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Gruodis – ir baigia apsisukti 
metų ratas

 Švietimo ekspertas dr. A. M. Juozaitis: 
„Sakoma, kad ginčuose gimsta tiesa. Tai – netiesa. 
Besiginčijant tiesa paskęsta. Ji išryškėja tik tada,  
kai pradedama klausytis.“

4 p.

Koridorius 
„Tyla“ Pranciškonų 

gimnazijoje (34 p.)Zinos Rimgailienės nuotr.

  Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“  
meninio ugdymo mokytoja ekspertė J. Tėvelytė: 
„Visą laiką svarbus vaikų įsijautimas, bendrystės, 
komandinio darbo, klausymo suvokimas.“

19 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.“

8 p.
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Jie gar si na Lie tu vos  
vardą ������������������������������������������������������������������������������������������������������6
„Svajonė atrodė labai didelė ir sunkiai  
pasiekiama, bet laikui bėgant išsipildė...  
Jaučiu pasididžiavimą, kad man už tai 
suteiktas apdovanojimas. Dar didesnis 
pasididžiavimas apima matant buvusius 
studentus, kurie sėkmingai tęsia  
akademinį, profesinį gyvenimą.“  
J. Aleksejūnienė 



Svarbiausiasuždavinys–
kurtivaikoateitį ����������������������������������������������������8


Muziejausmisija– 
tar nau ti, sau go ti,  
puoselėti ������������������������������������������������������������������������������12
Bažnytinio paveldo muziejus – visuomenei 
dirbanti institucija, kurios pagrindinis tikslas 
yra saugoti ir pristatyti sakralines vertybes. 



Apiežaidimąmene ����������������������������19
„Menas vaizduoja tai, kas pasaulyje yra 
amžina. Menas padeda išskirti, atpažinti, 
aprašyti ir įamžinti vidinę tikrovę...“  
V. Tatarkevičius

Šiame numeryje



Iš mo ki me ne me luo ti dar bais ���������������������������������������������������������������������������������������4
„Kelias į visų ugdymo procese dalyvaujančiųjų – pedagogų, mokinių, tėvų, 
mokyklos vadovų, steigėjo – įsipareigojimus, susitarimus, manau, eina būtent 
per kalbėjimąsi, diskusiją, per skirtingų nuomonių išsakymą, susitarimų 
laikymąsi.“ R. Zailskas



„Auksinėžvaigždė“–„Tarškučiui“ ����������������������������������������������������������������10
„Be Rimos nebūtų „Tarškučio“, bet nebūtų jo ir be Leonido. Tai dvi obuolio 
puselės, niekada nesipykstančios. Leonidas kartais dėl vienokių ar kitokių 
nesėkmių užpyksta, užsidega, bet Rimutė visuomet šypsosi ir jam niekada 
neprieštarauja. Tai neeilinė pora.“ G. Švabienė, S. Kavaliauskienė



Metodinėsdienosetninėsežemėse ���������������������������������������������������14
„1992 m., jau po Lietuvos  
nepriklausomybės paskelbimo,  
etnokultūrinis judėjimas virto  
religiniu. Lietuvoje įregistruota  
pirmoji religinė bendruomenė  
„Romuva“, siekianti tęsti senąjį  
baltų tikėjimą.“ Z. Nauckūnaitė

Renatos Česnavičienės nuotr.
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„Švie ti mo sis te mo je ne si jau čiu nau jo kė. Su pran tu, kad lau
kia di de li iš šū kiai. La bai ti kiu ko man da. Vi si iš šū kiai įvei kia mi 
tik su pui kia ko man da. Vy riau sy bės pro gra ma ypač am bi cin ga, 
dar bų daug, aš taip pat at ei nu tu rė da ma nau jų už da vi nių. Bet 
vis ką su si dė lio si me ir kar tu įveik si me – ne abe jo ju, kad mums 
pa vyks“, – mi nis te ri jos dar buo to jams sa kė Jur gi ta Pet raus kie nė.

J. Pet raus kie nė gi mė Ute no je, mo kė si IV vi du ri nė je mo kyk lo
je (da bar Ute nos Dau niš kio gim na zi ja). 1997 m. bai gė tuo me ti nio 
Vil niaus pe da go gi nio uni ver si te to (da bar Lie tu vos edu ko lo gi jos 
uni ver si te tas) an glų kal bos pe da go gi kos ba ka lau ro stu di jas, 
2002 m. Vil niaus uni ver si te to Tarp tau ti nio ver slo mo kyk lo je 
įgi jo ma gist ro laips nį.

1997–2001 m. PHA RE pro fe si nio švie ti mo ir mo ky mo re
for mų ko or di na vi mo cen tre dir bo pro jek tų va do ve, Tarp tau ti nių 
moks lo ir tech no lo gi jų plėt ros pro gra mų agen tū ro je Tarp tau ti
nių pro gra mų sky riaus ve dė ja, di rek to riaus pa va duo to ja. Nuo 
2007 m., tik įstei gus Moks lo ir stu di jų ste bė se nos ir ana li zės 
cen trą (MOS TA), iki pa sky ri mo švie ti mo ir moks lo mi nist re – šio 
cen tro di rek to re.

Ji yra įvai rių ver ti ni mo, eks per tų gru pių, pa vyz džiui, ERA
WATCH tin klo, ERAC ste bė se nos gru pės, Eu ro pos na cio na li nių 
įžval gos ko res pon den tų tin klo (angl. Eu ro pe an Net work of Na
tio nal Fo re sight Cor res pon dents), Eu ro pos moks li nių ty ri mų ir 
tech no lo gi nės plėt ros ver ti ni mo tin klo (angl. EU RTD Eva lu a tion 
Net work), Bo lo ni jos dar bo gru pės, Moks li nės veik los ver ti ni mo 
Lie tu vos moks lo ir stu di jų ins ti tu ci jo se dar bo gru pės, Ži nių 
eko no mi kos fo ru mo, Su ma nios spe cia li za ci jos ren gi mo ko or
di na vi mo gru pės na rė.

J. Pet raus kie nė iš te kė ju si, au gi na du vai kus.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky riaus inf.

Dar bą pra Dė jo 
Švie ti mo ir moks lo mi nist rė 

jur gi ta 
pet raus kie nė
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iš mo ki me ne me luo ti dar bais
Lapkričiopabaigojevykusiosparodos„Mokykla2016“pirmą
jądienąsurengtaspagrindinis renginys– „Gerosmokyklos“
forumas. Forumo diskusijose buvo gvildenami pamatiniai
besikeičiančiosmokyklos klausimai: „Asmenybės ūgtis“ 
(Idalis),„Mokyklos identitetas ir įvairovė“ (IIdalis),„Polilogo
kultūrairpartnerystė“(IIIdalis).Diskusijojesvarbiaisšvietimo
bendruomenės susikalbėjimoklausimais – polilogo kultū
ra ir partnerystė – dalyvavoŠiaulių r.Aukštelkėspagrindi
nėsmokyklosdirektoriusVai das Ba cys, švietimoekspertas 
dr.Au ri mas Ma ri jus Juo zai tis, Prienų r. švietimo skyriaus
vedėjasRim vy das Zails kas,UAB „Tavomokykla“ produktų
vystymovadovasDariusRatkevičiusirŽiniųekonomikosfo
rumodirektoriusAr mi nas Va ra naus kas.Diskusijaivadovavo
žurnalistasAu ri mas Pe red nis.

„Švietimonaujienos“pateikiapagrindinių
diskusijosdalyviųpasisakymusapiesėkmingos 
mokyklosveiklosvertybinįpagrindą.

Ug Dy ti klaU sy mo si kUl tū rą

„Po li lo go kul tū rą su vo kiu kaip su si kal bė ji mo da ly ką, – tei
gė švie ti mo eks per tas dr. A. M. Juo zai tis. – Po li lo gas – dau gia
ša kis po kal bis, ieš kant at sa ky mų į klau si mus. Pats sau po li lo gą 
api brė žiu kaip mo ky mą si klau sy tis. Ma no gal va, kal bant apie 
dis ku si jas, ben dra dar bia vi mą, ka žin ko dėl toks reikš min gas 
tam pa iš si sa ky mas, kar tais gal būt iš si rė ki mas ir pan. Daž nai 
ne iš girs ta me ne tik ką ki ti sa ko, bet ir to, ką pa tys pri šne ka
me. Ge ra mo kyk la tu rė tų mo ky ti klau sy tis. Įsi klau sy ti, kad 
ga lė tum klaus ti. La bai gra ži lie tu viš kų žo džių žais mė. Iš  tiesų, 
klau si mų kė li mas – es mi nis žmo gaus ge bė ji mas: ieš ko ti to, 
kas dar ne at ras ta. Bai sus žmo gus, ku ris, ne duok Die ve, ži no 
at sa ky mus į vi sus klau si mus. Ma no su pra ti mu, ge ra mo kyk la 
ug do klau sy mo si kul tū rą ir da li ja si tais klau si mais su ki tais. 
Sa ko ma, kad gin čuo se gims ta tie sa. Tai – ne tie sa. Be si gin či jant 
tie sa pa skęs ta. Ji iš ryš kė ja tik ta da, kai pra de da ma klau sy tis. 
Ma nau, kad įsi klau sy mas, pra de dant įsi klau sy mu į sa ve, vie nas 
di džiau sių iš šū kių, ku riuos mo kyk la tu rė tų ug dy ti. Dis ku si jos 
ve dė jo bu vo pa sa ky ta, kad tas, ku ris pa siū lo pro ble mos spren

di mo bū dą ar kryp tį, – auk so ver tės žmo gus. At sa kau – na ir 
kas, kad kas nors pa siū lys auk so ver tės spren di mą. Tai bus 
pa dė ta į len ty ną. Spren di mas gal bus iš ra šy tas auk so rai dė
mis, bet pa smerk tas... Kas la biau siai truk do su si kal bė ti, gir dė ti, 
klau sy ti? – tę sė A. M. Juo zai tis. – Įstri go du „Ge ros mo kyk los“ 
kon cep ci jos da ly kai: pir ma, nuo sta bi fra zė, ku ri šian dien ne
bu vo pa mi nė ta, – gy ve ni mas mo kyk lo je.Iš tik rų jų ne mo ka me 
gy ven ti or ga ni za ci jo je. Įstai go se dir ba me, o gy ve na me po dar bo. 
Sa ko ma, žmo nės iš ei na iš dar bo, už da ro du ris ir tuoj pra si de da 
gy ve ni mas. La bai su trum pi na me bu vi mą. Ma no su vo ki mu, kad 
gy ve ni mas vyk tų tiek mo kyk lo je, tiek bet ku rio je ki to je įstai go je, 
rei kė tų da ry ti tai, apie ką kal ba me, – iš mok ti ne me luo ti dar bais.
Sa ky ti ma žiau, ža dė ti ma žiau, bet kiek įma no ma kon kre čiau 
veik ti. Są mo nin gai ne sa kau – da ry ti dau giau. Sie kiu pa brėž ti – 
da ry ti ma žiau, bet tiks lin giau. Ta da gal būt at si ras ki tas da ly kas, 
ku ris kon cep ci jo je skam ba la bai pa trauk liai: pras mės at ra di mas, 
as mens ug dy mas(is), sėk mės sie kian ti mo kyk la ir t. t. Kaip tei gia 
psi cho lo gai ir fi lo so fai, žmo gus yra pras mės ieš kan tis sub jek tas. 
Įsi klau san tis į tai, ką da ro, ap mąs tan tis tai, ką nu vei kė, ką da rys 
vė liau, ne pa mirš tan tis iš va dų. Taip tur būt at si ran da veiks mas...“

Drą sa mąs ty ti ir 
vi Di nė mo ty va ci ja

A. Va ra naus kas pa brė žė, kad vi si vei kia me tam tik ra me 
kon teks te. Daug ką le mia fi nan sa vi mas. Ta čiau jei mo ky to jas ar 
mo kyk la tik rai no ri tam tik rą idė ją įgy ven din ti, pa de da ir vals ty bė, 
ne re tai pa re mia ir ver slas. Ži nių eko no mi kos fo ru mo di rek to rius 
at krei pė dis ku si jos da ly vių dė me sį į ste re o ti pus ir drą są mąs ty ti. 
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„Per anks tes nę šio fo ru mo da lį bu vo per skai ty tas XVI a. laiš
kas, – tei gė A. Va ra naus kas, – siųs tas iš mies to į kai mą. Drau gas 
ra šė sa vo bi čiu liui: „Mies te to kia spar ta, kad mes, mies tie čiai, 
tuoj iš pro tė si me...“ Kai kam tai ga li at ro dy ti juo kin gai. Ta čiau šis 
pa vyz dys aki vaiz džiai liu di ja, kad mū sų sme ge nys vei kia ly gi
na muo ju prin ci pu. Ima me tam tik rus at skai tos taš kus, pa gal 
ku riuos ver ti na me – ge rai ar blo gai, tem pas grei tas ar lė tas. 
Jei gu nie ka da ne liū di, ne pa ti ri skriau dos, nie ka da ne su ži no si, 
kas – ge ra, kas – džiaugs mas. Tik ly gin da mi ga li me tai su vok ti. 
Mū sų sme ge nys ne re tai siū lo min čių trum pi nius, to dėl esa me 
lin kę kli juo ti eti ke tes: mo ki niai – to kie, pe da go gai – ano kie, 
ver slas – toks, moks li nin kai – dar ki to kie ir t. t. Tai la bai svar bu 
su vok ti. Šį mąs ty mo bū dą ga li pa dė ti įveik ti tik sa vi ref ek si ja: 
rei kia kel ti sau to kius klau si mus, kad pa si jus tu me ne sma giai. 
Vien ta min tis gąs di na. Daug da ly kų ga li me iš mok ti. Kū ry bin
gu mas, kri ti nis mąs ty mas ar ste re o ti pų lau žy mas nė ra įgim ti 
da ly kai. Pa tys juos iš siug do me ar ba ne...“

