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Ži	nia	bu	vo	su	tik	ta	ypač	džiu	giai.	Su	lau	kė	me	daug	dė	me	sio	
ir	svei	ki	ni	mų	iš	mies	te	lio,	mū	sų	ra	jo	no,	vi	sos	Lie	tu	vos	gy	ven
to	jų	ir	net	už	sie	ny	je	gy	ve	nan	čių	lie	tu	vių.	Vė	lia	va	bus	sau	go	ma	
gim	na	zi	jos	 is	to	ri	jos	mu	zie	ju	je.	Čia	or	ga	ni	zuo	ja	mos	 is	to	ri	jos	
ir	pi	lie	tiš	ku	mo	ug	dy	mo	pa	mo	kos,	 įvai	rūs	ren	gi	niai,	su	si	ję	su	
vals	ty	bės	sim	bo	liais	ir	Lie	tu	vos	is	to	ri	ja.

Ži no me, kad Jū sų, Šau kė nų V. Pūt vio-Put vins kio gim na zi ja, 
ak ty viau siai da ly va vo na cio na li niuo se Kraš to ap sau gos ir 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jų or ga ni zuo ja muo se pi lie ti nio 
ug dy mo kon kur suo se, ta po kon kur so „Pra ei ties stip ry bė – 
da bar čiai“ lai mė to ja. Ką nu vei kė te, kad ta po te nu ga lė to jais?

Pra	ėju	sių	moks	lo	me	tų	pra	džio	je	mū	sų	gim	na	zi	ja,	kaip	
ir	dau	giau	ne	gu	100	ki	tų	Lie	tu	vos	mo	kyk	lų,	su	si	do	mė	jo	Kraš	to	
ap	sau	gos	mi	nis	te	ri	jos,	Lie	tu	vos	mo	ky	to	jų	aso	cia	ci	jos	ir	Vil	niaus	
uni	ver	si	te	to	Is	to	ri	jos	fa	kul	te	to	or	ga	ni	zuo	ja	mu	kon	kur	su	„Pra
ei	ties	stip	ry	bė	–	da	bar	čiai“.	Su	si	bū	rė	kū	ry	biš	ka,	veik	li	mo	ki	nių	
ir	mo	ky	to	jų	 (Ai	das	Ka	lin	či	kas,	Rai	nol	da	Drun	gė	lie	nė,	Vio	le	ta	
Ku	čins	kie	nė)	ko	man	da.	Pa	si	rink	tas	ti	ria	ma	siskū	ry	bi	nis	dar	bas	
„V.	Pūt	vioPut	vins	kio	Ši	lo	Pa	vė	žu	pio	dva	ras	–	lie	tu	vy	bės	puo
se	lė	ji	mo	cen	tras“.	Sa	vo	dar	bu	no	rė	jo	me	per	teik	ti	ži	nią,	kad	ir	
da	bar	ti	niam	jau	ni	mui	yra	svar	bios	tos	pa	čios	ver	ty	bės,	už	ku	rias	
ko	vo	jo	lie	tu	viai:	puo	se	lė	ja	me	gim	tą	ją	kal	bą,	ger	bia	me	pa	pro	čius	
ir	tra	di	ci	jas,	no	ri	me,	kad	mū	sų	Tė	vy	nė	bū	tų	lais	va	ir,	at	si	rė	mę	į	
gar	bin	gą	pra	ei	tį,	ga	lė	tu	me	kur	ti	jos	at	ei	tį.	Be	to,	lan	ky	da	mie	si	
Ši	lo	Pa	vė	žu	pio	dvar	vie	tė	je,	pa	ste	bė	jo	me,	kad	ši	vie	ta	da	bar	ga	na	
ap	leis	ta,	tar	si	už	mirš	ta.	Ki	lo	min	tis,	ką	ga	lė	tu	me	pa	da	ry	ti,	kad	
šis	ob	jek	tas	bū	tų	la	biau	lan	ko	mas	ir	bū	tų	pri	si	min	ta	pra	ei	tis,	
kaip	tai	ga	lė	tų	pa	si	tar	nau	ti	da	bar	čiai.

Tik pats 
aug da mas ga li
au gin ti ki tą...
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Sa	vo	su	kur	tą	dar	bą	pir	mą	kar	tą	pri	sta	tė	me	gim	na	zi	jos	
ir	mies	te	lio	 ben	druo	me	nei	mi	nė	da	mi	Lie	tu	vos	ne	pri	klau	so
my	bės	at	kū	ri	mo	die	ną.	Ne	tru	kus	su	ži	no	jo	me,	kad	kon	kur	so	
ko	mi	si	ja	jį	at	rin	ko	į	ge	riau	sių	jų	de	šim	tu	ką.	Dar	bas	no	mi	nuo
tas	dėl	at	sklei	džia	mos	is	to	ri	jos	ir	pa	si	rink	tų	me	ni	nių	iš	raiš	kų	
dar	nos.	Na,	o	bai	gia	ma	ja	me	eta	pe	vyk	dė	me	di	džiu	lę	pro	jek	to	
ir	 sa	vo	dar	bo	 sklai	dą,	 tai	 da	vė	 re	zul	ta	tą	–	 ta	po	me	pro	jek	to	 
nu	ga	lė	to	jais.

Gim na zi ja ypač ak ty viai ben dra dar biau ja su Lie tu vos šau-
lių są jun ga. Ir tai ne ste bi na... Juk Lie tu vos šau lių są jun gos 
įkū rė jas ir yra vi suo me nės, kul tū ros vei kė jas, ra šy to jas 
V. Pūt vis-Put vins kis, ku rio var das nuo 2007 m. ge gu žės 
su teik tas mo kyk lai. Bet klau sia me, kuo pa si reiš kia glau dus 
ben dra dar bia vi mas?

Gim	na	zi	jos	 jau	nie	ji	 šau	liai,	 kaip	 ir	 vi	sa	mokyklos	ben
druo	me	nė,	sten	gia	si	įgy	ven	din	ti	V.	Pūt	vioPut	vins	kio	prie	sa	kus,	
ku	rie	ne	pa	pras	tai	ak	tu	a	lūs	ir	šian	dien.	Kas	met	spa	lio	mė	ne	sį	
vyks	ta	V.	Pūt	vioPut	vins	kio	gi	mi	mo	me	ti	nių	mi	nė	ji	mas:	ren	gia
mos	kon	fe	ren	ci	jos,	ra	ši	nių	kon	kur	sai,	su	si	ti	ki	mai	su	Put	vins	kių	
gi	mi	nės	pa	li	kuo	ni	mis.	Ypač	daug	pa	gal	bos	su	lau	kia	me	iš	Ge
ne	ro	lo	Po	vi	lo	Ple	cha	vi	čiaus	šau	lių	6	rink	ti	nės.	Jie	or	ga	ni	zuo	ja	
įsi	min	ti	nas	šau	lių	die	nas	su	 „įkai	tų“	 va	da	vi	mo	ope	ra	ci	jo	mis,	
kliū	čių	 ruo	žais,	gin	klų	ap	žiū	ro	mis	 ir	ne	pa	pras	tai	gar	džia	ko
še.	Gim	na	zi	jos	 jau	nie	ji	šau	liai	da	ly	vau	ja	 įvai	rio	se	sto	vyk	lo	se,	
pa	ko	pų	mo	ky	muo	se.	Šie	met	pa	ren	gė	me	V.	Pūt	vioPut	vins	kio	
sū	naus,	Šau	lių	są	jun	gos	vei	kė	jo	Vy	tau	to,	115ųjų	gi	mi	mo	me
ti	nių	mi	nė	ji	mo	pro	gra	mą.	Ren	gi	nį	or	ga	ni	za	vo	Kel	mės	kraš	to	
mu	zie	jus	ir	Lie	tu	vos	šau	lių	są	jun	ga.

Esa te vie nin te lė Lie tu vo je mo kyk la, tu rin ti V. Pūt vio-Put-
vins kio var dą. Įdo mu, ko dėl nie kas dau giau ne si ry žo pre-

ten duo ti į šį var dą, kaip ma no te? Ir kar tu apie iš skir ti nes 
gim na zi jos tra di ci jas. Juk tai su si ję?

Mo	kyk	la	pa	va	din	ta	V.	Pūt	vioPut	vins	kio	var	du	il	ga	me	čio	
mo	kyk	los	di	rek	to	riaus	Al	gi	man	to	Ar	ma	lio	ini	cia	ty	va.	Pa	si	rin	ki
mą	lė	mė	už	7	km	nuo	Šau	kė	nų	esan	ti	dvar	vie	tė,	ku	rio	je	gy	ve	no	
ir	dir	bo	V.	Pūt	visPut	vins	kis.	Jo	veik	la,	dar	bai	at	ro	dė	ypač	svar
būs	 ir	ak	tu	a	lūs.	Ko	dėl	nie	kas	ne	si	ry	žo	pre	ten	duo	ti	 į	šį	var	dą,	
sun	ku	pa	sa	ky	ti.	 Tur	būt	 daž	nai	mo	kyk	los	 var	do	pa	si	rin	ki	mą	
le	mia	ge	og	ra	fi	nė	vie	to	vė,	 jo	je	gy	ve	nę	 ir	pa	si	žy	mė	ję	žmo	nės.	
Nuo	2007	m.	kas	met	mi	ni	mas	V.	Pūt	vioPut	vins	kio	gim	ta	die
nis	jau	ta	po	tra	di	ci	ja.	Tarp	tau	ti	nis	sak	ra	li	nės	mu	zi	kos	fes	ti	va	lis	
„Skris	ki,	gies	me	le“	šie	met	or	ga	ni	zuo	tas	jau	11	kar	tą,	Pir	mū	no	
die	na	vyks	12	kar	tą.	Ži	no	ma,	vi	sa	tai	su	si	ję,	nes	pa	grin	di	nis	tiks
las	–	iš	ug	dy	ti	pi	lie	tiš	kai	at	sa	kin	gą	XXI	a.	pi	lie	tį,	ku	ris	bū	tų	at	vi	ras	
pa	sau	lio	ver	ty	bėms	ir	iš	lai	kytų	tau	ti	nę,	pa	trio	ti	nę	sa	vi	mo	nę.

2007 m. mo kyk lo je lan kę sis Pre zi den tas Val das Adam kus 
pa lin kė jo „iš lik ti kel ro džiu Lie tu vos mo kyk loms auk lė jant 
jau ną ją kar tą pa trio ti ne dva sia“. Tai ga lė tų bū ti mū sų po-
kal bio pa bai gos ak cen tu. Nors rū pi pa si tiks lin ti, ar leng va 
bū ti kel ro džiu šia pras me?

Bū	ti	 kel	ro	džiu	–	gar	bė	 ir	 at	sa	ko	my	bė.	Daž	nai	 tai	ga	na	
ne	leng	vas,	su	dė	tin	gas	ke	lias.	Bet	džiau	gia	mės	ir	di	džiuo	ja	mės	
ga	lė	da	mi	pri	si	dė	ti	prie	Lie	tu	vos	vals	ty	bin	gu	mo stip	ri	ni	mo,	ver
ty	bių	iš	sau	go	ji	mo,	jau	no	sios	kar	tos	pi	lie	tiš	ku	mo	ug	dy	mo.	Tai	
vie	nas	svar	biau	sių	gim	na	zi	jos	pri	ori	te	tų.

Dė ko ja me už mums skir tą lai ką. O tei gi nys, kad „tik pats 
aug da mas ga li au gin ti ki tą, ne už ten ka no rė ti, rei kia veik ti“, 
pa si sko lin tas iš Šau kė nų V. Pūt vio-Put vins kio gim na zi jos 
fi lo so fi jos.

ZinaRIMGAILIENĖ

Gedimino pilies bokšto vėliava – perduota! Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė R. Andriulienė: 
„Džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami prisidėti prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo, jaunosios kartos pilietiškumo ugdymo.“



4

R.	Du	ky	nai	tė	pri	sta	ty	da	ma	ty	ri	mo	re	zul	ta	tus	kal	bė	jo:	„Lie
tu	vos	4	kla	sės	mo	ki	nių	ma	te	ma	ti	kos	re	zul	ta	tas	–	535	ska	lės	
taš	kai,	sta	tis	tiš	kai	reikš	min	gai	mus	len	kia	10	ša	lių,	o	gam	tos	
moks	lų	–	528	ska	lės	 taš	kai	 (pa	ly	gin	ti	 su	2011	m.,	pa	ki	lo	15	
taš	kų),	Lie	tu	vą	len	kia	15	ša	lių.	Aš	tun	to	kų	ma	te	ma	ti	kos	re	zul
ta	tas	–	511	ska	lės	taš	kų,	mus	len	kia	tik	9	ša	lys,	o	pa	gal	gam	tos	
moks	lų	 re	zul	ta	tus	 (519	 taš	kų)	 sta	tis	tiš	kai	 reikš	min	gai	mus	
len	kia	12	ša	lių.“	Ge	riau	sius	re	zul	ta	tus	pa	ro	dė	Hon	kon	go	ir	Sin

Ei na me  
tei sin ga  
kryp ti mi

Lietuvosketvirtųiraštuntųklasiųmokiniųmatematikosirgamtos
mokslųmokymosirezultataiperpastaruosiusketveriusmetus 
pagerėjo,viršijatarptautinėsskalėsvidurkį.Tokiosišvados 
paaiškėjoŠvietimoirmoksloministerijoje(ŠMM)pristačius2015m.
Tarptautiniomatematikosirgamtosmokslųgebėjimųtyrimo(angl.
TrendsinInternationalMathematicsandScienceStudy–TIMSS)
rezultatus.Tyrimociklasvykstakas4metus.LietuvaTarptautinės
švietimopasiekimųvertinimoasociacijos(angl.International
AssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement–IEA)
veiklojedalyvaujanuonepriklausomybėspradžios.Tyrimąpristatė
IEAgeneralinėsasamblėjosnarėdr.RitaDukynaitėirTIMSS
nacionaliniskoordinatoriusMindaugasStundža.

ga	pū	ro	mo	ki	niai,	pras	čiau	siai	se	kė	si	Pie	tų	Af	ri	kos	Res	pub	li	kos,	
Ma	ro	ko	mo	ki	niams.	Lie	tu	vos	ket	vir	to	kų	re	zul	ta	tai	ne	at	si	lie	ka	
nuo	Da	ni	jos,	Suo	mi	jos,	o	aš	tun	to	kų	nuo	Aust	ra	li	jos	 (gam	tos	
moks	lai)	ar	Jung	ti	nių	Ame	ri	kos	Vals	ti	jų,	An	gli	jos	(ma	te	ma	ti	ka)	
ben	dra	am	žių	pa	sie	ki	mų.

TIMSS	ko	or	di	na	to	rius	M.	Stun	dža	ap	žvel	gė	re	zul	ta	tus	pa
gal	įvai	rius	kri	te	ri	jus.	Kaip	se	ka	si	mo	ky	tis	mer	gai	tėms,	o	kaip	
ber	niu	kams?	Abie	jų	ly	čių	4	kla	sės	ma	te	ma	ti	kos	re	zul	ta	tai	la	bai	

Lietuvos mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatų kaita. 4 klasė 

Lyginant Lietuvos 2015 m. rezultatus su ankstesnių metų pasiekimais, šalies vidurkis apskaičiuotas naudojant tik mokinių, 
besimokančių lietuvių kalba, rezultatus.
* Rezultatų vidurkis statistiškai reikšmingai skiriasi nuo 2015 m.

Lietuvos mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatų kaita. 8 klasė 

 y 2015	m.	Lietuvos	4	kl.	mokinių	matematikos	rezultatas,	 
palyginti	su	2011	m.,	pakilo 2 taškais.

 y Lietuvos	rezultatai	nuo	2003	m.	praktiškai	išlieka	vienodo	lygio.

 y 2015	m.	Lietuvos	4	kl.	mokinių	gamtos	mokslų	rezultatas,	
palyginti	su	2011	m.,	pakilo 15 taškų.

 y Rezultatų	šuolis	įvyko	paskutiniajame	tyrimo	cikle.

 y 2015	m.	Lietuvos	8	kl.	mokinių	matematikos	rezultatas,	 
palyginti	su	2011	m.,	pakilo 10 taškų.

 y 2015	m.	Lietuvos	8	kl.	mokinių	gamtos	mokslų	rezultatas,	
palyginti	su	2011	m.,	pakilo 8 taškais.

 y Lietuvos	rezultatai	nuo	2003	m.	praktiškai	išlieka	vienodo	lygio.
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pa	na	šūs,	mer	gai	tės	pir	mą	kar	tą	len	kia	ber	niu	kus,	ana	lo	giš	ka	
ir	gam	tos	moks	lų	pa	sie	ki	mų	si	tu	a	ci	ja.	Aš	tun	to	s	kla	sės	vai	ki	nų	
matematikos	rezultatai,	pa	ly	gin	ti	su	pra	ėju	sių	me	tų	cik	lu,	pa
kilo	ir	ap	len	kė	mer	gi	nas.	Ver	ti	nant	gam	tos	moks	lų	pa	sie	ki	mus,	
ten	den	ci	ja	pa	na	ši	–	vai	ki	nai,	pa	ly	gin	ti	su	anks	tes	niu	ty	ri	mu,	iš
si	ver	žė	į	prie	kį,	jų	re	zul	ta	tai	su	si	ly	gi	no	su	mer	gi	nų	pa	sie	ki	mais.	
„Mo	kan	tis	ma	te	ma	ti	kos	mū	sų	ket	vir	to	kams	ge	riau	siai	se	ka	si	
sta	tis	ti	ka	ir	ma	te	ma	ti	kos	tai	ky	mai,	pras	čiau	siai	–	ge	o	met	ri	nių	
fi	gū	rų	ir	ma	ta	vi	mo	sri	tis,	ma	te	ma	ti	nės	ži	nios.	Per	ėję	prie	gam
tos	moks	lų	ma	to	me,	kad	mo	ki	niams	ge	riau	siai	se	ka	si	fi	zi	niai	
moks	lai,	 o	 sun	kiau	siai	 įvei	kia	ma	fi	zi	nė	ge	og	ra	fi	ja.	Mer	gai	tės	
sėk	min	giau	mo	ko	si	bio	lo	gi	jos,	šiek	tiek	ge	res	nius	ki	tų	sri	čių	
re	zul	ta	tus	ro	do	ber	niu	kai.	Pa	gal	ge	bė	ji	mų	sri	tis	ge	riau	siai	se	ka	si	
mąs	ty	mo	už	duo	tys	(ypač	mer	gai	tėms),	pras	čiau	siai	–	gam	tos	
moks	lų	 ži	nios.“	 Iš	aš	tun	to	kų	 rei	ka	lau	ja	ma	dau	giau,	 to	dėl	 ti
ria	mos	smul	kes	nės	ir	ma	te	ma	ti	kos,	ir	gam	tos	moks	lų	sri	tys.	
Pras	čiau	siai	mo	ki	niams	se	ka	si	al	geb	ra,	ge	riau	siai	–	sta	tis	ti	ka	
ir	ti	ki	my	bės.	Mer	gi	noms	su	dė	tin	giau	įvei	kia	mos	skai	čių	ir	skai
čia	vi	mų,	sta	tis	ti	kos	sri	tys,	ge	riau	se	ka	si	 al	geb	ra.	Mo	ki	niams	
pa	gal	ge	bė	ji	mų	sri	tis	ge	riau	se	ka	si	ma	te	ma	ti	kos	tai	ky	mai,	o	
ki	tos	sri	tys	(ir	ži	nios,	ir	ma	te	ma	ti	nis	mąs	ty	mas)	at	si	lie	ka.	Tarp	
ly	čių	di	de	lių	skir	tu	mų	nė	ra.	Kal	bant	apie	gam	tos	moks	lus,	ge
riau	si	re	zul	ta	tai	pa	siek	ti	bio	lo	gi	jos	sri	ty	je,	pras	čiau	si	–	fi	zi	kos.	
Mer	gai	tės	daug	ge	riau	spren	dė	bio	lo	gi	jos,	o	vai	ki	nai	–	ge	og	ra
fi	jos	už	duo	tis.	Gam	ta	moks	lis	mąs	ty	mas	iš	vys	ty	tas	ge	riau	nei	
šios	sri	ties	ži	nios.	„Pas	ta	rai	siais	me	tais	dė	ta	ne	ma	žai	pa	stan	gų	
siekiant	ug	dy	ti	aukš	tes	niuo	sius	ge	bė	ji	mus,	tai	mums	pa	vy	ko,	
ta	čiau	rei	kė	tų	su	si	rū	pin	ti	ži	nių	tur	ti	ni	mu,	tai	ky	mo	ir	mąs	ty	mo	
pa	grin	du.	Tai	pa	si	tvir	ti	no	vi	so	se	tir	to	se	am	žiaus	gru	pė	se	tiek	
ma	te	ma	ti	kos,	tiek	gam	tos	moks	lų	sri	ty	je“,	–	kal	bė	jo	M.	Stun	dža.

