kal ba te apie mei lę kiek vie nam mo ki niui... Kaip Jums tai 
pa vyks ta? Gal būt, dės ty da ma che mi ją, at ra do te ypa tin gą 
mei lės for mu lę, ku ria ga lė tu mė te pa si da ly ti ir su ki tais 
mo ky to jais?

Ta	mei	lės	for	mu	lė	–	iš	ties	la	bai	pa	pras	ta.	Mei	lė	kiek	vie-
nam	mo	ki	niui	–	tai	įsi	klau	sy	mas	į	kiek	vie	no	šir	dį	šia	me	be	pro-
tiš	ko	tem	po	pa	sau	ly	je...

Koks, Jū sų nuo mo ne, yra šių die nų mo ki nys?
Šian	die	nis	mo	ki	nys	be	ga	lo	smal	sus,	ži	nan	tis	sa	vo	ver	tę,	

pui	kiai	iš	ma	nan	tis	in	for	ma	ci	nes	tech	no	lo	gi	jas,	ge	ban	tis	in	for-
ma	ci	ją	su	si	ras	ti	pats,	bet	daž	nai	ieš	kan	tis	žmo	giš	kos	ši	lu	mos.

Ar Jū sų už ten ka šei mai? Kaip su ge ba te sa ve pa da ly ti?
Šei	ma	–	ma	no	 ra	my	bės	oazė,	 su	ma	ny	mų	pa	lai	ky	to	ja,	

pa	ta	rė	ja,	 di	džiau	sia	 ger	bė	ja.	Be	 šei	mos	pa	lai	ky	mo	nie	ka	da	
ne	bū	čiau	pa	sie	ku	si	to,	ką	da	bar	tu	riu	–	my	li	mą	dar	bą,	mo	ki	nių	
mei	lę,	pa	sie	ki	mus.

Ko kią at ei ties mo kyk lą re gi te? Ko kia ji tu rė tų bū ti, kad jo je 
bū tų ge ra vi siems?

At	ei	ties	mo	kyk	lo	je,	ma	nau,	svar	biau	sias	iš	liks	mo	ky	to	jas	

ir	jo	ry	šys	su	mo	ki	niu.	Nes	žmo	gaus	ry	šys	su	žmo	gu	mi,	net	ir	
to	bu	lė	jant	tech	no	lo	gi	joms,	yra	svar	biau	sias.

Jei gu ne bū tu mė te mo ky to ja, ko kią pro fe si ją pa si rink tu
mė te?

Jei	ne	bū	čiau	mo	ky	to	ja,	bū	čiau	pa	si	rin	ku	si	gy	dy	to	jo	pro-
fe	si	ją,	nes	man	svar	bu	bū	ti	ša	lia	žmo	nių,	jiems	pa	dė	ti...

Gal būt tu ri te mėgs ta mą fra zę, ku ri at spin dė tų Jus ar ba ku ri 
pa de da Jums ei ti į prie kį?

Vi	sa	da	siek	da	ry	ti	ge	ra,	ne	lauk	da	mas	at	sa	ko.

Prie šių žo džių pa ra šy ki te po vie ną min tį.
AŠ	ne	bū	čiau	tuo,	kuo	esu,	be	sa	vo	šei	mos.
ŠEI MA	–	di	džiau	sia	ver	ty	bė.
VAI KAI	–	ge	riau	sia	pa	lai	ky	mo	ko	man	da.
MO KYK LA	–	tai	tiks	lai,	sie	kiai,	my	li	mi	mo	ki	niai.
MO KY TO JAS	tu	rė	tų	bū	ti	toks,	kad	no	rė	tum	bū	ti	jo	mo	ki	nys.

Dė ko ju už po kal bį.
AušraŽiDŽiūNieNė

Rug	pjū	čio	16–22	d.	Lie	tu	vos	 jau-
nų	jų	 ge	og	ra	fų	 ko	man	da	 da	ly	va	vo	 13	
tarp	tau	ti	nė	je	ge	og	ra	fi	jos	olim	pia	do	je	Ki-
ni	jo	je.	Mū	sų	mo	ki	niai	pel	nė	du	si	dab	ro	ir	
vie	ną	bron	zos	me	da	lį.	Tai	aš	tun	to	ji	tarp-
tau	ti	nė	ge	og	ra	fi	jos	olim	pia	da,	 iš	ku	rios	
mū	sų	auklėtiniai	grįž	ta	su	me	da	liais.	Lie-
tu	viai	ben	dro	je	ko	man	dų	įskai	to	je	už	ėmė	
ket	vir	tą	ją	vie	tą	Eu	ro	po	je	ir	de	šim	tą	ją	vie	tą	
pa	sau	ly	je.	Šių	me	tų	tarp	tau	ti	nė	je	olim	pia	do	je	
var	žė	si	per	170	mo	ki	nių	iš	45	pa	sau	lio	vals	ty	bių.

Si	dab	ro	me	da	lius	Lie	tu	vai	lai	mė	jo	Do	man	tas	
Pu	ke	lis	 iš	Tau	ra	gės	 „Ver	smės“	gim	na	zi	jos	 (mo	ky	to	ja	
Jū	ra	tė	Or	lo	vie	nė)	ir	Gied	rius	Pa	kal	ka	iš	Ig	na	li	nos	gim	na	zi	jos	
(mo	ky	to	ja	Vio	le	ta	Krei	vė	nie	nė),	o	bron	zos	me	da	lį	iš	ko	vo	jo	Ry-
tis	Ka	zi	mie	ras	Jo	ny	nas	iš	Vil	niaus	li	cė	jaus	(mo	ky	to	ja	Li	no	re	ta	
Ber	ta	šiū	tė).	Pa	gy	ri	mo	raš	tu	ap	do	va	no	tas	Jus	tas	Zu	baus	kas	iš	
Vil	niaus	li	cė	jaus	(mo	ky	to	ja	Jo	li	ta	Mi	lak	nie	nė).

Mo	ki	niai	var	žė	si	 tri	jo	se	rung	ty	se,	vi	sas	už	duo	tis	 tu	rė	jo	
at	lik	ti	an	glų	kal	ba.	Lie	tu	vos	ko	man	da	pa	ro	dė	vie	ną	ge	riau	sių	
re	zul	ta	tų	pa	sau	ly	je	te	ori	nių	už	duo	čių	(angl.	writ	ten	res	pon	se	
test)	 rung	ty	je.	Olim	pia	do	je	 dau	giau	sia	 lai	ko	 rei	ka	lau	jan	ti	 ir	
sva	riau	sia	lai	ko	ma	vie	to	vės	ty	ri	mų	už	duo	tis	(angl.	field	work),	
ku	riai	rei	kia	itin	daug	pa	si	ruoš	ti.

Lie	tu	vos	ko	man	dai	 va	do	va	vo	 ir	mo	ki	niams	pa	si	ruoš	ti	

pa	dė	jo	mo	ky	to	jas	eks	per	tas	Ge	or	gi	jus	Sa	pož	ni	ko	vas,	Klai	pė	dos	
uni	ver	si	te	to	So	cia	li	nių	moks	lų	fa	kul	te	to	So	cia	li	nės	ge	og	ra	fi	jos	
ka	ted	ros	asis	ten	tė,	ge	og	ra	fi	jos	mo	ky	to	ja	eks	per	tė	An	ge	lė	Pa-
ka	mo	rie	nė	ir	Lie	tu	vos	ge	og	ra	fi	jos	mo	ky	to	jų	aso	cia	ci	jos	pre	zi-
den	tas	Ry	tas	Šal	na.

Mo	ki	nių	da	ly	va	vi	mu	tarp	tau	ti	nė	se	olim	pia	do	se	rū	pi	na	si	
Lie	tu	vos	ne	for	ma	lio	jo	švie	ti	mo	cen	tras	ir	Lie	tu	vos	ge	og	ra	fi	jos	
mo	ky	to	jų	aso	cia	ci	jos	olim	pia	dų	or	ga	ni	za	vi	mo	ko	mi	te	tas.

Mūsųinf.

Ištarptautinėsgeografijos
olim pia dos – su trimis 
me da liais!
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mo ky to jai ir mo ki Niai

Ap	lan	kius	 „Ro	bo	ti	kos	mo	kyk	lą“	ma	lo	niai	nu	ste	bi	na	 jos	
dar	buo	to	jų	am	žius.	Tai	jau	ni	žmo	nės:	stu	den	tai,	va	dy	bi	nin	kai,	in-
ži	nie	riai,	che	mi	kai.	Su	ti	ki	me,	kad	bū	tent	jau	nes	niems	as	me	nims	
ky	la	dau	giau	sia	su	ma	ny	mų	ir	idė	jų.	Žmo	nės	yra	skir	tin	gi,	bet	
ben	dras	tiks	las	vi	sus	su	vie	ni	ja.	Mo	kyk	la	–	tai	erd	vė,	kur	ga	li	ma	
ben	drau	ti,	ap	si	keis	ti	idė	jo	mis,	dirb	ti	kar	tu	ir	kur	ti	nau	jus	da	ly	kus.