D. Rat ke vi čius trum pai ap žvel gė švie ti mo ir ver slo ben dra
dar bia vi mą. Po li lo gas, anot UAB „Ta vo mo kyk la“ at sto vo, la bai 
svar bus ku riant švie ti mo ir ver slo ben druo me nių san ty kius. 
Ver slas ga li pa siū ly ti įran kius, ku rie pa dė tų pe da go gams siek ti 
mo kyk lai ke lia mų tiks lų. Ug dy mo įstai gai, jos ben druo me nei, 
pa na šiai kaip ir ver slo or ga ni za ci jai, bū ti na vi di nė mo ty va ci ja. 
Jei gu žmo gus ne no ri, bus la bai sun ku jį pa ska tin ti elg tis ki taip. 
Itin svar būs trys da ly kai. Pir ma, pras mės su vo ki mas – ko dėl aš 
tai da rau? An tra, su vo ki mas, kaip tai da ry ti, žings nių nu ma ty mas 
ir pa žan gos ste bė ji mas. Tre čias la bai svar bus da ly kas – sa va
ran kiš ku mas. Tai pa si rin ki mas, kas man svar biau sia šiuo me tu, 
su ko kia ko man da dirb ti, ko kiais įran kiais nau do tis. Tai lais vė, 
ku rią su var žius vi di nė mo ty va ci ja slops ta.

po „ge ros mo kyk los“ ke pU re

Švie ti mo sky riaus ve dė jas R. Zails kas tei gė ne ži nąs vi
sų at sa ky mų. Švie ti mo sky rius yra ieš ko ji mų ke ly je. Ve dė jas, 
ruoš da ma sis šiai dis ku si jai, nu ma tė iš stei gė jo po zi ci jų ap tar ti 
ge rą mo kyk lą. „Šios die nos dis ku si ja vyks ta po „Ge ros mo kyk
los“ ke pu re, – by lo jo sky riaus va do vas. – Dar tik ma ty da mas 
„Ge ros mo kyk los“ pro jek tą iš tik rų jų pri ta riau dau ge liui idė jų. 
Ir da bar visa tai pa lai kau. Ko kį gi vaid me nį tu rė tų at lik ti stei
gė jas ge ro je mo kyk lo je? Pro jek te pa teik ti reikš mi niai žo džiai:  

stei gė jas įsi pa rei go ja, drą si na, re mia, pa si ti ki mo kyk la, ku ria 
są ly gas mo kyk los veik lai. Kaip tai pa siek ti? Vie no at sa ky mo 
nė ra ir bū ti ne ga li. Ke lias į vi sų ug dy mo pro ce se da ly vau jan čių
jų – pe da go gų, mo ki nių, tė vų, mo kyk los va do vų, stei gė jo – įsi
pa rei go ji mus, su si ta ri mus, ma nau, ei na bū tent per kal bė ji mą si, 
dis ku si ją, per skir tin gų nuo mo nių iš sa ky mą, su si ta ri mų lai ky
mą si. Ta kryp ti mi ke liau ja me be veik de šimt me tų. Ta da, prieš 
de šimt me tų, pir mą kar tą sa vo veik los pro gra mo je įra šė me, 
kad es mi nis mū sų tiks las – ko ky bės kul tū ros plėt ra, tei gia mo 
pro ver žio, įsi pa rei go ji mo sie kis, kad ug dy mo ko ky bė mo kyk lo je 
bū tų kiek vie no jos da ly vio są mo nin gas veiks mas. Dar 2007 m. į 
stei gė jo ku ra to riaus veik los re ko men da ci jas įra šė me pa grin di nį 
prin ci pą – mo kyk los ir ku ra to riaus ben dra dar bia vi mą, grįs tą 
part ne rys tės, ko le gia lu mo, ob jek ty vu mo ir kon fi den cia lu mo 
kri te ri jais. Ug dy mo įstai gų įtrau ki mas į pro jek tus yra vie nas 
iš bū dų, kaip ei ti kal bė ji mo si, su si kal bė ji mo, po li lo go ir ben
drų spren di mų link. Į pir mą jį „Ly de rių lai ko“ pro jek tą įsi trau kė 
50 proc. mū sų mo kyk lų, į ant rą jį – ki tos 50 proc. mo kyk lų. Taip 
pat rei kė jo keis ti po žiū rį, o tai nė ra pa pras ta. Dar nė ra mi ru si 
nuo sta ta, kad stei gė jas – įsa ki nė to jas, rei ka lau to jas, kon tro
lie rius... Kal bė ji ma sis ar ne si kal bė ji mas tur būt tu ri tam tik rų 
prie žas čių. Ir stei gė jas nė ra vien ti sas. Vei kia ta ry ba, ku rios 
na riai kei čia si kas ket ve rius me tus, taip pat vyk do mo ji ins ti
tu ci ja. Nau jiems ta ry bos na riams ten ka nuo lat įro di nė ti, kad 
žo džiai – kon tro liuo ti ir baus ti – so vie ti nis re lik tas. Šian dien 
šios są vo kos ne rei ka lin gos. Tik ro vė to kia, kad mo kyk la taip pat 
da lį lai ko ski ria kaž ką kaž kam įro di nė da ma. Są mo nin gu mas, 
pa si ti kė ji mas ir įga li ni mas – tai, kas ga li ug dy mo įstai gą ves ti 
ge ros mo kyk los link...“

po li lo go kUl tū ra – 
ne Šan tis vė jas...

Aukš tel kės pa grin di nės mo kyk los di rek to riui V. Ba ciui 
te ko da ly vau ti ku riant „Ge ros mo kyk los“ kon cep ci ją. Ku riant 
ge rą mo kyk lą vien klau sy mo, pa sak di rek to riaus, ne pa kan ka. 
Vi sų pir ma, mo kyk los va do vo nuo mo ne, bū ti na pri pa žin ti skir
tu mus. Kai kal ba me apie Vil nių, Kau ną, su vo kia me, kad čia 
ga li at si ras ti iš skir ti nių mo kyk lų, to kių kaip Val dor fo, Su zu ki ir 
pan. Šios mo kyk los ge ba pri trauk ti aukš čiau sios kva li fi ka ci jos 
pe da go gus. „Po žiū rių ir nuo mo nių skir tu mas yra di džiau sia 

Nukeltaį18p.
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Kol praktikai ir teoretikai diskutavo, jaunimas turėjo kitokių veiklų, bendravo su ŠMM kancleriu Tomu Daukantu
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Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je de šim tą jį kar tą įteik tos 
moks lo pre mi jos pen kiems lie tu vių kil mės moks li nin kams, 
dir ban tiems už sie ny je. Ke tu ri iš jų aka de mi nį ke lią pra dė jo Lie
tu vo je. Ap do va no ji mas ski ria mas už tarp tau ti nio ly gio moks lo 
pa sie ki mus, ben dra dar bia vi mą su Lie tu va. Šie met lai mė to jais 
ta po moks li nin kai Rim vy das Juš kai tis (la ze rių spe cia lis tas, 
Jung ti nė Ka ra lys tė), Vai das Še fe ris (li tu a nis tas, Če ki ja), Jo lan ta 
Alek se jū nie nė (odon to lo gė, Ka na da), Bro nius Vaš ke lis (li te ra
tū ro lo gas, Jung ti nės Ame ri kos Vals ti jos) ir Al man tas Piv ri kas 
(pus lai di nin kių fi zi kas, Aust ra li ja). Ap do va no ji muo se da ly va vo 
ke tu ri lau re a tai, de vy nias de šimt me tį per ko pęs B. Vaš ke lis į 
ce re mo ni ją ne at vy ko. Moks lo pre mi jas įtei kė ir moks li nin kus 
svei ki no lai ki nai švie ti mo ir moks lo mi nist ro pa rei gas ei nan ti 
Aud ro nė Pit rė nie nė. Ji sakė: „Kvie čia me už sie ny je ir Lie tu vo je 
dir ban čius moks li nin kus jung tis į bendrus tin klus ir kartu veikti.“ 
Su sa vo ty ri nė ji mais pre mi jų lau re a tai V. Še fe ris, A. Piv ri kas ir 
J. Alek se jū nie nė vi suo me nę su pa žin di no skai ty da mi vie šas 
pa skai tas Vil niaus uni ver si te te, Fi zi nių ir tech no lo gi jos moks lų 
cen tre.

Pre mi jos lau re a tus svei ki no Pa sau lio lie tu vių ben druo
me nės vi ce pir mi nin kas Ro lan das Žal nie rius: „Džiu gu Pa sau lio 
lie tu vių ben druo me nės pir mi nin kės var du svei kin ti pa sau lio 
moks li nin kus, gar si nan čius Lie tu vos var dą. Ypač džiu gu, kad 
sa vo dar bais jūs pa de da te kur ti mo der nią ir pa sau ly je kon ku
ren cin gą Lie tu vą.“

jie gar si na lie tu vos var dą
apie laU re a tUs

Vai das Še fe ris, Vil niaus uni ver si te to ab sol ven tas, dok
to ran tū ros stu di jas bai gė Vie no je. Moks lo pa sau ly je ži no mas 
Kris ti jo no Do ne lai čio ir Jo no Ba sa na vi čiaus dar bų ty rė jas. Jis 
Če ki jos Ma sa ry ko uni ver si te te įkū rė li tu a nis ti kos cen trą, iš lei do 
če kų ir lie tu vių kal bų žo dy ną.

Al man tas Piv ri kas, pus lai di nin kių fi zi kas, ti ria or ga ni nių 
pus lai di nin kių sa vy bes. Di ser ta ci ją ap gy nė Suo mi jo je, dir bo 
Aust ri jo je, vė liau iš vy ko į Aust ra li ją. Nuo 2015 m. dės to Mur doch 
uni ver si te te. Jo dar bai reikš min gi ku riant or ga ni nius sau lės 
ele men tus, pa to bu lin ti me to dai tai ko mi ne vie no je pa sau lio la
bo ra to ri jo je. Fi zi kas ska ti na įvai rius pres ti ži nius moks lo cen trus 
ben dra dar biau ti su Lie tu vos moks li nin kais.

Bro nius Vaš ke lis, li te ra tū ro lo gas ir te at ro lo gas, stu di ja vo 
To ron to ir Pen sil va ni jos uni ver si te tuo se. Bu vęs Ili no jaus uni
ver si te to Li tu a nis ti kos ka ted ros ve dė jas, Li tu a nis ti kos ins ti tu to 
Či ka go je pir mi nin kas. Grį žęs į Lie tu vą, jis pa dė jo at kur ti Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te tą, įkū rė Te at ro lo gi jos ka ted rą, bu vo Hu ma
ni ta ri nių moks lų fa kul te to de ka nu, pro rek to riumi. Siek da mas 
mo ty vuo ti jau nuo sius moks li nin kus, įstei gė var di nę sti pen di ją 
hu ma ni ta ri nių moks lų ty ri nė to jams.

Jo lan ta Alek se jū nie nė, moks li nin kė odon to lo gė, bai gu si 
Kau no me di ci nos aka de mi ją, di ser ta ci ją ap gy nė Os lo uni ver si
te te (Nor ve gi ja), šiuo metu dėsto Bri tų Ko lum bi jos uni ver si te te 
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R. Juškaitis, A. Pivrikas, V. Šeferis, A. Pitrėnienė, J. Aleksejūnienė ir R. Žalnierius
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(Ka na da). Ji vyk do ben drą moks li nę veik lą su 
Lie tu vos moks li nin kais, pa de da už megz ti ry šius 
su už sie nio part ne riais.

Rim vy das Juš kai tis ap gy nė dak ta ro di
ser ta ci ją Mask vos fi zi kos ir tech ni kos ins ti tu te, 
dir bo Vil niaus uni ver si te to La ze ri nių ty ri mų 
cen tre, vė liau per si kė lė į Jung ti nę Ka ra lys tę. 
Oks for do uni ver si te to In ži ne ri jos moks lų ka
ted ro je tę sė pra dė tus ty ri mus ir at ra do nau ją 
me to dą – struk tū ri nio ap švie ti mo mik ro sko pi ją. 
Kar tu su ko le go mis įkū rė uni ver si te to at ža li nę 
įmo nę „Au rox Ltd“, ku ri 2012 m. ga vo pres ti ži nį 
Jung ti nė je Ka ra lys tė je įmo nės įver ti ni mą – 
Ka ra lie nės pre mi ją už ino va ci jas. Jis ak ty viai 
ben dra dar biau ja su Lie tu vos la ze rių įmo nė mis, 
da ly vau ja Pa sau lio lie tu vių eko no mi kos fo ru mo 
ir „Glo bal Lit hu a nian Le a ders“ veik lo je.

kal ba laU re a tai

A. Piv ri kas: „Gi miau ir už au gau Klai pė
do je, stu di ja vau Vil niu je, čia ma no moks li nio 
ke lio pra džia. Per vi są gy ve ni mą pa vy ko iš
lai ky ti sa vo moks lo dar bų te ma ti ką. Ma čiau 
daug pa sau lio, daug uni ver si te tų, bet net pa tys 
gar siau si pro fe so riai, su ku riais te ko dirb ti, 
ne tu ri pro f. Gy čio Juš kos sa vy bės – jis nuo lat 
už su ka į la bo ra to ri ją, kur ben drau ja su stu
den tais, dok to ran tais. Dok to ran tū ros stu di jas 
bai giau Suo mi jo je – Tur ku uni ver si te te. Vė liau 
li ki mas su tei kė ga li my bę iš va žiuo ti į Aust ri ją, 
dir bau su žy miu pro fe so riu mi, tie me tai bu vo 
la bai pro duk ty vūs ir sėk min gi. Da bar esu Aust ra li jo je. Ban dau 
pa to bu lin ti elek tro ni ką, tran zis to rius.“

J. Alek se jū nie nė: „1992 m. iš va žia vu si į tarp tau ti nę moks
li nę kon fe ren ci ją, pa te kau tarp gar bių moks li nin kų, klau siau si jų, 
toks ge ra sis pa vy das apė mė – kaip man, mo te riai iš ma žu tės 
Lie tu vos, at si dur ti tarp jų ir bū ti ly giai, kad į ma ne rim tai žiū rė
tų, su ma ni mi dis ku tuo tų. Sva jo nė at ro dė la bai di de lė ir sun kiai 
pa sie kia ma, bet lai kui bė gant iš si pil dė... Jau čiu pa si di džia vi mą, 
kad man už tai su teik tas ap do va no ji mas. Dar di des nis pa si di
džia vi mas ap ima ma tant bu vu sius stu den tus, ku rie sėk min gai 
tę sia aka de mi nį, pro fe si nį gy ve ni mą.“

    Iš vi so moks lo pre mi joms šie met pa teik ta 15 kan di da tū rų 
iš 7 ša lių. Kan di da tų pa raiš kas ver ti no Lie tu vos moks lų aka de
mi jos eks per tai, lai mė to jus at rin ko ko mi si ja, su da ry ta iš Švie
ti mo ir moks lo mi nis te ri jos, Pa sau lio lie tu vių ben druo me nės, 
Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų lie tu vių ben druo me nės, Lie tu vos 
moks lų aka de mi jos, Lie tu vos moks lo ta ry bos, Pre zi den tū ros ir 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos at sto vų. Per de šim tį me tų šia pre
mi ja bu vo ap do va no ti 34 moks li nin kai. Dau giau sia iš Jung ti nių  
Ame ri kos Vals ti jų, Vo kie ti jos, Jung ti nės Ka ra lys tės.

