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 Švietimo ir mokslo viceministras  
G. Kazakevičius: „Socialinės veiklos valandos  
yra puiki proga vaikams mokytis iš faktų auginti 
emocijas, vertybes. Kai mokiniai tyrinėja, kaip,  
pavyzdžiui, vienas ar kitas istorijos įvykis palietė 
kelis ar keliolika jo apylinkės gyventojų,  
formuojamas emocinis ryšys.“ 

8 p.

 Mokytoja S. Slavinskienė: „Manau, kad 
nėra naudingiausių ar reikalingiausių projektų.  
Kiekviename iš jų mokiniai atranda, sužino,  
išmoksta. Smagu stebėti, kaip jie tobulėja,  
tampa brandesnėmis, labiau motyvuotomis  
asmenybėmis.“ 

5 p.

Spalis –  
susikaupimo 
metas 

  UPC direktorius G. Vaidelis:  
„Lytiškumo programai įgyvendinti skirta parankinė 
medžiaga mokytojui buvo parengta pavasarį.  
Mūsų manymu, šiandien apie 70 proc. programos 
jau yra mokoma per įvairius dalykus. Kiek  
sudėtingiau yra su naujomis, subtiliomis temomis.“

10 p.
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Pe da go gė pa sa ko jo, kad pir mą kar tą M. Luk šie nę at ra do 
tre čia me kur se per di dak ti kos pa skai tas. „Mū sų ku ra to rius Kęs
tu tis Grin ke vi čius mė go rem tis šios pro fe so rės idė jo mis. Vė liau 
ban džiau at si skleis ti stu di juo da ma ir dirb da ma. Ret kar čiais vis 
pa skai ty da vau vie ną ar ki tą M. Luk šie nės min tį, man ypač pa
ti ko to me to jos lai ką pra len kęs po žiū ris į moks lą ir švie ti mą, 
as me ny bę. Pro fe so rės pa sau lė žiū ra va do vau juo si kaip kla sės 
va do vė. Man svar biau sia žmo giš ku mas, sie kiu, kad ma no kla
sė je be si mo kan tis mo ki nys drą siai at ei tų, klaus tų, iš sa ky tų sa vo 
min tis“, – pa sa ko jo A. Na vic kai tė. Pe da go gė pri pa žino, kad tai 
la bai sun ku. Ne vi si mo ki niai pa si ti ki, kai ku rie bi jo, bet tą bai mę 
kiek vie ną kar tą ir mo ky to ja, ir mo ki niai ban do iš gui ti. Į mo
kyk lą at ėjęs vai kas tu ri ži no ti, kad įvy kus ne lai mei ar ba iš ki lus 
pro ble mai ga lės pas vie ną ar ki tą mo ky to ją ras ti sau pa guo dą.

Apie pre mi ją pe da go gė pir mą kar tą iš gir do maž daug 
prieš 4 me tus. „Nie kas ne de le ga vo, aš pa ti ir gi ne si ry žau, o šiais 
moks lo me tais vi si jau ni gim na zi jos pe da go gai su lau kė me pa
siū ly mo pa teik ti kan di da tū ras. Mo kyk los me to di nių gru pių pir
mi nin kų po sė dy je bu vo nu spręs ta, kad gim na zi ja kaip kan di da tą 
siun čia ma ne. La bai sma gu, kad mo ky to jai gim na zi jo je ma to mi: 
ir jau ni, ir tu rin tys di de lį dar bo sta žą“, – kal bė jo mo ky to ja.

Pa klaus ta, ko kio mis M. Luk šie nės idė jo mis daž niau siai 
va do vau ja si, lau re a tė at sa kė, kad kar tais net ne su si mąs to, dir ba 
ke lio se sri ty se – at ro do, jog nu skam bė jus skam bu čiui at lie ka 
tie sio gi nį dar bą, dės to bio lo gi jos pa mo ką, bet kai įsi gi li na, su
pran ta, kad jai ne sve ti ma ir so cia li nė kryp tis, ir pi lie tiš ku mas, 
ir hu ma niz mas. Mo ky to ja ga li sa ve re a li zuo ti dau ge ly je da ly kų. 
„Mū sų gim na zi jo je vy rau ja la bai stip rus ben dra dar bia vi mas. Iš 
pra džių kai ku riems tai at ro do kaip kaž koks bau bas, pas kui 
su si gy ve ni ir gal vo ji, kad vi sai sma gu. Ne vi sa da pa vyks ta in teg
ruo tą pa mo ką pa da ry ti ide a lią, mes tur būt nie ka da ne ga lė si me 
pa sa ky ti, ku ri pa mo ka yra ide a li. Jei gu iš ei da mas mo ki nys pa dė
kos, va di na si, vis kas ge rai“, – sa vo min ti mis da li jo si pa šne ko vė.

Švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist ras Graž vy das Ka za ke vi čius 
api ben drin da mas ko mi si jos dar bą pa brė žė, kad jam ši die na 
bu vo vie nas di des nių iš šū kių. Ko mi si ja daug gin či jo si, kol iš 24 
kan di da tų iš rin ko vie nin te lį. „Va do va vo mės šiais ar gu men tais: 
drą si prak ti ka, vai ko, mo ky to jo ir tė vų au gi ni mas, sa vo jo „aš“ 

Už drą są 
su jung ti moks lą 
ir prak ti ką
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at ra di mas ir vai kų ska ti ni mas da ry ti tą pa tį, di de lė drą sa iš ei ti 
už mo kyk los sie nų, iš kar to ras ti bū dą, kaip pra smin giau siai 
iš nau do ti il ges nę moks lo me tų truk mę. Taip pat ver ti no me tai, 
kad ga nė ti nai drą siai su lie ja moks lą ir prak ti ką, at ne ša moks
lą į ben drą jį ug dy mą ir pra ti na vai kus prie ty ri mo, ska ti na ir 
pa lai ko tarp tau tiš ku mą, tel kia pro fe si nę ben druo me nę, ve da 
dis ku si jas“, – ko mi si jos spren di mą ar gu men ta vo vi ce mi nist ras.

Prieš įteik da ma pre mi ją, švie ti mo ir moks lo mi nist rė 
Jur gi ta Pet raus kie nė krei pė si į vi sus kan di da tus, anks tes nių 
me tų lau re a tus: „Drą sa, ku rios rei kia no rint tęs ti M. Luk šie nės 
iš sa ky tas min tis ir idė jas, pa si reiš kė tuo, kad jūs esa te čia.  
At ėję pa tys ar ki tų pa ly dė ti, pa re ko men duo ti, nes kaž kas ju mis 
pa si ti ki. Ti kiu, kad yra už ką. Šian dien švie ti mui ke lia mi di de li 
vi suo me nės, tė vų, mo kyk los va do vų, mo ki nių lū kes čiai. Jūs 
esa te tie žmo nės, ku rie kiek vie ną die ną ku ria san ty kį tarp jau no 
žmo gaus ir ži nių bei pa tir ties, ku ria švie ti mą.“

„Lin kiu, kad at ei ty je bū tų dau giau pre mi jų, gal būt pa va
din tų ne tik šios gar bin gos pe da go gės, bet ir jū sų, esan čių čia, 
var du“, – dė ko da ma už ap do va no ji mą kal bė jo A. Na vic kai tė. 
Pa sak jos, per tas ke le tą va lan dų, kai vy ko pre ten den tų dis ku
si ja, skam bė jo daug ver tin gų min čių, nes vi si šian dien su si rin kę 
pe da go gai yra Mei lės Luk šie nės mo ki niai.

2016 m. M. Luk šie nės pre mi jos lau re a tas An ta nas Ka
li naus kas, Aly taus Dzū ki jos pa grin di nės mo kyk los fi zi kos 
mo ky to jas, lin kė jo A. Navickaitei ne nu sto ti to bu lė ti, pri si im ti at
sa ko my bę, ku rią su tei kia ši pre mi ja, dė ko jo Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jai už gra žų M. Luk šie nės ide o lo gi jos įpras mi ni mą ir 
su si rin ku sie siems, ku rie tas idė jas sklei džia. „Mei lės Luk šie nės 
ide o lo gi ja tais sun kiais lai kais iš sky rė mus kaip sa vi tą švie ti
mo sis te mą tu rin čią vals ty bę, nors ofi cia liai jos dar ne bu vo. Ši 
pre mi ja įpa rei go ja skleis ti tas idė jas ne tik sa vo ra te, bet kuo 
ga li ma pla čiau“, – sa kė pe da go gas.

Mei lės Luk šie nės pre mi ja ne vy res niems nei 35 me tų pe
da go gams tei kia ma nuo 2010 m. Ja sie kia ma pa ska tin ti jau nus 
pe da go gus ak ty viai įsi trauk ti į švie ti mo plė to tės dar bus ir įpras
min ti M. Luk šie nės at mi ni mą. Ap do va no ji mas ski ria mas už ben
druo me niš ku mo, tau tiš ku mo, pi lie tiš ku mo, de mok ra tiš ku mo  
ir ki tų idė jų sklai dą bei įgy ven di ni mą.

DovilėŠILEIKYTĖ
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A. Navickaitė su ankstesnių metų premijos laureatais bei švietimo ir mokslo ministre
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Mokytojo darbo palūkanos
(Andriaus Poručio atminimui)

Apie tikrąjį pašaukimą pernai, vėlų rudens vakarą, kalbė
jomės su mokytoju Andriumi Poručiu (dabar jau amžinatilsį, ne
tikėtai jis mus paliko pavasarį). Po tėvų susirinkimo, apie devintą 
valandą, ėjome į automobilių stovėjimo aikštelę. Labai pavargę, 
vos kojas vilkome, o namuose dar laukė pasiruošimas pamo
koms... „Žinai, – sako jis, – dabar bendraudami su mokiniais 
gauname greitąsiaspalūkanas: mus myli, ateina, apsikabina, 
pasako ką gražaus. Bet nuostabiausias dalykas, kai po 20 metų 
„Delfi“ skaitai buvusio mokinio interviu, kur tas mokinys sako, 
kad jo gyvenimą pakeitė vienas trumpas pokalbis valgykloje 
su istorijos mokytoju. Tai kažkas nepakartojamo, „aukštosios 
gyvenimo akimirkos“, kaip rašė Vytautas Mačernis. Tokiomis 
gyvenimo akimirkomis dingsta viskas, kas slegia, išnyksta nuo
vargis. Tada supranti, kokia galia, kokia atsakomybė yra mūsų, 
mokytojų, rankose.“ Šiuos A. Poručio žodžius prisimenu iki šiol, 
ypač tada, kai būna be proto sunku. Išties A. Porutis pakeitė ne 
vieno mokinio, studento, bendradarbio gyvenimą, kartu ir man 
įsirėžė į atmintį kaip tas Žmogus ir Mokytojas, kuriam nė per 
nago juodimą nereikia ginti savo vardo – jo šviesoje ir kiti ima 
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Apiedarbąmokyklojemūsųdienomis
sklandodaugįvairiųgandų–nepatrauklu,
mažasatlyginimas,oprestižasjausavaime
nuvertinamas–mokytojasnevanebe
autoritetas.Trejusmetusmokyklojedirbanti
VilniausGediminotechnikosuniversiteto
inžinerijoslicėjauslietuviųkalbosir
literatūrosmokytojaAlesia Paškevičienė 
sutuonesutinka:„Keista,kaižmonėsšitiek
reikalaujaišmokytojų,betpatysnenori
eitiįmokyklądirbti,padėti,dalytissavo
gerąjapatirtimi,investuotilaikoirjėgųį
savovalstybėsateitį.Užuotklausę,kąman
davėšišalis,turėtumeklausti,kąašjai
daviau.Oatiduotireikiavisąsave–tokia
yrapašaukimokaina.Mokytojasšiais
laikaissavaimeautoritetogalbūtneturi–
pagarbąirmeilęturiužsitarnautipats,bet 
tam, kuris užsitarnauja, nebereikia ginti 
savo prestižo, jo Mokytojo vardo niekam 
nepavyks sumenkinti.“

Man svarbu ugdyti dorą, 
atsakingą ir laimingą žmogų

spindėti. Aš pati esu jauna mokytoja ir vis dar gaunu greitąsias
palūkanas, mokiniai manimi džiaugiasi, bet jeigu kada nors 
gyvenime sulauksiu to paties, ko sulaukė mokytojas A. Porutis, 
tai mano, mokytojos, tikslas bus pasiektas.

kelias į Mokyklą

Į mokyklą atėjau prieš trejetą metų. Mokytojui tai labai 
mažai, bet per tą laiką daug patyriau, jaučiu, kad patirsiu dar dau
giau... Momentais baisoka, kyla jaudulys, momentais savotiškai  
įdomu, nes darbas mokykloje – nesibaigianti iššūkių lavina.

Baigusi lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete 
(VU), dirbau redakcijose, bet man tai neteikė džiaugsmo. Taip, 
tai buvo geras, kvalifikuotas darbas, nuostabūs kolegos, bet, 
kiek dabar prisimenu, skirtas ne man, nuobodus. Vienu metu 
pradėjau mąstyti apie tai, ko siekiu gyvenime, ir galvoje ėmė 
suktis sena, dar vaikystėje prislopinta svajonė – darbas mo
kykloje. Atrodė, kad privalau grąžinti tai, ką avansu gavau iš 
tų, kurie šitiek širdies įdėjo mane ugdydami. Niekam apie tai 
neprasitariau, tik po pusmečio pasisakiau vyrui. Praėjo metai. 
Nesilioviau apie tai galvojusi, tarsi gėdijausi šios minties. Tik 
vėliau suvokiau vieną dalyką: jeigu metus manęs neapleidžia 
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ši mintis, labai gailėsiuosi, jeigu niekada nepabandysiu. Išdrįsau 
ir vėl pradėjau profesines studijas VU, kur metus ruošiausi 
mokytojo praktikai.

Atėjau į mokyklą, nes labai norėjau, net apie atlygį tuo 
metu negalvojau... Bet ir abejojau, nebuvau tikra, kad pasiseks. 
Dabar kuo toliau, tuo labiau abejonės blanksta. Iš pradžių man 
labai pasisekė, nes gavau nuostabią mentorę, kuri paruošė be
veik „šiltnamio“ sąlygas – galėjau nesivaržydama save išbandyti. 
Aišku, buvo sunku, nes reikėjo apginti save kaip asmenį, 
kaip specialistę, įsitvirtinti, sugalvoti savo „vaidmenį“. Tik 
beveik po metų savarankiško darbo supratau, koks tas įvaizdis 
turi būti. Labai paprastas: turiu būti tokia, kokia esu gyvenime. 
Kuo natūraliau pradėjau vesti pamokas, kuo daugiau savęs 
įdėdavau, tuo geriau mokiniai mane matydavo ir atrasdavome 
artimesnį ryšį.

svarbiaUsia – žMogiški santykiai

Mokiniams sakau, kad aš esu dabartis, o jie – ateitis, nes 
taip iš tikrųjų yra. Jaučiu dėl to didelę atsakomybę ir didžiuojuosi, 
kad turiu galimybę pagal savo supratimą, pagal savo sąžinę kurti 
šalies ateitį. Šiuolaikiniai vaikai, tiesa, yra kitokie negu prieš 10, 
20 ar 50 metų – drąsioji „Z“ karta, su kuria neva niekas nebegali 
susišnekėti. Nesutikčiau su tuo. Dabartiniams vaikams, kaip ir 
bet kurio laikotarpio vaikams, reikia pačių paprasčiausių žmo
giškų dalykų – jie nori būti suprasti, išklausyti, trokšta dėmesio, 
teisybės, draugiškumo, šilumos. Ypač iš tų, į kuriuos lygiuojasi.

Labai džiaugiuosi savo mokiniais. Nieko nėra puikiau, kai 
eini gatve, su tavimi pasisveikina, užkalbina buvę ugdytiniai. Po 
pirmų darbo metų vienas mokinys parašė: „Ačiū, kad nenusto
jote tikėti, kad padėjote net tada, kai pats nesugebėjau su savimi 
susitvarkyti.“ Labai tikiuosi, kad ir dabar jam viskas gerai, o tuo 

in teg ra ci ja – tai ga li my bė 
pra tur tin ti ug dy mo pro ce są

Švietimomainųparamosfondaskasmet
kviečiašvietimoįstaigas,dalyvaujančias
programoje„eTwinning“,teiktiparaiškas
gautiNacionalinįkokybėsženklelį,
kartudalyvaujantir„GeriausiosLietuvos
„eTwinning“mokyklos“konkurse.Šiemet
„GeriausiaLietuvos„eTwinning“mokykla“
tapoKėdainiųJosvainiųgimnazija–aktyvi
„eTwinning“projektųdalyvė.Kalbiname
anglųkalbosmokytojąSnie ža ną 
Sla vins kie nę,kuriyrašiosįstaigos
„eTwinning“projektųkoordinatorė.

metu tereikėjo, jog jį tiesiog kažkas ištvertų. Mokytojas niekada 
neturi prarasti savitvardos, nepaisydamas to, kas vyksta. Tai 
pareiga. Galbūt ir įgimtas talentas.

