
Informacinis leidinys

2016 m. 
LAPKRITIS

365

ISSN 1648-5874

Švietimo
naujienos

10

Lapkritis –  
mokslo metai 
įsibėgėja

	 ŠMM	Mokymosi	visą	gyvenimą	 
departamento	direktorius	S.	Zybartas:	„Profesinis	
mokymas	tampa	lankstesnis,	o	programos	–	vis	
modernesnės.	Tai	sudaro	gerokai	daugiau	galimybių	
žmonėms	įsidarbinti	arba	kurti	savo	verslą.“

	 	 ŠMM	Neformaliojo	švietimo	skyriaus	
vyriausioji	specialistė	A.	Birietienė:	„Jau	šiandien	
Lietuvoje	turime	nemažai	ypatingų	mokyklų,	 
edukacinių	erdvių	ir	mokytojų,	tačiau	itin	svarbu	
uždegti,	sudominti	ugdymo	įstaigos	vadovą,	 
palaikyti	tą	entuziazmo	ugnelę,	paskatinti.	Ir	čia	 
be	galo	reikšmingas	savivaldybių	indėlis.“
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Metodinės	dienos	etninėse	žemėse
Seinų	lietuvių	„Žiburio“	mokykla
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	 Vilniaus	r.	Juodšilių	„Šilo“	gimnazijos	
direktorės	pavaduotoja	ugdymui	J.	Mackevičiūtė:	
„Mokytojas	labai	džiaugiasi,	kad	net	tie	vaikai,	kurie	
mažiau	atsiskleidžia	per	kitas	pamokas,	atėję	 
į	robotikos	būrelį	nušvinta,	atranda	save.“	
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„Mokymo	kokybę	pagal	atnaujintas	programas	lemia	pedagogo	 
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kaip	bus	vertinamas	ugdymas	ir	pasinaudota	turimais	intelektiniais	ir	 
materialiaisiais	ištekliais.“	L.	Petrauskienė
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išmoksta	kalbą	ir	gerai	išlaiko	valstybinius	brandos	egzaminus.	Kitos	 
tautybės	mokiniai	dalyvauja	lietuvių	kalbos	konkursuose,	juos	laimi.	 
Tuo	irgi	didžiuojamės.“	R.	Agintienė
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„1876	m.	A.	Baranauskas	rašė:	„Lietuviškosios	tarmės	kaip	tos	didžiosios	
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Būtent	parapijos.“	J.	Pabrėža
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I. Barb šie nė.	Sa	vi	val	dy	bė	je	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	or
ga	ni	za	vi	mas	ir	jo	pri	ei	na	mu	mas	jau	ke	le	tą	me	tų	lai	ko	mas	vie	nu	
iš	pri	ori	te	tų.	Kiek	vie	nų	moks	lo	me	tų	pra	džio	je	ana	li	zuo	ja	me,	
kiek	į	pra	di	nio	ug	dy	mo	pa	ko	pą	at	ėjo	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	
pro	gra	mą	bai	gu	sių	pir	mo	kų.	Jau	ge	rą	de	šimt	me	tį	šis	ro	dik	lis	
vir	ši	ja	95	proc.,	o	ke	le	tą	pas	ku	ti	nių	jų	metų	–	98	proc.	Pra	ėju	siais	
moks	lo	me	tais	ra	jo	no	ug	dy	mo	įstai	gas	lan	kė	505	prieš	mo	kyk
li	nio	am	žiaus	vai	kai,	o	šiais	moks	lo	me	tais	į	pir	mą	sias	kla	ses	
su	si	rin	ko	546	pir	mo	kai,	iš	ku	rių	tik	9	ne	bu	vo	bai	gę	prieš	mo
kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mos.	Ma	no	me,	kad	prieš	mo	kyk	li	nu	kų	
pa	gau	sė	ji	mą	 lė	mė	 tai,	 jog	Klai	pė	dos	 ra	jo	nas	 yra	pa	trauk	lus	
gy	ven	ti	jau	noms	šei	moms,	ug	dy	mo	įstai	gų,	vyk	dan	čių	prieš
mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mą,	tin	klas	ge	og	ra	fiš	kai	tan	kus,	taip	
pat	yra	grį	žu	sių	iš	už	sie	nio	ir	ap	si	spren	du	sių,	kad	vai	kai	pa	gal	
pra	di	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mą	bū	tų	ug	do	mi	Lie	tu	vo	je.	Tai	gi,	nors	

Bendrojipriešmokykliniougdymoprograma–

kokybiškougdymogairės

prieš	mo	kyk	li	nis	ug	dy	mas	dar	ir	ne
bu	vo	pri	va	lo	mas,	2015–2016	m.	m.	
98,4	 proc.	 še	šia	me	čių	 (ir	 ke	le	tas	
pen	kia	me	čių)	 lan	kė	prieš	mo	kyk	li
nes	gru	pes.

Šiais	moks	lo	me	tais	 pa	gal	
prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mą	

mo	ko	si	513	vai	kų.	At	si	žvel	giant	į	ke
le	rių	me	tų	ten	den	ci	jas,	ki	tų	moks	lo	me	tų	

pra	džio	je	ga	li	me	su	lauk	ti	dau	giau	pra	šy	mų	lan	ky	ti	
pir	mą	sias	kla	ses	ne	gu	šie	met.	Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro
gra	mos	vyk	do	mos	23	ug	dy	mo	 įstai	go	se:	 8	 lop	še	liuo	sedar
že	liuo	se,	1	mo	kyk	lo	jedar	že	ly	je,	1	pro	gim	na	zi	jo	je,	2	mo	kyk
lo	sedau	gia	funk	ciuo	se	cen	truo	se,	9	pa	grin	di	nė	se	mo	kyk	lo	se	
ir	2	gim	na	zi	jo	se.

L. Pet raus kie nė.	 Jau	 ant	rus	me	tus	 ug	dy	mą	or	ga	ni
zuo	ja	me	pa	gal	at	nau	jin	tą	Ben	drą	ją	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	
pro	gra	mą.	Ją	įgy	ven	di	nant	itin	svar	bus	tu	ri	mos	vai	ko	pa	tir	ties	
įver	ti	ni	mas	ir	to	les	nis	pa	sie	ki	mų	ver	ti	ni	mas.	Prieš	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	gru	pė	se	dau	gė	ja	vai	kų,	 tu	rin	čių	skir	tin	gų	ug	dy	mo	si	
po	rei	kių,	tad	ypa	tin	gą	dė	me	sį	ski	ria	me	in	di	vi	du	a	liai	pa	žan	gai.	
Pro	gra	mo	je	iš	ryš	ki	na	mas	in	di	vi	du	a	li	zuo	tas	ug	dy	mas,	at	si	žvel
giant	 į	 kiek	vie	no	vai	ko	pa	tir	tį,	 iš	ga	les,	mo	ky	mo	si	 po	rei	kius.	
Tam	sis	te	min	gai,	 ben	dra	dar	biau	da	mi	 su	 tė	vais,	 ver	ti	na	me	
vai	kų	pa	sie	ki	mus,	nu	ma	to	me	to	les	nio	ug	dy	mo	si	gai	res.	Mū
sų	įstai	ga,	Gargž	dų	lop	še	lisdar	že	lis	„Sau	lu	tė“,	yra	pri	si	jun	gu	si	
prie	in	for	ma	ci	nės	sis	te	mos	„Mū	sų	dar	že	lis“.	Ši	sis	te	ma	pa	de	da	
už	tik	rin	ti	ne	nu	trūks	ta	mą	ben	dra	vi	mą	ir	ben	dra	dar	bia	vi	mą	su	
tė	vais	(ži	no	ma,	ne	at	si	sa	ko	me	ir	kas	die	nių	po	kal	bių).	Nau	do
da	mie	si	 sis	te	ma	 tė	vai	ga	li	ma	ty	ti	 vai	kų	pa	sie	ki	mų	ap	ra	šus,	
pe	da	go	gų	 ir	pa	gal	bos	spe	cia	lis	tų	pa	sta	bas,	 su	si	pa	žin	ti	 su	 jų	

Kokybiškasikimokyklinisirpriešmokyklinisugdymasyranekąmažiausvarbus
užpuikiaiorganizuojamasdoktorantūrosstudijųprogramas.Ogalnet...Betšvietimo
sistemoje,kaipirvisųmūsųkasdienybėje,daugkaspriklausonuopožiūrio.Klaipėdos
rajonosavivaldybėslopšeliai-darželiaipalieka„šviesostako“įspūdįapsilankiusjuose
prabėgomis.Puikiaitvarkomosedukacinėserdvės,išmoningižaidimailauke,pasitikin-
čiossavimi,beįtamposbendraujančiosauklėtojos,smalsūs,geranoriškivaikai.Tainėra
„amerikųatradimas“,norstaipirturibūti,bet...tokįpirmąįspūdįpatiritoligražunevisur.
IrnetpusmečiuipraėjuspotrumpučiosusitikimoKretingalėsvaikųlopšelyje-darželyje
(ikitolmaniau,kadtainuošaliperiferija),visprisimenutą
jųkiemobibliotekėlęirvaikųnepaprastaipamėgtus
žaidimussuvandenuku.„Plaukiasauvaltelė...“

Vi sa tai pa ska ti no „Švie ti mo 
naujienas“pasidomėti,o
kaipgiapskritaiKlaipėdos
rajonosavivaldybėje 
or ga ni zuo ja mas prieš mo
kyklinisugdymas,kaip
įgyvendinamaBendroji
prieš mo kyk li nio ug dy mo 
programa.Pasikalbėti 
šio mis te mo mis su ti ko  
Klaipėdosrajonosavivaldybės
ad mi nist ra ci jos Švie ti mo sky
riausvyriausiojispecialistėIre na 
BarbšienėirGargždųlopšelio-darželio
„Saulutė“direktorėspavaduotojaugdymui,
Klaipėdosrajonoikimokyklinioirpriešmo-
kykliniougdymopedagogųmetodinio 
būreliopirmininkėLinaPetrauskienė.

Nukelta į 14 p.
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Naujoviųkrepšelis

Pro fe si nis mo ky mas Lie tu vo je su lau kia vis di des nio vi suo
me nės ir jau ni mo dė me sio. Kaip pa aiš kin tu mė te au gan tį 
pro fe si nio mo ky mo po pu lia ru mą pas ta rai siais me tais?

Le	mia	 ke	le	tas	 da	ly	kų.	 Pro	fe	si	nis	mo	ky	mas	 tam	pa	
lanks	tes	nis,	o	pro	gra	mos	–	vis	mo	der	nes	nės.	Tai	su	da	ro	ge
ro	kai	dau	giau	ga	li	my	bių	žmo	nėms	įsi	dar	bin	ti	ar	ba	kur	ti	sa	vo	
ver	slą.	Pro	fe	si	nis	mo	ky	mas	la	biau	orien	tuo	tas	į	re	gio	nų	ūkio	
ša	kų	trum	pa	lai	kius,	vi	du	ti	nės	truk	mės	ir	il	ga	lai	kius	po	rei	kius.	
Daug	dė	me	sio	ski	ria	me	ko	ky	biš	kam	mo	ky	mui	–	pro	gra	moms,	
in	ves	ti	ci	joms	į	mo	ky	to	jus,	dar	bui	su	ver	slu,	prak	ti	niam	pro	fe	si
niam	ren	gi	mui,	tai	yra	kad	mo	ky	mas	ati	tik	tų	ver	slo	po	rei	kius.	
At	vė	rė	me	ga	li	my	bę	įvai	rioms	ugdymosi	for	moms,	pa	vyz	džiui,	
pa	meist	rys	tės	pro	fe	si	niam	mo	ky	mui:	te	ori	nį	mo	ky	mą	ir	pir	mi	nį	
pro	fe	si	nį	pa	si	ren	gi	mą	vyk	do	me	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	įstai	go	se,	o	
prak	ti	nį	mo	ky	mą	–	re	a	lio	je	dar	bo	vie	to	je.	Toks	in	di	vi	du	a	li	zuo	tas	
po	žiū	ris	yra	la	bai	svar	bus.	Plė	to	da	mi	pro	fe	si	nį	mo	ky	mą	tols	ta
me	nuo	pa	ra	dig	mos,	va	di	na	mos	pra mo ni niu ren	gi	mu,	į	la	biau	
in	di	vi	du	a	li	zuo	tus	spren	di	mus	ir	dar	bą	ma	žo	mis	gru	pė	mis.	Tai	
lei	džia	pri	pa	žin	ti	mo	ki	nio,	tar	ki	me,	įgi	ju	sio	aukš	tą	jį	iš	si	la	vi	ni	mą,	
di	de	lę	da	lį	kom	pe	ten	ci	jų,	ku	rias	jis	jau	tu	ri,	ir	orien	tuo	tis	į	tai,	
kas	rei	ka	lin	ga	kva	li	fi	ka	ci	jai	įgy	ti.

Pro	fe	si	nis	mo	ky	mas	 iš	gy	ve	na	vi	sų	sri	čių	 struk	tū	ri	nius	
po	ky	čius	–	nuo	pro	gra	mų,	tin	klo,	ko	ky	bės	už	tik	ri	ni	mo	per	tvar
kos	 iki	 in	fra	struk	tū	ros	pro	jek	tų	 įgy	ven	di	ni	mo.	Ki	taip	 ta	riant,	
vyks	ta	sis	te	mi	niai	kon	cep	tu	a	lūs	po	ky	čiai.	Vi	sa	tai	su	dė	jus,	kaip	

profesinio
mokymo 
re ne san sas

sa	ko	ma,	į	vie	ną	krep	še	lį,	pri	dė	jus	dar	šiek	tiek	po	pu	lia	ri	ni	mo,	
pro	fe	si	nio	in	for	ma	vi	mo	ir	kar	je	ros	pla	na	vi	mo	as	pek	tų,	tu	ri	me	
tai,	kad,	vai	kų	skai	čiui	spar	čiai	ma	žė	jant,	pro	fe	si	nė	se	mo	kyk	lo	se	
dau	gė	ja	mo	ki	nių	–	2	tūkst.	per	me	tus	jau	ke	le	tą	me	tų	iš	ei	lės.	
Pa	va	din	čiau	si	tu	a	ci	ją	sa	vo	tiš	ku	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	re	ne	san	su.

Už si mi nė te apie in ves ti ci jas į mo ky to jus. Ką tu rė jo te gal
vo je?

Pir	ma,	 daug	 dė	me	sio	 sky	rė	me	 pro	fe	si	jos	mo	ky	to	jų	
tech	no	lo	gi	nėms	kom	pe	ten	ci	joms	ug	dy	ti.	In	ves	ti	ci	jos	tik	rai	pa
si	tei	si	no.	Pa	ge	rė	jo	mo	ky	mo	ko	ky	bė.	Tiek	ver	slas,	tiek	pa	čios	
mo	ky	mo	 įstai	gos	 tai	 kon	sta	tuo	ja.	Šį	 re	zul	ta	tą	 lei	do	pa	siek	ti	
pro	fe	si	jos	mo	ky	to	jų	mo	ky	ma	sis	 re	a	lio	je	 dar	bo	 vie	to	je.	 Tai	
įgy	ven	di	no	me	pa	de	da	mi	ver	slo	part	ne	rių.	Pa	teik	siu	pa	pras	tą	
pa	vyz	dį.	Sa	ky	ki	me,	mo	ko	me	pa	da	vė	jus.	Mo	ky	to	jas	pats	grei
čiau	siai	yra	ra	ga	vęs	pa	da	vė	jo	duo	nos,	va	do	vau	ja	si	stan	dar	tais.	
Jei	pe	da	go	gas	no	ri	pa	reng	ti	aukš	to	ly	gio	pa	da	vė	ją,	jis	pats	tu	ri	
pa	dir	bė	ti	aukš	to	ly	gio	res	to	ra	ne.	Ki	taip	spe	ci	fi	kos	ir	to	kių	da
ly	kų,	ku	rie	bū	din	gi	tik	tam	tik	rai	ap	lin	kai,	tar	ki	me,	aukš	to	ly	gio	
res	to	ra	nui,	 ne	už	čiuop	si.	Kai	pa	čiam	mo	ky	to	jui	 dre	ba	 ran	kos	
ir	 ko	jos	dir	bant	kar	tu	 su	pro	fe	sio	na	liu	pa	da	vė	ju,	 vi	sai	 ki	taip	
jis	 su	vo	kia	spe	ci	fi	nius	as	pek	tus,	ku	riuos	vė	liau	ga	li	 per	teik	ti	
vai	kams.	To	kia	prak	ti	ka	da	ro	la	bai	di	de	lį	po	vei	kį.	Kai	mo	ky	to	jai	
pa	ten	ka	 į	 ki	to	kį	 –	mo	der	niau	sios	 įmo	nės	–	ko	lek	ty	vą,	 su	si
pa	žįs	ta	su	vi	sai	ki	to	kia	dar	bi	nės	veik	los	kul	tū	ra,	 ver	ty	bė	mis,	
su	vo	kia,	kaip	 įmo	nė	je	 spren	džia	mi	pa	pras	čiau	si	 ir	 su	dė	tin	gi	
da	ly	kai,	pa	vyz	džiui,	dar	bo	vie	tos	su	si	tvar	ky	mas,	kaip	pri	ima	mi	
reikš	min	gi	stra	te	gi	niai	spren	di	mai	ir	kt.

Pro fe si nio mo ky mo au to ri te tą ypač kils te lė jo mo der nūs 
sek to ri niai prak ti nio mo ky mo cen trai. Ar mak si ma liai iš
nau do ja mos jų ga li my bės?

Ga	lė	tų	bū	ti	ir	ge	riau.	To	kį	už	da	vi	nį	sau	ir	for	mu	luo	ja	me.	

„DalyvaukEuroposprofesiniųgebėjimų
savaitėje,atrasksavotalentą“,–ragina
Eu ro pos Ko mi si jos (EK) iš pla tin ti lei di niai. 
Iniciatyvostikslas–profesiniorengimoir
mokymo,padedančioįgytikokybiškųįgūdžių,
susirastidarbą,sklaida,siekisdarborinkoje 
taptipatrauklesniems.Europosprofesinių
gebėjimųsavaitėvyksgruodžio5–9d.,bet
profesiniorengimoįstaigosrenginiusarba
veiklasvykdojaunuorugsėjo.
ŠiaprogapaprašėmeŠvietimoirmokslo
ministerijosMokymosivisągyvenimą
departamentodirektoriųdr.SauliųZybartą 
pasidalytimintimis,kasaktualumūsųšalies
pro fe si nio mo ky mo sis te mai.
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Pas	ta	ruo	ju	me	tu	ste	bi	me	ypač	di	de	lius	po	ky	čius	sek	to	ri	niuo	se	
prak	ti	nio	mo	ky	mo	cen	truo	se.	Jie	tam	pa	to	mis	ins	ti	tu	ci	jo	mis,	
ku	rios	orien	tuo	ja	si	ne	tik	į	pir	mi	nį	vai	kų	ren	gi	mą,	bet	ir	pri	trau	kia	
ver	slą,	moks	lo	įstai	gas,	žmo	nes,	sie	kian	čius	per	si	kva	li	fi	kuo	ti	ar	
ne	for	ma	liai	įgy	ti	įvai	rių	kom	pe	ten	ci	jų,	stip	ri	na	ben	dra	dar	bia	vi
mą	su	aukš	to	sio	mis	mo	kyk	lo	mis.	Ska	ti	na	me,	kad	pro	fe	si	nio	
mo	ky	mo	įstai	gos,	sek	to	ri	niai	prak	ti	nio	mo	ky	mo	cen	trai	tap	tų	
ne	 tik	pro	fe	si	nes	kva	li	fi	ka	ci	jas	 tei	kian	čio	mis	 įstai	go	mis,	 bet	
ir	 su	au	gu	sių	jų	 švie	ti	mo	 trau	kos	 cen	trais,	 ku	riuo	se	 jie	 įgy	tų	
dar	bi	nės	veik	los,	 taip	pat	 ir	 in	for	ma	ci	nių	 tech	no	lo	gi	jų,	 kal	bų	
ar	ki	tų	sri	čių	ben	drų	jų	kom	pe	ten	ci	jų,	 t.	 y.	 įgū	džių,	di	di	nančių	
dar	bo	jė	gos	kon	ku	ren	cin	gu	mą.	Sek	to	ri	nių	prak	ti	nio	mo	ky	mo	
cen	trų	pa	skir	tis	yra	la	bai	pla	ti,	čia	ma	to	me	di	džiu	lius	po	ky	čius.	
Jų	su	kū	ri	mas	iš	tie	sų	tu	rė	jo	di	de	lės	įta	kos	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	
pa	trauk	lu	mui.	 Įdo	miau	sia,	kad	 tu	ri	me	ga	my	bos	 įmo	nių	dar
buo	to	jų,	net	aukš	tos	kva	li	fi	ka	ci	jos	meist	rų,	at	ra	du	sių	mo	ky	to	jo	
pa	šau	ki	mą	ir	no	rin	čių	per	ei	ti	dirb	ti	į	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	įstai	gas	
iš	tik	rai	pa	žan	gių	įmo	nių.

lūkesčiaiirmados

Gruo džio pra džio je vyks Eu ro pos pro fe si nių ge bė ji mų sa
vai tė. Kaip Lie tu va pa si ren gu si?

Iš	tik	rų	jų	ren	gi	niai	skir	ti	pro	fe	si	niam	mo	ky	mui	po	pu	lia
rin	ti,	 at	kreip	ti	 dė	me	siui,	 kad	pro	fe	si	nis	mo	ky	mas	šian	die	ną	
yra	ki	toks.	Dau	ge	ly	je	ša	lių	 jis	 tam	pa	ne	pas	ku	ti	ne	ga	li	my	be	
mo	ki	niui,	o	pir	muo	ju	pa	si	rin	ki	mu.	Na,	o	ren	gi	niai	or	ga	ni	zuo	ja
mi	nuo	rug	sė	jo	ir	tę	sis	iki	Ka	lė	dų.	Nu	ma	ty	tą	pir	mą	ją	gruo	džio	
sa	vai	tę	vyks	sa	vo	tiš	ka	kul	mi	na	ci	ja.	Ką	mes	da	ro	me?	Pir	miau
sia	pa	ren	gia	ma	ja	me	eta	pe	kal	bė	jo	mės	su	 įstai	gų	at	sto	vais,	
ska	ti	no	me	ak	ty	viai	da	ly	vau	ti,	teik	ti	pro	jek	tus.	Įstai	gos	pa	tei	kė	
įvai	rių	įdo	mių	pro	jek	tų,	ku	rių	da	lis	ati	ti	ko	EK	rei	ka	la	vi	mus	ir	yra	
įtrauk	ti	į	ofi	cia	lią	EK	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	sa	vai	tės	dar	bot	var	kę.	
Nuo	lap	kri	čio	pra	džios	vie	ši	na	me,	ką	nu	vei	kė	me	ir	ką	dar	sie
kia	me	įvyk	dy	ti.	Pa	na	šus	pa	si	ren	gi	mo	pro	fe	si	nių	ge	bė	ji	mų	sa
vai	tei	pro	ce	sas	vyks	ta	vi	so	se	ES	ša	ly	se.	EK	ko	mi	sa	rai	va	žiuos	
į	įvai	rias	Eu	ro	pos	ša	lis	ir	da	ly	vaus	pro	fe	si	nių	ge	bė	ji	mų	sa	vai	tės	
ren	gi	niuo	se.	Pa	ly	dė	si	me	ga	biau	sius	mo	ki	nius	 į	 „Eu	roS	kills“	
var	žy	bas	(tai	ben	dro	jo	ug	dy	mo	olim	pia	dų	ati	tik	muo)	Ge	te	bor	ge	
(Švedija).	Jei	tu	rė	si	me	nu	ga	lė	to	jų,	jiems	bus	su	teik	ta	ga	li	my	bė	
vyk	ti	į	už	da	ry	mo	ren	gi	nį	Briu	se	ly	je,	kur	da	ly	vaus	EK	ko	mi	sa	rai.	
Briu	se	ly	je,	su	pran	ta	ma,	vyks	 įvai	rių	su	pro	fe	si	niu	ren	gi	mu	 ir	
mo	ky	mu	su	si	ju	sių	kon	fe	ren	ci	jų.	Jo	se	taip	pat	da	ly	vaus	ir	mū	sų	 
at	sto	vai.

