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Ko kie Jums bu vo šie me tai?
Mes, mo ky to jai, lai ką ma tuo ja me moks lo me tais. O be

si bai gian tys ka len do ri niai me tai man as me niš kai bu vo sun kūs. 
Ne tik gim na zi jo je. Rei kė jo už baig ti kai ku riuos įsi pa rei go ji mus, 
mo kyk lo je vy ko ne ma ži prie sta to re no va ci jos dar bai. Šie me tai 
pa žen klin ti Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo šimt me čio lau ki mu. 
Rū pes čiu, kaip pa mi nė si me? Rei kia per mū ry ti de ko ra ty vi nę 
tvo re lę iš Til žės gat vės pu sės, į ją vė liau bus įmon tuo tas me ni nis 
ak cen tas, skir tas ke tu riems sig na ta rams. Su pa var dė mis, su 
teks tais, kad pra ei nan tys Til žės gat ve žmo nės su sto tų, pa skai
ty tų... Sig na ta rai? Kur? Kaip? Kad su si do mė tų, kad at si ras tų no
ras už ei ti į gim na zi jos mu zie jų, su si pa žin ti pla čiau... Šį pro jek tą 
lai mė jo ar chi tek tas Vy te nis Ru do kas. Bu vo ir ki tų su ma ny mų, 
bet ko mi si ja nu spren dė, kad šis ak cen tas sig na ta rams pa mi nė ti 

Lietuvosvalstybėsatkūrimošimtmečiui

Ja no nie tis yra ja no nie tis!

bus ge riau sias. Tad iš pra džių rei kia su tvar ky ti ap lin ką... Ten ka 
ir to kiais da ly kais rū pin tis.

Tu ri me ir ki tą gra žų tiks lą – iš leis ti fo to gra fi jų al bu mą, ap
rė pian tį lai ką nuo gim na zi jos įkū ri mo iki so viet me čio. Šį pa va sa rį 
abi tu rien tė Vai va Ado ma vi čiū tė, iš ei da ma stu di juo ti, nu pie šė 4 
sig na ta rų por tre tus ir pa do va no jo gim na zi jai. Pla nuo ja me, kad 
Va sa rio 16ąją al bu mą jau tu rė si me. Ši idė ja kla jo jo gal 10 me tų. 
Ją mums mes te lė jo bu vęs mo ki nys, ad vo ka tas Jo nas Ne kra
šius. Jis yra di de lis mies to kul tū ri nin kas. Gim na zi jos 75me čiui 
bu vo iš leis tas al bu mas, pra si de dan tis nuo di rek to riaus Vac lo vo 
Šlia ge rio nuo trau kos. Dar ba vo si jis čia, toks ypa tin gas sa vo 
at si da vi mu Lie tu vai ir mo kyk lai. Šiau liuo se tė ra iš li kę du to
kie al bu mai: vie nas „Auš ros“ mu zie ju je, ki tas – gim na zi jo je. 
Čia ma to me ir se ną ją gim na zi jos vė lia vą, da bar ti nė pa gal ją 
su kur ta. O su kū rė Lo re ta Va lie nė, gim na zis to ma ma. Ji yra li
tur gi nių dra bu žių kū rė ja, iš lei du si sa vo dar bų al bu mą, su kū ru si 
do va ną – ar no tą ir mit rą – pa čiam po pie žiui Jo nui Pau liui II, kai 
jis lan kė si Šiau liuo se, Kry žių kal ne...

Iš nuo gir dų, at si tik ti nių fra zių nuo tru pų kar tais ky la no ras 
pa klaus ti... Ar rei kė jo tvir ty bės sie kiant iš sau go ti ne pa lies tą 
Ju liaus Ja no nio gim na zi jos var dą?

O ko dėl J. Ja no nis tu rė jo bū ti pa lies tas? Kas tą su gal vo jo? 
Lie tu va te bė ra so vie ti nio mąs ty mo zo no je, štam pai te be vei kia. 
Gal pa si keis kar tos ir į Ja no nį bus pra dė ta žiū rė ti kaip į jau ną, 
įdo mų po etą maiš ti nin ką. Bol še vi kai apie J. Ja no nį pri kū rė daug 
sau nau din gų da ly kų. Apie dau ge lį as me ny bių jie kū rė... Ar pa
žįs ta me tą jau nuo lį, ku rio por tre tą mums su kū rė dai li nin kas 
Bo na ven tū ras Šal tis? Ne daug kas ma tė šį por tre tą. Da bar aš 
pa sa ky siu dar ki taip: taip, mū sų gim na zi ja tu rė jo va din tis ne 