Mo	kyk	los	 įkū	rė	jas	 ir	 di	rek	to	rius	Pau lius Brie dis sa ko, 
kad	bū	ti	 iš	ra	dė	ju,	ma	tyt,	yra	vie	na,	o	 iš	ra	dė	jų	ug	dy	to	ju	–	kas	
ki	ta.	Ieš	kan	čiam	sa	vo	jo	gy	ve	ni	mo	ke	lio	daž	nai	ky	la	klau	si	mas,	
kaip	 iš	nau	do	ti	sa	vo	kū	ry	biš	ku	mą	vi	sų	mū	sų	nau	dai.	Pa	na	šų	
ke	lią	te	ko	pra	ei	ti	ir	mo	kyk	los	įkū	rė	jui:	ban	dė	kur	ti	mu	zi	ką,	fo-
to	gra	fuo	ti,	bu	vo	su	ma	nęs	stu	di	juo	ti	mu	zi	kos	kom	po	zi	ci	ją,	kol	
iš	 tik	rų	jų	at	ra	do	at	sa	ky	mą,	kad	kū	ry	ba	pra	smin	giau	sia	 ta	da,	
kai	ga	li	pa	ma	ty	ti	jos	re	zul	ta	tą.	Ap	lan	kęs	Ja	po	ni	ją,	su	pra	to,	kaip	
tu	rė	tų	bū	ti	mū	sų	ša	ly	je.	Ja	po	ni	jo	je	ste	bi	no	nau	jų	jų	tech	no	lo	gi	jų	
ir	ro	bo	tų	kū	ri	mo	dar	bai,	daž	niau	siai	vyk	do	mi	uni	ver	si	te	tuo	se.	
Čia	at	lie	ka	mi	ir	svar	biau	si	at	ra	di	mai.	Tad	nu	ta	rė	pa	na	šias	ben-
druo	me	nes	kur	ti	 ir	 Lie	tu	vo	je.	 Va	do	vau	jan	tis	 šiais	 prin	ci	pais	
2009	m.	bu	vo	įkur	ta	„Ro	bo	ti	kos	mo	kyk	la“,	šiuo	me	tu	tu	rin	ti	tris	
sky	rius	–	Vil	niu	je,	Kau	ne,	Klai	pė	do	je.	Pla	nuo	ja	ma	mo	kyk	los	
sky	rių	 įsteig	ti	 ir	Aly	tu	je.	Šio	je	 įstai	go	je	mo	ki	niai	 su	ži	no,	kaip	
ku	ria	mos	moks	lo	nau	jo	vės,	su	si	pa	žįs	ta	su	pro	gra	ma	vi	mo	 ir	
kū	ry	bi	nio	kon	stra	vi	mo	prin	ci	pais.

Mo	kyk	lo	je	 vyk	do	mam	ne	for	ma	lia	jam	ug	dy	mui	 la	bai	
pa	de	da	 vals	ty	bės	 ski	ria	mas	mo	ki	nio	 krep	še	lis.	 Tu	rė	da	ma	
vals	ty	bės	pa	gal	bą,	mo	kyk	la	ga	li	įsi	gy	ti	rei	ka	lin	gos	įran	gos	bei	
me	džia	gų,	su	bur	ti	mo	ky	to	jų	ko	lek	ty	vą	ir	or	ga	ni	zuo	ti	mo	ky	mo	
pro	ce	są.	Ją	lan	ko	vai	kai	nuo	ket	vir	tos	iki	vie	nuo	lik	tos	kla	sės.	
Sa	ko	ma,	kad	už	sie	ny	je	yra	spe	cia	lios	mer	gai	tėms	pri	tai	ky	tos	
mo	ky	mo	pro	gra	mos.	Šio	je	mo	kyk	lo	je	to		dar	nė	ra,	jos	mo	ko	si	
pa	gal	ben	dras	pro	gra	mas	ir	net	lai	mi	kon	kur	sus.	Bet	dau	gu	ma	

mo	ki	nių	 yra	ber	niu	kai.	Ko	 jie	 čia	mo	ko	si?	Kon	struo	ti	 ir	pro-
gra	muo	ti	ro	bo	tus,	iš	ra	di	nė	ti	sis	te	mas.	Kai	ku	rių	vai	kų	su	kur	ti	
ro	bo	tai	ir	sis	te	mos	grei	tai	pa	dės	žmo	nėms.	Jie	taip	pat	mo	ko	si	
dirb	ti	ko	man	do	je.	Tai	la	bai	svar	bu	šiuo	lai	ki	nia	me	pa	sau	ly	je,	kur	
vi	si	no	ri	me	su	kur	ti	ką	nors	reikšmingo.

Ko	kie	mo	ki	nių	dar	bai?	Vie	nas	pa	vyz	dys	–	vei	do	ju	de	siais	
val	do	ma	ro	bo	to	ran	ka.	Du	penk	tos	kla	sės	mo	ki	niai	kon	stra	vo	
ir	pro	gra	ma	vo	vei	kian	tį	ro	bo	to	ran	kos	pro	to	ti	pą,	val	do	mą	vien	
vei	do	ju	de	siais.	Ro	bo	to	ran	ka,	tu	rin	ti	tris	ser	vo	va	rik	lius,	val	do-
ma	ju	tik	lių,	jau	čian	čių,	ka	da	žmo	gus	šyp	so	si,	su	rau	kia	kak	tą	
ar	žio	ja	si.	Šį	iš	ra	di	mą	ga	lė	tų	nau	do	ti	žmo	nės,	kurie	dėl	pa	tir	tų	
trau	mų	ne	ga	li	val	dy	ti	ran	kų.	Taip	pat	at	ran	da	mos	te	mos	ir	že-
mės	ūky	je,	pvz.,	drau	ge	su	Alek	san	dro	Stul	gins	kio	uni	ver	si	te	to	
moks	li	nin	kais	spren	džia	mas	au	to	ma	ti	zuo	to	srai	gių	au	gi	ni	mo	
klau	si	mas,	 kur	da	ly	vau	ja	 ir	 „Ro	bo	ti	kos	mo	kyk	los“	mo	ki	niai.	
Mo	kyk	lo	je	bai	gia	mas	kur	ti	 au	to	ma	tiš	kai	 žu	vy	tes	au	gi	nan	tis,	
še	rian	tis,	van	de	nį	kei	čian	tis	ak	va	riu	mas,	val	do	mas	in	ter	ne	tu.	
Įstai	gos	auk	lė	ti	niai	ben	dra	dar	biau	ja	su	Nor	ve	gi	jos	lie	tu	vių	ben-
druo	me	ne	–	ku	ria	tri	ma	tes	(3D)	fo	to	gra	fi	jas.

Ku	ria	mi	įvai	rūs	įren	gi	niai	nau	do	jant	„Ar	dui	no“	val	dik	lius	
(pro	gra	muo	ja	mas	įren	gi	nys).	Tai	ir	iš	ma	nu	sis	kla	sės	du	rų	už-
rak	tas,	ir	„Ar	dui	no“	val	do	mas	au	to	mo	bi	lis.	Au	to	mo	bi	lio	kė	bu	lo	
ma	ke	tas	pro	jek	tuo	ja	mas	 taip,	kad	 jo	vi	du	je	bū	tų	ga	li	ma	su-
tal	pin	ti	„Ar	dui	no“	val	dik	lį.	Taip	pat	nu	ma	to	ma	vie	ta	lem	poms,	
lan	gams	ir	ki	tai	įran	gai.	Au	to	mo	bi	lio	kor	pu	sas	spaus	di	na	mas	
mo	kyk	lo	je	su	konst	ruo	tu	3D	spaus	din	tu	vu.

Di	rek	to	rius P.	Brie	dis	pa	sa	ko	ja,	kad	į	mo	kyk	lą	vai	kai	at-
ei	na	ga	na	jau	ni,	pa	vyz	džiui,	de	šim	ties	me	tų.	Ben	dro	jo	ug	dy	mo	
mo	kyk	lo	je	jie	mo	ko	si	tik	pa	grin	di	nių	da	ly	kų.	At	ro	dy	tų,	kad	šiems	
vai	kams	rei	kia	su	teik	ti	spe	ci	fi	nių	ži	nių.	Bet	jei	gu	už	duo	tis	juos	
stip	riai	su	do	mi	na,	daž	niau	siai	bū	na	taip:	štai	ro	bo	tų	fut	bo	lo	iš-
šū	kį	pri	ėmė	vie	nas	nie	ka	da	prieš	tai	pro	gra	muo	ti	ne	si	mo	kęs	
šeš	to	kas.	 Iš	pra	džių	 į	 šį	 dar	bą	bu	vo	žiū	ri	ma	skep	tiš	kai,	 kaip	
jam	sek	sis	sku	biai	sa	va	ran	kiš	kai	mo	ky	tis.	Tik	pra	dė	jęs	mo	ki-
nys	daug	kly	do,	bet	po	po	ros	sa	vai	čių	di	džiu	lio	su	si	do	mė	ji	mo,	
ban	dant	su	kur	ti	ro	bo	tą	fut	bo	li	nin	ką,	ku	ris	lo	giš	kai	ju	dė	tų	fut-
bo	lo	aikš	te	lė	je,	jam	pa	vy	ko.	Da	bar	šis	mo	ki	nys	pro	gra	muo	ja	
„An	droid“	te	le	fo	nus	ir	ruo	šia	si	iš	elek	tro	ni	kos	de	ta	lių	pa	da	ry	ti	
dar	ga	lin	ges	nį	ro	bo	tą.