Skir Tu mai Tarp mo kyk lų

Pir	mą	kar	tą	Lie	tu	vo	je	bu	vo	at	ski	rai	tir	ta,	kaip	re	zul	ta	tai	
ski	ria	si	 pa	gal	mo	kyk	los	mo	ko	mą	ją	 kal	bą.	Mo	kyk	lo	se	 ru	sų	
mo	ko	mą	ja	kal	ba	pa	siek	ti	ma	te	ma	ti	kos	re	zul	ta	tai	yra	ge	res	ni	
nei	lie	tu	vių	ar	len	kų	kal	ba	–	nuo	se	nų	lai	kų	ru	sų	ma	te	ma	ti	kos	
mo	ky	to	jai	yra	vie	ni	stip	riau	sių.	Ket	vir	to	kų	gam	tos	moks	lų	re
zul	ta	tai	mo	kyk	lo	se	ir	ru	sų,	ir	lie	tu	vių	mo	ko	mą	ja	kal	ba	maž	daug	
vie	no	di,	 o	 aš	tun	tų	kla	sių	mo	ki	nių	 re	zul	ta	tai	 ge	res	ni	 lie	tu	vių	
mo	kyk	lo	se.	Di	džiau	sią	 su	si	rū	pi	ni	mą	 tu	rė	tų	kel	ti	 len	kų	kal	ba	
mo	kan	čios	ug	dy	mo	įstai	gos	–	jų	vi	sų	sri	čių	pa	sie	ki	mai	ge	ro	kai	
že	mes	ni.	Ma	no	ma,	kad	vie	na	iš	prie	žas	čių	yra	vie	to	vės	įta	ka,	
so	cia	li	nis,	eko	no	mi	nis,	kul	tū	ri	nis	sta	tu	sas,	daug	mo	kyk	lų	len	kų	
mo	ko	mą	ja	kal	ba	yra	kai	muo	se,	kur	skur	di	ap	lin	ka	ir	na	muo	se,	ir	
mo	kyk	lo	se.	Vie	to	vė,	ku	rio	je	yra	ug	dy	mo	įstai	ga,	dau	ge	ly	je	ša	lių	
da	ro	di	de	lę	įta	ką.	Rei	kė	tų	su	vie	no	din	ti	ga	li	my	bes	mo	ky	tis	ne	pri
klau	so	mai	nuo	vie	tos	–	Lie	tu	vo	je	skir	tu	mai	tarp	did	mies	čių	ir	
ma	žų	vie	to	vių	mo	ki	nių	re	zul	ta	tų	yra	ga	na	ryš	kūs.	Štai	Suo	mi	jo	je	
jie	nuo	vie	to	vės	ti	po	ne	pri	klau	so	–	vi	sur	už	tik	ri	na	mos	vie	no	dos	
mo	ky	mo	si	są	ly	gos.	Ty	ri	mo	re	zul	ta	tai	at	sklei	dė,	kad	pra	di	nė	se	
mo	kyk	lo	se	 ir	pro	gim	na	zi	jo	se	be	si	mo	kan	tiems	ket	vir	to	kams	
se	kė	si	ge	riau	nei	tiems,	ku	rie	mo	ko	si	pa	grin	di	nė	se	ar	vi	du	ri	nė	se	
mo	kyk	lo	se,	gim	na	zi	jo	se.	Ana	lo	giš	kai	pro	gim	na	zi	jų	ir	gim	na	zi	jų	
aš	tun	to	kų	re	zul	ta	tai	ge	res	ni	nei	pa	grin	di	nių	ar	vi	du	ri	nių	mo	kyk	lų	
mo	ki	nių.	Tik	riau	siai	tai	le	mia	mo	ky	mo	si	ap	lin	ka,	kai	mo	ki	niai	
bū	na	su	ben	dra	am	žiais	jiems	pri	tai	ky	to	je	ap	lin	ko	je.

Įvai rūS veikS niai

Mo	kyk	lo	je	pa	ti	ria	mos	pa	ty	čios	ir	jų	daž	nu	mas	aš	tun	to	je	
kla	sė	je	vi	so	se	ša	ly	se	tam	pa	vis	di	des	ne	pro	ble	ma.	Ga	lė	tu	me	
džiaug	tis,	kad	Lie	tu	va	pri	ski	ria	ma	ša	lims,	ku	rio	se	di	des	nė	mo	ki
nių	da	lis	ne	pa	ti	ria	pa	ty	čių	(72	proc.),	ta	čiau	ne	ri	mą	ke	lia	28	proc.	
vai	kų,	 jas	pa	ti	rian	čių	kas	mė	ne	sį.	Lie	tu	va	pa	gal	 ap	rū	pi	ni	mą	
tam	tik	rais	mo	ky	mo	iš	tek	liais,	mo	kyk	lo	se	esan	čių	la	bo	ra	to	ri	jų	
skai	čių	pa	ten	ka	tarp	ša	lių,	kur	jų	yra	ma	žai.	Šiuo	me	tu	vyks	ta	
pro	jek	tai,	mo	kyk	los	 tu	ri	ga	li	my	bę	nau	do	tis	mo	bi	lio	mis	 la	bo
ra	to	ri	jo	mis.	Stip	riai	re	zul	ta	tus	vei	kian	tis	ro	dik	lis	yra	so	cia	li	nė,	
eko	no	mi	nė,	kul	tū	ri	nė	pa	dė	tis	ar	ba	na	muo	se	esan	tys	edu	ka	ci	niai	
iš	tek	liai	(kny	gos,	kom	piu	te	riai	ir	kt.).	Vie	na	ver	tus,	džiu	gu,	kad	tik	
ne	di	de	lė	da	lis	Lie	tu	vos	mo	ki	nių	jų	tu	ri	la	bai	ma	žai,	bet	ne	daug	
vai	kų	jų	tu	ri	la	bai	daug.	Re	zul	ta	tų	skir	tu	mai	tarp	šių	ka	te	go	ri
jų	yra	mil	ži	niš	ki	ir	ver	čia	su	si	mąs	ty	ti,	kaip	ma	žin	ti	at	skir	tį.	Šie	
skir	tu	mai	pa	ste	bi	mi	net	ir	pir	mau	jan	čio	se	ša	ly	se	–	Sin	ga	pū	re,	
Hon	kon	ge.	Tai	iš	šū	kis	vi	soms	pa	sau	lio	ša	lims.

„Kal	bant	apie	pe	da	go	gus,	su	ket	vir	tos	kla	sės	mo	ki	niais	
Lie	tu	vo	je	dau	giau	sia	dir	ba	mo	ky	to	jai,	tu	rin	tys	bran	džią	pa	tir	tį,	
pa	gal	šį	ro	dik	lį	len	kia	me	vi	sas	ty	ri	me	da	ly	va	vu	sias	ša	lis.	Ga	li	me	
su	lauk	ti	lai	ko,	kai	pe	da	go	gų	spe	cia	ly	bė	bus	pa	klau	siau	sia,	bet	
pa	siū	los	ne	tu	rė	si	me,	ims	trūk	ti	mo	ky	to	jų“,	–	įspė	jo	R.	Du	ky	nai	tė.	
Ji	ap	ta	rė	ir	mo	kyk	lų	di	rek	to	rių	am	žių	–	Lie	tu	vos	ug	dy	mo	įstai	gų	
va	do	vai	yra	vy	riau	si	iš	vi	sų	ty	ri	me	da	ly	va	vu	sių	ša	lių.	Įvai	rio	se	
ša	ly	se	vy	rau	ja	skir	tin	ga	prak	ti	ka:	vie	nur,	jei	va	do	vas	dir	ba	ge
rai,	ga	li	tą	da	ry	ti	iki	pen	si	jos,	ki	tur	–	nu	sta	ty	tas	lai	ko	tar	pis:	tam	
tik	ra	ka	den	ci	ja	ar	ba	vyks	ta	ro	ta	ci	ja.	Lie	tu	vo	je	taip	pat	svars	to	mi	
pa	na	šūs	va	rian	tai.

re ko men da ci joS

„Daug	ką	pa	ge	ri	no	me,	bet	 dar	 rei	kia	ma	žin	ti	mo	ki	nių,	
pa	sie	kian	čių	 že	miau	sius	ug	dy	mo	 tu	ri	nio	 ir	 kog	ni	ty	vi	nių	ge
bė	ji	mų	pa	sie	ki	mų	lyg	me	nis,	da	lį,	dau	giau	dė	me	sio	tu	rė	tu	me	
skir	ti	vai	kų,	ypač	tų,	ku	rie	ga	li	pa	siek	ti	aukš	čiau	sią	 ir	aukš	tą	
lyg	me	nis,	ga	bu	mams	plė	to	ti	ir	ge	bė	ji	mams	ug	dy	ti.	Kiek	vie	nam	
mo	ki	niui	rei	kia	pa	dė	ti	iš	mok	ti	mo	ky	tis,	stip	rin	ti	jo	ge	bė	ji	mus,	
pai	sy	ti	 lū	kes	čių“,	 –	 su	 ty	rė	jų	 re	ko	men	da	ci	jo	mis	su	pa	žin	di	no	
R.	Du	ky	nai	tė.	Ne	ma	žiau	svar	bu	su	ba	lan	suo	ti	ug	dy	mo	pro	ce	se	
įgy	ven	di	na	mą	ug	dy	mo	tu	ri	nį,	stip	rin	ti	pa	si	ti	kė	ji	mą	sa	vo	ge	bė
ji	mais,	ska	tin	ti	mo	ki	nių	su	si	do	mė	ji	mą	ma	te	ma	ti	ka	ir	gam	tos	
moks	lais,	su	teik	ti	dau	giau	ga	li	my	bių	nau	do	tis	la	bo	ra	to	ri	jo	mis.	
Sa	vi	val	dy	bės	tu	rė	tų	ieš	ko	ti	veiks	min	gų	bū	dų	ir	su	ma	žin	ti	mo
kyk	lų	re	zul	ta	tų	ato	trū	kį,	už	tik	rin	ti	ly	gias	mo	ky	mo(si)	ga	li	my	bes,	
ma	žin	ti	ne	pa	lan	kios	so	cia	li	nės,	eko	no	mi	nės,	kul	tū	ri	nės	pa	dė
ties	po	vei	kį	ug	dy	mo	pa	sie	ki	mams.	Taip	pat	ge	rin	ti	mo	kyk	lų	
kom	piu	te	ri	za	vi	mą,	mo	ky	to	jų	 dar	bo	 są	ly	gas,	 pa	si	ten	ki	ni	mą	
sa	vo	pro	fe	si	ja,	ska	tin	ti	jau	nuo	sius	pe	da	go	gus	per	im	ti	pa	ty	ru	sių	
ko	le	gų	ge	rą	ją	dar	bo	pa	tir	tį.

Šiuo	me	tu	Lie	tu	vo	je	jau	da	ro	ma	tai,	kas	tu	rė	tų	pa	dė	ti	spren
džiant	 ty	ri	mo	at	skleis	tas	pro	ble	mas.	STE	AM	moks	lo	cen	trai,	 
mo	bi	lios	la	bo	ra	to	ri	jos	po	pu	lia	ri	na	tiks	liuo	sius	ir	gam	tos	moks
lus,	 per	nai	 pa	tvir	tin	ta	Pe	da	go	gi	nių	pro	fe	si	jų	pres	ti	žo	kė	li	mo	
pro	gra	ma	pa	dės	ug	dy	ti	pa	gar	bą	mo	ky	to	jui.

DovilėŠILEIkytĖ
 y Temą tęsime kitame numeryje.
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adap Ta ci ja

So	cia	li	nė	pe	da	go	gė	ir	psi	cho	lo	gas	pa	sa	ko	jo,	kad	at	vy	ku
siam	vai	kui	 su	da	ro	mas	 in	di	vi	du	a	lus	dvie	jų	sa	vai	čių	 truk	mės	
adap	ta	ci	nio	pe	ri	odo	pla	nas.	Tuo	me	tu	ug	dy	ti	nis	ben	drau	ja	su	
švie	ti	mo	pa	gal	bos	spe	cia	lis	tais,	auk	lė	to	jais,	mo	ky	to	jais.	Spe	cia
lis	tai	jį	ste	bi,	už	mez	ga	kon	tak	tą,	ana	li	zuo	ja	at	si	vež	tus	do	ku	men
tus,	ren	ka	in	for	ma	ci	ją	apie	šei	mą,	san	ty	kius	su	ben	dra	am	žiais,	
at	lie	ka	 įvai	rius	 tes	tus,	gru	pės	auk	lė	to	jas	 ver	ti	na	so	cia	li	nius,	
hi	gie	ni	nius,	dar	bi	nius	 įgū	džius.	Ši	 in	for	ma	ci	ja	api	ben	dri	na	ma	
ir	per	duo	da	ma	so	cia	li	niam	pe	da	go	gui,	pri	žiū	rin	čiam	vi	du	ti	nės	
prie	žiū	ros	vyk	dy	mo	pla	ną	(už	 jo	vyk	dy	mą	at	sa	kin	gas	gru	pės	
auk	lė	to	jas).	Da	ly	kų	mo	ky	to	jai	 ruo	šia	 diag	nos	ti	nius	 tes	tus,	
įver	ti	na	mo	ky	mo	si	ly	gį.	Mo	ki	nys	mo	ko	si	tos	kla	sės,	ku	riai	pri
klau	so,	kur	są	ir	pil	do	mokymosi	spra	gas	iš	že	mes	nių	kla	sių,	
kad	pa	siek	tų	bent	mi	ni	ma	lų	lyg	me	nį.

Iš sI kEl tI Il ga laI kIus tIks lus

So	cia	li	nių	įgū	džių	kla	sės	mo	ki	niai	ket	vir	ta	die	niais	ir	penk
ta	die	niais	Vil	niaus	ko	mu	na	li	nių	pa	slau	gų	mo	kyk	lo	je	mo	ko	si	
su	vi	ri	ni	mo	dar	bų.	Cen	tre	 šiuo	me	tu	 įren	gia	mos	dirb	tu	vės	–	
pa	ruoš	tos	dar	bo	vie	tos,	 lau	kia	ma	 įran	gos.	 „Da	lį	 pro	fe	si	niam	
mo	ky	mui	skir	tų	va	lan	dų	iš	nau	do	si	me	čia,	kai	rei	kės	ki	to	kios	
įran	gos,	įran	kių,	va	žiuo	si	me	į	mo	kyk	lą.	Taip	su	da	ry	si	me	ga	li
my	bę	mo	ky	tis	ir	7–9	kla	sių	mo	ki	niams,	ku	rie	dar	tik	ren	gia	si	
rink	tis	pro	fe	si	ją.	Mū	sų	tiks	las	yra	juos	su	do	min	ti,	leis	ti	iš	ban
dy	ti	kuo	dau	giau	pro	fe	si	jų,	kad	at	ei	ty	je	pa	si	rink	tų	sau	tin	ka	mą.	
Jei	mo	ki	niai	tu	rės	il	ga	lai	kį	tiks	lą,	gal	būt	jų	gy	ve	ni	mas	pa	kryps	
ge	rą	ja	lin	kme:	įgis	iš	si	la	vi	ni	mą,	su	si	ras	dar	bą	ir	grįš	į	vi	suo	me
nę“,	–	tvir	ti	no	J.	Švol	kie	nė.	Cen	tre	esan	čio	se	dirb	tu	vė	se	mo	ki	niai	
iš	ban	do	sta	liaus	ama	tą,	ko	mu	na	li	nių	pa	slau	gų	mo	kyk	lo	je	su
si	pa	žįs	ta	su	san	tech	ni	ko,	elek	tri	ko,	sta	ty	bi	nin	ko	pro	fe	si	jo	mis.	
Tam	ski	ria	mos	4	 pa	mo	kos	per	 sa	vai	tę.	 Cen	tre	 for	muo	ja	mi	
tech	ni	nių	įgū	džių	pa	grin	dai	–	mo	ki	niai	su	mo	ky	to	ju	re	mon	tuo	ja	
au	to	mo	bi	lį,	mo	to	cik	lą,	 at	lie	ka	diag	nos	ti	ką,	o	 vir	tu	vė	lė	je	mo

ko	si	ruoš	ti	mais	tą.	Auk	lė	ti	niai	vyks	ta	su	si	pa	žin	ti	su	pro	fe	si	nio	
ren	gi	mo	cen	trais	vi	so	je	Lie	tu	vo	je.	Jie	sa	ko,	kad	la	biau	pa	tin	ka	
dirb	ti,	o	ne	mo	ky	tis,	 tad	no	riai	 įsi	trau	kia	 į	pro	fe	si	nį	mo	ky	mą,	
prak	ti	kuo	ja	si	tvar	ky	da	mi	cen	tro	erd	ves	–	su	pro	fe	si	jos	mo	ky
to	ju	klo	jo	li	no	leu	mą,	dė	jo	la	mi	na	tą...	Mokiniams	pa	tin	ka	ma	ty	ti	
sa	vo	dar	bo	re	zul	ta	tus.

„So	cia	li	nių	įgū	džių	kla	sę	tu	ri	me	pir	mus	me	tus,	jos	mo	ki
niams	esa	me	pa	ren	gę	ben	dro	jo	ug	dy	mo	mo	du	lius	(lie	tu	vių	ir	
už	sie	nio	kal	bų,	in	for	ma	ci	nių	tech	no	lo	gi	jų,	is	to	ri	jos	ir	t.	t.),	kad	
ga	lė	tų	at	ei	ty	je	gau	ti	bran	dos	ates	ta	tą.	Tu	rė	da	mi	bent	dvie	jų	mo
du	lių	kva	li	fi	ka	ci	jos	pa	žy	mė	ji	mą,	jie	ge	bė	tų	įsi	lie	ti	į	dar	bo	rin	ką,	
nes	iš	ėję	iš	cen	tro	vi	du	ry	je	moks	lo	me	tų	ir	no	rė	da	mi	mo	ky	tis	
pro	fe	si	nė	je	mo	kyk	lo	je	pri	va	lo	 lauk	ti	 rug	sė	jo“,	 –	pa	sa	ko	ji	mą	
tę	sė	J.	Švol	kie	nė.

Mo	ki	niai	ga	li	rink	tis	įvai	rius	bū	re	lius:	šiuo	lai	ki	nių	šo	kių,	
jud	rių	jų	žai	di	mų,	kik	bok	so,	sun	kio	sios	at	le	ti	kos,	fut	bo	lo,	krep
ši	nio.	Ug	dy	ti	niams	pa	tin	ka	va	žiuo	ti	į	čiuo	žyk	lą	„Ak	ro	po	ly	je“	ar	
ba	sei	ną,	auk	lė	to	jų	ir	mo	ky	to	jų	or	ga	ni	zuo	ja	mas	iš	vy	kas	į	mu	zie
jus,	pa	ro	das,	edu	ka	ci	nes	pro	gra	mas	–	vi	sa	tai	yra	ska	ti	na	mo	ji	
prie	mo	nė	už	ge	rą	el	ge	sį.	Sa	vait	ga	liais	ren	gia	mi	įvai	rūs	pro	jek	tai.	
Mo	ky	to	jai	pa	ste	bi,	kad	per	iš	vy	kas	mo	ki	niai	el	gia	si	draus	min
giau	nei	cen	tre,	kur	rei	kia	lai	ky	tis	tai	syk	lių,	mo	ky	tis,	tvar	ky	tis.

Di	rek	to	riaus	pa	va	duo	to	ja	da	li	jo	si	pa	tir	ti	mi	apie	ben	dra
dar	bia	vi	mą	su	vai	kų	glo	bė	jais,	glo	bos	na	mų	at	sto	vais:	„Iš	glo
bos	na	mų	šiuo	me	tu	tu	ri	me	12	vai	kų,	daž	niau	siai	jų	bū	na	apie	

so cia li za ci jos cen tras:  
šian die na 
ir ry to jus

ŠiuometuŠvietimoirmoksloministerijai(ŠMM)pavaldžiame
Vėliučioniųvaikųsocializacijoscentregyvenairmokosi23
ugdytiniainuo16iki18metų.Išjų6čiapatekoužbaudžiamojo 
kodeksopažeidimus,kitiemspaskirtavidutinėpriežiūra.Yra4
klasiųkomplektaiir5mokiniai,kuriemokosisocialiniųįgūdžių
klasėje(baigė10klasių,11-ojenesimoko).Dalisugdytiniųturi
specialiųjųugdymo(si)poreikių,mokosipagalpritaikytasar
individualizuotasprogramas.

„Švietimonaujienos“lankėsišioje
ugdymoįstaigojekartusuŠMMir 
Specialiosiospedagogikosirpsichologijos
centro(SPPC)specialistais,kalbino 
direktoriauspavaduotojąJadvygąŠvolkienę, 
socialinępedagogęLaurąBagvilienę  
irpsichologąMykoląBaltrūną.

Ir buvo tikros, spalvingos Kalėdos. Ir vaikų buvo, tik mes jų nerodome. Tegul  
ramumoje mėgina išaugti iš savo prastos lemties ir skaudžių nesėkmių...
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80	proc.	Or	ga	ni	zuo	ja	me	vai	ko	ge	ro	vės	ko	mi	si	jos	po	sė	džius,	
per	ku	riuo	s	su	at	sto	vais	ap	ta	ria	me	vai	ko	el	ge	sio	ir	mo	ky	mo	si	
po	ky	čius,	pa	vyz	džiui,	kaip	jis	el	gė	si	per	atos	to	gas.	Jie	kar	tais	
pa	ta	ria,	ką	dar	tu	rė	tu	me	pa	da	ry	ti,	mes	pa	sa	ko	ja	me	apie	ug	dy	ti
nio	veik	lą	ir	mo	ky	mo	si	pa	sie	ki	mus.	Ben	dra	dar	biau	da	mi	pa	sie
kia	me	ge	res	nių	re	zul	ta	tų.	Su	tė	vais	per	vai	kų	tei	ses	ban	do	me	
tą	pa	čią	prak	ti	ką,	bet	tai	ne	leng	va	–	dau	gu	ma	kvie	čia	mų	tė	vų	
ne	at	vyks	ta,	šie	met	be	veik	vi	si	vai	kai	su	va	žia	vę	 iš	 to	li	mes	nių	
Lie	tu	vos	mies	tų:	Ma	žei	kių,	Šiau	lių,	Klai	pė	dos.	Tie	tė	vai,	ku	rie	
at	va	žiuo	ja,	pa	ma	to,	kad	čia	ne	ka	lė	ji	mas,	čia	ban	do	me	vai	ką	
pa	keis	ti,	pa	ti	ki,	kad	gal	būt	mums	pa	vyks	tai	pa	da	ry	ti.“

Sie kia my bėS

ŠMM	ir	SPPC spe	cia	lis	tai su	pa	žin	di	no	cen	tro	ben	druo
me	nę	su	pla	nuo	ja	mais	po	ky	čiais.	„Ke	ti	na	me	stip	rin	ti	auk	lė	to	jo	
vaid	me	nį,	 kad	vie	nas	 žmo	gus,	 įgi	jęs	pa	pil	do	mą	 iš	si	la	vi	ni	mą	
(ta	ria	mės	su	aukš	to	sio	mis	mo	kyk	lo	mis),	ga	lė	tų	dirb	ti	 ir	mo
ky	to	ju,	 ir	 auk	lė	to	ju,	 il	giau	bū	ti	 cen	tre	su	vai	kais,	 ge	riau	 juos	
pa	žin	ti.	Pe	da	go	gai	ga	lė	tų	įgy	ti	so	cia	li	nio	pe	da	go	go	kva	li	fi	ka	ci
ją.	Tai	sie	ja	ma	su	eta	ti	niu	ap	mo	kė	ji	mu,	kad	cen	tro	spe	cia	lis	tai	
dirb	tų	vi	są	dar	bo	die	ną,	bū	tų	ko	man	da,	per	im	tų	vie	ni	ki	tų	dar
bus.	Ma	žo	se	ug	dy	mo	įstai	go	se,	to	kio	se	kaip	jū	sų,	ga	lė	tų	dirb	ti	
ma	žiau	pe	da	go	gų,	jei	vie	nas	mo	ky	to	jas	ves	tų	ke	lių	gi	mi	nin	gų	
da	ly	kų	pa	mo	kas,	pa	vyz	džiui,	bio	lo	gi	jos	ir	che	mi	jos.	Siū	lo	me	ir	
ki	to	kį	die	nos	rit	mą	–	pa	mo	kos	 ir	ne	for	ma	li	veik	la,	pro	fe	si	nis	
mo	ky	mas	vyk	tų	pa	kai	to	mis,	nes	kai	ku	riems	vai	kams	pen	kios	
pa	mo	kos	iš	ei	lės	yra	per	daug“,	–	kal	bė	jo	SPPC	so	cia	li	nė	pe
da	go	gė	Si	mo	na	Bie	liū	nė.	Juk	svar	biau	sia	pa	keis	ti	vai	ko	el	ge	sį,	
su	ma	žin	ti	ag	re	si	ją,	at	sta	ty	ti	pa	žeis	tą	so	cia	li	za	ci	ją,	kad	jis	ga	lė	tų	
sėk	min	gai	in	teg	ruo	tis	į	vi	suo	me	nę.