NedaugLietuvosmokyklųišugdėtiek
1918m.valstybėsatkūrimosignatarų(net 
4iš20),kiekŠiauliųberniukųgimnazija
(dabar–JuliausJanonio).Irnuostabiausia
yratai,kadbėgantmetamsmokykla 
nepraradosavostiprybės.Šįrudenį 
turėjaulaimėsvisąpopietępraleisti 
gimnazijojevaikščiodama,klausydama, 
žiūrėdamairatsakinėdamaįklausimus. 
Savolaiko„Švietimonaujienoms“skyrė 
gimnazijosdirektoriusRi mas Bud rai tis.
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J. Ja no nio var du, nes ją bai gė ne tik ke tu ri sig na ta rai, bet ir Po vi
las Vi šins kis, Sta sys Šal kaus kis... Sig na ta rų var das man gra žus 
ir aš daž nai taip pa va di nu gim na zi ją, bet kuo kal tas J. Ja no nis? 
Ką jis blo go pa da rė? Ir kaip jį pa spir ti į šo ną? Mū sų ver ty bės to 
ne lei džia. Pro ble ma, ma nau, yra su reikš min ta. Mū sų ap lin ko je 
šis var das ne už kliū va net Aust ra li jos lie tu viams, ku rių dė ka 
esa me re ta sa vo ga li my bė mis mo ty vuo ti mo ki nius gim na zi ja. 
Mes mo ka me sti pen di jas dvi de šim čiai stu den tų, bu vu sių mū sų 
gim na zi jos abi tu rien tų. Ir tą da ro me nuo 2001 m. To kią pa ra mą 
su tei kė Aust ra li jos lie tu viai, kad mū sų ga bus jau ni mas stu di
juo tų Lie tu vo je. O jau Aust ra li jos lie tu vių ne pa trio tiš ku mu tik rai 
ne ap kal tin si me. Ir jie sa ky da vo, o kam keis ti J. Ja no nio var dą?

Vi si nuo po ka rio, 1946 m., mo kę si mū sų gim na zi jo je va
di na sa ve ja no nie čiais...

Ir tą pa čią aki mir ką per gim na zi jos mu zie jų švys te lė jo dr. Jū
ra tė Va luc kie nė iš Šiau lių uni ver si te to, pa me tė da ma fra zę, 
ku ri daug ką pa aiš ki na ir ku ri ta po šio teks to pa va di ni mu: 
„Ja no nie tis yra ja no nie tis!“
Esu nu gir du si sa kant, kad J. Ja no nio gim na zi ja, gar si sa vo 
pra ei ti mi ir šian die nos kul tū ra, ne sku ba vie šin ti sa vo aka
de mi nių pa sie ki mų. Ko dėl?

Yra svar bes nių da ly kų nei skai čiu kai, o rei tin gai – dar ir 
ver slo da lis. Rei tin gų aš la bai ne su reikš mi nu, nors gal ir ne ge rai 
da rau. Ma no gal va, rei tin gai ne pa ro do mo kyk los dar bo ko ky bės. 
At sa ky ki te į vie ną klau si mą, ta da vis kas bus aiš ku. Ar jau ni mo 
mo kyk la, iš ku rios gal būt nie kas ne įsto jo į aukš tą ją, yra blo
giau sia ug dy mo įstai ga?

Ko dėl blo giau sia? Kai kam ji pas ku ti nė galimybė ar vil tis 
lai mė ti sa vo šan są gy ve ni me...

Bet rei tin guo se ši mo kyk la bus pas ku ti nė je vie to je... 
Mums ma lo nu, kad vi sa da „esa me aukš tai“, bet kas yra ge ra 
mo kyk la, kas yra ug dy mo ko ky bė? Čia dar rei kė tų daug kal bė ti ir 
var gu ar ras tu me ben drą su ta ri mą. Daug pri klau so nuo va do vų, 
nuo mo ky to jų bran duo lio, nors vi sur bū na vis ko. J. Ja no nio gim
na zi ją dėl pa sie ki mų lai kau ge ra mo kyk la ir dė ko ju li ki mui, kad 
ten ka jo je il gai dirb ti. Bet pa sie ki mai bū tų at ski ra kal ba. Mo ki nių 
mes tu ri me daug ir ge rų. Ma nau, kad vi sos gim na zi jos jų tu ri, 
tik svar bu juos iš sau go ti, kad lik tų Lie tu vo je.

Rug pjū tį Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja pri sta tė net ke lio li
ka nau jo vių, ku rios tu rė jo pa žen klin ti nau jų jų moks lo me tų 
pra džią. Koks Jū sų po žiū ris į jų įgy ven di ni mo ga li my bes?

Mes prie vis ko pri si tai ky si me. Esa me įpra tę gau ti raš tus 
ir juos vyk dy ti. O koks vi so to veiks min gu mas, koks re zul ta tas, 
čia jau ki tas klau si mas. Mo ky to jo ne pa ren gi mas, bū ti niau sios 
me to di nės me džia gos ne bu vi mas ne ga li lem ti po zi ty vių per
mai nų. Pa kal bė ki me, kad ir apie kva li fi ka ci nius ren gi nius, ku rių 
da bar vyks ta daug, bet Lie tu vo je jie jau ta po sa vo tiš ku ver slu. 
Jei gu iš 10 ren gi nių at ran du ko kį vie ną, ku ris man įdo mus, tai 
jau ge rai. Dau gu ma jais esa me nu si vy lę.