Pasitikėjimas – bet kokios meilės komponentas... Kai 
kalbame apie mokytojo įvaizdį ir autoritetą, pasitikėjimas labai 
svarbus. Ne kiekvienas mokytojas turi švytėti kaip žvaigždė, 
daug svarbiau būti žmogumi, su kuriuo gera kad ir arbatos 
išgerti, padiskutuoti, pasidalyti savo mintimis. Mus palaiko 
ne vien dalykas, pamoka ar valdiški santykiai, bet ryšys tarp 
žmonių. Kitus darbus dirbdamas gal ir nesusikurtum tokio ryšio, 
bet mokykla – kitokia erdvė. Ugdymas vyksta per santykį tarp 
mokytojo ir mokinio. Čia yra viso švietimo epicentras.

tobUlėti ir nebijoti keistis

Mokytojui ilgesnės atostogos gyvybiškai reikalingos, kad 
galėtų „nuleisti“ kraujo ir „prisipilti“ šviežio, bet jau rugpjūčio 
pradžioje imu nuobodžiauti, mąstyti, ką pakeisiu, ką darysiu 
kitaip mokykloje. Per mokinių atostogas dažnai išvažiuoju į 
mokymus, konferencijas, nes manau, kad dar daug pati galiu 
ir turiu išmokti. Ugdymas yra procesas, nuolatos besikeičiantis. 
Neišeina visą laiką dirbti pagal tą patį modelį, nes reikia paša
linti trūkumus ir kurti ką nors naujo. Taip pat stengiuosi paisyti 
mokinių nuomonės. Metų pabaigoje mokiniai parašė: „Daugoka 
namų darbų...“ Gerai, sumažinsime, bet aktyviau dirbsime kla
sėje. Patiko rašybos galvosūkiai, kryžiažodžiai? Gerai, jų šiemet 
bus daugiau. Šį rugsėjį į mokyklą ėjau be didesnio jaudulio. Tikrai 
nudžiugau pamačiusi, kokie mano mokiniai paaugę, gražūs, 
džiaugiuosi, kad jie nepamiršo, ko pernai išmoko... Kad ir kokį 
kelią vėliau pasirinktų (tai priklausys tik nuo jų pačių), man 
svarbu išugdyti dorą, atsakingą, užjaučiantį ir laimingą žmogų. 
Tik kai pats esi laimingas, laimę gali suteikti ir kitiems.

Kaip ta po te „Ge riau sia „eT win ning“ mo kyk la 2017“?
Ma no vyk dy tus tarp tau ti nius „eT win ning“ pro jek tus ver

ti no ir Na cio na li nius ko ky bės žen kle lius su tei kė Na cio na li nė 
pa ra mos tar ny ba, nes pro jek tai ati ti ko vi sus ke lia mus rei ka la
vi mus. Tai ofi cia lus pri pa ži ni mas, kad ma no vyk dy tų pro jek tų  
veik la pa sie kė na cio na li nį ir Eu ro pos Są jun gos ko ky bės stan
dar tą.

Gim na zi ja jau an trą kar tą pri pa žin ta „Ge riau sia Lie tu vos 
„eT win ning“ mo kyk la“. Pir mą kar tą to kį pri pa ži ni mą pel nė me 
2015 m. Esu šiuo lai kiš ka mo ky to ja, mėgs tan ti ino va ci jas, ne bi
jan ti eks pe ri men tuo ti. Ma ne vi sa da do mi no įvai rūs pro jek tai, ne 
iš im tis bu vo ir „eT win ning“. Šiuo se pro jek tuo se da ly vau ju nuo 
2015 m. Vyk dy ti pro jek tai yra pel nę Na cio na li nius ir Eu ro pos 
ko ky bės žen kle lius.
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Kas la biau siai pa tin ka mo ki niams 
da ly vau jant pro jek tuo se – ku rie pro
jek tai, ko kie už si ė mi mai juos įtrau kia 
la biau siai? Ir ko kie, Jū sų, kaip pe da
go gės, nuo mo ne, yra nau din giau si, 
rei ka lin giau si?

Mo ki niai įsi trau kia leng vai ir en tu
zias tin gai. La biau siai jiems pa tin ka da
ly vau ti pro jek tuo se, ku riuo se ga li pa tir ti 
sėk mę, jaus tis pil na ver čiais ko man dos 
na riais, pa si ti kė ti ir pa dė ti vie ni ki tiems. 
Ma nau, kad nė ra nau din giau sių ar rei
ka lin giau sių pro jek tų. Kiek vie na me iš 
jų mo ki niai at ran da, su ži no, iš moks ta. 
Sma gu ste bė ti, kaip jie to bu lė ja, tam pa 
bran des nė mis, la biau mo ty vuo to mis 
as me ny bė mis. Kar tu su jais au gu ir 
aš pa ti.

Pa pa sa ko ki te apie vyk dy tas veik las ir pa si rink tus kū ry bi
nius me to dus.

Mo ki niai at lie ka be ga lę įvai rių veik lų. Pa vyz džiui, pro jek tas 
„H.E.A.R.T (Ho me less, Ex clu ded Ani mals Res cue Te am) & A He
art For Na tu re“, ku ria me da ly va vo Tur ki jos, Lie tu vos, Al ba ni jos, 
Uk rai nos ir Ser bi jos ko man dos. Da ly vau da mi veik lo se, mo ki niai 
pri sta tė sa vo au gin ti nius, rin ko ir su si ste mi no in for ma ci ją apie 
keis čiau sias ka čių ir šu nų veis les, įdo miau sius fak tus apie juos. 
Lan kė si gy vū nų prie glau do je ir ve žė jos gyventojams mais to. 
Dirb da mi gru pė mis, dis ku ta vo, ko dėl žmo nės at si sa ko sa vo au
gin ti nių. Do mė jo si, ko kios yra gy vū nų tei sės, ir apie tai pa ga mi no 
kny gų skir tu kus. Švęs da mi Že mės die ną, kū rė pri sta ty mą apie 
pa grin di nius mū sų pla ne tos pa vo jus ir ieš ko jo spren di mų. Mū sų 
ko man dos su kur tas lo go ti pas ta po nu ga lė to ju. Taip pat ma no 
ko man da su kū rė pra džią is to ri jai „HE ART“ apie šu nį Spai ką. 
Pro jek to ak cen tas – pa so din tas „eT win ning“ me dis.

Or ga ni zuo da ma pro jek ti nę veik lą, ne ga liu vi siems tai ky ti 
tų pa čių kū ry bi nių me to dų. Mėgs tu dis ku si jas, min čių lie tų – tai 
ska ti na mąs ty ti gi liau, su pras ti. Sten giuo si mo ki nius įkvėp ti. 
Svar biau sia jais ti kė ti ir ne slo pin ti sa vo kri ti ka.

Kaip vy ko in teg ra ci ja tarp da ly kų, ko kius nau jus ele men tus 
įtrau kė te or ga ni zuodami ug dy mo pro ce są?

In teg ra ci ja vy ko ke liais lyg me ni mis – tarp at ski rų ša lių 
mo kyk lų, pa čio je mo kyk lo je ir tarp mo ko mų jų da ly kų. Įtrauk ti 
nau ji ele men tai, tie sio giai in teg ruo jant už sie nio kal bą, in for ma
ti ką ir dau ge lį ki tų ug dy mo tu ri nio da ly kų (is to ri ją, ge og ra fi ją, 
pi lie tiš ku mo pa grin dus ir kt.), ku rie at vė rė di džiu lę erd vę kū ry
bai ir sa vi mo nei. Aš bu vau tik pro ce so or ga ni za to rė, pa dė jė ja 
ir ska tin to ja.

Mo ki niai tu rė jo pui kias ga li my bes su si pa žin ti su ki tų ša lių 
kul tū ro mis, vy ko kul tū ros reiš ki nių mai nai. Bu vo ug do ma to
le ran ci ja ir part ne rys tė, ska ti na ma vi di nė mo ty va ci ja mo ky tis. 
Mo ki niai iš mo ko tiks lin gai pa nau do ti in for ma ci nes ko mu ni ka
ci nes tech no lo gi jas, įgi jo in for ma ci nio ir kul tū ri nio raš tin gu mo 
įgūdžių, at ra do ir iš ban dė dar ne ži no mas in for ma ci nių tech no
lo gi jų pro gra mas ir prie mo nes. Taip pat mo kė si iš ben dra am žių.  

To kia tie sio gi nė pa žin tis su Eu ro pos ša lių ben dra am žiais pra
plė tė mo ki nių aki ra tį.

In teg ra ci ja – tai ga li my bė at nau jin ti ir pra tur tin ti ug dy
mo tu ri nį, ska tin ti mo ki nius do mė tis ne tik vie nu mo ko muo ju 
da ly ku, bet ug dy mo si vi su ma. In teg ra ci ja pa de da ug dy tis vi sas 
da ly ki nes kom pe ten ci jas. „eT win ning“ pro gra ma – tai vie na iš 
ga li my bių.

Jū sų mo kyk lo je yra KTU kla sė. Pa pa sa ko ki te apie tai.
Nuo 2015 m. rug sė jo 1osios Jos vai nių gim na zi ja ir Kau no 

tech no lo gi jų uni ver si te tas (KTU) pa si ra šė ben dra dar bia vi mo su
tar tį, ku ria abi įstai gos įsi pa rei go jo ska tin ti mo ki nių do mė ji mą si 
gam tos moks lų tai ky mo ga li my bė mis. Šių mo ky mo įstai gų 
tiks las – siek ti su pa žin din ti mo ki nius su šiuo lai ki niais gam tos 
ir tech ni kos moks lų iš ra di mais, ino va ci jų tai ky mu. KTU kla sės 
ku ra to rius yra in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jas An drius 
Pa ške vi čius.

KTU kla sės veik lo je da ly vau ja 18 de vin tų ir aš tun tų kla
sių mo ki nių. Ben dra dar biau da mi su KTU mo ki niai da ly vau ja 
aukš tų jų Lie tu vos mo kyk lų ren gia ma me moks lo fes ti va ly je 
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„Erd vė lai vis Že mė“, lan ko si KTU mu zie ju je ir la bo ra to ri jo se. 
Da ly vau ja var žy bo se, kon fe ren ci jo se, kon kur suo se, olim pia do
se, KTU moks li nin kų pa skai to se, įdo miuo se eks pe ri men tuo se, 
at lie ka la bo ra to ri nius dar bus, ty ri mus.

Pa žin tis su nau ją au to ma ti za vi mo erą pra de dan čiais no
va to riš kais, iš skir ti nio funk cio na lu mo ro bo tais „Nao“ ir „YuMi“ 
lei džia mo ki niams su pras ti ro bo tų ir ro bo ti zuo tų sis te mų, pa de
dan čių at lik ti mo no to niš kus veiks mus, pa nau do ji mo ga li my bes. 
Tai dvi ran kiai ro bo tai, ga lin tys kar tu su žmo gu mi dirb ti tuos 
pa čius dar bus. Da ly vau da mi veik lo je mo ki niai tu rė jo ga li my bę 
ste bė ti žmo gaus ir ro bo to lenk ty nes, pa ly gin ti dar bų spar tą. Taip 
pat bu vo dis ku tuo ja ma, ar ro bo tas ga li bū ti žmo gaus drau gas, 
ar jį ga li ma val dy ti bal su ir iš mo ky ti at lik ti veiks mus.

Mo ki nių pa žin tis su „Iš ma nio sio mis au sy tė mis“ įro dė, kad 
šiuo lai ki niai iš ma nūs prie tai sai re a guo ja į sme ge nų ban gas. Jas 
už si dė jus ga li ma ste bė ti: žmo gus dė me sin gas, su si kau pęs ar 
pa var gęs. Mo ki niui už si dė jus šias au sy tes ir įdė miai klau san tis 
lek to riaus, au sy tės bū na sta čios – tai pa ro do, kad mo ki nys yra 
su si kon cen tra vęs ir in for ma ci ja jį pa sie kia, pra dė jus nuo bo
džiau ti, „Iš ma nio sios au sy tės“ nu links ta že myn, taip pa ro dy da
mos, kad ta po ne įdo mu.

Ap si lan ky mas is to ri nė je prof. Ka zi mie ro Va si liaus ko me
džia gų at spa ru mo la bo ra to ri jo je taip pat įro dė, kad net pa čio je 
pir mo jo je ne pri klau so mos Lie tu vos la bo ra to ri jo je esan tys to 
laik me čio prie tai sai ga li bū ti pri jung ti prie šiuo lai ki nių IT prie
tai sų.

Da ly va vi mas prak ti nia me už si ė mi me „Tapk Volst ry to 
vil ku“ „Blo om berg“ fi nan sų rin kų la bo ra to ri jo je KTU, tu rin čio je 
pri ei gą prie in for ma ci nės plat for mos „Blo om berg Pro fes sio nal“, 
ku rią nau do ja dau giau nei 320 tūkst. ver slo ly de rių ir fi nan sų 
pro fe sio na lų vi sa me pa sau ly je, lei do esa muo ju lai ku ste bė ti 
pa sau li nį fi nan sų rin kų po ky tį. Taip pat ši la bo ra to ri ja lai ko ma 
ge riau siu pa sau ly je fi nan sų ir ver slo ins ti tu ci joms su kur tu 
pro duk tu, o KTU ta po pir muo ju uni ver si te tu Bal ti jos ša ly se ir 
Len ki jo je, tu rin čiu to kią la bo ra to ri ją. La bo ra to ri jo je ri kiuo ja si 
ke lias de šimt „Blo om berg“ ter mi na lų, ku rie duo me nis apie fi nan
sų rin kas tei kia kiau rą pa rą. Nuo lat at si nau ji nan ti in for ma ci ja 
pa tei kia ma ir per pro jek to rius, sie nas puo šia pa sau lio fi nan sų 
sos ti nių lai ką ro dan tys laik ro džiai.

Net 52 me tus Jū sų ug dy mo įstai ga drau gau ja su Lat vi jos 
Bė nės ir Es ti jos Kad ri nos vi du ri nė mis mo kyk lo mis. Ko iš jų 
mo ko tės, ko kie da ly kai Lat vi jos ir Es ti jos švie ti mo sis te mo je 
la biau siai krin ta į akį lie tu vių pe da go gams?

Tarp tau ti nis pro jek tas tarp tri jų Bal ti jos ša lių pa de da 
ge riau pa žin ti ar ti miau sių kai my nių is to ri ją ir iš si kel ti nau jus 
iš šū kius. Mums, pe da go gams, la biau siai į akis krin ta tai, kad 
Es ti jo je mėgs ta ma il gai ir kruopš čiai, ap gal vo tai vis ką su pla nuo
ti, ap svars ty ti. Kar tą su pla na vus nebe si blaš ko ma ir nuo sek liai 
lai ko ma si pla no. 2010ai siais Es ti ja pa tvir ti no nau jas pa grin di nio 
ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas, ku rios bu vo lo giš kas prieš tai 
bu vu sios pro gra mos tę si nys, ki ta ver tus, pa tiks lin tos ben dro sios 
kom pe ten ci jos, į ug dy mo pro gra mas in teg ruo ti skir tin gi da ly kai. 
Tai gi, Es ti ja įgy ven di na nau ją ją na cio na li nę ug dy mo pro gra mą.

Es ti jos švie ti mo sis te ma pa rem ta ly gy bės ir vi sa pu siš
ku mo prin ci pais. Ne vyk do ma jo kia mo ki nių at ran ka pa gal 
aka de mi nius ge bė ji mus ar re zul ta tus. Mo kyk los pri va lo su kur ti 

ge riau sią mo ky mo si ap lin ką kiek vie nam ug dy ti niui, ne pai sy
da mos jo na mų ap lin kos ar šei mos pa ja mų. Daug dė me sio 
ski ria ma spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems mo ki niams. 
Bent kar tą per moks lo me tus su kiek vie nu ug dy ti niu su si tin ka
ma ap tar ti re zul ta tų, in di vi du a lios pa žan gos. Sie kiant už tik rin ti 
vi siems vie no dą švie ti mo pri ei na mu mą, nuo 2006 m. mo kyk lo se 
pie tūs ir vi sa mo ko mo ji me džia ga mo ki niams nie ko ne kai nuo ja. 
Ži no ma, vi sa tai mus, pe da go gus, ste bi na ir džiu gi na, tuo ste
bi si ir mū sų ug dy ti niai, nes jie ir gi da ly vau ja pa mo ko se, do mi si 
mo ki nių sa vi val da, ly de rys te.