nau ja ĮSTa Ty mo re dak ci ja

Nau	ja	LR	vai	ko	mi	ni	ma	lios	ir	vi	du	ti	nės	prie	žiū	ros	įsta	ty	mo	
re	dak	ci	ja	įsi	ga	lios	nuo	2017	m.	rug	sė	jo	1	d.	Vai	kų	so	cia	li	za	ci	jos	
cen	trų	funk	ci	jos	su	stip	rin	tos,	iš	plės	tos,	sie	kiant	di	din	ti	šių	įstai	gų	
veik	los	veiks	min	gu	mą.	Ir	įsta	ty	me,	ir	vai	kų	so	cia	li	za	ci	jos	cen	tro	
veik	los	mo	de	lio	ap	ra	še	kal	ba	ma	apie	vai	ko	pa(si)ren	gi	mą	grįž	ti	

į	sa	vi	val	dy	bę,	re	so	cia	li	za	ci	ją,	in	teg	ra	ci	jos	pro	ce	sus,	ly	giag	re	čią	
pa	gal	bą	šei	mai,	tam	nu	ma	ty	ti	kon	kre	tūs	veiks	mai,	api	brėž	tos	
tar	pins	ti	tu	ci	nio	ben	dra	dar	bia	vi	mo	ko	or	di	na	to	riaus	 funk	ci	jos.	
Įsta	ty	me	nu	ro	do	ma,	kad	vai	ko	vi	du	ti	nė	prie	žiū	ros	prie	mo	nė	bus	
tai	ko	ma	blo	giau	siu	at	ve	ju	ir	kuo	trum	pes	niam	lai	kui.	Vai	kai	į	
so	cia	li	za	ci	jos	cen	trus	pa	teks	tik	už	bau	džia	muo	sius	nu	si	žen	gi
mus,	taip	pat	ne	pa	sie	kę	ge	rų	el	ge	sio	re	zul	ta	tų,	kai	bu	vo	skir	ta	
mi	ni	ma	lios	prie	žiū	ros	prie	mo	nė,	iš	sky	rus	mo	kyk	los	ne	lan	ky	mą	
(tai	yra	sa	vi	val	dy	bės	rū	pes	tis).	Jau	nes	nis	nei	14	me	tų	vai	kas,	
ku	rio	el	ge	sys	ke	lia	grės	mę,	 į	 cen	trą	pa	teks	 tik	 ta	da,	 jei	 bus	
pa	da	ręs	bau	džia	mą	jį	 nu	si	žen	gi	mą.	Ren	giant	 vai	ko	 vi	du	ti	nės	
prie	žiū	ros,	re	so	cia	li	za	ci	jos	pla	nus,	bū	ti	na	įtrauk	ti	tė	vus,	kad	jie	
pri	si	im	tų	at	sa	ko	my	bę	ir	ak	ty	viai	da	ly	vau	tų	įgy	ven	di	nant	vi	du
ti	nės	prie	žiū	ros	prie	mo	nę,	pa	si	ruoš	tų	prieš	su	grįž	tant	vai	kui.	
Su	da	rant	tri	ša	lę	mo	ky	mo	su	tar	tį,	ku	rią	pa	si	ra	šo	įstai	ga,	tė	vai	
ir	 vai	kas,	 tu	rė	tų	bū	ti	nu	ro	dy	ti	 kon	kre	tūs	 tė	vų	 įsi	pa	rei	go	ji	mai.	
„Įsta	ty	mas	nė	ra	kon	kre	tūs	nu	ro	dy	mai,	kaip	 tu	ri	te	dirb	ti,	 tai	–	
kryp	tys,	gai	rės.	Jūs	pa	tys,	kaip	or	ga	ni	za	ci	ja,	pa	žįs	tan	ti	vai	kus,	
ži	nan	ti	sa	vo	stip	ry	bes	ir	sil	pny	bes,	tu	ri	te	kur	ti	prak	ti	nį	vei	ki	mo	
mo	de	lį“,	–	nau	ją	tvar	ką	pri	sta	tė	ŠMM	Švie	ti	mo	pa	gal	bos	sky
riaus	vy	riau	sio	ji	spe	cia	lis	tė	Li	gi	ta	Če	le	di	nie	nė.

Tar	pins	ti	tu	ci	nio	ben	dra	dar	bia	vi	mo	ko	or	di	na	to	rius	sa	vi	val
dy	bė	je	bus	at	sa	kin	gas	už	mi	ni	ma	lios	ir	vi	du	ti	nės	prie	žiū	ros	bei	
kom	plek	siš	kai	tei	kia	mos	pa	gal	bos	(švie	ti	mo,	so	cia	li	nę	pa	gal	bą	
ir	svei	ka	tos	prie	žiū	rą)	vai	kui	ir	šei	mai	pla	na	vi	mą,	ko	or	di	na	vi	mą,	
ver	ti	ni	mą	ir	ste	bė	se	ną	ar	ti	miau	sio	je	jų	gy	ve	na	mo	jo	je	ap	lin	ko
je.	Jei	vai	kai	ir	tė	vai	kuo	anks	čiau	gaus	bū	ti	nas	kom	plek	si	nes	
pa	slau	gas	ir	pa	gal	bą	ben	druo	me	nė	je,	ti	kė	ti	na,	kad	vai	ko	mi
ni	ma	lios	ar	ba	vi	du	ti	nės	prie	žiū	ros	prie	mo	nių	ga	li	 ne	pri	reik	ti.	
Ti	ki	ma	si,	 kad,	 kai	So	cia	li	nės	ap	sau	gos	 ir	 dar	bo	mi	nis	te	ri	jos	
pra	dė	ta	vyk	dy	ti	glo	bos	įstai	gų	per	tvar	ka	pa	spar	tins	ben	druo
me	ni	nių	pa	slau	gų	plėt	rą	sa	vi	val	dy	bė	se,	 su	ma	žės	glo	bo	ja	mų	
vai	kų	ins	ti	tu	ci	jo	se.	Ti	kė	ti	na,	kad	ati	tin	ka	mai	jų	skai	čius	su	ma	žės	
ir	so	cia	li	za	ci	jos	cen	truo	se,	ku	riuo	se	da	bar	ug	do	ma	per	50	proc.	
vai	kų	iš	glo	bos	na	mų.	„Sie	kia	me,	kad	so	cia	li	za	ci	jos	cen	trai	bū	tų	
mo	der	nios,	ma	žos,	 ap	rū	pin	tos	 vi	so	mis	 rei	ka	lin	go	mis	 prie
mo	nė	mis	 įstai	gos,	ku	rio	se	dir	ba	kom	pe	ten	tin	gi	pe	da	go	gai	 ir	
švie	ti	mo	pa	gal	bos	spe	cia	lis	tai,	vai	kai	gau	na	švie	ti	mo	pa	gal	bą,	
ati	tin	kan	čią	 in	di	vi	du	a	lius	po	rei	kius,	 per	so	na	li	zuo	tą	ug	dy	mą,	
ati	tin	kan	tį	jų	po	rei	kius,	ge	bė	ji	mus	ir	bran	dą,	ga	li	my	bę	mo	ky	tis	
pa	gal	pro	fe	si	nio	mo	ky	mo	mo	du	lius	ir	ug	dy	tis	kar	je	ros	kom	pe
ten	ci	jas,	kad	iš	ėję	ga	lė	tų	sėk	min	gai	in	teg	ruo	tis	į	ben	druo	me	nę	
ir	toliau	mokytis.	Tu	rė	tu	me	kiek	nu	tol	ti	nuo	kla	si	ki	nės	mo	kyk	los	
prin	ci	po	 (pa	mo	kos	 ir	bū	re	liai)	 ir	pir	miau	sia	at	sta	ty	ti	pa	žeis	tą	
vai	ko	so	cia	li	za	ci	ją,	keis	ti	ne	tin	ka	mą	el	ge	sį	į	pri	im	ti	ną,	iš	mo	ky	ti	
at	pa	žin	ti	ir	val	dy	ti	sa	vo	emo	ci	jas,	kon	struk	ty	viai	spręs	ti	kon	flik
tus,	iš	siug	dy	ti	sa	vi	mo	nės	ir	sa	vit	var	dos	kom	pe	ten	ci	jas,	pa	lai	ky	ti	
po	zi	ty	vius	san	ty	kius	su	ki	tais,	pa	dė	ti	su	vok	ti,	kas	at	si	ti	ko,	ko	dėl	
jis	pa	da	rė	nu	si	kal	ti	mą“,	–	sa	kė	L.	Če	le	di	nie	nė.

Šiais	po	ky	čiais	sie	kia	ma,	kad	so	cia	li	za	ci	jos	cen	truo	se	(ir	
jų	gru	pė	se)	bū	tų	ma	žiau	vai	kų	–	ug	dy	to	jai	ga	lė	tų	sėk	min	giau	
dirb	ti	in	di	vi	du	a	liu	vai	ko	lyg	me	niu.	ŠMM	Švie	ti	mo	pa	gal	bos	sky
rius	pa	dės	pe	da	go	gams	stip	rin	ti	kom	pe	ten	ci	jas,	nuo	lat	teik	da	mi	
eks	per	ti	nes	kon	sul	ta	ci	jas,	vyk	dy	da	mi	nuo	sek	lias	 ir	 il	ga	lai	kes	
su	per	vi	zi	jas,	įtrauk	da	mi	juos	į	tiks	li	nius	mo	ky	mus.

DovilėŠILEIkytĖ
Taip atrodo jų kambarys. Tvarkingas. Asketiškas. Bet su kilimėliu prie lovos ir užuolaidomis.  

Ir čia taip pat mokomasi: buities, higienos, saviruošos



8

li Te ra Tū roS vaid muo mo kyk loS 
pa Sau ly je mĄŽ Ta

D. Opols kai tė. Grei	čiau	siai	taip	nu	tin	ka,	nes	kei	čia	si	pa
sau	lis,	ku	ria	me	gy	ve	na	me,	kei	čia	si	vai	kai,	ku	riuos	mo	ko	me.	
Jiems	pri	ei	na	mes	ni	ki	ti	da	ly	kai,	to	kie,	ku	riuos	ga	li	ma	la	biau	ap
čiuop	ti.	O	li	te	ra	tū	ra	be	jaus	mo,	be	su	pra	ti	mo	tie	siog	yra	ne	įma
no	ma.	Ypač	lie	tu	vių	li	te	ra	tū	ra,	nes	jos	pa	grin	das	ju	ti	mi	nis.	Nors	
li	te	ra	tū	ros	vaid	muo	mąž	ta,	bet	kar	tu	jis	da	ro	si	ypa	tin	ges	nis.	

R. Še re ly tė. Da	bar	ir	kny	gų	rin	ka	yra	vi	siš	kai	ki	to	kia,	nei	
bu	vo	anks	čiau.	Esa	ma	itin	daug	pa	siū	los,	o	ta	me	kny	gų	srau	te	
pa	aug	liui	ne	sun	ku	pa	si	mes	ti.	Iš	lei	džia	ma	vi	siš	ko	nie	ka	lo,	bet	
ga	li	ma	ras	ti	ir	la	bai	rim	tų	kny	gų.	At	si	rink	ti	ne	kiek	vie	nam...

U. Kau nai tė.	Ne	su	tik	ra,	kaip	yra	mo	kyk	los	pa	sau	ly	je,	bet	
man	at	ro	do,	kad	ap	skri	tai	vai	kai	ma	žiau	skai	to,	nes	tech	no	lo
gi	jos	pra	ry	ja	jų	dė	me	sį,	kny	ga	per	re	tai	tam	pa	pa	si	rin	ki	mu.	Iš	
sa	vo	pa	tir	ties	ga	liu	pa	sa	ky	ti,	kad	mo	kyk	lo	se	su	si	du	riu	su	daug	
skai	tan	čių	pa	aug	lių,	to	dėl	pa	dė	ties	ne	si	no	ri	dra	ma	ti	zuo	ti.

G. Bar kaus ky tė.	Pri	ta	riu	Unei.	Ma	no	mo	kyk	lo	je,	My	ko	lo	
Bir	žiš	kos	gim	na	zi	jo	je,	li	te	ra	tū	ra	iš	li	ku	si	itin	svar	bi.	Čia	mo	ko	si	
su	in	te	re	suo	ti	mo	ki	niai,	mes	daug	skai	to	me.	Vie	ni	dėl	 to,	kad	
įdo	mu,	ki	ti	dėl	to,	kad	rei	kės	lai	ky	ti	eg	za	mi	ną.	Su	ar	ti	miau	siais	
ben	drak	la	siais	net	gi	ren	gia	me	dis	ku	si	jas	per	per	trau	kas	apie	
vie	ną	ar	ki	tą	per	skai	ty	tą	kū	ri	nį.	Kar	tais	per	pa	mo	ką	ne	su	ta	ria	me	
tam	tik	rais	klau	si	mais,	taip	ky	la	itin	karš	tos,	opios	dis	ku	si	jos.	
Ma	ny	čiau,	kad	li	te	ra	tū	ros	vaid	muo	mo	kyk	lo	je	iš	lie	ka	svar	bus.

R. Bud ni kie nė.	Aš	taip	pat	žvel	giu	į	sa	vo	mo	kyk	los,	Pa
ne	vė	žio	Vy	tu	rio	pro	gim	na	zi	jos,	ap	lin	ką,	to	dėl	sa	kau,	kad	ne	ma
žė	ja	nei	li	te	ra	tū	ros	vaid	muo,	nei	kny	gos	svar	ba.	Net	gi	drįs	čiau	
teig	ti,	 kad	su	si	do	mė	ji	mas	 li	te	ra	tū	ra	au	ga.	Nie	ka	da	anks	čiau	
taip	ne	bu	vo,	kad	į	bib	lio	te	ką	at	ėję	pa	aug	liai	sa	ky	tų,	jog	kny	gy
ne	pa	ste	bė	jo	vie	ną	ar	ki	tą	nau	ją	kny	gą	ir	no	rė	tų	ją	per	skai	ty	ti.	

iš kla sės –  
į bib lio te ką –  
ir at gal

Apietaikalbėtasikasmetėjeparodoje„Mokykla 
2016“.PokalbyjedalyvavorašytojosRe na ta 
Šerelytė,UnėKaunaitė,DainaOpolskaitė, 
PanevėžioVyturioprogimnazijosmokytoja,bib-
liotekosvedėjaRaimondaBudnikienė,Mykolo
BiržiškosgimnazijosIIIklasėsmokinėGre ta 
Barkauskytė.Viešniaskalbinoirrenginįvedė
literatūroskritikasdoc.dr.KęstutisUrba.

Nie	ka	da	ne	bū	da	vo	taip,	kad	pa	skel	bus,	jog	kal	bė	si	me	apie	tai,	
ką	pas	ta	rą	ją	sa	vai	tę	per	skai	tė	įdo	maus,	mo	ki	niai	sa	va	no	riš	kai	
su	ei	tų	į	bib	lio	te	ką	ir	il	gą	ją	per	trau	ką	pra	leis	tų	da	ly	da	mie	si	vie	ni	
su	ki	tais	min	ti	mis.	Anks	čiau	taip	ne	bū	da	vo,	kad	mo	ki	nių	tė	vai	
ra	šy	tų	bib	lio	te	ki	nin	kui	 laiš	ką,	 jog	 jų	 vai	kas	per	skai	tė	kny	gą,	
ku	ri	 be	ga	lo	ge	ra	 ir	 tin	kan	ti	 pa	aug	liams,	 re	ko	men	duo	tų	nu
pirk	ti.	Anks	čiau	ne	su	lauk	da	vo	me	pra	šy	mų	iš	tė	vų,	kad	no	rė	tų	
per	skai	ty	ti	 pa	aug	lių	kny	gą,	 kad	 įdė	tu	me	 ją	 vai	kui	 į	 kup	ri	nę.	 
Pa	ste	bi	me,	kad	ne	tik	vai	kai,	bet	ir	tė	vai	skai	to	pa	aug	lių	li	te	ra
tū	rą,	taip	stengiasi	ge	riau	pa	žin	ti	sa	vo	at	ža	lą.	Mo	ky	to	jai	da	bar	
taip	pat	ak	ty	viau	da	li	ja	si	kny	go	mis.	Anks	čiau	 jie	do	va	no	da	vo	
bib	lio	te	kai	 tik	 tas	 kny	gas,	 ku	rių	 jiems	ne	be	rei	kia,	 o	 da	bar	
su	lau	kia	me	 ir	vi	siš	kai	nau	jų.	Mo	ky	to	jai	ne	lin	kę	kaup	ti	kny	gų	
len	ty	no	se,	jiems	svar	bu,	kad	kuo	dau	giau	vai	kų	jas	per	skai	ty	tų.

iŠ kla SėS – Į bib lio Te kĄ

D. Opols kai tė. Kai	mo	kiau	si	mo	kyk	lo	je,	 lan	kiau	 tris	
bib	lio	te	kas.	Bet	da	bar	ma	tau,	kad	daž	niau	siai	vai	kai	lan	ko	vie
ną	vie	nin	te	lę	mo	kyk	los	bib	lio	te	ką,	kur	ga	li	ma	grei	tai	nu	bėg	ti,	
pa	si	im	ti	tai,	ko	rei	kia.	Tik	ne	dau	ge	lis	ren	ka	si	ki	tas	bib	lio	te	kas.

G. Bar kaus ky tė. Kai	mo	ky	to	ja	pa	sa	ko,	kad	rei	kia	per
skai	ty	ti	 kū	ri	nį,	 vi	si	ma	no	ben	drak	la	siai	 tar	si	 an	čiu	kai	 vo	re	le	
ei	na	į	bib	lio	te	ką.	Ne	pa	si	se	ka	tiems,	ku	rie	at	ei	na	pas	ku	ti	niai	ir	
kny	gų	ne	be	lie	ka.	Pa	pras	tai	ma	žiau	skai	tan	tys	mo	ki	niai	ren	ka	si	
mo	kyk	los	bib	lio	te	ką.	Pa	vyz	džiui,	aš	daž	niau	siai	ei	nu	į	Mar	ty	no	
Maž	vy	do	bib	lio	te	ką,	dar	kar	tais	už	su	ku	ir	į	Ado	mo	Mic	ke	vi	čiaus,	
kad	pa	si	im	čiau	kny	gų	sau.	Retkarčiais	iš	ten	pa	si	i	mu	ir	pro	gra
mi	nės	li	te	ra	tū	ros.	Taip	da	ro	vi	si	ma	no	drau	gai,	ku	rie	dau	giau	
skai	to.	Ma	ny	čiau,	kad	mies	tų	 ir	ap	skri	čių	bib	lio	te	ko	se	 la	biau	
ieš	ko	ma	sa	vo	mėgs	ta	mos	li	te	ra	tū	ros.

R. Bud ni kie nė.	Ak	ty	viau	si	skai	ty	to	jai	tik	rai	ren	ka	si	ne	tik	
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mo	kyk	los	bib	lio	te	ką.	Mū	sų	mo	ki	niai	yra	jau	nes	nio	jo	am	žiaus,	
to	dėl	pro	gra	mi	nių	kny	gų	rei	kia	ma	žiau,	bet	jie	tu	ri	dau	giau	lai	ko	
ir	no	ro	skai	ty	ti	sa	vo	ma	lo	nu	mui.	Kiek	ži	nau,	ne	ma	žai	vai	kų	lan
ko	mies	to	bib	lio	te	ką.	Į	mo	kyk	los	bib	lio	te	ką	jie	už	su	ka	kas	dien,	
kar	tais	net	ke	le	tą	kar	tų	per	die	ną.	Čia	jie	at	ei	na	ne	vien	kny	gų,	
bet	 ir	pa	si	ruoš	ti	pa	mo	koms,	pa	žais	ti	sta	lo	žai	di	mų,	kai	ku	rie	
tie	siog	bib	lio	te	ko	je	skai	to	(tu	ri	me	daug	spor	tui	skir	tų	ki	li	mė	lių,	
ku	riuos	mo	ki	niai	pa	si	tie	sia	ant	že	mės,	pa	to	giai	ant	jų	įsi	tai	so).

mo kyk lų bib lio Te kų pro ble moS 
ir Sėk mėS

K. Ur ba.	Daž	nai	bib	lio	te	ki	nin	kų	pa	klau	sus	apie	pro	ble
mas,	iš	girs	ta	ma,	kad	trūks	ta	pi	ni	gų,	bet,	tur	būt,	čia	leng	viau
sias	 at	sa	ky	mas.	Kar	tais	 ten	ka	 iš	girs	ti	 sa	kant,	 jog	mo	kyk	lų	
bib	lio	te	kos	pri	klau	so	dviem	mi	nis	te	ri	joms	ir	tai	yra	di	džiau	sia	
jų	pro	ble	ma.	Šie	skun	dai	bū	na	spon	ta	niš	ki,	bet	vis	gi	tos	pro
ble	mos	eg	zis	tuo	ja...

Ži	no	ma,	ge	ros	pa	tir	ties	taip	pat	esa	ma.	Tai,	kas	vyks	ta	
pa	sau	ly	je,	sėk	min	gai	ga	li	 vyk	ti	 ir	Lie	tu	vo	je.	Vie	na	 įdo	mes	nių	
pa	tir	čių,	ku	ria	da	li	jo	mės	grį	žę	iš	kon	gre	so	Nau	jo	jo	je	Ze	lan	di
jo	je,	yra	ty	lio	jo	skai	ty	mo	pa	mo	ka.	Pa	si	ro	do,	kad	tai	Lie	tu	vo	je	
taip	pat	eg	zis	tuo	ja...