Ša ly je tur būt įgy ven di na ma ir vei kia daug sėk min gų pro
fe si nio mo ky mo pro gra mų? Pa mi nė ki te po pu lia riau sias.

Ryš	kūs	du	veiks	niai:	ša	lies	ūkiui	rei	ka	lin	giau	sios	pro	fe	si
jos	ir	gei	džia	miau	sios	mo	ki	nių	pro	fe	si	jos.	Ki	taip	ta	riant,	ver	slo	
lū	kes	čiai	ir	lū	kes	čiai	jau	nuo	lių,	ku	rie	sie	kia	įgy	ti	spe	cia	ly	bę.	Iš	
tik	rų	jų	ne	vi	sa	da	jie	su	tam	pa.	Pa	ga	liau,	dik	tuo	ja	ir	ma	dos.	Kaip	
skel	bia	 pri	ėmi	mo	ko	mi	si	jos,	 šiais	moks	lo	me	tais	mo	ki	niai	
dau	giau	sia	rin	ko	si	gro	žio	ir	svei	ka	tos	pa	slau	gų	sri	tis.	Taip	pat	
po	pu	lia	rios	au	to	me	cha	ni	kų,	elek	tri	kų,	sta	ty	bi	nin	kų	ap	dai	li	nin	kų	
ir	vi	rė	jų	pa	slau	gos.	Ne	pa	trauk	lios	iš	li	ko	pa	slau	gos,	su	si	ju	sios	
su	me	ta	lų	ap	dir	bi	mu.	Bet	mums	džiu	gu,	kad	pa	ma	žu	dau	gė
ja	vai	kų,	ku	rie	 ren	ka	si	 in	ži	ne	ri	jos	sri	ties	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	 

pro	gra	mas.	Tai	gal	būt	lė	mė	tam	tik	ras	in	ži	ne	ri	nės	pra	mo	nės	
aso	cia	ci	jos	ak	ty	vu	mas	ir	gam	tos	moks	lų,	tech	no	lo	gi	jų,	in	ži	ne
ri	jos,	me	nų	ir	ma	te	ma	ti	kos	(angl.	Scien	ce,	Tech	no	lo	gy,	En	gi	ne
e	ring,	Arts,	Mat	he	ma	tics	–	STE	AM)	mo	ky	mo	po	pu	lia	ri	ni	mas.	
Taip	pat	ro	bo	ti	kos	ne	for	ma	lio	sios	veik	los	da	ly	kų	skver	bi	ma	sis	
į	mo	kyk	las.	Šian	dien	pro	fe	si	niam	mo	ky	mui	at	sto	vau	ja	nau	jos	
po	pu	lia	rios	pro	gra	mos	ir	pro	jek	tai,	įgy	ven	di	na	mi	su	aso	cia	ci	ja	
„IN	FO	BALT“	 (in	for	ma	ci	nių	 tech	no	lo	gi	jų	 įmo	nių	 aso	cia	ci	ja)	 ir	
su	tarp	tau	ti	ne	ben	dro	ve	UAB	„EIS	Group	Lie	tu	va“	(kom	piu	te
rių	pro	gra	mi	nės	įran	gos	kū	ri	mas).	Ben	dra	dar	bia	vi	mą	tę	si	me	
ir	plė	to	si	me.	Kar	tu	su	for	ma	vo	me	gru	pę	žmo	nių,	ku	rie	 Ja	va	
pro	gra	muo	to	jo	spe	cia	ly	bės	mo	kė	si	dirb	da	mi	pa	meist	riais.	Kon
kur	sas	–	10	pre	ten	den	tų	į	1	vie	tą.	Tai	tik	vie	na	sėk	mės	is	to	ri	ja,	
ku	ri	mums	la	bai	svar	bi,	nes	orien	tuo	ta	į	šian	die	nos	dar	bo	rin	ką.	
Vi	si	šį	kur	są	bai	gę	jau	nuo	liai	iš	kart	ga	vo	ge	rai	ap	mo	ka	mą	dar
bą	tarp	tau	ti	nė	je	ben	dro	vė	je.	Pro	gra	mą	ple	čia	me.	Erd	vės	plėt	rai	
tu	ri	me:	kal	ba	mės	su	avia	ci	jos	 įmo	nių	aso	cia	ci	ja,	 in	ži	ne	ri	nės	
pra	mo	nės	įmo	nė	mis	ir	pan.	Mus	jau	pri	pa	žįs	ta	ver	slas.	Ta	po
me	rim	tais	ver	slo	part	ne	riais.	Tai	la	bai	džiu	gi	na.	Tarp	tau	ti	nės	
eko	no	mi	nės	prog	no	zės	suf	e	ruo	ja,	kad	po	ge	rų	de	šim	ties	me	tų	
tu	rė	si	me	apie	60	proc.	nau	jų	spe	cia	ly	bių,	ku	rių	šian	dien	dar	net	
nė	ra	pa	va	di	ni	mų.	Ruo	šia	mės	šiems	po	ky	čiams.

Ar Lie tu va da li ja si pro fe si nio ren gi mo ir mo ky mo kom pe
ten ci jų pa vyz džiais, pa žan gio mis mo ky mo prak ti ko mis su 
Eu ro pos ša li mis?

Iš	tik	rų	jų	pro	gra	mo	mis	su	ki	to	mis	ša	li	mis	da	li	ja	mės	nuo
lat.	Re	gio	nuo	se	tu	ri	me	ne	men	ką	skai	čių	pro	fe	si	nių	mo	kyk	lų,	
ku	rios	da	ly	vau	ja	 „Eras	mus+“	 ir	 ki	to	se	 tarp	tau	ti	nė	se	pro	gra
mo	se.	Ren	gia	me	ne	pa	vie	nes	mo	ki	nių	ar	mo	ky	to	jų	 iš	vy	kas	į	
ki	tas	ša	lis,	po	pu	lia	ru	–	vyk	ti	ko	man	do	mis.	Ska	ti	na	me	il	ges	nes	
sta	žuo	tes.	To	kių	mo	ki	nių	sta	žuo	čių	tiks	las	–	baig	ti	vie	ną	ar	ki	tą	
mo	du	lį	ne	sa	vo	ug	dy	mo	įstai	go	je,	o	už	sie	nio	ša	lies	mo	kyk	lo	je.	
Jie	„par	si	ve	ža“	pa	žin	tis,	kon	sul	ta	ci	jas,	idė	jas,	kaip	kur	ti	vie	ną	ar	
ki	tą	pro	gra	mą,	kaip	įgy	ven	din	ti	ver	slo	pro	jek	tus	sa	vo	pro	fe	si	nė
je	kryp	ty	je.	Gal	būt	dau	giau	dė	me	sio	tu	rė	tu	me	skir	ti	vie	ši	ni	mui,	
kad	esa	me	ma	to	mi	tarp	tau	ti	niu	mas	tu,	kad	mo	ki	niai	ma	ty	tų	
ga	li	my	bes	įgy	ti	tarp	tau	ti	nės	pa	tir	ties,	kad	do	mė	tų	si,	kaip	kon
kre	ti	sri	tis	plė	to	ja	ma	pa	sau	ly	je,	kaip	iš	kon	kre	čios	spe	cia	ly	bės	
ga	li	bū	ti	su	kur	tas	ver	slas.	Kuo	dau	giau	tarp	tau	tiš	ku	mo	ir	ry	šių	
at	si	ras	Lie	tu	vo	je,	tuo	kon	ku	ren	cin	ges	nę	eko	no	mi	ką	tu	rė	si	me.	 
Ma	ny	čiau,	 kad	per	Eu	ro	pos	pro	fe	si	nio	 ren	gi	mo	 ir	mo	ky	mo	
ge	bė	ji	mų	sa	vai	tę rei	kė	tų	pa	brėž	ti	 pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	 tarp
tau	tiš	ku	mą.

„dvisesutėsperkalNelįNesueiNa“

Ar jau nuo liai, įgi ję pa grin di nį iš si la vi ni mą, ver žia si į pro fe
si nio mo ky mo įstai gas?

Iš	au	go	jau	nuo	lių,	įgi	ju	sių	vi	du	ri	nį	iš	si	la	vi	ni	mą	ir	pa	si	rin
ku	sių	pro	fe	si	nę	mo	kyk	lą,	skai	čius.	Tai	liu	di	ja,	kad	vai	kai	la	biau	
at	si	ren	ka,	 nuo	sek	liau	mąs	to.	Pir	ma	 įgy	ja	pro	fe	si	ją,	 o	 vė	liau	
sie	kia	aukš	to	jo	moks	lo.	Nė	ra	ge	rai,	kai	tai	vyks	ta	at	virkš	čiai.	Vis	
dėl	to	dau	gė	ja	at	ve	jų,	kai	į	pro	fe	si	nes	mo	kyk	las	at	ei	na	aukš	tą	jį	
iš	si	la	vi	ni	mą	įgi	ję	jau	ni	žmo	nės.	Prieš	še	še	rius	me	tus	jų	tu	rė
jo	me	gal	apie	300,	da	bar	–	apie	2,7	tūkst.	Tai	per	ša	dvi	iš	va	das.	
Vie	na	ver	tus,	da	lis	jau	nų	žmo	nių	kei	čia	sa	vo	spren	di	mus	ar	ba	
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juos	pri	ima,	kai	su	si	du	ria	su	re	a	lia	dar	bo	rin	ka.	Tai	–	ak	me	nu	kas	
į	pro	fe	si	nio	orien	ta	vi	mo	ir	kar	je	ros	pla	na	vi	mo	sis	te	mą.	An	tra	
ver	tus,	to	kie	bu	vo	tė	vų	lū	kes	čiai	–	vai	kai	ne	re	tai	tam	pa	tė	vų	lū
kes	čių	įkai	tais.	Ir	tik	vė	liau	jau	nuo	liai	spren	di	mus	pri	ima	pa	tys.	
Vals	ty	bei	to	kia	ten	den	ci	ja	per	ne	lyg	bran	giai	kai	nuo	ja.	Jau	nuo
lių,	įgi	ju	sių	pa	grin	di	nį	iš	si	la	vi	ni	mą,	tai	yra	bai	gu	sių	10	kla	sių,	ir	
pa	si	rin	ku	sių	pro	fe	si	nį	mo	ky	mą,	skai	čius	šiek	tiek	ma	žė	ja.	Šis	
pro	ce	sas	pro	por	cin	gas	ma	žė	jančiam	vai	kų	skaičiui	ben	dro	jo	ug
dy	mo	įstai	go	se.	Yra	dau	gy	bė	įvai	rių	ap	lin	ky	bių,	le	mian	čių	to	kią	
si	tu	a	ci	ją.	Pa	dė	tį	ga	lė	tų	keis	ti	tam	tik	ras	spren	di	mas:	vie	to	vė	se,	
kur	vie	na	gre	ta	ki	tos	vei	kia	dvi	ug	dy	mo	 įstai	gos	–	pro	fe	si	nio	
mo	ky	mo	ir	ben	dro	jo	ug	dy	mo,	be	je,	abi	ne	pa	kan	ka	mai	su	kom
plek	tuo	tos,	ta	čiau	ka	žin	ko	dėl	„per	kal	ne	lį	ne	su	ei	na“.	Pra	var	tu	
bū	tų	joms	su	si	lie	ti.	Čia	ga	lė	tu	me	tu	rė	ti	vie	ną	įstai	gą,	ku	ri	teik	tų	
ko	ky	biš	ką	ben	drą	jį	ug	dy	mą	ir	stip	rų	pro	fe	si	nį	ren	gi	mą.	Ne	bū	ti
nai	vi	si	vai	kai	tu	rė	tų	da	ly	vau	ti	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	pro	gra	mo	se.	
Tai,	ma	tyt,	at	ei	ties	klau	si	mas...

Ar ga lė tu mė te tvir tin ti, kad pa meist rys tės idė ja jau pri gi
ju si Lie tu vo je?

Grei	čiau	 teig	čiau,	 kad	pa	meist	rys	tė	pra	de	da	ma	plė	to	ti	
Lie	tu	vo	je.	Reikš	min	gas	pra	na	šu	mas:	su	pa	meist	riais	su	da	ro
mos	dvi	su	tar	tys	–	mo	ky	mo	si	ir	dar	bo,	pa	gal	pas	ta	rą	ją	jiems	
mo	ka	mas	at	ly	gi	ni	mas.	Jau	 tu	ri	me	apie	1,5	 tūkst.	bai	gu	sių	jų	
mo	ky	mus	to	kia	for	ma.	Pa	meist	rys	tė	–	ge	ras	spren	di	mas,	kai	
žmo	nės	kei	čia	dar	bi	nės	veik	los	kryp	tį.	Kai	as	muo	tu	ri	pui	kias	
ben	drą	sias	kom	pe	ten	ci	jas	ir	kei	čia	veik	los	kryp	tį,	tai	grei	čiau	sia	
ir	veiks	min	giau	sia	mo	ky	mo	si	for	ma.	An	tra	ver	tus,	pa	meist	rys
tė	la	bai	tin	ka	spren	džiant	as	me	nų,	pa	ti	rian	čių	so	cia	li	nę	at	skir	tį	
ir	dir	ban	čių	ne	kva	li	fi	kuo	tus	dar	bus	pa	gal	su	tar	tis,	pro	ble	mas.	
Lie	tu	vo	je	da	bar	tu	ri	me	apie	5	tūkst.	žmo	nių,	ku	rie	gy	ve	na	lyg	
už	bur	ta	me	ra	te.	Šie	as	me	nys	ne	tu	ri	vi	du	ri	nio	iš	si	la	vi	ni	mo,	dir	ba	
ne	kva	li	fi	kuo	tus	dar	bus	ir	yra	la	biau	siai	pa	žei	džia	mi.	Pa	reng	tos	
spe	cia	lios	prie	mo	nės,	ku	rio	mis	sie	kia	ma	per	pa	meist	rys	tės	
mo	ky	mo	for	mą	„iš	trauk	ti“	tuos	žmo	nes	iš	už	bur	to	ra	to,	kad	jie	
įgy	tų	dau	giau	ben	drų	jų	ge	bė	ji	mų,	kad	keis	tų	veik	los	kryp	tį	 iš	
ne	kva	li	fi	kuo	tos,	la	biau	siai	pa	žei	džia	mos	į	ki	tą	–	aukš	tes	nį	–	lyg
me	nį.	Dar	svar	bu	pa	ste	bė	ti	vai	kus	iš	so	cia	liai	ne	pa	lan	kių	šei	mų	
ar	ne	pri	tam	pan	čius,	tar	ki	me,	pir	mi	nio	pro	fe	si	nio	ren	gi	mo	mo
kyk	lo	je.	Tu	ri	me	to	kių	pa	vyz	džių.	Su	si	du	ria	me	su	vai	kais,	ku	riuos	
api	bū	di	na	me	žo	džiu	„ki	toks“	ar	pan.	To	kiais	at	ve	jais	pa	meist	rys
tė,	kaip	ro	do	pir	mo	sios	pa	tir	tys,	yra	la	bai	veiks	min	ga.	Sy	kiais	
as	muo,	re	gis,	 iš	kri	tęs	iš	ug	dy	mo	sis	te	mos	ir	„pa	pra	kai	ta	vęs“	
jam	pa	trauk	lio	je	pa	meist	rio	dar	bo	vie	to	je,	vė	liau	da	ro	pro	fe
si	nę	kar	je	rą.	Pa	meist	rys	tė	pa	lan	ki	 la	biau	 in	di	vi	du	a	li	zuo	tiems	
spren	di	mams.	Nors	ji	yra	šiek	tiek	bran	ges	nė	mo	ky	mo	si	for	ma,	
darb	da	viams	ir	vi	suo	me	nei	tai	la	biau	siai	at	si	per	kan	tis	pro	jek	tas.	
Toks	spe	cia	lis	tas	tu	ri	ge	res	nį	ben	drų	jų	kom	pe	ten	ci	jų	rin	ki	nį	ir	
jo	at	ei	ties	ga	li	my	bės	yra	ge	res	nės	net	kei	čian	tis	dar	bo	rin	kai.	
Su	pran	ta	ma,	yra	ir	sun	kiau	spren	džia	mų	da	ly	kų,	su	si	ju	sių	su	
pa	meist	rys	tės	mo	ky	mo	for	ma.	Pa	vyz	džiui,	ver	slo	men	ta	li	te	to	
klau	si	mas.	Va	ka	rų	ša	ly	se	ver	slas	yra	la	biau	so	cia	liai	at	sa	kin
gas,	jaut	rus,	in	ves	tuo	ja	į	pa	meist	rys	tės	mo	ky	mą.	Daž	na	mū	sų	
ver	slo	lo	gi	ka,	de	ja,	yra	to	kia:	„Pa	žer	ki	te	pi	ni	gų,	mes	pa	si	reng
si	me,	ko	mums	rei	kia,	ar	ba	duo	ki	te	jau	pa	reng	tą	spe	cia	lis	tą,	
nes	mo	ka	me	mo	kes	čius.“	So	cia	liai	at	sa	kin	go	ir	jaut	raus	ver	slo	
tu	ri	me	pa	ly	gin	ti	ma	žai...

NorimeBūtimatomi

Kaip vyks ta pa si ren gi mas Eu ro pos pro fe si nio meist riš ku mo 
„Eu roS kills 2016“ kon kur sui?

„Eu	roS	kills“	kon	kur	sui	ren	gia	mės	na	cio	na	li	niu	lyg	me	niu.	
Vy	ko	at	ran	kos	var	žy	bos.	Da	ly	vaus	pen	kios	mū	sų	ko	man	dos:	
kir	pė	jų,	 fo	ris	tų,	 au	to	me	cha	ni	kų,	me	chat	ro	ni	kų	 ir	 vi	rė	jų.	 Jau	
tu	ri	me	vie	ną	pri	zi	nin	ką	 iš	anks	tes	nių	var	žy	bų.	Vil	niaus	au	to
me	cha	ni	kos	ir	ver	slo	mo	kyk	los	ab	sol	ven	tas	Vi ta li jus Ka be lis 
už	ėmė	ant	rą	ją	vie	tą	„Eu	roS	kills	2010“	kon	kur	se	 ir	šiuo	me	tu	
dir	ba	 au	to	me	cha	ni	kų	mo	kyk	lo	je	 pro	fe	si	jos	mo	ky	to	ju,	 yra	
„Eu	roS	kills“	 tarp	tau	ti	nės	 or	ga	ni	za	ci	jos	 ver	ti	ni	mo	ko	mi	si	jos	
na	rys.	Jis	ypač	ge	ras	pro	fe	si	jos	mo	ky	to	jas.	Šiam	„Eu	roS	kills“	
kon	kur	sui	vi	si	da	ly	viai	ren	gė	si	la	bai	at	sa	kin	gai,	itin	su	stip	rė	jo	
ben	dra	dar	bia	vi	mas	su	ver	slo	part	ne	riais.	Kei	čia	si,	ne	pa	neig	si,	
ver	sli	nin	kų	po	žiū	ris	į	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	įstai	gas.	Pa	ma	žu	su
vo	kia	ma,	jei	gu	mes	tu	rė	si	me	ge	rai	pa	reng	tus	spe	cia	lis	tus,	jie	
tu	rės	ge	rai	pa	reng	tus	dar	buo	to	jus.	„Eu	roS	kills“	kon	kur	se	į	vie	ną	
vie	tą	su	si	ren	ka	ge	riau	si	bū	si	mie	ji	pro	fe	sio	na	lai,	ku	rie	var	žo	si,	
tai	ky	da	mi	įvai	rią	nau	jau	sią	įran	gą,	tech	no	lo	gi	jas,	kū	ry	bin	gu	mą,	
pro	fe	si	nės	sri	ties	 ži	nias	 ir	 įgū	džius.	Ma	to	me,	kaip	 ver	ti	na	mi	
mū	sų	ge	riau	si	vai	kai	ki	tų	ša	lių	ge	riau	sių	vai	kų	kon	teks	te.	Pa
si	tik	ri	na	me	sa	vo	pro	fe	si	nio	ren	gi	mo	ko	ky	bės	lyg	me	nis.	No	ri	me	
bū	ti	la	biau	ma	to	mi.	Šiuo	ren	gi	niu	ir	baig	sis	pro	fe	si	nių	ge	bė	ji	mų	
sa	vai	tė	„At	rask	sa	vo	ta	len	tą“.

Ko kios pa tir ties įgy ja ma šia me kon kur se? Gal at skleis tu
mė te sil pnes nes vie tas, ku rias tu rė tu me keis ti?

Kon	kur	suo	se	mes	la	biau	siai	pa	ste	bi	mi,	ver	ti	na	mi.	Jei	gu	
ge	rai	se	ka	si,	esa	me	dar	labiau	ma	to	mi.	Tu	ri	me	puikių	pa	vyz	džių,	
ku	rie	pa	tvir	ti	na	mū	sų	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	ko	ky	bę.	Kai	ly	giuo
jie	si	 į	ge	riau	siuo	sius	 ir	ma	tai,	kaip	 jie	da	ro	ar	ga	mi	na,	no	ri	si	
sek	ti	tuo	pa	vyz	džiu.	Tu	ri	me	itin	stip	rius	Vi	sa	gi	no	tech	no	lo	gi	jos	
ir	ver	slo	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	cen	tro	me	chat	ro	ni	kus.	Iš	tik	rų	jų	
fi	zi	ka,	ma	te	ma	ti	ka,	ro	bo	ti	ka,	su	jung	ti	į	vie	ną	vie	tą,	lei	džia	at	lik	ti	
ne	įti	kė	ti	nas	kū	ry	bi	nes	už	duo	tis.	Daž	nai	 lie	ka	me	ties	pri	zi	nin
kų	ri	ba.	Ki	tas	klau	si	mas	–	mū	sų	da	ly	va	vi	mo	lyg	muo.	Tu	ri	me	
ma	žiau	sią	ko	man	dą	„Eu	roS	kills“ kon	kur	se.	Liūd	na.	Ki	tų	ša	lių	
ko	man	dos	yra	ge	ro	kai	di	des	nės.	Tai	–	fi	nan	si	nis	klau	si	mas.	Sie
kia	me	plės	tis	ir	pla	nuo	ja	me	kur	ti	„Skills	Lie	tu	va“ or	ga	ni	za	ci	ją. 
Daug	apie	 tai	kal	bė	jo	me	su	ne	se	niai	Lie	tu	vo	je	ap	si	lan	kiu	siu	
„Eu	roS	kills“	or	ga	ni	za	ci	jos	ge	ne	ra	li	niu	sek	re	to	riu	mi.	Šią	idė	ją	bus	
ga	li	ma	pra	dė	ti	įgy	ven	din	ti,	kai	at	si	ras	„Eu	roS	kills“ rei	ka	la	vi	mus	
ati	tin	kan	čių	ak	re	di	tuo	tų	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	įstai	gų.	Pro	fe	si	nio	
mo	ky	mo	ma	to	mu	mui,	po	pu	lia	ru	mui	 tai	 tu	rės	di	de	lės	 įta	kos.	
„Stu	di	jų“	pa	ro	do	je	pro	fe	si	niam	mo	ky	mui	bu	vo	skir	ta	vi	sa	sa	lė.	
Dve	jus	me	tus	ren	gė	me	meist	riš	ku	mo	kon	kur	sus.	Var	žo	si	vai
kai,	bet	vi	si	ki	ti	ga	li	ste	bė	ti,	kaip	vyks	ta	pro	ce	sas.	Puo	se	lė	ja	me	
idė	ją	meist	riš	ku	mo	kon	kur	sus	su	reng	ti	 pre	ky	bos	cen	truo	se,	
pa	vyz	džiui,	ply	te	lių	kli	ja	vi	mo	kon	kur	są	ten,	kur	jo	mis	pre	kiau
ja	ma.	 Žmo	nės,	 at	ėję	 į	 to	kį	 cen	trą,	 pa	ma	tys,	 ką	 vai	kai	 ge	ba	
da	ry	ti	ir	kur	ti,	ko	kios	prie	mo	nės	nau	do	ja	mos	ir	t.	t.	Ma	no	me,	
kad	 tu	rė	si	me	vie	tos	kon	kur	sus,	na	cio	na	li	nius	kon	kur	sus	 ir	 į	
tarp	tau	ti	nius	ren	gi	nius	vyk	si	me	su	di	des	nė	mis	ko	man	do	mis...