Lat vi jos švie ti mo sis te mo je daug dė me sio ski ria ma ne
for ma lia jam švie ti mui, ku ris skir tas in di vi du a liems me ni niams 
ge bė ji mams ug dy ti. Vie tos val džios biu dže te tam yra kul tū ros 
ir jau ni mo rė mi mo fon dai. Mo ko mie ji ka bi ne tai ap rū pin ti vi so
mis mo ky mo prie mo nė mis, tur tin ga spor to ba zė, dau ge lį idė jų 
pa lai ko ir re mia ver slas.

Kuo dar Jū sų gim na zi ja iš si ski ria iš ki tų Kė dai nių mies to ir 
ra jo no mo kyk lų?

2016–2017 m. m. KTU prof. ha bil. dr. Ge di mi nas Mer kys ir 
dr. Dai va Bu be lie nė Kė dai nių ra jo no sa vi val dy bės gim na zi jo se 
at li ko ty ri mą „Sau gios mo kyk los prin ci pų įtvir ti ni mas, pa rem tas 
mo kyk los kul tū ros ir ap lin kos ste bė se na“. Tarp 6 tir tų Kė dai nių 
ra jo no sa vi val dy bės mo kyk lų Jos vai nių gim na zi ja pa gal sa vo 
ge bė ji mą už tik rin ti vai ko ir mo kyk los sau gu mą aki vaiz džiai 
pir mau ja.

Mū sų gim na zi ja jau 15 me tų moks lo me tus pra de da vis 
ki tu sim bo liu ir mo ty vuo jan čiu šū kiu, o moks lo me tų pa bai go je 
ori gi na lio mis me tų sim bo lio sta tu lė lė mis ap do va no ja mi mo
kyk lą gar si nę mo ki niai ir jų mo ky to jai. Gim na zi ja tu ri var di nę 
bu vu sio di rek to riaus ir ma te ma ti kos mo ky to jo pre mi ją, ku ri 
įtei kia ma ge riau siam me tų ma te ma ti kui. Įreng tas ir bu vu sio 
il ga me čio di rek to riaus Vy tau to Ra kic ko var do ma te ma ti kos ka
bi ne tas. Gim na zi jo je dir ba ge riau sia Lie tu vo je 2016–2017 m. m. 
kū no kul tū ros mo ky to ja eks per tė Gi ta na Jur ge le vi čie nė, ku rios 
va do vau ja mi spor ti nin kai gar si na mo kyk lą šalyje.

Jau tre čius me tus mo kyk lo je per per trau kas ne bu di nei 
mo ki niai, nei mo ky to jai: tvar ka rū pi na si vi si ir vi sa da. Kiek vie
nų me tų ko vo 19 d. mi ni mos Juo za pi nės – dar bi nin ko glo bė jo 
die na, per ku rią dė ko ja ma gim na zi jos pa gal bi niam per so na lui: 
va ly to joms, dar bi nin kams, vi rė joms, sar gams ir t. t. Mo ki nių 
ta ry ba tą die ną tvar ko gim na zi ją, ren gia kon cer tą ir pa dė kas.

Dau giau kaip 10 me tų bir že lio mė ne sį or ga ni zuo ja mos 
pro jek ti nės sa vai tės, per ku rias mo ki niai ruo šia in teg ruo tus 
pro jek tus, juos pri sta to gim na zi jos ben druo me nei, o moks lo 
me tus bai gia me tra di ci ne „Po ezi jos va sa rė le“ mokyklos kie me. 
Šven tė je kon cer tuo ja ne tik Lie tu vo je gar sus gim na zi jos fol klo ro 
an sam blis „Auš ta ras“.

Ko kią mo kyk lą sva jo ja te ma ty ti at ei ty je?
Ma no sva jo nių mo kyk la – pra smės, at ra di mų ir mo ky

mo si sėk mės sie kian ti, ben druo me nių su si ta ri mais sa vo veik lą 
grin džian ti ug dy mo įstai ga. O jei trum pai – sėk min gi mo ki niai 
ir sėk min gi mo ky to jai.

Dė ko ju už po kal bį.
DovilėŠILEIKYTĖ
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Švie ti mo sri ty je kar tu su Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
(ŠMM) dir ba ir Kraš to ap sau gos, So cia li nės ap sau gos ir dar bo, 
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos. Vi soms joms ben dra dar biau
jant svar biau sia ras ti ge riau sius spren di mus ir vi sus rei ka
lin gus vei kian čius as me nis – tai ŠMM, sa vi val dy bė, mo kyk la, 
jos va do vas, mo ky to jas ir šei ma. Ne pa mirš ti ne tik pa si da ly ti 
at sa ko my bes, bet ir vi są lai ką jas per svars ty ti.

švie ti Mo vi zi ja

Ky la klau si mas, ar tu ri me švie ti mo, vals ty bės vi zi ją? 
Tu ri me vals ty bės pa žan gos stra te gi ją „Lie tu va 2030“, Vals ty
bi nę švie ti mo 2013–2022 m. stra te gi ją ir stra te gi ją „Eu ro pa 
2020“ – nau do ki mės tuo. Jei pa si rink si me, pa vyz džiui, vals
ty bi nės pa žan gos stra te gi jos at vi ru mo ver ty bę, ar ji iš tik rų jų 
iš lai ko ma pa mo ko je, mo kyk lo je? Ar lai ko ma si dia lo giš ku mo, 
ben dra dar biau ja ma, ska ti na mos ir svars to mos įvai rios nuo mo
nės? Ki tas as pek tas – tai, kas vyks ta mo kyk lo je, pri va lo tu rė ti 
pras mę. Pa klaus ki me sa vęs, ar ug dy mo įstai go se nė ra ru ti nos, 
ku ri ne bė ra pra smin ga? Mo kyk la yra ben druo me nių (ma žiau siai 
tri jų) su si ti ki mo vie ta – jos tu ri mo kė ti nuo lat tar tis ir su si tar ti. 
Tik ar mo ka me pa tys gy ven ti ir ar mo ko me vai kus gy ven ti, kai 
at si ran da ne su ta ri mų?

Ug dy Mas

Ug dy mo tu ri nys api
brė žia ne tik tai, ko mo ko ma, 
bet ir kaip mo ko ma, ko kiu 
bū du ver ti na ma. Vai kai ir jų 
pa tir tis taip pat yra tu ri nio 
da lis. Ug dy mo tu ri nys yra ne 
tik na cio na li nis, bet ir re gio no, 
mo kyk los, kla sės ir tas, ku rį 

„Kaipkiekybėvirstakokybe.Viskas
priklausonuomokytojo?“–tokįpranešimą
konferencijoje„Švietimobūklė:prielaidos
ugdymokokybeigerinti“skaitėšvietimo
irmoksloviceministrasGraž vy das 
Ka za ke vi čius.Kviečiameskaitytojus
susipažintisusvarbiausiomis
išsakytomismintimis.

ben dra dar bia vi mo sche ma  
tu rė tų bū ti abi pu sė: mi nis te ri ja-
sa vi val dy bė-mo kyk la

iš si ne ša mo ki nys. Kiek abi tu rien tai, iš ei da mi iš mo kyk los, pa
lik da mi gim tą jį mies tą, ži no apie sa vo re gio ną? Apie ug dy mo 
tu ri nį kal ba me iš dvie jų per spek ty vų – tai ar ti mo ji (šie moks lo 
me tai) ir to li mo ji. Ma no nuo mo ne, ug dy mo tu ri nys nė ra tik 
prieš ke le rius me tus pa tvir tin ta pro gra ma, ku ri ne si kei čia iki 
tol, kol pra de da ma kur ti nau jo ji. Jis nuo lat kin ta, yra ku ria mas 
mū sų pa čių – per pro ce są, jo or ga ni za vi mą, ge rą sias prak ti kas, 
ini cia ty vas, pro jek tus, at si ran da nau jų te mų, re gio no as pek tas. 
To li ma jai per spek ty vai rei kės mū sų vi sų su si tel ki mo – ŠMM ir 
pa val džių įstai gų spe cia lis tų, pe da go gus ren gian čių uni ver si te
tų moks li nin kų, įvai rių aso ci juo tų ir in te re sų gru pių. Vi si kar tu 
tu ri me per mąs ty ti kai tos kryp tis, at nau ji ni mo mo de lius, prin
ci pus – pa grin dą, ku ris leis tų kur ti da ly kų, da ly kų gru pių tu ri nį 
ir per mąs ty ti XXI a. es mi nius ge bė ji mus, ka te go ri jas – ko kios 
jos yra ir kaip jas re a li zuo ti.

Apie pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben druo sius ug dy mo pla nus ŠMM Pa grin di nio ir vi du ri nio ug
dy mo sky riaus ve dė jos pa va duo to ja Aud ro nė Šu mi nie nė yra 
pa sa kiu si: „Pla nas – tik do ku men tas, jis ne vei kia, kol prie jo 
ne pri si lie čia žmo gus.“ Mo kyk lų va do vy bės ir pe da go gų už duo
tis – pra kal bin ti pla ną sa vaip: su si tar ti, nu spręs ti, kaip tai ky ti 
pa siū ly tą ben drą ją tai syk lę, nor mą ar straips nį. Pa vyz džiui, 
so cia li nės ar kul tū ri nės veik los lai kas yra tik re sur sas. Vis kas 
pri klau so nuo to, kaip jį iš nau do si me. Pir miau sia tu rė tu me 
ap si spręs ti, ką no ri me per tas die nas pa siek ti, kaip pa pil dy ti 
na cio na li nį ar re gio no tu ri nį. Ta da at ra si me ir for mą. Tar ki me, 
tai ge ra pro ga pa žin ti sa vo kraš tą. Kas met at si ran da 10 pa pil
do mų mo ky mo si die nų, tai gi per ma žiau siai 10 me tų – šim tas 
die nų, per ku rias jau tik rai ga li ma kaž ką pra smin go nu veik ti. 
Gi liau ir pra smin giau, per ti ria mą ją veik lą, ku ri įma no ma net ir 
ma žuo se mies te liuo se. So cia li nės veik los va lan dos yra pui ki 
pro ga vai kams mo ky tis iš fak tų au gin ti emo ci jas, ver ty bes. Kai 
mo ki niai ty ri nė ja, kaip, pa vyz džiui, vie nas ar ki tas is to ri jos įvy kis 
pa lie tė ke lis ar ke lio li ka jo apy lin kės gy ven to jų, for muo ja mas 

emo ci nis ry šys. Tai vai ko veik
la, pe da go gas jam tik pa de da, 
su for muo ja tiks lą.

Kal bant apie ver ti ni mo 
kai tos da ly kus, ky la klau
si mų, kas ir ką val do – ar 
ga lu ti nis ver ti ni mas tu ri nį, ar 
at virkš čiai, kas ma no me yra 
ver tin ga? Juk ver ti ni mas – 
ver tės nu sta ty mas. Ko kią 
ver tę no rė si me pa ma ty ti, kai 

Vi si vai kai, ne svar bu, ko kio mis  
sa vy bė mis pa si žy mė tų, mo ko si drau ge – 
taip skam ba es mi nė įtrau kio jo ug dy mo 
fi lo so fi jos da lis. Svar bu pa si reng ti pri im ti 
vi sus vai kus ne tik fi zi ne, ap lin kos  
pri tai ky mo, bet ir emo ci ne, ver ty bi ne 
pras me.
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vai kai baigs for ma lų jį ug dy mą? Ne pa mirš ki me, kad bran dos 
eg za mi nas ro do ne tik da ly ko iš ma ny mą, bet ir bran dą.

Dar vie nas mū sų lau kian tis iš šū kis – įtvir tin ti įtrau kio jo 
ug dy mo nuo sta tas. Ar esa me jam pa si ruo šę? „Vi si vai kai, ne
svar bu, ko kio mis sa vy bė mis pa si žy mė tų, mo ko si drau ge“ – taip 
skam ba es mi nė įtrau kio jo ug dy mo fi lo so fi jos da lis. Svar bu pa si
reng ti pri im ti vi sus vai kus ne tik fi zi ne, ap lin kos pri tai ky mo, bet ir 
emo ci ne, ver ty bi ne pras me. Kad vė liau ne rei kė tų ste bė tis, ko dėl 
vie šu mo je ne ma to me „ki to kių“ žmo nių. „Ne rū šiuo ki me“ jų nuo 
ma žens, ne iš skir ki me. Įvai rių sri čių spe cia lis tai tu rė tų su si bur ti 
tam, kad mo ky tu me ne vi sus, o kiek vie ną. Ne kla sę ar gru pę, 
o as me nį. Vai kai gy ve na įvai riai, kar tais na muo se ne tu ri jiems 
tin ka mų są ly gų, to dėl sa vi val dy bės tu rė tų pa si rū pin ti, kad vi si 
bū tų lau kia mi, pri ima mi, ve da mi iki jiems aukš čiau sio lyg mens.

Ben dra dar bia vi mo sche ma tu rė tų bū ti abi pu sė: mi nis te
ri jasa vi val dy bėmo kyk la ir at virkš čiai. Mo kyk lo se taip pat ga li 
kil ti idė jų tei sės ak tams vi sai Lie tu vai. To kią prak ti ką tu rė jo me 
ne pri klau so my bės pra džio je, kai se no ji sis te ma griu vo, o nau
jo ji dar ne bu vo su kur ta. Kiek vie na sa vi val dy bė tu ri stip rią sa vo 
spe ci fi ką, į ku rią rei kia at si žvelg ti, to dėl ir su mi nist re esa me 
pa si ry žę bū ti sa vi val dy bė se, kal bė tis apie jai opias pro ble mas 
ir kar tu ieš ko ti spren di mo bū dų. Ben drau si me su me rais, ad
mi nist ra ci jos di rek to riais, švie ti mo sky riais, kal bė si mės apie 
tai, kur link ei na me, ką da ro me, kas svar biau sia.

Su Spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tro 
spe cia lis tais ga li ma kon sul tuo tis dėl pre ven ci nių pro gra mų 
die gi mo. Pa si ren kant vie ną ar ki tą pro gra mą svar bu pa ži no ti 

sa vo ben druo me nę ir at liep ti jos po rei kius, stip rin ti sil pny bes, 
ne si rink ti bet ku rios pro gra mos tik to dėl, kad „rei kia“. Pro gra
mą įgy ven din ti ga li ma per pa pil do mas 10 moks lo me tų die nų, 
ug dy mo si po rei kiams skir tas va lan das, tiks lin giau for muo ti 
ne for ma lio jo švie ti mo pa si rin ki mus, taik liau pa nau do ti kla sės 
va lan dė lių for ma tą.

Kvie čiu at kreip ti dė me sį į dar bo die nos mo kyk lo je ir na mų 
dar bų san ty kį. Ne na mie, o pa mo ko je vai kui tu ri tek ti dau giau 
dar bo. Ne de rė tų per kel ti su pla nuo to pa mo kos tu ri nio į na mų 
dar bus, nes ne spė ja ma vis ko at lik ti per pa mo ką. Dau ge lis ug
dy mo pla ne pa siū ly tų da ly kų tu ri bū ti per žiū rė ti. At si sa ky ki me 
ne rei ka lin gų tra di ci jų – pra smės ne tu rin čių ren gi nių ir pan. 
Mo ky to jai tu ri dirb ti ne dau giau, o taik liau – su telk ti dė me sį į 
tai, kas svar biau sia vai ko gy ve ni mui, at ei čiai.

Vyks ta pro fe sio na lų ir vi suo me nės dis ku si jos dėl ug dy mo 
anks ti ni mo – pla nuo ja ma, kad nuo 2019 m. rug sė jo jis bū tų 
pri va lo mas ir pen kia me čiams. Kal ba me apie pa si ren gi mą: 
pro gra mas, erd ves, prie mo nes, pe da go gus.

Jau yra tri jų mi nist rų pa si ra šy tas Ko or di nuo tai tei kia mų 
švie ti mo pa gal bos, so cia li nių ir svei ka tos prie žiū ros pa slau gų 
tvar kos ap ra šas, iš spręs ti fi nan sa vi mo klau si mai. Da bar už
duo tis per duo da ma sa vi val dy bėms – skelb ti kon kur są, at rink ti 
spe cia lis tus į šias dar bo vie tas. Svar bu, kad bū tų su si kon cen
truo ta ne tik į funk ci jų at li ki mą, bet ir į tai, ko kia pa slau ga vai
kui ar šei mai yra su ku ria ma. Jei tai ne pa vyks ta, įvy kių baig tys 
kar tais bū na tra giš kos.

Mo kyk lų to bU li ni Mas ir jų  
ben drys tė sU sa vi val dy bė Mis

In ves ti ci jos į mo ky to jų kva li fi ka ci ją tu rė tų bū ti la bai 
tiks lios. Svar biau si ak cen tai: in di vi du a li mo ki nio pa žan ga (pa
žin ti, ste bė ti, ver tin ti, ska tin ti), įro dy mais grįs tas mo ky mas ir 
pe da go gi nių dar buo to jų ben drų jų ir da ly ki nių kom pe ten ci jų  
stip ri ni mas.