R. Bud ni kie nė.	 Tai,	 kad	 bib	lio	te	ko	je	 trūks	ta	 kny	gų,	
ma	nau,	 pri	klau	so	nuo	mo	kyk	los	 su	si	ta	ri	mų.	Kai	 skai	ty	mas	
yra	pri	ori	te	tas,	kny	gų	ne	tu	rė	tų	trūk	ti.	Mū	sų	mo	kyk	lo	je	vie	nas	
svar	biau	sių	da	ly	kų	per	vi	sas	pa	mo	kas	–	skai	ty	mo	ge	bė	ji	mų	ug
dy	mas.	Nie	ka	da	ne	sa	ko	me,	kad	mums	trūks	ta	pi	ni	gų.	Įsi	gy	jant	
įvai	rias	mo	ky	mo	prie	mo	nes,	pir	miau	sia	klau	sia	ma,	kiek	lė	šų	
rei	kės	bib	lio	te	kai.	Net	jei	gu	penk	to	kas,	at	ėjęs	į	bib	lio	te	ką,	pa	sa
ko,	kad	at	si	ra	do	nau	ja	kny	ga,	ku	rią	vai	kai	no	rė	tų	skai	ty	ti,	nu	per
ka	me.	Nu	per	ka	me	kny	gą	ir	tė	vams,	ir	mo	ky	to	jams.	Tu	ri	me	be	
ga	lo	daug	nau	jų	kny	gų.	Tad,	žvel	giant	į	mū	sų	mo	kyk	los	bib	lio
te	ką,	sun	ku	iš	kel	ti	pro	ble	mą,	gal	būt	leng	viau	bū	tų	su	for	mu	luo	ti	
pro	ble	mi	nį	klau	si	mą:	„Kaip	bib	lio	te	ki	nin	kui	su	spė	ti	per	skai	ty	ti	
to	kią	gau	sy	bę	pa	aug	lių	kny	gų,	kad	ga	lė	tų	ją	at	ves	ti	iki	vai	ko?“	
Juk	no	rė	da	mas,	kad	mo	ki	nys	skai	ty	tų,	bib	lio	te	ki	nin	kas	pri	va	lo	
ge	rai	 pri	sta	ty	ti	 kny	gą.	Da	bar	 vai	kai	 la	bai	už	im	ti,	 po	pa	mo	kų	
bė	ga	į	įvai	rius	bū	re	lius,	tad	mū	sų	lai	kas	yra	per	pa	mo	kas	ar	ba	
per	per	trau	kas.	Mo	ky	to	jai	bran	gi	na	pa	mo	kas,	ne	ga	li	me	daž	nai	
į	jas	įsi	pra	šy	ti.	Dar	vie	nas	pro	ble	mi	nis	klau	si	mas:	„Kaip	tė	vams	
įsi	ūly	ti	skai	ty	ti	pa	aug	lių	kny	gas?“	Ne	su	reikš	mi	nu	ren	gi	nių.	Jie	–	
tik	aki	mir	ka.	La	biau	ver	ti	na	me	tra	di	ci	jas,	ku	rios	lei	džia	tė	vams	
ir	vai	kams	su	si	drau	gau	ti	su	bib	lio	te	ka.

Vie	na	ge	riau	sių	mū	sų	mo	kyk	los	 tra	di	ci	jų,	 ku	rią	 siū	lau	
ir	ki	tiems,	–	tai	šei	mų	va	ka	rai	pir	mo	kams.	Kiek	vie	ną	rug	sė	jį	
vi	soms	pro	gim	na	zi	jos	pir	moms	kla	sėms	ren	gia	me	šei	mų	va
ka	rus,	per	ku	riuos	tė	vai	ir	vai	kai	su	si	pa	žįs	ta	su	bib	lio	te	kos	bei	
kny	gų	skai	ty	mo	tai	syk	lė	mis.	Tą	va	ka	rą	jiems	įtei	kia	me	skai	ty	to
jų	pa	žy	mė	ji	mus.	Daž	niau	siai	ta	da	iš	si	ren	ka	ma	ir	pir	ma	kny	gu	tė.

Dar	vie	na	gra	ži	mū	sų	mo	kyk	los	 tra	di	ci	ja	–	 va	lan	da	 iki	
vi	dur	nak	čio.	Vai	kai	no	ri,	 kad	šis	 ren	gi	nys	 vyk	tų	kas	mė	ne	sį.	
Pir	mo	ji	kny	ga,	ku	rią	nag	ri	nė	jo	me	„iki	vi	dur	nak	čio“,	bu	vo	Dai
nos	Opols	kai	tės	 „Eks	pe	ri	men	tas	gy	ven	ti“.	Pa	ste	bė	jo	me,	kad	
šią	kny	gą	no	ri	skai	ty	ti	per	jau	ni	vai	kai,	to	dėl	nu	ta	rė	me	apie	ją	
pasikal	bė	ti.	Tą	va	ka	rą	į	mū	sų	ren	gi	nį	at	ėjo	ir	ke	tu	rios	ma	mos.	
Kal	bė	jo	mės	iki	23	val.	Pra	ėju	sią	sa	vai	tę	šne	kė	jo	me	apie	„Laiš

kus	El	zei“,	o	ki	tą	sy	kį	ap	tar	si	me	kny	gą	„Sep	ty	nios	mi	nu	tės	po	
vi	dur	nak	čio“.	Tai	–	pui	kios	kny	gos	pa	aug	liams,	ku	rias	de	rė	tų	
per	skai	ty	ti	ir	tė	vams.

Mo	kyk	lo	je	jau	še	še	rius	me	tus	ren	gia	mos	ty	lio	jo	skai	ty	mo	
va	lan	dos.	Jos	įtrauk	tos	į	tvar	ka	raš	tį.	Vai	kai	su	skirs	ty	ti	gru	pė	mis	
(po	maž	daug	12),	kiek	vie	na	jų	gau	na	teks	tus	ir	tam	tik	ras	už
duo	tis.	Grupėms	va	do	vau	ja	skai	ty	mo	va	do	vai	–	ne	bū	ti	nai	lie	tu	vių	
kal	bos	mo	ky	to	jai,	tai	bet	ko	kio	da	ly	ko	ar	ba	net	pra	di	nių	kla	sių	
spe	cia	lis	tai,	bai	gę	spe	cia	lius	mo	ky	mus,	tru	ku	sius	iš	ti	sus	me	tus.	
Mo	kė	mės	įvai	rių	teks	to	skai	ty	mo	ir	su	pra	ti	mo	stra	te	gi	jų.	Per	
šias	skai	ty	mo	va	lan	das	pa	si	ren	ka	ma	ne	pro	gra	mi	nė	li	te	ra	tū	ra,	
o	po	pu	lia	ri,	nau	ja,	įtrau	kian	ti	vai	ką.	Čia	tos	ge	ro	sios	tra	di	ci	jos,	
ku	rios	pa	de	da	tė	vams	ir	vai	kams	su	si	drau	gau	ti	su	kny	ga.

K. Ur ba.	Ge	ra	tai	gir	dė	ti,	bet	daž	nai	su	si	du	ria	ma	su	vi
siš	kai	prie	šin	go	mis	is	to	ri	jo	mis.	Vie	na	is	to	ri	ja	ne	per	se	niau	siai	
ma	ne	su	krė	tė.	Mo	kyk	los	di	rek	to	rė	pa	si	kvie	tė	mo	ky	to	jas	li	tu	a
nis	tes	į	ka	bi	ne	tą	ir	pa	rei	ka	la	vo	„ap	si	ra	min	ti“	su	už	kla	si	niu	skai
ty	mu,	nes	mo	ki	niai	ne	si	ren	ka	gim	na	zi	jos	dėl	to,	kad	čia	itin	daug	
skai	to	ma.	Su	pran	ta	ma,	jei	ma	žė	ja	mo	ki	nių,	ma	žė	ja	ir	mo	ki	nio	
krep	še	lio	lė	šų.	Bet	čia	tur	būt	jau	di	džio	sios	po	li	ti	kos	pro	ble	ma...

li Te ra Tū roS pro Gra ma ir  
skaI tY Mas

U. Kau nai tė.	 Aš	 bu	vau	 ta,	 ku	rią	 domino	 vis	kas,	 kas	
bu	vo	įtrauk	ta	į	mo	kyk	los	skai	to	mų	kū	ri	nių	są	ra	šus.	Bet	vis	gi	
ma	nau,	kad	mo	kyk	los	pro	gra	mo	se	nu	ro	dy	tas	frag	men	ti	nis	kū
ri	nių	skai	ty	mas	ne	ska	ti	na	mo	ki	nių	no	ro	skai	ty	ti.	Daž	nai	ten	ka	
skai	ty	ti	ko	men	ta	rus,	kad	pa	aug	liai	no	rė	tų	skai	ty	ti	vie	ną	ar	ki	tą	
kny	gą,	de	ja,	jai	ne	at	ran	da	lai	ko,	nes	ne	su	spė	ja	per	skai	ty	ti	net	gi	
pri	va	lo	mos	li	te	ra	tū	ros.	Aš	mo	kiau	si	Vil	niaus	li	cė	ju	je,	o	vė	liau	
Tarp	tau	ti	nia	me	ba	ka	lau	re	a	te.	Jie	tu	ri	šiek	tiek	ki	to	kią	ug	dy	mo	
sis	te	mą,	 to	dėl	mes	 li	te	ra	tū	ros	kū	ri	nius	nag	ri	nė	da	vo	me	 la	bai	
gi	liai,	kar	tais	net	mė	ne	sį.	Tu	rė	da	vo	me	ir	pa	si	ren	ka	mo	sios	li
te	ra	tū	ros	są	ra	šus,	bet	vis	ką	skai	ty	da	vo	me	ir	nag	ri	nė	da	vo	me	
iš	sa	miai.	Ma	ny	čiau,	kad	 tik	 to	kiu	bū	du	ga	li	 su	pras	ti	 kū	ri	nį	 ir	
tik	taip	jis	ga	li	su	do	min	ti.	Esu	pa	ti	di	džiau	sia	skai	ty	mo	va	lan	dų	
ger	bė	ja.	Pa	vyz	džiui,	Ki	ni	jo	je	to	kios	skai	ty	mo	va	lan	dos	vyks	ta	
prieš	pa	mo	kas.	Vai	kai	at	ei	na	pus	va	lan	džiu	anks	čiau	į	mo	kyk	lą	
ir	per	tą	lai	ką	skai	to	sa	vo	mėgs	ta	mą	li	te	ra	tū	rą.	Man	at	ro	do,	kad	
tai	yra	nuo	sta	bu.	La	bai	do	miuo	si	švie	ti	mo	po	li	ti	ka,	tad	esu	įsi	ti
ki	nu	si,	kad	mums	de	rė	tų	ju	dė	ti	link	ma	žes	nio	krū	vio	ir	di	des	nės	
lais	vės	sten	gian	tis	su	do	min	ti	mo	ki	nius.

G. Bar kaus ky tė.	Tur	būt	su	bran	da	at	ėjo	tai,	kad	da	bar	
man	jau	nė	ra	kok	tu	skai	ty	ti	kny	gas,	ku	rias	lie	pia	mo	ky	to	ja.	Pri
si	me	nu,	kai	tik	at	ėjau	į	gim	na	zi	ją,	pri	va	lė	jo	me	per	skai	ty	ti	daug	
ir	ga	na	sto	rų	kny	gų,	vie	na	jų	bu	vo	„Pa	ry	žiaus	ka	ted	ra“.	Ji	vi	sai	
mū	sų	kla	sei	bu	vo	la	bai	ne	įdo	mi...	Tik	da	bar	gal	vo	ju,	kad	daug	
kas	pri	klau	so	nuo	mo	ky	to	jo,	kaip	jis	ge	ba	pa	teik	ti	kū	ri	nį.	Ne
se	niai	kal	bė	jau	su	mo	ky	to	ja,	ku	ri	ma	ne	at	ve	dė	iki	šios	kny	gos,	
pa	dė	jo	su	vok	ti	pa	ra	šy	mo	ap	lin	ky	bes.	Da	bar	jau	ji	at	ro	do	vi	sai	
pa	trauk	li	 ir	nau	din	ga	žmo	ni	jai.	Man	pa	tin	ka	kū	ri	niai,	ku	riuos	
skai	to	me	per	pa	mo	kas,	be	je,	pa	vy	ko	pa	siek	ti,	kad	ga	lė	tu	me	
lais	viau	apie	juos	kal	bė	tis.

D. Opols kai tė.	Daž	nai	mo	ki	niai	yra	skep	tiš	kai	nu	si	sta	tę	
prieš	kla	si	ką,	bet,	ma	nau,	mo	ky	to	jo	pa	rei	ga	yra	prie	 jos	pri
ar	tin	ti.	Klasika	 yra	 tas	pa	grin	das,	 nuo	ku	rio	 at	si	spi	ria	ma.	 Ji	
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Tau	ti	niai	kos	tiu	mai	jau	an	trą	šimt	me	tį	gy	vuo	ja	kaip	svar
būs	na	cio	na	li	nių	vals	ty	bių	sim	bo	liai,	sa	vo	jo	kraš	to	gar	bin	gos	
is	to	ri	jos	 liu	di	ji	mai,	 tau	tie	čių	 ir	 kraš	tie	čių	ben	drys	tės	 žen	klai.	
Kos	tiu	mai,	ko	pi	juo	jan	tys	au	ten	tiš	ką	XIX	a.	kai	mo	iš	ei	gi	nę	ap
ran	gą,	 vi	sa	me	pa	sau	ly	je	 lai	ko	mi	pres	ti	ži	niais,	 ver	tin	giau	siais	
tau	ti	nio	kos	tiu	mo	mo	de	liais.	Siek	da	mi	at	kur	ti	 juos	kuo	 tiks
liau,	et	no	lo	gai	 ir	dai	lė	ty	ri	nin	kai	ty	ri	nė	ja	 iš	li	ku	sius	pa	vyz	džius,	
ap	ra	šy	mus,	pie	ši	nius,	o	da	bar	ti	niai	liau	dies	meist	rai	stu	di	juo	ja	
ir	at	kar	to	ja	se	ną	sias	tech	no	lo	gi	jas.	Aist	rin	giau	si	tau	ti	nio	kos
tiu	mo	ger	bė	jai	var	žo	si,	ku	rie	įsi	gys	sun	kiau	pa	da	ro	mą,	re	tes	nę	
de	ta	lę,	ypač	pa	gei	dau	ti	na,	kad	ji	bū	tų	dė	vė	ta	vie	to	vė	je,	iš	ku	rios	
ki	lu	si	gi	mi	nė.	Tie	sa,	Lie	tu	vo	je	to	kių	„kos	tiu	mo	gur	ma	nų“	esa	ma	
ne	daug.	Daž	niau	spren	džia	mas	klau	si	mas,	kaip	įsi	tai	sy	ti	tau	ti	nį	
kos	tiu	mą,	ati	tin	kan	tį	ben	driau	sius	to	kios	rū	šies	ap	ran	gai	ke	lia
mus	rei	ka	la	vi	mus.	Bet	ko	kiu	at	ve	ju	sa	vo	jo	tau	ti	nio	kos	tiu	mo	
pa	ieš	kas	rei	kia	pra	dė	ti	nuo	pa	žin	ties	su	iš	ei	gi	nių	kai	mo	dra	bu	žių	
kom	plek	tu	ir	re	gio	ni	niais	jo	bruo	žais.

Aukš tai ti ja	–	di	džiau	sias	et	ni	nis	Lie	tu	vos	re	gio	nas,	ta	čiau	
at	ski	rų	jos	vie	to	vių	liau	dies	dra	bu	žiai	bu	vo	ga	na	pa	na	šūs.	Tai	
liu	dy	tų	tra	di	ci	jos	se	nu	mą	ir	pa	sto	vu	mą.	Liau	dies	kos	tiu	mo	ty
ri	nė	to	jai	pa	pras	tai	da	li	ja	aukš	tai	čius	į	dvi	da	lis:	Ry	tų	ir	Va	ka	rų.	
Va	ka	ri	nė	je	da	ly	je,	 kur	bu	vo	ge	res	nės	že	mės,	 stip	res	ni	ūkiai,	
dau	giau	di	des	nių	mies	tų,	vil	kė	ta	bran	ges	niais	dra	bu	žiais,	la	biau	
pa	veik	tais	dva	ro	ir	mies	to	įta	kos.

XIX	 a.	 ant	ro	je	 pu	sė	je	 aukš	tai	tės	 vil	kė	jo	 il	gais	 li	ni	niais	
marš	ki	niais,	su	kirp	tais	kaip	tu	ni	ka	su	per	pe	tė	mis	ir	puoš	tais	
rau	do	nais	įaus	tais	or	na	men	tais.	Mo	te	rys	se	gė	jo	bent	du	pla	čius	
rauk	tus	si	jo	nus,	iš	ku	rių	vir	šu	ti	nis	bū	da	vo	gra	žiau	sias,	vil	no	nis.	
Aukš	tai	ti	jo	je	 ypač	mėg	ti	 lan	guo	ti	 si	jo	nai,	 iš	aus	ti	 iš	na	mi	nės	
vil	nos,	vy	rau	jan	čio	ža	lios	ir	rau	do	nos	spal	vos	de	ri	nio.	Bū	din	ga	
aukš	tai	tės	pri	juos	tė	–	bal	ta,	li	ni	nė,	su	pa	že	mė	se	įaus	tu	rau	do
nos	spal	vos	or	na	men	tu.	Pri	juos	tės,	kaip	ir	ki	tų	bal	tų	jų	li	ni	nių	
iš	ei	gi	nių	dra	bu	žių,	ver	tę	nu	lem	da	vo	na	mų	dar	bo	au	dek	lo	ko
ky	bė,	plo	nu	mas,	dai	lu	mas.	Pa	na	šiai,	tik	pa	pras	tai	smul	kes	niais	
raš	tais	ir	dar	plo	niau	bei	dai	liau	bu	vo	au	džia	mi	iš	te	kė	ju	sių	mo
te	rų	nuo	me	tai.	Šis	vi	du	ram	žiš	kos	kil	mės	dra	bu	žis	ta	po	tur	būt	
ryš	kiau	siu	aukš	tai	tės	kos	tiu	mo	at	pa	ži	ni	mo	žen	klu.	 Iš	ei	gi	nis	
nuo	me	tas	–	tai	 il	ga	(dvie	jų	mo	ters	ūgių)	plo	no	 li	ni	nio	ba	lin	to	
au	di	nio	pa	la,	ap	vy	nio	ja	ma	ir	su	klos	to	ma	apie	gal	vą	taip,	kad	

Tautinio kostiumo metams

Šiuorašiniupradedamasstraipsnių,skirtų
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regionųtradiciniusdrabužius.

aukš tai čių 
tau ti nis  
kos tiu mas

už	deng	tų	ir	kak	lą	bei	pe	čius.	XIX	a.	pa	bai	go	je	vie	to	je	nuo	me	to	
vis	daž	niau	pra	dė	ta	ry	šė	ti	ska	re	lė	mis.	Jos	daž	niau	siai	taip	pat	
būdavo	bal	tos,	plo	no	li	no	ar	ba	pirk	to	plo	no	med	vil	ni	nio	au	di	nio.	
Mo	te	rys	 juo	sė	jo	pin	ti	nė	mis	ar	ba	 rink	ti	nė	mis	 juos	to	mis.	Tarp	
rink	ti	nių	yra	ypač	įdo	mių,	pa	si	žy	min	čių	ar	cha	jiš	kais	or	na	men
tais.	Jos	bū	da	vo	per	duo	da	mos	iš	kar	tos	į	kar	tą	ir	il	gai	nau	do	tos	
ves	tu	vių,	krikš	ty	nų	ir	ki	tuo	se	pa	pro	čiuo	se.

Aukš	tai	tės	 vil	kė	jo	 pri	glu	du	sio	mis	 lie	me	nė	mis,	 ku	rių	
pra	ban	gūs	au	di	niai	–	šil	kas,	da	mas	tas,	bro	ka	te	lė,	la	ma,	ak	so
mas	–	kaip	ir	šio	dra	bu	žio	su	kir	pi	mas	bu	vo	per	im	ti	dau	giau	sia	
iš	XVI	I	I–	XIX	a.	aukš	tuo	me	nės	ma	dos.	Ypač	puoš	nias	lie	me	nes	
vil	kė	jo	Šiau	rės	Va	ka	rų	Aukš	tai	ti	jo	je,	kar	tais	bran	gų	ir	ryš	kų	au
di	nį	dar	ap	ve	džio	da	vo	auk	so	ga	lio	nais,	lie	me	nės	prie	kį	su	vars
ty	da	vo	gran	di	nė	lė	mis	ar	ba	siau	ro	mis	juos	te	lė	mis	per	pri	siū	tų	
me	ta	li	nių	plokš	te	lių	au	se	les.	Na	mi	nių	au	di	nių	lie	me	nės	bu	vo	
re	tos,	daž	niau	jos	vil	kė	tos	ne	tur	tin	ges	nė	je	Ry	tų	Aukš	tai	ti	jo	je.

Mer	gi	nos	Aukš	tai	ti	jo	je	daž	niau	siai	gal	vas	puo	šė	auk	so	
spal	vos	ga	lio	nais,	pa	siū	tais	iš	pla	čios,	sun	kios,	me	ta	lo	siū	lais	
ataus	tos	 juos	tos,	 pa	stan	din	tos	 ir	 vi	di	nė	je	 pu	sė	je	 pa	muš	tos	
rau	do	nu	at	la	su.	Ga	lio	nus	 siū	da	vo	 dve	jo	pai:	 ci	lin	dro	 for	mos	
ar	ba	su	už	pa	ka	ly	je	su	kry	žiuo	tais	il	ges	niais	ga	lais.	Ki	tas,	kiek	
pa	pras	tes	nis,	dau	giau	Ry	tų	Aukš	tai	ti	jo	je	dė	vė	tas	pa	puo	ša	las	
bu	vo	ka	rū	na	–	bal	ta	dro	be	ap	trauk	tas	ci	lin	dras,	ap	siū	tas	ei	lė
mis	su	klos	ty	tų	kas	pi	nų,	fab	ri	ki	nių	juos	te	lių,	ka	ro	liu	kų	ir	ki	to	kių	
bliz	gu	čių.	Prie	ga	lio	nų	ir	ka	rū	nė	lių	pa	pras	tai	seg	da	vo	pla	čius	
gė	lė	tus	šil	ko	kas	pi	nus,	krin	tan	čius	ant	nu	ga	ros.	Be	to,	ga	lio	nus	
ir	ka	rū	nas	ga	lė	jo	ap	kai	šy	ti	rū	to	mis	(mer	gys	tės	sim	bo	lis),	ki	to
kio	mis	gy	vo	mis,	o	dar	daž	niau	dirb	ti	nė	mis	gė	lė	mis.

