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p. ŠMM Mokyklų veiklos skyriaus vedėja
R. Klepačienė: „Prieš kelerius metus mačiau, kaip
vaikai su auklėtoja šioje salėje ruošėsi kalėdiniam
vaidinimui – skaitė tekstą ir net nepajuto, kad
mokosi skaityti. Jūsų pastangos ir meilė vaikams
mane maloniai nustebino.“

Švietimo ekspertas dr. A. M. Juozaitis:
„Sakoma, kad ginčuose gimsta tiesa. Tai – netiesa.
Besiginčijant tiesa paskęsta. Ji išryškėja tik tada,
kai pradedama klausytis.“
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p. Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“
		
meninio ugdymo mokytoja ekspertė J. Tėvelytė:
„Visą laiką svarbus vaikų įsijautimas, bendrystės,
komandinio darbo, klausymo suvokimas.“
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Darbą pradėjo
Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita
Petrauskienė

„Švietimo sistemoje nesijaučiu naujokė. Suprantu, kad lau
kia dideli iššūkiai. Labai tikiu komanda. Visi iššūkiai įveikiami
tik su puikia komanda. Vyriausybės programa ypač ambicinga,
darbų daug, aš taip pat ateinu turėdama naujų uždavinių. Bet
viską susidėliosime ir kartu įveiksime – neabejoju, kad mums
pavyks“, – ministerijos darbuotojams sakė Jurgita Petrauskienė.
J. Petrauskienė gimė Utenoje, mokėsi IV vidurinėje mokyklo
je (dabar Utenos Dauniškio gimnazija). 1997 m. baigė tuometinio
Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Lietuvos edukologijos
universitetas) anglų kalbos pedagogikos bakalauro studijas,
2002 m. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje
įgijo magistro laipsnį.
1997–2001 m. PHARE profesinio švietimo ir mokymo re
formų koordinavimo centre dirbo projektų vadove, Tarptautinių
mokslo ir technologijų plėtros programų agentūroje Tarptauti
nių programų skyriaus vedėja, direktoriaus pavaduotoja. Nuo
2007 m., tik įsteigus Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centrą (MOSTA), iki paskyrimo švietimo ir mokslo ministre – šio
centro direktore.
Ji yra įvairių vertinimo, ekspertų grupių, pavyzdžiui, ERA
WATCH tinklo, ERAC stebėsenos grupės, Europos nacionalinių
įžvalgos korespondentų tinklo (angl. European Network of Na
tional Foresight Correspondents), Europos mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros vertinimo tinklo (angl. EU RTD Evaluation
Network), Bolonijos darbo grupės, Mokslinės veiklos vertinimo
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose darbo grupės, Žinių
ekonomikos forumo, Sumanios specializacijos rengimo koor
dinavimo grupės narė.
J. Petrauskienė ištekėjusi, augina du vaikus.
ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

D. Ratkevičius ir V. Bacys

A. M. Juozaitis ir R. Zailskas
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Lapkričio pabaigoje vykusios parodos „Mokykla 2016“ pirmą
ją dieną surengtas pagrindinis renginys – „Geros mokyklos“
forumas. Forumo diskusijose buvo gvildenami pamatiniai
bes ik eič ianč ios mok ykl os klaus im ai: „Asm en yb ės ūgt is“
(I dalis), „Mokyklos identitetas ir įvairovė“ (II dalis), „Polilogo
kultūra ir partnerystė“ (III dalis). Diskusijoje svarbiais švietimo
bendruomenės susikalbėjimo klausimais – polilogo kultū
ra ir partnerystė – dalyvavo Šiaulių r. Aukštelkės pagrindi
nės mokyklos direktorius Vaidas Bacys, švietimo ekspertas
dr. Aurimas Marijus Juozaitis, Prienų r. švietimo skyriaus
vedėjas Rimvydas Zailskas, UAB „Tavo mokykla“ produktų
vystymo vadovas Darius Ratkevičius ir Žinių ekonomikos fo
rumo direktorius Arminas Varanauskas. Diskusijai vadovavo
žurnalistas Aurimas Perednis.

„Švietimo naujienos“ pateikia pagrindinių
diskusijos dalyvių pasisakymus apie sėkmingos
mokyklos veiklos vertybinį pagrindą.
Ugdyt i klausymosi kult ūr ą
„Polilogo kultūrą suvokiu kaip susikalbėjimo dalyką, – tei
gė švietimo ekspertas dr. A. M. Juozaitis. – Polilogas – daugia
šakis pokalbis, ieškant atsakymų į klausimus. Pats sau polilogą
apibrėžiu kaip mokymąsi klausytis. Mano galva, kalbant apie
diskusijas, bendradarbiavimą, kažin kodėl toks reikšmingas
tampa išsisakymas, kartais galbūt išsirėkimas ir pan. Dažnai
neišgirstame ne tik ką kiti sako, bet ir to, ką patys prišneka
me. Gera mokykla turėtų mokyti klausytis. Įsiklausyti, kad
galėtum klausti. Labai graži lietuviškų žodžių žaismė. Iš tiesų,
klausimų kėlimas – esminis žmogaus gebėjimas: ieškoti to,
kas dar neatrasta. Baisus žmogus, kuris, neduok Dieve, žino
atsakymus į visus klausimus. Mano supratimu, gera mokykla
ugdo klausymosi kultūrą ir dalijasi tais klausimais su kitais.
Sakoma, kad ginčuose gimsta tiesa. Tai – netiesa. Besiginčijant
tiesa paskęsta. Ji išryškėja tik tada, kai pradedama klausytis.
Manau, kad įsiklausymas, pradedant įsiklausymu į save, vienas
didžiausių iššūkių, kuriuos mokykla turėtų ugdyti. Diskusijos
vedėjo buvo pasakyta, kad tas, kuris pasiūlo problemos spren

A. Perednis ir A. Varanauskas

Išmokime nemeluoti darbais

dimo būdą ar kryptį, – aukso vertės žmogus. Atsakau – na ir
kas, kad kas nors pasiūlys aukso vertės sprendimą. Tai bus
padėta į lentyną. Sprendimas gal bus išrašytas aukso raidė
mis, bet pasmerktas... Kas labiausiai trukdo susikalbėti, girdėti,
klausyti? – tęsė A. M. Juozaitis. – Įstrigo du „Geros mokyklos“
koncepcijos dalykai: pirma, nuostabi frazė, kuri šiandien ne
buvo paminėta, – gyvenimas mokykloje. Iš tikrųjų nemokame
gyventi organizacijoje. Įstaigose dirbame, o gyvename po darbo.
Sakoma, žmonės išeina iš darbo, uždaro duris ir tuoj prasideda
gyvenimas. Labai sutrumpiname buvimą. Mano suvokimu, kad
gyvenimas vyktų tiek mokykloje, tiek bet kurioje kitoje įstaigoje,
reikėtų daryti tai, apie ką kalbame, – išmokti nemeluoti darbais.
Sakyti mažiau, žadėti mažiau, bet kiek įmanoma konkrečiau
veikti. Sąmoningai nesakau – daryti daugiau. Siekiu pabrėžti –
daryti mažiau, bet tikslingiau. Tada galbūt atsiras kitas dalykas,
kuris koncepcijoje skamba labai patraukliai: prasmės atradimas,
asmens ugdymas(is), sėkmės siekianti mokykla ir t. t. Kaip teigia
psichologai ir filosofai, žmogus yra prasmės ieškantis subjektas.
Įsiklausantis į tai, ką daro, apmąstantis tai, ką nuveikė, ką darys
vėliau, nepamirštantis išvadų. Taip turbūt atsiranda veiksmas...“
Drąsa mąst yt i ir
vidin ė mot yvacija
A. Varanauskas pabrėžė, kad visi veikiame tam tikrame
kontekste. Daug ką lemia finansavimas. Tačiau jei mokytojas ar
mokykla tikrai nori tam tikrą idėją įgyvendinti, padeda ir valstybė,
neretai paremia ir verslas. Žinių ekonomikos forumo direktorius
atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį į stereotipus ir drąsą mąstyti.
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„Per ankstesnę šio forumo dalį buvo perskaitytas XVI a. laiš
kas, – teigė A. Varanauskas, – siųstas iš miesto į kaimą. Draugas
rašė savo bičiuliui: „Mieste tokia sparta, kad mes, miestiečiai,
tuoj išprotėsime...“ Kai kam tai gali atrodyti juokingai. Tačiau šis
pavyzdys akivaizdžiai liudija, kad mūsų smegenys veikia lygi
namuoju principu. Imame tam tikrus atskaitos taškus, pagal
kuriuos vertiname – gerai ar blogai, tempas greitas ar lėtas.
Jeigu niekada neliūdi, nepatiri skriaudos, niekada nesužinosi,
kas – gera, kas – džiaugsmas. Tik lygindami galime tai suvokti.
Mūsų smegenys neretai siūlo minčių trumpinius, todėl esame
linkę klijuoti etiketes: mokiniai – tokie, pedagogai – anokie,
verslas – toks, mokslininkai – dar kitokie ir t. t. Tai labai svarbu
suvokti. Šį mąstymo būdą gali padėti įveikti tik savirefleksija:
reikia kelti sau tokius klausimus, kad pasijustume nesmagiai.
Vien ta mintis gąsdina. Daug dalykų galime išmokti. Kūrybin
gumas, kritinis mąstymas ar stereotipų laužymas nėra įgimti
dalykai. Patys juos išsiugdome arba ne...“
D. Ratkevičius trumpai apžvelgė švietimo ir verslo bendra
darbiavimą. Polilogas, anot UAB „Tavo mokykla“ atstovo, labai
svarbus kuriant švietimo ir verslo bendruomenių santykius.
Verslas gali pasiūlyti įrankius, kurie padėtų pedagogams siekti
mokyklai keliamų tikslų. Ugdymo įstaigai, jos bendruomenei,
panašiai kaip ir verslo organizacijai, būtina vidinė motyvacija.
Jeigu žmogus nenori, bus labai sunku jį paskatinti elgtis kitaip.
Itin svarbūs trys dalykai. Pirma, prasmės suvokimas – kodėl aš
tai darau? Antra, suvokimas, kaip tai daryti, žingsnių numatymas
ir pažangos stebėjimas. Trečias labai svarbus dalykas – sava
rankiškumas. Tai pasirinkimas, kas man svarbiausia šiuo metu,
su kokia komanda dirbti, kokiais įrankiais naudotis. Tai laisvė,
kurią suvaržius vidinė motyvacija slopsta.

steigėjas įsipareigoja, drąsina, remia, pasitiki mokykla, kuria
sąlygas mokyklos veiklai. Kaip tai pasiekti? Vieno atsakymo
nėra ir būti negali. Kelias į visų ugdymo procese dalyvaujančių
jų – pedagogų, mokinių, tėvų, mokyklos vadovų, steigėjo – įsi
pareigojimus, susitarimus, manau, eina būtent per kalbėjimąsi,
diskusiją, per skirtingų nuomonių išsakymą, susitarimų laiky
mąsi. Ta kryptimi keliaujame beveik dešimt metų. Tada, prieš
dešimt metų, pirmą kartą savo veiklos programoje įrašėme,
kad esminis mūsų tikslas – kokybės kultūros plėtra, teigiamo
proveržio, įsipareigojimo siekis, kad ugdymo kokybė mokykloje
būtų kiekvieno jos dalyvio sąmoningas veiksmas. Dar 2007 m. į
steigėjo kuratoriaus veiklos rekomendacijas įrašėme pagrindinį
principą – mokyklos ir kuratoriaus bendradarbiavimą, grįstą
partnerystės, kolegialumo, objektyvumo ir konfidencialumo
kriterijais. Ugdymo įstaigų įtraukimas į projektus yra vienas
iš būdų, kaip eiti kalbėjimosi, susikalbėjimo, polilogo ir ben
drų sprendimų link. Į pirmąjį „Lyderių laiko“ projektą įsitraukė
50 proc. mūsų mokyklų, į antrąjį – kitos 50 proc. mokyklų. Taip
pat reikėjo keisti požiūrį, o tai nėra paprasta. Dar nėra mirusi
nuostata, kad steigėjas – įsakinėtojas, reikalautojas, kontro
lierius... Kalbėjimasis ar nesikalbėjimas turbūt turi tam tikrų
priežasčių. Ir steigėjas nėra vientisas. Veikia taryba, kurios
nariai keičiasi kas ketverius metus, taip pat vykdomoji insti
tucija. Naujiems tarybos nariams tenka nuolat įrodinėti, kad
žodžiai – kontroliuoti ir bausti – sovietinis reliktas. Šiandien
šios sąvokos nereikalingos. Tikrovė tokia, kad mokykla taip pat
dalį laiko skiria kažką kažkam įrodinėdama. Sąmoningumas,
pasitikėjimas ir įgalinimas – tai, kas gali ugdymo įstaigą vesti
geros mokyklos link...“

Po „Geros mokyklos“ kepure

Polilog o kult ūr a –
nešant is vėjas...

Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas teigė nežinąs vi
sų atsakymų. Švietimo skyrius yra ieškojimų kelyje. Vedėjas,
ruošdamasis šiai diskusijai, numatė iš steigėjo pozicijų aptarti
gerą mokyklą. „Šios dienos diskusija vyksta po „Geros mokyk
los“ kepure, – bylojo skyriaus vadovas. – Dar tik matydamas
„Geros mokyklos“ projektą iš tikrųjų pritariau daugeliui idėjų.
Ir dabar visa tai palaikau. Kokį gi vaidmenį turėtų atlikti stei
gėjas geroje mokykloje? Projekte pateikti reikšminiai žodžiai:

Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktoriui V. Baciui
teko dalyvauti kuriant „Geros mokyklos“ koncepciją. Kuriant
gerą mokyklą vien klausymo, pasak direktoriaus, nepakanka.
Visų pirma, mokyklos vadovo nuomone, būtina pripažinti skir
tumus. Kai kalbame apie Vilnių, Kauną, suvokiame, kad čia
gali atsirasti išskirtinių mokyklų, tokių kaip Valdorfo, Suzuki ir
pan. Šios mokyklos geba pritraukti aukščiausios kvalifikacijos
pedagogus. „Požiūrių ir nuomonių skirtumas yra didžiausia

Renatos Česnavičienės nuotraukos

Nukelta į 18 p.

Kol praktikai ir teoretikai diskutavo, jaunimas turėjo kitokių veiklų, bendravo su ŠMM kancleriu Tomu Daukantu

Renatos Česnavičienės nuotraukos
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R. Juškaitis, A. Pivrikas, V. Šeferis, A. Pitrėnienė, J. Aleksejūnienė ir R. Žalnierius

Jie garsina Lietuvos vardą
Švietimo ir mokslo ministerijoje dešimtąjį kartą įteiktos
mokslo premijos penkiems lietuvių kilmės mokslininkams,
dirbantiems užsienyje. Keturi iš jų akademinį kelią pradėjo Lie
tuvoje. Apdovanojimas skiriamas už tarptautinio lygio mokslo
pasiekimus, bendradarbiavimą su Lietuva. Šiemet laimėtojais
tapo mokslininkai Rimvydas Juškaitis (lazerių specialistas,
Jungtinė Karalystė), Vaidas Šeferis (lituanistas, Čekija), Jolanta
Aleksejūnienė (odontologė, Kanada), Bronius Vaškelis (litera
tūrologas, Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Almantas Pivrikas
(puslaidininkių fizikas, Australija). Apdovanojimuose dalyvavo
keturi laureatai, devyniasdešimtmetį perkopęs B. Vaškelis į
ceremoniją neatvyko. Mokslo premijas įteikė ir mokslininkus
sveikino laikinai švietimo ir mokslo ministro pareigas einanti
Audronė Pitrėnienė. Ji sakė: „Kviečiame užsienyje ir Lietuvoje
dirbančius mokslininkus jungtis į bendrus tinklus ir kartu veikti.“
Su savo tyrinėjimais premijų laureat ai V. Šeferis, A. Pivrikas ir
J. Aleksejūnienė visuomenę supažindino skaitydami viešas
paskaitas Vilniaus universitete, Fizinių ir technologijos mokslų
centre.
Premijos laureat us sveikino Pasaulio lietuvių bendruo
menės vicepirmininkas Rolandas Žalnierius: „Džiugu Pasaulio
lietuvių bendruomenės pirmininkės vardu sveikinti pasaulio
mokslininkus, garsinančius Lietuvos vardą. Ypač džiugu, kad
savo darbais jūs padedate kurti modernią ir pasaulyje konku
rencingą Lietuvą.“

Apie laureat us
Vaidas Šeferis, Vilniaus universiteto absolventas, dok
torantūros studijas baigė Vienoje. Mokslo pasaulyje žinomas
Kristijono Donelaičio ir Jono Basanavičiaus darbų tyrėjas. Jis
Čekijos Masaryko universitete įkūrė lituanistikos centrą, išleido
čekų ir lietuvių kalbų žodyną.
Almantas Pivrikas, puslaidininkių fizikas, tiria organinių
puslaidininkių savybes. Disertaciją apgynė Suomijoje, dirbo
Austrijoje, vėliau išvyko į Australiją. Nuo 2015 m. dėsto Murdoch
universitete. Jo darbai reikšmingi kuriant organinius saulės
elementus, patobulinti metodai taikomi ne vienoje pasaulio la
boratorijoje. Fizikas skatina įvairius prestižinius mokslo centrus
bendradarbiauti su Lietuvos mokslininkais.
Bronius Vaškelis, literatūrologas ir teatrologas, studijavo
Toronto ir Pensilvanijos universitetuose. Buvęs Ilinojaus uni
versiteto Lituanistikos katedros vedėjas, Lituanistikos instituto
Čikagoje pirmininkas. Grįžęs į Lietuvą, jis padėjo atkurti Vytauto
Didžiojo universitetą, įkūrė Teatrologijos katedrą, buvo Huma
nitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi. Siekdamas
motyvuoti jaunuosius mokslininkus, įsteigė vardinę stipendiją
humanitarinių mokslų tyrinėtojams.
Jolanta Aleksejūnienė, mokslininkė odontologė, baigusi
Kauno medicinos akademiją, disertaciją apgynė Oslo universi
tete (Norvegija), šiuo metu dėsto Britų Kolumbijos universitete
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Renginio pabaigoje visi norintys galėjo pasveikinti laureatus, su jais pabendrauti

(Kanada). Ji vykdo bendrą mokslinę veiklą su
Lietuvos mokslininkais, padeda užmegzti ryšius
su užsienio partneriais.
Rimvydas Juškaitis apgynė daktaro di
sertaciją Maskvos fizikos ir technikos institute,
dirbo Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų
centre, vėliau persikėlė į Jungtinę Karalystę.
Oksfordo universiteto Inžinerijos mokslų ka
tedroje tęsė pradėtus tyrimus ir atrado naują
metodą – struktūrinio apšvietimo mikroskopiją.
Kartu su kolegomis įkūrė universiteto atžalinę
įmonę „Aurox Ltd“, kuri 2012 m. gavo prestižinį
Jungtinėje Karalystėje įmonės įvertinimą –
Karalienės premiją už inovacijas. Jis aktyviai
bendradarbiauja su Lietuvos lazerių įmonėmis,
dalyvauja Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo
ir „Global Lithuanian Leaders“ veikloje.
Kalba laureatai
A. Pivrikas: „Gimiau ir užaugau Klaipė
doje, studijavau Vilniuje, čia mano mokslinio
kelio pradžia. Per visą gyvenimą pavyko iš
laikyti savo mokslo darbų tematiką. Mačiau
daug pasaulio, daug universitetų, bet net patys
garsiausi profesoriai, su kuriais teko dirbti,
neturi prof. Gyčio Juškos savybės – jis nuolat
užsuka į laboratoriją, kur bendrauja su stu
dentais, doktorantais. Doktorantūros studijas
baigiau Suomijoje – Turku universitete. Vėliau
likimas suteikė galimybę išvažiuoti į Austriją,
dirbau su žymiu profesoriumi, tie metai buvo
labai produktyvūs ir sėkmingi. Dabar esu Australijoje. Bandau
patobulinti elektroniką, tranzistorius.“
J. Aleksejūnienė: „1992 m. išvažiavusi į tarptautinę moks
linę konferenciją, patekau tarp garbių mokslininkų, klausiausi jų,
toks gerasis pavydas apėmė – kaip man, moteriai iš mažutės
Lietuvos, atsidurti tarp jų ir būti lygiai, kad į mane rimtai žiūrė
tų, su manimi diskutuotų. Svajonė atrodė labai didelė ir sunkiai
pasiekiama, bet laikui bėgant išsipildė... Jaučiu pasididžiavimą,
kad man už tai suteiktas apdovanojimas. Dar didesnis pasidi
džiavimas apima matant buvusius studentus, kurie sėkmingai
tęsia akademinį, profesinį gyvenimą.“

 Iš viso mokslo premijoms šiemet pateikta 15 kandidatūrų
iš 7 šalių. Kandidatų paraiškas vertino Lietuvos mokslų akade
mijos ekspertai, laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš Švie
timo ir mokslo ministerijos, Pasaulio lietuvių bendruomenės,
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės, Lietuvos
mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos, Prezidentūros ir
Užsienio reikalų ministerijos atstovų. Per dešimtį metų šia pre
mija buvo apdovanoti 34 mokslininkai. Daugiausia iš Jungtinių
Amerikos Valstijų, Vokietijos, Jungtinės Karalystės.
Dovilė Šileikytė
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Svarbiausias uždavinys –
kurti vaiko ateitį
Gruzdžių vaikų socializacijos centras, pavaldus Švietimo ir mokslo
ministerijai (ŠMM), iš kitų išsiskiria jaukumu: čia gera būti, vyrauja
namų atmosfera, prie stalo mokiniai sėda kartu su auklėtojais, pasi
keisdami tvarko aplinką, prižiūri šunį. Vaikai čia apg yvendinami teismo
sprendimu, jie linkę nusikalsti, dažniausiai toks gyvenimo kelias susiklosto,
nes nepakako dėmesio šeimoje, užaugo globos namuose arba tik su mama.
Tad gerai, kad čia dirba daug pedagogų vyrų, kurie tampa savotiškais tėčiais
ir moko vaikus ne tik mokykloje įprastų dalykų, bet ir gyvenimiškų įgūdžių. Tą dar yti
jiems padeda ir visas aptarnaujantis personalas. Apie centro veiklą papasakojo direktorius
Henrikas Gaidamavičius, pavaduotoja ugdymui Odeta Paulauskienė, socialinė pedagogė
Indrė Valančienė.