Aiš ku, ne ga li ma ly gin ti to, ko kie bu vo me, kuo gy ve no
me at gi mi mo pra džio je, kai vi si tie siog siur bė me in for ma ci ją. 
At vi ros Lie tu vos fon das, už sie nio pa tir tis... Ge rų no rų ir da bar 
yra Lie tu vo je, bet tam, kad jie bū tų įgy ven din ti, nors pi ni gų ne
su reikš mi nu, tu ri bū ti fi nan sa vi mas. Kla sės krep še lis, jei gu prie 

šios sis te mos ne bus pri dė ta daug pi ni gų, nie ko ne pa keis. Ne
pri ta riau ir mo ki nio krep še liui, nes tai la bai pa di di no kon ku ren
ci ją tarp mo kyk lų. Mes su sve ti mė jo me, ta po me kon ku ren tais, 
sun kiai ben drau ja me vie nas su ki tu, taip anks čiau ne bū da vo. 
Juk Suo mi ja pa sie kė sa vo aukš tų re zul ta tų, kai pa si sten gė su
ly gin ti mo kyk las ir jas vi sas timp te lė ti aukš tyn. Mes pa lei do me 
kon ku ren ci ją: kas pra si mu šė, tam ge rai, kas ban kru ta vo – jo 
pro ble ma. Ne ma nau, kad to kia lau ki nė ap lin ka da vė ką nors 
ge ro mū sų švie ti mui. Mū sų sie kiai tu ri bū ti pa grįs ti ben dra
dar bia vi mu ir ben dra vi mu. O da bar dau ge liui svar bu tik sa vas 
kie mas. Ga li me juk da ly tis, mo ky tis vie ni iš ki tų. Esu at vi ras 
nuo tų lai kų, kai kū rė me at vi rą mo kyk lą. Ir da bar – pra šo me į 
sve čius, ka da jums pa to gu, jei įdo mu.

Jū sų ka lė di niai lin kė ji mai Lie tu vos švie ti mui...
Tur būt, kaip ir vi sai Lie tu vai – dė me sio žmo gui. Čia yra es

mių es mė. Švie ti mo sis te mo je pa grin di nis dė me sys tu rė tų bū ti 
skir tas mo ky to jui, pe da go gui, be rei ka lo ven gia me šio žo džio, 
juk ir bib lio te ki nin kė, ir pro fe si jos pa ta rė jas, dir ban tis mo kyk lo je, 
yra pe da go gas. Da bar tu ri me di džiu lę spra gą – tin ka mai ne pa
ren gia mi mo ky to jai. Trūks ta spe cia lis tų, ku rie dirb tų ko ky biš kai, 
reng tų abi tu rien tus, mes juos vi lio ja me iš ki tų mo kyk lų. Čia vėl 
pa si reiš kia kon ku ren ci ja. Po ke le rių me tų šį sty gių pa jau si me 
dar skau džiau. Tad lin kė čiau dė me sio mo ky to jui, nors pa grin
di nis sie kis – vis kas mo ki niui. Jei skir si me dė me sio mo ky to jui, 
jis jau sis oriai, bus lais vas, at sa kin gas, jį gerbs vals ty bė, ma nau, 
ta da ir mo ki niui bus ge rai.

Dė ko ja me.
ZinaRIMGAILIENĖ

Gimnaziją daugiau nei prieš 100 metų baigė šie Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai: My ko las Bir žiš ka,  
Ste po nas Kai rys, Al fon sas Pet ru lis ir Jo nas Vi lei šis.
Jie kūrė ir Vasario 16osios akto tekstą.
O šių dienų janoniečiai mums kalba JŲ vardu.
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Ką Jums reiš kia M. Luk šie nės mo ky mai, idė jos?
Kiek vie na idė ja ir nau ja min tis, pa skleis ta dau giau ar ma

žiau vie šai (tai ga li bū ti ir pa mo ka, ir pra ne ši mas, ir in ter viu), 
vi sa da tu ri dvi pu ses: už ir prieš. Rei kia pri pa žin ti, kad tiks lin gai 
iš reikš ti pa siū ly mai vi sa da įsi tvir ti na ir įgau na pras mę vi suo
me nės oru mui, hu ma niz mui, san tai kos są sa joms. M. Luk šie nė 
nuo la tos gar siai ar ba tarp ei lu čių kiek vie nam sa vo ko le gai, stu
den tui, pa žįs ta mam žmo gui tran sliuo da vo, kad pri va lo me tu rė ti 
sa vą ją švie si ą ją pu sę – gy ve ni mo pras mę. Tai man sie ja si su 
Pau lo Co el ho kny go je „Al che mi kas“ iš sa ky ta fra ze, kad pri va lo
me kur ti sa vo gy ve ni mo le gen dą. Ga liu drą siai teig ti – šian dien 
ma no gy ve ni mo le gen da yra dar bas su edu ka ci niu pa sau liu.

M. Luk šie nė ra šė: „Vi sos mū sų re for muo ja mos švie ti mo 
sis te mos pa grin das – žmo gus ir jo kul tū ra. Žmo gus pa brė
žia mas kaip aukš čiau sia ver ty bė ir ieš ko ma vi sų ga li mų 
bū dų su da ry ti są ly gas jo in di vi du a ly bei skleis tis kul tū ros 
ver ty bių kon teks te.“ Ar ma to te tai šian die nos mo kyk lo je?