Iš	te	kė	ju	sios	mo	te	rys	dė	vė	jo	ir	įvai	rius	ky	kus.	Dau	gu	ma	
bu	vo	už	si	de	da	mi	po	nuo	me	tu,	vė	liau	po	ska	re	le	–	ma	ty	da	vo	si	
tik	puoš	nus	jų	prie	ki	nis	kraš	tas.	Dau	giau	siai	tai	bu	vo	bal	ti	ky
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kai,	ku	rių	prie	kį	puo	šė	bal	to	
med	vil	ni	nio	tiu	lio	klos	ti	niai,	
spal	vo	to	šil	ko	ro	ze	tės,	stik	lo	
ka	ro	liu	kai.	Bū	ta	 ky	kų,	 pa
siū	tų	iš	to	kių	pat	me	džia	gų,	
iš	ku	rių	bu	vo	siu	va	mos	 lie
me	nės	–	šil	ko,	 bro	ka	to.	Šie,	
ma	tyt,	 daž	niau	 dė	vė	ti	 pa	tys	
vie	ni,	be	ska	rų.	Piet	ry	čių	aukš	tai
tės	tu	rė	jo	ir	la	bai	sa	vi	tos	iš	vaiz	dos	
ky	kus,	dė	vi	mus	taip,	kad	iš	po	ska	re	lės	
ky	šo	tų	tar	si	ryš	kios	rau	do	no	ar	ba	mė	ly	no	
at	la	so	au	si	nės,	ap	ve	džio	tos	auk	si	niais	nė	ri	niais,	
pa	smak	rė	je	su	riš	tos	šil	ki	niu	kas	pi	nu.

Prie	iš	ei	gi	nio	kos	tiu	mo	mo	te	rys	steng	da	vo	si	avė	ti	ba	tus.	
Mies	te	lių	kur	piai	 siū	da	vo	 juos	pa	gal	 to	me	to	mies	to	ma	dą.	
Ba	tus	avė	jo	su	pirk	to	mis	ar	ba	na	mie	megz	to	mis	ko	ji	nė	mis.	
Na	gi	nės	ir,	aiš	ku,	vy	žos	bu	vo	dau	giau	sia	kas	die	nis	dar	bo	apa
vas,	avi	mas	su	au	tais.

Va	ka	rų	Aukš	tai	ti	jo	je	puoš	ta	si	bran	giais	si	dab	ro,	gin	ta	ro,	
ko	ra	lo	ka	ro	liais.	Ry	tuo	se,	at	ro	do,	la	biau	bu	vo	pa	pli	tę	iš	smul
kes	nių	ga	ba	liu	kų	su	ver	ti	ko	ra	lai	ar	ba	juos	pri	me	nan	tys	rau	do	no	
stik	lo	ka	ro	liai.

Aukš	tai	čiai	vy	rai	šven	ta	die	nį	vil	kė	jo	bal	tais	li	ni	niais	marš
ki	niais.	Jų	iš	po	svar	biau	sio	dra	bu	žio	–	ser	mė	gos	–	be	veik	ne
si	ma	ty	da	vo,	to	dėl,	skir	tin	gai	ne	gu	mo	te	riš	ki,	vy	riš	ki	marš	ki	niai	
puoš	ti	re	tai.	Kel	nės	daž	niau	siai	bū	da	vo	tam	sių	ar	ba	na	tū	ra	liai	
pil	kų,	 rus	vų	spal	vų,	 siu	va	mos	 iš	na	mi	nio	vil	no	nio	ar	ba	pus

vil	no	nio	au	di	nio.	Tų	pa	čių	ne	da	žy	tos	vil	nos	spal	vų	daž	niau	siai	
bū	da	vo	ir	ser	mė	ga.	Tie	sa,	da	žy	tas	mi	las	bu	vo	la	biau	ver	ti	na
mas,	nes	pa	nė	šė	jo	į	aukš	tes	nių	jų	luo	mų	dra	bu	žius.	Da	žy	to	mi	lo	
ser	mė	go	mis,	tam	siai	mė	ly	no	mis,	juo	do	mis,	tam	siai	ru	do	mis,	
daž	niau	vil	kė	da	vo	Va	ka	rų	aukš	tai	čiai.	Jų	ser	mė	gos	bu	vo	dur	tos	
ties	lie	me	niu,	klos	ty	tais	nu	ga	ros	skver	nais.	Ry	tų	Aukš	tai	ti	jo	je	
to	kio	 su	kir	pi	mo	ser	mė	gas	 siū	da	vo	pa	pras	čiau,	 per	 lie	me	nį	
su	rauk	da	vo,	dar	daž	niau	dė	vė	da	vo	siau	res	nė	mis	ser	mė	go	mis,	
ne	kirp	to	mis	nuo	lie	mens,	tik	šo	nuo	se	pa	pla	tin	to	mis	tri	kam	piais	
įdū	rais.	XIX	a.	ant	ro	je	pu	sė	je	tur	tin	ges	nie	ji	ir	la	biau	į	nau	jas	ma
das	lin	kę	aukš	tai	čiai,	vėl	dau	giau	sia	iš	va	ka	ri	nės	pu	sės,	vie	to	je	
ser	mė	gų	pra	dė	jo	vil	kė	ti	sur	du	tais,	pa	siū	tais	pa	gal	mies	tie	tiš	ką	
ma	dą,	ta	čiau	iš	to	pa	ties	da	žy	to	ar	ba	na	tū	ra	laus	kai	miš	ko	mi	lo.	
Skir	tin	gai	nuo	ser	mė	gos,	už	sags	ty	tos	iki	pat	kak	lo,	sur	du	tas	
tu	rė	jo	at	la	pus,	ati	den	gian	čius	marš	ki	nių	krū	ti	nę,	to	dėl	po	juo	
vy	rai,	kaip	ir	mies	tie	čiai,	pra	dė	jo	vil	kė	ti	lie	me	nes.	Šios	ga	lė	jo	
bū	ti	ga	na	ryš	kaus	na	mi	nio	ar	ba	pirk	ti	nio	au	di	nio.

Iš	ei	gi	niam	vy	ro	kos	tiu	mui	la	bai	svar	būs	bu	vo	ba	tai	–	la
biau	siai	ver	tin	ti	au	li	niai	–	ir	skry	bė	lė.	Šven	ta	die	nio	skry	bė	lė	bu	vo	
vel	ta,	fet	ri	nė.	Jų	for	mos	dau	giau	ar	ma	žiau	tiks	liai	se	kė	įvai	rių	

lai	ko	tar	pių	mies	to	ma	do	mis.	Ry	tų	Aukš	tai	ti	jo	je	il	gai	
iš	li	ko	va	di	na	mo	ji	„ma	gier	ka“	–	skry	bė	lė	su	

prie	 kaub	rės	pri	glu	du	siais	 kraš	tais,	 o	
Va	ka	ruo	se	–	vė	ly	ves	nės	kil	mės	skry
bė	lės	aukš	ta	kaub	re	ir	pla	tes	niais	
tie	siais	kraštais.

San	tū	rių	spal	vų	vy	riš	ką	
kos	tiu	mą	pa	gy	vin	da	vo	 ke	li	
ryš	kes	ni	prie	dai:	mar	ga	vil
no	nė	 ar	ba	 šil	ki	nė	 kak	las
ka	rė,	skry	bė	lę	puo	šian	čios,	
ba	tų	 au	lus	 pri	lai	kan	čios	
juos	te	lės,	prie	skry	bė	lės	pri
seg	tos	 plunks	nos	 (mėg	tos	
gai	džio,	po	vo),	o	ypač	ser	mė
gą	juo	sian	ti	juos	ta.	Aukš	tai	čiai	

ry	šė	jo	 ryš	kių	spal	vų	pin	ti	nė	mis	
juos	to	mis	 (kai	 ku	rios	 bu	vo	 la	bai	

pla	čios),	o	ry	ti	nia	me	pa	kraš	ty	je	–	dar	
ir	 vy	ti	nė	mis,	 daug	 siau	res	nė	mis,	 ta	čiau	

puoš	to	mis	spal	vin	gų	bum	bu	lų	ke	kė	mis.

O kaip gi vai kai?	 Kai	me	ne	bu	vo	 spe	cia	liai	 vai	kams	
tai	ko	mų	iš	ei	gi	nių	dra	bu	žių.	Ma	žų	(kaip	šian	dien	sa	ky	tu	me,	iki
mo	kyk	li	nio	am	žiaus)	vai	kų	vie	nin	te	lė	na	mi	nė	ap	ran	ga	–	il	go	ki	
marš	ki	niai,	dėl	pa	to	gu	mo	su	juos	ti	siau	ra	 juos	te	le.	Ber	niu	kai	
pir	mą	sias	kel	nes	pa	pras	tai	gau	da	vo	tik	su	lau	kę	ke	le	rių	me
tų.	Su	ša	lu	sius	abie	jų	 ly	čių	 vai	kus	ap	sup	da	vo	mo	te	riš	ko	mis	
šil	to	mis	ska	ro	mis,	ap	au	da	vo	na	mų	dar	bo	apa	vu:	na	gi	nė	mis,	
vy	žo	mis	ir	pan.	Vai	kui	pa	ū	gė	jus	(ar	ba	iš	ki	lus	bū	ti	ny	bei	iš	ves	ti	
į	vie	šu	mą),	dra	bu	žiai	jam	bū	da	vo	pa	siu	va	mi	to	kie	pat,	ko	kius	
vil	kė	jo	su	au	gu	sie	ji.	Daž	niau	siai	tam	bū	da	vo	net	gi	nau	do	ja	mos	
li	ku	sios	au	di	nių	at	rai	žos,	se	nes	ni	su	au	gu	sių	jų	su	dė	vė	ti	iš	ei	gi	niai	
drabužiai	 ir	pan.	Tad	 ir	šian	dien	tau	ti	niai	kos	tiu	mai	ma	žiems	
vai	kams	siu	va	mi	to	kie	pat	kaip	ir	jau	nuo	liams.

Dr.teresėJURkUVIENĖ

Aukš tai tė mer gi na ir mo te ris

Aukš tai čių vai kų kos tiu mai 
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Pe da go go, pro fe so riaus, ha bi li tuo to so cia li nių moks lų 
dak ta ro Bro nis lo vo Bi ti no 90-me čio proga Lie tu vos edu ko lo-
gi jos uni ver si te to (LEU) ben druo me nė pa kvie tė į aka de mi nę 
dis ku si ją.	Nors	pats	pro	fe	so	rius	at	vyk	ti	ne	ga	lė	jo,	bet	su	si	rin	ko	
gau	sus	bū	rys	jo	ko	le	gų	ir	ben	dra	min	čių.	Tai	pa	tvir	ti	na	moks	li
nin	ko	gy	ve	ni	mo	pra	smin	gu	mą,	dar	bų	tęs	ti	nu	mą.	Uni	ver	si	te	to	
rek	to	rius	aka	de	mi	kas	Al	gir	das	Gai	žu	tis	 svei	kin	da	mas	pa	si
džiau	gė,	kad	vei	kia	B.	Bi	ti	no	aka	de	mi	ja,	į	ku	rią	bu	ria	si	mo	ki	niai,	
pro	fe	so	riai,	do	cen	tai,	pri	ta	rian	tys	jo	nu	brėž	tai	kryp	čiai.	B.	Bi	ti	no	
nu	veik	ti	dar	bai	yra	di	de	li	 ir	 reikš	min	gi	plė	to	jant	edu	ko	lo	gi	jos	
moks	lą,	to	bu	li	nant	ug	dy	mo	prak	ti	ką.

Prof.	Ma	ri	jo	na	Bar	kaus	kai	tė	 kal	bė	jo	 apie	 pa	grin	di	nes	
B.	Bi	ti	no	edu	ko	lo	gi	jos	moks	lo	sri	ties	veik	los	kryp	tis	–	ter	mi	ni	ją,	
ug	dy	mo	fi	lo	so	fi	ją,	me	to	do	lo	gi	ją,	ho	de	ge	ti	ką	 ir	dok	to	ran	tū	ros	
mo	kyk	lą.	„B.	Bi	ti	nas	dir	bo	taip,	kad	re	zul	ta	tas	bū	tų	pa	ti	ki	mas,	
ne	pa	ti	kė	da	vo	stu	den	tams	pa	pras	čiau	sių	skai	čia	vi	mų,	tech	ni	nio	
dar	bo,	 viską	at	lik	da	vo	pats“,	 –	pri	si	mi	ni	mais	da	li	jo	si	M.	Bar
kaus	kai	tė.

Ren	gi	nio	sve	čiai	ir	da	ly	viai	su	sku	bo	į	uni	ver	si	te	to	bib	lio	te	ką,	
jo	je	pri	sta	ty	ta	ju	bi	lie	ji	nė	B.	Bi	ti	no	dar	bų	pa	ro	da.	„Pro	fe	so	riaus	
pro	duk	ty	vu	mas	ste	bi	na	–	pa	ra	šė	tiek	daug	kny	gų,	kad	vi	sų	su
tal	pin	ti	ne	ga	lė	jo	me,	te	ko	at	rink	ti	pa	čius	ge	riau	sius	dar	bus.	Tai	
maždaug	šim	tas	įvai	rios	me	džia	gos	eg	zem	plio	rių:	kny	gos,	ku
rias	jis	pa	ra	šė	vie	nas	ar	su	ki	tais	au	to	riais,	kny	gos	ar	pe	ri	odi	niai	
lei	di	niai,	ku	riuo	se	skelb	ti	jo	straips	niai,	pra	ne	ši	mai	kon	fe	ren
ci	jo	se,	lei	di	niai,	ku	riuos	pro	fe	so	rius	re	da	ga	vo	ar	ver	tė.	Taip	pat	
lei	di	niai,	ku	riuo	se	ki	ti	au	to	riai	ra	šė	apie	B.	Bi	ti	ną	ar	jo	kny	gas.	
Iš	vi	so	moks	li	nin	kas	pa	ra	šė	apie	250	moks	li	nių	 ir	me	to	di	nių	
dar	bų.	Da	lies	kny	gų	iš	vaiz	da	liu	di	ja,	kad	jos	daž	nai	skai	to	mos,	
pro	fe	so	riaus	dar	bai	 yra	 rei	ka	lin	gi.	Kai	 uni	ver	si	te	tas	pra	dė	jo	
pre	nu	me	ruo	ti	elek	tro	ni	nes	duo	me	nų	ba	zes,	B.	Bi	ti	nas	bu	vo	pir
ma	sis,	ku	ris	įver	ti	no	jų	reikš	mę,	skir	da	vo	stu	den	tams	už	duo	tis	
ieš	ko	ti	in	for	ma	ci	jos	duo	me	nų	ba	zė	se“,	–	pa	sa	ko	jo	bib	lio	te	kos	
di	rek	to	rė	Emi	li	ja	Ba	nio	ny	tė	 ir	Var	to	to	jų	ap	tar	na	vi	mo	 ir	 in	for
ma	ci	nių	iš	tek	lių	sau	go	ji	mo	sky	riaus	ve	dė	ja	Da	nu	tė	Gruz	die	nė.

Pas	kui	su	si	rin	ku	sie	ji	ste	bė	jo	vaiz	do	re	por	ta	žą	„Prof.	B.	Bi	 
ti	no	veik	los	ir	gy	ve	ni	mo	aki	mir	kos“,	pa	reng	tą	elek	tro	ni	nių	stu
di	jų	vy	riau	sio	jo	spe	cia	lis	to	Le	o	no	Kle	niaus	ko.	Es	mi	nius	pro	fe
so	riaus	gy	ve	ni	mo	mo	men	tus,	įam	žin	tus	nuo	trau	ko	se	ir	vaiz	do	
įra	še,	pri	sta	tė	jo	duk	te	rė	čia	prof.	Lo	re	ta	Ža	dei	kai	tė.	Pir	mo	sios	
nuo	trau	kos	pri	mi	nė	tar	ny	bos	so	vie	tų	ar	mi	jo	je	lai	ko	tar	pį	–	B.	Bi
ti	nas	ten	bu	vo	pa	šauk	tas	ne	bai	gęs	mo	kyk	los,	vė	liau	ją	bai	gė	
eks	ter	nu	ir	sie	kė	moks	lo	to	liau.	Pro	fe	so	rius	daž	nai	sa	ky	da	vo:	
„Mo	kiau	si	vis	ką	gy	ve	ni	mą“.	Ak	ty	vus	bu	vo	ir	B.	Bi	ti	no	lais	va	lai
kis:	da	ly	va	vo	žy	giuo	se,	plau	kiojo	bai	da	rė	mis.	Vie	nas	pir	mų	jų	
jau	nuo	sius	ko	le	gas	mo	kė	ap	do	ro	ti	duo	me	nis	kom	piu	te	riu.	Jis	
bu	vo	pui	kus	lek	to	rius,	pra	ne	šė	jas,	dis	ku	tan	tas.	Vi	sa	tai	liu	di	jo	
nuo	trau	kos	iš	di	ser	ta	ci	jų	gy	ni	mų,	kon	fe	ren	ci	jų,	as	me	ni	nio	gy
ve	ni	mo,	pa	pil	dė	L.	Ža	dei	kai	tės	ko	men	ta	rai.	Pro	fe	so	rė	per	skai	tė	
B.	Bi	ti	no	pa	dė	kos	žo	dį:	„Svei ki nu su si rin ku siuo sius, ma no 
moks li nių idė jų tę sė jus, lin kiu lai ky tis mū sų pa si rink tos 
po zi ci jos, ieš ko ti at sa ky mų į nau jus klau si mus, siek ti, kad 
edu ko lo gi jos moks las stip rė tų.“	L.	Ža	dei	kai	tei	bu	vo	įteik	tas	
žur	na	lo	„Pe	da	go	gi	ka“	nu	me	ris,	ku	ria	me	ra	šo	ma	apie	pro	fe	so
rių,	ir	rek	to	riaus	pa	dė	ka	B.	Bi	ti	nui.

Per	ren	gi	nį	„su	la	po	jo“	du	ąžuo	lai.	Pir	mą	jį,	ku	rio	pie	ši	nys	
bu	vo	ro	do	mas	ek	ra	ne,	su	da	rė	ka	mie	nas	su	pro	fe	so	riaus	pa	var
de	ir	tris	de	šimt	ša	kų	–	moks	lo	dak	ta	rų	(bu	vu	sių	jo	as	pi	ran	tų	ir	
dok	to	ran	tų)	pa	var	dė	mis.	Ne	vie	nos	ir	ne	dvie	jų	ša	kų	la	pus	taip	
pat	už	pil	dė	pro	fe	so	riaus	mo	ki	nių	 iš	ug	dy	tos	 jau	no	sios	kar	tos	
pa	var	dės.	Ant	ra	sis	me	dis,	„pa	so	din	tas“	au	di	to	ri	jo	je,	tu	rė	jo	pen
kias	ša	kas,	vaiz	duo	jan	čias	moks	lo	sri	tis,	į	ku	rias	B.	Bi	ti	nas	bu	vo	
su	si	tel	kęs.	Dau	ge	lis	dis	ku	si	jos	da	ly	vių	kal	bė	jo	apie	pro	fe	so	rių,	
da	li	jo	si	 pri	si	mi	ni	mais,	min	ti	mis	 ir	 au	gi	no	sim	bo	li	nį	 ąžuo	lą	–	
trum	pai	ap	ra	šė	jiems	ak	tu	a	lias	idė	jas,	ty	ri	mų	ob	jek	tus,	kli	ja	vo	
la	pus	prie	ąžuo	lo	ša	kų.	Taip	vi	zu	a	liai	at	si	sklei	dė	B.	Bi	ti	no	dar	bų	
ap	im	tis	ir	tęs	ti	nu	mas,	ku	ris	nuo	lat	au	ga,	pri	žiū	ri	mas	pro	fe	so
riaus	mo	ki	nių	ir	pa	se	kė	jų.

Mūsųinf.

Gy ve ni mas, pa skir tas moks lui
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„Švietimonaujienoms“paprašius,Vilniausr.
RudaminosFerdinandoRuščicogimnazijair
Vilkaviškior.Virbaliopagrindinėmokykla,
2016m.projektųkonkurso„Būkimekartu“
laimėtojos(laimėtojapripažinta21ugdymo
įstaiga),dalijasiautentiškaisįspūdžiais, 
susitikimųprasmėmis,naujapatirtimiirkt.

dauG Tau Tų po vie nu STo Gu

IrenosPročuchanovos,RudaminosF.Ruščicogimnazijos
lietuviųkalbosmokytojosmetodininkės,įspūdžiai

Mo ky tis vie niems iš ki tų
Ru	da	mi	nos	F.	Ruš	či	co	gim	na	zi	ja	kar	tu	su	Aly	taus	r.	Sim	no	

gim	na	zi	ja,	Vil	niaus	lie	tu	vių	na	mais	ir	Vil	niaus	„Sie	tu	vos“	pro	gim
na	zi	ja	vyk	dė	na	cio	na	li	nį	pro	jek	tą	„Daug	tau	tų	po	vie	nu	sto	gu“.	Šio	
pro	jek	to	tiks	las	–	ug	dy	ti	to	le	ran	tiš	ką,	vi	sa	pu	siš	ką,	at	vi	rą	skir
tin	goms	kul	tū	roms	ben	dra	dar	bia	vi	mą,	įgy	ven	di	nant	ino	va	ty	vias	
ben	dras	edu	ka	ci	nes	veik	las.	Taip	pat	bu	vo	sma	gu	pa	tir	ti,	kad	
tau	tiš	ku	mas	yra	vie	na	di	džiau	sių	ver	ty	bių,	kad	bū	ti	na	mo	ky	tis	
vie	niems	iš	ki	tų,	gerb	ti	ki	tą	kul	tū	rą	ir	tra	di	ci	jas,	puo	se	lė	ti	tau	ti	nį	
ta	pa	tu	mą.	Pro	jek	tui	va	do	va	vo	Ru	da	mi	nos	F.	Ruš	či	co	gim	na	zi
jos	di	rek	to	rės	pa	va	duo	to	ja	ug	dy	mui	Ho no ra ta Ro ma nov ska.