Dė kui už po kal bį.
JuozasŽINELIS

Atkelta iš 5 p. 
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Bai	gian	tis	ru	de	niui	ir	žie	mai	bel	džian	tis	į	mo	kyk	lų	du	ris,	
švie	ti	mo	ben	druo	me	nei	 –	 sa	vi	val	dy	bių	švie	ti	mo	sky	rių	 spe
cia	lis	tams,	mo	kyk	lų	ad	mi	nist	ra	ci	jai,	mo	ky	to	jams,	mo	ki	niams	
ir	jų	tė	ve	liams	–	ne	bus	ka	da	nuo	bo	džiau	ti	ir	pa	si	duo	ti	žie	mos	
snau	du	lio	vi	lio	nėms,	nes	lap	kri	čio	25–26	d.	vyks	pa	ro	da	„Mo
kyk	la	2016“.	Di	džiau	sia	me	kas	me	ti	nia	me	ren	gi	ny	je	lan	ky	to	jus	
kvie	si	me	klaus	ti,	dis	ku	tuo	ti,	mąs	ty	ti	apie	sa	vo	ge	rą	mo	kyk	lą,	
ge	rą	mo	kyk	lą	sau	ir	mums	vi	siems.	Daug	dė	me	sio	skir	si	me	
pa	grin	di	nę	pa	ro	dos	 te	mą	–	ge	ra	mo	kyk	la	–	pa	pil	dan	čiai	 as
me	ny	bės	ūg	ties,	po	li	lo	go	kul	tū	ros	ir	part	nerystės,	ty	ri	nė	ji	mo	ir	
kū	ry	bos,	mo	kyk	los	iden	ti	te	to	ir	įvai	ro	vės	te	ma	ti	kai.

Lap	kri	čio	25	d.	 švie	ti	mo	eks	per	tai	 ir	prak	ti	kai	 rink	sis	 į	
fo	ru	mą	„Ge	ra	mo	kyk	la“	da	ly	tis	įžval	go	mis,	kaip	įgy	ven	din	ti	Ge
ros	mo	kyk	los	kon	cep	ci	jo	je	brė	žia	mas	gai	res	mo	kyk	loms,	kad	
Lie	tu	vos	Res	pub	li	kos	švie	ti	mo	 ir	moks	lo	mi	nis	te	ri	jos	 (ŠMM)	
pa	tvir	tin	ta	me	do	ku	men	te	ke	lia	mos	idė	jos	bū	tų	įgy	ven	di	na	mos	
prak	ti	ko	je,	o	ne	gu	lė	tų	stal	čiuo	se.	Per	as	me	ny	bės	ūg	ties	te	mai	
skir	tą	fo	ru	mo	da	lį	Pau	lius	God	va	das	kal	bės	apie	tai,	kad	ug	dant	
kom	pe	ten	ci	jas	ypač	svar	bu	dirb	ti	su	vi	di	ne	žmo	nių	pa	reng	ti	mi	–	
įpro	čiais,	įsi	ti	ki	ni	mais,	nuo	sta	to	mis.	Auš	ra	Kaz	laus	kie	nė	pa	teiks	
įžval	gas,	ko	kį	 po	vei	kį	mo	ky	mo(si)	 pa	sie	ki	mams	 ir	 pa	žan	gai	
da	ro	as	me	ny	bės	bran	da	ir	ko	dėl	svar	bu	ver	tin	ti	as	me	ny	bės	ūg	tį.	
Mo	kyk	los	iden	ti	te	tui	ir	įvai	ro	vei	skir	to	je	fo	ru	mo	da	ly	je	su	tik	si	me	
dvi	as	me	ny	bes	–	Nu	no	Man	tą	ir	Ar	mi	ną	Va	ra	nauską.	Sve	čias	iš	
Por	tu	ga	li	jos	N.	Man	tas	pro	vo	kuos	au	di	to	ri	ją,	kal	bės	apie	iš	šū
kius,	ban	dant	sa	vo	mo	kyk	los	kla	sė	se	at	ver	ti	juo	dą	sias	dė	žes	ir	
keis	tis.	A.	Va	ra	na	uskas	to	liau	plė	tos	sa	ve	ku	rian	čios	mo	kyk	los	
te	mą	 ir	 kels	ak	tu	a	lius	klau	si	mus	Lie	tu	vos	mo	kyk	loms	apie	
jų	 pa	si	ren	gi	mą,	 ga	li	my	bes	pri	si	im	ti	 at	sa	ko	my	bę	 „iš	ran	dant	
sa	ve“.	 Tre	čio	ji	 fo	ru	mo	 „Ge	ra	mo	kyk	la“	 da	lis	 su	burs	švie	ti	mo	
prak	ti	kus	 ir	 eks	per	tus	–	Vai	dą	Ba	cį,	 dr.	Au	ri	mą	M.	 Juo	zai	tį,	
Da	rių	Rat	ke	vi	čių	ir	Rim	vy	dą	Zails	ką	–	į	dis	ku	si	ją	apie	švie	ti	mo	

įparodą„mokykla2016“–
apmąstytišvietimąirpasisemtinaujųidėjų

ben	druo	me	nės	po	li	lo	gą.	Jie	da	ly	sis	sa	vo	nuo	mo	ne,	ar	tu	ri	me	
po	li	lo	go	kul	tū	rą	ir	kas	mums	truk	do	pa	si	ti	kė	ti	vie	niems	ki	tais,	
kad	tik	rai	su	si	kal	bė	tu	me.

Lap	kri	čio	26	d.	ap	mąs	ty	mų	apie	švie	ti	mą	ne	trūks	ir	tri
juo	se	 in	te	lek	tu	a	lių	pa	šne	ke	sių	 „Au	gin	ki	me	kū	rė	jus	Lie	tu	vai“	
cik	lo	 ren	gi	niuo	se.	Li	te	ra	tū	ros	kri	ti	ko	doc.	 dr.	Kęs	tu	čio	Ur	bos	
ve	da	mo	je	dis	ku	si	jo	je	„Iš	kla	sės	–	į	bib	lio	te	ką	–	ir	at	gal!“	ra	šy
to	jos	Re	na	ta	Še	re	ly	tė,	Unė	Kau	nai	tė	ir	ki	tos	ren	gi	nio	vieš	nios	
da	ly	sis	min	ti	mis	li	te	ra	tū	ros	ug	dy	mui	svar	biais	klau	si	mais.	Ar	
li	te	ra	tū	ros	pa	mo	kos	ug	do	kū	ry	bin	gą	skai	ty	to	ją?	Ko	kios	kny	gos	
da	ro	itin	stip	rų	po	vei	kį	šiuo	lai	ki	niams	mo	ki	niams?	Ar	li	te	ra	tū	ros	
vaid	muo	mo	ki	nio	pa	sau	ly	je	mąž	ta?

Per	ant	rą	jį	šio	cik	lo	ren	gi	nį	„Griau	ti(s)	moks	lo	dram	blio	
kau	lo	bokš	tą“	apie	moks	lo	reikš	mę,	jo	pres	ti	žo	būk	lę,	san	ty	kį	
su	vi	suo	me	ne	ir	bū	dus,	kaip	moks	lą	su	ar	tin	ti	su	mo	kyk	la,	ben
druo	me	ne,	kal	bės	Sau	lius	La	pie	nis,	dr.	Ro	lan	das	Mas	ko	liū	nas	ir	
dr.	Ra	mū	nas	Skau	džius.	Tre	čio	ji	in	te	lek	tu	a	lių	pa	šne	ke	sių	„Au
gin	ki	me	kū	rė	jus	Lie	tu	vai“	cik	lo	da	lis	„Tap	ti	mo	kyk	los	ar	chi	tek
tu	–	pan	ku“	skir	ta	ug	dy	mo(si)	erd	vių	kai	tos	ir	mo	kyk	lų,	ver	slo,	
kul	tū	ros	 ir	ki	tų	 ins	ti	tu	ci	jų	san	ty	kio	 jas	ku	riant	pro	ble	ma	ti	kai.	
Ren	gi	nio	da	ly	viai	–	dr.	Ed	ga	ras	Leich	te	ris,	Gied	rius	Ka	va	liaus	kas	
ir	Ne	ri	jus	Bui	vy	das	–	kal	bės	apie	šiuo	lai	ki	nei	Lie	tu	vai	rei	ka	lin	gas	
kom	pe	ten	ci	jas	ir	po	žiū	rio	į	tra	di	ci	nes	ug	dy	mo(si)	erd	ves	kai	tos	
po	rei	kį	bei	erd	vių	al	ter	na	ty	vas.

Abi	pa	ro	dos	die	nas	lan	ky	to	jus	kvie	si	me	už	suk	ti	ir	į	„Mo
ky	to	jų	kam	ba	rį“	–	ne	for	ma	lią,	idė	jų	apy	ta	kai	skir	tą	erd	vę,	ku
rio	je	šiais	me	tais	mo	ky	to	jai	ga	lės	dis	ku	tuo	ti	su	ŠMM	at	sto	vais,	
iš	girs	ti	at	sa	ky	mus	 į	rū	pi	mus	klau	si	mus.	Kaip	reng	ti	bran	dos	
dar	bą?	Kaip	ste	bė	ti	mo	ki	nio	in	di	vi	du	a	lią	pa	žan	gą?	Kaip	ge	rin	ti	
STE	AM	da	ly	kų	pa	mo	kų	ko	ky	bę?

Vi	si	be	si	do	min	tie	ji	ino	va	ty	viais	spren	di	mais	mo	kyk	loms,	
ug	dy	mo	pro	ce	sui	tu	rės	iš	ko	pa	si	sem	ti	idė	jų.	Šiais	me	tais	pa	ro
do	je	da	ly	vaus	per	100	įmo	nių	ir	švie	ti	mo	įstai	gų.	Jos	pri	sta	tys	

įvai	rias	ug	dy	mo(si)	prie	mo	nes,	įran	gą,	nau	ją
sias	tech	no	lo	gi	jas,	 for	ma	lio	jo	 ir	ne	for	ma	lio	jo	
švie	ti	mo	pro	gra	mas,	pa	slau	gas	mo	kyk	loms,	
mo	ky	to	jams	ir	mo	ki	niams.

Siū	ly	da	mi	ren	gi	nius	no	ri	me,	jog	švie	ti	mo	
ben	druo	me	nės	na	riai	pa	ža	din	tų	sa	vo	min	tis	ir	
ga	lias,	megz	tų	ry	šius	tam,	kad	ga	lė	tų	im	tis	kū
ry	biš	kų	ir	ne	ti	kė	tų	ini	cia	ty	vų	sa	vo	mo	kyk	lo	se.	
Drą	siai	kur	tų	ge	ras	mo	kyk	las.	

Vi	sa	in	for	ma	ci	ja	apie	pa	ro	dą	–	
www.pa ro da mo kyk la.lt.
Pa	ro	dą	or	ga	ni	zuo	ja	LR	švie	ti	mo	 ir	moks	lo	mi
nis	te	ri	ja,	Ug	dy	mo	plė	to	tės	cen	tras	ir	„Li	tex	po“.

Organizatoriųinf.



8

praeitisirdaBartis

Trum pai pa pa sa ko ki te apie mo kyk los pra ei tį...
R. A.	Mo	kyk	lą	1991	m.	įstei	gė	Švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nis

te	ri	ja	 (ŠMM).	Ta	da	 rei	kė	jo	su	da	ry	ti	 vai	kams	są	ly	gas	mo	ky	tis	
vals	ty	bi	ne	kal	ba,	nes	iki	tol	šia	me	kraš	te	lie	tu	viš	kos	mo	kyk	los	
ne	bu	vo.	Ji	įsteig	ta	bu	vu	sios	ne	pil	na	me	čių	ko	lo	ni	jos	pa	tal	po	se	ir	
pra	dė	jo	gy	vuo	ti	su	118	mo	ki	nių.	1997	m.	ŠMM	pa	ti	kė	jo	mo	kyk	lą	
Vil	niaus	ap	skri	ties	vir	ši	nin	ko	ad	mi	nist	ra	ci	jai.	Kai	bu	vo	pa	nai	kin
tos	ap	skri	tys,	vėl	grį	žo	me	į	ŠMM	pri	klau	so	my	bę.	2009	m.	ak	re
di	ta	vo	me	vi	du	ri	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mą,	ta	po	me	gim	na	zi	ja,	prieš	
tre	jus	me	tus	at	lik	tas	iš	orės	au	di	tas.	Džiau	gia	mės,	kad	ver	tin	to	jai	
pa	ste	bė	jo	mū	sų	iš	skir	ti	nu	mą	ir	ga	vo	me	stip	rų	ro	dik	lį	už	to	le
ran	ci	ją	vi	soms	kul	tū	roms.	Ne	tu	ri	me	pro	ble	mų	dėl	to,	kad	mū	sų	
įstai	go	je	mo	ko	si	įvai	rių	tau	ty	bių	vai	kai,	gy	ve	na	me	drau	giš	kai.

...ir šian die ną.
R. A.	Šie	met	tu	ri	me	be	veik	500	mo	ki	nių.	Džiau	gia	mės,	

kad	 vai	kai	 ren	ka	si	mū	sų	 gim	na	zi	ją,	 iš	 ap	lin	ki	nių	mo	kyk	lų	
(Juod	ši	liuo	se	 yra	 len	kiš	ka,	 už	 ki	lo	met	ro	 –	 ru	siš	ka)	 esa	me	
di	džiau	sia.	 Tik	 30	proc.	 be	si	mo	kan	čių	jų	 yra	 lie	tu	viai:	 įstai	gą	
lan	ko	bal	ta	ru	siai,	len	kai,	ru	sai,	tu	ri	me	ro	mų	tau	ty	bės	mo	ki	nių.	
Sten	gia	mės	da	ly	vau	ti	vi	suo	se	pro	jek	tuo	se,	pvz.,	OL	WEUS	var	do	
mo	kyk	la	(šia	me	pa	ty	čių	pre	ven	ci	jos	pro	jek	te	da	ly	vau	ja	me	jau	
ne	pir	mą	kar	tą),	 pri	klau	so	me	gam	tos	moks	lų,	 tech	no	lo	gi	jų,	
in	ži	ne	ri	jos,	me	nų	 ir	ma	te	ma	ti	kos	(angl.	Scien	ce,	Tech	no	lo	gy,	
En	gi	ne	e	ring,	Arts,	Mat	he	ma	tics	–	STE	AM)	ug	dy	mą	plė	to	jan	čių	
mo	kyk	lų	tin	klui.

Pro	ble	mų	dėl	pa	ty	čių	ne	tu	ri	me.	Mū	sų	 įstai	go	je,	kaip	 ir	
vi	so	je	Lie	tu	vo	je,	di	džiau	sia	pro	ble	ma	yra	lan	ko	mu	mas.	Tu	ri	me	
sun	ku	mų	su	ro	mų	tau	ty	bės	vai	kais...

lietuviškumo
salelė
VilniausrajoneesantiJuodšilių„Šilo“
gimnazija,šiemetšvenčianti25-metį,
turiypatingąmisiją–daugiakultūriame
Vilniauskrašteskleistilietuviškumą.Šiuo
metučiaveikiadviikimokykliniougdymo
grupės,mokosi1–12klasiųmokiniai,
gimnazijaipriklausoVaidotųikimokyklinio
ugdymoskyrius.Vaikštomepomokyklą,
išsidėsčiusiąkeliuosepastatuose,ir
etnografinįįstaigosmuziejų,apiemokyklos
džiaugsmusbeirūpesčiuskalbamėssu
di rek to re Ra sa Agin tie ne (R. A.) ir 
jos pa va duo to ja ug dy mui Jur gi ta 
Mackevičiūte (J. M.).

J. M.	Džiau	gia	mės,	kad	jie	ap	skri	tai	at	ei	na.	Ži	nant	romų	
kul	tū	rą	ir	tra	di	ci	jas,	ku	rios	jiems	už	vis	ką	svar	biau	sios...	Ro	mai	
la	bai	anks	ti	pra	de	da	kur	ti	šei	mas,	jau	14–15	me	tų,	10	kla	sė	je,	
o	su	si	tuo	kę	ne	be	lan	ko	mo	kyk	los.

R. A.	Va	sa	rą	mū	sų	de	šim	to	kė	iš	te	kė	jo	už	de	vin	to	ko.	Jis	
ga	li	to	liau	lan	ky	ti	mo	kyk	lą,	o	ji	ne	be.

J. M.	Su	pran	ta	me	šiuos	da	ly	kus,	bet	ne	ga	li	me	pri	vers	ti	
mąs	ty	ti	ki	taip.	Nu	va	žiuo	ja	me	pas	juos,	kal	ba	mės	–	pri	ža	da,	kad	
lan	kys,	bet	 į	mo	kyk	lą	at	ei	na	re	tai.	Čia	di	džiau	sia	mū	sų	bė	da,	
ku	rios	pa	keis	ti	ne	la	bai	ga	li	me.

lietuviųkalBairNetik

Kaip pa de da te ne lie tu viams mo ky tis lie tu vių kal bos? Gal 
ski ria mos pa pil do mos pa mo kos, už duo tys?

J. M. Ke	liems	pra	di	nu	kams,	 ku	riems	 sun	kiai	 se	ka	si	
mo	ky	tis	 lie	tu	vių	kal	bos,	 sky	rė	me	 in	di	vi	du	a	lias	kon	sul	ta	ci	jas.	
Vyks	ta	gru	pi	nės	kon	sul	ta	ci	jos,	per	nai	mo	ki	niai	bu	vo	skirs	to
mi	į	po	gru	pius.	Lie	tu	vių	kal	bos	mo	ky	to	jos	pa	si	tel	kia	įdo	mias	
už	duo	tis,	pvz.,	 su	kur	ti	 laiš	ką	 ra	šy	to	jui	 ar	ba	 re	kla	mą.	Jei	per	
per	trau	ką	iš	girs	ta	me,	kad	vai	kai	kal	ba	si	ru	siš	kai,	pa	pra	šo	me	
šne	kė	ti	vals	ty	bi	ne	kal	ba,	nes	čia	lie	tu	viš	ka	mo	kyk	la.	Jie	ge	ra
no	riš	kai	pa	si	tai	so,	at	si	pra	šo.

R. A. Džiau	gia	mės,	kad	vai	kai,	ku	rie	at	ei	na	la	bai	sil	pnai	
kal	bė	da	mi	lie	tu	viš	kai,	iš	moks	ta	kal	bą	ir	ge	rai	iš	lai	ko	vals	ty	bi	nius	
bran	dos	eg	za	mi	nus.	Ki	tos	tau	ty	bės	mo	ki	niai	da	ly	vau	ja	lie	tu	vių	
kal	bos	kon	kur	suo	se,	juos	lai	mi.	Tuo	ir	gi	di	džiuo	ja	mės.	Nie	ka	da	
ne	iš	ryš	ki	na	me,	kad	čia	svar	biau	sia	tik	lie	tu	vių	kal	ba,	ger	bia	me	
ir	ki	tas,	bet	no	ri	me,	jog	mo	ki	niai	la	bai	ge	rai	iš	mok	tų	vals	ty	bi	nę	
kal	bą.	Tad	nuo	lat	pa	brė	žia	me,	kad	mo	kyk	los	ap	lin	ka	pa	de	da	
jos	mo	ky	tis.	Lie	tu	vių	kal	bą	ug	do	me	per	vi	sų	da	ly	kų	pa	mo	kas	
ir	ne	for	ma	lų	jį	švie	ti	mą.	Tu	ri	me	dra	mos	bū	re	lį,	itin	po	pu	lia	rūs	
yra	ke	ra	mi	kos	(ne	tel	pa	vi	si	no	rin	tys)	 ir	šau	lių	bū	re	liai.	Juo	se	
vai	kai	gau	na	ga	li	my	bę	at	si	skleis	ti.

J. M. Lie	tu	viš	ku	mą	 ir	 pi	lie	tiš	ku	mą	sten	gia	mės	ug	dy	ti	
per	ren	gi	nius:	ben	dra	dar	biau	ja	me	su	Juod	ši	lių	baž	ny	čios	ku
ni	gu	–	prieš	di	dži	ą	sias	šven	tes	ei	na	me	į	mi	šias,	įtrau	kia	me	vi	są	
ben	druo	me	nę	į	Ko	vo	11osios	šven	tę.	Tą	dien	po	mi	šių	ren	ka
mės	prie	baž	ny	čios	 ir	kar	tu	su	 len	kiš	kos,	 ru	siš	kos	mo	kyk	lų	
ben	druo	me	nė	mis	gie	da	me	tau	tiš	ką	gies	mę.	Vi	sa	da	su	si	ren	ka	
daug	žmo	nių,	da	ly	vau	ja	se	niū	nas.

Ben	drau	ja	me	su	so	cia	li	niais	part	ne	riais,	bio	lo	gi	jos	mo	ky
to	jas	vyk	do	daug	įvai	rių	veik	lų	drau	ge	su	gi	ri	nin	ki	ja:	so	di	na	me
de	lius,	še	ria	gy	vū	nus	ir	kt.	Esa	me	pa	si	ra	šę	ben	dra	dar	bia	vi	mo	
su	tar	tis	su	Lie	tu	vos	edu	ko	lo	gi	jos,	Vil	niaus	Ge	di	mi	no	tech	ni	kos	

Autorės nuotraukos
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uni	ver	si	te	tais,	 tech	no	lo	gi	jų	mo	ky	to	ja	ben	dra	dar	biau	ja	su	Vil
niaus	di	zai	no	ko	le	gi	ja.	Pla	nuo	da	mi	ug	do	mą	ją	veik	lą	nu	ma	to	me,	
kad	da	lis	pa	mo	kų	vyks	ki	to	je	ap	lin	ko	je.	Mū	sų	įstai	ga	įsi	kū	ru	si	
ge	ro	je	vie	to	je,	tad	ga	li	me	iš	ei	ti	į	kie	mą,	ap	lin	ka	pa	lan	ki	pa	sau
lio	pa	ži	ni	mo,	gam	tos,	bio	lo	gi	jos	pa	mo	koms.	 Ir	Vil	nius	ša	lia.	
Mo	ky	to	jai	daug	kur	va	žiuo	ja,	ne	į	eks	kur	si	jas,	o	ve	da	pa	mo	kas	
ki	to	je	ap	lin	ko	je	–	la	bo	ra	to	ri	jo	se,	uni	ver	si	te	tuo	se.	Sten	gia	mės	
vai	kams	kuo	dau	giau	pa	ro	dy	ti,	 kaž	kur	nu	vež	ti,	 su	pran	ta	me,	
kad	kai	ku	rie	nie	kur	ki	tur	to	ne	ga	li	gau	ti,	tė	vai	jiems	ne	pa	ro	dys,	
ne	tu	ri	tam	są	ly	gų.