Ne rei kia iš skir ti vien švie ti mo sis te mos: žmo gus ir kul tū
ra yra vi sų sis te mų pa grin das. Jei gu ne si lai ky si me vien ti su mo, 
grei tai su lauk si me tar pu sa vio cha o so. Ug dy ti as me ny bę, ku rią 
no ri me ma ty ti ry toj, yra ypač sub ti lus, kruopš tus il ga lai kis me
nas. Ne dar bas, o me nas, nes tu ri me ge bė ti pa si rink ti tin ka mus 
įran kius, me to dus, įver čius tai as me ny bei for muo ti. Tai pro ce sas, 
ku rio ne ga li ma stab dy ti – kad vė liau ga lė tu me juo džiaug tis ir 
di džiuo tis. Mo kyk lo se in di vi du a ly bei skleis tis yra ne ma žai ke lių. 
Svar biau sia, kad pats žmo gus to no rė tų, siek tų ir su vok tų sa vo 
to bu lė ji mą. Ma no įvar dy to me no kaip pro ce so es mi nį vaid me
nį at lie ka vi si mo kyk los ben druo me nės na riai: mo ki niai, tė vai, 
mo ky to jai. Kiek vie nam iš jų ten ka tam tik ras eta pas. Jei gu ban
do me kaž ku rį eta pą per šok ti ar ba at sa ko my bę nu mes ti ki tam, 

Me nas ug dy ti 
as me ny bę

MeilėsLukšienėspremijąšiemetpelnė
VilniausŽemynosgimnazijosbiologijos
vyresniojimokytojaAstaNavickaitė. 
Pedagogė2014m.apsigynėbiomedicinos
mokslųdaktarodisertaciją.Jipasakoja,
kadpradėjusidirbtimokytojanuolatsavęs
klausdavo:„Arašištikrųjųgaliu?“,dvejojo,
kaipseksis,kaitiekdaugdarnežino.
Kasmetvistvirčiausuprasdama,kadtikrai
galimokyti,suvokė,joglygiaitaippat
galimaskatintiaugtiirmokinius–kaskart 
liptilaipteliuaukščiau:daugiaužinoti,
praktiškaiišbandyti,tvirčiaujaustis.

ne si ste bė ki me, kad žmo giš ku mo ska lė pra de da kris ti že myn. 
Nuo la ti nis ben dra dar bia vi mas, at vi ru mas, pa si ti kė ji mas – tai 
šiuo lai ki nės mo kyk los de vi zas. Ga li me ty liai pa svars ty ti, kiek 
esa me įsi su kę į tą me ni nį pro ce są?..

„Tech no lo gi ja vei kia ne tik dar bo me to dus, bet ir mąs ty mo 
bū dą, nuo šio daug par ei na ir mąs ty mo tu ri nys, net mąs ty mo 
kryp tis“ – tai dar vie na iš M. Luk šie nės min čių, ak tu a lių mū
sų lai kams. Kaip šiuo lai ki nės tech no lo gi jos vei kia mo ki nius, 
mo ky to jus ir ug dy mo pro ce są?

Šiuo lai ki nės tech no lo gi jos tu ri ge rą ją ir blo gą ją pu ses. 
Kai mo bi lie ji te le fo nai nau do ja mi kaip įran kis, pa vyz džiui, 
nu fo tog ra fuo ti pro mik ro sko pą ste bi mą pre pa ra tą, tai di de lis 
pa leng vi ni mas abiem ša lims: mo ky to jas ga li grei tai įver tin ti, 
ar mo ki niui pa vy ko tin ka mai at lik ti dar bą, o mo ki nys ma to sa
vo sėk mės re zul ta tą, džiau gia si pa sie ki mu ir jau čia ty ri nė ji mo 
sko nį. Pri pa žin ki me, toks veiks min gu mas mo ty vuo ja ir tar si 
ty liai kuž da: „Mo ky ma sis ve ža“.

Na, o ne leis ti nai nau do ja ma prie mo nė truk do mo ki niui 
su si kon cen truo ti, įsi sa vin ti me džia gą ir, ži no ma, le mia pra s
tes nį re zul ta tą.

Mei lė Luk šie nė ver ti no ben dra dar bia vi mo įgū džių svar bą: 
„Po stto ta li ta ri nė je vi suo me nė je jie ge ro kai de for muo ti, 
bū ti na juos grą žin ti į nor ma lias vė žes.“ Apie šiuo lai ki nius 
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vai kus sa ko ma, kad jie ne be mo ka ben drau ti, kal bė tis, žiū
rė ti į akis, nes tie sio gi nį ben dra vi mą iš stu mia šiuo lai ki nės 
tech no lo gi jos. Ar ma to te ga li my bę tai pa keis ti?