Pro	jek	tas	bu	vo	vyk	do	mas	tri	mis	eta	pais.	Spa	lio	pra	džio
je	 vi	sų	ug	dy	mo	 įstai	gų	at	sto	vai	 su	si	ti	ko	Sim	no	gim	na	zi	jo	je.	
Šei	mi	nin	kai	ir	sve	čiai	sa	vo	gim	to	sio	mis	kal	bo	mis	(tar	mė	mis)	
pa	sa	ko	jo	apie	sa	ve	 ir	mo	kyk	las.	Bu	vo	su	reng	tos	edu	ka	ci	nės	
veik	los	–	kū	ry	bi	nės	dirb	tu	vės,	 pa	dė	ju	sios	pa	žin	ti	 se	nuo	sius	
dzū	kų	ama	tus.	Kar	tu	 su	pe	da	go	gais	mo	ki	niai	 iš	 po	pie	riaus	
kū	rė	kar	pi	nius,	 iš	šiau	de	lių	ga	mi	no	su	ve	ny	rus,	 iš	vy	te	lių	ri	šo	
paukš	čius,	py	nė	tau	ti	nes	juos	tas,	mo	kė	si	liau	dies	šo	kių	ir	dai
nų,	 var	žė	si,	 ku	ris	mo	ka	dau	giau	siai	 smul	kio	sios	 tau	to	sa	kos	
„dei	man	čiu	kų“.	Vė	liau	go	mu	rį	 le	pi	no	dzū	kiš	ko	mis	ban	do	mis,	
už	ger	da	mi	duo	nos	gi	ra,	ra	ga	vo	ir	ki	tų	Dzū	ki	jos	re	gio	no	na	cio
na	li	nių	pa	tie	ka	lų.

Per	ant	rą	jį	eta	pą	bu	vo	su	reng	tos	dvi	eks	kur	si	jos	–	„Dau
gia	tau	tis	Vil	nius“	ir	„Vil	niaus	le	gen	dos“.	Vai	kai	ir	mo	ky	to	jai	ap	lan
kė	daug	gra	žių	Vil	niaus	se	na	mies	čio	vie	tų:	Ar	ki	ka	ted	rą	ba	zi	li	ką,	
Vil	niaus	uni	ver	si	te	tą,	Šv.	Onos	baž	ny	čią	 ir	kt.	Vil	nius	–	 įvai	rių	
tau	tų	 ir	 re	li	gi	jų	mies	tas.	Pro	jek	to	da	ly	viai	 tu	rė	jo	ga	li	my	bę	 tai	
pa	jus	ti.	Lan	kė	mės	Vil	niaus	lie	tu	vių	na	muo	se	–	įstai	go	je,	ku	rio	je	
mo	ko	si	vai	kai	iš	33	ša	lių.	An	ta	kal	nio	ka	pi	nė	se	už	deg	ėme	žva
ku	tes,	taip	pa	ger	bė	me	įvai	rių	tau	ty	bių	gar	sių	žmo	nių	at	mi	ni	mą.

kaip 
su si šne ka  
įvai rios kal bos

FerdinandasRuščicas, žy mus len kų dai li nin kas, Šo lom 
Aleichemas (žy dų ra šy to jo Šo lo mo Ra bi no vi čiaus pseu do
ni mas), JustinasMarcinkevičius, gar sus lie tu vių po etas, 
2016 m. ru de nį, „pa kvies ti“ edu ka ci nių veik lų pro jek to 
„Bū ki me kar tu“, „su si ti ko“ vie no je ug dy mo įstai go je. Vien
pras mis to le ran ci jos liu di ji mas, kai skir tin gos ša lys, kal bos, 
pa žiū ros ne ski ria, o jun gia. Ir ste buk las, ir ne... Prieš ke
lerius me tus, kaip tei gė LR švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
(ŠMM) Pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo sky riaus vy riau sio ji 
spe cia lis tė OnaČepulėnienė, pa si ro dė nau jas reikš min gas 
do ku men tas – „Vai kų ug dy mo tau ti nių ma žu mų kal bo mis 
ir tau ti nių ma žu mų kal bų mo ky mo to bu li ni mo gai rės“. Vie
na svar biau sių šio do ku men to nuo sta tų – plė to ti Lie tu vos 
mo kyk lų ben dra dar bia vi mo tin klus ir ska tin ti mo kyk las, 
ug dan čias vai kus tau ti nių ma žu mų kal bo mis, ak ty viau 
įsi trauk ti į ug dy mo įstai gų, mo ki nių or ga ni za ci jų ben dra
dar bia vi mo pro jek tus. ŠMM, anot vy riau sio sios spe cia lis tės, 
2013 m. ini ci ja vo ben drų edu ka ci nių veik lų pro jek tų kon
kur są „Bū ki me kar tu“. Pa reng ti nuo sta tas, at rink ti pro jek
tus ir skir ti fi nan si nę pa ra mą ug dy mo įstai goms pa ves ta 
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen trui (LMNŠC). 
Pro jek tų kon kur so es mė – mo kyk los, ku rio se vai kų ug dy
mas vyks ta skir tin go mis kal bo mis, kvie čia mos su si ras ti 
part ne rę(es) ben drai mo ki nių edu ka ci nei (pa žin ti nei, 
kul tū ri nei, pi lie ti nei ar ki to kiai) veik lai vyk dy ti, ti kin tis, kad 
dau giau ben drau da mi mo ki niai ga lės ge riau pa žin ti vie nas 
ki tą, su pa žin din ti vie ni ki tus su tau tos et no kul tū ra, ša lin ti 
ste re o ti pus. Pir mie ji pro jek tų kon kur so vyk dy mo me tai 
pa liu di jo, kad mo kyk lų no ras da ly vau ti yra di de lis, pro jek tai 
ap ima įvai rias veik las, įtrau kia ug dy mo įstai gas iš vi sos Lie
tu vos. 2015 m. pro jek tų kon kur sas „Bū ki me kar tu“, pa sak 
O. Če pu lė nie nės, įtrauk tas į Ne disk ri mi na vi mo ska ti ni mo 
tar pins ti tu ci nį veik los pla ną kaip na cio na li nis kon kur sas.

To le ran ci jos pa mo kos
Lap	kri	čio	 vi	du	ry	je	Ru	da	mi	nos	F.	Ruš	či	co	 gim	na	zi	jo	je	

vy	ko	tre	čia	sis	pro	jek	to	eta	pas.	Kar	tu	su	Vil	niaus	lie	tu	vių	na	mų	
vai	kais	gim	na	zi	jos	auk	lė	ti	niai	ve	dė	pa	mo	kas	len	kų,	ru	sų,	is	pa
nų,	ara	bų,	ki	nų,	grai	kų,	gru	zi	nų,	uk	rai	nie	čių	kal	bomis,	pro	jek	to	
da	ly	vius	su	pa	žin	di	no	su	ša	lių	gam	ta,	raš	ti	ja,	kul	tū	ra.	Mo	ki	niai	
ruo	šė	si	at	sa	kin	gai,	lyg	bū	tų	tik	ri	mo	ky	to	jai.	Per	vie	ną	pa	mo	ką	
sie	kė	kuo	įdo	miau	pri	sta	ty	ti	sa	vo	ša	lį,	at	skleis	ti,	kas	gra	žiau	sia	
ir	 ver	tin	giau	sia	 yra	 jų	kraš	te.	Klau	sė	mės	 įdo	mių	pri	sta	ty	mų	
apie	vals	ty	bes	ir	jas	gar	si	nu	sius	žmo	nes.	Taip	pat	klau	sė	mės	
liau	dies	mu	zi	kos	kū	ri	nių,	ste	bė	jo	me	liau	dies	šo	kių	frag	men	tus,	
ver	ti	no	me	na	cio	na	li	nius	kos	tiu	mus.	Sun	kiau	sia	bu	vo	tar	ti	ki	tos	
kal	bos	gar	sus	ir	pa	ra	šy	ti	sa	vo	var	dą,	tik	ri	nant	kiek	vie	ną	žen	klą	
abė	cė	lė	je.	Po	kal	bos	pa	mo	kė	lės	mo	ki	niai	ir	mo	ky	to	jai	džiau	gė	si	
ga	lė	da	mi	iš	tar	ti	ke	le	tą	iš	mok	tų	fra	zių	ki	ta	kal	ba.	Jau	nie	ji	mo	ky
to	jai	ge	bė	jo	po	zi	ty	viai	keis	ti	po	žiū	rį	ir	nuo	mo	nę	apie	sa	vo	kraš	tą.

Vė	liau	vei	kė	kū	ry	bi	nės	dirb	tu	vės.	Bu	vo	ku	ria	mi	kar	pi	niai	
pa	gal	len	kų	liau	dies	tra	di	ci	jas.	Ru	da	mi	nos	F.	Ruš	či	co	gim	na	zi	jos	
tech	no	lo	gi	jų	mo	ky	to	ja	Vi ta Liuo lie nė	pa	sa	ko	jo,	kaip	ši	me	no	
rū	šis	at	si	ra	do	Lie	tu	vo	je	ir	Len	ki	jo	je,	pa	ly	gi	no,	kuo	pa	na	šūs	ir	
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kuo	ski	ria	si	kai	my	ni	nių	ša	lių	kar	pi	niai.	Su	ži	no	jo	me,	kad	bal
tams	ir	sla	vams	bū	din	gi	si	met	ri	niai	kar	pi	niai.	Lie	tu	vių	kar	pi	niai	
yra	švel	nių	raš	tų,	juose	vyrauja	gė	lių	ar	gy	vū	nų	mo	ty	vai.	Sla	vų	
tau	tų	–	pa	si	žy	mi	or	na	men	tiš	ku	mu.	Bu	vo	pri	si	min	tos	Dzū	ki	jos	
kraš	tui	 bū	din	gos	 lan	gų	užuo	lai	dė	lės,	 kar	py	tos	 iš	 il	gos	daug	
kar	tų	 su	lanks	ty	tos	bal	to	po	pie	riaus	 juos	tos.	 Iš	ban	dė	me	ki	tą	
len	kų	 tau	tai	bū	din	gą	kar	pi	nių	 rū	šį	–	kar	pė	me	spal	vo	tas	gai
de	lių	 fi	gū	rė	les,	 se	no	vė	je	 sim	bo	li	za	vu	sias	 vai	sin	gu	mą	 (jo	mis	
bu	vo	puo	šia	mi	na	mai).	Šiais	 lai	kais	kar	pi	niai	 yra	nau	do	ja	mi	
ku	riant	at	vi	ru	kus,	kvie	ti	mus,	pla	ka	tus.	Dai	lės	mo	ky	to	ja	Re na ta  
Utov ka	su	pa	žin	di	no	pro	jek	to	da	ly	vius	ir	sve	čius	su	vie	nu	se
niau	sių	ru	sų	ama	tų	–	mo	li	nių	žais	lų	ga	my	ba.	 Iš	klau	sę	pa	sa
ko	ji	mą	apie	se	no	vė	je	slap	čio	mis	gau	tą	spe	cia	lų	jį	mo	lį,	skir	tą	
gar	sie	siems	Ru	si	jos	Dym	ko	vo	(pa	gal	Ki	ro	vo	sri	ties	gy	ven	vie	tės	
pa	va	di	ni	mą)	žais	lams	ga	min	ti,	vai	kai	ir	pe	da	go	gai	pa	tys	kū	rė	
šiuos	su	dė	tin	gus,	itin	ryš	kių	spal	vų	žais	lus.

Ma lo ni staig me na
Pro	jek	to	api	ben	dri	ni	mo	da	lies	sce	na	ri	jų	kū	rė	len	kų	kal	bos	

mo	ky	to	jos	Ilo na Her man ir Ali na Mi loš.	Api	ben	dri	nant	kal	bė
ta,	kad	ne	svar	bu,	ko	kia	gim	to	ji	pro	jek	to	da	ly	vio	kal	ba,	ta	čiau	
kiek	vie	nam	yra	bran	gi	Lie	tu	va.	Da	ly	viai	šo	ko	šiuo	lai	ki	nį	šo	kį,	
ku	ria	me	in	teg	ruo	ti	tau	ti	niai	ele	men	tai	(jo	mo	kė	si	per	edu	ka	ci
nes	veik	las),	ir	tuo	la	bai	vi	sus	nu	džiu	gi	no.	Lie	tu	va	ap	dai	nuo	ta	
Mai	ro	nio,	Ado	mo	Mic	ke	vi	čiaus,	An	ta	no	Ba	ra	naus	ko,	Čes	lo	vo	
Mi	lo	šo,	To	mo	Venc	lo	vos	ir	kitų	eilėmis.	Skam	bė	jo	Po	vi	lo	Vai	čai
čio	pos	mai	lie	tu	vių	ir	len	kų	kal	bo	mis.	A.	Mic	ke	vi	čiaus	po	emos	
„Po	nas	Ta	das“	pir	mo	sios	ei	lu	tės:	„Tė	vy	ne	Lie	tu	va,	mie	les	nė	už	
svei	ka	tą!	/	Kaip	reik	ta	ve	bran	gin	ti,	vien	tik	tas	pa	ma	to,	/	Kas	
jau	ta	vęs	ne	te	ko...“,	–	len	kų,	lie	tu	vių,	pran	cū	zų,	ru	sų,	bal	ta	ru	sių,	
vo	kie	čių	ir	an	glų	kal	bo	mis.	Vi	siems	ma	lo	ni	staig	me	na	bu	vo	dai
nuo	ja	mas	J.	Mar	cin	ke	vi	čiaus	ei	lė	raš	čio	pos	mas	–	„Tai	gra	žiai	
ma	ne	au	gi	no	/	Lau	kas,	ke	lias,	pie	va,	upė,	/	Tai	gra	žiai	už	ran	kos	
ve	dė	/	Va	sa	ros	die	na	il	ga“	–	lie	tu	vių,	len	kų,	ru	sų	kal	bo	mis.	Mu
zi	kos	mo	ky	to	ja	Ali na Bal ku vie nė	pa	ren	gė	teks	tus	ir	iš	siun	ti	nė	jo	
pro	jek	to	da	ly	viams.	Su	si	ti	kę	Ru	da	mi	no	je	jie	už	dai	na	vo	tri	mis	
kal	bo	mis.	Ši	dai	na	ta	po	gra	žiu	ak	cen	tu,	su	vie	ni	ju	siu	pro	jek	to	
da	ly	vius.	Na	cio	na	li	nio	edu	ka	ci	nių	veik	lų	pro	jek	to	„Daug	tau	tų	
po	vie	nu	sto	gu“	da	ly	viai	džiau	gė	si	su	teik	ta	ga	li	my	be	at	si	skleis	ti	
ir	at	skleis	ti,	kad	sau	go	sa	vo	tau	tos	tra	di	ci	jas	ir	pa	pro	čius,	mo	ka	
ir	no	ri	švęs	ti	ka	len	do	ri	nes,	tau	ti	nes	šven	tes,	su	vo	kia	ir	bran	gi	na	
sa	vo	tau	tos	sim	bo	lius.	Ben	dra	veik	la	liu	di	jo	ir	įti	ki	no,	kad	tu	ri	me	
daug	pa	na	šių	in	te	re	sų	ir	mo	ka	me	to	le	ruo	ti	ki	tų	tau	tų	kul	tū	ras.

pa Žin ki me vie ni ki TuS

IngosMerkevičiūtės,Virbaliopagrindinėsmokyklos
lietuviųkalbosmokytojos,projektovadovės,patirtis

Vir ba lis ir žy dai
Vir	ba	lio	pa	grin	di	nė	mo	kyk	la	įgy	ven	di	no	pro	jek	tą	„Pa	žin

ki	me	vie	ni	ki	tus,	juk	tai	da	ry	ti	ši	taip	leng	va“.	Iš	ties	bu	vo	ma	lo	nu	
ben	drau	ti	su	ki	tų	ug	dy	mo	įstai	gų,	ku	rio	se	ug	do	ma	skir	tin	go	mis	
mo	ko	mo	sio	mis	kal	bo	mis,	vai	kais.	Rug	sė	jo	pa	bai	go	je	Vir	ba	lio	
pa	grin	di	nė	je	mo	kyk	lo	je	lan	kė	si	sve	čiai	(apie	40	mo	ki	nių	ir	pe
da	go	gų)	iš	Vil	niaus	Šo	lo	mo	Alei	che	mo	ORT	gim	na	zi	jos.	Kar	tu	

įgy	ven	di	no	me	pro	jek	tą.	 Sve	čių	 at	vy	ki	mo	pro	ga	 su	ren	gė	me	
kon	cer	tą,	pri	sis	ta	tė	me	ir	pri	sta	tė	me	Vir	ba	lio	mies	te	lį.	Mo	ki	niai	
šo	ko	nau	jai	iš	mok	tą	žy	dų	šo	kį,	skam	bė	jo	lie	tu	viš	ka	ir	žy	diš	ka	
dai	na.	Vir	ba	lio	pa	grin	di	nės	mo	kyk	los	„X	klu	bas“	Šo	lo	mo	Alei
che	mo	ORT	gim	na	zi	jos	at	sto	vams	su	ren	gė	trum	pą	eks	kur	si	ją	
po	sa	vo	ug	dy	mo	įstai	gą.	Sve	čiai	pa	ma	tė	mėgs	ta	miau	sias	mū
sų	mo	ki	nių	su	si	bū	ri	mo	erdves,	iš	gir	do	įvai	rių	pa	sa	ko	ji	mų	apie	
mo	kyk	lą	iš	to	kio	pat	am	žiaus	pa	aug	lių	kaip	ir	jie.	Bu	vo	sma	gu	
ste	bė	ti,	 kaip	 leng	vai	 tar	pu	sa	vy	je	 ben	drau	ja	 ben	dra	am	žiai	 iš	
skir	tin	gų	ug	dy	mo	įstai	gų.

Vė	liau	sve	čiai	 da	ly	va	vo	pa	mo	ko	je	 „Žy	diš	ka	sis	Vir	ba	lis“,	
ku	ri	vy	ko	Vir	ba	lio	mies	to	bib	lio	te	ko	je.	Žy	dų	kil	mės	mo	ki	niai	ir	
jų	mo	ky	to	jai	 įdė	miai	klau	sė	si	Vir	ba	lio	 is	to	ri	jos,	ne	at	sie	ja	mos	
nuo	žy	dų	tau	tos	is	to	ri	jos.	Skaid	rė	se	sve	čiai	iš	vy	do	dau	gy	bę	se
nų	nuo	trau	kų.	XVII	a.,	po	ma	ro	epi	de	mi	jos,	gy	ven	to	jų	skai	čius	
Vir	ba	ly	je	su	ma	žė	jo.	Mies	tui	iš	tuš	tė	jus,	čia	ėmė	kur	tis	žy	dai.	Iš	
do	ku	men	tų	ma	ty	ti,	kad	žy	dai	daž	niau	nei	ki	tų	tau	ty	bių	žmo	nės	
pir	ko	skly	pus,	dar	žus,	so	dy	bas.	1890	m.	Vir	ba	ly	je	iš	vi	so	bu	vo	
apie	2,7	tūkst.	gy	ven	to	jų,	iš	ku	rių	be	veik	2	tūkst.	žy	dų.	1921	m.	
treč	da	lį	mies	te	lio	gy	ven	to	jų	su	da	rė	žy	dai.	Vei	kė	dvi	mo	kyk	los	–	
lie	tu	vių	ir	žy	dų,	dir	bo	ke	lio	li	ka	ga	my	bos	įmo	nių.	Įsteig	tas	Žy	dų	
liau	dies	ban	kas	tu	rė	jo	342	na	rius...

Se nie ji ama tai ir na mi nė duo na
Pa	si	bai	gus	 is	to	ri	jos	pa	mo	kai,	Šo	lo	mo	Alei	che	mo	ORT	

gim	na	zi	jos	mo	ki	niai	 vaikš	čio	jo	po	mies	te	lį.	 Juos	 ly	dė	jo	 de
šim	to	kės	gi	dės	ir	bib	lio	te	ki	nin	kė	Da nu tė Stan kū nie nė,	di	de	lė	
mies	te	lio	is	to	ri	jos	ži	no	vė.	Sve	čiai	iš	gir	do	pa	sa	ko	ji	mų	apie	rau
do	nų	ply	tų	pa	sta	tus,	ku	rie	anks	čiau	pri	klau	sė	žy	dams,	lei	do	si	į	
iš	li	ku	sias	Vir	ba	lio	rū	sių	krip	tas,	lan	kė	žy	dų	ka	pi	nes.

Se	nų	jų	ama	tų	cen	tre	vy	ko	daugybė	nuo	tai	kin	gų	edu	ka
ci	nių	ren	gi	nių.	Šia	me	cen	tre	mo	ko	ma	ne	tik	nu	si	vy	ti	vir	vę,	bet	
ir	pa	si	da	ry	ti	tau	ti	nę	su	ve	ny	ri	nę	drau	gys	tės	apy	ran	kę.	Čia	vei	kia	
krau	tu	vė	lė,	ku	rio	je	ga	li	ma	įsi	gy	ti	ran	kų	dar	bo	su	ve	ny	rų.	Įsi	min
ti	niau	sia	edu	ka	ci	nė	veik	la	–	na	mi	nės	duo	nos	ke	pi	mas	(„Duo	nos	
ke	lias“).	Duo	ną	ke	pa	iš	ra	din	gos	vie	ti	nės	ke	pė	jos.	Jos	ku	ria	ir	
puo	šy	bos	ele	men	tus,	kad	ke	pa	lė	liai	bū	tų	gra	žes	ni.	Iš	kros	nies	
trau	kia	ma	ne	tik	kve	pian	ti	duo	na,	bet	ir	ku	ge	lis,	vė	da	rai.	Tai	gi	
mū	sų	sve	čiai	iš	ban	dė	ir	se	nuo	sius	lie	tu	viš	kus	ama	tus:	vi	jo	vir
ves,	žie	dė	ga	mi	nius	iš	mo	lio,	ban	dė	aus	ti,	ga	mi	no	drau	gys	tės	
apy	ran	kes,	žai	dė	se	no	vi	nius	žai	di	mus.	Pa	tys	for	ma	vo	ma	žu	čius	

Vaikai dalyvauja edukacinėje programoje „Duonos kelias“
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duo	nos	ke	pa	lė	lius	su	skir	tin	gais	žen	klais,	kad	iš	ke	pus	kros	ny	je	
ga	lė	tų	at	skir	ti	sa	vą	jį	ir	par	si	vež	ti	na	mo.

Spa	lio	pa	bai	go	je	gau	sus	bū	rys	Vir	ba	lio	pa	grin	di	nės	mo
kyk	los	7–10	kla	sių	mo	ki	nių	 (45	 vai	kai)	 ir	 ke	le	tas	pe	da	go	gų	
vy	ko	me	į	Vil	niaus	Šo	lo	mo	Alei	che	mo	ORT	gim	na	zi	ją.	Pa	ke	liui	
mū	sų	 lau	kė	 „vaikš	čio	jan	ti	 en	cik	lo	pe	di	ja“	 –	 gi	das	Chai mas  
Barg ma nas.	Tik	įli	pęs	į	au	to	bu	są,	jis	pra	dė	jo	pa	sa	ko	ti	apie	sa	ve,	
sa	vo	šei	mą	ir	įvai	rius	ob	jek	tus,	esan	čius	pa	ke	liui	į	Vil	nių,	to	dėl	
ke	lio	nė	tik	rai	ne	pra	il	go.