Vie nas vals ty bės sie kių – kad dau giau vai kų  
rink tų si gam tos, tech no lo gi jų, in ži ne ri jos ir 
ma te ma ti kos (angl. Scien ce, Tech no lo gy,  
En gi ne e ring, Mat he ma tics – STEM) moks lus. 
VšĮ „Ro bo ti kos mo kyk la“ lai ko si pa na šaus 
po žiū rio: kuo dau giau žmo nių su pras  
in ži ne ri ją, tuo gy ven ti bus pa to giau ir mū sų 
pa ži ni mo sri tys taps pla tes nės. Mo kyk la  
sie kia, kad įgy tos ži nios pa dė tų mo ki niams  
ir stu den tams dirb ti kuo veiks min giau.  
Svar biau sia – iš mo ky ti juos kur ti idė jas,  
ku rios pa si tar nau tų vi suo me nei.

„ro bo ti kos mo kyk la“ 
pa si ti ko rug sė jį 
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Pro	gra	muo	ti	iš	es	mės	nė	ra	la	bai	su	dė	tin	ga.	Rei	kia	tik	la-
bai	ge	rai	ži	no	ti,	ko	no	ri	ma	iš	ro	bo	to,	su	pras	ti,	kaip	ir	ką	jis	tu	rės	
da	ry	ti.	O	ta	da	iš	lė	to,	kan	triai	tai	iš	aiš	kin	ti	jam	su	pran	ta	ma	kal	ba.	
Vai	kai	tą	da	ro	nuo	pat	pra	džių.	Vis	kas	bū	na	su	dė	lio	ta	to	kiais	lo-
gi	niais	ele	men	tais:	ro	bo	tas	ga	li	va	žiuo	ti	tie	siai,	pa	ma	ty	ti	kaž	ką,	
o	jei	gu	kaž	ką	pa	ma	to,	ką	jis	ta	da	tu	rė	tų	da	ry	ti.

Vai	kai	ga	li	su	dė	lio	ti	pro	gra	mas	iš	ka	la	dė	lių,	ku	rios	reiš	kia	
at	ski	rus	lo	gi	nius	ele	men	tus.	Tie	ele	men	tai	yra	to	kie	pa	tys	kaip	
ir	lo	gi	nio	pro	gra	ma	vi	mo,	tik	nu	sa	ko	mi	žo	džiais.	Tad	vė	liau	la-
bai	leng	va	su	pras	ti	pro	gra	ma	vi	mą,	kai	jau	ži	no	ma	vi	sa	lo	gi	ka.

lai mė ji mai ver ti Na mi Pa gal įgy tas ži Nias

Kuo	ro	bo	tai	ir	ki	ti	 iš	ma	nie	ji	 įtai	sai	ga	li	bū	ti	mums	nau-
din	gi?	Pa	grin	di	nė	jų	funk	ci	ja	ir	tiks	las	–	per	im	ti	kiek	įma	no	ma	
dau	giau	už	duo	čių,	kad	ga	lė	tu	me	kiek	įma	no	ma	grei	čiau	gau	ti	
at	sa	ky	mus	į	iš	kel	tus	klau	si	mus.	Tiek	prak	ti	nius,	tiek	te	ori	jų	ir	
iš	ra	di	mų	at	sa	ky	mus.	Kad	ga	lė	tu	me	kuo	grei	čiau	kur	ti	di	des	nius,	
ga	lin	ges	nius	da	ly	kus	ir	to	bu	lin	ti	sa	vo	ap	lin	ką.

P.	Brie	dis	ofi	cia	liai	Lie	tu	vo	je	 įtei	si	no	 įtai	są,	ku	ris	pa	dės	
žmo	gui	ko	kia	nors	kū	no	da	li	mi	ga	na	tiks	liai	jaus	ti	ap	link	esan	čių	
ob	jek	tų	kon	tū	rus,	ir	ruo	šia	pa	sau	li	nio	pa	ten	to	pa	raiš	ką.	Svar	bu,	
kad	ak	lie	ji	ga	lė	tų	ne	tik	su	vok	ti,	kas	vyks	ta	ap	lin	ko	je,	pvz.,	kas	
kur	ei	na,	kur	va	žiuo	ja,	bet	ir	su	pras	ti	to	li	mes	nius	da	ly	kus:	kaip	
skren	da	paukš	tis,	pa	jus	ti,	ko	kie	pa	sta	to	kon	tū	rai,	net	gi	 jū	ros	
ban	gų	mū	šį	ir	pa	na	šius	ju	dan	čius	ob	jek	tus.	Tai	yra	su	vo	kia	ma	
lie	čiant,	 pa	nau	do	jant	da	bar	ga	na	po	pu	lia	rias	prie	mo	nes,	 lei-
džian	čias	la	bai	grei	tai	su	kur	ti	tri	ma	čius	ap	lin	kos	že	mė	la	pius.	
Ap	lin	ką	ban	do	ma	su	pras	ti	skait	me	ni	niais	bū	dais	ir	sku	biai	ją	
per	duo	ti.	Įtai	sas	pri	me	na	pirš	ti	nę,	ku	rią	už	si	mo	vęs	ak	la	sis	ga	li	
pa	jus	ti	 ap	link	esan	čius	ob	jek	tus.	Ki	taip	 sa	kant,	 kai	 žmo	gus	
iš	tie	sia	pirš	ti	nė	tą	ran	ką,	su	pran	ta,	kad	prieš	jį,	pvz.,	yra	kė	dė,	
kom	piu	te	ris,	ki	tas	žmo	gus	ir	pan.

Mo	kyk	lo	je	su	konst	ruo	tas	3D	spaus	din	tu	vas.	At	si	žvel	giant	
į	 de	ta	lių	 kai	nas	pa	tiems	kon	struo	ti	 spaus	din	tu	vą,	 be	abe	jo,	
bu	vo	pi	giau,	ta	čiau	ta	po	aiš	ku,	kad	jo	pa	ti	ki	mu	mas	ir	il	ga	am-
žiš	ku	mas	nė	ra	 ta	pa	tus	di	des	nę	pa	tir	tį	 tu	rin	čio	se	ben	dro	vė	se	
pa	ga	min	tiems	prie	tai	sams.	Ta	čiau	įgy	ti	įgū	džiai	pra	vers	ne	tik	
spaus	di	nant,	bet	ir	ga	my	bo	je,	pa	dės	ge	riau	su	pras	ti	me	cha	ni	ką	
ir	au	to	ma	ti	ką.	Tai	gi	lai	mė	ji	mas	–	įgy	tos	ži	nios.	Da	bar	mo	kyk	lo-
je	nau	do	ja	mas	jų	pa	čių	pro	jek	tuo	tas	3D	spaus	din	tu	vas.	Sta	lo	
žai	di	mų	fi	gū	rė	lės,	 ro	bo	tų	de	ta	lės,	kū	no	da	lių	pro	te	zai,	 dro	nų	
at	sar	gi	nės	da	lys	ga	mi	na	mi	 tri	ma	čiu	spaus	din	tu	vu.	 Juo	sėk-
min	gai	nau	do	tis	ga	li	ir	mo	ki	niai.	Taip	pat	spaus	di	na	mos	įvai	rių	
skulp	tū	rų	gal	vos.

Di	de	lė	pa	slau	gų	ir	me	džia	gų	kai	na	–	vie	na	iš	prie	žas	čių,	
ko	dėl	3D	spaus	din	tu	vai	Lie	tu	vo	je	dar	nė	ra	po	pu	lia	rūs.	Nors	jų	
funk	ci	jos	kas	dien	vis	to	bu	lė	ja	ir	pa	de	da	iš	spręs	ti	įvai	rias	pro-
ble	mas,	 ta	čiau	 to	kios	 tech	no	lo	gi	jos	 spaus	di	ni	mo	pa	slau	gos	
vis	dar	iš	lie	ka	la	bai	bran	gios.	„Me	džia	ga,	iš	ku	rios	pa	ga	min	ta	
skulp	tū	ros	gal	va,	kai	nuo	ja	nuo	15	iki	100	eu	rų	už	ki	log	ra	mą.	
Vie	nai	skulp	tū	ros	gal	vai	to	kios	me	džia	gos	pri	rei	kia	apie	100–200	
gra	mų“,	–	pa	sa	ko	ja	mo	kyk	los	įkū	rė	jas.