R. A. Tu	ri	me	vie	nin	te	lį	Bal	ti	jos	ša	ly	se	kla	sės	pu	čia	mų	jų	
or	kest	rą,	tai	ko	me	olan	dų	pa	tir	tį.	Da	bar	jie	tre	čio	kai,	šią	veik	lą	
pra	dė	jo	me	per	nai	–	vi	si	kla	sės	mo	ki	niai,	ne	pri	klau	so	mai	nuo	jų	

ge	bė	ji	mų,	klau	sos,	mu	zi	ki	nio	pa	si	ruo	ši
mo,	gro	ja	pu	čia	mai	siais	in	stru	men

tais.	Džiau	gia	mės	 ir	 ste	bi	mės,	
kad	pa	žan	ga	tik	rai	di	de	lė	–	ne	
tik	mu	zi	ki	nio	iš	si	la	vi	ni	mo,	bet	
ir	ki	tų	da	ly	kų:	vai	kai	mo	ko	si	
su	si	kaup	ti,	su	telk	ti	dė	me	sį,	
pa	dė	ti	 drau	gui.	 Spe	cia	lių	jų	
po	rei	kių	 tu	rin	tys	mo	ki	niai	
no	riai	 už	si	i	ma	 šia	 veik	la,	
nie	kuo	neiš	si	ski	ria.

J. M. Moks	liš	kai	 įro	dy	ta,	
kad	 ir	ki	tiems	da	ly	kams	 (net	ma

te	ma	ti	niams)	mu	zi	ki	nis	la	vi	ni	mas	da	ro	
di	de	lę	 įta	ką.	Taip	pat	vai	kai	 la	bai	no	ri	pa	si	ro	dy	ti	per	šven	tes.	
Dar	vie	nas	svar	bus	da	ly	kas	–	di	de	lė	tė	vų	įtrauk	tis.	Jei	gu	vyks	ta	
su	si	rin	ki	mas,	su	si	ren	ka	vi	si	šios	kla	sės	tė	ve	liai	–	mo	kyk	lo	je	
tai	re	tas	at	ve	jis.	Kai	vai	kai	kaž	kur	kon	cer	tuo	ja,	mie	lai	pa	ly	di,	
pa	de	da	nu	si	neš	ti	in	stru	men	tus.

Ar ben dra dar biau ja te su ki to mis Vil niaus ra jo no mo kyk
lo mis?

R. A. Lie	tu	vių	kal	bos	mo	ky	to	jai	tris	mė	ne	sius	da	ly	va	vo	
il	ga	lai	kė	je	sta	žuo	tė	je,	kei	tė	si	su	len	kiš	kų	mo	kyk	lų	mo	ky	to	jais.
Tu	rė	jo	me	dvi	sta	žuo	tes:	bu	vo	at	vy	ku	sios	lie	tu	vių	kal	bos	mo
ky	to	jos	 iš	Vil	niaus	Jo	no	Pau	liaus	 II	pro	gim	na	zi	jos	 ir	Tur	ge	lių	
Po	vi	lo	Ksa	ve	ro	Bžos	tov	skio	vi	du	ri	nės	mo	kyk	los.	Vė	liau	ben
dra	dar	bia	vi	mas	tę	sė	si.

J. M. Mū	sų	gim	na	zi	jos	ir	Jo	no	Pau	liaus	II	pro	gim	na	zi	jos	
lie	tu	vių	kal	bos	mo	ky	to	jos	vyk	dė	pro	jek	tą	„Duo	nos	ke	lias“.	Tai	gi	
lie	tu	vy	bę	ne	ša	me	ir	į	ne	lie	tu	viš	kas	mo	kyk	las.	Lie	tu	vių	kal	bos	
mo	ky	to	jos	ir	mo	ki	niai	ben	dra	dar	bia	vo	su	Ma	ri	jam	po	lio	Mei	lės	
Luk	šie	nės	gim	na	zi	jos	bei	Tur	ge	lių	mo	kyk	los	auk	lė	ti	niais.	Jie	
be	veik	vi	sus	me	tus	va	ži	nė	jo	vie	ni	pas	ki	tus,	rin	ko	sa	vo	kraš	to	
is	to	ri	ją,	per	žiū	rė	jo	ar	chy	vus.

R. A. Pa	va	sa	rį	vy	ko	aš	tun	to	ji	me	no	šven	tė	„Vil	niaus	jo
va	rai“,	su	kvie	tu	si	vi	so	Vil	niaus	ra	jo	no	lie	tu	viš	kas	mo	kyk	las	(jų	
dau	giau	nei	dvi	de	šimt).	Tai	tra	di	ci	nis,	iš	mo	kyk	los	so	dų	žy	dė
ji	mo	šven	tės	iš	au	gęs	ren	gi	nys,	per	ku	rį	vai	kai	šo	ka,	dai	nuo	ja,	
mu	zi	kuo	ja.	Da	lis	jų	da	ly	vau	ja	ne	pir	mą	kar	tą,	to	dėl	vie	ni	ki	tus	
ga	na	ge	rai	pa	žįs	ta,	ben	drau	ja.

J. M. Sten	gia	mės	 į	mo	kyk	los	gy	ve	ni	mą	 įtrauk	ti	 tė	vus,	
drau	ge	pri	im	ti	 spren	di	mus.	Per	vi	suo	ti	nius	su	si	rin	ki	mus	or
ga	ni	zuo	ja	me	pa	skai	tas,	kvie	čia	me	lek	to	rius,	įsi	klau	so	me	į	jų	

no	rus.	Džiau	gia	mės,	kad	jei	gu	iš	ky	la	ko	kių	nesu	si	pra	ti	mų	ar	
klau	si	mų,	tėvai	at	ei	na	pas	di	rek	to	rę,	kal	ba	si,	iš	sa	ko	sa	vo	nuo
mo	nę,	ne	bi	jo	klaus	ti.	Mo	ky	to	jai	ir	tė	vai	vie	ni	ki	tus	pa	žįs	ta,	esa	me	
ne	di	de	lė	ben	druo	me	nė.	Pa	žįs	ta	me	kiek	vie	ną	vai	ką,	ži	no	me,	iš	
ko	kios	jis	šei	mos,	kar	tais	tai	la	bai	pa	de	da	–	ge	riau	su	pran	ta	me	
vai	ko	pro	ble	mas,	nė	vie	nas	ne	lie	ka	ne	pa	ste	bė	tas.

R. A. Dar	vie	nas	ren	gi	nys,	su	bu	rian	tis	esamus	ir	buvusius	
mo	ki	nius,	mo	ky	to	jus,	tė	vus,	–	ka	lė	di	nis	spek	tak	lis.	Vis	ką	nuo	
idė	jos	iki	iš	pil	dy	mo	ku	ria	pa	tys	mo	ki	niai,	aiš	ku,	jiems	pa	de	da	
mo	ky	to	jai.	Ta	da	į	sa	lę	ne	tel	pa	žmo	nės.	Ben	druo	me	nė	su	si	bu	ria,	
po	spek	tak	lio	ben	drau	ja,	da	li	ja	si	įspū	džiais.	

Į	mo	kyk	lą	at	ei	na	dirb	ti	bu	vę	mo	ki	niai	–	bio	lo	gi	jos,	pra
di	nių	kla	sių	mo	ky	to	jos,	 svei	ka	tos	prie	žiū	ros	spe	cia	lis	tė,	 bib
lio	te	ki	nin	kė.

ateitis

Kaip mi ni te mo kyk los ju bi lie jų?
R. A. Tą	da	ro	me	vi	sus	me	tus.	Vie	nas	iš	dar	bų	bu	vo	ati	da

ry	ti	et	no	gra	fi	nį	mu	zie	jų	–	tą	jau	pa	da	rė	me,	at	so	din	ti	mo	kyk	los	
so	dą.	Jau	pa	so	di	no	me	10	obe	lų,	pla	nuo	ja	me,	kad	 jų	bus	25.	 
Ke	ti	na	me	bu	vu	sius	auk	lė	ti	nius,	 ypač	 tuos,	 ku	rių	 kar	je	ra	 ar	
gy	ve	ni	mas	 su	si	klos	tė	 sėk	min	gai,	 pa	kvies	ti	 pa	si	kal	bė	ti	 su	
da	bar	ti	niais	mo	ki	niais,	da	ly	vau	ti	ben	dro	se	spor	to	var	žy	bo	se.

J. M. Ti	ki	me,	kad	mo	kyk	los	mu	zie	jų	iš	nau	do	si	me	mo	ki	nių	
ug	dy	mui.	Tai	ga	lės	bū	ti	vie	na	iš	vie	tų	reng	ti	pa	mo	kas	ki	to	je	ap	lin
ko	je,	pa	dės	iš	kar	tos	į	kar	tą	per	duo	ti	ver	ty	bes,	pa	žin	ti	sa	vo	kraš
tą.	Ja	me	eks	po	nuo	ja	mi	se	no	vi	niai	ra	kan	dai,	ly	gin	tu	vai,	ver	pi	mo	 
ra	te	liai,	sviest	mu	šės,	ga	li	ma	ap	žiū	rė	ti	pi	ni	gų,	laik	ro	džių,	se	nų	
lei	di	nių	ekspozicijas,	pa	sklai	dy	ti	mo	kyk	los	met	raš	čio	to	mus.

Mo kyk la re no vuo ta, at si nau ji no, iš gra žė jo. Ko kius po ky čius, 
nau jo ves pla nuo ja te at ei ty je?

J. M. At	si	žvel	gia	me	į	mo	ki	nių	po	rei	kius.	Kai	jiems	trū	ko	
po	il	sio	erd	vių,	pri	ta	rus	gim	na	zi	jos	ta	ry	bai,	nu	pir	ko	me	minkš
ta	suo	lius,	sta	liu	kus,	kur	vai	kai	lais	vu	lai	ku	ga	li	skai	ty	ti,	at	lik	ti	
na	mų	dar	bus	ar	il	sė	tis.	Sten	gia	mės	nuo	lat	at	nau	jin	ti	in	for
ma	ci	nių	 tech	no	lo	gi	jų	ba	zę,	kad	mo	ky	to	jams	bū	tų	
leng	viau	dirb	ti,	o	mo	ki	niams	įdo	miau	mo	ky	tis.	
Nu	pir	ko	me	 te	le	vi	zo	rius,	 įdie	gė	me	 be	lai	dį	
in	ter	ne	tą,	 tu	ri	me	 ro	bo	ti	kos	bū	re	lį.	No	ri	me	
ne	at	si	lik	ti	nuo	nau	jo	vių,	pa	ten	kin	ti	mo	ki	nių	
po	rei	kius.	Ro	bo	ti	ka	kol	kas	tik	ne	for	ma	lus	
ug	dy	mas.	Mo	ky	to	jas	 la	bai	 džiau	gia	si,	 kad	
net	tie	vai	kai,	ku	rie	ma	žiau	at	si	sklei	džia	per	
ki	tas	pa	mo	kas,	at	ėję	į	ro	bo	ti	kos	bū	re	lį	nu	švin
ta	vi	sai	ki	to	mis	spal	vo	mis,	at	ran	da	sa	ve.

R. A. Tu	ri	me	vi	zi	ją	 įreng	ti	 po	il	sio	kam	ba	rį,	
ne	for	ma	lią	erd	vę	su	sėd	mai	šiais.	Tai	bū	tų	vie	ta	ir	reng	ti	pa
mo	kas	(ne	bū	ti	na	sė	dė	ti	suo	le),	ir	il	sė	tis	per	per	trau	kas.	Taip	pat	
no	ri	me	at	nau	jin	ti,	su	tvar	ky	ti	mo	kyk	los	sta	dio	ną,	pra	šy	si	me	tam	
fi	nan	sa	vi	mo.	Sta	dio	nas	mums	rei	ka	lin	gas	ne	tik	per	kū	no	kul
tū	ros	pa	mo	kas	–	mo	ki	niai	čia	mėgs	ta	spor	tuo	ti	ir	lais	va	lai	kiu.

Ačiū už po kal bį ir ga li my bę kar tu pa var ty ti mo kyk los met
raš tį.

DovilėŠILEIKyTė



10

Die	nos	skir	tos	Lie	tu	vos	mo	kyk	lų,	kū	ry	bin	gai	dir	bu	sių	ir	
dir	ban	čių	puo	se	lė	jant	et	ni	nę	kul	tū	rą,	mo	ky	to	jams,	Sei	nų	bei	
Puns	ko	 lie	tu	viš	kų	mo	kyk	lų	ben	druo	me	nėms.	 Jo	se	da	ly	va	vo	
ŠMM	at	sto	vai,	Len	ki	jos	 lie	tu	vių	drau	gi	jos	 ir	Len	ki	jos	 lie	tu	vių	
ben	druo	me	nės	ak	ty	vūs	na	riai,	Len	ki	jos	lie	tu	vių	et	ni	nės	kul	tū	ros	
drau	gi	jos	fol	klo	ro	an	sam	blis	„Gim	ti	nė“,	mo	ki	nių	an	sam	blis	„Šal
ci	nu	kas“.	(Dau	giau	apie	me	to	di	nių	die	nų	da	ly	vius,	jų	pa	ste	bė	ji
mus	ir	iš	va	das	et	ni	nės	kul	tū	ros	puo	se	lė	ji	mo	te	mo	mis	–	ki	tuo	se	
„Švie	ti	mo	nau	jie	nų“	 nu	me	riuo	se.)	Me	to	di	nių	 die	nų	 tiks	las	–	
puo	se	lė	ti	mo	ky	to	jų	di	dak	ti	nę	kom	pe	ten	ci	ją,	da	ly	tis	su	kaup	ta	
pa	tir	ti	mi.	Tiek	čia,	tiek	ten,	et	ni	nė	se	že	mė	se.	To	dėl	vi	sų	pir	ma...

patirtismusišlėtoaugiNa

Me	to	di	nės	die	nos	mū	sų	mo	ky	to	jams	pra	si	dė	jo	Berz	ny	ko	
baž	nyt	kai	mio	ka	pi	nė	se,	ku	rio	se	pa	lai	do	ti	Lie	tu	vos	ka	riuo	me
nės	5ojo	pės	ti	nin	kų	pul	ko	ka	riai,	žu	vę	per	ka	ri	nį	kon	fik	tą	su	
Len	ki	ja.	Mū	šis	vy	ko	1920	m.	rug	sė	jo	22–23	d.	į	pie	tus	nuo	Berz
ny	ko.	Bū	tent	šie	įvy	kiai	tu	rė	jo	lem	ti	pie	tų	Sū	du	vos	vals	ty	bi	nę	
pri	klau	so	my	bę.	At	gi	mu	si	Lie	tu	vos	vals	ty	bė	su	si	do	mė	jo	už	sie
ny	je	esan	čio	mis	sa	vo	ka	rių,	trem	ti	nių	ir	par	ti	za	nų	pa	lai	do	ji	mo	
vie	to	mis,	ėmė	si	reng	ti	is	to	ri	nius	ty	ri	mus,	res	tau	ruo	ti.

Pas	kui	ap	lan	kė	me	bu	vu	sią	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją	Sei	nuo	se	
ir	pa	min	klą	An	ta	nui	Ba	ra	naus	kui,	ku	rio	var	das	per	me	to	di	nes	
die	nas	ne	sy	kį	skam	bė	jo	pra	ne	šė	jų	lū	po	se.	Iš	čia	jis	iš	ke	lia	vo	
į	am	ži	ny	bę.	Mums	pa	ro	dė	tą	lai	ko	dul	kė	mis	už	klo	tą	vie	tą:	ke	li	
laip	te	liai	že	myn	ir	ak	muo.	Ne	pa	mir	ši	me.	Sve	tin	gai	me	to	di	nių	
die	nų	da	ly	vius	pri	ėmė	vys	ku	po	A.	Ba	ra	naus	ko	fon	do	„Lie	tu	vių	
na	mai“.	Len	ki	jos	 lie	tu	vių	drau	gi	jos	pir	mi	nin	kas,	Sei	nų	 „Ži	bu
rio“	mo	kyk	los	di	rek	to	rius	Al	gir	das	Vai	ce	kaus	kas	kal	bė	jo	apie	
Sei	nų	tra	di	ci	ją	–	 lie	tu	vy	bės	pa	lai	ky	mą	ir	puo	se	lė	ji	mą,	ku	ni	gų	
se	mi	na	ri	jos,	 įkur	tos	1826	m.	 ir	 šie	met	šven	čian	čios	190ies	
me	tų	 su	kak	tį,	 vaid	me	nį.	 Se	mi	na	ri	jos	 įstei	gi	mas	 ta	da	 bu	vo	 

metodinėsdienosetninėse
žemėse
la	bai	svar	bus	Lie	tu	vos	vals	ty	bės	at	gi	mi	mui.

O	jau	ki	tą	die	ną,	ke	liau	da	mi	 iš	Sei	nų	į	
Puns	ką,	tu	rė	jo	me	ir	ki	to	kių	pro	gų.	Čia,	Bu	be	lių	
kai	me,	bai	gia	su	nyk	ti	po	eto	Al	bi	no	Žu	kaus	ko	

gim	ti	nė.	(Jei	kam	svar	bu,	dar	ga	li	ma	ap	lan	ky	ti	tą	vie	tą.	Iš	sau
go	ti	emo	ci	nę	pa	tir	tį.)	Juk	šia	me	na	me	ka	dai	se	bu	vo	ir	mo	kyk	la.	
Beliks	tik	įra	šas	raus	vo	ak	mens	len	to	je	ir	ge	rai	nu	šie	nau	to	je	
pie	vo	je,	prie	ber	žy	no,	re	gė	sis	karvutės	spa	lio	ža	lu	mo	je.	Šio	se	
že	mė	se	daug	kai	mo	ir	daug	lie	tu	vy	bės.	O	jei	pa	tin	ka	–	ir	po	ezi	jos.	
Už	tat	Vi	du	gi	rių	pa	grin	di	nė	mo	kyk	la	šie	met	šven	čia	šimt	me	tį.	
(Jai,	vie	nai	iš	tri	jų,	bu	vo	lem	ta	iš	lik	ti.)	Ta	pro	ga	mo	kyk	los	kie	me	
pa	sta	ty	ta	me	džio	dro	žė	jo	Ze	no	no	Kny	zos	skulp	tū	ra.	O	Kam
puo	čių	kai	me,	ūki	nin	ko	Juo	zo	Pe	čiu	lio	že	mė	je,	sto	vi	pa	min	klas	
at	kur	tai	Lie	tu	vos	ne	pri	klau	so	my	bei.	 Tas	mil	ži	niš	kas	 rie	du	lys	
taip	pat	ūki	nin	ko	nuo	sa	vy	bė.	Sun	kiai	iš	že	mės	iš	va	duo	tas,	di
de	lė	mis	pa	stan	go	mis	at	ga	ben	tas.	Čia	ošia	ir	nau	jai	pa	so	din	tas	
Lais	vės	ąžuo	ly	nas,	kur	per	svar	bias	pro	gas	so	di	na	mi	ąžuo	lai.	
Vis	kas	tam,	kad	ne	pa	mirš	tum,	kas	ir	iš	kur	esi.	O	pa	ke	lė	se	dar	
re	gė	jo	me	 iki	ka	ri	nio	 sti	liaus	kry	žių,	 sta	ty	tų	1934	m.,	Vy	tau	to	
Di	džio	jo	gar	bei.

supraeitimi–dėlateities

„Yra	žmo	nių,	ku	rie	su	pra	ei	ti	mi	ben	drau	ja	dėl	at	ei	ties“,	–	
sa	kė	me	to	di	nė	se	die	no	se	da	ly	va	vu	si	ŠMM	Ne	for	ma	laus	švie
ti	mo	sky	riaus	vy	riau	sio	ji	 spe	cia	lis	tė	Emi	li	ja	Bu	gai	liš	kie	nė.	 Ir	
to	kio	ben	dra	vi	mo	bu	vo	daug...	Lie	tu	vos	is	to	ri	jos	ins	ti	tu	to	moks	lo	
dar	buo	to	jas	dr.	Vy	tau	tas	Tu	mė	nas	skai	tė	pra	ne	ši	mą	„Et	no	gra	fi
nių	re	gio	nų	sam	pra	ta“,	Puns	ko	Ko	vo	11osios	lie	tu	vių	li	cė	jaus	
di	rek	to	rė	 Ire	na	Mar	cin	ke	vi	čie	nė	kal	bė	jo	 te	ma	 „Et	ni	nė	kul	tū	ra	
mo	kyk	los	ben	druo	me	nės	gy	ve	ni	me“	ir	su	pa	žin	di	no	su	li	cė	ju	mi.	
Puns	ko	Da	riaus	ir	Gi	rė	no	pa	grin	di	nės	mo	kyk	los	ir	gim	na	zi	jos	
di	rek	to	rius	bei	Len	ki	jos	lie	tu	vių	ben	druo	me	nės	val	dy	bos	pir
mi	nin	kas	 Jo	nas	Vyd	ra,	 ci	ta	vęs	Et	ni	nės	kul	tū	ros	 vals	ty	bi	nės	
glo	bos	pa	grin	dų	įsta	ty	mą,	pri	mi	nė:	„Et	ni	nė	kul	tū	ra	–	tai	vi	sos	
tau	tos	et	no	so	su	kur	ta,	 iš	kar	tos	 į	kar	tą	per	duo	da	ma	 ir	nuo
lat	at	nau	ji	na	ma	kul	tū	ros	ver	ty	bių	vi	su	ma,	pa	de	dan	ti	 iš	lai	ky	ti	 

ĮsibėgėjusmokslometamsŠvietimoirmoksloministerija 
(ŠMM),Ugdymoplėtotėscentraskartusupartneriais– 
SeinųirPunskolietuviškųmokyklųbendruomenėmis– 
lietuviųetninėsežemėseorganizavometodinesdienas 
„Bendruomenėstradicijos,paprotinėteisė,elgesys 
ir eti ke tas“.

Improvizacija tarp užsiėmimų darbo grupėse Autorės nuotr.
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tau	ti	nį	 ta	pa	tu	mą,	sa	vi	mo	nę	 ir	et	no	gra	fi	nių	re	gio	nų	sa	vi	tu	mą.	
Tai	gi,	esa	te	Lie	tu	vos	et	ni	nė	se	že	mė	se	ir	tik	riau	siai	jums	įdo	mu,	
kaip	šis	įsta	ty	mas	vyk	do	mas	ne	Lie	tu	vo	je,	kaip	tai	funk	cio	nuo	ja	
ki	to	je	vals	ty	bė	je.	Ste	bė	da	mi	pas	ku	ti	nių	jų	de	šimt	me	čių	įvy	kius	
ma	to	me,	kad	et	ni	nės	kul	tū	ros	puo	se	lė	ji	mo	funk	ci	ja	šei	mo	se	
blės	ta	ir	ją,	aki	vaiz	du,	tu	ri	per	im	ti	mo	kyk	la,	kul	tū	ros	įstai	gos,	
o	gal	net	ir	baž	ny	čia.“

Vė	liau	me	to	di	nių	die	nų	da	ly	viai	dir	bo	pen	kio	se	gru	pė	se.	
Ma	žiau	sių	jų	pa	tir	ti	mi	da	li	jo	si	Ma	žei	kių	lop	še	liodar	že	lio	„Gin
ta	rė	lis“,	Klai	pė	dos	r.	Ag	luo	nė	nų	lop	še	liodar	že	lio	„Nykš	tu	kas“,	
Aly	taus	„Sa	ka	lė	lio“	pra	di	nės	mo	kyk	los	et	no	kul	tū	ros	ug	dy	to	jai.