Apie tai rei kė jo gal vo ti prieš ge rą de šimt me tį, kai tech no
lo gi jos lyg cu na mis už val dė „Z“ kar tos at sto vus. Mi nė tos pro
ble mos yra la bai ryš kios: vie ni vai kai bi jo iš sa ky ti sa vo min tis, 
ki ti – lei džia ne adek va čiai elg tis, ne pa ma tuo ja ga li mų pa sek
mių. Šian dien tos pa sek mės, de ja, skau džiau siai iš gy ve na mos 
in te lek tu a lios vi suo me nės vi du je. Ta čiau ben dra vi mo įgū džiai, 
kul tū ri niai niu an sai, pa gar ba ki tam at si ne ša mi iš šei mos. Mo
ky to jas tik rai daug ir nuo šir džiai dir ba, kad už megz tų, pa lai ky tų 
ir puo se lė tų ry šį su mo ki niu. Tai ne sa vai tės ir ne mė ne sio, o 
iš ti sų me tų pro ce sas. Bū na gai la, kai įdė tos pa stan gos ne duo
da vai sių, bet pa si kar to siu – tai ne vie no mo ky to jo ini cia ty vos 
rei ka lau jan tis dar bas.

Pa si bai gus moks lo me tams vyk dė te bio lo gi jos la bo ra to ri nių 
dar bų veik las „Bio Lab2017“. Pa pa sa ko ki te, kaip Jums ki lo 
to kia min tis, kaip se kė si ben dra dar biau ti su Lie tu vos edu
ko lo gi jos ir Vil niaus uni ver si te tų moks li nin kais?

Vis kas vy ko ga na ne ti kė tai... Ko vo mė ne sį su šmė ža vo 
min tis, kad rei kia pa ban dy ti su mo ki niais pa dir bė ti ki taip: ska
ti nant juos įver tin ti ty rė jo, moks li nin ko, la bo ran to dar bo die nos 
pliu sus ir mi nu sus. Su da ry ti ga li my bę tiks lin gai su vok ti, kad net 
ir pa pras ti ieš ko ji mai, eks pe ri men tai taip grei tai ne duo da re zul
ta to. Čia lyg ir at ve ria mos ga li my bės su dė lio ti vis ką į rei kia mus 
stal čiu kus dėl bū si mos kar je ros.

Pir miau sia šios idė jos griau čius pa tei kiau ku ruo jan čiai 
sky riaus ve dė jai Ra sai Kaz laus kie nei ir di rek to rės pa va duo to
jai Ro mal dai Či žie nei – man juk rei kė jo „dvi gu bo pa lai mi ni mo“: 
pir ma, pa si bai gus moks lo me tams nau do tis gim na zi jos pa tal
po mis ir prie mo nė mis, an tra, no rė jo si pa lai ky mo ir įžval gų, ar 
tin ka mai el giuo si, nes mo ki niams jau bus pra si dė ju sios va sa ros 
atos to gos. Pri si pa žin siu, jau čiau bai mę, kad ga li nu vil ny ti ne
ma lo nių pa si sa ky mų ban ga iš tė vų ir glo bė jų, ko dėl to kie už si
ė mi mai ne or ga ni zuo ja mi moks lo me tais, o tik per atos to gas, 
ku rios skir tos po il siui.

Pri ta ri mą ga vau. Su mo ki niais – pir mos kla sės gim na zis
tais – su ta rė me taip: kas no ri da ly vau ti, už si ra šo ir at ne ša tė vų 
su ti ki mą, lei džian tį da ly vau ti įvai rio se veik lo se. Są ra šas ne bu vo 
la bai per pil dy tas, to ir ti kė jau si, nes ki lus idė jai per daug ne iš
sa ky si, ne pa teik si, šiek tiek var žė at sa ko my bė, kad iš dės ty to jų 
dar ne bu vau su lau ku si tei gia mo at sa ky mo.

Da bar ga liu pa at vi rau ti, kad į la bo ra to ri nių dar bų už si ė mi
mus at ėjo tie, ku rie no rė jo pa pil do mai su ži no ti, iš mok ti ir, svar
biau sia, jau tė troš ki mą sa ve at ras ti ki taip. Kvies da ma da ly vau ti 
eks pe ri men ti nia me pro jek te „Bio Lab2017“ ne žiū rė jau į mo ki nių 
pa sie ki mus bio lo gi jos pa mo ko se, kvie čiau vi sus. Kar tais tas, ku
riam sun kiau se ka si, taip su ge ba nu ste bin ti ge bė ji mais per pras ti 
ga na su dė tin gą dar bą, įsi sa vin ti, „su ger ti“ rei kia mas ži nias, kad 
be lie ka džiaug tis ir ska tin ti ne su sto ti.

Idė ją pa lai kė ir uni ver si te tų at sto vai – su de ri no me die ną, 
lai ką ir bu vo me la bai šil tai pri im ti. Bir že lio pir ma ir an tra sa vai tės 
aukš to sio se mo kyk lo se yra ypač in ten sy vios: vyks ta bai gia mų jų 
dar bų gy ni mai, eg za mi nai; gim na zi jo se abi tu rien tai lai ko vals
ty bi nius eg za mi nus – vi siems dar bų ne trūks ta.