DovilėŠileikytė

Renginio pabaigoje visi norintys galėjo pasveikinti laureatus, su jais pabendrauti
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sėk mę le mia čia Dir ban tys  
žmo nės

Kiek vie nas auk lė to jas tu ri po du vai kus, su ku riais dir ba 
in di vi du a liai, ben drau ja su jais ir jų tė vais apie pro ble mas, lū
kes čius. Vai kai at va žiuo ja bai mės pil no mis aki mis, o pa aiš kė ja, 
kad čia nė ra nie ko bai saus, ap si pran ta. „Anks čiau elg da vo mės 
griež čiau. Da bar atvykusiam vaikui lei džia me nau do tis kom piu
te riu, pa ben drau ti su dar buo to jais, nu ei ti į vi sus bū re lius, vyk ti 
į iš vy kas – taip pa ro do me, ko kias ga li my bes tu rės, jei ge rai 
elg sis. Šiuo me tu tu ri me dvi gru pes, 14 vai kų, be si mo kan čių 
5–8 kla sė se. Su si ly gi no mo ki nių am žius, anks čiau tu rė da
vo me ir penk to kų, ir de šim to kų“, – apie cen tro 
šian die ną pa sa ko jo H. Gai da ma vi čius. Tiems 
pe da go gams, ku rie dir bo tik su vy res niai
siais, pa si kei tė dar bo spe ci fi ka, ta čiau 
vi si pri pa žįs ta, kad dirb ti su vie no do 
am žiaus vai kais yra daug leng viau. 
Pen ke rius me tus nė ra bu vę pa bė
gi mų, smur to po žy mių – tai rim to, 
at sa kin go įstai go je dir ban čių spe
cia lis tų dar bo re zul ta tas. Cen tro 
di rek to rius la biau siai džiau gia si 
ko man da – juk bū tent šie žmo nės, 
ku rių dau gu ma dir ba ne pir mą de
šimt me tį, da ro di džiau sią po vei kį.

Šiais me tais pa keis tas ug
dy mo pla nas, su ma žin tas ma
te ma ti kos, fi zi kos, kai ku rių ki tų 
da ly kų pa mo kų skai čius. Tos va
lan dos ski ria mos kog ni ty vi nei el ge sio 
ko rek ci jos pro gra mai „Equip“, ben drų jų 
kom pe ten ci jų ir gy ve ni mo įgū džių ug dy mui, 
anks ty va jai in ter ven ci jai. „Be to, kei čia me die nos 

struk tū rą: kai ta lio ja me for ma lų jį ir ne for ma lų jį ug dy mą. Mū sų 
cen tre tai pa si tei si no. Pir ma die nį po tri jų pa mo kų vyks ta ke ra
mi kos bū re lio už si ė mi mai, o pa si bai gus pa mo koms – dziu do, 
ant ra die nį – in teg ruo ta mu zi kos stu di ja, po pa mo kų – me džio 
dar bų bū re lis ir t. t. Iki ge gu žės du kar tus per mė ne sį ry tais 
vykstame į ba sei ną, pa mo kos pra si deda vė liau“, – kal bė jo 
centro di rek to rius.

„Pa lai ko me ry šį su sa vi val dy bė mis, nors jų no ras vie
nas – at vež ti vai ką ir jį už mirš ti, kad dar ko kius tre jus me tus 
jis čia bū tų. Sėk min giau ben dra dar biau ja me su glo bos na mais: 
skam bi na me, iš rei ka lau ja me, kad nors kar tą per mė ne sį at va
žiuo tų, ap lan ky tų, pa ra šy tų laiš ką“, – kal bė jo H. Gai da ma vi čius. 

Yra ma mų, ku rios tik pa skam bi na, rei ka lau ja atos
to gų ar ki tų da ly kų, at ve ža, pavyzdžiui, 10 kg 

siun ti nį vien sal dai nių, o vai ko ne ap lan ko. 
„Vai ko tei sių at sto vai yra ge ra no riš ki. 

Jie džiau gia si, kad vai kas pa si tai
sė. Nors per me tus neįmanoma 
pakeisti vaiko elgsenos, jei su juo 
nie kas ne dir bo prieš tai ir ne dir bs 
vė liau“, – tvir ti no di rek to rius.

„Mū sų tiks lai to kie pa tys 
kaip ir ki tų so cia li za ci jos cen trų: 
psi cho lo gi nė, so cia li nė pa gal ba, 
el ge sio ko rek ci ja, mo ky mo si mo
ty va ci jos at kū ri mas, pro fe si nis 
orien ta vi mas ir at spa ru mo ne igia
mai so cia li nei ap lin kai ug dy mas“, – 
pa sa ko ji mą tę sė O. Pau laus kie nė. 

Daž nai ten ka at kur ti pra ras tą ry šį 
su tė vais, tik pas kui mo ky mo si mo

ty va ci ją. Bū na taip, kad at vyks ta vai kas, 
nė ra ry šio su tė vais, vi du je jis pyks ta, tad 

ne pa vyks ta at kur ti mo ky mo si mo ty va ci jos.

svar biau sias už da vi nys –  
kur ti vai ko at ei tį

Gruzdžiųvaikųsocializacijoscentras,pavaldusŠvietimoirmokslo
ministerijai(ŠMM),iškitųišsiskiriajaukumu:čiagerabūti,vyrauja
namųatmosfera,priestalomokiniaisėdakartusuauklėtojais,pasi
keisdamitvarkoaplinką,prižiūrišunį.Vaikaičiaapgyvendinamiteismo
sprendimu,jielinkęnusikalsti,dažniausiaitoksgyvenimokeliassusiklosto,
nesnepakakodėmesiošeimoje,užaugoglobosnamuosearbatiksumama.
Tadgerai,kadčiadirbadaugpedagogųvyrų,kurietampasavotiškaistėčiais
irmokovaikusnetikmokyklojeįprastųdalykų,betirgyvenimiškųįgūdžių.Tądaryti
jiemspadedairvisasaptarnaujantispersonalas.Apiecentroveikląpapasakojodirektorius
HenrikasGaidamavičius,pavaduotojaugdymuiOdetaPaulauskienė,socialinėpedagogė
IndrėValančienė.

Autorės nuotraukos
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To je ap lin ko je, iš ku rios at va žiuo ja, 
daž niau siai vai kai nie kam ne rū pi, o čia 
jiems ro do mas dė me sys, rū pes tis, 
ap ta ria ma pa žan ga, iš klau so ma 
nuo mo nė. 

jis kau pia sa vo kom pe ten ci jų ap lan ką. Kai at vyks ta į cen trą, vai
ko as mens by los įra šai bū na „ne klau sė, ne si mo kė“, o po ku rio 
lai ko ap lan kas pa si pil do pa gy ri mais, di plo mais, ap do va no ji mais.

To je ap lin ko je, iš ku rios at va žiuo ja, daž niau siai vai kai 
nie kam ne rū pi, o čia jiems ro do mas dė me sys, rū pes tis, ap ta
ria ma pa žan ga, iš klau so ma nuo mo nė. Jei mo kyk lo je tam, kad 
at kreip tų į sa ve dė me sį, mo ki nys su si kel da vo ant sta lo ko jas, 
čia jam to nereikia  da ryti. Kai vie nas auk lė ti nis po ku rio lai ko 
grį žo, pe da go gai pa klau sė, kaip jam se kė si mo kyk lo je, ko dėl 
grį žo, juk bu vo pa žen gęs... Pa si ro do, po ke lių ne sėk min gų 
ban dy mų pa klaus ti mo ky to jos, gau ti dė me sio per pa mo ką jis 
lio vė si lan ky ti mo kyk lą.

Už ve riant cen tro DU ris

Prieš grįž da mi į anks tes nę ap lin ką, vai kai tam ruo šia si: 
ne re tai ži no, kad ga li su si dur ti su pro ble mo mis šei mo je, mo

kyk lo je. So cia li nės pe da go gės 
už duo tis – in di vi du a liai kal bė tis 
su vai ku: kas bus sun ku, ko kios 
jo stip ry bės, svar bu, kad tu rė tų 
re a lius lū kes čius ir kon kre tų 
pla ną, kaip siek ti iš kel tų tiks lų. 
„Pa ta ria me, kad iš ki lus sun
ku mams kreip tų si į so cia li nę 
pe da go gę, psi cho lo gę. No rė tų si 
pa sa ky ti „pa si kal bėk su ma ma“, 

bet bū na at ve jų, kad ma ma su vai ku net ne si svei ki na. Kar tais 
sa vo ap lin ko je vai kai tu ri ar ti mų jų, į ku riuos ga li at si rem ti, ta
da sa ko me, kad kreip tų si į juos“, – kal bė jo so cia li nė pe da go gė 
I. Va lan čie nė. Da ly kų mo ky to jai kar tu su gru pės auk lė to ju ir pa
gal bos vai kui spe cia lis tais ra šo kom plek si nes cha rak te ris ti kas: 
ku rie da ly kai vai kui se ka si ge rai, ku rie ke lia sun ku mų, ko kia jo 
pa žan ga. „Kai vai kas iš ei na, ku rį lai ką ste bi me, žiū ri me į re gist
rą, kur jis mo ko si, siun čia me už klau sas į mo kyk lą, vai kų tei ses, 
do mi mės, kaip se ka si. Pas ta ruo sius me tus at si lie pi mai ge ri, 
bu vo vie nin te lis 16 me tų vai ki nas, ku ris prieš iš vyk da mas kal
bė jo, kad dau giau ne si mo kys, nes jam to ne rei kia“, – pa sa ko jo 
I. Va lan čie nė. Cen tro is to ri jo je bu vo at ve jis, kai vie nas auk lė ti nis 
į įstai gą grį žo kaip mo ky to jas ir auk lė to jas. O anuomet jo, grį žu
sio na mo, mo ti na ne no rė jo pri im ti, tad jaunuolį pra dė jo glo bo ti 
dziu do tre ne ris: iš mo kė šio spor to, su ra do glo bė jus. Vai ki nas 
bai gė mo kyk lą ir uni ver si te tą Šiau liuo se, ta po pra di nių kla sių 
ir kū no kul tū ros mo ky to ju, pus me tį dir bo so cia li za ci jos cen tre. 
Vė liau su kū rė šei mą ir iš vy ko į už sie nį.

Metų pabaigoje so cia li za ci jos cen tre lan kė si ŠMM ir Spe
cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tro at sto vai. ŠMM 
Mo kyk lų veik los sky riaus ve dė ja Re gi na Kle pa čie nė kalbėjo: 
„Prieš ke le rius me tus ma čiau, kaip vai kai su auk lė to ja šio je 
sa lė je ruo šė si ka lė di niam vai di ni mui – skai tė teks tą ir net ne
pa ju to, kad mo ko si skai ty ti. Jū sų pa stan gos ir mei lė vai kams 
ma ne ma lo niai nu ste bi no. Keis ti po žiū rį į šiuos vai kus yra la bai 
sun ku. Bet įma no ma. Ir jūs tai da ro te. Ačiū jums. Vi sus jus ma
tau kaip pe da go gus iš pa šau ki mo – ir mo ky to jus, ir auk lė to jus, 
ir vi rė jas ar vai ruo to jus.“

DovilėŠileikytė

ikip ro fe si nis Ug Dy mas

Šiais moks lo me tais kar tą per sa vai tę 7 ir jung ti nės 7–8 
kla sių mo ki niai ŠMM do va no tu mo kyk li niu au to bu su vyks ta į 
Šiau lių pro fe si nio ren gi mo cen trą. Ten mo ko si pa gal ikip ro fe si
nio ug dy mo pro gra mą, orien tuo tą į sta ty bos sek to rių. Jau po pir
mų jų už si ė mi mų pe da go gai jau tė vai kų su si do mė ji mą pro fe si ja, 
prak ti ne veik la. Jie no riai da li ja si įspū džiais, džiau gia si įgy tais 
įgū džiais, ne kan triai lau kia kiek vie no ket vir ta die nio. „No rė čiau, 
kad ikip ro fe si nis ug dy mas vyk tų kiek vie ną die ną“, – an ke to je 
įra šė vie nas mo ki nys. Ti ki ma si, kad šie už si ė mi mai pa dės ap si
spręs ti ren kan tis pro fe si ją, o da bar pa gel bės di di nant mo ky mo si 
mo ty va ci ją, įgy jant sa va ran kiš kam gy ve ni mui, sėk min ges nei 
in teg ra ci jai į vi suo me nę rei ka lin gų įgū džių. Pro fe si jos mo ky
to jui iš pra džių bu vo iš šū kis ben drau ti su ge ro kai jau nes niais 
mo ki niais, nei buvo įpratęs, ta čiau da bar jis džiau gia si ga li my be 
mo ky ti ir mo ky tis dirb ti su šiais vaikais.

mo ty va ci ja  
keis tis

Pe da go gai kar tu su vai
kais nu ma to sa vai tės ir to
les nius tiks lus, kad ma ty tų si 
aki vaiz dus po ky tis ir ug dy ti nis 

ga lė tų jį įver tin ti („ne gau ti pa sta bos“, „lai ky tis mo ki nio tai syk lių“, 
„ro dy ti ini cia ty vą“). Po pir mų jų „Equip“ pro gra mos vyk dy mo sa
vai čių vai kų el ge sys kei čia si, jie jau ži no, ką da ry ti su si dū rus su 
pro ble ma. Pa brė žia ma, kad mo ki niai tu ri bū ti draus min gi, nes 
jų tiks las – pa si keis ti. Iš pra džių ne vi si no ri dirb ti, bet vė liau įsi
trau kia į šią veik lą, pa tys tei gia mai ver ti na, tau so ja tai, ką pa da rė 
sa vo ran ko mis (cen tre daug vai kų dar bų iš me džio). Mo ki niai 
no ri iš sa ky ti auk lė to jui sa vo rū pes čius, ben drau ti su tė vais, 
jau čia po rei kį, kad jų pro ble mas ži no tų tik tie, ku riais pa si ti ki. 
Pa tys pra de da sa ve kon tro liuo ti, kai sie kia iš si kel tų tiks lų. Ne 
bi jo da mi nuo bau dų, pa sta bų, o ži no da mi, kad jei ge rai elg sis, 
ga lės iš va žiuo ti į eks kur si ją, per atos to gas na mo, gaus pa gy
ri mą. Ta da jie jau čia si mo ty vuo ti. Kiek vie ną va ka rą ap ta ria mas 
pliu sų ir mi nu sų są ra šas. Pa sta ba ra šo ma ta da, kai mo ki nys 
pa da ro rim tes nį nu si žen gi mą (pa vyz džiui, mu ša si), mi nu sas – 
už smul kes nį (at si kal bi nė jo, ne pa klo jo lo vos), ge ras el ge sys, 
pa stan gos, pa gal ba ki tiems ver ti na mi pliu su. Kai gru pė je ar ba 
kla sė je bū da vo 8 vai kai, o vie nam kaž kas ne si sek da vo, mo ky
to ja klaus da vo: „Vai kai, kas pa dė si te jam iš mok ti? Už pa gal bą 
gau si te pliu są“, at si ras da vo trys no rin tys. O juk mo ky da mas 
drau gą ir pats ge riau iš moks ta, pa jun ta pa si ti kė ji mą, kai mo ky
to ja pa pra šo pa gal bos. Vai kai mo ko mi su vok ti, kad jų pa stan gos, 
el ge sys tu ri pa sek mes (kad kaž ką gau tų, tu ri steng tis).