„vedoaBodoesautėNBovosio“

ParengtapagalŠiauliųuniversitetodocento
dr.JuozoPabrėžospranešimą
Šir	dis	džiau	gia	si	pa	ma	čius	ir	pa	jau	tus,	kiek	mei	lės	Punske	

ati	duo	da	ma	 lie	tu	vy	bei.	Mano	pra	ne	ši	mas	 taip	pat	pa	lies	vie
ną	iš	lie	tu	vy	bės	kam	pe	lių	–	lie	tu	vių	kal	bą	ir	mū	sų	gra	ži	ą	sias,	 
nuo	sta	bi	ą	sias	tar	mes.	Yra	trys	pa	grin	di	niai,	ker	ti	niai	tau	tos	ta	pa
ty	bės	ak	me	nys:	is	to	ri	nė	at	min	tis,	tra	di	ci	jos	ir	gim	to	ji	kal	ba.	Pats	
svar	biau	sias	iš	jų	–	gim	to	ji	kal	ba.	Gy	ven	da	mi	tiek	šak	ni	nė	je,	tiek	
et	ni	nė	je	Lie	tu	vo	je	su	pa	si	di	džia	vi	mu	ga	li	me	sa	ky	ti,	kad	mū	sų	
ma	ža	 tau	ta	 tu	ri	di	džią	kal	bą.	 Ir	pa	ban	dy	siu	 tai	pa	grįs	ti	 tri	mis	
es	mi	niais	da	ly	kais.	Vi	si	ži	no	me,	kad	lie	tu	vių	kal	ba	iš	vi	sų	gy	vų	jų	
kal	bų	šian	die	nia	me	pa	sau	ly	je	yra	vie	na	se	niau	sių.	Ir	tik	to	dėl	ji	
stu	di	juo	ja	ma	dau	giau	nei	dvi	de	šim	ty	je	pa	sau	lio	uni	ver	si	te	tų,	tik	
to	dėl	yra	bal	tis	ti	kos	cen	trai	ne	tik	mū	sų	kai	my	ni	nė	se	ša	ly	se,	bet	
ir	Jun	gti	nė	se	Ame	ri	kos	Vals	ti	jo	se,	Aust	ra	li	jo	je,	Šve	di	jo	je	ir	ki	tur.	
Di	des	ne	ar	chai	ka	gal	būt	ga	lė	tų	pa	si	gir	ti	mi	ru	si	prū	sų	kal	ba.	Bet	
jos	ne	bė	ra.	Ki	tas	svar	bus	da	ly	kas,	ku	rį	vi	si	tu	rė	tu	me	įsi	są	mo
nin	ti	ir	su	pras	ti,	–	kal	ba,	var	to	ja	ma	ke	lių	mi	li	jo	nų	žmo	nių,	nė	ra	
ma	ža.	 Įro	dy	ti	 tai	ga	li	ma	pa	sau	li	niais	pa	vyz	džiais.	Skai	čiai	 jus	
ga	li	nu	ste	bin	ti!	Iš	vi	so	pa	sau	ly	je	šian	dien	yra	pri	skai	čiuo	ja	ma	
apie	6	 tūkst.	 kal	bų.	 Žy	mus	ame	ri	kie	čių	kal	bi	nin	kas	Da	vi	das	
Crys	ta	las,	 ku	rio	pa	tei	kia	mi	 duo	me	nys	 yra	pa	tys	nau	jau	si	 ir,	
ma	nau,	pa	ti	ki	miau	si,	visas	šias	kal	bas	su	ri	kia	vo.	Pir	mo	je	vie
to	je	to	je	ei	lė	je	at	si	dū	rė	ki	nų	kal	ba,	tu	rin	ti	mi	li	jar	dą	ir	300	mln.	
var	to	to	jų,	ant	ro	je	–	an	glų	kal	ba	su	320	mln.,	tre	čio	je	–	is	pa	nų	
su	280	mln.	var	to	to	jų	ir	t.	t.	De	šim	tu	ką	už	bai	gia	vo	kie	čių	kal	ba,	
tu	rin	ti	100	mln.	var	to	to	jų.	Lie	tu	vių	kal	ba	tarp	6	tūkst.	pa	sau	lio	
kal	bų	už	ima	aukš	tą	125	vie	tą.	Ir	dar	vie	nas	iš	kal	bin	gas	skai	čius	
pa	gal	to	pa	ties	moks	li	nin	ko	duo	me	nis	–	mi	li	jo	ną	ir	dau	giau	var
to	to	jų	tu	ri	tik	319	kal	bų.	Tai	at	sa	ky	mas,	kad	lie	tu	vių	kal	bai	šiuo	
me	tu	dar	ne	gre	sia	joks	pa	vo	jus	iš	nyk	ti	ar	su	men	kė	ti.	Ir	tre	čio	ji	
prie	žas	tis,	dėl	ku	rios	ga	li	me	pa	sa	ky	ti,	kad	esa	me	ma	ža	tau	ta,	
tu	rin	ti	di	džią	kal	bą,	–	šian	dien	mū	sų	kal	ba	dar	tu	ri	dau	gy	bę	vi
di	nių	re	sur	sų,	ne	iš	se	mia	mų	šal	ti	nių.	Vie	nas	jų	–	nuo	sta	bio	sios	
tar	mės.	Juk	pri	gim	ti	nė	tar	mė	yra	ir	gim	to	ji	kal	ba.	O	kiek	tar
mių	tu	ri	me,	tiek	stip	ri	yra	Lie	tu	va.	Pa	sau	ly	je	iš	si	ski	ria	me,	nes	
ne	daug	ra	si	me	vie	tų,	kad	to	kia	ma	ža	te	ri	to	ri	ja,	toks	ne	di	de	lis	
plo	tas,	ko	kį	už	ima	Lie	tu	va,	tu	rė	tų	tiek	daug	ir	to	kių	skir	tin	gų,	
ar	cha	jiš	kų	 tar	mių.	Vi	si	 ži	no	me,	kad	daž	niau	siai	 yra	mi	ni	mos	
ke	tu	rios	ar	pen	kios:	aukš	tai	čių,	že	mai	čių,	su	val	kie	čių,	dzū	kų.	
Bet	yra	ne	taip.	Tar	mių	že	mė	la	py	je	iš	ski	ria	ma	ke	tu	rio	li	ka	plo
tų,	 tu	rin	čių	 ri	bas	 ir	sie	nas.	Pen	ki	 to	kie	plo	tai	yra	Že	mai	ti	jo	je:	
šiau	rės	 že	mai	čiai	 tel	šiš	kiai,	 šiau	rės	 že	mai	čiai	 kre	tin	giš	kiai	

ir	kt.,	 du	 „ga	ba	lai“	 va	ka	rų	aukš	tai	čių:	 šiau	liš	kiai	 ir	kau	niš	kiai	
(iš	čia	ki	lo	mū	sų	ben	dri	nė	kal	ba).	Pie	tų	Aukš	tai	ti	ja	yra	ar	ti	mas	
kraš	tas	jums,	Puns	kui,	jūs	esa	te	dzū	kai.	O	Lie	tu	vo	je	tai	pie	tų	
aukš	tai	čių	tar	mė.	Ir	še	ši	„ga	ba	lai“	že	mė	la	py	je	ry	tų	aukš	tai	čių:	
pa	ne	vė	žiš	kiai,	šir	vin	tiš	kiai,	ute	niš	kiai,	ku	piš	kė	nai	ir	kt.	Ke	tu	rio
li	ka	plo	tų.	Bet	ir	tai	dar	ne	vis	kas	–	mū	sų	tar	mių,	šnek	tų	yra	kur	
kas	dau	giau.	Va	kar	pa	ger	bė	me	A.	Ba	ra	naus	ko	at	mi	ni	mą.	Be	
vi	sų	ki	tų	sa	vo	ge	bė	ji	mų	jis	tu	rė	jo	dar	ir	di	džiu	lį	tar	mė	ty	ri	nin	ko	
ta	len	tą.	1876	m.	A.	Ba	ra	naus	kas	ra	šė:	„Lie	tu	viš	ko	sios	tar	mės	
kaip	 tos	di	džio	sios	me	džių	ša	kos	ša	ko	ja	si	 in	ma	žes	nes,	 tos	
dar	in	smul	kes	nes	taip,	kad	ko	ne	kiek	vie	na	pa	ra	pi	ja	tu	ri	sa	vo	
šnek	tą,	vis	ki	to	niš	ką	ne	gu	ki	tos	pa	ra	pi	jos.“	Bū	tent	pa	ra	pi	jos.	
Po	ke	lias	de	šim	ties	me	tų	kal	bi	nin	kai	A.	Ba	ra	naus	ką	pa	va	di	no	
ge	nia	liu	tar	mė	ty	ri	nin	ku,	nes	dau	ge	lio	tar	mių	ri	bos	fik	suo	ja	mos	
ties	se	nų	jų	pa	ra	pi	jų	ri	bo	mis.	O	kiek	mū	sų	Lie	tu	va	tu	rė	jo	pa
ra	pi	jų?	Per	šim	tą.	Ant	ras	de	da	ma	sis	da	ly	kas	–	skir	tin	gu	mas.	
Jį	ne	sun	ku	 įro	dy	ti	 ir	moks	liš	kai,	 ir	prak	tiš	kai.	Kal	bi	nin	kai	 jau	
vie	nin	gai	su	ta	ria,	kad	mū	sų	tar	mės,	pa	vyz	džiui,	aukš	tai	čių	 ir	
že	mai	čių,	ski	ria	si	kur	kas	 la	biau	nei	kai	ku	rių	di	des	nių	 tau	tų	
at	ski	ros	kal	bos.	Nei	ry	tų	sla	vų	kal	bos:	ru	sų,	uk	rai	nie	čių,	bal	ta
ru	sių.	Ar	pie	tų	sla	vų	–	ser	bų,	kro	a	tų,	slo	vė	nų,	ma	ke	do	nų,	ar	net	
suo	mių	ir	es	tų,	olan	dų	ir	šiau	ri	nių	vo	kie	čių.	Jei	gu	mes	į	Lie	tu	vos	
vi	du	rį,	Kė	dai	nius,	su	ves	tu	me	ke	tu	ris	iš	skir	tin	gų	vie	tų	se	no	lius,	
ku	rie	ne	mo	ka	ben	dri	nės	kal	bos,	ir	pa	lik	tu	me	po	rai	pa	rų,	kaip	
jums	at	ro	do,	ar	 jie	 leng	vai	su	si	šne	kė	tų	vie	nas	su	ki	tu?	Ži	no
ma,	kad	ne.	La	bai	skir	tin	ga	mū	sų	tar	mių	gra	ma	ti	ka,	gar	sy	nas.	
Mėgs	tu	gy	vus	pa	vyz	džius.	Prieš	tris	de	šimt	me	tų	da	ly	va	vo	me	
eks	pe	di	ci	jo	je	Ži	di	kuo	se.	 Ty	ri	nė	jo	me	vie	tos	 tar	mes,	 o	 se	nie	ji	
žmo	nės	mums	pra	dė	jo	sa	ky	ti:	jūs	pa	žvel	ki	te	į	Lat	vi	jos	te	ri	to	ri	ją	
ir	su	ra	si	te	ten	du	kai	mus,	ku	riuo	se	kal	ba	ma	že	mai	tiš	kai.	Ki	tą	
die	ną	nu	ė	jo	me.	Tik	rai	su	ra	do	me	kai	mus,	ku	rie	va	di	no	si	lat	viš
kai:	vie	nas	Pam	pa	li,	ki	tas	–	Kur	si	ši,	ten	su	ti	ko	me	se	nų	žmo	nių,	
pui	kiai	šne	kan	čių	že	mai	tiš	kai.	O	iš	si	kal	bė	jus	pa	aiš	kė	jo,	kad	jie,	
tu	rė	da	mi	ga	li	my	bę	žiū	rė	ti	ke	le	tą	te	le	vi	zi	jos	pro	gra	mų,	be	veik	
ne	žiū	ri	Lie	tu	vos	te	le	vi	zi	jos,	nes	ne	su	pran	ta	lie	tu	vių	kal	bos.	Įsi
vaiz	duo	ja	te?	Tai	yra	izo	lia	ci	ja.	Ne	bė	ra	ry	šio	su	Lie	tu	va.	Vai	kai	
ei	na	į	lat	viš	kas	mo	kyk	las.	To	dėl	ben	dri	nė	lie	tu	vių	kal	ba	jiems	
ta	po	vi	siš	kai	sve	ti	ma.	Štai	toks	prak	ti	nis	pa	vyz	dys,	ko	kios	skir
tin	gos	yra	mū	sų	tar	mės.	Ir	tre	čias	la	bai	svar	bus	da	ly	kas	–	mū	sų	
tar	mės	iki	šian	dien	yra	iš	lai	kiu	sios	daugybę	ar	cha	jiš	kų	ypa	ty	bių.	
(Tai,	 ko	šian	dien	ne	bė	ra	net	ben	dri	nė	je	kal	bo	je.)	Vi	sų	kal	bos	
lyg	me	nų:	ir	gar	sy	no,	ir	mor	fo	lo	gi	jos,	ir	sin	tak	sės,	ir	lek	si	kos,	
ir	žo	dy	no.	Pa	vyz	džiui,	pro	lie	tu	viš	kas	bal	sis	a,	ku	rį	se	nų	se	no
vė	je	ta	rė	vi	si	lie	tu	viai	ir	net	Mar	ty	nas	Maž	vy	das	ra	šė:	„bra	liai,	
se	se	rys“.	At	si	ti	ko	taip,	kad	to	se	no	jo,	bal	tiš	ko	jo	a ne	be	tu	ri	me,	
o	tu	ri	me	„bro	lis,	so	das“.	Bet	se	ną	jį	bal	sį	a	yra	iš	lai	kę	ute	niš	kiai.	
To	dėl	mes	kar	tais	juos	ir	pra	var	džiuo	ja	me	„iš	pa	Ute	nas“	ar	ba	
„ko	kias	spal	vas	Ute	nas	baž	ny	čia“.	 Ir	dar	a	yra	 iš	lai	ky	tas	vi	sai	
ki	to	je	Lie	tu	vos	pu	sė	je,	ap	link	Žar	dę,	Kar	klė	je.	Ten	va	di	na	mie	ji	
žar	di	nin	kai	taip	pat	sa	ko	„bra	lis,	ža	dis“.

O	pats	nuo	sta	biau	sias	dvi	skai	tos	 for	mos	sa	ki	nys,	 ku	rį	
man	yra	te	kę	už	ra	šy	ti:	„Ve	do	abo	do	esau	tėn	bo	vo	sio“.	Ar	su
pra	to	te,	apie	ką	čia,	ne	že	mai	čiai?

Daugiauapiemetodinesdienasetninėsežemėse–
kitamenumeryje.
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susitarimogalia

Kaip dės tant fi zi ką Jums pa de da dr. Mei lės Luk šie nės su
for mu luo ti ug dy mo prin ci pai?

Per	pa	mo	kas	kar	tu	su	mo	ki	niais	spren	džia	me,	ko	mo
ky	si	mės.	Dau	ge	liu	at	ve	jų	jų	klau	siu:	„Ką	jūs	da	ry	tu	mė	te	ma	no	
vie	to	je?“	Vai	kai	la	bai	gra	žiai	pa	aiš	ki	na.	Jiems,	be	abe	jo,	stin	ga	
gy	ve	ni	miš	kos	pa	tir	ties,	bet	no	ri	nuo	šir	džiai	ir	at	vi	rai	ben	drauti	
su	mo	ky	to	ju.	Kai	mo	ki	nys	ku	rios	nors	me	džia	gos	ne	su	pran	ta	
ar	jam	ne	si	se	ka,	klau	siu:	„Kaip	pa	teik	tum	šią	te	mą,	kad	tu	pats	
ir	 ta	vo	drau	gai	ge	riau	 ją	su	pras	tų?“	 Ir	 iš	len	da	ža	lias	dai	ge	lis:	
mo	ki	nys	mo	ko	mo	ky	to	ją.	Mo	ky	to	jui	vis	kas	at	ro	do	pa	pras	ta,	bet	
ver	ti	nant	mo	ki	nio	aki	mis	–	ga	li	at	ro	dy	ti	vi	sai	ki	taip.	To	dėl	per	
pa	mo	ką	daug	ben	drau	da	mas	per	pran	tu,	kaip	pa	teik	ti	kon	kre
čią	te	mą...	Pe	da	go	gas	negali	už	si	da	ry	ti.	Mo	ki	nys	vi	sa	da	tu	rė	tų	
ras	ti	mo	ky	to	ją.	Vai	kas,	ei	da	mas	pas	mo	ky	to	ją,	taip	pat	ruo	šia	si,	
nu	si	tei	kia	po	kal	biui.	Jei	pe	da	go	gas	pa	sa	ko:	„Aš	da	bar	ne	ga	liu.	
Man	per	trau	ka	–	ne	lįsk...“,	ki	tą	kar	tą	mo	ki	nys	tik	riau	siai	jau	neis	
pas	to	kį	mo	ky	to	ją.	Už	tren	kia	me	du	ris,	ku	rių	vė	liau	ne	be	pa	vyks	ta	
ati	da	ry	ti.	M.	Luk	šie	nė,	re	gis,	vi	sur	pa	brėž	da	vo	pa	pras	tą	žmo
giš	ku	mą,	su	si	ta	ri	mo	ga	lią.	Tai	la	bai	vei	kia	pa	mo	kos	ko	ky	bę...

Dir ba te ir Lie tu vos spe cia lio sios kū ry bos drau gi jo je „Gu bo ja“ 
su spe cia lių jų po rei kių tu rin čiais vai kais, mo ko te juos kon s 
truo ti. Pa pa sa ko ki te pla čiau apie šią veik lą.

Kar	tais	ge	riau	nie	ko	ne	sa	ky	ti,	o	at	si	sės	ti	ir	pra	dė	ti	ką	nors	
da	ry	ti.	Vai	kai,	tu	rin	tys	spe	cia	lių	jų	po	rei	kių,	sku	ba	ištarti:	„Aš	nie
ko	ne	da	ry	siu.“	„Ne	da	ryk“,	–	ra	mi	nu	to	kį	mo	ki	nį.	Pra	de	du	pats	šį	
bei	tą	kon	struo	ti.	Smal	su	mo	ve	da	mi	vis	vien	at	eis	pa	žiū	rė	ti,	ką	
da	rau,	ir	pa	tys	po	mi	nu	tės	ki	tos	ims	kne	bi	nė	ti.	Su	šiais	vai	kais	
svar	biau	sia	ras	ti	ben	drą	kal	bą,	su	vok	ti,	kad	jiems	ne	ga	li	ma	va
do	vau	ti.	Vi	sa	da	rei	kia	tu	rė	ti	an	trą	pla	ną...	Jų	ge	bė	ji	mai	iš	tik	rų	jų	

mokytojavimas–
gyvenimobūdas

„Mažatauta,mažavalstybėbetvirtų,sąmoningų
žmonių,piliečiųirbendruomenių,kaieinameį
transnacionalinesstruktūras,neišsilaikys.“

MeilėLukšienė

Spaliopradžiojepaskelbtasdaktarės
MeilėsLukšienėspremijoslaureatas
(2016m.).JuotapoAlytausDzūkijos
pagrindinėsmokyklosfizikosmokytojas
An ta nas Ka li naus kas.
„Švie ti mo nau jie nos“ kal bi na pre mi jos 
laureatąA.Kalinauską,įmokyklą
einantįnedirbti,ogyventi...

yra	men	ki,	pa	kan	ka	at	si	neš	ti	ko	kį	nors	įran	kį,	ku	rio	nė	ra	ma	tę,	ir	
vai	kai	ga	na	il	gai	tą	įran	kį	nag	ri	nės:	kaip	vei	kia	ir	ko	dėl	yra	toks,	
koks	yra.	Kon	stra	vi	mas	jiems	pa	de	da	pa	žin	ti	įvai	rius	pa	pras	tus	
da	ly	kus,	pa	vyz	džiui,	lai	dų	jun	gi	mą,	li	ta	vi	mą.

Mo ky to jau ja te tri jo se ug dy mo įstai go se. Ar lie ka lai ko po
il siui, šei mai?

Mo	ky	to	jas,	grį	žęs	na	mo,	iš	ties	ne	si	il	si.	Jis	pla	nuo	ja,	ren
gia	si	ki	tos	die	nos	pa	mo	koms.	Mo	ky	to	ja	vi	mas	nė	ra	pro	fe	si	ja.	
Tai	–	gy	ve	ni	mo	bū	das.	To	dėl	da	lis	jau	nų	mo	ky	to	jų	po	pir	mų	jų	
ar	ba	ant	rų	jų	dar	bo	me	tų	pa	bė	ga.	Mąs	to	 taip:	par	ėjau	 iš	mo
kyk	los,	va	di	na	si,	dar	bą	bai	giau,	ga	liu	il	sė	tis,	bet	pri	va	lau	sės	ti	ir	
ruoš	tis	pa	mo	koms.	Grį	žęs	ne	ga	li	apie	tai	ne	gal	vo	ti.	Šiais	me	tais	
tu	riu	dau	giau	ne	for	ma	lio	jo	švie	ti	mo	bū	re	lių.	Daž	nai	bū	na	taip,	
kad	dar	bo	va	lan	dos	bai	gė	si,	ta	čiau	da	lis	vai	kų	lie	ka,	jie	dar	no	ri	
pa	bū	ti,	ben	drau	ti.	Kar	tais	iš	žmo	nos	su	lau	kiu	ži	nu	tės:	„Kur	pra
din	gai?	Bū	re	liai	bai	gė	si	prieš	pus	an	tros	va	lan	dos.“

atsakomyBė,perduotavaikams

Bū tų įdo mu iš girs ti apie Jū sų šei mą, po mė gius, lais va lai kį.
Tu	riu	 žmo	ną	 Ir	mą.	 Ji	 –	ma	te	ma	ti	kos	 ir	 in	for	ma	ti	kos	

mo	ky	to	ja.	 Į	mo	kyk	lą,	ga	liu	teig	ti,	at	ke	lia	vau	jos	dė	ka.	Bai	gęs	
fi	zi	kos	moks	lus	uni	ver	si	te	te,	mąs	čiau	apie	fi	zi	ko	kar	je	rą.	Į	dar
bą	mo	kyk	lo	je	žvel	giau	skep	tiš	kai.	Žmo	na	įsi	dar	bi	no	mo	kyk	lo	je	
ir	po	ku	rio	lai	ko	pa	sa	kė:	„Vi	sai	įdo	mu.“	Na,	jei	įdo	mu,	nu	ta	riau	
pa	ban	dy	ti.	Pa	ban	džiau	–	pa	ti	ko.	Tu	ri	tik	ta	da	ei	ti	į	mo	kyk	lą,	kai	
no	ri	to	dar	bo.	Ta	da	jis	tam	pa	pa	ke	lia	mas,	pri	im	ti	nas.	Au	gi	na	me	
du	vai	kus	–	pen	kia	me	tę	duk	ry	tę	Ak	vi	lę	ir	de	vy	nių	mė	ne	sių	sū	nų	
Jo	kū	bą.	Ru	de	nį	su	duk	ra	va	žiuo	ja	me	žve	jo	ti.	Pa	va	sa	rį	ir	va	sa	rą	
daž	niau	siai	vyks	ta	me	į	kai	mą:	so	di	na	me	dar	žo	ves,	ra	vi	me	dar
žus.	Dar	bas	–	svar	bus	mū	sų	šei	mos	vei	kė	jas.
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Už au go te di de lė je še šių vai kų šei mo je. Ar ta ben dra vi mo 
pa tir tis pa de da spren džiant pro ble mas mo kyk lo je?