Sa vo ty ri mams kiek vie ną die ną skir da vo me 3–4 va lan das. 
Mo ki niai la bai no riai da ly va vo už si ė mi muo se, kai kas net ry žo si 
iš pirš tų krau ją la šin tis, kad nu si sta ty tų krau jo gru pę. To mis die
no mis ly dė jo ne ma žai emo ci jų: nuo sta ba, juo kas, di džia vi ma sis 
sa vi mi, kad pa vy ko, iš si aiš ki no, su pra to ir pan.

Pas ku ti nę die ną mo ki niams bu vo įteik ti pa žy mė ji mai. Jų 
reikš mę la bai gra žiai pa aiš ki no R. Kaz laus kie nė. Mo ki niams 
tai bu vo staig me na, ku ri pa ma žu lei džia ana li zuo ti sa vą jį „aš“: 
va kar „mo ki nys“, šian dien „ty rė jas“, o ry toj? Gal būt da bar jie jau 
yra tvir tai ap si spren dę dėl at ei ties.

Keis ta, bet pra ei tą sa vai tę mo ki niai jau do mė jo si, ar pa si
bai gus moks lo me tams vėl bus to kio ti po veik lų. Sma gu gir dė ti, 
va di na si, pa vy ko, pa si tei si no. Tu riu slap tų min čių or ga ni zuo ti 
„Bio Lab2018“, bet jau ki taip.

Ko palinkėtumėte švietimo bendruomenei šv. Kalėdų proga?
Besigrožėdami žiema, prisiminkite visus brangiausius 

artimus, mylimus, gal net seniai matytus ir aplankytus žmones... 
Kiekvienam parašykite po laišką ant apelsinų ir gvazdikėlių  
aromatu persismelkusio popieriaus. Drąsiai išreikškite savo 
viltis, svajones, norus, lūkesčius... Gal net atsiprašykite. At
verkite savo širdis, parodykite jausmus, nebijokite atsiskleisti 
ir nustebinti... Kalėdos yra puikus metas viską pradėti iš  
naujo: be pykčio, pavydo, be melo kaukių ir apgaulių... Nauja 
pradžia – nauja viltis, naujas tikėjimas. Visus sveikinu švenčių 
proga!..

Dė ko ju už po kal bį ir lin kiu sėk mės ku riant ir įgy ven di nant 
nau jas idė jas.

DovilėŠILEIKYTĖ

Atitaisymas
Dešimtajame „Švietimo naujienų“ numeryje, straipsnyje 

„Bibliotekų bendradarbiavimo ateities perspektyvos“ (p. 12–13), 
skirsnyje „Diskusija virte virė“ įsivėlė apmaudus netikslumas. 
Turėtų būti taip: „Jonavos r. savivaldybės Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danutė Ragelienė kalbėjo: 
„Per spė jo te, kad apie mo kyk lų pro ble mas kal bė ti ne rei kė tų, 
ta čiau, ma no manymu, tai yra ne at sie ja ma. Švie ti mo sis te mo je 
ma tau di džiu lį mo kyk lų bib lio te kų po ten cia lą, ku ris nė ra iš nau
do ja mas. Mo kyk lų bib lio te kos dir ba taip, kaip pa čios su si vo kia, 

kaip ge ba bib lio te ki nin kas... Man at ro do, net ne de ra kel ti klau
si mo, ar mo kyk la ga li veik ti be bib lio te kos. Jei mū sų švie ti mo 
sie kia my bė šiek tiek pa si vy ti skan di na vus ar bent jau es tus, 
tai šian dien tu rė tu me dis ku tuo ti ne apie ma te ria lius da ly kus, o 
apie žmo giš kuo sius iš tek lius. Mo kyk los bib lio te ko je tu ri dirb ti 
bib lio te ki nin kas ug dy to jas, mo ky to jas, kas eg zis tuo ja vi sa me 
pa sau ly je. Mo kyk los bib lio te ka tu ri ei ti ko ja ko jon su mo kyk la 
ir jos tiks lais.“

Apgailestaujamedėlnetikslumo.
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Migle, mes tuos kelis rudens mėnesius nepaleidome Jūsų iš 
akių socialiniuose tinkluose, todėl žinome, kad Jums sekasi 
gerai. Taip pat iš Jūsų interviu „Bernardinuose“ sužinojo
me, kad „Vilnis“ atgijo tik 2015 m., o prieš tai Brazilijoje 
visą dešimtmetį nebuvo lituanistinės mokyklos. Kodėl taip 
buvo nutikę?

Sunku apibendrinti situaciją ir pateikti konkrečias prie
žastis, tačiau įtakos turėjo įvairiausi veiksniai – tiek kalbos 
sudėtingumas, dėl kurio pritrūkdavo motyvacijos mokytis, tiek 
jos nepritaikomumas (galbūt nuskambės pragmatiškai, bet atsi
radus galimybei gauti Lietuvos pilietybę, atsirado daug didesnis 
susidomėjimas ir lietuvių kalba). Dabar Lietuva brazilams vis 
labiau tampa tarsi langu į Europą, taigi, atgaivinant lietuvybę 
jiems atsiveria durys ir į Europos kultūrą, gyvenimą Senajame 
žemyne. Tiesa, dabartinės mokyklos atidarymas susijęs ir su 
generalinio konsulato įkūrimu San Paule.