Gim	na	zi	jo	je	mus	drau	giš	kai	pa	si	ti	ko	mo	kyk	los	di	rek	to	rius	
Mi ša Ja ko bas	 ir	pro	jek	to	ko	or	di	na	to	rė	Ela Pa vins kie nė.	Po	
mo	kyk	lą	vaikš	čio	jo	me	at	ski	ro	mis	gru	pe	lė	mis.	Eks	kur	si	ją	ve	dė	
mo	ki	niai.	Gė	rė	jo	mės	erd	vio	mis	mo	kyk	los	pa	tal	po	mis,	nau	jai	
įreng	tais	ka	bi	ne	tais,	ste	bė	jo	me	per	fi	zi	kos	pa	mo	ką	at	lie	ka	mus	
mo	ki	nių	eks	pe	ri	men	tus.	Vė	liau	da	ly	va	vo	me	edu	ka	ci	nė	se	veik
lo	se	me	nų	ka	bi	ne	te	ir	spor	to	sa	lė	je.	Šios	mo	kyk	los	pe	da	go	gai	
mo	kė	mus	pa	si	ga	min	ti	spal	vin	gus	skir	tu	kus	kny	goms,	taip	pat	
tau	ti	nių	žy	dų	šo	kių.

Ak	tų	sa	lė	je	gė	rė	jo	mės	pa	si	ro	dy	mu,	ku	rį	mo	ki	niai	at	li	ko	
heb	ra	jų	kal	ba	(su	ver	ti	mu	į	lie	tu	vių	kal	bą).	Tai	gi	tu	rė	jo	me	pro	gą	
tie	sio	giai	iš	mo	ki	nių	lū	pų	iš	girs	ti	šią	se	ną	ją	kal	bą,	dau	giau	su
ži	no	jo	me	apie	žy	dų	tau	tą,	Šo	lo	mą	Alei	che	mą	ir	kt.	Su	si	ti	ki	mo	
pa	bai	go	je	or	ga	ni	zuo	ta	eks	kur	si	ja	po	žy	diš	ką	jį	Vil	nių.	Ap	lan	kė	me	
mies	te	esan	čias	 žy	dų	ka	pi	nes,	 vaikš	čio	jo	me	po	Vil	niaus	se
na	mies	tį.	Vi	sur	ne	pa	vargs	tan	tis	mū	sų	gi	das	pa	sa	ko	jo	įvai	rias	
is	to	ri	jas,	kol	pa	sie	kė	me	Vil	niaus	žy	dų	kul	tū	ros	ir	in	for	ma	ci	jos	
cen	trą.	Šio	cen	tro	dar	buo	to	ja	pa	kvie	tė	nu	si	leis	ti	 laip	tais	 į	 ten	
esan	tį	po	že	mį,	sve	tin	gai	vi	sus	su	so	di	no,	pa	si	džiau	gė,	kad	su
si	rin	ko	tiek	daug	sve	čių.	Iš	gir	do	me	daug	iki	šiol	dar	ne	gir	dė	tų	
fak	tų	apie	žy	dų	gy	ve	ni	mą.	Pa	šiur	po	me,	kad	Vil	niaus	ge	tas	bu
vęs	ir	šio	se	pa	tal	po	se.	Pa	sa	ko	ji	mas	pa	dė	jo	įsi	jaus	ti	ir	pa	jus	ti	
ano	lai	ko	dva	sią...

Tarp	mo	kyk	li	nis	pro	jek	tas	su	tei	kė	ga	li	my	bę	ge	riau	vie
niems	ki	tus	pa	žin	ti,	 ug	dy	ti	 pa	gar	bą	 ir	 tar	pu	sa	vio	 su	pra	ti	mą,	
at	skleis	ti	 sa	vo	 iš	skir	ti	nu	mą	per	ben	drą	et	no	kul	tū	ri	nę	veik	lą.	
Ki	tas	es	mi	nis	da	ly	kas	–	 įvai	rių	et	no	gra	fi	nių	 re	gio	nų	ug	dy	mo	
įstai	gų	skir	tin	ga	mo	ko	mą	ja	kal	ba	su	ar	tė	ji	mas.	At	si	ra	do	na	tū	ra
lių	ga	li	my	bių	skleis	tis	to	le	ran	ci	jai,	su	ži	no	ti	daug	nau	jo	apie	sa	vo	
ar	ti	mus	ir	to	li	mus	kai	my	nus.	Pro	jek	to	sėk	mę	lė	mė	tin	ka	mai	
pa	rink	tos	veik	los,	 kuriose	mo	ki	niai	galėjo	ak	ty	viai	 da	ly	vauti.	
Pro	jek	tą	vyk	dė	me	kar	tu	su	mo	kyk	los	ir	mies	te	lio	ben	druo	me	ne,	
tai	tu	rė	jo	tei	gia	mos	įta	kos.	Edu	ka	ci	nių	pro	jek	tų	įgy	ven	di	ni	mas	
ug	do	as	mens	so	cia	lu	mą,	in	di	vi	du	a	lu	mą,	sa	va	ran	kiš	ką	in	te	re	sų	
ir	spren	di	mų	pa	ieš	ką,	at	sa	ko	my	bę	ir	ge	bė	ji	mą	dirb	ti	gru	pė	je.

LMNŠC informavo, kad šalies ugdymo įstaigų bendrų
edukacinių veiklųprojektųkonkurso „Būkimekartu“ eduka
cinėse veiklosedalyvavo4,9 tūkst.mokinių ir apie1,4 tūkst.
suaugusiųjųiš80mokyklų,gimnazijų,progimnazijų.Bendrose
veiklose,LMNŠCteigimu,buvougdomatolerancijairtarpusa
vio supratimas, bendravimo ir bendradarbiavimogebėjimai.
Mokiniai turėjogalimybęsusipažinti sukitų tautųpapročiais,
tradicijomisiratskleistisavotautossavitumą,išskirtinumą,taip
patvertintilietuviųkalbąkaipsvarbiąLietuvospiliečiotapatybės
dalį,kultūrosraiškosbūdąirviešojobendravimopriemonę.

StraipsnįparengėJustinas ŠORYS

ne	abe	jo	ti	nai	pa	lie	ka	sa	vo	pėd	sa	ką,	 tad	mo	ki	nys	pri	va	lo	per
skai	ty	ti	kiek	įma	no	ma	dau	giau.	Tik	rai	daug	kas	pri	klau	so	nuo	
mo	ky	to	jo,	 tai,	 ką	mo	ki	nys	gau	na	per	pa	mo	ką,	 kar	tais	bū	na	
li	ki	mo	ir	Die	vo	do	va	na.

U. Kau nai tė. Pa	ste	bė	jau,	kad	mo	ki	niai	ne	no	riai	skai	to	
lie	tu	vių	ra	šy	to	jų	kū	ry	bą.	Kaž	kas	su	mū	sų	au	to	rių	kū	ri	niais	yra	
ne	ge	rai.	Net	mo	ky	to	jai	ne	la	bai	ti	ki	si,	kad	lie	tu	vių	au	to	rių	kny	ga	
ga	li	bū	ti	ge	ra	ir	nau	din	ga.	Gal	vo	ju,	gal	vėl	gi	čia	kaž	kas	su	pro
gra	ma	ne	ge	rai?	Net	gi	Že	mai	tė	vi	sur	vaiz	duo	ja	ma	tar	si	mo	čiu	tė	
su	ska	re	le,	nors	iš	tie	sų	jos	gy	ve	ni	mas	la	bai	įdo	mus,	ku	pi	nas	
ro	man	ti	nių	eta	pų	ir	pan.	Gal	tie	siog	rei	kia	lais	viau	ir	že	miš	kiau	
apie	au	to	rius	kal	bė	ti,	ki	taip	pa	teik	ti	juos	mo	ki	niams?

ra Šy To jaS ir mo kyk la

R. Še re ly tė.	Kas	kart	ap	si	lan	kiu	si	mo	kyk	lo	je	jau	čiuo	si	ir	
pra	tur	tė	ju	si,	 ir	su	vai	kė	ju	si.	Man	sma	gu	kal	bė	tis	su	vai	kų	au
di	to	ri	ja,	jie	ne	mėgs	ta	il	gų	pa	sa	ko	ji	mų,	to	dėl	iš	kart	sten	giuo	si	
at	ras	ti	dia	lo	gą.	Kal	ban	tis	su	pa	aug	liais	rei	kia	dar	la	biau	pa	si
steng	ti,	nes	jie	jau	be	veik	su	au	gę	žmo	nės,	bet	kar	tu	dar	vai	kai.	
Abi	šios	au	di	to	ri	jos	itin	spe	ci	fi	nės.	Ma	no	vai	kai	yra	pa	aug	liai,	jie	
man	su	tei	kia	daug	so	cia	li	nės	in	for	ma	ci	jos,	su	jais	iš	si	aiš	ki	nu	
pro	ble	mas.	Nors	kar	tais	ir	pa	ti	pa	si	jau	čiu	jų	am	žiaus.	Po	kal
biai	su	vai	kais	daž	nai	bū	na	sun	kūs,	bet	jie	yra	bū	ti	ni	–	tai	ma	no	
kū	ry	bi	nė	at	mos	fe	ra.	Vai	kai	yra	nuo	sta	būs,	be	ga	lo	at	vi	ri,	ne	bi	jo	
klaus	ti	to	pa	ties	pen	kis	kar	tus	ir	vi	sus	tuos	kar	tus	jiems	ga	li	
at	sa	ky	ti	skir	tin	gai	–	tai	pats	ge	riau	sias	mo	men	tas.

Vai	kus	 ir	 jau	ni	mą	rei	kia	gerb	ti,	 to	dėl	aš	pyks	tu	ant	kai	
ku	rių	po	li	ti	kų,	ku	rių	po	žiū	ris	 į	 juos	ne	igia	mas.	Vai	kų	kul	tū	ra	
ne	tu	ri	per	ei	ti	į	su	au	gu	sių	jų	lyg	me	nį.	Kar	tais	ko	le	gos	ra	šy	to	jai	
skep	tiš	kai	žiū	ri	į	ra	šan	čiuo	sius	vai	kams	ir	dar	lep	te	li,	kad	jiems	
ra	šy	ti	yra	ne	įdo	mu...	Man	vi	sa	da	ky	la	klau	si	mas,	tai	kas	jų	kū
ry	bą	skai	tys	vė	liau,	jei	da	bar	taip	žvel	gia	į	jau	ni	mą.

U. Kau nai tė.	Mėgs	tu	da	ly	vau	ti	su	si	ti	ki	muo	se	mo	kyk	lų	
bib	lio	te	ko	se,	nes	daž	niau	siai	čia	vai	kai	bū	na	per	skai	tę	ma	no	
kny	gą.	To	kia	au	di	to	ri	ja	–	eu	fo	ri	ja.	Ta	da	pa	si	jun	tu	be	veik	pa	aug	lių	
ben	dra	am	že,	jie	ma	ne	gra	žiai	pri	ima.

D. Opols kai tė.	Dau	giau	sia	pa	tir	ties	įgi	jau	ke	liau	da	ma	su	
kny	ga	„Eks	pe	ri	men	tas	gy	ven	ti“.	Su	pra	tau,	kad	mo	ki	niui	svar	bu	
pa	ma	ty	ti	ra	šy	to	ją.	Ne	bū	ti	nai	vi	si	tu	ri	bū	ti	skai	tę	kny	gą,	kar	tais	
per	po	kal	bį	užsimezga	toks	dia	lo	gas,	at	si	ran	da	ne	ap	sa	ko	mas	
ry	šys,	kad	pa	ti	kiu	–	jie	per	skai	tys.	Po	to	kių	su	si	ti	ki	mų	at	si	ran
da	no	ras	skai	ty	ti	kny	gas	ir	su	si	tik	ti	jų	au	to	rius.	Tai	gi	ke	lio	nės	į	
mo	kyk	lų	bib	lio	te	kas	yra	abi	pu	siš	kai	nau	din	gos:	vai	kus	ska	ti	na	
skai	ty	ti,	o	ma	ne	juos	su	pras	ti	ir	pa	jaus	ti.

Visipokalbiodalyviaisutarė,kadmokytojamsirtėvams
yranaudingažinoti,kuoalsuoja,kuogyvenajaunasžmogus.Itin
svarbususivoktišiandieniuoseliteratūroskloduose,atsirinktiiš
milžiniškosknygųpasiūlos.knyga–tainetikmalonuslaikopra
leidimobūdas,betirgalimybėpaaugliuipažintisave,tėvamsir
mokytojamspažintivaikus,perprastiamžiausgrupiųskirtumus.
Osvarbiausia–bendrautiirpasistengtivieniemskitusišgirsti.
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Ve	ro	ni	kos	Šer	born	me	to	das	pri	ski	ria	mas	psi	cho	mo	to	ri
nei	te	ra	pi	jai.	Tai	ko	ma	fi	zi	nė	veik	la	dau	giau	nu	kreip	ta	į	ju	de	sio	
pa	tir	tį	nei	pa	čią	mankš	tą.	La	vi	ni	mo	ju	de	siu	me	to	do	pa	grin	das	
yra	ju	de	sio	kaip	prie	mo	nės	ar	bū	do	pa	nau	do	ji	mas	ug	dant	vai
ko	psi	chi	ką	ir	ko	or	di	na	ci	ją.	Šis	me	to	das	pa	de	da	su	si	pa	žin	ti	su	
sa	vo	kū	nu,	ap	lin	ka,	to	bu	lin	ti	ju	de	sius	ir	ge	bė	ji	mą	da	ly	tis	erd	ve	
(bū	nant	ir	ju	dant	ša	lia	ki	to	žmo	gaus).

Kar	tą	per	sa	vai	tę	žais	min	ga	ir	kū	ry	biš	ka	veik	la	or	ga	ni
zuo	ja	ma	prieš	mo	kyk	li	nio	am	žiaus	gru	pės	vai	kams.	Pra	ty	bos	
trun	ka	nuo	15	iki	60	min.	Jai	pa	gal	tam	tik	ras	tai	syk	les	va	do	vau	ja	
pe	da	go	gas.	Pra	de	da	ma	nuo	pa	pras	tų	pra	ti	mų	gu	lint	ir	ky	la	ma	į	
vir	šų	tik	ta	da,	kai	vai	kas	įgy	ja	pa	si	ti	kė	ji	mą.	Taip	nuo	in	di	vi	du	a	lių	
veik	los	for	mų	pa	ma	žu	per	ei	na	ma	prie	dar	bo	po	ro	je,	gru	pe	lė	se	
po	3–5	ug	dy	ti	nius	ir	dar	bo	su	vi	sa	gru	pe.	Ren	kan	tis	pra	ti	mus	
rei	kia	už	tik	rin	ti	vai	kų	sau	gu	mą	ir	lai	ky	tis	di	na	mi	kos:	ak	ty	vi	veik	la	
kei	čia	pa	sy	vią,	sun	ki	–	leng	vą	ir	at	virkš	čiai.

Pa tir tis. Iki mo kyk li nis ug dy mas

vi siems tu ri pa si sek ti

Pra ti mai skirs to mi:
  ska	ti	nan	tys	pa	žin	ti	sa	vo	kū	ną;
  pa	de	dan	tys	pa	si	ti	kė	ti	sa	vi	mi	ir	su	pan	čia	ap	lin	ka;
  pa	de	dan	tys	ben	drau	ti	ir	ben	dra	dar	biau	ti	su	 

	 	 part	ne	riu	bei	gru	pe;
  la	vi	nan	tys	kū	ry	biš	ku	mą.

Pir	mai	siais	me	tais	šį	me	to	dą	tai	kiau	tik	vai	kams.	Pra	dė	ju
si	ves	ti	už	si	ė	mi	mus	vi	sai	gru	pei	su	pra	tau,	kad	mažyliai	ne	mo	ka	
pa	si	da	ly	ti	 vie	ta,	 nors	 jos	 ir	 pa	kan	ka.	Vaikai	pra	dė	jo	mo	ky	tis	
da	ly	tis	erd	ve,	 skir	ti	 kai	rę	 ir	de	ši	nę	pu	ses.	 Jiems	bu	vo	sun	ku	
klau	sy	tis	nu	ro	dy	mų,	kai	už	val	do	emo	ci	jos,	ma	ty	ti	ir	įver	tin	ti	ap
lin	ką,	at	stu	mą	tarp	sa	vęs	ir	drau	go.	Or	ga	ni	zuo	jant	už	si	ė	mi	mus	
po	ro	je,	kai	vie	nas	iš	da	ly	vių	pa	sy	vus,	ky	la	sun	ku	mų	lin	ku	siems	
pir	mau	ti	ir	va	do	vau	ti.	To	kiems	vai	kams	rei	kia	iš	mok	ti	klau	sy	tis	
gru	pės	drau	gų	pa	gei	da	vi	mų,	nu	ro	dy	mų,	ne	drą	siems	ma	žy
liams	su	dė	tin	ga	įvar	dy	ti	sa	vo	no	rus.	Nuo	sek	liai	dirb	da	mi	vai	kai	 

Sėk	min	gai	ben	dra	dar	biau	jant	Gargž	dų	ir	Yla	vos	(Len	ki	ja)	
ben	druo	me	nėms,	ki	lo	min	tis	vyk	dy	ti	 šių	mies	tų	sa	vi	val	dy	bių	
ben	dra	dar	bia	vi	mo	pro	jek	tą	„Ge	ri	pa	vyz	džiai“.	Visa	tai	2006	m.	
su	ski	lo	į	ke	le	tą	ma	žes	nių	projektų.	Vie	nas	jų	–	„Ve	ro	ni	kos	Šer
born	me	to	do	įval	dy	mas	ir	jo	die	gi	mas	prak	ti	ko	je“.	Pa	si	bai	gus	
Yla	vos	 psi	cho	e	du	ka	ci	nia	me	 cen	tre	 vy	ku	siems	mo	ky	mams	
ke	le	tas	ra	jo	no	pe	da	go	gų	ir	Gargž	dų	li	go	ni	nės	Vai	kų	vys	ty	mo	si	
su	tri	ki	mų	anks	ty	vo	sios	re	a	bi	li	ta	ci	jos	tar	ny	bos	dar	buo	to	jų	ga	vo	
ser	ti	fi	ka	tus,	lei	džian	čius	šį	me	to	dą	(angl.	The	Sher	bor	ne	Met	hod	
in	The	ra	py	and	in	Sup	port	of	Child	De	ve	lop	ment) taikyti	Klai
pė	dos	ra	jo	ne.	Iki	šiol	me	to	das	nau	do	ja	mas	sep	ty	nių	ug	dy	mo	
įstai	gų	iki	mo	kyk	li	nė	se	ir	prieš	mo	kyk	li	nė	se	gru	pė	se.	Pra	ty	bos	
vyks	ta	įvai	riai	–	po	pie	tų	mie	go	ar	ba	po	dar	bo,	nes	sie	kia	ma	
ska	tin	ti	sa	va	no	rys	tės	 idė	ją	 ir	 į	 veik	lą	 įtrauk	ti	pa	gal	bos	vai	kui	
spe	cia	lis	tus	(auk	lė	to	ja	Re	gi	na	An	ta	na	vi	čie	nė,	Do	vi	lų	lop	še	lis
dar	že	lis	„Kregž	du	tė“,	auk	lė	to	ja	Ro	mu	al	da	Mik	šie	nė,	Prie	ku	lės	
lop	še	lisdar	že	lis),	vy	res	nius	mo	ki	nius	(prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	
pe	da	go	gė	Vir	gi	ni	ja	Vi	čiu	lie	nė,	En	drie	ja	vo	pa	grin	di	nė	mo	kyk	la)	
ir	tė	ve	lius	(prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gė	Zi	ta	Po	vi	lie	nė,	
Kre	tin	ga	lės	lop	še	lisdar	že	lis,	auk	lė	to	ja	Ire	na	Šeš	kie	nė,	Vė	žai
čių	lop	še	lisdar	že	lis,	prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gė	Li	na	
Klei	vie	nė,	Gargž	dų	 lop	še	lisdar	že	lis	 „Gin	ta	rė	lis“).	 Vei	vir	žė	nų	
Jur	gio	Šau	lio	gim	na	zi	jo	je	veik	lo	se	su	vai	kais	da	ly	vau	ja	tik	gru	pių	
pe	da	go	gai,	auk	lė	to	jų	pa	dė	jė	jos	(prieš	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	pe	da
go	gė	Ži	bu	tė	Stru	my	lie	nė).	Ra	jo	ne	į	šiuo	s	už	si	ė	mi	mus	įsitraukė	
apie	120	ma	žų	jų	ug	dy	ti	nių	ir	apie	25–30	sa	va	no	rių.	Tiks	li	nėms	
gru	pėms	pri	ski	ria	mi	vai	kai,	tu	rin	tys	spe	cia	lių	jų	ug	dy	mo	si	po	rei
kių,	ben	dra	vi	mo	sun	ku	mų,	blo	gai	be	si	jau	čian	tys	ne	pa	žįs	ta	mo	je	
ap	lin	ko	je,	taip	pat	vi	si	ki	ti	no	rin	tys	dalyvauti	ma	žy	liai.

me to do taikymas prak ti ko je

Ve	ro	ni	ka	Šer	born	
(1922–1990)	gi	mė	An	gli
jo	je	ir	ta	po	kū	no	kul	tū	ros,	
šo	kio	 ir	 ju	de	sio	mo	ky	to	ja.	
Man	čes	te	ry	je	 su	si	pa	ži	no	 su	
žy	miu	cho	re	og	ra	fu	Ru	dol	fu	La	ba	nu	
ir	ta	po	jo	asis	ten	te.	Per	šią	pe	da	go	gi	nę	prak	ti	ką	bu	vo	su	kur	ta	ju
de	sio	fi	lo	so	fi	ja	ir	iš	gry	nin	ta	veik	la	in	te	lek	to	su	tri	ki	mų	tu	rin	tiems	
vai	kams.	1972	m.	Bris	to	le	šis	me	to	das	pa	ro	dy	tas	mo	ky	to	jams,	
dir	ban	tiems	 su	mo	ky	mo	si	 sun	ku	mų	 tu	rin	čiais	mo	ki	niais.	
V.	Šer	born	mo	ky	mai	30	me	tų	vy	ko	Eu	ro	po	je	ir	pra	dė	ti	tai	ky	ti	
įvai	raus	am	žiaus,	įvai	rių	su	tri	ki	mų	tu	rin	tiems	ir	jų	ne	tu	rin	tiems	
as	me	nims	kaip	pa	gal	bi	nis	me	to	das,	ga	lin	tis	pa	pil	dy	ti	pa	gal	bos	
vai	kui	spe	cia	lis	tų	(lo	go	pe	do,	spe	cia	lio	jo	pe	da	go	go,	psi	cho	lo	go),	
me	di	kų	(pe	diat	ro,	psi	cho	te	ra	peu	to)	pa	slau	gas,	su	stip	rin	ti	pe	da
go	gų	ir	tė	vų	ben	dra	dar	bia	vi	mo	su	vai	kais	ga	li	my	bes.	Su	kur	tos	
ben	dro	sios	ir	spe	cia	lio	sios	V.	Šer	born	la	vi	ni	mo	ju	de	siu	me	to	do	
nau	do	ji	mo	prak	ti	ko	je	tai	syk	lės.	Tai	ne	su	si	ję	su	mu	zi	ka	ar	ki
to	mis	pa	gal	bi	nė	mis	prie	mo	nė	mis,	ne	sie	kia	ma	kon	ku	ren	ci	jos,	
mo	ty	vuo	ja	ma	vi	sa	gru	pė,	o	ne	as	muo,	pe	da	go	go	kal	ba	la	bai	
kon	kre	ti,	ska	ti	nan	ti	veik	ti	sa	vo	tem	pu	ir	pa	gal	vai	ko	ga	li	my	bes.