Iš	tik	rų	jų	pa	vel	dė	jau	tė	vų	po	žiū	rį.	Tė	čio	nuo	sta	ta:	aukš
ta	sis	 iš	si	la	vi	ni	mas	–	ge	res	nio	gy	ve	ni	mo	są	ly	ga.	Tė	vų	 tiks	las	
bu	vo	su	da	ry	ti	vai	kams	są	ly	gas	įgy	ti	aukš	tą	jį	iš	si	la	vi	ni	mą.	Vie	nu	
me	tu	net	trys	bro	liai	stu	di	ja	vo	me	uni	ver	si	te	tuo	se.	Tė	vai	mo	kė	
mus	pla	nuo	ti	lai	ką	ir	pa	tiems	spręs	ti,	ką	ka	da	da	ry	ti.	Lais	vės	
tu	rė	jo	me	ga	na	daug,	bet	dar	bus,	pa	vyz	džiui,	va	sa	rą	grėb	ti,	vež	ti	
šie	ną	ir	pan.,	rei	kė	da	vo	at	lik	ti	lai	ku	ir	kruopš	čiai.	Tai	syk	lė	vai	kui	
tu	ri	bū	ti	pa	aiš	kin	ta,	ko	dėl	ji	to	kia.	Pa	pras	tas	pa	vyz	dys:	mo	ki	niai,	
at	ėję	 į	mo	kyk	lą,	vir	šu	ti	nius	dra	bu	žius	 tu	ri	pa	ka	bin	ti	 rū	bi	nė	je.	
Ne	re	tai	at	si	ran	da	to	kių,	ku	rie	tai	syk	lėms	prie	ši	na	si:	„Ko	dėl	tu	riu	
tai	da	ry	ti?“	Sa	kau:	„Su	vir	šu	ti	niais	dra	bu	žiais	iš	lau	ko	at	ke	liau	ja	
daug	vi	ru	sų.	Nie	kas	gi	ne	no	ri	me	sirg	ti.“	Mo	ki	nys	pa	svars	to	ir	
nu	si	ren	gia.

Pir mo jo je lau re a to kal bo je Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je 
tei gė te: „Kai at si sto jau pir mą kar tą prieš kla sę kaip mo ky
to jas, pa ju tau vi di nį spau di mą – at sa kau už kla sę.“ Gal būt 
lai kui bė gant mo ky to jo at sa ko my bė mąž ta?

Iš	pra	džių	at	ro	dė,	kad	už	vis	ką	at	sa	kau:	už	ra	kink,	at	ra	kink	
ka	bi	ne	tą,	pri	žiū	rėk,	kad	mo	ki	niai	ko	ne	su	dau	žy	tų	ar	neiškrėstų	
ir	kt.	Vė	liau	su	vo	kiau,	kad	di	du	mą	at	sa	ko	my	bės	pri	va	lau	per	duo
ti	mo	ki	niams.	Da	bar	ma	no	ka	bi	ne	tas	daž	niau	siai	yra	ne	ra	ki	na
mas.	At	ėjo	vai	kas,	at	si	sė	do	ir	jam	ne	ky	la	no	ras	siaus	ti.	Mo	ki	nys	
su	vo	kia,	kad	mo	ky	to	jas	juo	pa	si	ti	ki.	Tai	su	lai	ko	nuo	no	ro	da	ry	ti	
ką	nors	blo	ga.	At	sa	ko	my	bę	per	duo	ti	pa	tiems	vai	kams	ir	iš	ug	dy	ti	
pa	rei	gos	su	vo	ki	mą	ne	rei	kia	la	bai	daug	pa	stan	gų.	Vis	ką	le	mia	
nuo	šir	dus	ir	at	vi	ras	pa	si	ti	kė	ji	mas.	Vai	kai	yra	są	mo	nin	gi,	tik	rei	kia	
tai	pri	pa	žin	ti	ir	jais	ti	kė	ti.

Taip pat pri mi nė te mo ky to jams, kad „mo kyk la – ne ka lė ji
mas, mo ki niams tu ri me duo ti dau giau lais vės“. Pa ko men
tuo ki te šį tei gi nį.

Ne	ge	ras	 reiš	ki	nys	yra	vai	kų	vi	ji	mas	 iš	kla	sės	per	per
trau	ką.	Ki	ta	bė	da	–	mo	ki	niai	per	pa	mo	kas	ne	no	riai	iš	lei	džia	mi	
į	tu	a	le	tą.	Daž	nai	ten	ka	gir	dė	ti:	„Ne	isi.	Ne	da	ryk.	Tau	ne	ga	li	ma.“	
Ka	lė	ji	mo	 tai	syk	lės.	Mo	ki	niai	 tar	si	 įsta	ty	ti	 į	 ge	le	ži	nius	 rė	mus.	
Jiems	stin	ga	lais	vės.	Ma	no	ka	bi	ne	te	daž	nai	skam	ba	mu	zi	ka.	
Taip	dir	bant	at	si	ran	da	stip	res	nis	ry	šys	su	vai	kais.	Aiš	ku,	pa	ti	ri	
di	des	nį	nuo	var	gį,	nes	ne	pail	si	ir	per	per	trau	kas.	An	tra	ver	tus,	
ben	dra	vi	mas	su	vai	kais	yra	sa	vo	tiš	kas	po	il	sis.	Ne	rei	kė	tų	įsi	vaiz
duo	ti,	jog	vis	kas	tu	ri	bū	ti	už	ra	kin	ta,	kad	nie	kas	nie	ko	ne	pa	im	tų.	
Tu	ri	me	ug	dy	ti	vai	kus	taip,	kad	su	vok	tų,	kur	jie	yra	ir	ko	kiu	tiks	lu,	
for	muo	ti	ri	bas	viduje,	o	ne	dirb	ti	nai	jas	pri	mes	ti.

ydiNgasNuolaidžiavimas

Kaip api bū din tu mė te šian die nos mo kyk lą, jos stip ry bes ir 
sil pny bes?

Mo	kyk	la	at	si	nau	ji	na,	 dau	giau	dė	me	sio	ski	ria	mo	ki	niui.	
At	lie	ka	ma	ne	ma	žai	 tes	tų,	sie	kiant	nu	sta	ty	ti	ug	dy	mo	si	 ly	gius,	
di	fe	ren	ci	juo	ti.	 Ieš	ko	ma	dau	giau	 in	di	vi	du	a	lių	 veik	los	ga	li	my
bių.	Anks	čiau	 to	kio	po	žiū	rio	 sti	go.	Vi	si	 dir	bo	me	pa	gal	 vie	ną	
stan	dar	tą.	La	bai	su	stip	rė	jo	ne	for	ma	lu	sis	švie	ti	mas.	Vai	kų	už
im	tu	mas	–	 itin	ak	tu	a	li	pro	ble	ma.	Mo	kyk	la	 tu	ri	su	teik	ti	vai	kui	
ga	li	my	bę,	pa	si	bai	gus	pa	mo	koms,	 lai	ką	pra	leis	ti	 pra	smin	gai.	

Ne	for	ma	lu	sis	švie	ti	mas	siū	lo	įvai	rių	prak	ti	nių	veik	lų.	Daug	kas	
pri	klau	so	nuo	mo	ky	to	jo.	Vai	kai	no	ri	veik	los,	bet	ne	no	ri	stan	dar
ti	nės	pa	mo	kos.	Tai	la	bai	svar	bu.

Ko	kios	sil	pny	bės?	Į	mo	kyk	lą	ir	mo	ki	nį	vi	si	žiū	ri	kaip	į	pre
kę.	Iš	tik	rų	jų	taip	ne	tu	rė	tų	bū	ti.	Vi	sur	la	bai	skai	čiuo	ja	mi	pi	ni	gai...	
Mo	kyk	lo	je	tai	su	ku	ria	pro	ble	mų.	Jei	mo	ki	nys	iš	ėjo	iš	mo	kyk	los,	
ug	dy	mo	įstai	ga	ne	ten	ka	da	lies	pi	ni	gų.	At	si	ran	da	ydin	gas	nuo
lai	džia	vi	mas,	ug	dy	mo	ak	cen	tai	per	ke	lia	mi	nuo	vai	kų	po	rei	kių	į	
pi	ni	gus.	Į	mo	ki	nį	žiū	ri	ma	kaip	į	pi	ni	gų	krep	še	lio	da	lį.

Ką pir miau sia keis tu mė te mo kyk lo je?
Ma	ny	čiau,	kad	mo	kyk	lo	se	per	ne	lyg	įsi	ga	li	ver	slas,	siū	ly

da	mas	įvai	rias	pro	gra	mas,	pa	slau	gas,	dar	bus.	Ug	dy	mo	įstai	gos	
pa	si	duo	da	šiam	spau	di	mui.	Svar	biau	sias	ver	slo	tiks	las	–	įmo	nės	
re	kla	ma	ir	sie	kis,	kad	mo	kyk	la	įsi	gy	tų	jų	pro	duk	tą	ar	pa	slau	gas.	
Kai	ku	rie	pro	jek	tai	tie	siog	ri	bo	ja	lais	vę,	ne	lei	džia	net	nau	do	ti	as
me	ni	nio	elek	tro	ni	nio	pa	što	ad	re	so.	Pri	va	lai	kur	ti	nau	ją	ad	re	są,	
nau	jas	ap	lin	kas	 ir	pan.	Mo	ki	nių	 in	te	re	sai	 iš	 tik	rų	jų	 tam	pa	 tik	
prie	dan	ga.	Ug	dy	mo	 įstai	gų	va	do	vai	ne	tu	rė	tų	pa	si	duo	ti	ver	slo	
spau	di	mui.	Man	 la	bai	 ne	pa	tin	ka	mo	ka	mi	kon	kur	sai,	 pa	vyz
džiui,	„Ken	gū	ra“,	„Olim	pis“.	Rei	ka	lau	ja	ma	pi	ni	gų	iš	vai	ko,	kad	
jis	 ga	lė	tų	da	ly	vau	ti	 kon	kur	se.	Džiau	giuo	si,	 kad	Na	cio	na	li	nis	
eg	za	mi	nų	 cen	tras	pra	dė	jo	or	ga	ni	zuo	ti	 ne	mo	ka	mus	kon	kur
sus.	Juo	se	da	ly	vau	ja	ko	ne	ke	tu	ris	kar	tus	dau	giau	mo	ki	nių	nei	
mo	ka	muo	se.	Taip	pat	keis	čiau	daug	tai	syk	lių.	Ži	no	me	tai	syk	lę,	
bet	ar	jos	lai	ko	mės?	Tik	rai	bū	ti	na	jas	per	žiū	rė	ti.

Da bar Jūs dr. M. Luk šie nės dar bų įpras min to jas ir tę sė jas. 
Ar kei sis Jū sų, kaip lau re a to, pe da go gi nės veik los po bū dis 
ir prin ci pai?

Da	bar	dirb	ti	sun	kiau.	Su	lau	kiu	daug	dė	me	sio,	vi	si	 ta	po	
reik	les	ni.	Vai	kai	sten	gia	si	pri	min	ti,	kad	esu	ypa	tin	gas	mo	ky	to	jas	
ir	tu	rė	čiau	bū	ti	nuo	lai	des	nis.	Vis	ban	do	ma	ne.	Vai	kai	la	bai	grei	tai	
pa	jun	ta	po	ky	čius,	ku	riais	jie	ga	lė	tų	pa	si	nau	do	ti.	Mo	ky	to	jai	taip	
pat	lau	kia,	kad	juos	ka	žin	kaip	ste	bin	čiau.	Bet	ne	ža	du	keis	ti	sa	vo	
veik	los	po	bū	džio	ir	pats	keis	tis.	Vai	kai	at	ei	na	ne	į	tam	tik	ro	da	ly	ko	
pa	mo	ką,	bet	at	ei	na	pas	mo	ky	to	ją.	Juos	su	do	mi	na	ne	da	ly	kas,	o	
mo	ky	to	jas.	Įdo	mių	pe	da	go	gų,	ma	nau,	yra	vi	so	se	sri	ty	se.	Vi	sa	da	
mo	ki	niai	žiū	ri	ir	lau	kia,	ką	įdo	maus	mo	ky	to	jas	pa	teiks.

Įvai ri ir pras min ga Jū sų vi suo me ni nė veik la, puo se lė jan ti 
tau tiš ką sias ir žmo giš ką sias ver ty bes, ku rios la bai svar bios 
bu vo ir dr. M. Luk šie nei. Pra skleis ki te šią veik los kryp tį.

Ma	no	vi	suo	me	ni	nė	veik	la	re	mia	si	pa	tir	ti	mi,	ku	rią	įgi	jau	
aug	da	mas	di	de	lė	je	šei	mo	je.	Bu	vo	me	pra	ti	na	mi	dirb	ti	ir	už	si	dirb
ti.	Ra	miai	sė	dė	ti	ne	ga	liu,	nes	nuo	ma	žens	esu	įpra	tęs	veik	ti.	Kai	
per	si	kė	liau	gy	ven	ti	ir	dirb	ti	į	mies	tą,	ne	tu	rė	jau	ką	veik	ti.	Pa	si	ruo	ši	
pa	mo	koms	ir	vis	kas.

Sa	vait	ga	liai	 taip	pat	bu	vo	ny	kiai	 tuš	ti.	 Ieš	ko	jau	veik	los.	
Pa	siū	lė	pa	ben	drau	ti	su	skau	tais.	Tai	bu	vo	prieš	ket	ve	rius	me	tus.	
Už	si	mez	gę	ry	šiai	ne	nu	trū	ko	iki	šiol.	Daug	lai	ko	ski	riu	skau	ti	jai,	
kur,	ma	nau,	ug	do	si	tvir	ti	ir	są	mo	nin	gi	pi	lie	čiai,	be	ku	rių	ne	iš	si
lai	ky	tų	ma	ža	vals	ty	bė.	Taip	pa	ma	žu	ir	at	si	ran	da	veiklų.	Jei	mo
kyk	lo	je	vyks	ta	koks	ren	gi	nys	ir	esu	rei	ka	lin	gas,	vi	sa	da	at	vyks	tu...

Dė kui už su gaiš tą lai ką.
JuozasŽINELIS
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veik	la	ir	prie	mo	nė	mis,	ug	do	mo	sios	veik	los	pla	nais,	teik	ti	siū
ly	mus,	kaip	to	bu	lin	ti	ug	do	mą	ją	veik	lą	ir	kt.

Ben	dro	sios	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mos	 iš	ryš
ki	na	ak	ty	vų	vai	ko	da	ly	va	vi	mą	veik	lo	je.	Pe	da	go	gės	tai	ko	į	vai	ką	
orien	tuo	to	ug	dy	mo	me	to	dus,	or	ga	ni	zuo	da	mos	veik	lą	ska	ti	na	
pa	tir	ti	nį	mokymą(si),	už	tik	ri	na,	kad	ug	dy	mas(is)	bū	tų	pra	smin
gas,	 ino	va	ty	vus,	 ak	tu	a	lus,	 reikš	min	gą	ug	dy	ti	nio	 ir	pe	da	go	go	
są	vei	ką.	Čia	 la	bai	 svar	bu	su	kur	ti	 vai	ko	ug	dy	mui(si)	 tin	ka	mą	
ap	lin	ką,	 ypa	tin	gą	dė	me	sį	 skir	ti	 žai	di	mams	 ir	 ty	ri	nė	ji	mams.	
Gru	pės	pa	tal	pa,	pa	da	ly	ta	 į	 tam	tik	ras	erd	ves,	su	da	ro	są	ly	gas	
ty	ri	nė	ti,	kon	struo	ti,	eks	pe	ri	men	tuo	ti,	žais	ti	ir	siek	ti	sa	vo	tiks	lų.

Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gės	at	ren	ka	ir	kū	ry	biš	kai	
at	nau	ji	na	ug	dy	mo	prie	mo	nes,	at	si	žvel	gia	 į	gru	pės	sa	vi	tu	mą,	
ją	 lan	kan	čių	 vai	kų	 ypa	tu	mus,	 po	rei	kius	 ir	 prieš	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	pro	gra	mą.	Vai	kai	 tu	ri	 ga	li	my	bę	nau	do	tis	 (ug	dy	mo	si	
tiks	lais)	plan	še	ti	niais	ir	ne	šio	ja	mai	siais	kom	piu	te	riais,	vi	so	se	
gru	pė	se	yra	in	ter	ne	tas.	Ug	dy	mo	ap	lin	ka	nuo	lat	pa	pil	do	ma	ne	
tik	 tra	di	ci	nė	mis,	bet	 ir	 to	kio	mis	prie	mo	nė	mis,	ku	rių	ga	my	ba	
pa	grįs	ta	nau	jau	sio	mis	elek	tro	ni	nė	mis	tech	no	lo	gi	jo	mis.	Nuo	lat	
da	ly	vau	ja	me	tarp	tau	ti	niuo	se	pro	jek	tuo	se,	tai	su	da	ro	ga	li	my	bę	
vai	kams	per	pro	gra	mą	„Sky	pe“	ben	drau	ti	su	ki	tų	ša	lių	iki	mo
kyk	li	nių	įstai	gų	auk	lė	ti	niais.	Ben	dra	dar	biau	da	mi	jie	gau	na	daug	
in	for	ma	ci	jos	apie	skir	tin	gas	kul	tū	ras,	ug	do	si	to	le	ran	ci	ją,	drau	ge	
for	muo	ja	si	tau	ti	nio	ir	kul	tū	ri	nio	ta	pa	tu	mo,	pi	lie	tiš	ku	mo	prad
me	nys,	ug	do	mi	me	ni	niai	ge	bė	ji	mai.

I. Barb šie nė.	Pa	gal	po	rei	kį	ra	jo	no	sa	vi	val	dy	bės	ta	ry	bos	
spren	di	mu	stei	gia	mos	nau	jos	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	ir	jung
ti	nės	gru	pės.	Va	do	vau	jan	tis	Klai	pė	dos	ra	jo	no	sa	vi	val	dy	bės	ta	ry
bos	pri	im	tais	spren	di	mais	dėl	eta	tų	nor	ma	ty	vų,	iki	mo	kyk	li	nė	se	
bei	ben	dro	jo	ug	dy	mo	mo	kyk	lo	se,	vyk	dan	čio	se	prieš	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	pro	gra	mas,	dir	ba	lo	go	pe	dai.	Jei	įstai	go	je	yra	5	ir	dau
giau	spe	cia	lių	jų	ug	dy	mo	si	po	rei	kių	tu	rin	čių	ug	dy	ti	nių,	ku	riems	
rei	ka	lin	ga	 spe	cia	lio	jo	 pe	da	go	go	 pa	gal	ba,	 dir	ba	 ir	 pa	gal	bos	
mo	ki	niui	 spe	cia	lis	tai.	Nuo	pra	ėju	sių	moks	lo	me	tų	 iš	spręs	ta	
psi	cho	lo	gi	nės	pa	gal	bos	sty	giaus	pro	ble	ma:	Klai	pė	dos	ra	jo	no	pe
da	go	gi	nė	je	psi	cho	lo	gi	nė	je	tar	ny	bo	je	dir	ba	psi	cho	lo	gai,	ku	riems	
pri	skir	tos	kon	kre	čios	iki	mo	kyk	li	nės	įstai	gos	bei	ma	žes	nės	mo
kyk	los,	taip	pat	šie	spe	cia	lis	tai	yra	ir	di	des	nė	se	ben	dro	jo	ug	dy	mo	
mo	kyk	lo	se.	Šie	met	ra	jo	ne	ug	do	ma	16	prieš	mo	kyk	li	nu	kų	(tai	
su	da	ro	3,1	proc.),	tu	rin	čių	spe	cia	lių	jų	ug	dy	mo	si	po	rei	kių.	Jiems	
pri	skir	ta	spe	cia	lio	jo	pe	da	go	go	pa	slau	ga,	10čiai	iš	jų	pri	va	lo	ma	
psi	cho	lo	go	pa	gal	ba.	213ai	še	šia	me	čių	(41,5	proc.)	rei	ka	lin	ga	
lo	go	pe	do	pa	gal	ba.	Vi	sų	šių	įvar	dy	tų	pa	gal	bos	vai	kui	spe	cia	lis	tų	
pa	slau	ga	yra	tei	kia	ma	ra	jo	no	ug	dy	mo	įstai	go	se.	Va	do	vau	jan
tis	Pe	da	go	gi	nės	psi	cho	lo	gi	nės	pa	gal	bos	spe	cia	lis	tų	iš	va	do	mis	
stei	gia	mi	ir	mo	ky	to	jų	pa	dė	jė	jų	eta	tai.	Jau	ke	le	rius	me	tus	ryš
kė	ja	so	cia	li	nio	pe	da	go	go	po	rei	kis	iki	mo	kyk	li	nė	se	įstai	go	se,	nes	

šių	spe	cia	lis	tų	lop	še	liuo	sedar	že	liuo	se	nė	ra,	to	kio	spe	cia	lis	to	
kol	kas	nė	ra	ir	Klai	pė	dos	ra	jo	no	pe	da	go	gi	nė	je	psi	cho	lo	gi	nė	je	
tar	ny	bo	je.	Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gai	 tu	ri	 rei	kia	mą	
kva	li	fi	ka	ci	ją,	ta	čiau	pa	ste	bi	me,	kad	kas	met	vis	sun	kiau	se	ka	si	
ras	ti	tiek	iki	mo	kyk	li	nio,	tiek	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gų.

L. Pet raus kie nė.	Mokymo	ko	ky	bę	 pagal	 at	nau	jin	tas	
pro	gra	mas	lemia	pe	da	go	go	kom	pe	ten	ci	jos.	Nuo	jo	pro	fe	sio	na
lu	mo	pri	klau	so,	ko	ir	kaip	bus	mo	ko	ma	si,	kaip	bus	ver	ti	na	mas	
ug	dy	mas	ir	pa	si	nau	do	ta	tu	ri	mais	in	te	lek	ti	niais	bei	ma	te	ria	liai
siais	iš	tek	liais.

„Sau	lu	tė	je“	dir	ba	kom	pe	ten	tin	gos,	di	de	lę	pro	fe	si	nę	pa
tir	tį	 su	kau	pu	sios	pe	da	go	gės.	 Jos	da	li	ja	si	 dar	bo	pa	tir	ti	mi	ne	
tik	ra	jo	ne,	bet	ir	vi	so	je	ša	ly	je.	Prieš	po	rą	me	tų	res	pub	li	ki	nė	je	
prak	ti	nė	jeme	to	di	nė	je	kon	fe	ren	ci	jo	je	pe	da	go	gės	pa	sa	ko	jo,	kaip	
se	ka	si	įgy	ven	din	ti	tarp	tau	ti	nį	pro	jek	tą	„Pa	sa	kyk	pa	sau	liui	la	bas“	
(angl.	„Say	Hel	lo	to	the	World“),	skai	tė	pra	ne	ši	mą	„Sau	lu	tės“	vai
kai	pa	sau	liui	sa	ko	„La	bas“.	Per	nai	jos	or	ga	ni	za	vo	at	vi	rą	veik	lą	
„Me	to	dų	 įvai	ro	vė	 ir	der	mė	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pė	je“	
Ma	žei	kių	 ra	jo	no	 iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	 įstai	gų	pe	da	go	gams,	
taip	pat	da	li	jo	si	pa	tir	ti	mi	res	pub	li	ki	nė	je	prak	ti	nė	jeme	to	di	nė	je	
kon	fe	ren	ci	jo	je	„Et	no	kul	tū	ri	nio	re	gio	no	at	spin	džiai	prieš	mo	kyk
li	nia	me	ug	dy	me“	ir	kt.