Sa vi val dy bės kvie čia mos ben dra dar biau ti su Ug dy mo 
plė to tės cen tro Mo kyk lų veik los to bu li ni mo sky riu mi – kon sul
tuo tis su ten dir ban čiais spe cia lis tais, ypač dėl že mų pa sie ki mų, 
nau do tis jų re sur sais. Siū lo ma ap do va no ti mo kyk las, ku rios 
la biau siai ati tin ka Ge ros mo kyk los kon cep ci ją. Tai bū tų ati tik
muo ge riau sių mo ky to jų ap do va no ji mams – juk tu ri me Me tų 
mo ky to jo, Mei lės Luk šie nės pre mi jas.

Kur ta ben drys tė? Sa vi val dy bės pa žan gos ata skai tos at
si ra di mo is to ri ja yra ku ria ma kar tu su sa vi val dy be – ieš ko me 
spren di mų, kaip su ak tu a lin ti vals ty bės pa žan gos stra te gi ją per 
sa vi val dy bės lyg me nį. No rė tų si sa vi val dy bė se tu rė ti žmo nių, su 
ku riais ga lė tu me dirb ti in ten sy viau, ku rie ga lė tų tap ti ug dy mo 
tu ri nio mo de ra to riais sa vi val dy bė se.

Man at ro do, kad mo kyk lų įvai ro vė ir tin klas – nuo la ti nis 
dar bot var kės klau si mas. Dis ku tuo ja ma apie jung ti nę ar vi sos 
die nos mo kyk lą, mo kyk los sa va ran kiš ku mą. Vi sos die nos mo
kyk la at spin dė tų ir švie ti mo, ir so cia li nius po rei kius.

Kal bant apie kva li fi ka ci jos to bu li ni mo da ly kus, ieš ko ki me 
ge ro ry šio tarp uni ver si te tų ir re gio ni nių švie ti mo cen trų. Ne 
kon ku ruo da mi (nes taip pra lai mi me vi si), o ben dra dar biau da
mi – taip ga li me lai mė ti.

ParengėDovilėŠILEIKYTĖ
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Rug sė jo 1osios iš va ka rė se drau ge su švie ti mo ir moks lo 
mi nist re Jur gi ta Pet raus kie ne spau dos kon fe ren ci jo je da ly va
vęs švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist ras Graž vy das Ka za ke vi čius 
kal bė jo apie ben dro jo ug dy mo nau jo ves: „Pa reng ta Svei ka tos 
ir ly tiš ku mo ug dy mo bei ren gi mo šei mai pro gra ma mo kyk
loms ir pri sta ty ti ke li mo de liai, ku riuos mo kyk los ga li pa čios 
rink tis. Ug dy mo plė to tės cen tras su da rė tam tik rą že mė la pį, į 
ku rių kla sių ir ko kių da ly kų tu ri nį tie sio giai ga li bū ti in teg ruo tas 
ly tiš ku mo ug dy mas. Mo kyk lai pa siū ly ti 4 mo de liai ap si spręs ti, 
ku riuo ke liu jai ge riau sia ei ti.“

Švietimobendruomenėsnariaidaugkalbaapie tai,kad
svarbiausiadabaratrasti, kaipmokyti.Šisklausimaskylane
vientikdėllytiškumoprogramosįgyvendinimo,betirdaugelio
ugdomųjųdalykų.

ben dro jo Ug dy Mo ta ry bos 
po sė dy je ap tar ta...

Rug sė jo 21 d. vy ku sia me Ben dro jo ug dy mo ta ry bos po
sė dy je bu vo pri sta ty ta ke le tas ga li mų me to di kų, bet nė vie na 
ne su tik ta su ap lo dis men tais. Vie nur pri trū ko, ki tur per daug... 
Pa sak Ug dy mo plė to tės cen tro (UPC) di rek to riaus Gied riaus 
Vai de lio, mo kyk la pa ti ga lės pri im ti nu ta ri mą, ku rią me to di ką 
rink tis, ko kia in for ma ci ja nau do tis.

„Ly tiš ku mo pro gra mai įgy ven din ti skir ta pa ran ki nė me
džia ga mo ky to jui bu vo pa reng ta pa va sa rį. Mū sų ma ny mu, 
šian dien apie 70 proc. pro gra mos jau yra mo ko ma per įvai rius 
da ly kus. Kiek su dė tin giau yra su nau jo mis, sub ti lio mis te mo
mis, ku rios, grei čiau siai, dar ma žai kur dės to mos. In ter ne to 
svetainėje „Ug dy mo so das“ (žr. https://duo me nys.ug do me.lt/ 
?%2Fmm%2Fslrus%2Fmed=146%2F794) ga li ma ras ti daug 
me džia gos, ak tu a lių do ku men tų, ug dy mo prie mo nių ir t. t., 
kvie čia me nau do tis rei kia ma in for ma ci ja“, – sa kė G. Vai de lis ir 
pri dū rė, jog šian dien vis gi keis tai skam ba, kai mo kyk lų va do vai 
ar mo ky to jai kal ba, kad nė ra pa si ruo šę dės ty ti šios pro gra mos 
ar kad tai yra vi siš kai nau ja pro gra ma. Tai tik pa ro do, kad mo
kyk los iki šiol nie ko ne vei kė.

„Jei gu kva li fi ka ci jos to bu li ni mo pro gra mos yra ak re
di tuo tos, jos mo kyk loms yra siū lo mos ir ga li mos? Vi sų ki tų 
prie mo nių, apie ku rias šian dien iš gir si me, jūs ne re ko men
duo ja te?“ – klau sė Kau no r. Aka de mi jos Ug nės Kar ve lis gim

ly tiš ku mo  
ug dy mas:  
ko kiu ke liu 
ei na ma?

Kurtivisuomenępradedamedardarželyje,
kaivaikaiidentifikuojasavekaipasmenybes,
imasuprastisavoskirtybes,įvertinatai,kad
vieniyramergaitės,okitiberniukai.Pamažu
pradedaformuotisjųcharakteriaiirsuvokimas,
kasesu,konoriu,kosiekiu...Vėliau–jauno
žmogauspasaulėžiūra.Todėlitinsvarbu
atkreiptidėmesįįjougdymą.Jaunosioskartos
lytinis,dorinis,socialinis,kultūrinisugdymas–
vienassvarbiausiųuždavinių,kuriuosatlikti
turišvietimo,sveikatosinstitucijosiršeima.

na zi jos di rek to rius, Ben dro jo ug dy mo ta ry bos na rys Ro lan das 
Ku čiaus kas. G. Vai de lis pa ti ki no: „Tai yra švie ti mo ben druo me nės 
rei ka las – rink tis ar ne si rink ti. Švie ti mo cen tras, kaip ak re di tuo
ta ins ti tu ci ja, ben dra dar biau da ma su vie na ar ki ta me to di kas 
siū lan čia or ga ni za ci ja, ga li pa reng ti pe da go gams kva li fi ka ci jos 
kur sus, ta da mo kyk la, įgy ven din da ma ly tiš ku mo pro gra mą, 
ga lės rem tis bū tent ta me to di ka.“

Me to di kų va rian tai 

Vy tau to Di džio jo uni ver si te to (VDU) Švie ti mo stu di jų cen
tro va do vė Gied ra Ma ri ja Lin kai ty tė pa brė žė, kad jų cen tras mo
ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mu už si i ma nuo 1997 m. „Kur da mi 
me to di ką, gi li no mės į kon teks tą. At ra do me 4 sri tis: sa vi vo kos 
ug dy mas, sa vi val dos ug dy mas, kaip mo ky ti vai kus šių sub ti lių 
da ly kų, svei ka tos ug dy mas“, – su me to di kos ren gi mo pra džia 
su pa žin di no G. M. Lin kai ty tė ir pa brė žė, kad jų nuo sta ta: „Ne 
ko vo ti su pa sek mė mis, bet at lik ti pre ven ci ją. Vai kai tu ri bū ti 
pa ruoš ti įvai riems iš šū kiams, o su jais su si dū rę, są mo nin gai 
su vok ti, kaip rei kia elg tis.“

„Atlikome mokytojų apklausą, apibendrinome rezultatus 
ir taip išgryninome mokytojų pageidavimus, ko jiems reikia. 
Man re gis, tai yra pro ce sas, ku rį tu rė tų rem ti tiek mi nis te ri ja, 
tiek ki tos or ga ni za ci jos, nes pro gra mą rei kė tų nuo lat to bu lin ti 
pa gal po rei kius. Gal vo ja me, kad gal būt de rė tų at vyk ti į mo kyk
las ir taip mokytojams pa leng vin ti pro gra mos įgy ven di ni mo 
pa grin dus“, – sa vo idė jo mis da li jo si VDU Švie ti mo stu di jų cen
tro va do vė. Ją pa pil dė ge ne ti kas, me di ci nos moks lų dak ta ras 
Da nie lius Se ra pi nas: „Reng da mi me to di ką, at si žvel gė me į 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM) pa tvir tin tą Ly tiš ku mo 
pro gra mą, t. y. sten gė mės pa brėž ti ri zi kin go el ge sio pre ven ci ją, 
at sa kin gą po žiū rį į nėš tu mą, abor tų pre ven ci ją ir pan. Tai yra 
blo kas te mų, ku rios, re mian tis mū sų me to di ka, pa ren gia mos 
pa gal nau jau sias me di ci nos moks lo ži nias. Tie sa, pro gra mos 
ŠMM nė ra ak re di tuo tos, ta čiau uni ver si te te jos pra ėju sios vi sas 
įma no mas pa tik ras.“

Edu ko lo gė, ly gių ga li my bių ir ly tiš ku mo ug dy mo eks per tė 
Vil ma Gab rie liū tė drau ge su aku še re Ie va Gird vai nie ne pri sta tė 
ir siū lė rink tis jų pro duk tą, ku ris re mia si Pa sau lio svei ka tos 
or ga ni za ci jos re ko men da ci jo mis. Jų pa grin di nė idė ja yra ta, 
kad me to di kos pa grin das ga lė tų bū ti in te rak ty vi plat for ma in
ter ne te, ku ri bū tų pri ei na ma vi siems pe da go gams. „Pa sau ly je 
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to kia prak ti ka ga ji ir už tik rin tai vei kia. Ši me to di ka bū tų leng vai 
pri ei na ma ne tik did mies čiuo se, bet ir re gio nuo se“, – min ti mis 
da li jo si me to di kos au to rės.

Šei mos gy dy to ja Li na Si ma vi čiū tė ir Vil niaus uni ver si te to 
Ly čių stu di jų cen tro do cen tė dr. Au re li ja No vels kai tė su pa žin
di no su sa vo ko man dos pa reng tu me to di niu rin ki niu „Rin kis 
sa ve“. „Reng ti me to di nį rin ki nį pra dė jo me ta da, kai dar ne bu vo 
įsa ky mo dėl Ly tiš ku mo pro gra mos įgy ven di ni mo mo kyk lo se. 
Mū sų pro duk tas – tai au to ri nis dar bas, ku rį su da ro me to di nis 
rin ki nys ir ki tos dar bą leng vi nan čios prie mo nės. Me to di ka skir ta 
pe da go gų ben druo me nei, ne svar bu, kur ji bū tų: cen tre ar pe ri
fe ri jo je“, – sa kė L. Si ma vi čiū tė.

Dr. A. No vels kai tė pa brė žė: „Me to di ką ren gė me su bū riu 
skir tin gų spe cia lis tų, to dėl vi si ga lė jo me ap tar ti skir tin gus po
žiū rius ir su ras ti ben drus są ly čio taš kus. Šis me to di nis rin ki nys 
pa ruoš tas mo ky to jui su pa mo kų ap ra šy mais ir kar tu už duo čių 
kny ga mo ki niams.“

No rint dės ty ti nau ją pro gra mą rei kia nau jų kom pe ten ci jų 
ir tech no lo gi jų. „Kad mo ky to jai įgy tų nau jų kom pe ten ci jų, tik rai 
ne už ten ka dvie jų va lan dų se mi na ro. Me to di ką su pran tu taip, kad 
mo ky to jas, nau do da mas ap ra šy mus, ga lė tų pa tir ti sėk mę. Tas 
pats kaip re cep tū ra... Jei gu tu ri pa tir ties ir ke pi pa gal re cep tą, 
ti kė ti na, kad tau pa vyks, jei gu pa tir ties ne daug, tai gal būt ir bus 
val go ma, bet kiek tai bus pa vy kę – klau si mas. To kį va rian tą 
ma tau ir su me to di niu rin ki niu „Rin kis sa ve“, sa ky čiau, dau gy bė 
da ly kų ne tin ka mai for mu luo ja ma, kai ku rios vie tos itin sil pnos. 
Ne ti kiu to kių pa mo kų sėk me“, – kri ti kos ir pa ste bė ji mų ne gai lė
jo Lie tu vos gim na zi jų aso cia ci jos va do vas Vy tau tas Kan taus kas.

TaigisumetodikomissusipažinusiBendrojougdymotary
bavisgiabejojo,arjosištiesųtinkamostaptipagalbamokytojui.
„Kolšiosmetodikostapstinkamaisvariantais,darreikia įdėti
pastangų“,–svarstėBendrojougdymotarybosnariai...

o kokia sitUacija regionUose?

„Švietimonaujienos“kalbinoVeisiejų
SigitoGedosgimnazijosdirektorę
An ge lę Mi ze rie nę.

Ži no me, kad Jū sų va do vau ja ma gim na zi ja jau šiais me tais  
ima si įgy ven din ti Svei ka tos ir ly tiš ku mo ug dy mo bei ren gi mo 
šei mai ben drą ją pro gra mą, sa ky ki te, ko kie spren di mai dėl 
šios pro gra mos įgy ven di ni mo bu vo pri im ti sa vi val dy bė je?

Sa vi val dy bė je bu vo nu spręs ta, kad mo kyk la pa ti su si ta ria 
ir nu spren džia, kaip įgy ven dins pro gra mą (skirs va lan das mo ki
nių ug dy mo(si) po rei kiams ten kin ti, in teg ruos į ki tas pro gra mas, 
mo ko muo sius da ly kus ar mo ky to jas, for muo da mas kla sės 
mo ki nių ug dy mo tu ri nį, nu ma tys ug dy mo da ly kus, į ku riuos 
bus in teg ruo ja ma pro gra ma, de rins in teg ra ci nius da ly kų ry
šius, for ma lų jį ir ne for ma lų jį švie ti mą, nu ma tys tin ka miau sius 
įgy ven di ni mo bū dus ir me to dus). Pe da go gai, at si žvelg da mi į 
mo kyk los ben druo me nės su svei ka ta, ly tiš ku mo ug dy mu(si) bei 
ren gi mu šei mai su si ju sias pro ble mas ir vie tos ben druo me nės 
so cia li nį kon teks tą, mo kyk los ug dy mo pla ne, ki tuo se veik los 
pla na vi mo do ku men tuo se nu ma tys pri ori te ti nes pro gra mos 
įgy ven di ni mo sri tis.

Laz di jų ra jo no sa vi val dy bė je vy ko svei ka tos ir ly tiš ku mo 
bei ren gi mo šei mai me to di nio lei di nio „Rin kis sa ve!“ pri sta ty
mas. Ar ti miau siu me tu VšĮ Laz di jų švie ti mo cen tre pla nuo ja mi 
mo ky mai, per ku riuos mo ky to jai tu rės ga li my bę iš si aiš kin ti 
es mi nius Svei ka tos ir ly tiš ku mo ug dy mo bei ren gi mo šei mai 
pro gra mos ak cen tus, dis ku tuo ti ir da ly tis pa tir ti mi apie tai, kaip 
re a li zuo ti Svei ka tos ir ly tiš ku mo ug dy mo bei ren gi mo šei mai 
pro gra mą in teg ruo jant jos tu ri nį į įvai rių da ly kų pa mo kas, ne
for ma lio jo švie ti mo veik las.

Kaip ke ti na ma ly tiš ku mo ug dy mą dės ty ti Jū sų mo kyk lo je? 
Pa si rin ko te in teg ruo tą dės ty mo mo de lį ar bus dės to mas 
at ski ras da ly kas? Ar mo ky to jai jau čia si tin ka mai pa si
ren gę ir ga lin tys su mo ki niais kal bė tis įvai riais ly tiš ku mo 
klau si mais?