Mes taip pat žinome, kad lituanistinėse mokyklėlėse, kai 
kalbos mokomi suaugusieji, mokytojui dažnai tenka išrasti 
savo metodiką. Kaip mokote Jūs?

Nors turime gana nemažai lietuvių kalbos vadovėlių, nėra 
vieno, kuriuo būtų galima naudotis nuosekliai. Tenka imti po 
truputį medžiagos iš visur, taip pat kurti savo užduotis. Žinoma, 
reikia derinti skirtingas veiklas – tiek, tarkime, kalbėjimą, tiek 
gramatines užduotis. Be abejo, labiausiai norisi, kad mokiniai 
prabiltų lietuviškai, tačiau tam būtinai reikia bent trupučio  
gramatikos, o ją pateikti suprantamai nėra lengva. Kadangi 
vietiniai lietuviai jau gerokai atitolę nuo Lietuvos konteksto, o 
aš atvykau tiesiai iš jos, norisi perduoti kuo daugiau lietuviškų 

„Švietimonaujienos“turibičiulių
svečiosešalyse.Oužsimezgė
tosbičiulystėsperlituanistines,
šeštadieninesarsekmadienines
mokyklas,kuriosdažniausiai
vadinamosmokyklėlėmis.
Betikišiųmetųrugsėjojokie
bičiulystėssaitainesiejomūsų
leidiniosuvienintelelituanistine
mokyklaBrazilijoje,„Vilnimi“,
kolmokytojautitenneišvyko
Vilniausuniversitetoklasikinėsfilologijos
absolventėMiglėStasiulionytė,kuriprieš
išvykdamapažadėjointerviu„Švietimo
naujienoms“.Kaitikapšils...

aktualijų, papasakoti apie mūsų kultūrą, žmones, jų mentalitetą, 
gamtą ir kt. Taigi, pamokos nėra koncentruotos vien į kalbos 
mokymąsi.

Ar mokykla palaiko ryšius su Lietuva? Ar sulaukia iš mūsų 
paramos?

Taip, palaiko. Mokykla dalyvauja įvairiuose projektuose, 
kuriuose gauna finansavimą iš Lietuvos. Ši parama iš tiesų 
vertinga puoselėjant lietuvybę ir pasiekia tiek pačią mokyklą, 
tiek vietinę lietuvių bendruomenę.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule 
rugsėjį organizavo susitikimą su Brazilijos lietuviais. Sakėte, 
kad buvo be galo smagu susitikti su tautiečiais. Pasida
lykite tuo, ką sužinojote. Kokie patys didžiausi sunkumai 
įvardijami?

Manau, kad situacija kompleksinė – sunkumai įvairaus 
pobūdžio. San Paulas yra milžiniškas miestas (tai didžiausias 
megapolis abiejuose Amerikos žemynuose), taigi, čia ne tik 
gausu žmonių, bet ir yra milžiniški atstumai, o visa tai atima 
daug laiko ir jėgų. Pamokos dabar vyksta trijose miesto vietose, 
tačiau ne visiems jas patogu pasiekti. Manau, kad daugeliui (net 
ir norintiems mokytis) motyvaciją numuša šie nepatogumai. 
Tiesa, yra galimybė kalbos mokytis nuotoliniu būdu, bet tai irgi 
nelabai pasiteisina – dažniausiai žmonėms pritrūksta valios, o ir 
konsultacijos su mokytoju, ypač mokantis lietuvių kalbos, – labai 
svarbios. Be to, retam kuriam čia lietuvių kalbos mokymasis yra 
prioritetas – dažniau tai mėgėjiškas smalsumas, noras prisiliesti 
prie savo šaknų, senelių ar prosenelių kalbos. Iš savo patirties 
galiu pasakyti, kad mokantis kalbos labai svarbu turėti konkretų 
tikslą, žinoti, kur tą kalbą pritaikyti, nes kitu atveju atrasti entuzi
azmo yra sunku. Nėra lengva ir mokytojams – portugalų kalbos 
gramatika beveik diametraliai skiriasi nuo lietuvių, pavyzdžiui, 
brazilams nesuvokiama mūsų linksnių sistema, tad ją reikia 
pateikti kiek įmanoma aiškiau.

Apie ilgesio aidą ir  
„Vilnies“ mokyklą...

Lietuvių kalbos pamoka su mokytoja Migle
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Kuo, Jūsų manymu, skiriasi Brazilijos ir Europos lituanis
tinės mokyklos?

Mano manymu, esminis skirtumas yra tas, kad čia, kitaip 
nei Europoje, dabar beveik visai nebeatvyksta naujų gyventojų iš 
Lietuvos. Kaip jau minėjau, čia lietuvių kalbos žmonės mokosi 
daugiau iš nostalgijos, taigi, ir pačios lituanistinės mokyklos 
veikla yra grynai idėjinė. Dauguma Brazilijos lietuvių yra trečios 
ar ketvirtos kartos ir daugiausia jau asimiliavęsi su vietine kul
tūra. Jie, kitaip nei Europoje gyvenantys tautiečiai, neturi tikslo 
grįžti ar gyventi Lietuvoje.