Kiek vie nam mo ki niui yra su da ry tas in di vi du a lus pla nas, 

Vai kai mo ko mi su vok ti, kad jų  
pa stan gos, el ge sys tu ri pa sek mes 
(kad kaž ką gau tų, tu ri steng tis).

Dau giau in for ma ci jos apie so cia li za ci jos cen trus – „Švie ti mo pa no ra mos“ 30 p.
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Sa ky ki te, kas, ka da ir kaip nu spren dė įkur ti ko lek ty vą 
„Tarš ku tis“?

Min tis įkur ti vai kų an sam blį ki lo man ir vy rui Le o ni dui. 
Pa si do mė ję, kad to kio ko lek ty vo Dzū ki jo je nė ra, nu spren dė
me im tis dar bo. Sa ko ma, kai la bai no ri, vi sas pa sau lis at ei na 
tau pa dė ti. Taip bu vo ir mums. 1987 m. ėmė mės kur ti no rin čių 
gro ti, dai nuo ti ir šok ti vai kų ko lek ty vą. Pir miau sia rei kė jo mu
zi kos in stru men tų. Juos pir ko me Bal ta ru si jo je ir Uk rai no je. Su 
3–7 me tų vai kais pra dė jo me re pe tuo ti pir muo sius kū ri nius. 
Mo kė mės gro ti cim bo lais. Pa si žiū rė jau, kaip jais gro ja ma no 
dė dė a. a. Vla das Ste po na vi čius, pa si sko li nau in stru men tą, 
su kū riau na tų už ra šy mo me to di ką... Re pe tuo da vo me pa čio se 
įvai riau sio se vie to se, net ma no ma mos na muo se. Ji mė go 
liau dies mu zi ką ir la bai mus pa lai kė. Ne skai čia vo me nei die nų, 
nei va lan dų. Sie kė me pa kel ti ko lek ty vo me ni nį ly gį ir iš si verž ti 
į pla tes nius van de nis. Pa skel bus ne pri klau so my bę ir at si vė rus 
sie noms, pra dė jo me sva jo ti apie ki tas ša lis. Iš pra džių vy ko me 
į fes ti va lį Ry go je „Pul ka ei mu, pul ka te ku“, vė liau ke lia vo me į 
Su val kų kul tū ros cen trą, kon cer ta vo me Vo kie ti jo je... Taip pra
si dė jo mū sų kas me ti niai pa si ro dy mai fol klo ro fes ti va liuo se.

Įdo miai at si ra do „Tarš ku čio“ pa va di ni mas. 1990 m. Aly taus 
med vil nės kom bi na to kul tū ros rū muo se vy ko Ve ly kų ren gi nys. 
Nu ste bo me ir mes, va do vai, ir an sam blio na riai laik raš ty je 
per skai tę, kad šven tė je kon cer tuos an sam blis „Tarš ku tis“. Pa
va di ni mas ne gir dė tas, bet pa gal ap ra šy mą su pra to me, kad tai 
tu rė tu me bū ti mes. Pa si ro do, a. a. Vy tau tui Kun čiui, kul tū ros 
rū mų ren gi nių ve dė jui, ruo šiant anon są spau dai rei kė jo an

Ateinametas,kaigamtaatrodotarsiapmirusi.
Šiektiekgyvybėsįnešagaltiksužvarbusiųpaukščių
giesmės,įpalangesbeldžiantyslietauslašaiarlėtai
orebesisupanti,tyliasistorijasšnabždantisnaigė.
Regis,kitojelangopusėjeniekasnevyksta.Betiš
tiesųsnūduriuojatikgamta.Dienomis,kaivyksta
folklorokolektyvo„Tarškutis“repeticijos,pamatysi
daugybęlinkAlytausjaunimocentroskubančių
įvairausamžiausvaikųirjaunimo.Kassusmuikeliu,
kassutautiniukostiumu.Kolektyvas„gyvas“visais
metųlaikais.Repeticijųsalėjenuolatskamba
muzika,linksmasvaikųklegesys,verdadarbas.
Visaikitaipneigamtoje,čia–šilta,giedra,jauku...

Apiekolektyvo„Tarškutis“gyvenimą,
vaikųirjaunimomuzikinįugdymą,folkloro
vietąšiandieniamepasaulyjeirdalijimąsi
kasdieniaisdžiaugsmaisbeirūpesčiais
kalbamėssu„Tarškučio“vadoveirįkūrėja
Ri ma Moi se jen kie ne.

sam blį kaž kaip pa va din ti. Taip jis ta po ko lek ty vo krikš ta tė viu. 
Mes iki šiol jam dė kin gi už šį var dą, nes tiks liau mū sų api bū din ti 
tur būt ne įma no ma.

Su vy ru il gą lai ką sto vi te prie vie no ko lek ty vo vai ro... Tai 
sun ku ar leng va?

Ge riau siai mus api bū di na ki ti. Apie ko lek ty vą iš leis to je 
kny ge lė je „Tarš ku tis“ jos su da ry to jos (Scho las ti ka Ka va liaus kie
nė, Ge no vai tė Šva bie nė) ra šė: „Ri mos ir Le o ni do du e tas kar tais 
ste bi na: jie taip pa pil do vie nas ki tą, kad ki taip ir bū ti ne ga li. Be 
Ri mos ne bū tų „Tarš ku čio“, bet ne bū tų jo ir be Le o ni do. Tai dvi 
obuo lio pu se lės, nie ka da ne si pyks tan čios. Le o ni das kar tais dėl 
vie no kių ar ki to kių ne sėk mių už pyks ta, už si de ga, bet Ri mu tė 
vi sada šyp so si ir nie ka da jam ne pri eš ta rau ja. Tai ne ei li nė po ra.“ 
Ma tyt, to kie mes ir esa me...

Ki tą met mi nė si te ko lek ty vo 30-me tį. Koks jaus mas ap lan ko 
at sig rę žus at gal?

Be ga li nis džiaugs mas ir pa si di džia vi mas, kad su kau pu 
iš si pil dė ne tik sva jo nės, bet ir fan ta zi jos. Iš pra džių ne ti kė jo me, 
kad il gai ir sėk min gai gy vuo si me. At sig rę žę at gal ma to me ir 
gir di me pui kius auk lė ti nių pa sie ki mus, džiau gia mės, kad į ko
lek ty vą jau at ei na pir mie ji vai kai čiai. Šo kė jai Lai ma Du bins kai tė 
ir Rai mun das Liut kaus kas ta po po ra gy ve ni me, jų sū nus Ai ris 
da bar šo ka, mo ko si gro ti. Ki ti auk lė ti niai ei na mū sų pė do mis: 
Ra sa Žel ny tė dir ba cho re og ra fe Klai pė do je ir Ni do je, duk ra An
dže li ka Moi se jen kai tėKny zie nė ir Gab rie lė Če pai tė – Vil niu je, 
Gied rius Griš ke vi čius ir Ie va An druš ke vi čiū tė dir ba et no gra fais 
Aly taus ko mu ni ka ci jos ir kul tū ros cen tre, Gied rius įkū rė fol klo ro 
an sam blį „Žvan gu cis“ ir t. t. O kiek da r šo ka uni ver si te tų an
sam bliuo se... Duk ra Dia na grei tai baigs dok to ran tū ros stu di jas 
Mi či ga no uni ver si te te, ku ria mu zi ką ne tik mū sų ko lek ty vui, bet 

„auk si nė žvaigž dė“ – 
„tarš ku čiui“

R. Moisejenkienė su vyru Leonidu ir dukra Diana
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ir ki tiems Lie tu vos an sam bliams. Moks lei vių dai nų šven tė je 
skam bė jo jos aran žuo ta dai na „Gim na zis tai“, ku rią dau ge lis 
pri pa ži no sun kiau sia, bet gra žiau sia. Man te ko gar bė di ri guo ti 
Le o ni do su kur tą „Links mą jį mar šą“. Vis ko ir ne su mi nė si...

Iš ug dė te dau giau kaip tūks tan tį vai kų, mo kė te juos my lė ti 
tau ti nį šo kį, dai ną... Ką Jums reiš kia fol klo ras?

Fol klo ras – jė ga, stip ry bė ir įkvė pi mas ge riems dar bams, 
tai – di džia vi ma sis sa vi mi ir tau ta. Ne ži no da mi sa vo tau tos pa
pro čių, tra di ci jų, ne mo kė da mi liau dies dai nų ir šo kių lie tu viai 
pra ras tų ta pa tu mą pa sau lio ša lių kon teks te.

Esa te ga vę dau gy bę ap do va no ji mų, tarp ku rių ir šių me tė 
„Auk si nė žvaigž dė“.

Šiam ap do va no ji mui mū sų kan di da tū rą pa siū lė cho
re og ra fė eks per tė, Tarp tau ti nės fol klo ro aso cia ci jų są jun gos 
Pa sau li nės fol klo ro fe de ra ci jos val dy bos na rė, Me no ta ry bos 
pre zi den tė Bi ru tė Ake lai tie nė. Ne la bai ti kė jo mės tei gia mo at

sa ky mo, nes pre ten da vo dar du ko lek ty vai iš Lie tu vos, o kur dar 
ki tų ša lių kan di da tai... Iš gir du si ge rą ži nią la bai nu džiu gau – tai 
di džiau sias ko lek ty vo ir mū sų, va do vų, įver ti ni mas. Ap do va no
ji mas su teik tas už fol klo ro puo se lė ji mą Lie tu vo je ir pa sau ly je 
(nuo 1994 m. ko lek ty vas da ly va vo 41 tarp tau ti nia me fes ti va ly je 
24 už sie nio ša ly se).

Tei kiant ap do va no ji mą, pir mą kar tą už nu ga ros ju tau 
Lie tu vos vė lia vą, o pa si gir dus „Tau tiš kos gies mės“ akor dams ir 
at si sto jus vi sai „Dan te Alig hie ri“ te at ro pub li kai, ma ne už val dė 
lai mės ir džiaugs mo, pa si ti kė ji mo ir pa si di džia vi mo sa vo ša li mi 
jaus mas. Ne jau čiau jo kios bai mės, nes ži no jau, kad su ma ni mi 
yra dau giau kaip 1000 bu vu sių auk lė ti nių ir dau giau kaip 130 
esa mų jau nų jų mu zi kan tų, šo kė jų, jų tė ve lių bei dau gy bė mū sų 
ko lek ty vo ger bė jų. Dar kar tą įsi ti ki nau, kad ei nu tei sin gu ke liu, 
o su ma ni mi kar tu ke liau ja dau gy bė ben dra min čių ir se kė jų.

Pa si da ly ki te įsi min ti niau siais ko lek ty vo nuotykiais.
Vie nas įvy kis itin įsi mi nė. 2008 m. Grai ki jo je, Ar chan ge lo 

mies te ly je, vy ko de vin ta sis „Vyš nių fes ti va lis“. Mū sų ko lek ty vo 
18 na rių skri do lėk tu vu. Jau pir mą va ka rą rei kė jo kon cer tuo ti, 
o lėk tu vo ba ga žo sky riu je din go vie nas la ga mi nas. Ja me bu vo 
do va nos or ga ni za to riams, rit mi niai in stru men tai, cim bo lų, skra
ba lų laz de lės, sku du čiai, de ri ni mo rak tai. Te ko pa si telk ti vi są 
iš mo nę. Skra ba lais ir cim bo lais gro jo me su šaukš tais, cim bo lus 
de ri no me re plė mis. Ta da bu vo bai su, da bar iš šio įvy kio pa si juo
kia me. Dar vie nas įsi min ti nas įvy kis nu ti ko 1999 m. Is pa ni jo je: 
šo kant „Pa siut pol kę“ įlū žo sce na, ge rai, kad tin ka mu me tu, nes 
šo kis tę sė si ra tu ir grei tai bai gė si. Vy ru kams te ko pa sau go ti 
mer gi nas. Gro jant ju dė jo pro žek to riai, o aš skra ba lais gro jau 
vie na ran ka, nes ki ta pri lai kiau in stru men tą, kad ne nu kris tų nuo 
sce nos... Is pa nai la bai dėl to jau di no si ir ry to jaus die ną pa siū lė 
sce ną, ku rios, pa sak jų, ne su griau tų ir tan kai.