Sėkm ę lem ia čia dirbant ys
žmon ės
Kiekvienas auklėtojas turi po du vaikus, su kuriais dirba
individualiai, bendrauja su jais ir jų tėvais apie problemas, lū
kesčius. Vaikai atvažiuoja baimės pilnomis akimis, o paaiškėja,
kad čia nėra nieko baisaus, apsipranta. „Anksčiau elgdavomės
griežčiau. Dabar atvykusiam vaikui leidžiame naudotis kompiu
teriu, pabendrauti su darbuotojais, nueiti į visus būrelius, vykti
į išvykas – taip parodome, kokias galimybes turės, jei gerai
elgsis. Šiuo metu turime dvi grupes, 14 vaikų, besimokančių
5–8 klasėse. Susilygino mokinių amžius, anksčiau turėda
vome ir penktokų, ir dešimtokų“, – apie centro
šiandieną pasakojo H. Gaidamavičius. Tiems
pedagogams, kurie dirbo tik su vyresniai
siais, pasikeitė darbo specifika, tačiau
visi pripažįsta, kad dirbti su vienodo
amžiaus vaikais yra daug lengviau.
Penkerius metus nėra buvę pabė
gimų, smurto požymių – tai rimto,
atsakingo įstaigoje dirbančių spe
cialistų darbo rezultatas. Centro
direktorius labiausiai džiaugiasi Autorės nuotraukos
komanda – juk būtent šie žmonės,
kurių dauguma dirba ne pirmą de
šimtmetį, daro didžiausią poveikį.
Šiais metais pakeistas ug
dym o plan as, sum až int as ma
tematikos, fizikos, kai kurių kitų
dalykų pamokų skaičius. Tos va
landos skiriamos kognityvinei elgesio
korekcijos programai „Equip“, bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui,
ankstyvajai intervencijai. „Be to, keičiame dienos

struktūrą: kaitaliojame formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Mūsų
centre tai pasiteisino. Pirmadienį po trijų pamokų vyksta kera
mikos būrelio užsiėmimai, o pasibaigus pamokoms – dziudo,
antradienį – integruota muzikos studija, po pamokų – medžio
darbų būrelis ir t. t. Iki gegužės du kartus per mėnesį rytais
vykstame į baseiną, pamokos prasideda vėliau“, – kalbėjo
centro direktorius.
„Palaikome ryšį su savivaldybėmis, nors jų noras vie
nas – atvežti vaiką ir jį užmiršti, kad dar kokius trejus metus
jis čia būtų. Sėkmingiau bendradarbiaujame su globos namais:
skambiname, išreikalaujame, kad nors kartą per mėnesį atva
žiuotų, aplankytų, parašytų laišką“, – kalbėjo H. Gaidamavičius.
Yra mamų, kurios tik paskambina, reikalauja atos
togų ar kitų dalykų, atveža, pavyzdžiui, 10 kg
siuntinį vien saldainių, o vaiko neaplanko.
„Vaiko teisių atstovai yra geranoriški.
Jie džiaugiasi, kad vaikas pasitai
sė. Nors per metus neįmanoma
pakeisti vaiko elgsenos, jei su juo
niekas nedirbo prieš tai ir nedirbs
vėliau“, – tvirtino direktorius.
„Mūs ų tiksl ai tok ie pat ys
kaip ir kitų socializacijos centrų:
psichologinė, socialinė pagalba,
elgesio korekcija, mokymosi mo
tyvacijos atk ūr imas, profesinis
orientavimas ir atsparumo neigia
mai socialinei aplinkai ugdymas“, –
pasakojimą tęsė O. Paulauskienė.
Dažnai tenka atkurti prarastą ryšį
su tėvais, tik paskui mokymosi mo
tyvaciją. Būna taip, kad atvyksta vaikas,
nėra ryšio su tėvais, viduje jis pyksta, tad
nepavyksta atkurti mokymosi motyvacijos.
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Ikiprof esin is ugdym as
Šiais mokslo metais kartą per savaitę 7 ir jungtinės 7–8
klasių mokiniai ŠMM dovanotu mokykliniu autobusu vyksta į
Šiaulių profesinio rengimo centrą. Ten mokosi pagal ikiprofesi
nio ugdymo programą, orientuotą į statybos sektorių. Jau po pir
mųjų užsiėmimų pedagogai jautė vaikų susidomėjimą profesija,
praktine veikla. Jie noriai dalijasi įspūdžiais, džiaugiasi įgytais
įgūdžiais, nekantriai laukia kiekvieno ketvirtadienio. „Norėčiau,
kad ikiprofesinis ugdymas vyktų kiekvieną dieną“, – anketoje
įrašė vienas mokinys. Tikimasi, kad šie užsiėmimai padės apsi
spręsti renkantis profesiją, o dabar pagelbės didinant mokymosi
motyvaciją, įgyjant savarankiškam gyvenimui, sėkmingesnei
integracijai į visuomenę reikalingų įgūdžių. Profesijos moky
tojui iš pradžių buvo iššūkis bendrauti su gerokai jaunesniais
mokiniais, nei buvo įpratęs, tačiau dabar jis džiaugiasi galimybe
mokyti ir mokytis dirbti su šiais vaikais.

jis kaupia savo kompetencijų aplanką. Kai atvyksta į centrą, vai
ko asmens bylos įrašai būna „neklausė, nesimokė“, o po kurio
laiko aplankas pasipildo pagyrimais, diplomais, apdovanojimais.
Toje aplinkoje, iš kurios atvažiuoja, dažniausiai vaikai
niekam nerūpi, o čia jiems rodomas dėmesys, rūpestis, apta
riama pažanga, išklausoma nuomonė. Jei mokykloje tam, kad
atkreiptų į save dėmesį, mokinys susikeldavo ant stalo kojas,
čia jam to nereikia daryti. Kai vienas auklėtinis po kurio laiko
grįžo, pedagogai paklausė, kaip jam sekėsi mokykloje, kodėl
grįžo, juk buvo pažengęs... Pasirodo, po kelių nesėkmingų
bandymų paklausti mokytojos, gauti dėmesio per pamoką jis
liovėsi lankyti mokyklą.
Užv er iant cent ro duris

Prieš grįždami į ankstesnę aplinką, vaikai tam ruošiasi:
neretai žino, kad gali susidurti su problemomis šeimoje, mo
kykloje. Socialinės pedagogės
Mot yvacija
užduotis – individualiai kalbėtis
keist is
su vaiku: kas bus sunku, kokios
Toje aplinkoje, iš kurios atvažiuoja,
jo stiprybės, svarbu, kad turėtų
dažniausiai vaikai niekam nerūpi, o čia
Pedagogai kartu su vai
realius lūkesčius ir konkretų
jiems rodomas dėmesys, rūpestis,
kais num at o sav ait ės ir to
planą, kaip siekti iškeltų tikslų.
aptariama pažanga, išklausoma
lesnius tikslus, kad matytųsi
„Patariame, kad iškilus sun
nuomonė.
akivaizdus pokytis ir ugdytinis
kumams kreiptųsi į socialinę
pedagogę, psichologę. Norėtųsi
pasakyti „pasikalbėk su mama“,
bet būna atvejų, kad mama su vaiku net nesisveikina. Kartais
Vaikai mokomi suvokti, kad jų
savo aplinkoje vaikai turi artimųjų, į kuriuos gali atsiremti, ta
pastangos, elgesys turi pasekmes
da sakome, kad kreiptųsi į juos“, – kalbėjo socialinė pedagogė
(kad kažką gautų, turi stengtis).
I. Valančienė. Dalykų mokytojai kartu su grupės auklėtoju ir pa
galbos vaikui specialistais rašo kompleksines charakteristikas:
kurie dalykai vaikui sekasi gerai, kurie kelia sunkumų, kokia jo
galėtų jį įvertinti („negauti pastabos“, „laikytis mokinio taisyklių“, pažanga. „Kai vaikas išeina, kurį laiką stebime, žiūrime į regist
„rodyti iniciatyvą“). Po pirmųjų „Equip“ programos vykdymo sa rą, kur jis mokosi, siunčiame užklausas į mokyklą, vaikų teises,
vaičių vaikų elgesys keičiasi, jie jau žino, ką daryti susidūrus su
domimės, kaip sekasi. Pastaruosius metus atsiliepimai geri,
problema. Pabrėžiama, kad mokiniai turi būti drausmingi, nes buvo vienintelis 16 metų vaikinas, kuris prieš išvykdamas kal
jų tikslas – pasikeisti. Iš pradžių ne visi nori dirbti, bet vėliau įsi bėjo, kad daugiau nesimokys, nes jam to nereikia“, – pasakojo
traukia į šią veiklą, patys teigiamai vertina, tausoja tai, ką padarė I. Valančienė. Centro istorijoje buvo atvejis, kai vienas auklėtinis
savo rankomis (centre daug vaikų darbų iš medžio). Mokiniai į įstaigą grįžo kaip mokytojas ir auklėtojas. O anuomet jo, grįžu
nori išsakyti auklėtojui savo rūpesčius, bendrauti su tėvais, sio namo, motina nenorėjo priimti, tad jaunuolį pradėjo globoti
jaučia poreikį, kad jų problemas žinotų tik tie, kuriais pasitiki. dziudo treneris: išmokė šio sporto, surado globėjus. Vaikinas
Patys pradeda save kontroliuoti, kai siekia išsikeltų tikslų. Ne baigė mokyklą ir universitetą Šiauliuose, tapo pradinių klasių
bijodami nuobaudų, pastabų, o žinodami, kad jei gerai elgsis, ir kūno kultūros mokytoju, pusmetį dirbo socializacijos centre.
galės išvažiuoti į ekskursiją, per atostogas namo, gaus pagy Vėliau sukūrė šeimą ir išvyko į užsienį.
rimą. Tada jie jaučiasi motyvuoti. Kiekvieną vakarą aptariamas
pliusų ir minusų sąrašas. Pastaba rašoma tada, kai mokinys
Metų pabaigoje socializacijos centre lankėsi ŠMM ir Spe
padaro rimtesnį nusižengimą (pavyzdžiui, mušasi), minusas –
cialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai. ŠMM
už smulkesnį (atsikalbinėjo, nepaklojo lovos), geras elgesys,
Mokyklų veiklos skyriaus vedėja Regina Klepačienė kalbėjo:
pastangos, pagalba kitiems vertinami pliusu. Kai grupėje arba
„Prieš kelerius metus mačiau, kaip vaikai su auklėtoja šioje
klasėje būdavo 8 vaikai, o vienam kažkas nesisekdavo, moky
salėje ruošėsi kalėdiniam vaidinimui – skaitė tekstą ir net ne
toja klausdavo: „Vaikai, kas padėsite jam išmokti? Už pagalbą
pajuto, kad mokosi skaityti. Jūsų pastangos ir meilė vaikams
gausite pliusą“, atsirasdavo trys norintys. O juk mokydamas
mane maloniai nustebino. Keisti požiūrį į šiuos vaikus yra labai
draugą ir pats geriau išmoksta, pajunta pasitikėjimą, kai moky
sunku. Bet įmanoma. Ir jūs tai darote. Ačiū jums. Visus jus ma
toja paprašo pagalbos. Vaikai mokomi suvokti, kad jų pastangos,
tau kaip pedagogus iš pašaukimo – ir mokytojus, ir auklėtojus,
elgesys turi pasekmes (kad kažką gautų, turi stengtis).
ir virėjas ar vairuotojus.“
Kiekvienam mokiniui yra sudarytas individualus planas,
Dovilė Šileikytė
Daugiau informacijos apie socializacijos centrus – „Švietimo panoramos“ 30 p.
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„Auksinė žvaigždė“ –
„Tarškučiui“
Ateina metas, kai gamta atrodo tarsi apmir usi.
Šiek tiek gyvybės įneša gal tik sužvarbusių paukščių
giesmės, į palanges beldžiantys lietaus lašai ar lėtai
ore besisupanti, tylias istor ijas šnabždanti snaigė.
Regis, kitoje lango pusėje niekas nevyksta. Bet iš
tiesų snūdur iuoja tik gamta. Dienomis, kai vyksta
folkloro kolektyvo „Tarškutis“ repeticijos, pamatysi
daug ybę link Alytaus jaunimo centro skubančių
įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo. Kas su smuikeliu,
kas su tautiniu kostiumu. Kolektyvas „gyvas“ visais
metų laikais. Repeticijų salėje nuolat skamba
muzika, linksmas vaikų klegesys, verda darbas.
Visai kitaip nei gamtoje, čia – šilta, giedra, jauku...