Nuo rug sė jo 1osios pra dė jo me in teg ruo ti į ben druo sius 
da ly kus – bio lo gi ją, do ri nį ug dy mą, kū no kul tū rą, kla sių va lan dė
les. Tai nė ra vi siš kai nau ja pro gra ma. Iki šių moks lo me tų bu vo 
in teg ruo ja ma Svei ka tos ug dy mo ben dro ji pro gra ma. Tai gi kai 
ku rios pro gra mos nuo sta tos, te mos bu vo ir anks čiau ug do mos. 
Dau giau ne ri mo ke lia ly tiš ku mo ug dy mo te mos. Mo ky to jams 
trūks ta me to di nių ži nių, ne vi si pa si ren gę ir drįs kal bė ti jiems 
ne pa to gio mis te mo mis (ypač vy res nė se kla sė se). Su pran ta
me, kad daug me džia gos ga li ma ras ti in ter ne te. Bet ar ji yra 
tin ka ma? Mo ky to jai su tin ka, kad yra te mų, ku rioms iš dės ty ti 
jie tu ri pa kan ka mai kom pe ten ci jų, ga li kal bė tis. Bet yra te mų, 
ku rias tu rė tų dės ty ti tik spe cia liai tam pa ruoš ti mo ky to jai ar 
dės ty to jai spe cia lis tai.

Kvie si mės vi suo me nės svei ka tos prie žiū ros spe cia lis tus, 
pro fe sio na lius me di ci nos dar buo to jus, ki tus spe cia lis tus. Pa gel
bės Laz di jų ra jo no sa vi val dy bės vi suo me nės svei ka tos biu ras. 
Džiu gi na tai, kad bus ve da mi pa pil do mi mo ky mai ir se mi na rai 
Laz di jų švie ti mo cen tre. Tik ben dra dar biau da mi su ki to mis 
ins ti tu ci jo mis ga lė si me sėk min gai įgy ven din ti pro gra mą. Vie ni 
mo ky to jai to ne pa da rys.

UPC su reng ti mo ky mai... 
Mū sų gim na zi jos at sto vai da ly va vo Aly tu je vy ku sia me 

už si ė mi me. Ta čiau šių mo ky mų ne pa kan ka.
Ly tiš ku mo te mą nag ri nė jant su mo ki niais, bū ti na tin ka

mai pa ruoš ta me to di nė me džia ga, ko kiais moks li niais fak tais 
re ko men duo ja ma rem tis, o ko kiais ne, kad mo ki niams bū tų 
pa teik tas ko ky biš kas ly tiš ku mo ug dy mas, ska ti nan tis kri ti nį 
mąs ty mą, at sa kin gų spren di mų pri ėmi mo įgū džius ir pan. Rei
ka lin gi se mi na rai, va do vė liai, mo ky mai, kaip ir apie ką su tam 
tik ro am žiaus gru pė mis kal bė ti, taip pat prak ti niai įgū džiai, t. y. 
veiks min gi me to dai, te ori nė ir prak ti nė me džia ga. Be to, šios 
pro gra mos ko or di na to rius tu rė tų bū ti spe cia lis tas, ku ris ne tik 
ko or di nuo tų pro gra mos įgy ven di ni mą, bet ir pats ga lė tų dės ty ti 
te mas. Me to di nė me džia ga bran gi, trūks ta lė šų jai įsi gy ti.

Akivaizdu,kadšaliesmokytojaipasimetę,tačiauvistiek
imasiįgyvendintiprogramą.Kadangilytiškumougdymomokyk
lojetema–didelėirjautri,apietaikalbabeveikvisi.Žurnalistas
AndriusTapinasinternetetransliuojamoje„LaisvėsTV“laidoje
taippatgvildenolytiškumoirjougdymopasaulioirmūsųšalies
mokyklosetemą. 
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šiek tiek sta tis ti kos...

„Vil niaus vi suo me nės svei ka tos biu ras at li ko vy res nių jų 
kla sių mo ki nių ly ti nės elg se nos ir ži nių apie ly tiš kai plin tan čias 
in fek ci jas ty ri mą sos ti nės mo kyk lo se. Kas ket vir tas mo ki nys jau 
bu vo tu rė jęs ly ti nių san ty kių. San ty kių pra džios am žius svy ra vo 
nuo 12 iki 18 me tų. Kas 4 mer gi na ir kas 5 vai ki nas su si dū rė su 
ne pla nuo to nėš tu mo bai me. Kas 20 mer gi na ir kas 10 vai ki nas 
bi jo jo ly tiš kai plin tan čių in fek ci jų. Kas met už re gist ruo ja ma apie 
2000 nėš čių pa aug lių, iš ku rių pu sė nu trau kia nėš tu mą“, – sta
tis ti kos duo me ni mis da li jo si žur na lis tas A. Ta pi nas.

Už kre čia mų jų ly gų ir AIDS cen tro duo me ni mis, 2014 m. 
pu sė nau jai už si krė tu sių jų ly tiš kai plin tan čio mis in fek ci jo mis 
(LPI) bu vo jau ni mas iki 29 me tų. 

o kaip gi pa saU ly je?

„Nor ve gi jos na cio na li nis tran sliuo to jas ro do at vi rą lai dų 
cik lą apie bren di mą. Nor ve gai ne už si i ma pa sa ko mis apie bi tu tes 
ir paukš čiu kus, ly ti nį žmo gaus bren di mą ir ly ti nius san ty kius 
pa tei kia to kius, ko kie jie yra. Olan di jo je ly tiš ku mo pa mo kos pra
de da mos dar dar že ly je. Ži no ma, dar že li nu kams ne pa sa ko ja ma 
apie sek są, ta čiau jie mo ko mi, kad mei lės ir san ty kių te mos nė ra 
ta bu ir apie jas rei kia kal bė tis at vi rai. Ant ro kai su pa žin di na mi su 
ly čių ste re o ti pais. Vie nuo lik me čiai kal ba apie ly ti nius san ty kius 
ir kon tra cep ci ją. At ro do, kad at vi ras kal bė ji mas duo da nau dos. 
Pa aug lių nėš tu mas Olan di jo je yra vie nas že miau sių pa sau ly je. 
O štai Len ki jos val džia yra nu spren du si, kad anks ty vas ly ti nis 
ug dy mas prieš ta rau ja kon sti tu ci jai ir ga li mas tik kaip pa si ren
ka ma sis da ly kas. Ket vir ta da lis pa si ren ka mo jo da ly ko mo ky to jų 
yra kar tu ir ti ky bos mo ky to jai, to dėl jų pa mo ko se aiš ki na ma, 
kad ho mo sek su a lūs as me nys tu rė tų bū ti pri vers ti nai gy do mi ir 
pan. Mū sų vals ty bės po žiū ris yra tarp ry tų ir va ka rų, bet vis tiek 
ar čiau Len ki jos“, – tei gė A. Ta pi nas. Jis pa tei kė VDU Te olo gi jos 
prof. Bi ru tės Obe le nie nės ir prof. Kęs tu čio Pu ke lio min tis: „Es mi
nė ly ti nio ug dy mo pa skir tis – va lios ug dy mas, sie kiant pa reng ti 
jau ną žmo gų ly ti nių ins tink tų pra bu di mo fa zei ir ap val dy ti jų 
cha o tiš ką vei ki mą žmo gaus kū ne bei sie lo je esant dva sin gu mo 
pa ra dig mai (skais tu mui).“ 

Anot A. Ta pi no, pro gra ma yra, bet mo ky to jų nie kas tam 
ne pa ruo šė. At si ran da pa vie nių ini cia ty vų, kaip kad Vil niaus 
sa vi val dy bė už 12 tūkst. eu rų pa ren gė prie mo nių jau nuo liams 
„Bū ti vy ru“ ir „Bū ti mo te ri mi“, ku rias su trum pin tai pa va di no 
BMV. Lei di nio spe cia lis tai tei gia, kad sau giau si ly ti niai san ty kiai 
yra te le fo nu.

as Me ni nės ini cia ty vos vei kia...

Jau ni mo svei ka ti ni mo cen tro (VGN) gy dy to ja aku še rėgi
ne ko lo gė Rū ta Liut ke vi čie nė yra itin ini cia ty vi, ne sto ko ja pui kių 
idė jų, au gi na dvi duk ras ir at sa kin gai žvel gia ne tik į sa vo šei mos, 
bet ir į mū sų vi sų vai kų bei jau ni mo švie tė jiš kų po rei kių ten ki ni
mą. Pa ste bė ju si, kad Vil niaus gim dy mo na muo se yra tin ka mų, 
ne nau do ja mų pa tal pų, ku rias bū tų ga li ma iš nau do ti pra smin gai, 
ga vu si VGN va do vų pa lai mi ni mą, 2016 m. ėmė si veik los. Gy dy
to jos idė ja – skai ty ti pa skai tas vai kams ir jau ni mui apie as mens 
hi gie ną ir ly tiš ku mą – da bar jau įgy ven di na ma ant rus me tus iš 

ei lės. R. Liut ke vi čie nė sa vo idė jas iš sa kė ir tuo me ti nei švie ti
mo ir moks lo vi ce mi nist rei Na tal jai Is to mi naiFat ku li nai. Bu vo 
min čių ben dra dar biau ti per TA MO elek tro ni nį die ny ną, ta čiau, 
ma tyt, be si kei čiant val džioms vi sos idė jos li ko už marš ty je. Vis gi 
gy dy to jos aku še rėsgi ne ko lo gės pro jek tas vei kia.

Ji pa ti sa vo ruož tu vyks ta į mo kyk las ir kvie čia mo ky
to jus su mo ki nių gru pė mis at ke liau ti į VGN, iš girs ti ir su ži no ti 
apie tin ka mą hi gie ną, svei ką mi ty bą ir ki tus tiek ber niu kams, 
tiek mer gai tėms opius klau si mus, apie ku riuos kar tais ne jau
ku kal bė tis su tė ve liais, mo ky to jais ir pan. De ja, daž niau siai 
iš girs ta mas at sa ky mas, kad to li, ne pa to gu, nė ra kaip at vyk ti... 
R. Liut ke vi čie nės nuo mo ne, tie siog nė ra no ro. Kaip pa vyz dį 
pa tei kė ne to li vie nos mo kyk los vei kian čią ka vi nu kę, ku rio je 
per per trau kas su si da ro mo ki nių ei lės, o ka va ten kai nuo jan ti 
be veik 3 eu rus. Va di na si, mo ki niai au to bu so bi lie tui pi ni gų tik
rai tu ri ir iki VGN at vyk ti ga lė tų, tie siog nė ra su si do mė ji mo nei 
iš mo ky to jų, nei iš mo ki nių pu sės. Gy dy to ja ap gai les ta vo, kad 
dar ir šiais lai kais dau ge lis tė vų bi jo ir ne mo ka at vi rai ben drau ti 
su sa vo vai kais, to dėl ten ka pri im ti ir ne pil na me čių gim dy mus, 
su si dur ti su įvai rio mis jų li go mis. Vi sų šių da ly kų bū tų ga li ma 
iš veng ti, jei jau ni mas tu rė tų dau giau in for ma ci jos, ku rią ne tik 
iš girs tų, bet mo kė tų pa si nau do ti.

Gy dy to ja R. Liut ke vi čie nė sa ko: „As mens hi gie na – tai 
ne tik tin ka mas ran kų nu si plo vi mas. Tai ge bė ji mas ap skri tai 
tin ka mai sa ve pri žiū rė ti, nu si praus ti tarp vie tę, pa si rū pin ti pa
žas tų hi gie na. Ne vi si mo ky to jai ga lė tų mo ki niams pa aiš kin ti, 
kaip tai da ry ti. O ką jau kal bė ti apie menst ru a ci jų cik lus, ly ti nius 
san ty kius, kon tra cep ti nes prie mo nes, jų pa si rin ki mo va rian tus, 
šei mos pla na vi mą ir ki tus da ly kus. Me di kui rei kia dau gy bę me tų 
mo ky tis, kad ga lė tų leng vai kal bė ti ir at sa ky ti į vi sus su šio mis 
te mo mis su si ju sius klau si mus.“

Gy dy to ja sa kė su si pa ži nu si su Švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri jos ly tiš ku mo pro gra ma, ta čiau nuo šir džiai ma nan ti, kad 
mo ky to jams bus be ga lo sun ku dės ty ti šį da ly ką per pa mo kas 
ir jį in teg ruo ti. Be to, jos nuo mo ne, tik rai ne pa kan ka mo ky to
jams su reng tų ke lių se mi na rų, kad ga lė tų aiš kiai vai kams ir 
jau ni mui iš dės ty ti ne tik apie hi gie ną, bet ir apie pa si ren gi mą 
šei mai, ly čių skir ty bes, kon tra cep ci ją ir t. t. Pir miau sia, tai vai kai 
ne nu si tei kę apie to kius da ly kus iš girs ti iš sa vo mo ky to jų lū pų. 
R. Liut ke vi čie nės ma ny mu, kal bė tis su vai kais ir jau ni mu šiais 
klau si mais – sun kus, juo das dar bas. Pa sak jos, bū tent li go ni nė je 
gy dy to jas ga li la bai aiš kiai ir nuo sek liai su dė lio ti svar biau sius 
ak cen tus net ir tų mo ki nių gal vo se, ku rie, grei čiau siai, sa vų 
mo ky to jų ne iš girs tų.

Pa skai tos ne mo ka mos. Te rei kia iš anks to už si re gist ruo ti. 
Mo ky to jai ga li pa si rink ti jiems ak tu a lias te mas pa gal at si ve
da mų mo ki nių am žių ir po rei kį. (žr. www.vgn.lt/lt/apie_mus/
jau ni mo_svei ka ti ni mo_cen tras.html)

Bendrojougdymotarybapriiminėjasprendimus,verslas,
įvairiosorganizacijosiršvietimuineabejingiasmenyskuriame
todikas,vykstapamokos...PasakUPCUgdymoturinioskyriaus
metodininkėsVioletosJonynienės: „Programojeparašyta, ko
reikiasiekti,koksturibūtirezultatas.Vadinasi,kiekvienameto
dikaturivestiįrezultatą.Nereikiakurtinaujųtikslųiruždavinių.“

AušraŽIDŽIŪNIENĖ
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„Su „Švie ti mo nau jie nų“ lei
di niu bu vau kar tu vi sus dvi de šimt 
lei dy bos me tų, jis ly dė jo ma ne nuo 
pir mų pro fe si nės kar je ros die nų iki 
da bar – dir bant ma ža kom plek tė
je kai mo mo kyk lo je, vi du ri nė je ir 
pa grin di nė je mo kyk lo se, švie ti mo 
sky riu je, ren giant ir įgy ven di nant 
„Eras mus+“ pro gra mos ir ki tus pro
jek tus. Lei di nys man aso ci juo ja si su 
švie ti mo veik lų įvai ro ve ir ak tu a li jo mis, įdo mios ko le gų dar bo prak ti kos sklai da, o 
svar biau sia – su tei gia mo mis švie ti mo ben druo me nės nuo sta to mis. Ki taip sa kant, 
su po zi ty viu pro fe sio na lu mu (džiu gu, kad Ge ros mo kyk los kon cep ci ja iš gry ni no šią 
są vo ką). An tra, ver ti nu lei di nio ku ria mas ga li my bes iš girs ti vie niems ki tus ir per tai 
telk ti Lie tu vos švie ti mo ben druo me nę – tiek or ga ni za ci jas, tiek ir at ski rus šios ben
druo me nės na rius, dir ban čius ir vei kian čius įvai riuo se lyg me ny se ir kon teks tuo se.

Ne ga lė čiau su gal vo ti, dėl ko kių prie žas čių lei di nį būtų ga li ma mi nė ti blo guo
ju... Šiam laik me čiui bū din gas di de lis in for ma ci jos šal ti nių pa si rin ki mas, tad nė ra 
leng va bū ti, iš lik ti lei di niu, ku rio lau kia. Tie siog no ri si pa lin kė ti bū tent to – te gul 
„Švie ti mo nau jie nos“ bū na lau kia mos dėl ku ria mų pro fe si nio au gi mo ga li my bių 
kiek vie nam iš mū sų at ski rai ir vi sai Lie tu vos švie ti mo ben druo me nei kar tu.“

RenataPavlavičienė
Prienųr.sav.administracijosŠvietimoskyriausvyr.specialistė

ar at li ko me 
skir tą mi si ją?