Pa	reng	tas	lei	di	nys	„Mo	ky	to	jo	me	to	di	nė	me	džia	ga.	Kaip	
au	gin	ti	 iš	ra	dė	ją	 nau	do	jant	 pro	jek	ta	vi	mo	 „So	lid	works	CAD“,	
pro	gra	ma	vi	mo	„Ar	dui	no“,	elek	tro	ni	kos	įran	kius“.	Ja	me	iš	dės	ty	ti	
pa	grin	di	nių	pa	mo	kų	tu	ri	nio	pla	nai	ir	me	to	di	ka.	Ma	ny	ki	me,	kad	

šiuo	pa	vyz	džiu	rei	kė	tų	sek	ti	ir	ben	dro	jo	ug	dy	mo	mo	kyk	lų	mo-
ky	to	jams.	Štai	ke	le	to	pa	mo	kų	te	mos:	iš	ma	nių	jų	na	mų	ir	mies	to	
sa	vy	bių	ap	ta	ri	mas,	pro	jek	ta	vi	mas	 „So	lid	works“	pro	gra	ma	 ir	
3D	spaus	di	ni	mas,	na	mų	pro	jek	ta	vi	mas	 ir	sta	ty	ba	 iš	kar	to	no;	
elek	tro	ni	kos	įva	das,	sche	mų	jun	gi	mas	ir	pa	sta	ty	tų	na	mų	ap-
švie	ti	mas;	idė	jų	ge	ne	ra	vi	mas,	iš	ra	di	mų	kū	ri	mas	ir	pri	tai	ky	mas	
sta	to	miems	ma	ke	tams	ir	kt.

ką vei kė me va sa rą?

Šią	va	sa	rą	„Ro	bo	ti	kos	mo	kyk	la“	or	ga	ni	za	vo	4	sto	vyk	las:	
Vil	niu	je,	Kau	ne,	Klai	pė	do	je	ir	Ni	do	je.	Sto	vyk	lau	to	jai	ta	po	tarp-
ga	lak	ti	niais	lo	bių	ieš	ko	to	jais,	ku	rie	su	sa	vo	erd	vė	lai	viu	nu	si	lei	do	
to	li	mos	pla	ne	tos	Do	ra	do	Men	sa	sa	lo	je	ir	pa	si	tel	kę	vi	sas	tu	ri	mas	
moks	li	nes	ži	nias	pri	va	lė	jo	iš	mok	ti	gy	ven	ti,	su	ras	ti	lo	bį	ir	su	grįž	ti	
na	mo.	Jiems	te	ko	pa	si	ga	min	ti	ener	gi	jos	šal	ti	nį	iš	sau	lės,	vė	jo,	
van	dens,	pa	si	sta	ty	ti	iš	ma	nų	jį	būs	tą,	tvir	tą	plaus	tą	ar	ba	til	tą,	už-
si	au	gin	ti	mais	to	ir	su	ras	ti	ge	ria	mo	van	dens,	ju	dė	ti	tam	so	je	ar	ba	
pa	si	ga	min	ti	švie	sos	šal	ti	nį.	Lais	vu	nuo	dar	bų	lai	ku	or	ga	ni	zuo	tos	
orien	ta	ci	nės	var	žy	bos	ir	ki	tos	įdo	mios	pra	mo	gos.

Nau jų jų moks lo me tų Pla Nai

Šiais	moks	lo	me	tais	„Ro	bo	ti	kos	mo	kyk	los“	mo	ki	nių	lau	kia	
ne	pa	pras	tai	įdo	mūs,	daug	ži	nių	ir	kū	ry	biš	ku	mo	rei	ka	lau	jan	tys	
dar	bai.	Klai	pė	dos	sky	riu	je	bus	siū	lo	ma	ga	min	ti	ore	plū	du	riuo-
jan	tį	di	ri	žab	lį,	emo	ci	jas	ro	dan	tį	ro	bo	to	vei	dą	ir	kt.	Da	lis	pro	jek	tų	
skir	ti	pa	tiems	kū	rė	jams	ir	mo	kyk	lai.	Mo	ki	niai	tu	rės	ga	li	my	bę	
įgy	ti	nau	jų	ži	nių	ir	pa	tir	ties.	Tad	pla	nuo	ja	ma	reng	ti	šiuos	pro-
jek	tus:	te	le	met	ri	nis	ro	bo	tas	(ga	lin	tis	veik	ti	ir	val	do	mas,	ste	bi-
mas	in	ter	ne	tu);	po	van	de	ni	nis	te	le	met	ri	nis	ro	bo	tas;	švie	čian	tis,	
spal	vas	kei	čian	tis	ar	teks	tą	sti	pi	nuo	se	ra	šan	tis	dvi	ra	tis;	va	sa	ros	
van	dens	mū	šiams	skirtas	šau	tu	vas,	ku	ris	su	šla	pęs	sig	na	li	zuo	ja;	
šuns	tre	ni	ruok	lis	–	ka	muo	liu	kų	svai	dy	mo	prie	tai	sas	ir	kt.	Ki	ta	
pro	jek	tų	da	lis	tu	rė	tų	bū	ti	nau	din	ga	vi	suo	me	nei: šiukš	lių	dė	žės,	
ski	rian	čios	taš	kų	už	įmes	tas	šiukš	les;	au	to	mo	bi	lių	srau	tų	op	ti-
mi	za	ci	jos	ty	ri	mai	ir	pa	ta	ri	mai;	vir	tu	a	lios	re	a	ly	bės	tu	ras	po	is	to-
ri	nes	mies	to	vie	tas	ir	pan.	Taip	pat	pa	žen	gu	siems	mo	ki	niams	
siū	lo	mi	ir	mo	kyk	lai	nau	din	gi	pro	jek	tai.

Mo	kyk	lo	je	lai	ko	ma	si	veiks	min	gos	ug	dy	mo	tak	ti	kos	–	net	
ma	žiau	si	 iš	ra	dė	jai	mo	ko	mi	 dirb	ti	 su	 pro	fe	sio	na	lio	mis	 prie-
mo	nė	mis	ir	 iš	ra	di	mus	ku	ria	nau	do	da	mi	šiuo	me	tu	pa	sau	ly	je	
po	pu	lia	riau	sias	tech	no	lo	gi	jas.	Sie	kiant	ska	tin	ti	mo	ki	nius	 įgy	ti	
vi	sa	pu	siš	kų	ži	nių,	šie	met	pir	mą	kar	tą	bus	tei	kia	mi	skau	tiš	ko	
ti	po	pa	si	žy	mė	ji	mo	žen	klai.

Pa	žy	mė	ti	ni	ir	kur	sai	su	au	gu	sie	siems.	Nau	jai	siais	moks	lo	
me	tais	or	ga	ni	zuo	ja	mi	pro	jek	ta	vi	mo,	nau	do	jant	 „So	lid	works“	
pro	gra	mą,	dar	bo	su	3D	spaus	din	tu	vu,	 taip	pat	 „Ar	dui	no“	val-
dik	lio	pro	gra	ma	vi	mo	ir	ro	bo	tų	pro	jek	ta	vi	mo	mo	ky	mai.	Iš	lie	ka	
po	pu	lia	rūs	ir	lenk	ty	ni	nių	dro	nų	pro	jek	ta	vi	mo	kur	sai,	į	ku	riuos	
jau	už	si	re	gist	ra	vo	klau	sy	to	jų	ir	iš	ki	tų	mies	tų.

Mo	kyk	la	di	džiuo	ja	si,	kad	bu	vę	su	au	gu	sių	jų	kur	sų	lan	ky-
to	jai	įkū	rė	„Tab	le	air“	ben	dro	vę,	ga	mi	nan	čią	iš	ma	niuo	sius	sta	lus,	
pri	si	tai	kan	čius	prie	 žmo	gaus	ūgio.	Taip	 žings	nis	po	žings	nio	
įgy	ven	di	na	mas	mo	kyk	los	ben	dra	min	čių	ko	lek	ty	vo	ke	lia	mas	
už	da	vi	nys	–	au	gin	ti	iš	ra	dė	ją.

vytautasMANkevičiUS
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Ko	vo	10-ąją	LR	Pre	zi	den	to	rū	muo	se	du	ris	at	vė	ręs	Vals-
ty	bės	pa	ži	ni	mo	cen	tras	per	pir	mą	jį	pus	me	tį	su	lau	kė	dau	gy	bės	
gru	pių	iš	skir	tin	gų	Lie	tu	vos	mo	kyk	lų.	Dar	bo	die	no	mis	nuo	ant-
ra	die	nio	iki	penk	ta	die	nio	mo	ki	niams	ir	jų	mo	ky	to	jams	siū	lo	ma	
įvai	ria	ly	pė	edu	ka	ci	nė	pro	gra	ma.	Or	ga	ni	zuo	ja	mos	pa	žin	ti	nės	
eks	kur	si	jos,	te	mi	niai	ap	si	lan	ky	mai	ir	edu	ka	ci	niai	už	si	ė	mi	mai.	
Edu ka ci nė pro gra ma – ne mo ka ma, rei ka lin ga iš anks ti nė 
re gist ra ci ja.