Apie kolektyvo „Tarškutis“ gyvenimą,
vaikų ir jaunimo muzikinį ugdymą, folkloro
vietą šiandieniame pasaulyje ir dalijimąsi
kasdieniais džiaugsmais bei rūpesčiais
kalbamės su „Tarškučio“ vadove ir įkūrėja
Rima Moisejenkiene.

Sakykite, kas, kada ir kaip nusprendė įkurti kolektyvą
„Tarškutis“?
Mintis įkurti vaikų ansamblį kilo man ir vyrui Leon
 idui.
Pasidomėję, kad tokio kolektyvo Dzūkijoje nėra, nusprendė
me imtis darbo. Sakoma, kai labai nori, visas pasaulis ateina
tau padėti. Taip buvo ir mums. 1987 m. ėmėmės kurti norinčių
groti, dainuoti ir šokti vaikų kolektyvą. Pirmiausia reikėjo mu
zikos instrumentų. Juos pirkome Baltarusijoje ir Ukrainoje. Su
3–7 metų vaikais pradėjome repetuoti pirmuosius kūrinius.
Mokėmės groti cimbolais. Pasižiūrėjau, kaip jais groja mano
dėdė a. a. Vladas Steponavičius, pasiskolinau instrumentą,
sukūriau natų užrašymo metodiką... Repetuodavome pačiose
įvairiausiose vietose, net mano mamos namuose. Ji mėgo
liaudies muziką ir labai mus palaikė. Neskaičiavome nei dienų,
nei valandų. Siekėme pakelti kolektyvo meninį lygį ir išsiveržti
į platesnius vandenis. Paskelbus nepriklausomybę ir atsivėrus
sienoms, pradėjome svajoti apie kitas šalis. Iš pradžių vykome
į festivalį Rygoje „Pulka eimu, pulka teku“, vėliau keliavome į
Suvalkų kultūros centrą, koncertavome Vokietijoje... Taip pra
sidėjo mūsų kasmetiniai pasirodymai folkloro festivaliuose.
Įdomiai atsirado „Tarškučio“ pavadinimas. 1990 m. Alytaus
medvilnės kombinato kultūros rūmuose vyko Velykų renginys.
Nustebome ir mes, vadovai, ir ansamblio nariai laikraštyje
perskaitę, kad šventėje koncertuos ansamblis „Tarškutis“. Pa
vadinimas negirdėtas, bet pagal aprašymą supratome, kad tai
turėtume būti mes. Pasirodo, a. a. Vytautui Kunčiui, kultūros
rūmų renginių vedėjui, ruošiant anonsą spaudai reikėjo an

R. Moisejenkienė su vyru Leonidu ir dukra Diana

samblį kažkaip pavadinti. Taip jis tapo kolektyvo krikštatėviu.
Mes iki šiol jam dėkingi už šį vardą, nes tiksliau mūsų apibūdinti
turbūt neįmanoma.
Su vyru ilgą laiką stovite prie vieno kolektyvo vairo... Tai
sunku ar lengva?
Geriausiai mus apibūdina kiti. Apie kolektyvą išleistoje
knygelėje „Tarškutis“ jos sudarytojos (Scholastika Kavaliauskie
nė, Genovaitė Švabienė) rašė: „Rimos ir Leon
 ido duetas kartais
stebina: jie taip papildo vienas kitą, kad kitaip ir būti negali. Be
Rimos nebūtų „Tarškučio“, bet nebūtų jo ir be Leon
 ido. Tai dvi
obuolio puselės, niekada nesipykstančios. Leonidas kartais dėl
vienokių ar kitokių nesėkmių užpyksta, užsidega, bet Rimutė
visada šypsosi ir niekada jam neprieštarauja. Tai neeilinė pora.“
Matyt, tokie mes ir esame...
Kitąmet minėsite kolektyvo 30-metį. Koks jausmas aplanko
atsigręžus atgal?
Begalinis džiaugsmas ir pasididžiavimas, kad su kaupu
išsipildė ne tik svajonės, bet ir fantazijos. Iš pradžių netikėjome,
kad ilgai ir sėkmingai gyvuosime. Atsigręžę atgal matome ir
girdime puikius auklėtinių pasiekimus, džiaugiamės, kad į ko
lektyvą jau ateina pirmieji vaikaičiai. Šokėjai Laima Dubinskaitė
ir Raimundas Liutkauskas tapo pora gyvenime, jų sūnus Airis
dabar šoka, mokosi groti. Kiti auklėtiniai eina mūsų pėdomis:
Rasa Želnytė dirba choreografe Klaipėdoje ir Nidoje, dukra An
dželika Moisejenkaitė-Knyzienė ir Gabrielė Čepaitė – Vilniuje,
Giedrius Griškevičius ir Ieva Andruškevičiūtė dirba etnografais
Alytaus komunikacijos ir kultūros centre, Giedrius įkūrė folkloro
ansamblį „Žvangucis“ ir t. t. O kiek dar šoka universitetų an
sambliuose... Dukra Diana greitai baigs doktorantūros studijas
Mičigano universitete, kuria muziką ne tik mūsų kolektyvui, bet
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ir kitiems Lietuvos ansambliams. Moksleivių dainų šventėje
skambėjo jos aranžuota daina „Gimnazistai“, kurią daugelis
pripažino sunkiausia, bet gražiausia. Man teko garbė diriguoti
Leonido sukurtą „Linksmąjį maršą“. Visko ir nesuminėsi...
Išugdėte daugiau kaip tūkstantį vaikų, mokėte juos mylėti
tautinį šokį, dainą... Ką Jums reiškia folkloras?
Folkloras – jėga, stiprybė ir įkvėpimas geriems darbams,
tai – didžiavimasis savimi ir tauta. Nežinodami savo tautos pa
pročių, tradicijų, nemokėdami liaudies dainų ir šokių lietuviai
prarastų tapatumą pasaulio šalių kontekste.
Esate gavę daugybę apdovanojimų, tarp kurių ir šiųmetė
„Auksinė žvaigždė“.
Šiam apdovanojimui mūsų kandidatūrą pasiūlė cho
reografė ekspertė, Tarptautinės folkloro asociacijų sąjungos
Pasaulinės folkloro federacijos valdybos narė, Meno tarybos
prezidentė Birutė Akelaitienė. Nelabai tikėjomės teigiamo at

sakymo, nes pretendavo dar du kolektyvai iš Lietuvos, o kur dar
kitų šalių kandidatai... Išgirdusi gerą žinią labai nudžiugau – tai
didžiausias kolektyvo ir mūsų, vadovų, įvertinimas. Apdovano
jimas suteiktas už folkloro puoselėjimą Lietuvoje ir pasaulyje
(nuo 1994 m. kolektyvas dalyvavo 41 tarptautiniame festivalyje
24 užsienio šalyse).
Teikiant apdovanojimą, pirmą kartą už nugaros jutau
Lietuvos vėliavą, o pasigirdus „Tautiškos giesmės“ akordams ir
atsistojus visai „Dante Alighieri“ teatro publikai, mane užvaldė
laimės ir džiaugsmo, pasitikėjimo ir pasididžiavimo savo šalimi
jausmas. Nejaučiau jokios baimės, nes žinojau, kad su manimi
yra daugiau kaip 1000 buvusių auklėtinių ir daugiau kaip 130
esamų jaunųjų muzikantų, šokėjų, jų tėvelių bei daugybė mūsų
kolektyvo gerbėjų. Dar kartą įsitikinau, kad einu teisingu keliu,
o su manimi kartu keliauja daugybė bendraminčių ir sekėjų.
Pasidalykite įsimintiniausiais kolektyvo nuotykiais.
Vienas įvykis itin įsiminė. 2008 m. Graikijoje, Archangelo
miestelyje, vyko devintasis „Vyšnių festivalis“. Mūsų kolektyvo
18 narių skrido lėktuvu. Jau pirmą vakarą reikėjo koncertuoti,
o lėktuvo bagažo skyriuje dingo vienas lagaminas. Jame buvo
dovanos organizatoriams, ritminiai instrumentai, cimbolų, skra
balų lazdelės, skudučiai, derinimo raktai. Teko pasitelkti visą
išmonę. Skrabalais ir cimbolais grojome su šaukštais, cimbolus
derinome replėmis. Tada buvo baisu, dabar iš šio įvykio pasijuo
kiame. Dar vienas įsimintinas įvykis nutiko 1999 m. Ispanijoje:
šokant „Pasiutpolkę“ įlūžo scena, gerai, kad tinkamu metu, nes
šokis tęsėsi ratu ir greitai baigėsi. Vyrukams teko pasaugoti
merginas. Grojant judėjo prožektoriai, o aš skrabalais grojau
viena ranka, nes kita prilaikiau instrumentą, kad nenukristų nuo
scenos... Ispanai labai dėl to jaudinosi ir rytojaus dieną pasiūlė
sceną, kurios, pasak jų, nesugriautų ir tankai.

Nukelta į 18 p.
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Muziejaus misija –
tarnauti, saugoti, puoselėti
Prieš septynerius metus Vilniaus Šv. arkangelo Myko
lo bažnyčioje duris atvėrė Bažnytinio paveldo muziejus. Savo
stiliumi ir istorine reikšme ši bažnyčia ypač tam tinka. Jos
steigėjas – garsus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poli
tikas ir kultūrininkas Leon
 as Sapiega. 1629 m. bažnyčia buvo
pašventinta ir tapo Sapiegų šeimos mauzoliejumi.
Bažnytinio paveldo muziejus – visuomenei dirbanti institu
cija, kurios pagrindinis tikslas yra saugoti ir pristatyti sakralines
vertybes. Bažnytinis paveldas – dailės kūriniai, liturginiai reik
menys, istoriniai dokumentai, knygos, išskirtiniai auksakalystės
šedevrai – sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros
paveldo dalį. Prie bažnyčios altoriaus tebėra puošnus jos stei
gėjo L. Sapiegos šeimos antkapinis paminklas, kuris Lietuvoje
laikomas didžiausiu memorialiniu statiniu. Bažnyčios varpinėje
skamba XVIII a. varpai.
Vienas labiausiai
„technologiz uot ų“ muziej ų
Liet uvoj e
Dažnas žmogus, sužinojęs apie Bažnytinio paveldo mu
ziejaus technines naujoves, suklusta. Muziejuje įrengta gana
reta technologinė idėja Lietuvoje – interaktyvios grindys. Ši
naujovė gali būti sėkmingai naudojama kuriant edukacinius žai
dimus, plečiant tradicines mokomąsias programas ir gerinant jų
kokybę. Šiuo metu čia galima stebėti išskirtinius 1993–2008 m.
buvusio bernardinių vienuolyno teritorijoje vykdytų kasinėji
mų radinius. Interaktyvių grindų instaliaciją sudaro keli vaizdo
sluoksniai. Pirmasis sluoksnis, kuriame matomas archeologinis
gruntas, „nubyra“ lankytojams pasiekus tam tikrą vietą. Tada,
atsižvelgiant į vaikščiojimo kryptį, atsiveria antrasis sluoksnis
su archeologiniais radiniais – vienuolių buities ir liturgijos auten
tiškais daiktais, jų fragmentais. Trečiajame sluoksnyje – radiniai
iš XV a., kai vienuolyno šioje vietoje dar nebuvo.
Muziejaus lankytojams į pagalbą ateina audiogidas, pa
teikiantis svarbiausią informaciją apie muziejaus eksponatus:
Vilniaus arkikatedros lobyną, pagrindines Vilniaus arkivysku
pijos istorijos datas ir įvykius, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios
ir jos steigėjo L. Sapiegos istoriją ir kt. Audiogido paslauga tei
kiama lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. Ekspozicijoje įrengti
planšetiniai kompiuteriai leidžia lankytojams žiūrėti edukacinius
filmus (pvz., apie liturginius indus, tekstilę ar Vilniaus katedros
lobyno atradimą), žaisti mokomuosius žaidimus. Muziejaus
sukurtas edukacines kompiuterines programėles („Katedros
varpinė“, „Kolekcininko kabinetas“, „Vargonai: grok ir sužinok“)
galima nemokamai atsisiųsti į savo išmaniuosius telefonus ar
planšetinius kompiuterius. Naujausia programėlė „Vilniaus pi
ligrimas“ sukurta bendradarbiaujant su Vilniaus piligrimų centru.