Nukeltaį18p.
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Prieš sep ty ne rius me tus Vil niaus Šv. ar kan ge lo My ko
lo baž ny čio je du ris at vė rė Baž ny ti nio pa vel do mu zie jus. Sa vo 
sti liu mi ir is to ri ne reikš me ši baž ny čia ypač tam tin ka. Jos 
stei gė jas – gar sus Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės po li
ti kas ir kul tū ri nin kas Le o nas Sa pie ga. 1629 m. baž ny čia bu vo 
pa šven tin ta ir ta po Sa pie gų šei mos mau zo lie ju mi.

Baž ny ti nio pa vel do mu zie jus – vi suo me nei dir ban ti ins ti tu
ci ja, ku rios pa grin di nis tiks las yra sau go ti ir pri sta ty ti sak ra li nes 
ver ty bes. Baž ny ti nis pa vel das – dai lės kū ri niai, li tur gi niai reik
me nys, is to ri niai do ku men tai, kny gos, iš skir ti niai auk sa ka lys tės 
še dev rai – su da ro di de lę ir ypač reikš min gą Lie tu vos kul tū ros 
pa vel do da lį. Prie baž ny čios al to riaus te bė ra puoš nus jos stei
gė jo L. Sa pie gos šei mos ant ka pi nis pa min klas, ku ris Lie tu vo je 
lai ko mas di džiau siu me mo ria li niu sta ti niu. Baž ny čios var pi nė je 
skam ba XVI II a. var pai.

vie nas la biaU siai 
„tech no lo gi zUo tų“ mU zie jų 
lie tU vo je

Daž nas žmo gus, su ži no jęs apie Baž ny ti nio pa vel do mu
zie jaus tech ni nes nau jo ves, su klus ta. Mu zie ju je įreng ta ga na 
re ta tech no lo gi nė idė ja Lie tu vo je – in te rak ty vios grin dys. Ši 
nau jo vė ga li bū ti sėk min gai nau do ja ma ku riant edu ka ci nius žai
di mus, ple čiant tra di ci nes mo ko mą sias pro gra mas ir ge ri nant jų 
ko ky bę. Šiuo me tu čia ga li ma ste bė ti iš skir ti nius 1993–2008 m. 
bu vu sio ber nar di nių vie nuo ly no te ri to ri jo je vyk dy tų ka si nė ji
mų ra di nius. In te rak ty vių grin dų ins ta lia ci ją su da ro ke li vaiz do 
sluoks niai. Pir ma sis sluoks nis, ku ria me ma to mas ar che o lo gi nis 
grun tas, „nu by ra“ lan ky to jams pa sie kus tam tik rą vie tą. Ta da, 
at si žvel giant į vaikš čio ji mo kryp tį, at si ve ria ant ra sis sluoks nis 
su ar che o lo gi niais ra di niais – vie nuo lių bui ties ir li tur gi jos au ten
tiš kais daik tais, jų frag men tais. Tre čia ja me sluoks ny je – ra di niai 
iš XV a., kai vie nuo ly no šio je vie to je dar ne bu vo.

Mu zie jaus lan ky to jams į pa gal bą at ei na au dio gi das, pa
tei kian tis svarbiausią in for ma ci ją apie mu zie jaus eks po na tus: 
Vil niaus ar ki ka ted ros lo by ną, pa grin di nes Vil niaus ar ki vys ku
pi jos is to ri jos da tas ir įvy kius, Šv. ar kan ge lo My ko lo baž ny čios 
ir jos stei gė jo L. Sa pie gos is to ri ją ir kt. Au dio gi do pa slau ga tei
kia ma lie tu vių, an glų, vo kie čių kal bo mis. Eks po zi ci jo je įreng ti 
plan še ti niai kom piu te riai lei džia lan ky to jams žiū rė ti edu ka ci nius 
fil mus (pvz., apie li tur gi nius in dus, teks ti lę ar Vil niaus ka ted ros 
lo by no at ra di mą), žais ti mo ko muo sius žai di mus. Mu zie jaus 
su kur tas edu ka ci nes kom piu te ri nes pro gra mė les („Ka ted ros 
var pi nė“, „Ko lek ci nin ko ka bi ne tas“, „Var go nai: grok ir su ži nok“) 
ga li ma ne mo ka mai at si siųs ti į sa vo iš ma niuo sius te le fo nus ar 
plan še ti nius kom piu te rius. Nau jau sia pro gra mė lė „Vil niaus pi
lig ri mas“ su kur ta ben dra dar biau jant su Vil niaus pi lig ri mų cen tru.  

Ji pa de da at ras ti svar biau sias pi lig ri mys tės vie tas Vil niu je 
sa va ran kiš kai ke liau jan tiems žmo nėms, pa tei kia ma iš sa mi 
in for ma ci ja ir apie svar biau sius mu zie jaus eks po na tus.

vie na svar biaU sių veik los sri čių – 
mo ki nių eDU ka ci ja

Edu ka ci niai už si ė mi mai vyks ta Baž ny ti nio pa vel do mu
zie ju je, po že miuo se, Vil niaus ka ted ros var pi nė je, se na mies ty je. 
Šiuo me tu mu zie ju je pa reng ta ke lio li ka edu ka ci nių pro gra mų, 
ku rių ren gi mo va do vė ir pa grin di nė au to rė – Vio le ta In driū nie nė.  
Ren giant edu ka ci nes pro gra mas at si žvelg ta ne tik į mo ki nių 
am žių, bet ir pa brėž tas jų uni ver sa lu mas. Kaip pa aiš ki no mu
zie jaus pro jek tų va dy bi nin kė Bi ru tė Va leč kai tė, tos pa čios 
pro gra mos ga li bū ti pri tai ky tos įvai raus am žiaus mo ki niams. 
Vi sos jos tu ri prak ti nę da lį, pa de dan čią ge riau įsi min ti nag ri nė
ja mos te mos klau si mus.

Ma lo niai nu tei kia ka lė di nės edu ka ci nės pro gra mos.  
„Pra kar tė lės džiaugs mas“ yra skir ta 1–7 kla sių mo ki niams. 
Kiek vie na gru pė ku ria sa vo pra kar tė lę, nes ji – ne at sie ja ma 
Ka lė dų da lis. Ėdžio se gu lin tis Kū di kė lis, jį švel niai glo bo jan tys 
Mer ge lė Ma ri ja, Juo za pas, trys ka ra liai, pie me nys, an ge lai skel
bia džiu gią ži nią: „Gi mė pa sau lio At pir kė jas!“

Pro gra ma „Si dab ri nis an ge las“ yra skir ta 1–12 kla sių 
mo ki niams. Mu zie jaus eks po zi ci jo je da ly viai ieš ko dai li nin kų 
pa vaiz duo tų an ge lų. La biau siai pa ti ku sį pa puo šia ir per ke lia į 
ku ria mą ka lė di nį at vi ru ką.

Pro gra ma „Ma no an ge las sar gas“ skir ta taip pat 1–12 
kla sių mo ki niams. Čia kal ba ma apie an ge lus ir ar kan ge lus, 
se ra fi mus ir che ru bi nus... Ban do ma at sa ky ti į klausimą, kiek 
že mė je yra an ge lų sar gų. Ne taip svar bu, kaip kiek vie nas įsi
vaiz duo ja sa vo an ge lą sar gą, nes vi sa da tai yra drau giš ka ran ka, 
glo ba ir iš min tis, skir ta tik jam. Nau do da ma sis vit ra žo tech no
lo gi ja kiek vie nas su si ku ria sa vo an ge lą sar gą.

apie ki tas pro gra mas

Pro gra ma „Krikš čio niš kie ji sim bo liai“ skir ta įvai raus 
am žiaus mo ki niams. Sim bo liai žmo nėms itin svar būs ir tu ri 
gi lią pras mę. Kuo dau giau apie juos ži no si me, tuo dau giau su
pra si me. Sim bo lis yra žen klas, api bū di nan tis la biau abst rak čią 
daik to ar reiš ki nio sa vy bę ir es mę. Lan ky to jai iš si aiš ki na, ką 
sim bo li zuo ja kry žius, ko kia jų įvai ro vė, ką reiš kia sim bo li niai 
skai čiai, ką sim bo li zuo ja ba lan dis... Ap žiū rė da mi li tur gi nius 
in dus, mo ki niai aiš ki na si, šif ruo ja sim bo lių kal bą. Per prak ti nę 
veik los da lį, pri tai ky da mi sim bo lius, ga li pa si ga min ti pa puo ša lų, 
su ve ny rų. Jų ga my bai mu zie ju je nau do ja ma su si trau kian čio 
plas ti ko tech no lo gi ja.

Mu zie jaus mi si ja –  
tar nau ti, sau go ti, puo se lė ti
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Pro gra ma „At rask se-
ną jį Vil nių“. 1994 m. Vil niaus 
se na mies tis bu vo įtrauk tas į 
UNES CO pa sau lio pa vel do są
ra šą. Jis yra vie nas la biau siai į 
ry tus nu to lu sių di džių jų Vi du rio 
Eu ro pos mies tų, ku riuo se vy
ko stip ri Ry tų ir Va ka rų kul tū rų 

pa grin di nių tiks lų – su si pa žin ti su ar chi
tek tū ros for mo mis, sti liais, įvai rių sti lių 
ar chi tek tū ros ir dai lės ele men tais, to kiais 
kaip kon tra for sas, ar ka, pus ar kė, na va, 
tri jų na vų baž ny čia ir dau ge liu ki tų. Tai 
sa vo tiš kas žai di mas.

Ma žie siems skir ta pro gra ma „Ply ta 
po ply tos ir iš ky la baž ny čia“. Ją pa si rin
kus ap lan ko mas vie nuo ly nas ir Vil niaus 
ka ted ros lo by nas. Jei gu ma žie ji mū sų 
lan ky to jai at si ne ša kar to ni nių dė žių, 
nau do jan tis „Ma ke do“ kon struk to riu mi, 
sta to mas di džiu lis vie nuo ly no an sam blis. 
Mu zie jus šiuo me tu tu ri įsi gi jęs kon struk
to riaus de ta lių, ku rių už ten ka 25 vai kų 
gru pei. Jei rei kė tų, dau giau de ta lių bū tų 
įsi gy ta pa pil do mai.

Pro gra mo je „Dan giš ka sis glo bė-
jas“ sie kia ma at sa ky ti į klau si mus, ko kie 
šven tie ji mus ly di nuo gi mi mo die nos, ką 

by lo ja jų at ri bu tai, ko kios šven tų jų „pa rei gos“ dan gu je?
Edu ka ci nė pro gra ma „Sve čiuo se pas My ko lą“. Ko dėl 

ar kan ge las My ko las lai ko ie tį ir kar dą? Heb ra jų, krikš čio nių ir 
is la mo re li gi jo se My ko las lai ko mas pa grin di niu an ge lu. „Ap
reiš ki mo kny go je“ (Bib li jos da lis) ra šo ma, kad My ko lo va do
vau ja mi an ge lai nu bloš kia į že mę šė to ną ir jo an ge lus. Vie nas 
šios edu ka ci nės pro gra mos tiks lų – su pa žin din ti lan ky to jus su 
iko nog ra fi ja, šven tų jų vaiz da vi mo tra di ci ja. Iko nog ra fi nis ar kan
ge lo My ko lo vaiz da vi mas nuo se niau sių lai kų nau do tas ka ro 
vė lia vo se, ka rių šal muo se ir šven to vė se. Iš li ku sios XI I–X VI a. 
ir vė les nių lai kų iko nos. Prak ti nė da lis – žai di mas su dė lio jant 
šv. My ko lo at vaiz dą.

Dau giau apie Baž ny ti nio pa vel do mu zie jaus edu ka ci nes 
pro gra mas – ki tuo se „Švie ti mo nau jie nų“ nu me riuo se.

VytautasMANkeViČiUS

są vei ka. Nuo XIV a. iki XVI II a. pa bai gos mies tas tu rė jo di džiu lę 
įta ką vi so re gio no ša lių ar chi tek tū ros rai dai. Vil niaus se na mies tis 
yra vi du ram žiams bū din go gat vių tin klo ir ur ba nis ti nės sta ty bų 
struk tū ros pa vyz dys. Ar pa žįs ta me Vil niaus se na mies tį? Ar esa
me pa sta būs? At lie ka mas ti ria ma sis dar bas, ieš kant is to ri jos 
po ky čių Šv. ar kan ge lo My ko lo baž ny čio je, vie nuo ly no vi di niuo se 
kie muo se ir ap lin ki nė se Vil niaus se na mies čio gat vė se. Tai žai
di mas, įtrau kian tis į is to ri jos pa ži ni mo pro ce są. Mo ki niai gau na 
už duo čių la pus, vaikš to po se na mies tį, su si pa žįs ta su se nuo ju 
Vil niu mi, su ran da tam tik ras de ta les iš se nų nuo trau kų. Tai lyg 
orien ta ci nis žai di mas. Žai di mo pa bai go je da ly vių lau kia pri zai. 
Pro gra ma skir ta 5–8 kla sių mo ki niams.

Pro gra ma „Kul tū ros epo chų kai ta Vil niaus se na-
mies ty je“ skir ta 9–12 kla sių mo ki niams. Go ti ka, re ne san sas, 
ba ro kas, kla si ciz mas – skir tin gos epo chos ir skir tin gas gro žio 
su pra ti mas. Sa vo iš ma ny mą, is to ri nes ži nias ga li me pa ro dy ti 
lan ky da mi žy mius Vil niaus ar chi tek tū ri nius pa min klus. Vie nas 
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ir iŠ girs ti, ir pa ma ty ti, 
ir pa žin ti

Me to di nių die nų Puns ke ir Sei nuo se 
da ly viams – et no kul tū ros mo ky to jams – bu
vo su teik ta daug: ir pa ma ty ti, ir iš girs ti, ir pa žin ti. Su vil ti mi, kad 
ši pa tir tis pa sklis Lie tu vos mo kyk lo se. Vi sus pa ke rė jo Puns
kas – ir da bar vie nas lie tu viš kiau sių Len ki jos mies tų, ati te kęs 
jai po 1920 m. įvy kių. Iki šiol di džio ji da lis Puns ko gy ven to jų 
(apie 75 proc.) yra lie tu viai, čia vei kia lie tu viš kos kul tū ros įstai
gos, spaus tu vė, lei dyk la. O vie to vių pa va di ni mai ra šo mi dviem 
kal bo mis, iš ku rių vie na – lie tu vių.