do va Na mo ky to jams

„Ug	dy	mo	pro	gra	mos	pa	brė	žia	 kon	teks	tu	a	laus	mo	ky-
mo	si	svar	bą,	 tai	sie	ja	ma	su	nau	jau	siais	 ty	ri	mais,	 ro	dan	čiais,	
kad	ne	for	ma	li,	 jau	ki	ap	lin	ka	yra	ar	ti	mes	nė	vai	kų	po	rei	kiams.	
Pa	mo	kos	ne	tra	di	ci	nė	je	ap	lin	ko	je	su	tei	kia	nau	jų	įspū	džių,	pra	ti	na	
bū	ti	kul	tū	ros	erd	vė	je	ir	ver	tin	ti	ją	kaip	mo	ky	mo	si	vie	tą“,	–	tei	gia	
Vals	ty	bės	pa	ži	ni	mo	cen	tro	ve	dė	ja	Ni	de	ta	Ja	roc	kie	nė.	Ji	įsi	ti	ki-
nu	si,	kad	nau	ja	edu	ka	ci	jos	vie	ta	–	tik	ra	do	va	na	mo	ky	to	jams.	
Pa	sak	jos,	iš	sa	mi	ži	ni	ja	apie	Lie	tu	vą	pa	tei	kia	ma	pa	pras	tai,	kuo	
su	do	min	ti	sa	vo	mo	ki	nius,	čia	ras	is	to	ri	jos,	pi	lie	tiš	ku	mo,	eko-
no	mi	kos,	ge	og	ra	fi	jos	mo	ky	to	jai,	 kla	sių	auk	lė	to	jai.	Mo	ky	to	jai	
kvie	čia	mi	ne	tik	nau	do	tis	siū	lo	ma	edu	ka	ci	ne	pro	gra	ma,	bet	ir	
sa	va	ran	kiš	kai	ves	ti	pa	mo	kas.

Mo	der	niau	sia	me	mu	zie	ju	je	vai	kai	ir	jau	nuo	liai	at	sa	ky	mų	
į	klau	si	mus	apie	Lie	tu	vą,	jos	te	ri	to	ri	ją,	gy	ven	to	jus,	is	to	ri	ją,	po	li-
ti	nę	sis	te	mą	ieš	ko	sa	va	ran	kiš	kai.	Tam	pa	si	tel	kia	mi	plan	še	ti	niai	
kom	piu	te	riai,	ku	riuo	se	me	džia	ga	pa	tei	kia	ma	vaiz	dais,	gar	sais	ir	
teks	tais.	Taip	pat	re	a	ly	bė	pa	pil	do	ma	skait	me	ni	niu	tu	ri	niu,	ši	taip	
iš	nau	do	jant	nuo	sta	bos,	su	si	ža	vė	ji	mo	mo	men	tus.	Įspū	dį	pa	lie	ka	
ir	ino	va	ty	vūs	di	zai	no	spren	di	mai,	ryš	ki	vi	zu	a	li	ka,	me	no	kū	ri	nių	
in	teg	ra	ci	ja.	Ne	pa	mirš	ta	ma	ir	pri	si	lie	ti	mo	svar	ba:	nau	do	ja	mos	
įvai	rios	tak	ti	li	nės	prie	mo	nės,	eks	po	nuo	ja	ma	per	šim	tą	iš	skir-
ti	nių,	mu	zie	jų,	bib	lio	te	kų	ir	pri	va	čių	as	me	nų	pa	sko	lin	tų	daik	tų.	
N.	Ja	roc	kie	nė	pa	sa	ko	ja,	kad	cen	trą	dau	giau	nei	dve	jus	me	tus	
kū	rė	įvai	rių	sri	čių	spe	cia	lis	tai:	ar	chi	tek	tai,	di	zai	ne	riai,	is	to	ri	kai,	
po	li	to	lo	gai,	me	no	ty	ri	nin	kai,	edu	ko	lo	gai,	in	for	ma	ti	kai	ir	ki	ti.	Jie	
pe	tys	pe	tin	dir	bo	tam,	kad	eks	po	zi	ci	jos	tu	ri	nys	pra	bil	tų	XXI	a.	
žmo	gui	ak	tu	a	lia	kal	ba.

Plat for ma Pi lie tiŠ ku mui ug dy ti

Mo	kyk	lo	je	mo	ki	niai	įgy	ja	ne	tik	ži	nių,	bet	ir	prak	ti	nių	įgū-
džių.	To	dėl,	anot	Vil	niaus	šv.	Kris	to	fo	ro	gim	na	zi	jos	mo	ky	to	jo	ir	
Lie	tu	vos	edu	ko	lo	gi	jos	uni	ver	si	te	to	dės	ty	to	jo	Min	dau	go	Ne	fo,	
mo	ky	to	jų	už	duo	tis	–	pa	dė	ti	su	si	for	muo	ti	da	ly	va	vi	mo	vals	ty	bės	
gy	ve	ni	me	įpro	čius.	Jo	tei	gi	mu,	svar	biau	sia	pa	ro	dy	ti,	kad	ker	ti	nė	
po	li	ti	nių	ir	vi	suo	me	ni	nių	pro	ce	sų	ašis	yra	veik	lus	pi	lie	tis.

Bū	tent	į	pi	lie	čių	da	ly	va	vi	mą	orien	tuo	ta	in	te	rak	ty	vi	Vals-
ty	bės	pa	ži	ni	mo	cen	tro	eks	po	zi	ci	ja	ir	edu	ka	ci	nė	pro	gra	ma.	Čia	
ne	tik	su	tei	kia	ma	ži	nių	apie	pi	lie	čio	tei	ses	ir	pa	rei	gas,	bu	vi	mo	
ak	ty	viu	vals	ty	bės	na	riu	for	mas,	bet	ir	ska	ti	na	ma	dis	ku	tuo	ti	apie	
ak	tu	a	lias	so	cia	li	nes	pro	ble	mas,	ieš	ko	ti	spren	di	mo	bū	dų.	„Pui	ku,	
kad	cen	tre	įdar	bi	na	mos	XXI	a.	tech	no	lo	gi	jos,	ug	dant	pi	lie	tiš	ku-
mą	svar	bu	pa	si	telk	ti	 tai,	kas	yra	ar	ti	mo	je	mo	ki	nių	ap	lin	ko	je.	
No	rė	čiau,	kad	mo	der	nių	edu	ka	ci	nių	įstai	gų,	pa	de	dan	čių	stip	rin	ti	
su	pra	ti	mą	apie	Lie	tu	vos	vals	ty	bę,	die	gian	čių	pi	lie	tiš	ku	mą,	bū	tų	
dau	giau“,	–	kal	ba	M.	Ne	fas.

jau Ni – jau Niems

Vals	ty	bės	pa	ži	ni	mo	cen	tre	dir	ban	tys	edu	ka	to	riai	–	jau	ni	
pro	fe	sio	na	lai,	leng	vai	už	mez	gan	tys	ne	for	ma	lų	ry	šį	su	mo	ki	niais.	
„Koks	žo	dis	jums	pir	miau	sia	aso	ci	juo	ja	si	su	vals	ty	be?“	–	to	kį	
pir	mą	jį	klau	si	mą	ne	re	tai	už	duo	da	edu	ka	to	rius,	ak	to	rius	Jus	tas	
Ter	te	lis.	At	sa	ky	mų	pa	si	girs	ta	pa	čių	įvai	riau	sių:	nuo	„Lie	tu	va“,	
„val	džia“,	 „po	li	ti	ka“	 iki	 „kra	pai“.	Mat	kra	pai	 sie	ja	si	 su	na	mais,	
o	šie	su	vals	ty	be.	Anot	J.	Ter	te	lio,	ma	lo	niai	ste	bi	na	vai	kų	ori-
gi	na	lus	mąs	ty	mas	 ir	ak	ty	vus	smal	su	mas,	 te	lie	ka	 jį	nu	kreip	ti	
tin	ka	ma	lin	kme.

Jau	nes	nie	ji	 dau	giau	sia	 dė	me	sio	 ski	ria	 in	te	rak	ty	vioms	
už	duo	tims	apie	Lie	tu	vos	gy	ven	to	jus	 ir	 te	ri	to	ri	ją,	 pre	zi	den	to	
ins	ti	tu	ci	ją.	Tuo	me	tu	vy	res	nie	ji	gi	li	na	si	 ir	 į	 val	džios	 ins	ti	tu	ci	jų	
vei	ki	mo	prin	ci	pus,	pi	lie	ty	bės	sam	pra	tos	kis	mą,	pi	lie	tiš	ku	mo	
pras	mę.	 Vi	sos	 veik	los	 bai	gia	mos	ap	ta	ri	mu	gru	pė	je.	 „La	bai	
svar	bu,	kad	mo	ki	niai	pa	si	da	ly	tų	vie	ni	su	ki	tais	tuo,	ką	su	ži	no	jo,	
at	ra	do,	 iš	mo	ko.	Bū	tų	 ide	a	lu,	 jei	apie	 tai	pa	sa	ko	tų	 ir	su	grį	žę	 į	
sa	vo	mo	kyk	las,	na	mus“,	–	vi	lia	si	J.	Ter	te	lis.

vals ty bės pa ži ni mo cen tras –

Vals ty bės pa ži ni mo cen tras kvie čia 
mo ky to jus, su kan čius gal vą, kaip 
pa trauk liai pa aiš kin ti vals ty bės vei ki mo 
prin ci pus ir pi lie čių da ly va vi mo for mas. 
Čia mo ki niai nė ra už ver čia mi fak tais, 
var dais ar da to mis, o su do mi na mi per 
sa va ran kiš ką ži nių pa ieš ką, as me ni nį 
pa ty ri mą, žai di mo ele men tus.

do va na mo ky to jams

Dau giau in for ma ci jos	apie	Vals	ty	bės	pa	ži	ni	mo	cen	trą	–	www.pa zink vals ty be.lt.