Ji padeda atrasti svarbiausias piligrimystės vietas Vilniuje
savarankiškai keliaujantiems žmonėms, pateikiama išsami
informacija ir apie svarbiausius muziejaus eksponatus.
Viena svarbiausių veiklos sričių –
mok in ių edukacija
Edukaciniai užsiėmimai vyksta Bažnytinio paveldo mu
ziejuje, požemiuose, Vilniaus katedros varpinėje, senamiestyje.
Šiuo metu muziejuje parengta keliolika edukacinių programų,
kurių rengimo vadovė ir pagrindinė autorė – Violeta Indriūnienė.
Rengiant edukacines programas atsižvelgta ne tik į mokinių
amžių, bet ir pabrėžtas jų universalumas. Kaip paaiškino mu
ziejaus projektų vadybininkė Birutė Valečkaitė, tos pačios
programos gali būti pritaikytos įvairaus amžiaus mokiniams.
Visos jos turi praktinę dalį, padedančią geriau įsiminti nagrinė
jamos temos klausimus.
Maloniai nuteikia kalėdinės edukacinės programos.
„Prakartėlės džiaugsmas“ yra skirta 1–7 klasių mokiniams.
Kiekviena grupė kuria savo prakartėlę, nes ji – neatsiejama
Kalėdų dalis. Ėdžiose gulintis Kūdikėlis, jį švelniai globojantys
Mergelė Marija, Juozapas, trys karaliai, piemenys, angelai skel
bia džiugią žinią: „Gimė pasaulio Atpirkėjas!“
Programa „Sidabrinis angelas“ yra skirta 1–12 klasių
mokiniams. Muziejaus ekspozicijoje dalyviai ieško dailininkų
pavaizduotų angelų. Labiausiai patikusį papuošia ir perkelia į
kuriamą kalėdinį atviruką.
Programa „Mano angelas sargas“ skirta taip pat 1–12
klasių mokiniams. Čia kalbama apie angelus ir arkangelus,
serafimus ir cherubinus... Bandoma atsakyti į klausimą, kiek
žemėje yra angelų sargų. Ne taip svarbu, kaip kiekvienas įsi
vaizduoja savo angelą sargą, nes visada tai yra draugiška ranka,
globa ir išmintis, skirta tik jam. Naudodamasis vitražo techno
logija kiekvienas susikuria savo angelą sargą.
Apie kitas program as
Programa „Krikščioniškieji simboliai“ skirta įvairaus
amžiaus mokiniams. Simboliai žmonėms itin svarbūs ir turi
gilią prasmę. Kuo daugiau apie juos žinosime, tuo daugiau su
prasime. Simbolis yra ženklas, apibūdinantis labiau abstrakčią
daikto ar reiškinio savybę ir esmę. Lankytojai išsiaiškina, ką
simbolizuoja kryžius, kokia jų įvairovė, ką reiškia simboliniai
skaičiai, ką simbolizuoja balandis... Apžiūrėdami liturginius
indus, mokiniai aiškinasi, šifruoja simbolių kalbą. Per praktinę
veiklos dalį, pritaikydami simbolius, gali pasigaminti papuošalų,
suvenyrų. Jų gamybai muziejuje naudojama susitraukiančio
plastiko technologija.
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Programa „Atrask se
nąjį Vilnių“. 1994 m. Vilniaus
senamiestis buvo įtrauktas į
UNESCO pasaulio paveldo są
rašą. Jis yra vienas labiausiai į
rytus nutolusių didžiųjų Vidurio
Europos miestų, kuriuose vy
ko stipri Rytų ir Vakarų kultūrų

sąveika. Nuo XIV a. iki XVIII a. pabaigos miestas turėjo didžiulę
įtaką viso regiono šalių architektūros raidai. Vilniaus senamiestis
yra viduramžiams būdingo gatvių tinklo ir urbanistinės statybų
struktūros pavyzdys. Ar pažįstame Vilniaus senamiestį? Ar esa
me pastabūs? Atliekamas tiriamasis darbas, ieškant istorijos
pokyčių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, vienuolyno vidiniuose
kiemuose ir aplinkinėse Vilniaus senamiesčio gatvėse. Tai žai
dimas, įtraukiantis į istorijos pažinimo procesą. Mokiniai gauna
užduočių lapus, vaikšto po senamiestį, susipažįsta su senuoju
Vilniumi, suranda tam tikras detales iš senų nuotraukų. Tai lyg
orientacinis žaidimas. Žaidimo pabaigoje dalyvių laukia prizai.
Programa skirta 5–8 klasių mokiniams.
Programa „Kult ūros epoc hų kait a Viln iaus sen a
miestyje“ skirta 9–12 klasių mokiniams. Gotika, renesansas,
barokas, klasicizmas – skirtingos epochos ir skirtingas grožio
supratimas. Savo išmanymą, istorines žinias galime parodyti
lankydami žymius Vilniaus architektūrinius paminklus. Vienas

pagrindinių tikslų – susipažinti su archi
tektūros formomis, stiliais, įvairių stilių
architektūros ir dailės elementais, tokiais
kaip kontraforsas, arka, pusarkė, nava,
trijų navų bažnyčia ir daugeliu kitų. Tai
savotiškas žaidimas.
Mažiesiems skirta programa „Plyta
po plytos ir iškyla bažnyčia“. Ją pasirin
kus aplankomas vienuolynas ir Vilniaus
katedros lobynas. Jeigu mažieji mūsų
lank yt oj ai ats in eš a kart on in ių dėž ių,
naudojantis „Makedo“ konstruktoriumi,
statomas didžiulis vienuolyno ansamblis.
Muziejus šiuo metu turi įsigijęs konstruk
toriaus detalių, kurių užtenka 25 vaikų
grupei. Jei reikėtų, daugiau detalių būtų
įsigyta papildomai.
Programoje „Dangiškasis globė
jas“ siekiama atsakyti į klausimus, kokie
šventieji mus lydi nuo gimimo dienos, ką
byloja jų atributai, kokios šventųjų „pareigos“ danguje?
Edukacinė programa „Svečiuose pas Mykolą“. Kodėl
arkangelas Mykolas laiko ietį ir kardą? Hebrajų, krikščionių ir
islamo religijose Mykolas laikomas pagrindiniu angelu. „Ap
reiškimo knygoje“ (Biblijos dalis) rašoma, kad Mykolo vado
vaujami angelai nubloškia į žemę šėtoną ir jo angelus. Vienas
šios edukacinės programos tikslų – supažindinti lankytojus su
ikonografija, šventųjų vaizdavimo tradicija. Ikonografinis arkan
gelo Mykolo vaizdavimas nuo seniausių laikų naudotas karo
vėliavose, karių šalmuose ir šventovėse. Išlikusios XII–XVI a.
ir vėlesnių laikų ikonos. Praktinė dalis – žaidimas sudėliojant
šv. Mykolo atvaizdą.
Daugiau apie Bažnytinio paveldo muziejaus edukacines
programas – kituose „Švietimo naujienų“ numeriuose.
Vytautas MANKEVIČIUS
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Metodinės
dienos
etninėse
žemėse
Straipsnio pradžia dešimtajame
„Švietimo naujienų“ numeryje

Ir išgirst i, ir pam at yt i,
ir paž int i
Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios vikaras M. Talutis:
„Punske pradėti kalbą apie etninę kultūrą bažnyčia yra pati geriausia vieta...“

Metodinių dienų Punske ir Seinuose
dalyviams – etnokultūros mokytojams – bu
vo suteikta daug: ir pamatyti, ir išgirsti, ir pažinti. Su viltimi, kad
ši patirtis pasklis Lietuvos mokyklose. Visus pakerėjo Puns
kas – ir dabar vienas lietuviškiausių Lenkijos miestų, atitekęs
jai po 1920 m. įvykių. Iki šiol didžioji dalis Punsko gyventojų
(apie 75 proc.) yra lietuviai, čia veikia lietuviškos kultūros įstai
gos, spaustuvė, leidykla. O vietovių pavadinimai rašomi dviem
kalbomis, iš kurių viena – lietuvių.
Taigi, kodėl istorija? Nes kalbėti apie etnokultūrą ignoruo
jant istoriją būtų neteisinga. Tai pabrėžė daugelis kalbėjusiųjų
per metodines dienas. Punske turėjome progą pamatyti, kaip
branginamas protėvių palikimas. Punsko Švč. Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo bažnyčios vikaras Marius Talutis, dar švento
riuje sutikęs mokytojus iš Lietuvos, sakė, kad Punske pradėti
kalbą apie etninę kultūrą bažnyčia yra pati geriausia vieta... Ir
ne tik dėl bažnyčios skliautų ornamentikos. Jis pasakojo apie
knygnešį, atkeliavusį į Punską su akmenskaldžio įrankiais ir

šlifavusį akmens luitus bažnyčios laiptams. Daugelis mūsų iš
tiesų nežinojome, o gal buvome primiršę, kad parapijos sielo
vada čia yra rūpinęsis tautosakos rinkėjas, knygnešys, „Tėvynės
sargo“ bendradarbis kunigas Antanas Radušis, žinomas vertė
jas, draudžiamos spaudos platintojas kunigas Juozas Dailidė,
vikaravęs 1889–1894 m., ir garsus visuomenininkas kunigas
Simonas Garmus.
Bažnyčia pašventinta 1887 m. Joje gausu šventųjų pa
veikslų, skulptūrų, vitražų, o už šventoriaus stovi keletas lietu
viškų koplytstulpių, vienas jų skirtas partizanams, kovojusiems
prieš komunistinį režimą Punsko krašte. Atsisveikinome baž
nyčioje prie urnos. Ten sauja žemės iš mūšio lauko, kur galvas
padėjo Lietuvos savanoriai. Vikaras paklausė, ar imtume suve
nyrą? O tas suvenyras – keli centimetrai surūdijusios spygliuotos
vielos, kuri taip ilgai ir skaudžiai žymėjo sieną, atskirtį, neviltį.
„Neturėdamas ką veikti, prikarpiau po gabaliuką“, – pajuokavo
kunigas, vėliau atėjęs ir į mokyklą pasiklau
syti pranešimų.
Senojoj e klebon ijoj e