Tai gi, ko dėl is to ri ja? Nes kal bė ti apie et no kul tū rą ig no ruo
jant is to ri ją bū tų ne tei sin ga. Tai pa brė žė dau ge lis kal bė ju sių jų 
per me to di nes die nas. Puns ke tu rė jo me pro gą pa ma ty ti, kaip 
bran gi na mas pro tė vių pa li ki mas. Puns ko Švč. Mer ge lės Ma ri jos 
Dan gun Ėmi mo baž ny čios vi ka ras Marius Talutis, dar šven to
riu je su ti kęs mo ky to jus iš Lie tu vos, sa kė, kad Puns ke pra dė ti 
kal bą apie et ni nę kul tū rą baž ny čia yra pa ti ge riau sia vie ta... Ir 
ne tik dėl baž ny čios skliau tų or na men ti kos. Jis pa sa ko jo apie 
knyg ne šį, at ke lia vu sį į Puns ką su ak mens kal džio įran kiais ir 

Straipsniopradžiadešimtajame
„Švietimonaujienų“numeryje

me to di nės 
die nos  
et ni nė se
že mė se

šli fa vu sį ak mens lui tus baž ny čios laip tams. Dau ge lis mū sų iš 
tie sų ne ži no jo me, o gal bu vo me pri mir šę, kad pa ra pi jos sie lo
va da čia yra rū pi nę sis tau to sa kos rin kė jas, knyg ne šys, „Tė vy nės 
sar go“ ben dra dar bis ku ni gas An ta nas Ra du šis, ži no mas ver tė
jas, drau džia mos spau dos pla tin to jas ku ni gas Juo zas Dai li dė, 
vi ka ra vęs 1889–1894 m., ir gar sus vi suo me ni nin kas ku ni gas 
Si mo nas Gar mus.

Baž ny čia pa šven tin ta 1887 m. Jo je gau su šven tų jų pa
veiks lų, skulp tū rų, vit ra žų, o už šven to riaus sto vi ke le tas lie tu
viš kų kop lyt stul pių, vie nas jų skir tas par ti za nams, ko vo ju siems 
prieš ko mu nis ti nį re ži mą Puns ko kraš te. At si svei ki no me baž
ny čio je prie ur nos. Ten sau ja že mės iš mū šio lau ko, kur gal vas 
pa dė jo Lie tu vos sa va no riai. Vi ka ras pa klau sė, ar im tu me su ve
ny rą? O tas su ve ny ras – ke li cen ti met rai su rū di ju sios spyg liuo tos 
vie los, ku ri taip il gai ir skau džiai žy mė jo sie ną, at skir tį, ne vil tį. 
„Ne tu rė da mas ką veik ti, pri kar piau po ga ba liu ką“, – pa juo ka vo 

ku ni gas, vė liau at ėjęs ir į mo kyk lą pa si klau
sy ti pra ne ši mų.

se no jo je kle bo ni jo je

Pats kle bo ni jos pa sta tas, ku ria me įsi
kū rė Puns ko et no gra fi nis mu zie jus, – jau ar
chi tek tū ros pa min klas. Jam apie 100 me tų. 
Se no ji kle bo ni ja kaip mu zie jus pra dė jo veik ti 
1995 m. Čia pir mie ji įsi kū rė fol klo ro an sam
bliai, vė liau pra dė ta ban dy ti aus ti, or ga ni zuo ti 
su si ti ki mus, va ka ro nes, pa ro das. Tra di ci nių 
au di nių pa ro da da vė pa grin dą kur ti au di nių 
ar chy vą. (Pir mo ji pa ro da su reng ta 1996 m.) 
Da bar ar chy ve sau go ma per 100 eks po na
tų – au di nių ir dra bu žių. Au di mas – tai vie nas 
ama tų, ku rie dar gy vi Puns ko ir Sei nų kraš
te, to dėl čia sau go mi ir šiuo lai ki nių au dė jų 
dar bai. Nu sto ju sios aus ti, mo te rys pra dė jo 
dau giau siu vi nė ti ir megz ti vą še liu. Ar chy ve 

Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios vikaras M. Talutis: 
„Puns ke pra dė ti kal bą apie et ni nę kul tū rą baž ny čia yra pa ti ge riau sia vie ta...“

Bažnyčios puošyba: unikali sakykla ir audimo raštai
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sau go mos įvai rios siu vi nė tos stal tie sės, ta ke liai, megz tos ser
ve tė lės, pa gal vė lės ir kt. Kle bo ni jo je įkur ta tau to dai lės ga le ri ja, 
čia sa vo dir bi nius eks po nuo ja Puns ko ir Sei nų kraš to meist rai, 
Lie tu vos bei ki tų ša lių tau to dai li nin kai. At ski rą vie tą už ima 
pa baig tu vių vai ni kai, ne ša mi pro ce si jo je per Žo li nės at lai dus 
Puns ke. Ka dan gi tai la bai ne pa tva rūs da ly kai, il giau sau go ti 
pa lie ka ma vos vie ną ki tą. Len ki jos lie tu vių et ni nės kul tū ros 
drau gi jai (1998) pra dė jus or ga ni zuo ti Ve ly ki nio apei gi nio me no 
kon kur są, vė liau iš si ru tu lio jo ir Apei gi nio me no sky rius.

Ir dar kar pi niai. Lie tu vo je šian dien tai jau ne ti kė ta kū ry bos 
sri tis. Di džiau sią kar pi nių ko lek ci jos da lį su da ro Ane lės Pa kuc
kie nės po pie ri nės užuo lai dė lės. Jo mis pa puoš ti vi si kle bo ni jos 
lan gai, o da lis sau go ma ar chy ve. Kiek vie na užuo lai dė lė ki to kia. 
Jo se – au ga li niai mo ty vai, paukš te liai, gy vu liai, žvė rys. Pa na šiai 
pa puoš tos ir šven to jo kam po kam pi nu kės. Pas ta ruo ju me tu 
A. Pa kuc kie nė ku ria kar pi nius kaip pa veiks lus, ku riuos ga li ma 
įrė min ti. Jos pa vyz džiu pa se kė daug jau ni mo.

Gy vi aMa tai

O gy vi jie to dėl, kad Puns ke vei kia ama tų cen tras, ku
ria me dar buo ja si Len ki jos lie tu vių et ni nės kul tū ros drau gi jos 
na riai. Ir daug jau nų mer gi nų. Taip per duo da mas pa li ki mas. Čia 
au džia ma, ve ja ma, pi na ma, ri ša ma, siu vi nė ja ma. O drau gi jos 
pir mi nin kė Al do na Vai ce kaus kie nė su pa si di džia vi mu pa sa ko ja 
apie li ni nių stal tie sių meist rės Onu tės Bu dzei kie nės ori gi na lius 
dar bus – stal tie ses ant rė me lių...

ne bū ki me ap gaU ti

Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to Li tu a nis ti kos fa kul te to 
do cen tės, Ug dy mo plė to tės cen tro Kal bų ir me ni nio ug dy mo 
po sky rio ve dė jos dr. Zi tos Nauc kū nai tės pra ne ši mas „Tra di ci jų 
(ne)lais vė je: sa vi ir sve ti mi kul tū ros žen klai“ ne pa li ko abe jin gų. 
Pra ne šė ja kė lė klau si mą, ar de ra tar pu sa vy je se no vės bal tų 
ti kė ji mai su krikš čio ny be. Ji pri mi nė XX a. ant ro sios pu sės 
kon trkul tū ri nius ju dė ji mus už sie ny je, ko mu nis ti nę tik ra ti kys tę 
ir kal bė jo apie XXI a. už ašt rė ju sią gam tos ir žmo nių ku ria mo 
pa sau lio prieš prie šą, ka da pa brė žia ma bū ti ny bė gel bė ti gam tą, 

ar tė ti prie jos, iš lai ky ti har mo ni ją. „Ir ši taip žiū ri ne tik et no kul
tū ri nin kai. 2015 m. po pie žius Pran ciš kus iš lei do il gai ruoš tą 
en cik li ką „Lau da to Si – apie rū pi ni mą si ben drai siais na mais“. 
En cik li kos pir mie ji žo džiai pa im ti iš „Kū ri ni jos gies mės“, kar
tais va di na mos „Sau lės gies me“, ku rią maž daug prieš 800 
me tų pa ra šė Šv. Pran ciš kus Asy žie tis. „Būk pa gar bin tas, ma no 
Vieš pa tie, su vi sa sa vo kū ri ni ja...“ Ši en cik li ka – tai Baž ny čios 
so cia li nio mo ky mo da lis, ku rio je ap ta ria mas krikš čio niš ka sis 
žmo gaus san ty kis su kū ri ni ja, in teg ra lio ji eko lo gi ja ir eko lo gi
nis dva sin gu mas. Aš ne ži nau, ar čia esa ma pa go nių, bet kai 
žmo gus pra de da itin kul ti vuo ti et no kul tū rą, kar tais nu ei na ma į 
to kius kraš tus, ku rie iš ei na iš ben dros kul tū ri nės va gos. Klau
si mas „Re li gi ja ar et no kul tū ra?“ bu vo ak tu a lus ir so viet me čiu. 
Pir mo sios Jo ni nės švęs tos va di na mai siais Chruš čio vo at ši li mo 
me tais. Bu vo leis ta, bet ne to dėl, kad kas nors iš si rei ka la vo. 
Pri im tas net gi Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 
nu ta ri mas – švęs ti Jo ni nes kaip pa go nių šven tę, su žy niais, 
kri viais ir vi sa ki ta at ri bu ti ka. Nuo to lai ko ir at si ra do sa vo tiš kas 
ski li mas. Taip bu vo įkal tas pleiš tas, ku ris li ko iki šiol. Kurs to ma 
įtam pa tarp ka ta li kiš kos tra di ci jos ir ro man ti zuo tos et no kul tū
ros“, – kal bė jo Z. Nauc kū nai tė.

Pa sak pra ne šė jos, die gia ma to kia Lie tu vos is to ri jos in ter
pre ta ci ja, ku rio je dirb ti nai pa brė žia mas prie var ti nis krikš tas ir 
Lie tu vos su prie ši ni mas su krikš čio niš kąja vi du ram žių Eu ro pa, 
są mo nin gai ban dy ta kurs ty ti an ti krikš čio niš ką jį fol klo ri nį ju
dė ji mą Lie tu vo je. „1992 m., jau po Lie tu vos ne pri klau so my bės 
pa skel bi mo, et no kul tū ri nis ju dė ji mas vir to re li gi niu. Lie tu vo je 
įre gist ruo ta pir mo ji re li gi nė ben druo me nė „Ro mu va“, sie kian ti 
tęs ti se ną jį bal tų ti kė ji mą. Kri ti kų tvir ti ni mu, „Ro mu vos“ ju dė ji
mo orien ta ci ja pra dė jo pa vo jin gą Lie tu vos et no kul tū ros ir per 
am žius įsi šak ni ju sio krikš čio niš ko jo ti kė ji mo prieš prie šą. Pa sak 
vie no bu vu sio ro mu vie čio, pra si dė jo to kia mai ša ly nė, kad šian
dien net tau ti nės dai nų šven tės be maž pri ly gi na mos re li gi nėms 
apei goms. <...> Ir tai, ką ran da me Sko man to („Sko man tas“ 
(vė liau – „Tver mė“) – lei dyk la. Iš leis ta kny gų se ri ja Lie tu vos 
vi du ram žių is to ri jos te ma ti ka. Au to rių gru pę su bū rė ra šy to jas 
Ka zys Al me nas – aut. past.) kū ri ny je „Pel kių vil kė“, – nė ra se no ji 
re li gi ja. („Pel kių vil kė“ bu vo įtrauk ta į 5 kla sės li te ra tū ros va do
vė lį.) Štai Uvio mal da Me dei nai: „Būk pa šlo vin ta, se se, ug nie, tu 
ap švie ti nak tį, tu stip ri, lais va ir ga lin ga <...>. Šlo vė bro liui vė jui 
<...>“ Skai tau ir gal vo ju, kur aš tai gir dė jau, kas čia yra? Tai gi 
skai to me aukš tyn ko jo mis ap vers tą Šv. Pran ciš kaus Asyžiečio 
„Sau lės him ną“, ku rio tik ro ji ver si ja skam ba taip: „Aukš čiau sias 
vi sa ga lis, ge ras Vieš pa tie, Tau šlo vė, gar bė, di dy bė ir dė ko ji mas 
kiek vie nas. Vis kas iš Ta vęs pra si de da ir Ta vi mi lai ko si. Ir žmo nės 
nė ra ver ti Ta vęs mi nė ti. To dėl te šlo vi na Ta ve, ma no Vieš pa tie, 
vi si Ta vie ji su tvė ri mai. Ypač pui kio ji se sė Sau lė, ji nai di džiai 
spin dė da ma mums at ne ša, Aukš čiau sia sis, Ta vo vaiz dą. Te gar
bi na Ta ve, ma no Vieš pa tie, bro lis mė nuo <...>“ Kaip ku ria mos 
mal dos? Per ku ria ma, pla gi juo ja ma per dir bant krikš čio niš ką ją 
li te ra tū rą į pa go niš ką ją.

Lie tu vo je yra dau giau nei 10 mo kyk lų, ku rio se su stip rin tas 
et no kul tū ri nis ug dy mas. Ky la klau si mas, ar tė vai ži no, kur ati da vė 
sa vo vai kus? Jei et no kul tū ros mo ky mas šio se įstai go se yra ne 
tau ti nis, o re li gi nis. Jei gu tė vai su ti ko, vis kas ge rai, o jei gu ne? Kaip 
ga li ma skleis ti vai kui pa go ny bę, jei gu jis yra krikš čio nis? Vi sa tai 
šian dien man ke lia nemažai klau si mų“, – svars tė pra ne šė ja.

Nukeltaį16p.

Autorės nuotraukos
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Į klau si mą, ar ga li ma res tau ruo ti pa go ny bę, 2002 m. yra 
at sa kęs Gin ta ras Be res ne vi čius. Se no jo bal tų ti kė ji mo tra di ci ja 
se niai nu trū ku si ir šian dien tiks lin giau kal ba ma apie nau jos re
li gi jos kū ri mą. Jis tei gė, kad tos re li gi jos pri kel ti ne be įma no ma, 
kaip ne be ga li ma res tau ruo ti ano me to men ta li te to, so cia li nių 
san ty kių. Jei gu koks nors se no sios tra di ci jos in kliu zas su gy va 
„žy niš ka“ tra di ci ja bū tų per duo da mas iš kar tos į kar tą, ga lė tu me 
apie tai kal bė ti. Bet taip ne at si ti ko. Iš kar tos į kar tą bu vo per
duo da ma kai mo šven čių et no gra fi nė tra di ci ja, kai mo pa pro čiai. 
Bet tai ne re li gi ja...