Roberto	Dačkaus	nuotr.
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iŠ leis ta eu ge Ni jaus jo vai Šos 
kNy ga „ais čiai. lie tu vių 
ir lie tu vos Pra džia“

Tai	tre	čio	ji	Lie	tu	vos	edu	ko	lo	gi	jos	uni	ver	si-
te	to	(LEU)	pro	fe	so	riaus	mo	nog	ra	fi	ja	apie	ais-
čius.	Pir	mo	ji	kny	ga	„Kil	mė“	pa	si	ro	dė	2012	m.	
pa	bai	go	je,	o	„Ais	čiai.	Rai	da“	skai	ty	to	jus	pa	sie	kė	
2014	m.	Vi	sas	tris	kny	gas	iš	lei	do	LEU	lei	dyk	la.	
Pas	ta	rai	siais	me	tais	E.	Jo	vai	ša	la	biau	su	si	do-
mė	jo	ais	čių	et	ni	ne	is	to	ri	ja,	į	ais	čių,	ki	taip	va	di-
na	mų	va	ka	rų	bal	tų,	 vaid	me	nį	Ry	tų	 ir	Va	ka	rų	
Eu	ro	pos	is	to	ri	jo	je	ėmė	žiū	rė	ti	ki	taip.

Au	to	rius	 tei	gia,	 kad	kny	ga	skir	ta	pla	čia	jai	
vi	suo	me	nei.	„Į	ją	įtrauk	ti	anks	tes	ni	ty	ri	nė	ji	mai,	
ku	riuos	 pra	ple	čia	ma	no	 nau	jau	sių	 ty	ri	mų	
ap	žval	gos.	Skai	ty	to	jo	 žvilgs	nis	ap	rėps	pla	čią	
ais	čių	gy	ve	ni	mo	pa	no	ra	mą.	Čia	dau	gy	bė	nau	jų	
da	ly	kų:	kas	tie	ais	čiai	ir	kur	gy	ve	no,	ką	ir	kaip	
apie	juos	ra	šė	an	ti	kos	is	to	ri	kai,	kas	ir	nuo	ka	da	
bu	vo	ais	čių	kai	my	nai,	kas	ta	di	džio	ji	ais	čių	mig-
ra	ci	ja,	kaip	ji	kei	tė	ais	čių	ir	ry	tų	bal	tų	pa	sau	lio	
vei	dą,	kas	tas	Gin	ta	ro	ke	lias	ir	koks	jo	so	cia	li	nis	
tu	ri	nys“,	–	tvir	ti	na	E.	Jo	vai	ša.

Pro	fe	so	rius,	hu	ma	ni	ta	ri	nių	moks	lų	dak	ta	ras	
E.	Jo	vai	ša	yra	I–VI	a.	bal	tų	is	to	ri	kas.	Iš	ty	ri	nė	jęs	
šių	am	žių	bal	tų	ka	pus,	me	džia	gi	nį	ir	dva	si	nį	pa-
vel	dą,	pro	fe	so	rius	atrado	ir	pa	grin	dė	lai	do	ji	mo	
apei	gų	pa	gal	Sau	lę,	Mė	nu	lį	ir	Šiau	ri	nę	žvaigž-
dę	 pa	pro	tį,	 nustatė	 lai	do	ji	mo	 da	tą	mė	ne	sio	
tiks	lu	mu,	iš	ra	do	nau	ją	pa	lai	kų	ly	ties	nu	sta	ty-
mo	me	to	dą.	Prof.	 dr.	E.	 Jo	vai	ša	Daug	lau	ky	je	
(Tau	ra	gės	 r.)	 at	li	ko	ar	che	o	lo	gi	nių	ka	si	nė	ji	mų	
ir	pa	da	rė	itin	įspū	din	gų	at	ra	di	mų,	reikš	min	gų	
Lie	tu	vai	ir	vi	sai	Eu	ro	pai,	iš	gar	si	nu	sių	Tau	ra	gės	
kraš	to	var	dą.

Jau	 ga	li	ma	 įsi	gy	ti	 Lie	tu	vos	 ar	che	o	lo	go,	
aka	de	mi	ko,	 hu	ma	ni	ta	ri	nių	moks	lų	 dak	ta	ro	
E.	Jo	vai	šos	kny	gą	„Ais	čiai.	Lie	tu	vių	ir	Lie	tu	vos	
pra	džia“.

leUinf.

mo kyk la – Ne gra ma ti kos tai syk lės

Mo	kyk	la	–	ne	pa	sta	tas.	Tai	–	pra	džia.	Sa	va	ran	kiš	ku	mo,	ben	drys	tės,	ma	te-
ma	ti	kos	ir	drau	giš	ku	mo	pa	mo	kų.	Ji	svar	bi	kiek	vie	nam.	Tai	moks	lo	ir	gy	ve	ni	mo	
ži	nių,	pa	ži	ni	mo,	sa	vęs	at	ra	di	mo	pra	džia	moks	lis.

Mo	kyk	la	–	ne	tik	pa	mo	kos,	ne	tik	skai	čiai,	for	mu	lės	ar	gra	ma	ti	kos	tai	syk	lės,	
tai	am	ži	nai	gy	vas,	kle	gan	tis	ir	ne	rims	tan	tis	vai	kys	tės,	pa	aug	lys	tės	pa	sau	lis,	
au	gi	nan	tis	ir	bran	di	nan	tis	žmo	gų,	mū	sų	ša	lies	pi	lie	tį.

Jo	na	vos	„Lie	ta	vos“	pa	grin	di	nė	mo	kyk	la	pra	de	da	skai	čiuo	ti	jau	80-uo	sius	
gy	va	vi	mo	me	tus.	Ši	įstai	ga	sa	vo	dar	bą	pra	dė	jo	1937	m.,	ta	da	va	di	no	si	Ge	le-
žin	ke	lio	sto	ties	pra	di	ne	mo	kyk	la.	Vė	liau	ji	bu	vo	per	tvar	ky	ta...	ir	jau	pen	kio	li	ka	
me	tų	tu	ri	„Lie	ta	vos“	var	dą.

Mo	kyk	lą	bai	gė	29	abi	tu	rien	tų	lai	dos.	Tarp	jų	–	ne	ma	žai	žmo	nių,	ku	rių	dar-
bais	ir	pa	sie	ki	mais	džiau	gia	si	juos	mo	kę	mo	ky	to	jai	bei	mo	kyk	los	va	do	vai.

2014	m.	mū	sų	 įstai	go	je	ap	si	lan	kė	 ir	pa	skai	tą	mo	ki	niams	skai	tė	bu	vu	si	
mo	ki	nė	Jul	da	Kie	ly	tė.	Ji	Eu	ro	pos	Ko	mi	si	jos	eko	no	mi	kos	 ir	fi	nan	sų	rei	ka	lų	
di	rek	to	ra	te	at	sa	kin	ga	už	pi	ni	gų	po	li	ti	ką	ir	eu	ro	įve	di	mą...

2015	m.,	vyk	dant	pro	gra	mą	„At	gal	į	mo	kyk	lą“,	mus	ap	lan	kė	Už	sie	nio	rei	ka-
lų	mi	nis	te	ri	jos	Eu	ro	pos	ša	lių	de	par	ta	men	to	Piet	ry	čių	Eu	ro	pos	ša	lių	sky	riaus	
ve	dė	ja	As	ta	Cha	la	daus	kie	nė,	mo	kyk	los	ne	pa	mirš	ta	ir	dr.	Vy	das	Do	lins	kas	–	
Na	cio	na	li	nio	mu	zie	jaus	Lie	tu	vos	Di	džio	sios	Ku	ni	gaikš	tys	tės	val	do	vų	rū	mų	
di	rek	to	rius	ir	dau	ge	lis	ki	tų.

inaSkURDelieNė
Jonavos„Lietavos“pagr.m-klosdirektorė

Vi sas teks tas –	www.jo	na	vos	zi	nios.lt/mo	kyk	la-ne-tik-gra	ma	ti	kos-tai	syk	les.

mo ky to jai mo ko si kar tu

Ge	ros	mo	kyk	los	kon	cep	ci	jo	je	 tei	gia	ma,	kad	 „ge	ra	mo	kyk	la	–	pra	smės,	
at	ra	di	mų	ir	mo	ky	mo	si	sėk	mės	sie	kian	ti,	ben	druo	me	nės	su	si	ta	ri	mais	sa	vo	
veik	lą	grin	džian	ti	mo	kyk	la“.	Moks	li	nin	kų	ma	ny	mu,	kur	ti	to	kią	sam	pra	tą	yra	
ga	na	su	dė	tin	ga,	tad	bū	ti	na	ge	ros	mo	kyk	los	bruo	žus	de	ta	liai	ap	svars	ty	ti	su	
ben	druo	me	ne.