Bažnyčios puošyba: unikali sakykla ir audimo raštai

Pats klebonijos pastatas, kuriame įsi
kūrė Punsko etnografinis muziejus, – jau ar
chitektūros paminklas. Jam apie 100 metų.
Senoji klebonija kaip muziejus pradėjo veikti
1995 m. Čia pirmieji įsikūrė folkloro ansam
bliai, vėliau pradėta bandyti austi, organizuoti
susitikimus, vakarones, parodas. Tradicinių
audinių paroda davė pagrindą kurti audinių
archyvą. (Pirmoji paroda surengta 1996 m.)
Dabar archyve saugoma per 100 ekspona
tų – audinių ir drabužių. Audimas – tai vienas
amatų, kurie dar gyvi Punsko ir Seinų kraš
te, todėl čia saugomi ir šiuolaikinių audėjų
darbai. Nustojusios austi, moterys pradėjo
daugiau siuvinėti ir megzti vąšeliu. Archyve
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saugomos įvairios siuvinėtos staltiesės, takeliai, megztos ser
vetėlės, pagalvėlės ir kt. Klebonijoje įkurta tautodailės galerija,
čia savo dirbinius eksponuoja Punsko ir Seinų krašto meistrai,
Lietuvos bei kitų šalių tautodailininkai. Atskirą vietą užima
pabaigtuvių vainikai, nešami procesijoje per Žolinės atlaidus
Punske. Kadangi tai labai nepatvarūs dalykai, ilgiau saugoti
paliekama vos vieną kitą. Lenkijos lietuvių etninės kultūros
draugijai (1998) pradėjus organizuoti Velykinio apeiginio meno
konkursą, vėliau išsirutuliojo ir Apeiginio meno skyrius.
Ir dar karpiniai. Lietuvoje šiandien tai jau netikėta kūrybos
sritis. Didžiausią karpinių kolekcijos dalį sudaro Anelės Pakuc
kienės popierinės užuolaidėlės. Jomis papuošti visi klebonijos
langai, o dalis saugoma archyve. Kiekviena užuolaidėlė kitokia.
Jose – augaliniai motyvai, paukšteliai, gyvuliai, žvėrys. Panašiai
papuoštos ir šventojo kampo kampinukės. Pastaruoju metu
A. Pakuckienė kuria karpinius kaip paveikslus, kuriuos galima
įrėminti. Jos pavyzdžiu pasekė daug jaunimo.
Gyv i amatai

Autorės nuotraukos

O gyvi jie todėl, kad Punske veikia amatų centras, ku
riame darbuojasi Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos
nariai. Ir daug jaunų merginų. Taip perduodamas palikimas. Čia
audžiama, vejama, pinama, rišama, siuvinėjama. O draugijos
pirmininkė Aldona Vaicekauskienė su pasididžiavimu pasakoja
apie lininių staltiesių meistrės Onutės Budzeikienės originalius
darbus – staltieses ant rėmelių...
Nebūk im e apgauti
Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto
docentės, Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo
poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės pranešimas „Tradicijų
(ne)laisvėje: savi ir svetimi kultūros ženklai“ nepaliko abejingų.
Pranešėja kėlė klausimą, ar dera tarpusavyje senovės baltų
tikėjimai su krikščionybe. Ji priminė XX a. antrosios pusės
kontrkultūrinius judėjimus užsienyje, komunistinę tikratikystę
ir kalbėjo apie XXI a. užaštrėjusią gamtos ir žmonių kuriamo
pasaulio priešpriešą, kada pabrėžiama būtinybė gelbėti gamtą,

artėti prie jos, išlaikyti harmoniją. „Ir šitaip žiūri ne tik etnokul
tūrininkai. 2015 m. popiežius Pranciškus išleido ilgai ruoštą
encikliką „Laudato Si – apie rūpinimąsi bendraisiais namais“.
Enciklikos pirmieji žodžiai paimti iš „Kūrinijos giesmės“, kar
tais vadinamos „Saulės giesme“, kurią maždaug prieš 800
metų parašė Šv. Pranciškus Asyžietis. „Būk pagarbintas, mano
Viešpatie, su visa savo kūrinija...“ Ši enciklika – tai Bažnyčios
socialinio mokymo dalis, kurioje aptariamas krikščioniškasis
žmogaus santykis su kūrinija, integralioji ekologija ir ekologi
nis dvasingumas. Aš nežinau, ar čia esama pagonių, bet kai
žmogus pradeda itin kultivuoti etnokultūrą, kartais nueinama į
tokius kraštus, kurie išeina iš bendros kultūrinės vagos. Klau
simas „Religija ar etnokultūra?“ buvo aktualus ir sovietmečiu.
Pirmosios Joninės švęstos vadinamaisiais Chruščiovo atšilimo
metais. Buvo leista, bet ne todėl, kad kas nors išsireikalavo.
Priimtas netgi Lietuvos komunistų partijos centro komiteto
nutarimas – švęsti Jonines kaip pagonių šventę, su žyniais,
kriviais ir visa kita atributika. Nuo to laiko ir atsirado savotiškas
skilimas. Taip buvo įkaltas pleištas, kuris liko iki šiol. Kurstoma
įtampa tarp katalikiškos tradicijos ir romantizuotos etnokultū
ros“, – kalbėjo Z. Nauckūnaitė.
Pasak pranešėjos, diegiama tokia Lietuvos istorijos inter
pretacija, kurioje dirbtinai pabrėžiamas prievartinis krikštas ir
Lietuvos supriešinimas su krikščioniškąja viduramžių Europa,
sąmoningai bandyta kurstyti antikrikščioniškąjį folklorinį ju
dėjimą Lietuvoje. „1992 m., jau po Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo, etnokultūrinis judėjimas virto religiniu. Lietuvoje
įregistruota pirmoji religinė bendruomenė „Romuva“, siekianti
tęsti senąjį baltų tikėjimą. Kritikų tvirtinimu, „Romuvos“ judėji
mo orientacija pradėjo pavojingą Lietuvos etnokultūros ir per
amžius įsišaknijusio krikščioniškojo tikėjimo priešpriešą. Pasak
vieno buvusio romuviečio, prasidėjo tokia maišalynė, kad šian
dien net tautinės dainų šventės bemaž prilyginamos religinėms
apeigoms. <...> Ir tai, ką randame Skomanto („Skomantas“
(vėliau – „Tvermė“) – leidykla. Išleista knygų serija Lietuvos
viduramžių istorijos tematika. Autorių grupę subūrė rašytojas
Kazys Almenas – aut. past.) kūrinyje „Pelkių vilkė“, – nėra senoji
religija. („Pelkių vilkė“ buvo įtraukta į 5 klasės literatūros vado
vėlį.) Štai Uvio malda Medeinai: „Būk pašlovinta, sese, ugnie, tu
apšvieti naktį, tu stipri, laisva ir galinga <...>. Šlovė broliui vėjui
<...>“ Skaitau ir galvoju, kur aš tai girdėjau, kas čia yra? Taigi
skaitome aukštyn kojomis apverstą Šv. Pranciškaus Asyžiečio
„Saulės himną“, kurio tikroji versija skamba taip: „Aukščiausias
visagalis, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė, didybė ir dėkojimas
kiekvienas. Viskas iš Tavęs prasideda ir Tavimi laikosi. Ir žmonės
nėra verti Tavęs minėti. Todėl tešlovina Tave, mano Viešpatie,
visi Tavieji sutvėrimai. Ypač puikioji sesė Saulė, jinai didžiai
spindėdama mums atneša, Aukščiausiasis, Tavo vaizdą. Tegar
bina Tave, mano Viešpatie, brolis mėnuo <...>“ Kaip kuriamos
maldos? Perkuriama, plagijuojama perdirbant krikščioniškąją
literatūrą į pagoniškąją.
Lietuvoje yra daugiau nei 10 mokyklų, kuriose sustiprintas
etnokultūrinis ugdymas. Kyla klausimas, ar tėvai žino, kur atidavė
savo vaikus? Jei etnokultūros mokymas šiose įstaigose yra ne
tautinis, o religinis. Jeigu tėvai sutiko, viskas gerai, o jeigu ne? Kaip
galima skleisti vaikui pagonybę, jeigu jis yra krikščionis? Visa tai
šiandien man kelia nemažai klausimų“, – svarstė pranešėja.
Nukelta į 16 p.
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Į klausimą, ar galima restauruoti pagonybę, 2002 m. yra
atsakęs Gintaras Beresnevičius. Senojo baltų tikėjimo tradicija
seniai nutrūkusi ir šiandien tikslingiau kalbama apie naujos re
ligijos kūrimą. Jis teigė, kad tos religijos prikelti nebeįmanoma,
kaip nebegalima restauruoti ano meto mentaliteto, socialinių
santykių. Jeigu koks nors senosios tradicijos inkliuzas su gyva
„žyniška“ tradicija būtų perduodamas iš kartos į kartą, galėtume
apie tai kalbėti. Bet taip neatsitiko. Iš kartos į kartą buvo per
duodama kaimo švenčių etnografinė tradicija, kaimo papročiai.
Bet tai ne religija...
„Manau, kad kultūrinis paveldas rūpi visiems lietuviams.
Istorikai ir filosofai sutaria, kad krikščioniškasis ir etninis pavel
das Lietuvoje yra susilydę, nereikia jų draskyti. Tai yra pirma
sis akcentas, kurį norėjau pasakyti, o antrasis – kalendorinės
šventės. Jos, kaip teigė G. Beresnevičius, yra tik kalendorinės
valstietiškos šventės. Valstiečiui be galo svarbu sėti, sodinti,
gauti derlių, nes nuo to priklauso jo gyvenimas. Tad pradėjo
garbinti gamtos jėgas, jas sudievinti. Bet tai yra religija ar ma
gija? Reikia skirti šiuos dalykus. Skirtumas: religija (nesvarbu
kokia) nusilenkia Dievo galybei, garbina jį, prašo ir palieka jam
spręsti – išpildyti ar ne. Magija diktuoja formules, pagal kurias
dievybė būtinai turi padėti. Būtinai. Ar veikia rožės užkalbėjimai?
Šimtu procentų. Bet kas tai yra? Jei neveikia antibiotikai, žmogus
eina pas užkalbėtoją, kuri kažką padaro, sukalba „Sveika, Marija“
ir... padeda. Malda sustiprina burtą, nes ji buvo išniekinta. Viskas,
kas surašyta smulkiojoje tautosakoje (užkalbėjimai, burtai),
nėra jokia smulkioji tautosaka, tai yra magija, kuri puikiausiai
veikia. Ir jeigu visa tai duodame mokiniams... Tai nėra kultūrinis
dalykas. Palieku jums apmąstyti, kas čia padeda. Padeda tas,
kuris ir laukia, kad jį pakviestų“, – teigė pranešėja.
Apie švent es ir švent im ą
(Sutrumpintai pagal Z. Nauckūnaitės pranešimą)
Kūčios – visiškai pagoniška šventė. Krikščioniško čia
nieko nebuvo, kol bažnyčia nepagalvojo, kad ir šitą pagonišką
šventę reikėtų šiek tiek sukrikščioninti. Pradėjo sakyti, kad ant
stalo reikia padėti kryžių ir pašventintus kalėdaičius. O kaip buvo
anksčiau: išeidavo su duona, apeidavo namus tris kartus ir sa
kydavo: „Vėlelės užeikite, vėlelės užeikite“, palikdavo pravertas
duris. Kai ant stalo padedama lėkštė žmogui, kuris mirė tais
metais, kviečiama, kad jis ateitų pasibūti. Katalikų bažnyčios
nuomone, vėlės neateina, mirusiųjų sielos negali ateiti. Jos ei
na pas Dievą, sutinka savo lemtį taip, kaip ir nusipelnė. Ateina
tie, kurie yra čia ir kurie nori ateiti. Anapusybė yra tikra. Jaučiu,
kad smarkai užkabinau? Aš tam čia ir esu. Bet grįžkime prie
Kūčių. Jeigu nedarome jokių burtų, nepaliekame jokių lėkščių
su maistu, nekviečiame dvasių, jei susirenka visa šeima, atsi
laužia kalėdaičio, palinki vieni kitiems paties geriausio, jeigu
surengiame gražią šeimos šventę su dvylika ar devyniais val
giais, viskas yra gerai.
Kalėdų dabar kitokių nėra, tik krikščioniškos. Tai yra
Kristaus gimimo šventė. Jėzus yra pasaulio šviesa, atėjusi į
tamsybes. Visos kitos tautos, ne tik lietuviai, kurie bent kiek
išmanė astronomiją, žinojo, kada ta didžiausioji tamsa.
Užgavėnės – kalendorinė šventė, kelianti nemažai klausi
mų. Morės deginimas, persirengėliai, blukio vilkimas, kad rąstas