„Ma nau, kad kul tū ri nis pa vel das rū pi vi siems lie tu viams. 
Is to ri kai ir fi lo so fai su ta ria, kad krikš čio niš ka sis ir et ni nis pa vel
das Lie tu vo je yra su si ly dę, ne rei kia jų dras ky ti. Tai yra pir ma
sis ak cen tas, ku rį no rė jau pa sa ky ti, o ant ra sis – ka len do ri nės 
šven tės. Jos, kaip tei gė G. Be res ne vi čius, yra tik ka len do ri nės 
vals tie tiš kos šven tės. Vals tie čiui be ga lo svar bu sė ti, so din ti, 
gau ti der lių, nes nuo to pri klau so jo gy ve ni mas. Tad pra dė jo 
gar bin ti gam tos jė gas, jas su die vin ti. Bet tai yra re li gi ja ar ma
gi ja? Rei kia skir ti šiuos da ly kus. Skir tu mas: re li gi ja (ne svar bu 
ko kia) nu si len kia Die vo ga ly bei, gar bi na jį, pra šo ir pa lie ka jam 
spręs ti – iš pil dy ti ar ne. Ma gi ja dik tuo ja for mu les, pa gal ku rias 
die vy bė bū ti nai tu ri pa dė ti. Bū ti nai. Ar vei kia ro žės už kal bė ji mai? 
Šim tu pro cen tų. Bet kas tai yra? Jei ne vei kia an ti bio ti kai, žmo gus 
ei na pas už kal bė to ją, ku ri kaž ką pa da ro, su kal ba „Svei ka, Ma ri ja“ 
ir... pa de da. Mal da su stip ri na bur tą, nes ji bu vo iš nie kin ta. Vis kas, 
kas su ra šy ta smul kio jo je tau to sa ko je (už kal bė ji mai, bur tai), 
nė ra jo kia smul kio ji tau to sa ka, tai yra ma gi ja, ku ri pui kiau siai 
vei kia. Ir jei gu vi sa tai duo da me mo ki niams... Tai nė ra kul tū ri nis 
da ly kas. Pa lie ku jums ap mąs ty ti, kas čia pa de da. Pa de da tas, 
ku ris ir lau kia, kad jį pa kvies tų“, – tei gė pra ne šė ja.

apie Šven tes ir Šven ti mą

(SutrumpintaipagalZ.Nauckūnaitėspranešimą)
Kū čios – vi siš kai pa go niš ka šven tė. Krikš čio niš ko čia 

nie ko ne bu vo, kol baž ny čia ne pa gal vo jo, kad ir ši tą pa go niš ką 
šven tę rei kė tų šiek tiek su krikš čio nin ti. Pra dė jo sa ky ti, kad ant 
sta lo rei kia pa dė ti kry žių ir pa šven tin tus ka lė dai čius. O kaip bu vo 
anks čiau: iš ei da vo su duo na, apei da vo na mus tris kar tus ir sa
ky da vo: „Vė lelės už ei ki te, vė le lės už ei ki te“, pa lik da vo pra ver tas 
du ris. Kai ant sta lo pa de da ma lėkš tė žmo gui, ku ris mi rė tais 
me tais, kvie čia ma, kad jis at ei tų pa si bū ti. Ka ta li kų baž ny čios 
nuo mo ne, vė lės ne at ei na, mi ru sių jų sie los ne ga li at ei ti. Jos ei
na pas Die vą, su tin ka sa vo lem tį taip, kaip ir nu si pel nė. At ei na 
tie, ku rie yra čia ir ku rie no ri at ei ti. Ana pu sy bė yra tik ra. Jau čiu, 
kad smar kai už ka bi nau? Aš tam čia ir esu. Bet grįž ki me prie 
Kū čių. Jei gu ne da ro me jo kių bur tų, ne pa lie ka me jo kių lėkš čių 
su mais tu, ne kvie čia me dva sių, jei su si ren ka vi sa šei ma, at si
lau žia ka lė dai čio, pa lin ki vie ni ki tiems pa ties ge riau sio, jei gu 
su ren gia me gra žią šei mos šven tę su dvy li ka ar de vy niais val
giais, vis kas yra ge rai.

Ka lė dų da bar ki to kių nė ra, tik krikš čio niš kos. Tai yra 
Kris taus gi mi mo šven tė. Jė zus yra pa sau lio švie sa, at ėju si į 
tam sy bes. Vi sos ki tos tau tos, ne tik lie tu viai, ku rie bent kiek 
iš ma nė ast ro no mi ją, ži no jo, ka da ta di džiau sio ji tam sa.

Už ga vė nės – ka len do ri nė šven tė, ke lian ti ne ma žai klau si
mų. Mo rės de gi ni mas, per si ren gė liai, blu kio vil ki mas, kad rąs tas 

su rink tų blo gį. Svar biau sias da ly kas čia – per si ren gė liai. Vi sos 
tau tos tu ri kar na va lus, tad per si ren gė liai ne bū tų nie ko blo go, 
jei ne dvi fi gū ros – gil ti nė ir vel nias. Vai din ti vel nią yra la bai 
pa vo jin ga. Jį vai din da mas at si ve ri pik to sioms jė goms. Jei gu 
da ro me tik rai pa go niš ką šven tę, tai kam rei kia šių per so na žų? 
At si kra ty ki me jų.

Ve ly kos su krikš čio ny be taip pat ne tu ri jo kio ry šio. Krikš
čio ny bei tai yra Jė zaus Kris taus pri si kė li mas, o vi sa ki ta – kiau
ši nių mar gi ni mas, ri de ni mas – yra pa go niš kos tra di ci jos.

Jur gi nės ga li lik ti tik kaip et no gra fi nė šven tė, nes se niai 
jo kių gy vu lių jau ne be iš ge na me, ta čiau du kiau ši nu kai, pa de
da mi po slenks čiu iš va rant gy vu lius, yra vai sin gu mo bur tai.

Jo ni nės – to kio pat dy džio šven tė kaip krikš čio nių Ve ly kos, 
bet su krikš čio ny be jos taip pat ne tu ri nie ko ben dro. Trum piau sią 
me tų nak tį šo ki nė ja ma per lau žą, kad bū tų iš vai ky tos blo go sios 
dva sios, žiū rint į ug nį su si jun gia ma su kos mo su, van duo to kią 
nak tį lai ko mas gy vu. Ko dėl ne ap de ga pa dai ei nant per ža ri jas? 
Pa gal vo ki te. Ap va ly ki me sa vo šven tes nuo pa vo jin gų ir ne rei
ka lin gų bur tų, ku riais nors ir ne ti ki me, bet da ro me.

Ki ta bai gian ti įsi tvir tin ti šven tė – He lo vi nas (Vai duok lių 
šven tė). Ir at ei na ji ne iš Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų, o iš Ai ri jos, 
Kel tų ku ni gų apei gų. Kel tų ku ni gai už si im da vo spi ri tiz mu, pa
sak jų, mi ru sių jų sie los lap kri čio 1 d. tu ri ap lan ky ti sa vo na mus. 
Žmo nės ma nė, kad per si ren giant, ke liant triukš mą, gąs di nant 
ga li ma nu ra min ti ant gam ti nes jė gas. Vi si šie vai di ni mai skir ti 
dva sioms pa ma lo nin ti. Čia mes per žen gia me psi cho lo gi nę 
plot mę ir su si du ria me su pa sau lė žiū ra ar re li gi ja. Ir tai tam pa 
rim ta dva si ne grės me. O jei gu vi sa tai da ro krikš čio nis, reiš kia, 
kad jis at si sa ko krikš to. No rint iš lik ti ka ta li kų baž ny čio je – tie sus 
ke lias prie klau syk los. Juk svar biau sias įsa ky mas – ne tu rėk ki tų 
die vų, tik tai ma ne vie ną.

Ne bū ki me ap gau ti. Ty rin ėki me sa vo et no kul tū rą iki pas
ku ti nio siūl ga lio. Žiū rė ki me is to ri ją.



Me to di nių die nų ren gi niuo se da ly va vęs Et ni nės kul tū
ros glo bos ta ry bos pir mi nin kas Vir gi ni jus Jo cys pa ti ki no, kad 
ta ry bos veik lo je da ly vau ja ir Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de
mi jos at sto vai. Dar kar tą pri mi nęs Lie tu vos Res pub li kos et ni
nės kul tū ros vals ty bi nės glo bos pa grin dų įsta ty mą, jis ci ta vo:  
„<...> Sei mas, su vok da mas, kad et ni nė kul tū ra yra tau tos bū
ties, iš li ki mo ir tvir tu mo es mė, na cio na li nės kul tū ros pa ma tas,  
kon sta tuo da mas, kad įvai rioms lie tu vių et ni nės kul tū ros for
moms ir ypač jos gy va jai tra di ci jai gre sia aki vaiz dus su ny ki mo 
pa vo jus, pri pa žin da mas, kad tik sa vo et ni ne kul tū ra be si re mian ti 
tau ta ga li pa lai ky ti sa vo vi suo me nės na rių pi lie ti nį bran du mą, 
da ly vau ti kaip ly gia ver tė part ne rė pa sau lio ci vi li za ci jo se, pri ima 
šį glo bos įsta ty mą.“

De vy ni – bal tiš kas skai čius. Tar mės, mu zi ki nis fol klo ras, 
tau to sa ka, tau to dai lė, tau ti nis kos tiu mas, pa pro čiai, et no ar chi
tek tū ra, liau dies kū ry ba, ku li na ri nis pa vel das – da ly kai, api bū
di nan tys bet ku rią Eu ro pos tau tą.

Te mą – et no kul tū ra mo kyk lo je – tę si me kituose nu me riuose.
Nuo trau kos iš Se no sios kle bo ni jos Puns ke – 20 p.

ZinaRiMGAilieNė

Dau giau nuo trau kų iš me to di nių die nų Sei nuo se ir Puns ke – www.fa ce bo ok.com/Švie ti monau jie nos360526820653464/.
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Iš Jo Emi nen ci jos kar di no lo 
AudriausJuozoBačkiopamokslo

Vieš pa ties an ge lai šian dien at vė rė 
dan gaus na mų var tus Al mai, kad ji ga lė tų 
su si tik ti su Tuo, ku rį my lė jo, ku rį skel bė 
ne tik žo džiais, bet ir sa vo gy ve ni mu.

Al mą pa ži nau nuo pat pir mų jų at vy ki
mo į Lie tu vą die nų. Ža vė jo jos in te lek tas, 
o drau ge ir di de lis pa pras tu mas. Nors 
jau bu vo uni ver si te to dės ty to ja, do cen tė, 
bet už si de gu si mei le Die vui ir Baž ny čiai, 
bai gu si te olo gi jos kur sus prie Vil niaus 
ar ki vys ku pi jos ku ri jos, troš ko da ly tis ti kė
ji mu su kiek vie nu, ku rį su ti ko sa vo ke ly je.

Įkū rus Ti ky bos ka ted rą, vis ką rei kė jo 
pra dė ti iš pra džių, tu rint la bai kuk lias 
ga li my bes. Al mos en tu ziaz mas ir di de lis 
no ras pa ruoš ti Baž ny čiai ka te che tų su kū
rė tie siog ste buk lą. Ne tik at si ra do di de lis 
bū rys stu den tų, bet ir ne pri trū ko jiems 
nei ži nių, nei mei lės. Stu den tai ją va di no 
Al mu te ar ba Ma ma Al ma. 

Ji ge rai su pra to, kad Ti ky bos ka ted ros 
stu den tų ug dy mą rei kia pra dė ti, pagal 
Evan ge li ją, nuo na mo sta ty mo ant uo los, 
to dėl tiek daug dė me sio sky rė dva si niam 
jau nuo lių ug dy mui.

Al ma ieš ko jo Die vo aist rin gai ir karš
tai. Kar tais jos žo džiai bū da vo tvir ti ir 
ašt rūs, nes jai rū pė jo ti kė ji mo per da vi mo 
gry nu mas.

Al mos gy ve ni me la bai gra žiai su si
jun gė dvi svar bios Evan ge li jos skel bė jo 
sa vy bės: ži nios per da vi mas ir nuo lan ki 
tar nys tė. Už bai gu si sa vo dar bą Lietuvos 
edukologijos uni ver si te te, ji ir to liau dir bo 
Ar ki ka ted ros pa ra pi jos ka te che te, ve dė 
se mi na rus Ma žo jo je ka ta li kų aka de mi
jo je, iš pra džių dės tė ka te che zę, o vė
liau – an glų kal bą Vil niaus se mi na ri jo je. 

No rė čiau pa ra gin ti vi sus jos mo ki nius, 
drau gus ir pa žįs ta mus – pra tęs ki te Al mos 
dar bą jos pa ro dy tu bū du...

In me mo riam
 stasė al ma 

sta siu le vi čiū tė
1942 m. rugpjūčio 6 d. – 2016 m. lapkričio 30 d.

Dr. VytautasJanuškevičius
BuvęsPMtiUžsieniokalbųsektoriausvadovas

A. Sta siu le vi čiū tė dvy li ka me tų (1976–1988) dir bo vyr. 
moks li ne ben dra dar be Pe da go gi kos moks li nio ty ri mo ins ti

tu te (PMTI). Tuo me tu ins ti tu te vy ra vo pa lan ki moks li nio dar bo at mos fe ra, bu vo 
nag ri nė ja mos Lie tu vai ak tu a lios švie ti mo pro ble mos, ra šo mi ori gi na lūs va do vė liai. 
Al ma ty rė an glų kal bos mo ky mo si tu a ci ją, ap si gy nė pe da go gi kos moks lų kan di da to 
di ser ta ci ją, in ten sy viai kū rė an glų kal bos va do vė lius, pa kei tu sius iki tol nau do tus 
vers ti nius iš ru sų kal bos, skai tė pa skai tas mo ky to jams.