Moks	lo	me	tų	pra	džio	je	vi	si	Kau	no	r.	Ne	ve	ro	nių	gim	na	zi	jos	mo	ky	to	jai	ap	ta-
rė,	kas	yra	ge	ra	mo	kyk	la,	kaip	to	bu	lins	gim	na	zi	jos	veik	lą	ir	sieks,	kad	ge	rė	tų	
kiek	vie	no	mo	ki	nio	ug	dy	mo	si	re	zul	ta	tai,	pa	sie	ki	mai.

Mo	ky	to	jai	pri	pa	ži	no:	šiuo	lai	ki	nis	mo	ky	mas	rei	ka	lau	ja	taip	or	ga	ni	zuo	ti	ug-
dy	mo	si	pro	ce	są,	kad	vaikai	ži	nias	ir	ge	bė	ji	mus	įgy	tų	pa	tys	ak	ty	viai	veik	da	mi.	
Jie	pri	ta	rė	Her	ber	to	Si	mo	no tei	gi	niui,	jog „mo	ky	mo	si	re	zul	ta	tai	yra	pa	sek	mė	
to,	ką	mo	ki	niai	da	ro	ir	mąs	to	pa	tys.	Mo	ky	to	jas	ga	li	tik	pa	spar	tin	ti	mo	ky	mą	si	
da	ry	da	mas	įta	ką	tam,	ką	mo	ki	niai	vei	kia	mo	ky	da	mie	si“.	Pe	da	go	gai	ap	ta	rė,	
kaip	pla	nuo	ti	ir	or	ga	ni	zuo	ti	šiuo	lai	ki	nę	pa	mo	ką,	dis	ku	ta	vo,	ko	kia	pa	mo	ka	yra	
ge	ra.	Pa	dir	bė	ję	in	di	vi	du	a	liai	ir	gru	pė	se,	vi	si	nu	ta	rė,	kad	ge	rai	pa	mo	kai	bū	din	gi	
šie	bruo	žai:	aiš	kiai	su	for	mu	luo	tas	ir	pa	ma	tuo	tas	pa	mo	kos	už	da	vi	nys,	tin	ka	mai	
pa	rink	ti	ir	tar	pu	sa	vy	je	de	ran	tys	dar	bo	me	to	dai	bei	prie	mo	nės,	ge	ri	mo	ky	to	jo	
ir	mo	ki	nio	san	ty	kiai,	mo	ty	vuo	jan	tis	ver	ti	ni	mas,	veiks	min	ga	re	flek	si	ja.

Šiuo	lai	ki	nės	mo	kyk	los	va	dy	bai	 itin	svar	bus	pa	si	da	ly	tosios	 ly	de	rys	tės	 ir	
or	ga	ni	za	ci	jos	mo	ky	mo	si	de	ri	nys	–	tik	su	si	tel	ku	si	ir	nuo	lat	be	si	mo	kan	ti	mo-
kyk	la	ge	ba	at	si	nau	jin	ti	ir	ge	rin	ti	sa	vo	dar	bą.	Ma	no	me,	kad	Kau	no	r.	Ne	ve	ro	nių	
gim	na	zi	ja,	sie	kian	ti	mo	ki	nių	pa	žan	gos,	nuo	lat	to	bu	lė	jan	ti	ir	ska	ti	nan	ti	vi	so	ke-
rio	pai	to	bu	lė	ti	vi	sus	ben	druo	me	nės	na	rius,	už	tik	rins,	jog	kiek	vie	nas	mo	kyk	lo	je	
be	si	mo	kan	tis	mo	ki	nys	pa	sieks	aukš	čiau	sią	jam	įma	no	mą	iš	si	la	vi	ni	mo	ly	gį.

DanguolėMARMieNė
Kaunor.Neveroniųg-josdirektorė
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grįžtantis „trubadūras“  
kviečia mokytojus ir mokinius

Kuo ypatinga Dž. Verdžio opera „Trubadūras“? 
„Trubadūras“	–	nepaprastai	aistringas,	kupinas	dramatiz-

mo,	emocinės	gelmės	ir	gyvenimo	išminties	muzikos	šedevras.	
Pats	kūrinys	panardina	žiūrovą	į	meilės	ir	pavydo,	pykčio	ir	karo	
sūkurį,	o	istorija	sukasi	apie	tai,	kaip	kerštas	ir	neapykanta	nai-
kina	žmogaus	sielą.	Tai	–	viena	populiariausių	operų	pasaulyje.	
Per	pasirodymą	žiūrovai	išvysta	daugiau	nei	100	atlikėjų	–	60	
Valstybinio	simfoninio	orkestro	narių,	50	choristų	ir	bent	6	iš-
skirtinių	balsų	solistus.	Didinga	ir	tokių	pat	didžiulių,	stiprių	balsų	
reikalaujanti	Dž.	Verdžio	muzika	ir	įtraukiantis	siužetas,	turintis	
tokį	sprogstamąjį	užtaisą,	kurio	žodžiais	neatpasakosi,	–	tikras	
klasikinės	muzikos	vulkanas!

Kokius solistus išvysime spalio pradžioje?
Mums	 su	 G.	 Rinkevičiumi	 džiugu,	 kad	 solistai	 per	

dešimtmetį	 subrendo	 ir	 šiandien	 gali	 kaip	 lygūs	 su	 lygiais	
stovėti	scenoje	kartu	su	aukščiausios	klasės	profesionalais	iš	
„Metropoliteno“	ar	„Marijos	teatro“	Sankt	Peterburge,	taip	pat	
pasirodančiais	mūsų	operose.	 (Juk	retas	kuris	gali	sau	 leisti	
nukeliauti	į	Niujorką	ar	Sankt	Peterburgą	ir	klausytis	garsiausių	
solistų.)	Pagrindinius	įsimylėjėlių	Leonoros	ir	Manriko	vaidme-
nis	atliks	ką	tik	tarptautinį	operos	„Oskarą“	pelniusi	A.	Grigorian	
ir	po	kelerių	darbo	metų	Vokietijos	scenose	sugrįžtanti	Sandra	

Janušaitė,	Sergėjus	Poliakovas	(Rusija)	ir	Kristianas	Benediktas,	
per	pastaruosiuos	metus	spėjęs	atlikti	pagrindinius	vaidmenis	
Londono,	Sankt	Peterburgo,	Monrealio	operos	teatruose.	Taip	
pat	scenoje	matysime	„Vilniaus	miesto	operoje“	„užaugusius“	
Diuseldorfo	operos	baritoną	Laimoną	Pautienių,	Tadą	Girininką	
ir	įspūdingąją	Azučeną	–	„Auksiniu	scenos	kryžiumi“	nominuotą	
Jovitą	Vaškevičiūtę.	 Legendinis	Enrikas	Karuzas	 sakė,	 kad	
viskas,	 ko	 reikia	 sėkmingam	 „Trubadūrui“,	 –	 keturi	 geriausi	
pasaulio	balsai.	Tai	tų	įspūdingų	balsų	bus	net	ne	keturi.

Kodėl Jums svarbu į operą pritraukti jaunimą?
Tai	visada	buvo	vienas	pagrindinių	„bohemiečių“	kūrybos	

tikslų.	Mane	jaudina,	kas	bus	po	20-ies	metų,	jeigu	išaugs	karta,	
kuri	nepažinos	klasikinės	kultūros,	teatras,	koncertai	netaps	jų	
gyvenimo	būdu.	Todėl	klasikinė	kultūra,	norėdama	eiti	koja	į	koją	
su	laiku,	yra	priversta	naudoti	ryškias	reklamines	priemones,	
kur	kas	kinematografiškesnį,	dinamišką	pastatytų	kūrinių	sti-
lių.	Kaip	sakydavo	a.	a.	monsinjoras	Kazimieras	Vasiliauskas,	
kai	netikintis	žmogus	ateis	 į	bažnyčią,	vis	tiek	klausys	mišių,	
kažką	pajaus	išgirdęs	vargonus,	pajus	atmosferą,	o	tada	gal	ir	
užsiliks,	ateis	ir	kitą	kartą.	Ir	aš	panašiai	svajoju:	nesvarbu,	kad	
verčiamės	per	galvą	darydami	įspūdingus	salto	reklamos	srityje,	
kad	tenka	visais	būdais	garsiai	šaukti	apie	klasikinę	operą,	nes	