surinktų blogį. Svarbiausias dalykas čia – persirengėliai. Visos
tautos turi karnavalus, tad persirengėliai nebūtų nieko blogo,
jei ne dvi figūros – giltinė ir velnias. Vaidinti velnią yra labai
pavojinga. Jį vaidindamas atsiveri piktosioms jėgoms. Jeigu
darome tikrai pagonišką šventę, tai kam reikia šių personažų?
Atsikratykime jų.
Velykos su krikščionybe taip pat neturi jokio ryšio. Krikš
čionybei tai yra Jėzaus Kristaus prisikėlimas, o visa kita – kiau
šinių marginimas, ridenimas – yra pagoniškos tradicijos.
Jurginės gali likti tik kaip etnografinė šventė, nes seniai
jokių gyvulių jau nebeišgename, tačiau du kiaušinukai, pade
dami po slenksčiu išvarant gyvulius, yra vaisingumo burtai.
Joninės – tokio pat dydžio šventė kaip krikščionių Velykos,
bet su krikščionybe jos taip pat neturi nieko bendro. Trumpiausią
metų naktį šokinėjama per laužą, kad būtų išvaikytos blogosios
dvasios, žiūrint į ugnį susijungiama su kosmosu, vanduo tokią
naktį laikomas gyvu. Kodėl neapdega padai einant per žarijas?
Pagalvokite. Apvalykime savo šventes nuo pavojingų ir nerei
kalingų burtų, kuriais nors ir netikime, bet darome.
Kita baigianti įsitvirtinti šventė – Helovinas (Vaiduoklių
šventė). Ir ateina ji ne iš Jungtinių Amerikos Valstijų, o iš Airijos,
Keltų kunigų apeigų. Keltų kunigai užsiimdavo spiritizmu, pa
sak jų, mirusiųjų sielos lapkričio 1 d. turi aplankyti savo namus.
Žmonės manė, kad persirengiant, keliant triukšmą, gąsdinant
galima nuraminti antgamtines jėgas. Visi šie vaidinimai skirti
dvasioms pamaloninti. Čia mes peržengiame psichologinę
plotmę ir susiduriame su pasaulėžiūra ar religija. Ir tai tampa
rimta dvasine grėsme. O jeigu visa tai daro krikščionis, reiškia,
kad jis atsisako krikšto. Norint išlikti katalikų bažnyčioje – tiesus
kelias prie klausyklos. Juk svarbiausias įsakymas – neturėk kitų
dievų, tiktai mane vieną.
Nebūkime apgauti. Tyrinėkime savo etnokultūrą iki pas
kutinio siūlgalio. Žiūrėkime istoriją.

Metodinių dienų renginiuose dalyvavęs Etninės kultū
ros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys patikino, kad
tarybos veikloje dalyvauja ir Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos atstovai. Dar kartą priminęs Lietuvos Respublikos etni
nės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, jis citavo:
„<...> Seimas, suvokdamas, kad etninė kultūra yra tautos bū
ties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas,
konstatuodamas, kad įvairioms lietuvių etninės kultūros for
moms ir ypač jos gyvajai tradicijai gresia akivaizdus sunykimo
pavojus, pripažindamas, kad tik savo etnine kultūra besiremianti
tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietinį brandumą,
dalyvauti kaip lygiavertė partnerė pasaulio civilizacijose, priima
šį globos įstatymą.“
Devyni – baltiškas skaičius. Tarmės, muzikinis folkloras,
tautosaka, tautodailė, tautinis kostiumas, papročiai, etnoarchi
tektūra, liaudies kūryba, kulinarinis paveldas – dalykai, apibū
dinantys bet kurią Europos tautą.
Temą – etnokultūra mokykloje – tęsime kituose numeriuose.
Nuotraukos iš Senosios klebonijos Punske – 20 p.
Zina RIMGAILIENĖ

Daugiau nuotraukų iš metodinių dienų Seinuose ir Punske – www.facebook.com/Švietimo-naujienos-360526820653464/.
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In memoriam
Stasė Alma
Stasiulevičiūtė
1942 m. rugpjūčio 6 d. – 2016 m. lapkričio 30 d.

Dr. Vytautas Januškevičius
Buvęs PMTI Užsienio kalbų sektoriaus vadovas

Iš Jo Eminencijos kardinolo
Audriaus Juozo Bačkio pamokslo
Viešpaties angelai šiandien atvėrė
dangaus namų vartus Almai, kad ji galėtų
susitikti su Tuo, kurį mylėjo, kurį skelbė
ne tik žodžiais, bet ir savo gyvenimu.
Almą pažinau nuo pat pirmųjų atvyki
mo į Lietuvą dienų. Žavėjo jos intelektas,
o drauge ir didelis paprastumas. Nors
jau buvo universiteto dėstytoja, docentė,
bet užsidegusi meile Dievui ir Bažnyčiai,
baigusi teologijos kursus prie Vilniaus
arkivyskupijos kurijos, troško dalytis tikė
jimu su kiekvienu, kurį sutiko savo kelyje.
Įkūrus Tikybos katedrą, viską reikėjo
pradėti iš pradžių, turint labai kuklias
galimybes. Almos entuziazmas ir didelis
noras paruošti Bažnyčiai katechetų sukū
rė tiesiog stebuklą. Ne tik atsirado didelis
būrys studentų, bet ir nepritrūko jiems
nei žinių, nei meilės. Studentai ją vadino
Almute arba Mama Alma.
Ji gerai suprato, kad Tikybos katedros
studentų ugdymą reikia pradėti, pagal
Evangeliją, nuo namo statymo ant uolos,
todėl tiek daug dėmesio skyrė dvasiniam
jaunuolių ugdymui.
Alma ieškojo Dievo aistringai ir karš
tai. Kartais jos žodžiai būdavo tvirti ir
aštrūs, nes jai rūpėjo tikėjimo perdavimo
grynumas.
Almos gyvenime labai gražiai susi
jungė dvi svarbios Evangelijos skelbėjo
savybės: žinios perdavimas ir nuolanki
tarnystė. Užbaigusi savo darbą Lietuvos
edukologijos universitete, ji ir toliau dirbo
Arkikatedros parapijos katechete, vedė
seminarus Mažojoje katalikų akademi
joje, iš pradžių dėstė katechezę, o vė
liau – anglų kalbą Vilniaus seminarijoje.
Norėčiau paraginti visus jos mokinius,
draugus ir pažįstamus – pratęskite Almos
darbą jos parodytu būdu...

A. Stasiulevičiūtė dvylika metų (1976–1988) dirbo vyr.
moksline bendradarbe Pedagogikos mokslinio tyrimo insti
tute (PMTI). Tuo metu institute vyravo palanki mokslinio darbo atmosfera, buvo
nagrinėjamos Lietuvai aktualios švietimo problemos, rašomi originalūs vadovėliai.
Alma tyrė anglų kalbos mokymo situaciją, apsigynė pedagogikos mokslų kandidato
disertaciją, intensyviai kūrė anglų kalbos vadovėlius, pakeitusius iki tol naudotus
verstinius iš rusų kalbos, skaitė paskaitas mokytojams.
A. Stasiulevičiūtė buvo draugiška, paslaugi, bendradarbių mėgstama, moksli
nėse diskusijose drąsiai reikšdavo savo požiūrį ir nuomonę. Jos laikysenoje vy
ravo optimistinis požiūris, ji kaip niekas kitas džiaugdavosi ir kitų, ir savo atliktais
darbais. PMTI Alma visiškai subrendo kaip asmenybė ir mokslininkė, pasiruošusi
tolesniems darbams jau nepriklausomoje Lietuvoje.
Dr. Giedrė Rugevičiūtė
Buvusi Lietuvos edukologijos universiteto Katalikų tikybos katedros dėstytoja,
Lietuvos katechetikos centro religinio ugdymo specialistė
1993 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įkūrusi Katalikų tikybos katedrą,
Alma jai vadovavo 11 metų. Jos dėka katedroje vyravo šilta ir nuoširdi atmosfera,
buvo puoselėjamos tradicijos. Alma daug dėmesio skyrė būsimų tikybos mokytojų
sielovadai, jai rūpėjo jauno žmogaus dvasinis, intelektualinis, kultūrinis ugdymas.
Docentė buvo stipri asmenybė ir mokė savo pavyzdžiu: įtaigiu šmaikščiu žodžiu,
iškalba, dėmesingumu ir pagalba kitam. Su dėstytojais Alma mėgo diskutuoti apie
religijos ir filosofijos aktualijas.
A. Stasiulevičiūtė – įvairiapusė asmenybė. Ji dalyvavo Lietuvos švietimo siste
mos atsijauninimo procese, kuriant katalikų tikybos bendrąsias programas, buvo
ekspertų grupių nare. Alma rašė straipsnius, Mažojoje katalikų akademijoje skaitė
paskaitas, vedė suaugusiųjų katechezes.
Alma Vijeikytė
Žurnalistė, buvusi A. Stasiulevičiūtės studentė
Per anglų kalbos paskaitas, ypač prieš Kalėdas, giedodavome apie Dievą, toli
gražu ne visiems tai patiko ir tuo metu (80-ųjų pab.) neatrodė labai šiuolaikiška...
Bet dėstytoja visiškai nesijaudindavo ir neimdavo į galvą panašių murmesių. Jos
viduje buvo kažin kokio nepalaužiamo tvirtumo, ypač stiprios dvasinės jėgos.
Dabar galvoju, vienąkart stipriai įtikėjusi, atradusi tą vienintelę Tiesą, visa džiugia
savo širdimi jai atsidavė, kūrė jai sąlygas įsitvirtinti bundančioje Lietuvoje, liko jai
ištikima iki pat gyvenimo pabaigos. O visa kita galbūt buvo ne tiek svarbu.
Na, gal dar studentai... Jau paskui ir senokai pabaigę tuos universitetus, ir jau
senstelėję, bet vis tiek amžini Jos mokiniai. Man dar keista ir nejauku suvokti,
kad jau nebesusidursime kur nors senamiesčio gatvelėje, kad niekada neapglėbs
per pečius: „O, mano studentė!“, nežiūrės vis su ta budinčia šypsenėle lūpose ir
šelmiškai primerktomis akimis: „Nagi nagi, ką dabar tu čia papasakosi“, kad ne
beišvysiu Arkikatedroje per vakarines Mišias kartais santūraus, kartais energingo
linktelėjimo, kad Vilnius liko be Jos.
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Išmokime nemeluoti darbais
Atkelta iš 5 p.