Ben	dro	sios	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mos	tiks	lų	ir	
už	da	vi	nių	pa	de	da	siek	ti	ne	tik	gru	pės,	bet	ir	tur	tin	ga,	es	te	tiš	ka	
kie	mo	ap	lin	ka	(2014	m.	mū	sų	įstai	ga	ta	po	Ge	riau	siai	tvar	ko
mų	mo	kyk	lų	edu	ka	ci	nių	erd	vių	ap	žiū	roskon	kur	so	nu	ga	lė	to	ja	
ra	jo	ne,	pa	te	ko	į	ša	lies	iki	mo	kyk	li	nių	įstai	gų	de	šim	tu	ką).	Kie	me	
įreng	tos	edu	ka	ci	nės	erd	vės	vai	kų	veik	lai:	jie	tu	ri	ga	li	my	bę	su	si
pa	žin	ti	su	įvai	riais	au	ga	lais,	sa	vo	eks	pe	ri	men	ti	niuo	se	dar	žuo	se,	
šilt	na	my	je	už	si	au	gin	ti	dar	žo	vių,	uo	gų,	ste	bė	ti,	kaip	vis	kas	au	ga,	
ten	kin	ti	jud	rio	sios,	kū	ry	bi	nės	veik	los	po	rei	kius	ir	pan.

Įgy	ven	di	nant	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mą	svar
bu	in	teg	ruo	ti	ir	su	de	rin	ti	pri	va	lo	mas	(Al	ko	ho	lio,	ta	ba	ko	ir	ki	tų	
psi	chi	ką	vei	kian	čių	me	džia	gų	var	to	ji	mo	pre	ven	ci	jos	pro	gra	ma,	
Ren	gi	mo	šei	mai	ir	ly	tiš	ku	mo	ug	dy	mo	pro	gra	ma,	Gy	ve	ni	mo	įgū
džių	ug	dy	mo	pro	gra	ma)	bei	pa	si	ren	ka	mas	ug	dy	mo	pro	gra	mas	
(Et	ni	nės	kul	tū	ros	ug	dy	mo	me	to	di	nės	re	ko	men	da	ci	jos,	so	cia
li	nio	 ir	emo	ci	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mos	 „Zi	pio	drau	gai“,	 „Lai	kas	

Gargždų lopšelyjedarželyje „Ąžuoliukas“

Priekulės lopšelyjedarželyje
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kar	tu“).	Pro	gra	mų	der	mė	ap	tar	ta	Vai	ko	ge	ro	vės	ko	mi	si	jos	po
sė	džiuo	se.	Ma	no	me,	kad	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mos	
ko	ky	bė	yra	ne	tik	pe	da	go	go	rū	pes	tis,	bet	ir	įstai	gos	spe	cia	lis	tų	
ko	man	di	nio	dar	bo	sėk	mės	re	zul	ta	tas.	Įgy	ven	din	da	mos	mi	nė
tas	pro	gra	mas,	pe	da	go	gės	daug	dė	me	sio	ski	ria	sa	vai	mi	niam	
vai	kų	ug	dy	mui	si.	Ug	dy	ti	niai	ne	tik	ska	ti	na	mi	siū	ly	ti	sa	vo	idė	jas,	
veik	las,	su	ma	ny	mus,	bet	ir	sie	kia	ma	juos	įgy	ven	din	ti,	pa	si	tel	kus	
tė	ve	lius,	so	cia	li	nius	part	ne	rius.	Pa	vyz	džiui,	pra	ėju	siais	me	tais	
po	pir	mo	sios	„Zi	pio	drau	gų“	va	lan	dė	lės	vie	nas	vai	kas	pa	ža	dė	jo	
na	muo	se	pa	ga	min	ti	va	ba	liu	kui	Zi	piui	na	me	lį.	Taip	gru	pė	je	at
si	ra	do	ne	pla	nuo	ta	vai	kų	ir	tė	ve	lių	kur	tų	na	me	lių	pa	ro	dė	lė,	nes	
ir	ki	ti	su	si	do	mė	jo	šia	ber	niu	ko	idė	ja.	Vai	kai	pa	tys	na	me	liams	
gal	vo	jo	pa	va	di	ni	mus	(„Zi	pio	sve	tai	nė“,	„Zi	pio	va	sar	na	mis“),	pa	tys	
su	da	ri	nė	jo	pla	nus,	kiek	ir	kur	va	ba	liu	kas	gy	vens.

Esa te auk lė to ja me to di nin kė, ne tik I va dy bi nės kva li fi ka ci jos 
ka te go ri jos tu rė to ja. Kaip re gi te ma žų jų adap ta ci ją per ei nant 
iš vie nos įstai gos į ki tą? Juk emo ci nio sau gu mo ap skri tai ga
na daž nai pri stin ga ma. Ir apie sun kias šio sty giaus pa sek mes  
vi si esa me gir dė ję.

L. Pet raus kie nė.	Prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mo	je	
sie	kia	ma	mak	si	ma	lios	der	mės	 tarp	 iki	mo	kyk	li	nio,	 prieš	mo
kyk	li	nio	ir	pra	di	nio	ug	dy	mo	pro	gra	mų,	to	dėl	ypa	tin	gas	dė	me
sys	ski	ria	mas	vai	kų	adap	ta	ci	jai,	 emo	ci	niam,	psi	cho	lo	gi	niam	
sau	gu	mui.	Mū	sų	įstai	gos	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gės	
ir	vai	kai	vi	sus	me	tus	ben	dra	dar	biau	ja	su	vy	res	nio	sios	gru	pės	
auk	lė	ti	niais	bei	pe	da	go	gais.	Jie	lan	ko	si	vie	ni	pas	ki	tus,	su	si	pa
žįs	ta	su	ap	lin	ka,	ren	gia	ben	drus	pro	jek	tus,	pri	sta	ty	mus,	ap	ta
ri	mus,	dis	ku	si	jas,	žai	džia	ir	kt.	Įstai	gos	pe	da	go	gės	sie	kia,	kad	
vai	kai	sėk	min	gai	adap	tuo	tų	si	ir	mo	ky	tų	si	mo	kyk	lo	je.	Pa	si	tei	si	no	
kas	met	Gargž	dų	„Mi	ni	jos“	pro	gim	na	zi	jo	je	rug	sė	jį	or	ga	ni	zuo	ja	mi	
pir	mų	jų	kla	sių	mo	ky	to	jų	ir	vi	sų	mies	to	dar	že	lių	prieš	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	pe	da	go	gių	su	si	ti	ki	mai.	Gargž	dų	„Kran	to“	pa	grin	di	nės	
mo	kyk	los	pra	di	nių	kla	sių	mo	ky	to	jai	ir	vai	kai	taip	pat	or	ga	ni	zuo
ja	ben	drus	su	si	ti	ki	mus	bei	ki	tus	ren	gi	nius.	Per	juos	pe	da	go	gai	
įgy	ja	pa	tir	ties,	pa	si	da	li	ja	 lū	kes	čiais.	Vi	sa	 tai	pa	de	da	pla	nuo	ti,	
or	ga	ni	zuo	ti	veik	lą	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pė	se.

Šiais	moks	lo	me	tais	ra	jo	no	iki	mo	kyk	li	nio,	prieš	mo	kyk	li
nio	ir	pra	di	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gai	per	me	to	di	nio	bū	re	lio	veik	lą	
vie	na	iš	pri	ori	te	ti	nių	veik	lų	pa	si	rin	ko	ge	rin	ti	prieš	mo	kyk	li	nio	ir	
pra	di	nio	ug	dy	mo	tęs	ti	nu	mo	ko	ky	bę.	Bus	or	ga	ni	zuo	ja	mi	ap	skri
tie	ji	sta	laidis	ku	si	jos.

Ar pa vė žė ji mo pro ble ma ak tu a li Klai pė dos ra jo ne, nors jau 
sa kė te, kad įstai gų tin klas ga na tan kus?

I. Barb šie nė.	Šiais	moks	lo	me	tais	sa	vi	val	dy	bė	je	mo	ki	nius	
ve	žio	ja	22	mo	kyk	li	niai	au	to	bu	sai,	iš	jų	8	yra	nu	pirk	ti	iš	sa	vi	val	dy
bės	biu	dže	to	lė	šų,	tad	tai	pa	de	da	ir	at	ve	žant	prieš	mo	kyk	li	nu	kus.

L. Pet raus kie nė.	At	nau	jin	ta	Ben	dro	ji	 prieš	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	pro	gra	ma	yra	ko	ky	biš	ko	ug	dy	mo	gai	rės,	lei	džian	čios	
pe	da	go	gui	kū	ry	biš	kai,	lais	vai	rink	tis,	mo	de	liuo	ti,	iš	mė	gin	ti	įvai
rius	bū	dus	ir	me	to	dus,	o	kar	tu	to	bu	lin	ti	ug	dy	mo	pro	ce	są.	Bet,	
sa	vai	me	aiš	ku,	 tai	 rei	ka	lau	ja	pri	si	im	ti	 at	sa	ko	my	bę	už	 vai	ko	
ug	dy	mo	si	po	rei	kių	ten	ki	ni	mą,	sėk	mę	ir	bran	dą.

Dė ko ja me už mums skir tą lai ką.
ZinaRIMGAILIENė

Kasdien prie gydytojų kabinetų nusidriekia 
nemažas būrys besiskundžiančiųjų peršalimo 
ligomis, nusilpusiu imunitetu. Kauno 
technologijos universiteto (KTU) Sporto centro  
trenerė Loreta Šapokienė dalijasi patarimais, 
kaip rudenį išvengti dažnų vizitų pas gydytojus.

Kodėl svarbu daugiau judėti?
Šaltuoju	metų	laiku	itin	svarbu	būti	gryname	ore,	nes	tik	

pakankamas	deguonies	kiekis	suteikia	kūnui	galimybę	susi
grąžinti	pusiausvyrą	ir	stiprinti	imunitetą.	Deguonis	ramina	ir	
stabilizuoja	nervų	sistemos	veiklą.	Visai	nesvarbu,	kokią	fizinio	
aktyvumo	formą	pasirenkame	–	jogą,	bėgimą,	plaukimą	basei
ne,	svarbiausia,	kad	fizinis	krūvis	būtų	pastovus	ir	saikingas.	
Sportas	nuo	30	min.	iki	1	val.	per	dieną	stiprina	imunitetą,	o	
dideli	fiziniai	krūviai	silpnina	imuninę	sistemą:	po	fizinio	krūvio	
12	val.	žmogus	būna	imlesnis	įvairioms	infekcijoms.

Kaip reikėtų maitintis?
Atšalus	orams	daugelis	griebiasi	riebių	ir	kaloringų	pa

tiekalų.	Valgoma	per	daug	mėsos,	vartojami	riebūs	padažai.	
Ilgėjant	vakarams	užkandžiaujama	prie	televizoriaus	ekrano,	
suvartojama	mažiau	skysčių,	 tad	silpnėja	 imuninė	sistema,	
trūksta	energijos	ir	ima	pulti	įvairios	peršalimo	ligos.	Nepa
mirškime	gerti	 vandens.	Skirtingai	nei	 vasarą,	 reikėtų	gerti	
ne	šaltą,	o	šiltą	vandenį,	pagardintą	citrina	ir	šlakeliu	medaus.	
Toks	vanduo	sustiprina	imuninę	sistemą,	papildo	organizmą	
vitaminu	C,	kurio	pagrindinė	funkcija	–	šarminti	organizmą	ir	
kovoti	su	peršalimo	ligomis.	Keletas	litrų	vandens	per	dieną	
gali	padėti	numesti	svorio,	pagerinti	virškinimą.

Kokių maisto produktų, vitaminų turėtų būtinai atsirasti 
kiekvieno mityboje artėjant žiemos sezonui?

Organizmui	svarbu	gauti	pakankamai	vitaminų.	Šaltuoju	
metų	 laiku	vienas	svarbiausių	 yra	ne	 tik	 vitaminas	C,	kurio	
gausu	 vaisiuose	 ir	 daržovėse,	 bet	 ir	 vitaminas	A	–	 stiprus	
antioksidantas.	Jo	daug	yra	kepenėlėse,	kiaušiniuose,	moliū
guose,	morkose,	pomidoruose,	obuoliuose,	šaltalankiuose.	Itin	
svarbus	ir	vitaminas	D,	kuris	organizme	yra	atsakingas	už	mi
neralinį	balansą.	Vasarą	jis	gaminasi	pats	savaime,	veikiamas	
saulės	šviesos	ir	šilumos.	Papildyti	jo	atsargas	galime	valgy
dami	varškę,	sūrį,	riebią	žuvį,	grybus.	Vitaminas	E	eritrocitus	
mūsų	kraujyje	daro	atsparesnius	virusams.	Jo	ieškoti	vertėtų	
aliejuje,	žalios	spalvos	daržovėse,	kukurūzuose,	riešutuose	ir	
daigintuose	grūduose.	Kaip	ir	šiltuoju	metų	laiku,	taip	ir	atšalus	
orams	labai	svarbu	laikytis	sveikos	mitybos	principų.

ParengtapagalKTUinf.
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žiNaNčiųjųpasteBėjimai

Ma	nau,	kad	dau	ge	lis	ži	no	iš	skir	ti	nį	Anykš	čių	r.	Trau	pio	pa
grin	di	nės	mo	kyk	los	bo	ta	ni	kos	so	dą,	ku	rio	įkū	rė	jas	–	bio	lo	gi	jos	
mo	ky	to	jas	eks	per	tas	Si gu tis Obe le vi čius,	va	do	va	vęs	mo	kyk	lai	
1988–2003	m.	Jis	yra	Lie	tu	vos	gam	ti	nės	įvai	ro	vės	iš	sau	go	ji	mo	
drau	gi	jos	pir	mi	nin	kas,	2001	m.	dr.	Val	do	Adam	kaus	pre	mi	jos	
lau	re	a	tas	(už	ap	lin	ko	sau	gi	nę	veik	lą),	pen	kių	kny	gų	au	to	rius	ir	
šiuo	me	tu	Anykš	čių	ra	jo	no	sa	vi	val	dy	bės	me	ro	pa	va	duo	to	jas.
Ar ra do te kuo pa pil dy ti sa vo pa tir tį šiuo se mo ky muo se?

Be	abe	jo.	Ža	vi	aust	rų	ban	dy	mas	grįž	ti	 į	gam	tą.	Jį	ga	li
ma	pa	ste	bė	ti	ir	to	kia	me	did	mies	ty	je	kaip	Vie	na.	Bet	la	biau	siai	
į	 at	min	tį	 įstri	go	 te	mi	niai	 so	dai,	 kur	 įvai	riau	sio	mis	 for	mo	mis	
ku	ria	mos	gam	tos	oazės,	o	svar	biau	sia	–	jie	pri	tai	ky	ti	mo	ky	tis,	
pa	žin	ti.	Mū	sų	 lai	kais	ne	be	nau	jie	na,	 kad	mies	tuo	se	au	gan	ti	
kar	ta	įsi	ti	ki	nu	si,	jog	mor	ka	ar	bu	ro	kė	lis	yra	pa	ga	min	ti	„Ma	xi
mo	je“.	Ne	be	įsi	vaiz	duo	ja	ma,	kaip	at	ro	do	že	mės	ūkis.	Ma	lo	niai	
ste	bi	na	aust	rų	iš	ra	din	gu	mas	ne	tik	te	mi	niuo	se	so	duo	se,	bet	ir	
ma	žų	mies	te	lių	vi	suo	me	ni	nė	se	erd	vė	se.	 Įvai	riau	sios	for	mos,	
ne	ti	kė	ti	de	ri	niai.	Ma	nau,	kad	kai	ku	riuos	da	ly	kus	at	ei	ty	je	ga
lė	tu	me	pa	ma	ty	ti	ir	Anykš	čių	mies	to	erd	vė	se.	Ne	tik	mo	kyk	los	
ap	lin	ko	je.	Ma	tė	me	 ir	 ki	tų	 įdo	mių	 da	ly	kų,	 pvz.,	 vais	me	džiai,	
pal	me	tės	(plokš	čia	jų	for	ma)	prie	pa	sta	to	sie	nos	at	ro	do	ne	pa
pras	tai	įspū	din	gai.	Ža	vi	pa	tei	ki	mo	for	mų	įvai	ro	vė.	Pa	kel	tos	dar	žų	
lys	vės.	Tu	rė	tu	me	pa	si	temp	ti	kur	da	mi	tiek	ug	dy	mo	įstai	gų,	tiek	
mies	to	erd	vių	ap	lin	ką.
Tur būt rei kė tų di de lio vir smo lie tu vių šir dy se...

Sa	ky	čiau,	kad	jo	kio	vir	smo	ne	rei	kia.	Vis	kas	yra	lie	tu	vių	
sie	lo	se.	Juk	esa	me	pas	ku	ti	nie	ji	pa	go	nys...	Pri	si	min	ki	me	se	nuo

Straipsniopradžiadevintajame
„Švietimonaujienų“numeryje

darbai,refleksijos,ketinimai

sius	lie	tu	vai	čių	dar	že	lius.	Vi	sa	tai	yra,	tik	gal	būt	rei	kė	tų	keis	ti	kai	
ku	rių	ug	dy	mo	įstai	gų	va	do	vų	po	žiū	rį,	ma	nan	čių,	kad	už	ten	ka	
prie	mo	kyk	los	tu	rė	ti	vie	ną	iš	puo	se	lė	tą	gė	ly	nė	lį,	ku	ria	me	pa	so
din	ta	ro	žių	ir	ke	le	tas	spyg	liuo	čių.	Ki	ta	ver	tus,	Lie	tu	vo	je	jau	yra	
gra	žių	pa	vyz	džių,	už	ten	ka	už	suk	ti	į	ke	le	tą	dar	že	lių	ar	mo	kyk	lų	
ir	 jau	ga	li	me	pa	si	mo	ky	ti.	Rei	kė	tų	 tik	 dar	di	des	nės	šių	 idė	jų	
sklai	dos.	Gal	net	tam	tik	ro	pa	ska	ti	ni	mo,	kad	jos	plis	tų.	Ko	ge	ro,	
ne	sa	me	nuo	aust	rų	jau	taip	at	si	li	kę.

Aly taus r. But ri mo nių gim na zi ja tu rė tų bū ti ge rai pa žįs ta ma 
„Švie ti mo nau jie nų“ skai ty to jams. Daug esa me ra šę apie 
et no kul tū ri nio ug dy mo pa tir tį, dau gia kul tū rės ap lin kos 
pro per šas, ho lo kaus tą, šiek tiek apie edu ka ci nes erd ves. 
O šį kar tą But ri mo nių gim na zi jos di rek to rius Val das Val vo
nis – apie kon kur so ir mo ky mų pa tir tį.

Tre	čią	kar	tą	da	ly	vau	da	mas	šia	me	kon	kur	se	su	si	mąs	čiau,	
kas	la	biau	esu	–	kū	no	kul	tū	ros	ar	bio	lo	gi	jos	mo	ky	to	jas?	Mane	
	ža	vi	be	ga	li	nis	mū	sų	mo	kyk	lų	no	ras	kur	ti	ir	vis	at	ras	ti	kaž	ką	nau
jo,	pri	tai	ky	ti	sa	va	jai	ug	dy	mo	įstai	gai.	Džiau	giuo	si	pui	kia	Lie	tu	vos	
mo	ki	nių	ne	for	ma	lio	jo	švie	ti	mo	cen	tro	ko	man	da,	ku	rios	dė	ka	
or	ga	ni	zuo	jant	šį	kon	kur	są	gims	ta	nau	ja	fa	na	ti	kų	kar	ta,	sie	kian	ti	
ge	riau	sio	re	zul	ta	to,	su	si	ju	sio	su	edu	ka	ci	nė	mis	erd	vė	mis.

Di	de	lė	šių	mo	ky	mų	ver	ty	bė	–	ben	dra	min	čių	ben	drys	tė,	
da	li	ji	ma	sis	ge	rą	ja	pa	tir	ti	mi,	eks	per	tų	per	duo	da	mos	ži	nios,	ge	ra	
nuo	tai	ka	ir	galimybė	pa	justi,	kad	ir	švie	ti	mo	dar	buo	to	jai	ga	li	bū	ti	
įver	tin	ti,	nu	si	pel	ny	ti	to	kio	ly	gio	prak	ti	ku	mo.

Kal	bant	apie	įgy	tų	ži	nių	pri	tai	ky	mą	sa	vo	jo	je	mo	kyk	lo	je,	
min	tys	su	ka	si	apie	gim	na	zi	jo	je	esan	tį	be	maž	4	ha	plo	tą,	ku	rį	
no	rė	tų	si	 dar	 la	biau	adap	tuo	ti	 prie	 kom	plek	si	nių	But	ri	mo	nių	

penkios„vienospokylio“
die nos

Projektasbaigėsi,projektastęsiasi.
Lapkričio9d.Vilniausuniversiteto
BotanikossodeKairėnuosesurengta
baigiamojitarptautinėprojektokonferencija,
Geriausiaitvarkomųmokyklųedukacinių
erdviųapžiūros-konkurso2016m.
laimėtojamsįteiktosatminimolentos. 
Konferencijossvečiaiirpranešėjai– 
JoannaMarkiewiczišLenkijosPoznanės 
AdomoMickevičiausuniversitetoBotanikos
sodoirGoranasAllardas,ŠvedijosVisbio
organizacijosDBWvaldybosnarys.
Pranešimuspristatė28Lietuvosmokytojai.

Vanduo soduose – poezija ir pasaka



17

gy	ven	to	jų	ir	šio	mies	te	lio	sve	čių	po	rei	kių.	Bū	tent	
šios	edu	ka	ci	nės	erd	vės	tu	rė	tų	pa	dė	ti	or	ga	ni	zuo	ti	
ir	pa	mo	ki	nę,	ir	po	pa	mo	ki	nę	veik	lą,	ne	for	ma	liai	ben	drau	ti	
įvai	rioms	kar	toms,	ak	ty	viai	leis	ti	lai	ką.	Ka	dan	gi	esu	kū	no	kul
tū	ros	spe	cia	lis	tas,	mo	kyk	los,	mies	te	lio	pa	trio	tas,	 vi	sų	pir	ma	
akys	kliū	da	vo	ten,	kur	kaž	kas	su	si	ję	su	ak	ty	via	fi	zi	ne	veik	la	ir	
na	cio	na	li	nė	mis	tra	di	ci	jo	mis.	Ypač	su	ža	vė	jo	pa	pras	ti	ir	daug	in
ves	ti	ci	jų	ne	rei	ka	lau	jan	tys	spren	di	mai:	šiau	dų	ry	šu	lių	pi	ra	mi	dės,	
skir	tos	vai	kams	lai	pio	ti,	se	nų	pa	dan	gų	pa	nau	do	ji	mas,	skar	di	nių,	
plas	ti	ki	nių	vamz	džių	pri	tai	ky	mas	fi	zi	nėms	veik	loms.

Ka	dan	gi	But	ri	mo	nys	su	si	ję	su	lie	tu	viais,	to	to	riais	bei	žy
dais,	tiks	lin	ga	ir	įdo	mu	bū	tų	da	lį	par	ko	skir	ti	šių	tau	tų	kul	tū	rai	
įpras	min	ti:	 įkur	ti	 po	il	sio	 zo	nas	su	 jiems	bū	din	gais	au	ga	lais,	
ar	chi	tek	tū	ri	niais	spren	di	mais,	svar	biau	siais	is	to	ri	jos	mo	men
tais.	Čia	lai	ką	ga	lė	tų	leis	ti	įvai	rių	kar	tų	žmo	nės	–	se	ne	liai,	tėvai,	
vai	kai.