V.	 Šer	born	 įvar	di	ja	 šios	 veik	los	mo	to:	 „VI	SIEMS	TU	RI	 
PA	SI	SEK	TI“.	Tai	iliust	ruo	ja	in	for	ma	ty	vus	me	to	do	žen	klas,	api
bū	di	nan	tis	 es	mę	–	 žmo	nes,	 ge	ban	čius	 vie	nas	ki	tą	 su	pras	ti,	
pa	žin	ti,	už	jaus	ti,	lei	džian	čius	vie	nam	ki	tu	pa	si	ti	kė	ti,	vie	nas	ki	tam	 
pa	dė	ti.

IrenaBARBŠIENĖ
Klaipėdosr.savivaldybėsadministracijos

Švietimoskyriausvyr.specialistė
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pa	ma	žu	 įgy	ja	 įgū	džių	 ir	 iš	moks	ta	 lai	ky	tis	 su	si	ta	ri	mų,	da	ly	tis	
erd	ve,	ju	dė	ti	sau	giai,	ge	riau	pa	žįs	ta	sa	vo	kū	ną.

Per	už	si	ė	mi	mus	kil	da	vo	pro	ble	mų	dėl	jė	gos	pa	nau	do	ji	mo.	
Vai	kai	sun	kiai	įver	ti	na	sa	vo	jė	gą,	tad	pa	si	tai	kė	at	ve	jų,	kad,	da
ry	da	mi	ma	sa	žo	pra	ti	mus,	lenk	da	mi	ar	temp	da	mi	rau	me	nis,	jie	
per	si	steng	da	vo.	Tai	syk	lė,	kad	rei	kia	nuo	lat	at	si	klaus	ti,	ar	vis	kas	
ge	rai,	ar	ga	li	ma	dar	stip	riau,	pa	dė	jo	su	val	dy	ti	jė	gą.	Daug	ge	rų	
emo	ci	jų	su	kė	lė	pir	mie	ji	jė	gos	pra	ti	mai,	ku	riuos	at	li	kau	po	ro	je	su	
kiek	vie	nu	vai	ku.	Vi	si	ug	dy	ti	niai	no	rė	jo	pa	ban	dy	ti	už	lip	ti	man	ant	
ke	lių	ir	at	si	loš	ti	iš	tie	sę	ran	kas.	Pa	siū	lius	šį	pra	ti	mą	at	lik	ti	trims	
vai	kams,	pri	rei	kė	ne	ma	žai	ban	dy	mų.	Pir	miau	sia	rei	kė	jo	iš	mok	ti	
pri	tūp	ti	at	si	rė	mus	į	sie	ną	ir	iš	lai	ky	ti	drau	gą,	daug	leng	viau	bu	vo	
už	lip	ti	pri	lai	kant.	At	lie	kant	pra	ti	mus	be	spor	ti	nės	ava	ly	nės	(dėl	
sau	gu	mo),	iš	ki	lo	su	grin	dų	dan	ga	su	si	ju	si	pro	ble	ma,	nes	ki	li	mo	
nau	do	ti	ne	re	ko	men	duo	ja	ma.	Vai	kų	ko	jos	sly	do	ant	li	no	leu	mo,	
tad	rei	kė	jo	aky	lai	ste	bė	ti	ir	sek	ti,	kad	ne	įvyk	tų	ne	lai	mė.	Pro	ble
mą	iš	spren	dė	me	–	už	si	ė	mi	mams	nau	do	ja	me	šo	kių	ba	te	lius.

Tai	kant	šį	me	to	dą	rei	ka	lin	gi	sa	va	no	riai.	Jais	ga	li	tap	ti	vai
kai,	o	ge	riau	sia	–	tė	vai.	2008	m.	tu	rė	jau	ga	li	my	bę	pa	si	to	bu	lin	ti	
ir	įgi	jau	II	ly	gio	ser	ti	fi	ka	tą,	lei	džian	tį	ro	dy	ti	V.	Šer	born	la	vi	ni	mo	
ju	de	siu	me	to	dą.	Grį	žu	si	iš	sta	žuo	tės	Len	ki	jo	je,	me	to	dą	pri	sta
čiau	vai	kų	tė	ve	liams,	pa	kvie	čiau	juos	da	ly	vau	ti	už	si	ė	mi	muo	se.	
Tai	ir	man	bu	vo	nau	jas	iš	šū	kis.	Į	pir	mą	už	si	ė	mi	mą	at	ėjo	de	šimt	
sa	va	no	rių.	Vi	sa	tai	su	tei	kė	nau	jos	pa	tir	ties.	Vai	kams	vi	sa	da	ma
lo	nu	ju	dė	ti	ant	ma	mos	nu	ga	ros,	per	lįs	ti	jai	tarp	ko	jų,	pa	ri	den	ti	
su	au	gu	sį	žmo	gų	grin	di	mis.

Ten	ka	pri	pa	žin	ti,	 kad	šiuo	lai	ki	niai	 tė	vai	 la	bai	už	si	ė	mę,	
gru	pė	je	pa	si	tai	ko	ir	aso	cia	lių	šei	mų,	tad	ne	vi	sa	da	vai	kas	su	lau
kia	jų	dė	me	sio	ir	gla	mo	nių	tiek,	kiek	jam	to	rei	kia	ir	no	rė	tų	si.	O	
šio	me	to	do	tiks	las	ir	yra	kom	pen	suo	ti	anks	ty	vo	jo	je	vai	kys	tė	je	
ne	pa	tir	tus	my	la	vi	mus	ir	ge	ras	emo	ci	jas.	Juk	jei	vai	kas	pats	to	
ne	pa	ty	rė,	kaip	 jis	ga	lės	 tai	per	teik	ti	sa	vo	at	ža	loms.	Už	si	ė	mi
mai	 su	su	au	gu	siai	siais	or	ga	ni	zuo	ja	mi	pa	gal	 su	si	ta	ri	mą:	1–2	
kar	tus	per	mė	ne	sį,	 sa	va	no	rių	 skai	čius	nuo	lat	 kin	ta.	Me	to	do	

nau	da	pa	tik	ri	na	ma	kiek	vie	nų	pra	ty	bų	pa	bai	go	je	ap	klau	siant	
vi	sus	edu	ka	ci	nio	už	si	ė	mi	mo	da	ly	vius.	Kas	kart	vi	si	su	sė	da	me	
į	dvi	gu	bą	ra	tą	(ma	ma	/	tė	tis	ir	vai	kas	ant	ke	lių),	pa	dė	ko	ja	me	
vie	ni	ki	tiems	už	bu	vi	mą	kar	tu,	iš	sa	ko	me	sa	vo	nuo	mo	nę	ir	nu
ma	to	me	ki	to	su	si	ti	ki	mo	da	tą.

At	li	kus	ap	klau	sas	pa	aiš	kė	jo,	kad	ug	dy	ti	niai	lau	kia	už	si	ė
mi	mų,	per	juos	pa	ti	ria	daug	džiu	gių	emo	ci	jų,	vis	drą	siau	iš	sa	ko	
sa	vo	nuo	mo	nę,	 no	rus,	 pra	de	da	 skir	ti	 kai	rę	 ir	 de	ši	nę	pu	ses,	
su	ži	no	įvai	rių	kū	no	da	lių	pa	va	di	ni	mus.	Be	to,	ma	žy	liai	tam	pa	
em	pa	tiš	ki,	jiems	ge	riau	se	ka	si	su	si	tar	ti,	už	megz	ti	ar	ti	mes	nį	ry	šį	
su	su	au	gu	siais	žmo	nė	mis	ir	ben	dra	am	žiais.	Tė	vams	da	ly	va	vi
mas	veik	lo	je	lei	džia	ge	riau	pa	žin	ti	vai	ką,	auk	lė	to	ją,	jos	tai	ko	mus	
ug	dy	mo	me	to	dus	ir	bū	dus,	da	ly	vau	ti	gru	pės	gy	ve	ni	me,	už	megz	ti	
kon	tak	tą	su	ki	tais	tė	ve	liais.	Pe	da	go	gui	už	si	ė	mi	mai	su	da	ro	ga
li	my	bę	su	ar	tė	ti	su	gru	pės	tė	vais	ir	su	bur	ti	ben	dra	min	čių	ra	tą.

Apie	V.	Šer	born	la	vi	ni	mo	ju	de	siu	me	to	dą,	kaip	apie	vie	no	
iš	ne	tra	di	ci	nių	ug	dy	mo	me	to	dų	tai	ky	mo	ga	li	my	bes	iki	mo	kyk	li	nio	
ug	dy	mo	įstai	go	je,	pa	ren	giau	pra	ne	ši	mą.	Sa	vo	pa	tir	tį	ne	kar	tą	
pri	sta	čiau	įstai	gos,	ra	jo	no	ir	ša	lies	pe	da	go	gams	or	ga	ni	zuo	da
ma	at	vi	ras	 veik	las,	 skai	ty	da	ma	pra	ne	ši	mus	kon	fe	ren	ci	jo	se,	
me	to	di	nio	bū	re	lio	pa	si	ta	ri	muo	se.	Ma	no	nuo	mo	ne,	šio	me	to	do	
tei	kia	mos	ga	li	my	bės	–	sėk	mės	 jaus	mo	 iš	gy	ve	ni	mas,	po	zi	ty

vus	ben	dra	vi	mo	su	ki	tais	
vai	kais,	pe	da	go	gu,	tė	vais	
ska	ti	ni	mas,	 nuo	la	ti	nis	
nuo	mo	nių	iš	sa	ky	mas,	lū
kes	čių	su	de	ri	ni	mas	–	yra	
su	de	da	mo	ji	da	lis	iš	ori	nės	
ir	vi	di	nės	mo	ty	va	ci	jos,	bū
ti	nos	vai	kams	 ruo	šian	tis	
ei	ti	į	mo	kyk	lą.

ZitaPOVILIENĖ
Kretingalėsl.-d.
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Be	veik	vi	sus	pra	ėju	sius	me	tus	Vil	niaus	lop	še	liodar	že	lio	
„Bo	ru	žė	lė“	 ben	druo	me	nė	–	 vai	kai,	 tė	vai,	 pe	da	go	gai	 ir	 ad	mi
nist	ra	ci	ja	–	vyk	dė	pro	jek	tą	„Pa	svei	kin	kit	vie	ni	ki	tus“.	Iš	pra	džių	
ma	žie	ji	kar	tu	su	auk	lė	to	jo	mis	rin	ko	me	džia	gą	–	mu	zi	kos,	li	te
ra	tū	ros	kū	ri	nius	–	su	pa	si	svei	ki	ni	mais,	o	per	pa	va	sa	rio	šven	tę	
kiek	vie	na	gru	pė	pri	sta	tė	sa	vo	su	kur	tą	pa	si	svei	ki	ni	mą	(skan	duo
tę).	Mo	ky	to	jo	die	nos	pro	ga	su	reng	tas	kon	cer	tas	„Pa	svei	kin	kim	
auk	lė	to	ją“.	 Pe	da	go	gų	 ska	ti	na	mi	 do	mė	tis	 ki	to	mis	kal	bo	mis,	
su	pras	ti,	kad	pa	sau	lis	di	de	lis	ir	įvai	rus,	ma	žie	ji	kū	rė	vaiz	di	nes	
prie	mo	nes	su	ki	tų	ša	lių	vė	lia	vo	mis	ir	žo	džiu	„la	bas“	tos	ša	lies	
kal	ba,	pa	si	tel	kę	in	for	ma	ci	nes	tech	no	lo	gi	jas	klau	sė	si,	kaip	svei
ki	na	si	įvai	rių	pa	sau	lio	vals	ty	bių	gy	ven	to	jai.	Tė	vai	ir	se	ne	liai	mo	kė	
vai	kus	pa	si	svei	kin	ti	tar	miš	kai,	pa	sa	ko	jo	apie	Lie	tu	vos	re	gio	nų	
pa	pro	čius,	 tra	di	ci	jas,	 žai	di	mus.	Ruoš	da	mie	si	mu	zi	kos	die	nai	
ug	dy	ti	niai	kar	tu	su	tė	vais	ga	mi	no	mu	zi	kos	in	stru	men	tus	iš	ant
ri	nių	ža	lia	vų,	pa	vyz	džiui,	iš	stal	čiaus	pa	da	rė	tik	ro	viš	ką	pia	ni	ną	
su	kla	vi	šais.	Per	ak	ci	ją	„Pa	svei	kin	kim	gam	tą“	ma	žie	ji	ieš	ko	jo	
ry	šio	su	gam	ta,	ga	mi	no	gir	lian	das	iš	įvai	rių	gam	ti	nių	me	džia
gų	ir	jo	mis	puo	šė	dar	že	lio	kie	me	esan	čias	žai	di	mų	aikš	te	les.	
Pro	jek	tu	vai	kai	bu	vo	ra	gi	na	mi	pa	jus	ti	ben	dra	vi	mo	su	ar	ti	mais	
ar	dar	ne	pa	žįs	ta	mais	žmo	nė	mis	džiaugs	mą,	plės	ti	žo	dy	ną	mo
kan	tis	pa	si	svei	ki	ni	mo	fra	zių,	su	si	pa	žin	din	ti	su	Lie	tu	vos	re	gio	nų	
tar	mė	mis,	tra	di	ci	jo	mis.	Bu	vo	su	da	ry	tos	pa	lan	kios	są	ly	gos	ug	dy	ti	
ma	žy	lių	kū	ry	biš	ku	mą	ir	me	ni	nę	sa	vi	raiš	ką,	ben	dra	dar	biau	ti	su	
ki	to	mis	mies	to	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	įstai	gų	ben	druo	me	nė	mis.

Svei ki no Si dai no miS ir Šo kiaiS

Pro	jek	to	kul	mi	na	ci	ja	ta	po	mies	to	iki	mo	kyk	li	nio	ug	dy	mo	
įstai	gų	kon	cer	tas	„Pa	svei	kin	kit	vie	ni	ki	tus“,	skir	tas	Pa	sau	li	nei	
svei	ki	ni	mo	si	die	nai.	Ja	me	da	ly	va	vo	dvi	de	šim	ties	dar	že	lių	ug
dy	ti	niai	ir	pe	da	go	gai.	„Pla	na	vo	me,	kad	kon	cer	te	da	ly	vaus	pen
kio	li	ka	įstai	gų,	o	su	si	rin	ko	dvi	de	šimt.	Ma	nė	me,	kad	rei	kia	mą	

Pa svei kin ki me 
vie ni ki tus!

da	ly	vių	skai	čių	su	rink	si	me	per	sa	vai	tę,	o	jie	at	si	lie	pė	
per	pa	rą.	No	rin	čių	jų	da	ly	vau	ti	bu	vo	dau	giau,	tad	te	ko	
at	rink	ti	ko	lek	ty	vus“,	–	sa	kė	lop	še	liodar	že	lio	„Bo	ru	žė
lė“	di	rek	to	rė	An	ge	lė	Ku	čins	kie	nė.	Ją	pa	pil	dė	me	ni	nio	
ug	dy	mo	pe	da	go	gė	Jū	ra	tė	Mac	ke	vi	čie	nė,	pa	aiš	ki	nu	si,	
kad	dar	gau	ses	nis	bū	rys	da	ly	vių	ir	il	ga	kon	cer	to	truk	mė	
bū	tų	nu	var	gi	nu	si	ma	žuo	sius	at	li	kė	jus.	Tą	dien	Vil	niaus	
mo	ky	to	jų	na	muo	se	ne	ti	lo	šur	mu	lys:	 vai	kai	dai	na	vo,	
šo	ko,	gro	jo.	Ren	gi	nio	pra	džio	je	bu	vo	pa	ro	dy	ti	vaiz	do	
įra	šai	su	įvai	rių	pa	sau	lio	kam	pe	lių	gy	ven	to	jų	pa	si	svei
ki	ni	mais,	 vai	kai	mu	šė	sa	vo	pa	si	ga	min	tus	būg	ne	lius	
pri	tar	da	mi	Ma	ri	jo	no	Mi	ku	ta	vi	čiaus	dai	nai	„Pa	svei	kin	kit	
vie	ni	ki	tus“.	Vi	sus	pa	si	ro	dy	mus	vie	ni	jo	svei	ki	ni	mo	si	ir	
įvai	rių	tau	tų	kul	tū	rų	te	ma.	Kiek	vie	nas	dar	že	lis	 ją	at
sklei	dė	skir	tin	gai:	lop	še	liodar	že	lio	„Straz	de	lis“	vai	kai	
at	li	ko	dai	ne	lę	„Pa	svei	kin	kim“,	o	„Bo	ru	žė	lė“	–	„La	bas“,	
Vil	niaus	In	ter	na	tio	nal	Me	ri	dian	Scho	ol	auk	lė	ti	niai	dai
nuo	da	mi	 „La	bas,	Hel	lo!“	 svei	ki	no	si	 įvai	rio	mis	kal	bo
mis,	„Bi	ru	tės“	dar	že	lio	mer	gai	tės,	pa	si	puo	šu	sios	kaip	
fla	men	ko	šo	kė	jos,	su	me	no	va	do	ve	Ra	sa	Ved	ric	kie	ne	
šo	ko	is	pa	niš	ką	šo	kį,	„Ge	niu	kų	kal	vės“	vai	kai	ren	gi	niui	
pa	si	rin	ko	af	ri	kie	čių	pa	si	svei	ki	ni	mą	šo	kant,	„Žir	niu	ko“	
mer	gai	tės	žiū	ro	vams	do	va	no	jo	lie	tu	viš	ką	„Ke	pu	ri	nę“.

Ska Tin Ti ben dra vi mo kul Tū rĄ

Prieš	ir	po	ren	gi	nio	vi	si	no	rin	tys	ga	lė	jo	pa	ma	ty	ti	pla	ka	tus	
su	įam	žin	to	mis	pro	jek	to	aki	mir	ko	mis.	„Švie	ti	mo	nau	jie	noms“	
apie	pro	jek	tą	pa	pa	sa	ko	jo	lop	še	liodar	že	lio	„Bo	ru	žė	lė“	di	rek	to	rė	
A.	Ku	čins	kie	nė.	„No	rė	jo	si	at	kreip	ti	vai	kų	dė	me	sį	į	ša	lia	esan	tį	
žmo	gų	–	ne	svar	bu,	pa	žįs	ta	mas	 jis	ar	ne.	Vi	siems	 juk	 rei	kia	
ge	ro	 žo	džio.	Se	niau	kai	me	vi	si	 vie	ni	 su	ki	tais	 svei	kin	da	vo	si,	
o	da	bar...	Ben	dra	vi	mo	kul	tū	ros,	pa	gar	bos	žmo	gui,	 šyp	se	nos	
ne	re	tai	mums	pri	trūks	ta“,	–	kal	bė	jo	ji.	Tad	dar	že	lio	pe	da	go	gai	
nu	spren	dė,	kad	rei	kia	ben	druo	me	nę	(ne	tik	vai	kus,	bet	ir	jų	tė
vus,	iš	ku	rių	ma	žie	ji	ima	pa	vyz	dį)	ska	tin	ti	svei	kin	tis,	dau	giau,	
šil	čiau	ben	drau	ti,	ap	si	keis	ti	šyp	se	no	mis.

Me	ni	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gė	J.	Mac	ke	vi	čie	nė	pra	si	ta	rė,	kad	
or	ga	ni	za	to	riai	su	lau	kė	klau	si	mų	dėl	vaiz	do	įra	šų,	ro	dy	tų	ren
gi	nio	pra	džio	je.	„Tai	mū	sų	dar	že	lio	ben	druo	me	nės	ar	ti	mų	jų	ir	
drau	gų,	gy	ve	nan	čių	už	sie	ny	je,	nuo	pel	nas.	Iš	gir	do	me	svei	ki	ni	mų	
ne	tik	iš	Eu	ro	pos,	bet	ir	iš	Mek	si	kos,	Ma	lai	zi	jos,	In	do	ne	zi	jos“,	–	
pa	aiš	ki	no	pe	da	go	gė.

Pra	ėjus	ke	lioms	die	noms	po	 ren	gi	nio	 J.	Mac	ke	vi	čie	nė	
pro	jek	to	mu	zi	ki	nę	da	lį	pri	sta	tė	Klai	pė	do	je	vy	ku	sio	je	res	pub	li
ki	nė	je	iki	mo	kyk	li	nio	me	ni	nio	ug	dy	mo	pe	da	go	gų	kon	fe	ren	ci	jo	je.	
Ji	džiau	gė	si	sa	vo	ko	le	gių	dar	bu	–	dar	že	li	nu	kų	pa	si	ro	dy	mai	bu
vo	įdo	mūs,	sa	vi	ti.	O	pa	sak	A.	Ku	čins	kie	nės,	bū	tų	gra	žu	to	kius	
ren	gi	nius	 tęs	ti,	 ku	ris	 nors	 dar	že	lis	 ga	lė	tų	 su	reng	ti	 pa	na	šią	
šven	tę,	 skir	tą,	 pa	vyz	džiui,	 Tarp	tau	ti	nei	 vai	kų	gy	ni	mo	die	nai,	
pa	kvies	ti	ben	dra	dar	biau	ti	šia	me	ren	gi	ny	je	ne	da	ly	va	vu	sias	ug
dy	mo	įstai	gas.

Be	lie	ka	ti	kė	tis,	kad	ir	vai	kams,	ir	pe	da	go	gams	pro	jek	tas	
bu	vo	 sma	gus	bei	 nau	din	gas,	 kad	ma	žie	ji	 iš	mo	ko	džiu	gaus	
ben	dra	vi	mo	pa	mo	ką.

DovilėŠILEIkytĖ
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