vertybė, – tvirtino V. Bacys. – Turėtume būti laimingi, galėdami
reikšti savo pastebėjimus, vertinimus. „Geros mokyklos“ kon
cepcijoje reikėjo įrašyti, kad ugdymo įstaigos kolektyvas turi būti
įvairus – amžiaus, lyties ir kitais aspektais. Mūsų pedagoginė
bendruomenė išgyvena vidutinio amžiaus žmogaus krizę. Ne
turime vyresnės kartos, kuri būtų socialiai saugi, stabili, turinti
didžiulę patirtį ir sakanti: „Mano patirtis yra tokia...“ Taip pat ne
turime pakankamai jaunų pedagogų, kurie teigtų: „Jūs darote
visai ne taip, siūlote nesąmones...“ ir pan. Mūsų pedagoginei
bendruomenei stinga diskusijos ir tai apsunkina „Geros mo
kyklos“ koncepcijos įgyvendinimą. Antra vertus, diskutuojant
sunku atrasti tą kritinę mintį, kad kai kurie dalykai gali vykti
visiškai kitaip, nei mums yra įprasta. Kai neformalioje grupėje
vyko diskusija apie geros mokyklos simbolio kūrimą, daug kas
piešė medį su šaknimis, su vainiku ir pan. Visi ieškojo variantų.
A. a. Vaiva (Vaicekauskienė – red. past.), ypač prisidėjusi ren
giant „Geros mokyklos“ koncepciją, pasiūlė, kad geros mokyklos
simboliu galėtų būti išprotėjęs laivas su irklais, burėmis ir ratu.
Tas nešantis vėjas – polilogo kultūra. Kelti klausimus ir ieškoti
atsakymų, girdėti skirtingas nuomones – tai geros mokyklos
kelias. Mokytojai dažnai skundžiasi, kad jiems stinga laiko.
Iš tikrųjų, kai reflektuojame, apmąstome įvairius dalykus, tai
yra suteikiame prasmę savo veiksmams, laiko ypač trūksta.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra yra parengusi leidinį
„Matomas mokymasis“. Ten viskas labai paprastai paaiškinta.
Kas labiausiai gerina mokymąsi? Refleksija, tai yra savęs įsi
vertinimas, pačių mūsų mokymasis, naujų dalykų ieškojimas,
pasitikėjimas, kalbėjimasis. Nieko naujo pasaulis neatrado.
Kažin kodėl labai nemėgstame sėkmės. Nemėgstame nurody
ti, kas mums sekasi. Kalbame vien apie problemas. Daug kuo
galime didžiuotis, pavyzdžiui, įsivertinimo sistema, pažangiomis
mokyklų ugdymo(si) priemonėmis, ugdymo įstaigų aplinka,
tarptautinių konkursų laureatais ir pan.
Kalbant apie gerą mokyklą, bendruomeniškumas turė
tų būti ne deklaratyvus, reikėtų mąstyti apie įrankius, kurie iš
tikrųjų leidžia atsirasti kalbėjimosi kultūrai, ieškoti sprendimų,
kaip mums toliau gyventi. „Geros mokyklos“ koncepcija kelia
klausimą, ką turime daryti šiame išprotėjusiame pasaulyje...“
Diskusijos pradžioje vedėjo buvo pasakyta, kad tas, kuris
pasiūlo problemos sprendimo būdą ar kryptį, – aukso vertės
žmogus. Vadinasi, Lietuva turi daug aukso vertės pedagogų.
Tačiau jų garsūs darbai netampa visos švietimo bendruomenės
darbo stiliumi. „Na ir kas, kad kas nors pasiūlys aukso vertės
sprendimą. Tai bus padėta į lentyną. Sprendimas gal bus išra
šytas aukso raidėmis, bet pasmerktas...“ – teigė švietimo eks
pertas dr. A. M. Juozaitis. Taip turbūt atsitinka, nes išmokome
meluoti darbais. Labai vertinga ir išmintinga švietimo eksperto
frazė – išmokti nemeluoti darbais. Šią frazę įsiminti ir ja vado
vautis derėtų visiems – nuo aukščiausių pareigūnų iki paprasto
žmogaus. Jos gili prasmė galėtų reikšmingai sustiprinti sėk
mingos mokyklos veiklos vertybinį pagrindą.
Juozas ŽINELIS

„Auksinė žvaigždė“ –
„Tarškučiui“
Atkelta iš 11 p.

Kas yra Jūsų sėkmės garantas?
Tai begalinis atsidavimas, pasiaukojimas šiam darbui.
Mūsų kolektyvas tikriausiai vienintelis toks šalyje. Jame groja,
šoka, dainuoja vaikai ir jaunimas nuo 3 iki 19 metų. Ansamblį
lanko 10–15 metų, užauga ir subręsta kaip asmenybės. Itin daug
dėmesio skiriame kolektyvo narių problemoms, padedame jas
spręsti, aptariame įvairias gyvenimiškas situacijas, dalijamės
savąja patirtimi, svajonėmis, prireikus patariame...
Ar šiandien lengva pritraukti vaikų į kolektyvą?
Šiemet ypač padaugėjo 3 metukų narių. Per keletą mėne
sių nepritampantys vaikai išeina. Svarbiausia, kad norėtų patys
dalyvauti. Tėvai ir mes, vadovai, jų nepriversime. To ir nesiekia
me. Priimame visus norinčius susipažinti su liaudies muzika.
Kokie Jūs vadovai? Apibūdinkite save.
Vaikai sako, kad Leonidas griežtas, bet teisingas. Jis moka
bendrauti su visais, jaunimą įkvepia drąsiai eiti per gyvenimą, o
su mažiukais paišdykauja, prajuokina, pralinksmina, kartais ir
saldainiukais pavaišina už pastangas. Vadovas atsakingas už
instrumentus, o aš rūpinuosi daugybe kitų klausimų. Leonidas
du kartus gavo Alytaus miesto savivaldybės mokytojo premi
ją. Kadangi vienas kitą suprantame be žodžių, mums nesunku
dirbti ir būti drauge 24 valandas per parą jau 33 metus.
Kas Jums šiandien teikia didžiausią džiaugsmą kaip kolekty
vo vadovams? Ar tie patys dalykai džiugino ir prieš 30 metų?
Prieš 30 metų džiaugėmės kiekvienu pasiekimu, pasiro
dymu, o dabar kartelę sau iškėlėme aukštai ir reikia labai steng
tis, kad ji nenukristų.Tai nėra lengva, nes keičiasi vaikai ir laikai...
Ar kada buvo kilęs noras baigti veiklą?
Labiausiai sekina biurokratiniai trukdžiai, popierizmas.
Tai atima daug laiko, sveikatos, jaučiame įtampą ir apima no
ras viską baigti. Norisi pasinerti tik į kūrybines platybes, o čia...
Pasidalykite ateities planais.
Planų turime beveik kiekvienai dienai... Vakar grojome
Alovėje Dzūkijos krašto armonikierių šventėje „Skambėk,
širdy nenustok“, šiandien vykstame į LRT studiją filmuotis
laidoje „Duokim garo“, laukia daugybė kvietimų koncertuoti.
Jau žinome, kad 2017 m. gegužės 6 d. švęsime ansamblio
30-metį, sukviesime buvusius narius, kurie taip pat koncertuos,
o Leonidas ta proga sukūrė „Anūkų polką“, kviesime į sceną
visus „anūkucius pagraic“. 2017 m. birželio 10–15 d. tradiciškai
praleisime stovykloje prie Ančios ežero.
Dėkojau maloniai, daug ir įdomiai „tarškančiai“, nuolat
besišypsančiai „Tarškučio“ vadovei R. Moisejenkienei už pokalbį
ir supratau, kad šis kolektyvas nėra tik paprastas popamokinis
būrelis. Tai – šeima, šilta ir rūpestinga bendruomenė, kurios
nariu tampama visam gyvenimui...
Aušra ŽIDŽIŪNIENĖ
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žaidimą
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„Menas vaizduoja tai, kas pasaulyje yra amžina.
Menas padeda išskirti, atpažinti, aprašyti ir įamžinti vidinę tikrovę,
išgyvenimus. Tai labiau yra vidinio gyvenimo pažinimas, o ne jo išraiška.“

Vladislavas Tatarkevičius

Meninio ugdymo procese veiksmingai ir darniai ugdoma
vaiko asmenybė – intelektinės, kūrybinės, emocinės, fizinės
galios. Rūpinamasi verbalinės raiškos gebėjimais, vertybinių
nuostatų sistemos kūrimu.
Albertas Piličiauskas (1998) meno terapijai priskiria
socializacijos, o Judith Aron Rubin (1979) – pasaulio tyrinėjimo
vaidmenis, tad Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“ kartu su
muzikos pedagoge Lijana Neverauskiene, vykdydamos meno
terapijos veiklas, vaikus įtraukiame į užsiėmimus, padedančius
pažinti pasaulį, aplinką, stichijas per žaidimus, improvizuoti,
vaidinti ir kt. Drauge su vaikais pastatėme spektaklius „Šviesa“,
„Ledas“, „Upė“, „Kosmosas“, „Vanduo“ ir kt. Sukurtas Advento
spektaklis.
Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“ taikomi metodai
sujungia dailės, muzikos, judesio, žaidimo, pasakos kūrimo ir
kitas meno terapijos rūšis. Tai leidžia išbandyti kuo įvairesnes
meninės veiklos formas, pasirenkant priimtiniausią, pažadinti
kūrybiškumą, sėkmės jausmą, lavinti komunikacinius gebėji
mus ir skatinti pažinti save. Šiuo atveju terapija nėra gydymas,
tai – ugdymas, kurio pamatą sudaro holistinė pasaulėžiūra,
sujungianti mokslą, meną, filosofiją.
Kartu su muzikos pedagoge L. Neverauskiene ieškojome
dalyvavimo parodose, konkursuose, kur nurodytos temos,
repertuaras, sceninis įvaizdis, atlikimo galimybės ir t. t., kur
noras būti pirmam, kažką laimėti ugdomas vos ne nuo lopšio,
alternatyvos. Norime išmokyti vaikus nesisieloti dėl rezultato,
o tiesiog žaisti, kuriant santykius ir susipažįstant su savimi.
Dailė, muzika, šokis, teatras yra nukreipti į dvasinės būsenos
harmonizavimą menine raiška, suteikiant pozityvių emocinių
išgyvenimų.
Norime pasidalyti viena iš daugelio veiklų – meno terapija

„Lietus“. Per šį užsiėmimą (kaip ir per kitus) vaikai nežino, kas
vyks paruoštoje erdvėje. Jie įeidami gauna „bilietą“ – į vandenį
įkiša pirštą ar ranką. Taip tarsi apsiplauna, tada surimtėję
traukia spalvą, pagal kurią groja pasiūlytais instrumentais,
akomponuoja per daugialypę terpę rodomam lietui, kriokliams,
upėms. Ištrauktas spalvas pila ant plėvelės, stato tiltą ir juo eina,
stebi, kaip po kojomis jungiasi, maišosi spalvos. Per refleksiją
stengiamės suprasti, kodėl pavyko taip gerai sugroti, ar prie to
prisidėjo komandinis darbas, stebėjimas, ką daro kiti, kokias
spalvas rodo muzikos pedagogė. Visą laiką svarbus vaikų įsi
jautimas, bendrystės, komandinio darbo, klausymo suvokimas.
Vaikų komentarai:
„Man patiko groti su komanda.“
„Patiko daryti triukšmą ir vaikščioti po spalvas.“
„Man patiko vaikščioti ant spalvotų laiptelių, žiūrėti į
spalvas ir lašinti į upę.“
„Man patiko, kai keitėsi spalvos, atidžiai žiūrėjau ir supra
tau, kokia graži muzika, tada pakeičiau spalvas.“
Kiekviena veikla reikalauja didelio pasiruošimo, bet kartu
teikia pasitenkinimą, matant, kaip vaikams gera, kokie pokyčiai,
atgimsta rimtis, tikėjimas ir pasaka. Nuo šių metų gruodžio
1 d. iki gegužės mėnesio Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“
pradedame respublikinį projektą „Žaidžiame meną“, kuriame
su norinčiais pedagogais žaisime, dalysimės patirtimi apie
improvizacijas, bendradarbiavimą, menų sintezę ir terapiją.
Susidomėjusieji gali teirautis telefonu 8 673 61 399.
Joana TĖVELYTĖ
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“
meninio ugdymo mokytoja ekspertė
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