„Džiau gia mės, kad per šiuos gra žius 20 me tų ga lė jo me 
ne tik skai ty ti „Švie ti mo nau jie nas“, bet ir pa tys da ly tis sa vo 
įstai gos veik los pa tir ti mi. Lei di ny je spaus di na ma mū sų, ma žo 
Lie tu vos dar že lio pe da go gų, pa tir tis yra di de lis įver ti ni mas, juk 
ga li me ja da ly tis su ša lies pe da go gų ben druo me ne. „Švie ti mo 
nau jie no se“ ran da me svar biau sias ak tu a li jas, daug ver tin gų 
idė jų, min čių apie švie ti mo ben druo me nei ypač rū pi mus klau
si mus. Jau čia me nuo šir dų lei di nio dar buo to jų san ty kį su įvai rių 
ug dy mo įstai gų ben druo me nė mis. „Švie ti mo nau jie nos“ mums 
la bai svar bios ir rei ka lin gos.“

AndželikaJasienė
Klaipėdosr.Agluonėnųl.-d.„Nykštukas“direktorė

„Apie ko le gų iš vi sos Lie
tu vos vyk do mas veik las lei di ny je 
„Švie ti mo nau jie nos“ skai ty da vo
me nuo lat. Pa tiems „pa si ma ta vus 
šį dra bu žį“, ka da Klai pė dos ra jo no 
švie ti mo ben druo me nės or ga ni
zuo tai res pub li ki nei kon fe ren ci jai 
„Efek ty vi pa gal ba vai ko sėk mei“ 
bu vo skir tas spe cia lus lei di nio 
prie das, ga li my bė da ly tis pa tir ti mi 
pa si ro dė dar reikš min ges nė.“

Klaipėdosrajonošvietimocentro
kolektyvas

Iš pirmojo numerio pirmųjų puslapių
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„jaUs ti, va di na si, Ma ty ti“

Jau dau giau kaip 10 me tų LAB ska ti na kur ti lie čia mą sias 
(tak ti li nes) kny gas ir iliust ra ci jas (skel bia mi kon kur sai), bib lio
te ka jau yra su kau pu si ne ma žą šių kny gų ko lek ci ją. Lie čia mų jų 
kny gų iš ki lio sios iliust ra ci jos, per ku rias ne ma tan tys ar blo gai 
ma tan tys vai kai, dar ne mo kan tys skai ty ti, pa žįs ta pa sau lį, yra 
ku ria mos iš įvai rių me džia gų ir įvai rio mis tech ni ko mis (ne
ria mos vą še liu, mez ga mos vir ba lais, siu va mos, kli juo ja mos). 
Jos tu ri la bai ge rai at vaiz duo ti ob jek tą – taip, kad ne ma tan tis 
vai kas jį su vok tų. Iš lie čia mų jų kny gų kū ri mo ir jų sklai dos per 
edu ka ci nes eks kur si jas pa tir ties ki lo pro jek to „Jaus ti, va di na si, 
ma ty ti“ įvai rių edu ka ci nių veik lų idė jos.

„Pa sa ko ji mų dė žu tė“ – vie nas po pu lia riau sių pro jek tų. 
Tęs ti nis pro jek tas vyk do mas jau ant rus me tus. Jo idė ja ki lo 
no rint įtrauk ti į bib lio te kos ben druo me nę dvi ri bi nes, ver ti nant 
pa gal am žiaus kri te ri jų, po ten cia lių skai ty to jų gru pes – iki mo
kyk li nio am žiaus vai kus ir sen jo rus. Sen jo rams skir ta „Gar si nių 
lei di nių se ri ja vy res nio am žiaus žmo nėms“, vai ku čiams – „Pa
sa ko ji mų dė žu tė“. Šiuo me to du sie kia ma li te ra tū ros kū ri nį 
pri sta ty ti per gar si nį skai ty mą, per tei kiant vaiz dais, pa si tel kiant 
pieš tus vei kė jus ar jų lė les, su ku riant ma žą jį spek tak lį. Tai bū das 
re gė ji mo ar ki tų su tri ki mų tu rin tiems vai kams pa tir ti ir su vok ti 
is to ri ją, pa dė ti mo ky tis są vo kų.

Pro jek tą pra dė jo me pir miau sia gal vo da mi apie 6–10 

Lietuvosaklųjųbibliotekos(LAB)misija–
aprūpintiregosirkitąnegaliąarsutrikimą
turinčiusžmonesinformacija.Biblioteka
leidžiavisųspecialiųjųformatųleidinius,
skirtusspecialiųjųporeikiųturintiems 
žmonėms:garsinesknygasiržurnalus, 
spaudiniusBrailioraštuirpadidintušriftu, 
daugiafunkciusDAISYformatoleidinius
(skirtusmokiniamsirstudentams).Visi 
bibliotekospadaliniainetikatlieka 
pagrindinessavofunkcijas,betir 
organizuojaįvairiusrenginius:susitikimus,
konkursus,koncertus,parodas.LABitin 
aktyviaivykdoprojektinęveiklą,nuolat 
įgyvendindamanaujasidėjasir 
pritaikydamaarkurdamavisnaujas 
paslaugastikslinėmsgrupėms. me tų am žiaus re gos ne ga lią tu rin čius vai kus. Do mė jo mės 

„Pa sa ko ji mų dė žu tės“ (angl. Sto ry Box) me to do tai ky mo pa
tir ti mi pa sau ly je, kon sul ta vo mės su re gos ne ga lią tu rin čių 
žmo nių ben druo me ne, ne re gių vai kų tė vais, su jais dir ban čiais 
spe cia liai siais pe da go gais. Po il gų dis ku si jų nu spren dė me, kad 
li te ra tū ros kū ri nį ge riau sia pri sta ty ti per ma žuo sius spek tak lius 
su lie čia mai siais vei kė jais.

Pir miau sia, ži no ma, rei kė jo pa rink ti pa čius li te ra tū ros 
kū ri nius. Kon sul tuo ja mi Lie tu vos ak lų jų ir sil pna re gių ug dy mo 
cen tro (LA SUC) pra di nių kla sių bei lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros 
mo ky to jos Rū tos Pet ke vi čie nės, pa si rin ko me ra šy to jo ir dai li
nin ko Kęs tu čio Kas pa ra vi čiaus ap sa ky mus „Ąso tis“ ir „Ar ba tos 
klu bas“. Ap sa ky muo se kal ba ma apie vai kams pa žįs ta mą ap lin
ką. Tai trum pos is to ri jos, ati tin kan čios mū sų pa si rink to am žiaus 
vai kų dė me sio truk mę. LA SUC pe da go gių ma ny mu, spek tak liu
kai taip pat ga lė tų mo ky ti bui ti nių įgū džių ir ben dra vi mo.

Kol R. Pet ke vi čie nė ir LA SUC dai lės mo ky to ja Gied rė 
Re čiū nie nė kū rė lie čia muo sius vei kė jus, mums rei kė jo su kur ti 
„pje ses“, ku rio se bū tų ma žai tie sio gi nės kal bos. Is to ri jas šiek 
tiek pa pil dė me – įtrau kė me nau jų vei kė jų, pri sis ta tan čių žiū ro
vams ir pa pa sa ko jan čių apie sa vo sa vy bes. Pa vyz džiui, Vir du lys 
mo ka grei tai už vir ti van de nį ar ba tai, ta čiau jį lies ti rei kia at sar
giai, nes bū na la bai karš tas, kai van duo už ver da. Su Cuk ri ne 
ga li drau gau ti, jei mėgs ti sal džią ar ba tą. Ta da rei kia man da giai 
pa pra šy ti: „Pra šau pa duo ti man cuk raus“. „Ąso čio“ is to ri jos gė
lės ir gi pa sa ko ja apie sa ve – kur jos au ga, kaip at ro do. Aguo na 
pa si gi ria, kad su bran di na ma žas juo das sėk ly tes... Vi sus lie
čia muo sius vei kė jus ma žie ji žiū ro vai ga li pa ty ri nė ti ran ko mis, 
pa jus ti jų dy dį, for mą, teks tū rą, iš ki lias de ta les.

pa sa ko ji mai iš 
„pa sa ko ji mų dė žu tės“

D. Bal čy ty tė
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Pra di nius spek tak liu kų va rian tus iš ban dė me tiek su ne
ma tan čiais, tiek su re gin čiais vai kais. Pro jek to prem je ra LA SUC 
vy ko per nai, rug sė jo 1ąją. Nors „Pa sa ko ji mų dė žu tę“ kū rė me 
re gos ne ga lią tu rin tiems jau nes nio jo am žiaus vai kams, sėk mė 
įvai rio se au di to ri jo se pa ro dė, kad šis me to das yra uni ver sa
lus – ma žie ji spek tak liai su lie čia mai siais vei kė jais pa lan kiai 
su tik ti įvai raus am žiaus, įvai rią ne ga lią ar su tri ki mų (ju dė ji mo, 
su vo ki mo, au tiz mo spek tro) tu rin čių vai kų ir jau nuo lių, taip pat 
jie pui kiai tin ka ir ne įga lie siems.

Pro jek to veik los pui kiai sie ja si su LAB mi si ja ir iš plės to
mis bib lio te kos tiks li nė mis au di to ri jo mis, ne be ap ri bo ja mo mis 
re gos ne ga lia. Bū tent „Pa sa ko ji mų dė žu tės“ is to ri jos mus 
pri ar ti no prie au tiz mo spek tro su tri ki mų tu rin čių vai kų. To kios 
ben dra vi mo pa tir ties ne tu rė jo me, to dėl kon sul ta vo mės su 
Kau no Pra no Dau nio ug dy mo cen tro di rek to re ir pe da go gė mis.

Džiau gia mės, kad sėk min gu LAB pro jek tu su si do mė
jo ir pro fe sio na lus ak to rių ko lek ty vas – „Kny gos te at ras“. Šio 
te at ro va do vė ir re ži sie rė Re di ta Do mi nai ty tė, pa pil džiu si dvi 
LAB pa si rink tas is to ri jas dar vie na, su kū rė spek tak lį „Trum
pos is to ri jos apie...“. Tai pir ma sis spek tak lis vai kams „Kny gos 
te at ro“ re per tu a re. Ga li me di džiuo tis, kad mū sų veik la įkve pia 
ta len tin gus ak to rius.

„sU kUrk sva jo nių pUo de lį“

LAB „Pa sa ko ji mų dė žu tė je“ tel pa ne tik ma žie ji spek
tak liu kai, bet ir edu ka ci niai už si ė mi mai. Sie kė me, kad jie bū tų 
su si ję su mū sų is to ri jo mis, to dėl su kū rė me dvi edu ka ci nes pro
gra mas – „Su kurk sva jo nių puo de lį“ ir „Va sa ros kva pų ry šu lė lis“.

Edu ka ci ja „Su kurk sva jo nių puo de lį“ na tū ra liai iš si ru tu
lio jo iš „Pa sa ko ji mų dė žu tės“ is to ri jos „Ar ba tos klu bas“, ku rioje 
da ly vau ja la bai cha rak te rin gi puo de liai. Už si ė mi mo pra džio je 
pa aiš ki na ma, ko kį svar bų vaid me nį re gos ne ga lią tu rin čių 
žmo nių gy ve ni me at lie ka ly tė ji mas, pa ro do mos lie čia mo sios 
kny ge lės, pa pa sa ko ja ma, ko kių rei kia lai ky tis rei ka la vi mų, 
kad iliust ra ci jos ne tik gra žiai at ro dy tų, bet ir bū tų nau din gos. 
At lik da mi prak ti nes už duo tis vai kai pra de da su pras ti, kuo gi 
lie čia mo sios iliust ra ci jos ski ria si nuo pa pras tų jų. Nau do da mie si 
skir tin gų fak tū rų po pie riu mi, įvai rio mis me džia go mis dirb tu vių 
da ly viai ku ria ir kar po no ri mų for mų ant pa grin do kli juo ja mus 
puo de lius, puo šia juos de ta lė mis. Ka dan gi įžan go je pa brė žia ma, 
kaip ne ma tan tys vai kai su vo kia iliust ra ci jas, dirb tu vių da ly viai 
la bai at sa kin gai ku ria sva jo nių puo de lius ir sten gia si, kad jie 
tik rai bū tų su pran ta mi ne ma tan čiam drau gui. Pa tys daž nai už
si mer kia ir lies da mi, čiuop da mi ban do su vok ti sa vo su kur tus 
ob jek tus. Už si ė mi mo pa bai go je ap ta ria me re zul ta tus. Vai kai 
pa si da li ja, ko kią ži nu tę sa vo su kur ta iliust ra ci ja no ri per duo ti. 
Ži nia, ku rią šio mis dirb tu vė mis siun čia me, dirb tu vių da ly vius 
tik rai pa sie kia. Jie klau si nė ja, kaip ne re giai at lie ka tam tik rus 
veiks mus, kaip skai to, mo ko si ir pan.

„va sa ros kva pų ry šU lė lis“

Ši edu ka ci ja su jun gė abi „Pa sa ko ji mų dė žu tės“ is to ri jas – 
„Ar ba tos klu bą“ ir „Ąso tį“. Juk iš „Ąso čio“ is to ri jo je da ly vau jan čių 
vais ta žo lių, jas su džio vi nus, ga li ma žie mą už si pli ky ti kva pios 
ar ba tos. Iš pra džių vai kai su pa žin di na mi su au ga lų džio vi ni mo 

ir lai ky mo ypa tu mais, pas kui kiek vie nas dirb tu vių da ly vis ku ria 
sa vo kva pų ry šu lė lį – ant li ni nio au di nio be ria žiups ne lį su džio
vin tų au ga lų ir vir ve le su ri ša. O pa bai go je sa vo ry šu lė liui dar 
nu pie šia eti ke tę. Šio se dirb tu vė se at krei pia mas dė me sys į tai, 
ko kį vaid me nį ne re gių ir sil pna re gių kas die ny bė je at lie ka kva pai. 
Prak ti nė už si ė mi mo da lis su tei kia ži nių apie kva pių jų au ga lų 
mi ši nių ga my bą. Ug do mas kva pų su vo ki mas, la vi na mi ran kų 
dar bo įgū džiai, ska ti na mas ne var to to jiš kas po žiū ris į gė ry bes, 
ku rias gauname iš gam tos, suteikiama ži nių, ką ga li me pa si
ga min ti sa vo ran ko mis. Vai kams la bai sma gu ma ty ti re zul ta
tą – kve pian tį ry šu lė lį. O pie ši niai ar už ra šai ant eti ke čių aiš kiai 
pa ro do, kad dirb tu vė se pa teik ta in for ma ci ja pa sie kė vai kus.

Džiu gu, kad mū sų edu ka ci jo se da ly vau ja įvai raus am žiaus 
vai kai – nuo dar že li nu kų iki še šio lik me čių. Ši pa tir tis pa ro dė, 
kad, nors „Z“ kar ta yra tech no lo gi jų čia bu viai, jie la bai pa si il gę 
ir pa pras tų veik lų. Tin ka mu for ma tu ir jaut riai pa teik ta in for
ma ci ja leng vai ran da ke lią į jų šir dis. Tad ne ke ti na me su sto ti 
ir jau bran di na me nau jas edu ka ci jas. Se ki te mū sų nau jie nas!

apie bib lio te ką

LAB vei kia kaip sis te ma, ku rią su da ro bib lio te kos cen tras 
Vil niu je, pen ki te ri to ri niai pa da li niai (Kau ne, Klai pė do je, Šiau liuo
se, Pa ne vė žy je ir Uk mer gė je), pa slau gų punk tų, įkur tų mies tų ir 
ra jo nų vie šo sio se bib lio te ko se, se ne lių glo bos na muo se, ra jo ni
nė se Lie tu vos ak lų jų ir sil pna re gių są jun gos ir ki to se įstai go se, 
tin klas. Bib lio te ka tei kia pa slau gas vi sais jiems pri im ti nais bū
dais – sta cio na riai, pa štu, į na mus ir vir tu a liai, per LAB su kur tą 
Elek tro ni nių lei di nių val dy mo in for ma ci nę sis te mą (EL VIS).

RasaJANUŠEVIČIENĖ
LABdirektorė

DaliaBALČYTYTĖ
Informacijosištekliųcentrovadovėspavaduotoja

„Pasakojimų dėžutės“ spektakliukas „Ąsotis“
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Krikš čio nys pro tes tan
tai pa ren gė pir muo sius tris 
ka te kiz musele men to rius 
lie tu vių kal ba (1547, 1680, 
1708). 1680 m. iš leis tas ka
te kiz mas „Pra džia pa moks lo 
dėl ma žų vai ke lių“ bu vo pir
ma sis Lie tu vos Di džio jo je Ku
ni gaikš tys tė je pa reng tas toks 
lei di nys, nes Mar ty no Maž vy
do „Ka te kiz mas“ 1547 m. die
nos švie są iš vy do Ka ra liau
čiu je. Į ran kas pa ė mus ma žą 
kny ge lę – se ną ka te kiz mą – iš 
pra džių at ro do, kad ne daug 
ką ga li ma apie ją pa sa ky ti, 
juo lab tin ka mai įver tin ti jos 
po vei kį anks tes nių šimt me
čių Lie tu vos švie ti mui. Ga li
ma su skai čiuo ti pus la pius, 
ap ra šy ti kny ge lės te mas ar 
ty ri nė ti se no vi nės kal bos for

mas. Vis gi svar bu at min ti, kad ka te kiz mas yra es mi nių ti kė ji mo 
tie sų san trau ka ir jį ga li ma pa ly gin ti su pa sau lė vaiz džio kū ri mo 
pla nu. Pe da go gė prof. Mei lė Luk šie nė pa žy mi, kad „pa grin di niai 
pa ra pi nių mo kyk lų va do vė liai bu vo ka te kiz mai, dau giau sia len
kų, taip pat ir lie tu vių kal ba“. XVI II a. pir ma me ket vir ty je Pa pi lio 
ir Bir žų pa ra pi nė se re for ma tų mo kyk lo se, Kė dai nių gim na zi jo je 
lie tu vių kal bos bu vo mo ko ma kaip da ly ko.