A. Sta siu le vi čiū tė bu vo drau giš ka, pa slau gi, ben dra dar bių mėgs ta ma, moks li
nė se dis ku si jo se drą siai reikš da vo sa vo po žiū rį ir nuo mo nę. Jos lai ky se no je vy
ra vo op ti mis ti nis po žiū ris, ji kaip nie kas ki tas džiaug da vo si ir ki tų, ir sa vo at lik tais 
dar bais. PMTI Al ma vi siš kai su bren do kaip as me ny bė ir moks li nin kė, pa si ruo šu si 
to les niems dar bams jau ne pri klau so mo je Lie tu vo je.

Dr. GiedrėRugevičiūtė
Buvusilietuvosedukologijosuniversitetokatalikųtikyboskatedrosdėstytoja,
lietuvoskatechetikoscentroreliginiougdymospecialistė

1993 m. Vil niaus pe da go gi nia me uni ver si te te įkū ru si Ka ta li kų ti ky bos ka ted rą, 
Al ma jai va do va vo 11 me tų. Jos dė ka ka ted ro je vy ra vo šil ta ir nuo šir di at mos fe ra, 
bu vo puo se lė ja mos tra di ci jos. Al ma daug dė me sio sky rė bū si mų ti ky bos mo ky to jų 
sie lo va dai, jai rū pė jo jau no žmo gaus dva si nis, in te lek tu a li nis, kul tū ri nis ug dy mas. 
Do cen tė bu vo stip ri as me ny bė ir mo kė sa vo pa vyz džiu: įtai giu šmaikš čiu žo džiu, 
iš kal ba, dė me sin gu mu ir pa gal ba ki tam. Su dės ty to jais Al ma mė go dis ku tuo ti apie 
re li gi jos ir fi lo so fi jos ak tu a li jas.

A. Sta siu le vi čiū tė – įvai ria pu sė as me ny bė. Ji da ly va vo Lie tu vos švie ti mo sis te
mos at si jau ni ni mo pro ce se, ku riant ka ta li kų ti ky bos ben drą sias pro gra mas, bu vo 
eks per tų gru pių na re. Al ma ra šė straips nius, Ma žo jo je ka ta li kų aka de mi jo je skai tė 
pa skai tas, ve dė su au gu sių jų ka te che zes.

AlmaVijeikytė 
Žurnalistė,buvusiA.Stasiulevičiūtėsstudentė

Per an glų kal bos pa skai tas, ypač prieš Ka lė das, gie do da vo me apie Die vą, to li 
gra žu ne vi siems tai pa ti ko ir tuo me tu (80ųjų pab.) ne at ro dė la bai šiuo lai kiš ka... 
Bet dės ty to ja vi siš kai ne si jau din da vo ir ne im da vo į gal vą pa na šių mur me sių. Jos 
vi du je bu vo ka žin ko kio ne pa lau žia mo tvir tu mo, ypač stip rios dva si nės jė gos. 
Da bar gal vo ju, vie ną kart stip riai įti kė ju si, at ra du si tą vie nin te lę Tie są, vi sa džiu gia 
sa vo šir di mi jai at si da vė, kū rė jai są ly gas įsi tvir tin ti  bun dan čio je Lie tu vo je, li ko jai 
iš ti ki ma iki pat gy ve ni mo pa bai gos. O vi sa ki ta gal būt bu vo ne tiek svar bu.

Na, gal dar stu den tai... Jau pas kui ir se no kai pa bai gę tuos uni ver si te tus, ir jau 
sens te lė ję, bet vis tiek am ži ni Jos mo ki niai. Man dar keis ta ir ne jau ku su vok ti, 
kad jau ne be su si dur si me kur nors se na mies čio gat ve lė je, kad nie ka da ne ap glėbs 
per pe čius: „O, ma no stu den tė!“, ne žiū rės vis su ta bu din čia šyp se nė le lū po se ir 
šel miš kai pri merk to mis aki mis: „Na gi na gi, ką da bar tu čia pa pa sa ko si“, kad ne
be iš vy siu Ar ki ka ted ro je per va ka ri nes Mi šias kar tais san tū raus, kar tais ener gin go 
link te lė ji mo, kad Vil nius li ko be Jos.
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Kas yra Jū sų sėk mės ga ran tas?
Tai be ga li nis at si da vi mas, pa si au ko ji mas šiam dar bui. 

Mū sų ko lek ty vas tik riau siai vie nin te lis toks ša ly je. Ja me gro ja, 
šo ka, dai nuo ja vai kai ir jau ni mas nuo 3 iki 19 me tų. An sam blį 
lan ko 10–15 me tų, už au ga ir su bręs ta kaip as me ny bės. Itin daug 
dė me sio ski ria me kolektyvo narių pro ble moms, pa de da me jas 
spręs ti, ap ta ria me įvai rias gy ve ni miš kas si tu a ci jas, da li ja mės 
sa vą ja pa tir ti mi, sva jo nė mis, pri rei kus pa ta ria me...

Ar šian dien leng va pri trauk ti vai kų į ko lek ty vą?
Šie met ypač pa dau gė jo 3 me tu kų na rių. Per ke le tą mė ne

sių ne pri tam pan tys vai kai iš ei na. Svar biau sia, kad no rė tų pa tys 
da ly vau ti. Tė vai ir mes, va do vai, jų ne pri ver si me. To ir ne sie kia
me. Pri ima me vi sus no rin čius su si pa žin ti su liau dies mu zi ka.

Ko kie Jūs va do vai? Api bū din ki te sa ve.
Vai kai sa ko, kad Le o ni das griež tas, bet tei sin gas. Jis mo ka 

ben drau ti su vi sais, jau ni mą įkve pia drą siai ei ti per gy ve ni mą, o 
su ma žiu kais paiš dy kau ja, pra juo ki na, pra links mi na, kar tais ir 
sal dai niu kais pa vai ši na už pa stan gas. Va do vas at sa kin gas už 
in stru men tus, o aš rū pi nuo si dau gy be ki tų klau si mų. Le o ni das 
du kar tus ga vo Aly taus mies to sa vi val dy bės mo ky to jo pre mi
ją. Ka dan gi vie nas ki tą su pran ta me be žo džių, mums ne sun ku 
dirb ti ir bū ti drau ge 24 va lan das per pa rą jau 33 me tus.

Kas Jums šian dien tei kia di džiau sią džiaugs mą kaip ko lek ty-
vo va do vams? Ar tie pa tys da ly kai džiu gi no ir prieš 30 me tų?

Prieš 30 me tų džiau gė mės kiek vie nu pa sie ki mu, pa si ro
dy mu, o da bar kar te lę sau iš kė lė me aukš tai ir rei kia la bai steng
tis, kad ji ne nu kris tų.Tai nė ra leng va, nes kei čia si vai kai ir lai kai...

Ar ka da bu vo ki lęs no ras baig ti veik lą?
La biau siai se ki na biu rok ra ti niai truk džiai, po pie riz mas. 

Tai at ima daug lai ko, svei ka tos, jau čia me įtam pą ir ap ima no
ras vis ką baig ti. No ri si pa si ner ti tik į kū ry bi nes pla ty bes, o čia...

Pa si da ly ki te at ei ties pla nais.
Pla nų tu ri me be veik kiek vie nai die nai... Va kar gro jo me 

Alo vė je Dzū ki jos kraš to ar mo ni kie rių šven tė je „Skam bėk, 
šir dy ne nu stok“, šian dien vyks ta me į LRT stu di ją fil muo tis 
lai do je „Duo kim ga ro“, lau kia dau gy bė kvie ti mų kon cer tuo ti. 
Jau ži no me, kad 2017 m. ge gu žės 6 d. švę si me an sam blio  
30me tį, su kvie si me bu vu sius na rius, ku rie taip pat kon cer tuos, 
o Le o ni das ta pro ga su kū rė „Anū kų pol ką“, kvie si me į sce ną 
vi sus „anū ku cius pa graic“. 2017 m. bir že lio 10–15 d. tra di ciš kai 
pra lei si me sto vyk lo je prie An čios eže ro.

Dėkojaumaloniai,daugirįdomiai„tarškančiai“,nuolat
besišypsančiai„Tarškučio“vadoveiR.Moisejenkieneiužpokalbį
irsupratau,kadšiskolektyvasnėratikpaprastaspopamokinis
būrelis.Tai–šeima,šiltairrūpestingabendruomenė,kurios
nariutampamavisamgyvenimui...

AušraŽiDŽiŪNieNė

Atkelta iš 11 p� Atkelta iš 5 p� 

ver ty bė, – tvir ti no V. Ba cys. – Tu rė tu me bū ti lai min gi, ga lė da mi 
reikš ti sa vo pastebėjimus, ver ti ni mus. „Ge ros mo kyk los“ kon
cep ci jo je rei kė jo įra šy ti, kad ug dy mo įstai gos ko lek ty vas tu ri bū ti 
įvai rus – am žiaus, ly ties ir ki tais as pek tais. Mū sų pe da go gi nė 
ben druo me nė iš gy ve na vi du ti nio am žiaus žmo gaus kri zę. Ne
tu ri me vy res nės kar tos, ku ri bū tų so cia liai sau gi, sta bi li, tu rin ti 
di džiu lę pa tir tį ir sa kan ti: „Ma no pa tir tis yra to kia...“ Taip pat ne
tu ri me pa kan ka mai jau nų pe da go gų, ku rie teig tų: „Jūs da ro te 
vi sai ne taip, siū lo te ne są mo nes...“ ir pan. Mū sų pe da go gi nei 
ben druo me nei stin ga dis ku si jos ir tai ap sun ki na „Ge ros mo
kyk los“ kon cep ci jos įgy ven di ni mą. An tra ver tus, dis ku tuo jant 
sun ku at ras ti tą kri ti nę min tį, kad kai ku rie da ly kai ga li vyk ti 
vi siš kai ki taip, nei mums yra įpras ta. Kai ne for ma lio je gru pė je 
vy ko dis ku si ja apie ge ros mo kyk los sim bo lio kū ri mą, daug kas 
pie šė me dį su šak ni mis, su vai ni ku ir pan. Vi si ieš ko jo va rian tų. 
A. a. Vai va (Vai ce kaus kie nė – red. past.), ypač pri si dė ju si ren
giant „Ge ros mo kyk los“ kon cep ci ją, pa siū lė, kad ge ros mo kyk los 
sim bo liu ga lė tų bū ti iš pro tė jęs lai vas su ir klais, bu rė mis ir ra tu. 
Tas ne šan tis vė jas – po li lo go kul tū ra. Kel ti klau si mus ir ieš ko ti 
at sa ky mų, gir dė ti skir tin gas nuo mo nes – tai ge ros mo kyk los 
ke lias. Mo ky to jai daž nai skun džia si, kad jiems stin ga lai ko. 
Iš tik rų jų, kai re fek tuo ja me, ap mąs to me įvai rius da ly kus, tai 
yra su tei kia me pras mę sa vo veiks mams, lai ko ypač trūks ta. 
Na cio na li nė mo kyk lų ver ti ni mo agen tū ra yra pa ren gu si lei di nį 
„Ma to mas mo ky ma sis“. Ten vis kas la bai pa pras tai pa aiš kin ta. 
Kas la biau siai ge ri na mo ky mą si? Re fek si ja, tai yra sa vęs įsi
ver ti ni mas, pa čių mū sų mo ky ma sis, nau jų da ly kų ieš ko ji mas, 
pa si ti kė ji mas, kal bė ji ma sis. Nie ko nau jo pa sau lis ne at ra do. 
Ka žin ko dėl la bai ne mėgs ta me sėk mės. Ne mėgs ta me nu ro dy
ti, kas mums se ka si. Kal ba me vien apie pro ble mas. Daug kuo 
ga li me di džiuo tis, pa vyz džiui, įsi ver ti ni mo sis te ma, pa žan gio mis 
mo kyk lų ug dy mo(si) prie mo nė mis, ug dy mo įstai gų ap lin ka, 
tarp tau ti nių kon kur sų lau re a tais ir pan.

Kal bant apie ge rą mo kyk lą, ben druo me niš ku mas tu rė
tų bū ti ne de kla ra ty vus, rei kė tų mąs ty ti apie įran kius, ku rie iš 
tik rų jų lei džia at si ras ti kal bė ji mo si kul tū rai, ieš ko ti spren di mų, 
kaip mums to liau gy ven ti. „Ge ros mo kyk los“ kon cep ci ja ke lia 
klau si mą, ką tu ri me da ry ti šia me iš pro tė ju sia me pa sau ly je...“

Dis ku si jos pra džio je ve dė jo bu vo pa sa ky ta, kad tas, ku ris 
pa siū lo pro ble mos spren di mo bū dą ar kryp tį, – auk so ver tės 
žmo gus. Va di na si, Lie tu va tu ri daug auk so ver tės pe da go gų. 
Ta čiau jų gar sūs dar bai ne tam pa vi sos švie ti mo ben druo me nės 
dar bo sti liu mi. „Na ir kas, kad kas nors pa siū lys auk so ver tės 
spren di mą. Tai bus pa dė ta į len ty ną. Spren di mas gal bus iš ra
šy tas auk so rai dė mis, bet pa smerk tas...“ – tei gė švie ti mo eks
per tas dr. A. M. Juo zai tis. Taip tur būt at si tin ka, nes iš mo ko me 
me luo ti dar bais. La bai ver tin ga ir iš min tin ga švie ti mo eks per to 
fra zė – iš mok ti ne me luo ti dar bais. Šią fra zę įsi min ti ir ja va do
vau tis de rė tų vi siems – nuo aukš čiau sių pa rei gū nų iki pa pras to 
žmo gaus. Jos gi li pras mė ga lė tų reikš min gai su stip rin ti sėk
min gos mo kyk los veik los ver ty bi nį pa grin dą.

JuozasŽiNeliS

iš mo ki me ne me luo ti dar bais „auk si nė žvaigž dė“ – 
„tarš ku čiui“
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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 

apie 
žaidimą 
mene

„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 refeksiją 
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.

JoanatėVelytė
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 

meninio ugdymo mokytoja ekspertė

„Menasvaizduojatai,kaspasaulyjeyraamžina.
Menaspadedaišskirti,atpažinti,aprašytiirįamžintividinętikrovę,

išgyvenimus.Tailabiauyravidiniogyvenimopažinimas,onejoišraiška.“
Vladislavas Tatarkevičius
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