Rudenį ne tik mokiniai skuba į mokyklą 
su kuprinėmis ir kardeliais, bet tai ir pats 
darbymetis šalies aktoriams bei solistams. 
Spalio 5, 7, 8, 9 d., pradėdamas dešimtąjį 
„Vilniaus miesto operos“ (angl. „Vilnius City 
Opera“, VCO) sezoną, į Vilniaus kongresų 
rūmų sceną sugrįžta sėkmingiausias VCO 
spektaklis – Džiuzepės Verdžio opera 
„Trubadūras“, o kartu su juo ir 2016 m. 
tarptautinio operos „Oskaro“ laureatė 
Asmik Grigorian. Šis Dalios Ibelhauptaitės 
ir Gintaro Rinkevičiaus pastatymas žiūrovų 
susidomėjimu ir gausa prilygsta legendinei 
„Bohemai“ – per metus „Trubadūrą“ spėjo 
išvysti 15 tūkst. žiūrovų. Ir tai – dar ne 
pabaiga. Taigi apie Dž. Verdžio muziką, 
jaunimo požiūrį į operą ir apie tai, ką 
režisieriui reiškia pradėti „mokslo metus“, 
kalbame su „Vilniaus miesto operos“  
meno vadove DaliaIbelhauptaite.
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turime	konkuruoti	su	didele	lavina	abejotinos	vertės	
pramoginių	renginių,	bet	kai	žiūrovas	pas	mus	ateina,	
vis	vien	klausosi	Dž.	Verdžio,	Džakomo	Pučinio,	Piotro	
Čaikovskio...	ir	kažkas	tikrai	užsilieka.	Per	dešimt	metų	
ir	po	tokių	projektų	kaip	„Svynis	Todas“,	„Jonas	ir	Greta“	
jau	matome	–	kad	ir	netyčia	kartą	atėjęs,	jaunimas	čia	
jaučiasi	laukiamas	ir	grįžta	iki	šiol.

Vasaros	pradžioje	Prancūzų	sinematekoje	(Pary	žiuje)	baigėsi	
visus	mokslo	metus	 trukęs	 tarptautinis	kino	edukacijos	projektas	
„Kinas	–	šimtas	metų	jaunystės“	(pranc.	„Le	Cinema,	cent	ans	de	jeu-
nesse“).	Jame	dalyvavo	Anykščių	Jono	Biliūno	gimnazijos	„Kino	klubo“	
nariai.	Tikslas	–	ugdyti	mokinių	vizualinį	 raštingumą	 ir	bendrąsias	
kompetencijas,	atliekant	įvairias	kino	kūrimo	užduotis.	Baigiamasis	
darbas	–	trumpametražis	vaidybinis	filmas	apie	jaunų	žmo	nių	jaus-
mus	jų	kasdienėje	aplinkoje,	konkrečioje	laiko	bei	klimato	juostoje.

Paryžiaus	sinematekoje	 į	 baigiamąją	projekto	dalyvių	 filmų	
peržiūrą	bei	aptarimą	susirinko	53	mokyklų	komandos	iš	12	pasaulio	
šalių:	Prancūzijos,	Brazilijos,	Meksikos,	Martinikos,	Belgijos,	Portuga-
lijos,	Ispanijos,	Suomijos,	Bulgarijos,	Vokietijos,	Jungtinės	Karalystės	
ir	Lietuvos.	Jau	21-erius	metus	vykstantis	kino	projektas	 išaugo	 į	
globalų	edukacijos	reiškinį,	kurio	naudą	ir	svarbą	suvokia	daugelio	
pasaulio	šalių	ugdytojai.	Švietėjų	bei	politikų	dėmesys	ir	jautrumas	
jauno	žmogaus	pasaulėžiūros	bei	pasaulėjautos	ugdymui,	pasitelkus	
kino	kūrimo	procesą,	nepaliko	abejingų.	

Kino	edukacijos	projektas	 vyko	keliais	 etapais.	Pradiniame	
etape	kiekvienas	dalyvis	filmavo	minutės	trukmės	„Liumjero	kadrą“,	
kuriame	įamžino	pasirinktą	meteorologinį	reiškinį.	Toliau	vyko	gru-
pinė	užduotis	–	jaunieji	kūrėjai	svarstė,	kokią	įtaką	išorinei	ir	vidinei	
žmogaus	 būsenai	 daro	 jį	 supanti	 aplinka:	meteorologiniai	 ir	 kiti	
gamtos	reiškiniai,	miesto	gyvenimas.	Savo	pastebėjimus	jie	fiksavo	
2–3	minučių	trukmės	vaizdo	ir	garso	priemonėse.	Trečiajame	etape	
projekto	dalyviai	bandė	perteikti	jaunam	žmogui	būdingą	nerimasties	
jausmą,	filmavo	savo	sukurtą	vaidybinę	sceną	įvairiomis	oro	sąlygo-
mis.	Anykščių	J.	Biliūno	gimnazijos	mokinių	vaidybinis	filmas	„Tiltas“	
pasakoja	istoriją	apie	tris	jaunus	žmones,	kuriuos	sieja	gilus	emocinis	
ryšys.	Jame	kalbama	apie	aktualias	tapatybės	paieškas	bei	keliami	
klausimai:	kas	aš	esu	ir	su	kuo	noriu	atrasti	ryšį?

Severina	Vaičiūnaitė	 (filmo	 scenarijaus	 autorė	 ir	 režisierė)	
teigia:	„Dalyvaudama	šiame	projekte	pradėjau	gilintis	ir	kalbėti	apie	
savo	jausmus,	išgyvenimus,	viską,	kas	man	svarbu	kaip	augančiai	
asmenybei.	Išmokau	ir	tai,	kas	iki	šiol	buvo	sunkus	išbandymas,	–	
atsiverti	žmonėms	ir	ieškoti	su	jais	įvairių	kompromisų,	kurie	padėtų	
kuriant	filmą.	Kad	perteiktume	žmogaus	jausmus	bei	išgyvenimus,	
turėjome	fiksuoti	lietų,	vėją,	rūke	paskendusį	rytinį	dangų.	Niekada	ir	
nebūčiau	pagalvojusi,	kad	aplinka,	kurioje	praleidžiu	tiek	daug	laiko,	
gali	būti	tokia	naudinga	ir	padėti	atskleisti	filmo	idėją	bei	jausmus.	
Pradėjau	jautriau	stebėti	aplink	mane	esantį	pasaulį.“

Anykščių	J.	Biliūno	gimnazija	projektą	 vykdė	drauge	su	VšĮ	
„Meno	avilys“	ir	kinotyrininke	Ginte	Žulyte.	Kino	mokymus	vedė	reži-
sierė	Marija	Kavtaradzė	ir	operatorius	Vytautas	Katkus,	mokykloje	
projektą	koordinavau	aš,	„Kino	klubo“	vadovė	Renata	Miškinienė.

Kaip atrodo režisieriaus sezono pradžios darbo 
diena?

Oi,	čia	tai	paklausėte...	Dabar	atsikeliu	5.30	val.	
ryto	jau	panikuodama	–	prisimenu,	ko	dar	nepadariau,	
arba	štai	susapnavau	idėją,	kurią	būtinai	turiu	užsi-
rašyti!	Skubu	tūkstančio	mylių	per	valandą	greičiu	ir	
negaliu	nurimti,	kol	neparašau	kokių	20	elektroninių	
laiškų	 įvairiais	 klausimais...	 Čia	 veikia	mano	 „pro-
diuserinė“	smegenų	pusė.	Tada	ateina	 laikas	bėgti	 į	
susitikimus,	kurie	nesibaigia	iki	18	val.	vakaro.	Kai	jau	
repetuojame	spektaklius,	neturiu	nei	pertraukėlių,	nei	
poilsio	akimirkų,	nes	eidama	iš	vieno	susitikimo	į	kitą	
dažniausiai	kalbu	telefonu.	Kūrybinės	mintys	užplūsta	
jau	po	18	val.,	kai	pavargsta	logiškoji	smegenų	pusė.	
Tada	 susitinku	 su	 solistais,	 dizaineriais,	maestro:	
kalbamės	apie	idėjas,	vizijas,	atlikimą.	Tai	–	sielos	ir	
polėkio	laikas.	Ritualų	neturiu	–	kurti	galiu	bet	kur	ir	
tam	tikrai	nereikia	išskirtinių	sąlygų.	Svarbiausia,	kad	
būtų	kuo	mažiau	pašalinių	žmonių...	Anksčiau	galėjau	
dirbti	naktimis	–	tai	buvo	geriausias	laikas.	Produkty-
viausias!	Bet...	Dabar	esu	atsargesnė	ir	neleidžiu	sau	
dirbti	ilgiau	nei	iki	1	val.	nakties.	Juk	kada	nors	reikia	
ir	pamiegoti!	Turbūt	panašiai	būna	ir	mokytojams,	kai	
reikia	vesti	trimestrų	vidurkius.

Kad	visi	Mokytojo	dienos	proga	galėtų	atvykti	į	
operą,	su	kodu	„Mokykla“	„Tiketos“	kasose	ir	interneto	
puslapyje	www.tiketa.lt	bilietams	į	„Trubadūro“	spek-
taklius	suteikiama	20	proc.	nuolaida.	

Goda JANUŠkevičiūtė

Dmitrijaus	Matvejevo	nuotr.

kino edukacija padeda 
suvokti jausmus
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