XIX a. pir muo ju lie tu viš ku evan ge li kų re for ma tų ka te kiz
mu ta po 1803 m. Bir žų su rin ki mo (pa ra pi jos) lė šo mis Min tau jo je 
iš leis tas Bir žų pa ra pi jos vy riau sio jo ku ni go My ko lo Ce raus ko 
pa reng tas „Se a nas ka te chiz mas“1. Šis lei di nys tu rė jo ele men
to riaus sa vy bių ir bu vo skir tas vai kams mo ky ti.

M. Ce raus ko biog ra fi jos fak tai liu di ja apie tai, kad jis bu vo 
ak ty vus švie ti mo dar bų da ly vis: „My ko las Ce ras kis (m. 1824), 
My ko lo sū nus, mokėsi Slucke, 1774 m. – Ber ly ne, 1777 m. – 
Mar bur ge, 1778 m. su ki tais at nau ji no re for ma tų gimnaziją 
Kė dai niuo se, vėl už da ry tą 1786 m., dirbo šioje mokykloje mo
kytoju; ga li mas daik tas, kad tuo lai ku pa ren gė spau dai nau ją 
liet. Kancijonolo,MaldųirSuumos lei di mą, 1781 m. iš spaus din tą 
Ka ra liau čiu je. <...> 1803 m. lie tu viš kai Min tau jo je bu vo iš spaus

din tas KozonisPadekawoniespoAtaiemimuywarpuir Seanas
Katechizmas (pa si ra šo Ce raus kas).“2 M. Ce raus ko ka te kiz mas 
yra švie tė jiš kas ir pe da go giš kai orien tuo tas. Jo struk tū ra at
spin di Ap švie tos epo chos sa vi tu mus Lie tu vo je. Pa mi nė ti na ir 
ver tin ga M. Ce raus ko pra kal ba, ku rio je iš ke lia mos te olo gi jos, 
pe da go gi kos ir net abst rak taus mąs ty mo bei mąs ty mo kul tū
ros te mos.

Ka te kiz me yra ele men to riui bū din gų ele men tų: aš tun
ta me pus la py je lo ty niš ko mis ir go tiš ko mis rai dė mis pa teik ta 
abė cė lė, de vin tą ir de šim tą pus la pius už ima skie me nuo
tė, tris de šimt ant ra me pus la py je pa teik tos ro mė niš kų ir  
ara biš kų skai čių len te lės, mal da „We y kia lyu Szka loy Be si mo
kanc ziu“.

Ku ni go M. Ce raus ko pa ra šytos ne ma žos ir įtai gios ka
te kiz mo pra kal bos teks tas spin du liuo ja nuo šir du mu, te olo go, 
ga ny to jo pa tir ti mi ir evan ge li niu op ti miz mu. Ši pra kal ba pa dė jo 
su pras ti ka te kiz mo tu ri nį to me to žmo nėms. Au to rius, sa vo 
idė jo mis ne at si lik da mas nuo to lai ko tar pio Eu ro pos švie ti mo 
są jū džio, krei pia si į lie tu vį skai ty to ją ir vi suo me nę. Tai yra iš
skir ti na, nes lie tu viš kai kal ban tys gy ven to jai su da rė pa tį že
miau sią bau džia vi nės vi suo me nės sluoks nį. Ne pai sy da mas šių 
ap lin ky bių, ku ni gas M. Ce raus kas sie kė „pri va lo mą jį“ ti kė ji mo 
ži nių mi ni mu mą pa teik ti švie siai, šil tai, nau jo viš kai. Svar biau sia 
ka te kiz me yra tai, koks for muo ja mas po žiū ris į Die vą, nes nuo 
šio ka te go ri nio pa ma to pri klau so, ko kia bus as mens, ben druo
me nės sa vi vo ka ir pa sau lė žiū ra. Au to rius ra šė:

„Kriszczonis,Prieteley!iusniemislikitapeDiewažiamis
zkey,iogjisturi,Koias,runkas,akis,ausis,norsRasztasszw.Tey
iampryrasa,betteytikteydelpigiesiaiszmanimažmoniu–Nie
krikszczonis–IisiraDwassia,keiptasKatechizmas.IrBibliaszw.
Saka,TobulausiassawaEssibey,nieypradzios,nieygala,nog
žendna,untumžiųnieturintis.(Krikščionys,prieteliai!Negalvo
kiteapieDievąžemiškai,kadJisturikojas,rankas,akis,ausis,
norsŠventasisRaštas jamtaipriskiria,bet tai tiktai tam,kad
žmonėmslengviausuprastibūtų.Ne,krikščionys,JisyraDvasia,
kaiptaskatekizmas.IrŠventaBiblijasako,kadTobuliausiassavo
Esybeneipradžios,neigaloperamžiusneturintis.)“

Čia pa ste bi mas įdo mus ka te go ri jų pa ly gi ni mas – ka te
kiz mas yra ne tik ma te ria lus daik tas, bet ir dva sia. Ka te kiz mo 
es mė – dva sia, ku rią ši kny ga per duo da. Toks pe da go gi nis 
pa ly gi ni mo, o ne ties mu kos di dak ti kos me to das lei džia su
vok ti, kad Die vas yra dva sia, bet ne ant ro po mor fi nė pro jek ci ja.  

1 Se a nas Ka te chiz mas ar ba Pa moks ley Wei kia lams, ape Wie rą Kriks zczo niz ką su pa sa ki meis, isz Ras zta Szwin ta gies mems 
  ir mal doms su ske y cy iu mi Baz nic zos, di des niu ir ma žes niu, del nau dos Su rin ki mą Lie tu wis ka. Ni tau joy, 1803.
2 Lie tu viš ko ji En cik lo pe di ja. Penk tas to mas. Lei dė jas „Spau dos fon das“. Ti ra žas 12 000 egz., AB „Var pas“ spaus tu vė, Kau nas, p. 137.

Kun. T. Šernas

My ko lo ce raus ko ka te kiz mas – 
pa žan gios pe da go gi nės  
min ties švy tu rys
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Aiš ki ni mo bū das bu vo pa rink tas ne at si tik ti nai – taip at sklei džia
mas M. Ce raus ko ka te kiz mo pra kal bos te olo gi nis ir pe da go gi nis 
už da vi nys – plėtoti min ties kul tū rą, ne pri mi ty vų, „daik tiš ką“, bet 
trans cen den ti nį mąs ty mą:

„Wedzokit iuos poLaukus, ir sakikit iems!Weykialey,
teyiumsDiewasduoda.Rodikitiems,Dungu,Saulę,Meniesiir
žweigzdes,sakidami,teyiraDarbeystebuklingiDiewa,teyiagi
weanimas,kurmeswisi,ieypabazneygiwinsimtinay,suwisseis
szwinteysieisbusim.(Vedžiokitjuospolaukusirsakykitjiems:
„Vaikeliai,taijumsDievasduoda.“Rodykitjiemsdangų,saulę,
mėnulįiržvaigždes,sakydami:„TaiyradarbaistebuklingiDievo,
taiyragyvenimas,kurįmesvisidievotaigyvensimetenai,kursu
visaisšventaisiaisbūsim.)“

Pra kal bo je pa si kar to jan tys žo džiai geras,mielas,džiaugs
mas ir ki ti nu ro do svar bų te olo gi nį tiks lą – mo ky ti pa si ti kė ti 
Die vu. At ro dy tų pa ra dok sa lu: il gas per se kio ji mų lai ko tar pis, 
ka rų, cha o so, vals ty bės žlu gi mo iš gy ve ni mas re for ma tų ku ni gą 
ska ti no skelb ti evan ge li nįes cha to lo gi nį ir „gy ve ni miš ką“ op ti
miz mą. Ge ras to kio sie kio pa vyz dys bū tų ra gi ni mas ne gal vo ti 
apie Die vą kaip apie pik tą tei sė ją:

„IusniemisikitapeDiewą,keipapežmogu,iogjispiktas,
rustaujantis, irpamstos ieszkantis, iog jisžmoniesKoroii, isz
nopikantos,isznarsa.O!isiraTewumusumielausiu;iawissos
Koronies,Kuriomis,jismuslieczi,delgiaratiktey,irpasiteysima
musu. Iusniegiareydarat,kadweykussawa,strsziia, czeese
žaibuirGriaustiniuKalbedami:teyDiewasbaras.O!niePrietie
leymana–Sakikitiems,teyianieapimtaszlowe,irwissogalibe,
Kuriajis,delpazyczkaŽmoniu,wissawaldzawojiswietą.Sakikit
iemskeipgiaras, irmielasDiewas,kasPrysakimus iapilda,
kaspabažneygiweanaircnatliwuŽmoguesti.(Jūsnegalvokite
apieDievąkaipapiežmogų,kadJispiktas,rūstaujantisirkeršto
ieškantis,kadJisžmonesbaudžiaišneapykantos,išįsiūčio.O!
JisyraTėvasmūsųmieliausiasirvisosbausmės,kuriomisJis
musdrausmina,dėlgerotiktaiirpasitaisymomūsų.Jūsnegerai
darot,kadvaikussavogąsdinatžaibuirgriaustiniu,kalbėdami:
„TaiDievasbaras.“One,prietelimano.Sakykitjiems,taiyrane
prilygstamašlovėirvisagalybė,kuriaJisdėlpaguodosžmonių
valdovisąpasaulį.Sakykit jiems,koksgeras irmielasDievas
tiems,kasprisakymusJopildo,kaddievotaigyvenair išmin
tingužmogumesti.)“

Skel bia mos ti kė ji mo nuo sta tos nuo vai kys tės for muo ja 
pa sau lė vaiz dį ir gy ve ni mo tiks lus, ne pai so ma ne pa lan kių eko
no mi nių ir so cia li nių są ly gų. Pa žy mė ti na, kad siek da mas šių 
te olo gi nių tiks lų M. Ce raus kas pra len kė sa vo laik me čio pe da
go gi kos nuo sta tas Lie tu vo je be veik vi su šimt me čiu. Pa vyz džiui, 
6 ka te kiz mo pus la py je ra šo ma:

„SkeitikitiemstąKatechizmą,irmokikitiuos:Pratinkittuoy
isziaunistesidantiepažintuDiewą,rupinkitesiupateisitSzirdis,
olabausiey,nieduokitiemspatis,piktaprykloda.O!bedatamsaka
IezusiszKuriapapiktinimasiszeina.Liepkitiems,melstis,rituir
wakaru,tikteyniesugwoltuirprymusu.Kadiežynos,Koks,keip
giaras,irkeipmielasiraDiewas,niereiksnieiokiaprymusa;bus
iestasdarbas,irtoZobowauzxwissmielesnie.(Skaitykitjiems
tąkatekizmąirmokykitjuos.Pratinkitejuosnuojaunystės,kad
jiepažintųDievą, rūpinkitėspasiekti jųširdis,osvarbiausia–

nerodykit jiemsblogopavyzdžio.Vargas tam, sakoJėzus, iš
kuriopapiktinimasišeina.Liepkitejiemsmelstisrytąirvakarą,
tikėtineriksmaisirnemušimu.Kaijiežinos,koksgerasirkoks
mielasyraDievas,nereiksjokiomušimo,nesbustasdarbasir
pramogaužviskąmielesnė.)“

Šis pe da go gi nis bau džiau nin kų pa mo ky mas XIX a. pra
džio je Lie tu vo je bu vo itin nau jo viš kas. Ga lio ję ir ofi cia lio sios 
vals ty bės tei sės, ir vi suo me nės pa pro ti nės tei sės įbau gi ni mo 
bei skir tin go luo mų trak ta vi mo prin ci pai bu vo vi suo ti nai įpras ti 
ir mo ra liš kai tei sė ti. Kū no pla ki mas rykš tė mis bu vo lai ko mas 
ne tik veiks min ga baus me, bet ir ge ra as mens draus mi ni mo 
prie mo ne. Nu si kal tė lis mu ša mas tam, kad „pa si tai sy tų“. XIX a. 
pir mojo je pu sė je fi zi nės baus mės bu vo įpras tos ir daž nos 
tvar kant dva ro ir jam pri klau san čių vals tie čių san ty kius. Da
lis dva ri nin kų ir ba jo rų vals tie tį lai kė lau ki niu, o jo mu ši mas 
bu vo su pran ta mas kaip bū ti na su draus mi ni mo ir ci vi li za vi mo 
prie mo nė. Vai kų auk lė ji mas ne ga lė jo bū ti su pras tas ki taip nei 
su draus mi ni mas, o tai reiš kė fi zi nės prie var tos nau do ji mą. Tad 
ma to me, kad ku ni go M. Ce raus ko pe da go gi nės nuo sta tos ne
su tam pa su am ži nin kų nuo sta to mis.

Tuo lai ko tar piu Lie tu vo je fi zi nių baus mių prie ši nin kų bu vo 
ma žai. Vil niaus uni ver si te to at sto vas prof. An drius Snia dec kis 
(1768–1838) sa vo vei ka le „O fi zyc znym wy cho wa niu dzie ci“ (liet. 
„Apie fi zi nį vai kų ug dy mą“) 1805 m. pa ste bi, kad vie nuo lių mo
kyk lo se tai ko mas „bjau rus pa pro tys lup ti ber niu kus rykš tė mis 
<...> ne tik pa grei ti na ly ti nių or ga nų bren di mą, bet net vi sam 
gy ve ni mui pa len kia į gaš lu mą“3. Šiuo at ve ju ne igia mą A. Snia
dec kio po žiū rį į fi zi nes baus mes lė mė fi ziok ra ti nis mąs ty mas. 
O štai M. Ce raus ko pe da go gi nis po žiū ris pa grįs tas te olo gi ja. Jis 
ky la iš Evan ge li jos ir at sklei džia M. Ce raus ko sie kia mų te olo gi
nių ir pe da go gi nių tiks lų kryp tį bei mas tą. Ka te kiz mo su da ry to jo 
min čių dės ty mo bū das, me to di niai ir te olo gi niai už da vi niai ro
do, kad re for ma tų švie suo me nė, ne pai sy da ma per se kio ji mo, 
ne si sten gė orien tuo tis į esa mus ap lin kos mąs ty mo ir el ge sio 
stan dar tus. Tiek kon fe si nė te olo gi ja, tiek iš gy ven ti sun ku mai 
ra gi no ieš ko ti iš ei čių – ug dy ti ne tik vals tie čių raš tin gu mą, bet 
ir jų sa vi gar bą, su ras ti fun da ci jų tam, kad bū si mie ji re for ma tų 
ku ni gai ga lė tų stu di juo ti Eu ro pos pro tes tan tiš kuo se uni ver si
te tuo se, ku riuo se for muo da vo si pa čios pa žan giau sios ir nau
jo viš kiau sios to me to idė jos. Lie tu vių kal bos kaip dės to mo jo 
da ly ko ar ba ti kė ji mo lie tu viš kai dės ty mas re for ma tų mo kyk lo se 
ro do, kad dau giau sia iš ba jo rų su da ry tas ir len kiš kai kal ban tis 
re for ma tų baž ny čios si no das tu rė jo aiš kią nuo mo nę apie na
cio na li nius san ty kius baž ny čio je.

Vi sas ka te kiz mo pa va di ni mas – „SeanasKatechizmas
arbaPamoksleyWeikialams, apeWierąKrikszczonizką su
pasakimeis,iszRasztaSzwintagiesmemsirmaldomssuske
ycyiumiBazniczos,didesniuirmažesniu,delnaudosSurinkimą
Lietuwiska“ (pa brauk ta straips nio au to riaus) – iliust ruo ja šią 
si no do po li ti ką. Pro tes tan tiz mo nuo sta ta, kad kiek vie nas žmo
gus tu rė tų skai ty ti Bib li ją sa vo gim tą ja kal ba, ta po luo mų, ly čių 
ir tau tų eman ci pa ci jos įran kiu.