Dar	kar	tą	no	ri	si	pa	dė	ko	ti	šio	kon	kur	so	or	ga	ni	za	to	riams.	
Mo	ky	mai	įro	dė,	kad	kar	tą	pa	ra	ga	vęs,	ne	ga	li	su	sto	ti	–	at	si	ran
da	no	ras	sva	jo	ti,	kur	ti,	ste	bin	ti	ir	įro	dy	ti,	kad	esi	ver	tas	vie	no	iš	
kon	kur	so	nu	ga	lė	to	jų	ti	tu	lo.

šiektiekšiltųemocijų

Nors	ne	tai	bu	vo	svar	biau	sia	per	šiuos	mo
ky	mus,	bet	ne	įti	kė	ti	nų	emo	ci	nių	iš	gy	ve	ni	mų	tik	rai	
par	si	ve	žė	vi	si	da	ly	viai.	Juo	la	biau	kad	pa	žin	tis	su	
Vie	nos	Hirš	tė	te	no	gė	lių	so	dais,	Kamp	ta	liu	ar	Mo
kyk	los	so	du	pra	si	dė	jo	dar	būnant	to	li	nuo	Vie	nos.	
Mo	ky	mų	 va	do	vė	 dr.	 Ona	Mo	tie	jū	nai	tė	 leng	va	
ir	už	bu	rian	čia	kal	ba	nu	si	ve	dė	mus	 į	 Tos	ka	nos	
so	dą	prieš	tai	kaip	bur	ta	žo	dį	iš	ta	ru	si	„Rein	hard	
Kit	ten	ber	ger“.	 Ji	 pa	da	li	jo	 vi	siems	po	že	mė	la	pį	
ir	pri	dū	rė:	„Pro	čia	įei	si	me,	pro	ten	iš	ei	si	me.	Jei	
kas	no	ri	sa	va	ran	kiš	kai.“	Dau	gu	ma	mū	sų	ėjo	ša	lia	
va	do	vės	kaip	žą	siu	kai.	 Ir	klau	si	nė	jo,	klau	si	nė	jo.	
(Tos	ka	nos	so	dui	bū	din	ga	van	dens	tel	ki	nių	vie	no
vė	su	au	ga	lais	bei	rel	je	fu.	To	dėl	ir	žą	siu	kų	įvaiz	dis	
čia	iš	šo	ko	pats.)	Ap	skri	tai	po	šių	mo	ky	mų	Aust	ri	jo	je	

ne	pa	liau	ja	lan	ky	ti	min	tys,	kad	pa	žin	ti	par	kų	kul	tū	rą	ir	
au	ga	li	jos	pa	sau	lį	tiek	pat	pri	va	lu,	kaip	ir	ži	no	ti,	ka	da	ir	

ku	riais	sta	lo	įran	kiais	nau	do	tis,	jei	jų	pa	dė	tos	trys	po	ros.	
Tos	ka	na	–	tai	vi	du	rio	Ita	li	ja.	Ki	pa	ri	sai,	alyv	me	džių	gi	rai	tės,	vy
nuo	gy	nai.	 (O	so	de	pu	sė	au	ga	lų	au	ga	 in	duo	se.)	Ne	ap	sa	ko	mo	
gro	žio	Šti	ri	jos	kal	vos	ir	Aust	ri	jos	Tos	ka	na	va	di	na	mi	slė	niai.

Gy	ve	ni	mo	 ra	tas.	So	das,	 su	kur	tas	pa	gal	 in	dė	no	Tho	mo	
Ar	cu	leo	(Niu	jor	kas)	idė	ją.	Šal	ti	nių	van	duo,	au	ga	lai,	ak	me	nys,	
skulp	tū	ros	su	ku	ria	sa	vi	tą	ap	lin	ką,	stip	ri	nan	čią	žmo	gaus	ener
gi	ją.	„Kas	ži	no	tiks	lą,	tas	ras	ir	į	jį	ke	lią.“

Ar	ba	Por	tu	ga	li	jos	ug	nies	me	no	so	das	(au	to	rius	Fran	cis
co	Cal	dei	ra	Cab	ra	lis).	Rei	kia	ge	rai	 įsi	žiū	rė	ti,	 kad	pa	ma	ty	tum,	
kaip	sub	ti	liai	prie	že	mės	pri	glu	dę	au	ga	lė	liai	gre	ta	mil	ži	niš	kų	
ug	nies	žen	klų	–	deg	tu	kų.	Prie	ug	nies	ža	lu	mos	ma	žai,	bet	po
vei	kis	stip	rus.

Azi	jos	so	das	–	bū	ti	na	 to	kio	je	 vie	to	je	Bu	dos	skulp	tū	ra,	
kriok	liai,	bon	sai,	bam	bu	kai,	sa	ku	ros,	mag	no	li	jos...	Vie	ta	me
di	tuoti.

O	dar	Vai	vo	rykš	tės	so	das.	Spal	vų	šven	tė.
Te	ra	sos	so	das,	ku	rio	šū	kis	–	„Ma	žas,	bet	pui	kus“.	Čia	pa	so

din	ti	ole	an	drai,	alyv	me	džiai,	pa	rink	ti	kva	pūs	au	ga	lai:	san	to	li	nos,	
le	van	dos,	o	kur	dar	ba	sei	nai	su	le	li	jo	mis	ir	net	lenk	tais	til	te	liais...

Nukelta į 18 p.
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„Aplinka turi padėti atsiskleisti“, – įsitikinusi Pasvalio r. 
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Uk	mer	gės	lop	še	liodar	že	lio	„Nykš
tu	kas“	di	rek	to	rės	pa	va	duo	to	ja	Ri ta Mo tie
jū nie nė	pa	sa	ko	ja:	„Šie	mo	ky	mai	ap	skri	tai	
pa	li	ko	la	bai	daug	įspū	džių,	bet	tik	riau	siai	
la	biau	siai	 su	do	mi	no	 tai,	 kaip	 so	dai	 pri
tai	ky	ti	 edu	ka	ci	jai,	ma	žiau	sių	 vai	ku	čių	
žai	di	mų	aikš	te	lių	įren	gi	mo	ypa	tu	mai.	Tiek	
Vie	nos	so	duo	se	prie	pa	plū	di	mio,	tiek	ki	tur	
vis	kas	pa	ga	min	ta	iš	na	tū	ra	lių	me	džia	gų.	
Pa	ti	ko	ne	dirb	ti	nės,	sin	te	ti	nės,	o	na	tū	ra	lios	
dan	gos:	iš	drož	lių,	žie	vių,	plau	šų,	kad	bū	tų	
sau	sa,	ne	si	lai	ky	tų	drėg	mė,	vai	kai	ga	lė	tų	
sau	giai	ir	ma	lo	niai	žais	ti.	Ir	žy	din	tys	au	ga
lai	čia	nė	ra	pa	grin	di	nis	ak	cen	tas.	Už	bu	ria	
ma	žo	sios	ar	chi	tek	tū	ros,	me	džio	dro	žy	bos	
gau	sa,	ap	lin	ką	la	bai	pa	gy	vi	na	įvai	rių,	ne
ti	kė	tų	for	mų	suo	le	liai.“

Kur	šė	nų	 lop	še	liodar	že	lio	 „Bu	ra	ti	nas“	di	rek	to	rės	pa	va
duo	to	jas	Taut vi las Lau rec kis	da	li	ja	si	įspū	džiais:	„Mo	ky	muo	se	
man	la	biau	siai	pa	ti	ko	so	dai.	Ma	čiau	ne	vie	ną	pa	vyz	dį,	ku	rį	bus	
ga	li	ma	pri	tai	ky	ti	Lie	tu	vo	je.	Įstri	go	ap	žel	di	ni	mo	pa	tir	tis,	iki	šiol	
ne	ma	ty	ti	 spren	di	mai,	 ypa	tin	gų	de	ta	lių	gau	sa.	Lie	tu	vo	je	 to	kių	
pa	vyz	džių	ne	ma	čiau.	Par	si	ve	žiau	gau	sy	bę	nuo	trau	kų,	fil	muo	tos	
me	džia	gos,	ana	li	zuo	si	me	ir	ieš	ko	si	me	bū	dų,	kaip	pri	tai	ky	ti	sa	vo	
įstai	go	je.	Ne	ma	nau,	kad	tai	bus	la	bai	su	dė	tin	ga,	gal	būt	mums	
la	biau	trūks	ta	idė	jų...“

Nau	jo	sios	Ak	me	nės	lop	še	liodar	že	lio	„Bu	ra	ti	nas“	auk	lė
to	ja	Re gi na Nor bu tie nė	sa	ko,	kad	pa	ma	tė	daugybę	nau	din	gų	
da	ly	kų,	 ku	riuos	 su	grį	žu	si	 sku	bė	jo	 per	duo	ti	 ko	le	gėms	 sa	vo	
įstai	go	je.	Bet	 la	biau	siai	 so	duo	se	 jai	 pa	ti	ko	už	da	ros	 erd	vės,	
aikš	te	lės,	skir	tos	vai	kų	žai	di	mams.	Ir	pats	ap	žel	di	ni	mo	sti	lius	
pa	si	ro	dė	įdo	mus,	ne	ma	ty	tas.	„Al	pių	gam	ta	ir	pa	ti	Aust	ri	ja	yra	
nuo	sta	bi.	Tai	bu	vo	pui	ki	do	va	na	mo	ky	to	jams.“

dalykiškai

Ge	riau	siai	tvar	ko	mų	mo	kyk	lų	edu	ka	ci	nių	erd	vių	ap	žiū	rą
kon	kur	są	ini	ci	juo	ja	Švie	ti	mo	ir	moks	lo	mi	nis	te	ri	ja	(ŠMM),	vyk	do	
Lie	tu	vos	mo	ki	nių	 ne	for	ma	lio	jo	 švie	ti	mo	 cen	tras.	Kon	kur	so	
ku	ra	to	rė	ŠMM	Ne	for	ma	lio	jo	švie	ti	mo	sky	riaus	vy	riau	sio	ji	spe
cia	lis	tė	Auš ra Bi rie tie nė pa	sa	ko	ja:	„Iš	tie	sų	tai	yra	ne	tra	di	ci	nis	
edu	ka	ci	nių	erd	vių	kon	kur	sas.	Jau	ta	po	įprasta	do	va	no	ti	ir	ne
tra	di	ci	nius	pri	zus.	Gre	ta	var	di	nės	len	te	lės,	pa	dė	kos	ar	pa	gy	ri	mo	
raš	to	įtei	kia	mi	mo	ky	mai,	tu	rin	tys	iš	lie	ka	mą	ją	ver	tę.	Mo	ky	to	jai	
už	sie	nio	ša	ly	se	įgy	ja	pa	tir	ties,	ku	ri	au	gi	na	juos	ir	mo	kyk	lų	ben
druo	me	nes.	Jų	ver	tė	kas	met	tik	di	dė	ja,	kaip	ir	edu	ka	ci	nių	erd	vių,	
pa	so	din	tų	so	dų.	O	pi	ni	gi	niai	pri	zai	–	at	virkš	čiai...

Jau	šian	dien	Lie	tu	vo	je	tu	ri	me	ne	ma	žai	ypa	tin	gų	mo	kyk	lų,	
edu	ka	ci	nių	erd	vių	ir	mo	ky	to	jų,	ta	čiau	itin	svar	bu	už	deg	ti,	su	do
min	ti	ug	dy	mo	įstai	gos	va	do	vą,	pa	lai	ky	ti	tą	en	tu	ziaz	mo	ug	ne	lę,	
pa	ska	tin	ti.	Ir	čia	be	ga	lo	reikšmingas	sa	vi	val	dy	bių	in	dė	lis.	Šiuo	
me	tu	 yra	 ne	 vie	na	 sa	vi	val	dy	bė,	 ku	ri	 kasmet	 vyk	do	 pa	na	šų	
pro	jek	tą	ir	ski	ria	dė	me	sio	kiek	vie	nai	mo	kyk	lai,	mo	ky	to	jui,	ap
si	lan	ko,	pa	si	kal	ba.	Juk	šiais	sku	bė	ji	mo	lai	kais	dė	me	sys	žmo	gui	
yra	be	ga	lo	svar	bus.“

Apie grįž ta mą jį ry šį klau siu pro jek to or ga ni za to rės Sta sės 
Ma me niš kie nės.

Aš	 ti	kiu,	kad	90	proc.	 da	ly	va	vu	sių	jų	mo	ky	muo	se	pa	si
nau	dos	šia	me	džia	ga,	o	ką	 jie	 su	kurs,	pa	ma	ty	si	me	2018	m.	
kon	kur	se.	Pa	vyz	džiui,	kas	bu	vo	pa	siū	ly	ta	2014	m.	mo	ky	muo	se	
(vabz	džių	na	me	liai,	dar	žiu	kai	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	įstai	go	se),	
prak	tiš	kai	jau	vi	si	ir	tu	ri.

Or	ga	ni	zuo	da	mi	 iš	vy	kas	da	ly	vių	 pra	šo	me	už	pil	dy	ti	 an
ke	tas,	 ko	dėl	 jie	no	rė	tų	da	ly	vau	ti,	 kaip	pa	si	nau	do	jo	pra	ėju	sių	
mo	ky	mų	pa	tir	ti	mi.	O	kuo	ir	kaip	po	mo	ky	mų	gy	ve	na	mo	kyk	los,	
da	bar	ga	li	ma	su	ži	no	ti	jų	in	ter	ne	to	sve	tai	nė	se,	vie	ti	nė	je	spau	do	je.	
Gir	dė	jau	kal	bant,	kad	kai	ku	riuo	se	ra	jo	nuo	se	ke	ti	na	ma	reng	ti	
pa	tir	čiai	skleis	ti	skir	tus	se	mi	na	rus.

ZinaRIMGAILIENė

Atkelta iš 17 p. 

penkios„vienospokylio“dienos Mo ky mų nuo trau kų al bu mai – 
so cia li nio tin klo „Fa ce bo ok“ 
„Švie ti mo nau jie nų“ pus la py je.

„Gyvenimo ratu“ – Audra Liaudanskienė, Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ direktorė

Tyliam buvimo džiaugsmui...
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Gyvūnai yramūsųdraugai, pagal-
bininkaiirnetšeimosnariai.Jieturiteisę
niekadanejaustialkioirtroškulio,nepato-
gumoirbaimės,skausmoirkančios,elgtis
pagalprigimtiniusporeikius.Atsakingas
darbas–mylėti irprižiūrėtisavoauginti-
nius.Jųneturintiemsnereikėtųliūdėti–pa-
galbosirdėmesiovisadalaukiabeglobiai,
kuriųskaičius,deja,nemažėja.

Spa	lį,	mi	nė	da	mi	Pa	sau	li	nę	gy	vū	nų	
die	ną,	Ma	žei	kių	 lop	še	liodar	že	lio	 „Eg	lu
tė“	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	gru	pių	vai	kai	
ap	lan	kė	Ma	žei	kių	 gy	vū	nų	 glo	bos	 drau	gi	jos	
glo	bo	ti	nius.	Nu	vy	ko	me	 su	 lauk	tu	vių	 ku	pi	nais	
krep	še	liais.	Mus	ma	lo	niai	su	ti	ko	ka	čiu	kus	pri	žiū	rin	čios	
mo	te	rys.	Jos	džiau	gė	si,	kad	ge	rų	žmo	nių	dė	ka	už	pa	au	ko	tus	
2	proc.	pa	ja	mų	mo	kes	čio	drau	gi	jai	pa	ga	liau	pa	vy	ko	nu	si	pirk	ti	
ne	di	de	lį	 na	me	lį,	 ku	ria	me	ap	gy	ven	di	no	glo	bo	ja	mus	ka	tinus.	
Vai	kams	bu	vo	smal	su,	iš	kur	čia	jų	tiek	daug.	O	kai	su	ži	no	jo,	
kad	šių	gy	vū	nų	at	si	sa	kė	šei	mi	nin	kai,	pa	ža	dė	jo	elg	tis	at	sa	kin	gai.	
„Jei	gu	au	gi	ni,	tai	tu	ri	my	lė	ti,	o	ne	ati	duo	ti	sve	ti	miems“,	–	drau
gams	aiš	ki	no	še	šia	me	tis	Do	mi	ny	kas.

Pa	li	kę	kačiukams	gar	daus	mais	te	lio	vėl	sė	do	me	į	au	to
bu	są	ir	pa	su	ko	me	Lai	žu	vos	link.	Stumb	rų	kai	me	vai	kų	lau	kė	
staig	me	na	–	 su	si	ti	ki	mas	su	 žir	gais.	Gra	žuo	liai	 žir	gai	 ra	miai	
rupš	no	jo	pie	vų	žo	lę...	Mū	sų	auk	lė	ti	niai	tu	rė	jo	iš	skir	ti	nę	ga	li	my	bę	
pa	ma	ty	ti	juos	iš	ar	ti,	ne	pa	veiks	lė	ly	je.	O	pa	tys	drą	siau	si	–	net	
iš	ran	kų	pa	mai	tin	ti	duo	nu	te.	Kiek	bu	vo	jau	du	lio,	ne	drą	siai	tie
siant	 ran	ku	tę,	 kiek	ne	ap	sa	ko	mo	džiaugs	mo,	 žir	gui	 pa	ė	mus	

duo	ną.	Prieš	mo	kyk	li	nu	kai	 ap	žiū	rė	jo,	 kur	 ir	 kaip	 šie	gy	vū	nai	
gy	ve	na	žie	mą.	Taip	pat	jie	ga	lė	jo	pa	ma	ty	ti	kar	vių	ir	viš	tų.	Iš	vy	ka	
padėjo	plės	ti	aki	ra	tį,	nes	dau	gu	ma	–	mies	to	vai	kai,	ku	rie	nė	ra	
bu	vę	kai	me	ir	šiuos	gy	vū	nus	yra	ma	tę	tik	pa	veiks	lė	liuo	se.	Be	
to,	tai	su	tei	kė	ug	dy	ti	niams	ne	tik	nau	din	gos	in	for	ma	ci	jos,	bet	ir	
džiu	gių	emo	ci	jų.	Grįž	tant	vi	są	ke	lią	ne	ti	lo	kle	ge	sys,	vi	si	da	li	jo	si	
įspū	džiais.	Pe	da	go	gės	Lo	re	tos	Te	nie	nės	ir	ma	no,	šios	in	for	ma
ci	jos	au	to	rės,	ma	ny	mu,	tai	pui	kus	bū	das	ug	dy	ti	su	pra	tin	gu	mą,	
rū	pes	tį	sil	pnes	niai	siais,	mei	lę	gy	va	jai	gam	tai.

No	ri	si	pa	lin	kė	ti	visiems	ty	liai	pa	mąs	ty	ti,	kuo	ga	li	te	pri
si	dė	ti	 prie	gy	vū	nų	ge	ro	vės.	 Juk	kiek	vie	nam	 rei	kia	mei	lės	 ir	
rū	pes	čio,	ypač	–	sil	pnes	niam.

LaimaDRUNGILIENė
Mažeikiųl.-d.„Eglutė“priešmokykliniougdymopedagogė

meilęirpagarbą
ugdykimenuomažens

Že	mės	ūkio	
mi	nis	te	ri	jos	pro
gra	mos	„Le	a	der“	
ir	žem	dir	bių	mo
ky	mo	me	to	di	kos	
cen	tras	 pa	ren	gė	
Švie	čia	mą	ją	 gy
vu	li	nin	kys	tės	 pro

gra	mą	ir	ra	gi	no	ša	lies	
ben	dro	jo	ug	dy	mo	 įstai

gas	 jo	je	 da	ly	vau	ti.	 Pro	gra
mos	 tiks	las	 –	 ska	tin	ti	 vai	kus	 ir	

jau	ni	mą	do	mė	tis	gy	vu	li	nin	kys	te.	 Taip	sie	kia	ma	pri	si	dė	ti	 prie	
gy	vu	li	nin	kys	tės	sek	to	riaus	plėt	ros	Lie	tu	vo	je.

Pro	gra	ma	skir	ta	įvai	raus	am	žiaus	gru	pėms,	joms	pri	tai
ky	ta	mo	ko	mo	ji	ir	me	to	di	nė	me	džia	ga.	Da	ly	vau	ti	Švie	čia	mo	jo	je	
gy	vu	li	nin	kys	tės	 pro	gra	mo	je	 bu	vo	 at	rink	ta	 20	 iki	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	 įstai	gų	 ir	 80	mo	kyk	lų.	Klai	pė	dos	 lop	še	lisdar	že	lis	
„Vy	tu	rė	lis“	su	si	do	mė	jo	šia	pro	gra	ma,	tad	itin	ap	si	džiau	gė,	kad	
bu	vo	at	rink	tas.

Pro	gra	mą	vyk	dė	me	ke	liais	 eta	pais.	Per	pir	mą	jį	 eta	pą	

pirmiejipažinimožingsniai!

vai	kus	 su	pa	žin	di	no	me	 su	 vi	so	mis	 Lie	tu	vo	je	 pa	pli	tu	sio	mis	
tra	di	ci	nė	mis	gy	vu	li	nin	kys	tės	ša	ko	mis,	 su	se	no	sio	mis	ūki	nių	
gy	vū	nų	veis	lė	mis,	 kaip	 ren	gia	mi	gy	vu	li	nin	kys	tės	spe	cia	lis	tai	 
ir	kt.	Ug	dy	ti	niams	bu	vo	ro	do	ma	vaiz	do	me	džia	ga,	dis	ku	ta	vo	me	
apie	ma	ty	tus	gy	vū	nė	lius,	ap	ta	rė	me	jų	pa	grin	di	nes	sa	vy	bes.	Per	
ant	rą	jį	eta	pą	ap	lan	kė	me	Klai	pė	dos	zo	o	lo	gi	jos	so	dą.	Ten	pa	ma
tė	me	net	150	gy	vū	nų	rū	šių,	ly	gi	no	me	jų	ir	ūkiuo	se	au	gi	na	mų	
gy	vu	lių	pa	na	šu	mus	bei	skir	tu	mus.	Per	tre	či	ą	jį	eta	pą	pa	ro	dė	me	
pa	siek	tus	re	zul	ta	tus	–	su	ren	gė	me	pie	ši	nių	pa	ro	dą	„Mes	ma	žie	ji	
ūki	nin	kai“,	ku	rio	je	da	ly	va	vo	vai	kai	nuo	2	iki	7	me	tų.	O	rug	sė	jo	
pa	bai	go	je	Že	mės	ūkio	mi	nis	te	ri	jos	pro	gra	mos	„Le	a	der“	ir	žem
dir	bių	mo	ky	mo	me	to	di	kos	cen	tras	vi	sų	tri	jų	pro	gra	mos	mo	du	lių	
da	ly	viams	„Har	mo	ny	park“	(Prie	nų	r.)	su	ren	gė	bai	gia	mą	jį	ren	gi
nį.	Už	pui	kius	re	zul	ta	tus,	veik	lų	įvai	ro	vę,	kū	ry	biš	ku	mą	ir	vai	kų	
so	cia	li	za	ci	ją	bu	vo	me	ap	do	va	no	ti	Švie	čia	mo	sios	gy	vu	li	nin	kys
tės	pro	gra	mos	kon	kur	so	I	mo	du	lio	pir	mo	sios	vie	tos	lai	mė	to	jų	
pa	dė	kos	raš	tu	ir	gau	sio	mis	do	va	no	mis.	O	svar	biau	sia	–	vai	kai	
daug	su	ži	no	jo	apie	ūkiuo	se	au	gi	na	mus	gy	vu	lius	ir	paukš	čius,	
jų	svar	bą	ir	nau	dą	žmo	gui.

RūtaDRŪKTEINIENė
Klaipėdosl.-d.„Vyturėlis“auklėtoja
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