Kun.TomasŠERNAS
Lietuvosevangelikųreformatųbažnyčios–

Sinodo–generalinissuperintendentas

3 Luk šie nė M., De mok ra ti nė ug dy mo min tis Lie tu vo je: XVI II a. ant ro ji pu sė – XIX a. pir mo ji pu sė. Vil nius: „Moks las“, 1985, p. 116.
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Re for ma ci ja – tai XVI a. pra si dė jęs krikš čio nių dva si nio ir 
kul tū ri nio at si nau ji ni mo ju dė ji mas, ku ris ne ap len kė ir Lie tu vos. 
Pir mo sios kny gos lie tu vių kal ba bu vo reikš min ga Re for ma ci jos 
nau jo vė. Mar ty no Maž vy do pra dė tas na mų mo kyk lų ir raš to 
lie tu vių kal ba kū ri mas, Ab ra o mo Kul vie čio Lie tu vos švie ti mo 
sis te mos pa pil dy mas vi du ri ne pa ko pa ro dė re for ma tų po žiū rį 
į liau dies švie ti mą. Iš si la vi ni mo, mo ky tu mo, raš to, spau dos 
svar bos ir ver tės su vo ki mas – tai la bai svar bus Re for ma ci jos 
vi so je Eu ro po je, o drau ge ir Lie tu vo je as pek tas. Įta kin ga Rad vi lų 
gi mi nė ieš ko jo ga bių jau nuo lių, juos rė mė, siun tė sa vo lė šo mis 
stu di juo ti į uni ver si te tus (An drius Vo la nas), ug dė ki to kiais bū
dais. Dva ruo se bu vo su bur ti iš si la vi nę, veik lūs kul tū ri ne pras me 
dva riš kiai pa sau lie čiai, dau gu ma jų bu vo stu di ja vę pro tes tan
tiš kuo se uni ver si te tuo se.

Pa ki lo ir rei ka la vi mai dva si nin kams – jie tu rė jo bū ti 
mo kę si aukš to jo je mo kyk lo je. Švie ti mas bu vo ne at sie ja ma 
krikš čio niš kos evan ge li nės baž ny čios veik los sri tis. Krikš čio nys 
re for ma tai sten gė si prie kiek vie nos vei ku sios sa vo baž ny čios 
įsteig ti pa ra pi nę mo kyk lą, XVI a. vi du ry je jau vei kė mo kyk los 
Vil niu je, Vi tebs ke, Bras to je, Klec ke. Re for ma tai di di kai sa vo 
pri va čio se val do se stei gė mo kyk las: Nau ja mies ty je, Pa šuš vy je, 
Ši lu vo je, Žei miuo se, Švo biš ky je, Bir žuo se, Ne mu nė lio Rad vi liš
ky je, Sa la mies ty je, Pa pi lė je, Kel mė je, Skuo de ir ki tur. Ypač daug 
pa stan gų bu vo įdė ta ban dant gau ti lei di mą kur ti pro tes tan tiš ką 
uni ver si te tą. Vil niu je vei ku si gim na zi ja tu rė jo pa kan ka mai iš si
la vi nu sius, to kiam dar bui pa si ren gu sius dės ty to jus ir sėk min gai 
dir bo, de ja, pa siek ti, kad ši mo kyk la gau tų tei sę tap ti aka de mi ja 
ar uni ver si te tu, XVI a. pa bai go je Rad vi loms ne už te ko ga lios. 

<...>
1631 m. Kris tu po Rad vi los rū pes čiu Kėdainių Di džio sios 

pi lies ir Jos vai nių gat vių kam pe pra dė tas re konst ruo ti na mas, 
nu pirk tas iš mies tie čio, bu vu sio bur mist ro Pet ro Sko mi no. Šis 
pa sta tas ta po svar biu ar chi tek tū ri niu XVII a. pa min klu. Tai be ne 
vie nin te lis Lie tu vo je iš li kęs au ten tiš kas aukš tes nio sios mo kyk
los pa sta tas. 1640 m., už da rius Vil niaus re for ma tų gim na zi ją, 
Kė dai nių mo kyk la ta po svar biau siu pro tes tan tiš ku mo ky mo 
ir Re for ma ci jos idė jų sklei di mo cen tru Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje.

Kė dai nių krikš čio nių evan ge li kų re for ma tų mo kyk la iki 
pat XIX a. di džiau sią dė me sį sky rė lo ty nų kal bai, an ti ki nei li te
ra tū rai, re li gi jos ir fi lo so fi jos moks lams. Mo ky mo pro gra mos 
su da ry tos pa gal pa žan giau sius to me to Eu ro pos pro tes tan tiš kų 
mo kyk lų pa vyz džius. Or ga ni zuo ti sėk min gą mo ky mą ne bu vo 
leng va, nes trū ko va do vė lių ir li te ra tū ros. 1629 m. Įsta tuo se 
mo ky to jams nu ro dy ta tai ky ti dik ta vi mo ir dis pu to me to dus. Per 
dis pu tus iš ryš kė da vo, kaip mo ki niai yra pa si ruo šę dis ku tuo ti su 
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ka ta li kais ir kaip ge ba skleis ti Re for ma ci jos idė jas. Mo ky to jai 
pa teik da vo tei gi nius, ku riems vie ni ug dy ti niai ieš ko da vo ar gu
men tų pa grįs ti, ki ti – pa neig ti. Per dis pu tus mo ki niai gin čy da vo si, 
reikš da vo sa vo nuo mo nę, įgy tas ži nias tai ky da vo prak tikoje, 
to dėl šis me to das bu vo po pu lia rus.

1637 m. Kė dai nių evan ge li kų re for ma tų baž ny čios si no das 
mo kyk lai da vė griež tus nu ro dy mus dėl mo ki nių lais va lai kio. 
Ne va lia „ko me di jo mis“ links min ti vai kų, siū lė lais vu lai ku ruoš
tis dis pu tams, ora ci joms, dia lo gams. Draus mė bu vo ge le ži nė: 
mo ki niai griež tai nu sta ty tu lai ku kė lė si, mel dė si, mo kė si. Ne
bu vo jo kių pra mo gų. Nu si žen gu siuo sius bau dė net fi zi nė mis 
baus mė mis (plak da vo rykš tė mis). Fi zi nių baus mių tai ky mo 
tvar ka nu ro dy ta 1631 m. nuo sta tuo se: ne ga li ma muš ti kumš
čiu per gal vą, įsi karš čia vus elg tis žiau riai, baus ti tik bū ti nais 
at ve jais, lei dus rek to riui. Mo ki niai į aukš tes nes kla ses bu vo 
ke lia mi du kart per me tus: per Ve ly kas ir šv. My ko lo die ną. Jų 
ži nios bu vo tik ri na mos per vie šuo sius eg za mi nus. Eg za mi nų 
pa bai go je mo ki niai ver ti ni mo ko mi si jai de kla muo da vo sa vo 
kū ry bos ei lė raš čius ir taip at skleis da vo kū ry bi nius ge bė ji mus.

Evan ge li kų re for ma tų mo kyk lų mo ky mo pro gra mų tu ri
nys bu vo glau džiai su si jęs su krikš čio niš ku ti kė ji mu. Mo kyk las 
daž nai va din da vo baž ny ti nė mis se mi na ri jo mis. Mo ky to jai ir mo
ki niai pri va lė jo lan ky ti baž ny čią. Ten mo ki niai tu rė jo gra žiai elg tis 
ir ro dy ti pa vyz dį pa ra pi jie čiams. 1647m.kunigaikščioJonušo
RadvilosrūpesčiuKėdainiųgimnazijąVakarųEuropospavyz
džiuimtavadintiŠviesiąja(GimnasiumIliustre). Prie gim na zi jos 
1651–1654 m. vei kė Jo a chi mo Rhe to spaus tu vė, ku rio je bu vo 
iš leis ta kny ga „No baž nys tės krikš čio niš kos“. Tuo me tu Jo nu šas 
Rad vi la bran di no pla ną Kė dai nių gim na zi ją pa vers ti uni ver si te tu, 
to dėl bu vo ta ria ma si su če kų pe da go gu ir fi lo so fu Ja nu Amo su 
Ko mens kiu, kad at vyk tų į Kė dai nius ir ja me dės ty tų. XVII a. vi
du rio ka rai su Šve di ja ir Ru si ja bei anks ty va J. Rad vi los mir tis 
su truk dė tuos pla nus įvyk dy ti.

Kė dai nių gim na zi jo je įsta tai, mo ki nių są ra šai, tvar ka
raš čiai ir ki ti do ku men tai bu vo ra šo mi len kų kal ba. 1673 m. 
Kė dai nių si no de nu tar ta, kad rei kia, jog bū si mie ji dva si nin kai 
Die vo žo dį mo kė tų skelb ti ir lie tu vių kal ba. Vė liau pri im tas nu
ta ri mas, kad vie tos alum nai pri va lo bū ti mo ko mi lie tu vių kal ba. 
Lietuviškaimokantiemsalumnamsmokyklojebuvoskiriama
specialiMartynoŠvobosstipendija. Kė dai niuo se lie tu vių kal ba 
pa moks lus sa ky da vo S. Lips kis, Dau gai la, mo kyk los rek to rius 
Flo ri jo nas Svi da, kon rek to rius Kon stan ti nas Kra pins kis, mo ky
to jas Jur gis Ši mans kis. 1698 m. Kė dai nių si no das pra ne šė, jog 
50 ka te kiz mų lie tu vių kal ba per duo ti gim na zi jos rek to riui, kad 
jais ga lė tų nau do tis mo ki niai.

1683 m. pa reng ti nau ji gim na zi jos nuo sta tai, ku riuo se 
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svar biau sias mo ky mo kryp tis, kaip 
ma no ma, bu vo nu sta tęs J. Rad vi la. 
Juo se nu ro dy ta, kad lo ty nų kal bos 
rei kia mo ky ti ne pa gal se nuo sius 
va do vė lius, o pa gal če kų pe da go go, 
fi lo so fo J. A. Ko mens kio vei ka lus. Tai 
vie nin te lis ži no mas fak tas, kai Lie tu
vo je, Kė dai nių gim na zi jo je, bu vo dės
to ma pa gal šio pe da go go va do vė lius. 
1698 m. gim na zi jos tvar ka raš ty je ir 
nuo sta tuo se at si spin di ug dy mo tu ri nio 
kai ta. Pra dė ta mo ky ti is to ri jos ir ge og
ra fi jos. Su stip rin tas te olo gi nių da ly kų 
dės ty mas: im ta skai ty ti ir ana li zuo ti 
Šven tą jį Raš tą, ka te kiz mus. Lie tu vos 
re for ma tai XVII a. ant ro joje pu sė je 
iš gy ve no ne leng vą lai ko tar pį: bu vo 
de gi na mos jų baž ny čios, per se kio ja
mi dva si nin kai ir mo ky to jai. Rei kė jo 
stip rin ti sa vo po zi ci jas, to dėl to kio ti po 
mo kyk lo se ta po ypač svar bu ug dy ti 
mo ki nių pa mal du mą ir iš ti ki my bę.

Kė dai nių gim na zi ja vei kė su 
per trau ko mis. Jos pa dė ti mi su si rū pi
nę Eu ro pos evan ge li kai re for ma tai at siun tė Kė dai nių baž ny čiai 
nu ro dy mą, ku ria me ra gi no siųs ti ga bius mo ki nius mo ky tis į 
Eu ro pos aukš tą sias mo kyk las: Augs bur ge – 4, Mar bur ge – 3, 
Hei del ber ge – 4, Frank fur te – 2, Ber ly ne – 2. 1769 m. gim na zi jo je 
mo kė si 90, o vė liau 76 mo ki niai. Skai čius svy ra vo, tai pri klau sė 
nuo eko no mi nių ir po li ti nių kraš to są ly gų.

1773 m., pa nai ki nus Jė zui tų or di ną ir įkū rus Edu ka ci nę 
ko mi si ją, Lie tu vo je pa si kei tė ir mo ky mo tvar ka. Kei tė si mo ky mo 
pro gra mos, pa di dė jo dės to mų da ly kų skai čius: pra dė ta dės ty ti 
fi zi ką ir tri go no met ri ją, dau giau dė me sio skir ta fi lo so fi niams 
da ly kams, stip rin tas ge og ra fi jos ir is to ri jos mo ky mas. Svar
biau sias gim na zi jos tiks las bu vo mo ky mo tu ri nį pri ar tin ti prie 
gy ve ni mo. Stip rė jo ir gim na zi jos pres ti žas, 1778 m. mo ki nių 
skai čius iš au go iki 128. Dės tė ga būs moks lus Vo kie ti jos uni
ver si te tuo se bai gę mo ky to jai: Bo gus la vas Ber nec kis, Ste po nas 
Ko pic kis, Alek san dras Man ke vi čius. Gim na zi ja pa su ko kla si cis
ti ne kryp ti mi, pa ma žu ta po pa sau lie ti ne mo kyk la. Jo je mo kė si 
vis dau giau ka ta li kų, liu te ro nų, ta čiau tai su kė lė ir ne ma lo nu mų: 
1781 m. vy res nių jų kla sių mo ki niai įsi vė lė į muš ty nes su ka
ta li kais, to dėl net ne pa bai gus moks lo me tų gim na zi ja ku riam 
lai kui bu vo už da ry ta. 1793 m. jo je mo kė si 20 re for ma tų ir 68 
ka ta li kai. Nuo XVI II a. ant rosios pu sės su stip rė jo len kų kul tū
ros įta ka – vi si ra por tai, tvar ka raš čiai, pro gra mos ra šy ti len kų 
kal ba. Gim na zi jai lie tu vių kal ba ta po ne rei ka lin ga, bib lio te ko je 
ne li ko lie tu viš kų kny gų.

1803 m. gim na zi ja ta po pa val di Vil niaus uni ver si te tui, nuo 
1807 m. jai bu vo skir ta fi nan si nė sub si di ja. Uni ver si te tas įsi pa rei
go jo per žiū rė ti mo ky mo pro gra mas ir mo ky to jų ruo ši mo tvar ką 
bei kas met skir ti po 1200 rub lių. Bu vo iš kel ti ir rei ka la vi mai, kad 
vie ša mo kyk la bū tų at skir ta nuo evan ge li kų re for ma tų ti ky bos, o 
ti kė ji mo da ly kai dės to mi pa gal įvai rias mo ki nių kon fe si jas. Dės
to mie ji da ly kai ne ga lė jo bū ti pri tai ky ti prie ku rios nors ti ky bos. Į 
mo kyk lą bu vo pri ima mi įvai rių ti ky bų mo ki niai, o nuo 1810 m. 

pra dė tos ves ti ka ta li kų ti ky bos pa mo kos. Kė dai nių mo kyk lai 
rei kė jo su tik ti su šiais rei ka la vi mais, nes ki tu at ve ju ji ne bū tų 
ga vu si sub si di jos iš Edu ka ci nio fon do. Gim na zi ja, dar va di na ma 
ap skri ti ne, vėl su kles tė jo. Jo je ga lė jo mo ky tis įvai rių luo mų 
vai kai. Ne tur tin gų tė vų at ža las iš lai kė alum na tas, ku rio tiks las 
bu vo šelp ti bū si mus evan ge li kų re for ma tų ku ni gus, vyks tan čius 
mo ky tis į Va ka rų Eu ro pos uni ver si te tus, – tai bu vo iš skir ti nis 
šios mo kyk los bruo žas Lie tu vo je. Kė dai nių gim na zi ja ta po pu
siau pa sau lie ti nė, tu rė jo ga na di de lę au to no mi ją, daug dė me sio 
sky rė kal boms mo ky ti. Mo ky to jų dau gu mą su da rė dva si nin kai, 
nes krikš čio nys evan ge li kai tu rė jo pa to giau sias są ly gas Eu ro pos 
uni ver si te tuo se pa ruoš ti dva si nin kus, mo ky to jus.

1824 m. gim na zi ja vėl bu vo už da ry ta dėl gim na zis tų 
da ly va vi mo slap to je or ga ni za ci jo je „Juo die ji bro liai“. Mo ki niai 
ban dė su reng ti pa si kė si ni mą į Ru si jos ca ro bro lį Kon stan ti ną, 
ku ris kiek vie nais me tais va žiuo da vo po il siau ti į Va ka rų Eu ro pą 
pro Kė dai nius. Mo kyk lą ati da rė tik 1835 m.

1847 m. evan ge li kų re for ma tų Baž ny čios si no das su ra šė 
me mo ria lą dėl li tur gi nių kal bų Sluc ko ir Kė dai nių mo kyk lo se, 
pra šy da mas leis ti ti ky bos da ly kų mo ky ti lie tu vių kal ba. 1848 m. 
Švie ti mo mi nis te ri ja tam da vė lei di mą. Lie tu vių kal bą dės tė Že
mai čių apy gar dos su per in ten den tas ku ni gas Ma čiuls kis. Šiuo 
klau si mu mo kyk la ta po iš skir ti nė Lie tu vo je.

Pra si dė jus 1863 m. su ki li mui Kė dai nių gim na zi ją pa li ko 
239 gim na zis tai, ma no ma, kad net 200 jų pri si dė jo prie su ki lė lių, 
to dėl 1864ai siais mo kyk la bu vo už da ry ta. Mies te li ko pra di nė 
mo kyk la, o gim na zi ja bu vo at kur ta tik 1922 m.

AudronėPEČIULYTĖ
KėdainiųkraštomuziejausDaugiakultūriocentrovadovė

Vi sas straips nis – Evan ge li kų re for ma tų 
baž ny čios sve tai nė je – www.ref.lt.
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