Papasakokite apie savo mokinius. Kas jie?
Nuo praktikos pradžios turiu tris mokinius. Du iš jų turi 

lietuviškų šaknų ir nori gauti Lietuvos pilietybę. Nors tam nebū
tina mokytis lietuvių kalbos, labai smagu, kad šie vaikinai tokie 
pilietiški ir į tai investuoja savo laiką ir pastangas. Abu jie pradėjo 
mokytis nuo nulio, bet domisi Lietuva, jos aktualijomis, istorija, 
kartais papasakoja ką nors, ko net pati nežinau, tai man palieka 
didelį įspūdį. Trečiasis mokinys – aštuoniolikos metų brazilas, 
jokių giminystės ryšių Lietuvoje jis neturi, tačiau prieš kelerius 
metus internetu susipažino su mergina iš Šilalės ir ją pamilo. 
Lietuvių kalbos brazilas mokosi jau metus ir gali neblogai 
susišnekėti. Jis planuoja vykti į Lietuvą aplankyti draugės ir 
studijuoti. Prieš keletą savaičių subūrėme ir naują grupę, tai – 
lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Rambynas“. Kadangi jie kitais 
metais vyks į Dainų šventę Lietuvoje, supažindinsime bent jau 
su lietuvių kalbos pagrindais. Didžioji dauguma šokėjų – aktyvūs 
ir entuziastingi jaunuoliai, tad mokyti ir bendrauti su jais labai 
smagu. Turiu pripažinti, kad visi mokiniai man teikia labai daug 
džiaugsmo. Su kita čia dirbančia mokytoja net vadiname juos 
truputį „fanatiškais“ ir kaip tik tuo žaviais – juk nuspręsti mokytis 
lietuvių kalbos tikrai reikia nemažai ryžto.

Brazilija prieš šimtą (ar beveik šimtą) metų buvo pažadėtoji 
vilties žemė ne vienam valstiečio vaikui, pakėlusiam akis 
nuo žagrės... Dabar jau ir tų kaimų nebėra, ir išvykusiųjų vai
kaičiai nebeturėtų kam laiškų rašyti. Bet gal išliko kažkoks 

ilgesio aidas? Ir kokio grįžtamojo 
ryšio Jūs tikitės?

Ilgesio aidas tikrai išlikęs. 
Brazilijos lietuviai, kaip jau minėjau, 
domisi tuo, kas vyksta Lietuvoje, jos 
kultūra, negali atsižavėti Lietuvos 
gamta ir kt. O dėl grįžtamojo ryšio... 
Kadangi pirminis šios praktikos 
tikslas – mokyti lietuvių kalbos, 
man nėra nieko džiugesnio, kaip 
girdėti lietuviškus žodžius ir frazes 
dėliojančius ar lietuvių kalba skai
tančius, jau sugebančius suprasti 
teksto esmę savo mokinius. Jei 
praktikos laikotarpiu sugebėsiu 
bent truputį juos priartinti prie tė
vynės, tai bus jau labai daug.

Norėčiau paprašyti paatvirauti. 
Kodėl Brazilija? Kodėl Rio de 

Žaneiras? O jeigu Brazilija „pagavo ir nebepaleido“, gal tai 
Jūsų žemė, Jūsų dangus?

Labai geras klausimas, kuriam aiškaus atsakymo turbūt 
neturiu iki dabar. Viskas prasidėjo nuo svajonės apsilankyti Rio 
de Žaneire, kuris man visada atrodė vienas įspūdingiausių mies
tų pasaulyje. Vėliau ten nuvykusi susiradau draugų, atsirado 
saitų, norėjau daugiau sužinoti apie Brazilijos kultūrą, geriau ją 
pažinti, grįžti į šią šalį... Įdomu tai, kad, nepaisydamas visų Brazi
lijos problemų (nesaugumo, korupcijos, netvarkos), šį kraštą vis 
tiek pamilsti. Jis turi sunkiai apibūdinamos tropinės melancholi
jos, kuri išties „pagauna ir nebepaleidžia“. Portugalų kalboje yra 
toks gražus ir sunkiai į kitas kalbas išverčiamas žodis saudade, 
apytiksliai verčiamas kaip „nostalgija“ ar „ilgesys“. Taigi, būtent 
tokią emociją visada jaučiu Brazilijai. Būsiu atvira – ateityje 
savo gyvenimą įsivaizduoju tik Europoje. Be galo myliu Lietuvą, 
galbūt apsistosiu ten, nors ir kitose Europos šalyse jaučiuosi 
kaip namie, visur atpažįstu savos kultūros ženklus. Brazilijoje 
to nėra. Žinoma, europietiška įtaka čia taip pat juntama, tačiau 
man tai vis tiek yra kitas, gana svetimas pasaulis.

Visai nesistebiu, kodėl Jums tokia svarbi lietuvių kalba ir 
kultūra, kodėl pasirinkote (bent kol kas) būti mokytoja. 
Sakyčiau, gavote likimo dovanų. Bet neskubate prisipažinti, 
kieno anūkė esate... Ar čia tas variantas, kad viskas nuo 
pradžių ir viskas iš savęs?

Man be galo svarbi mano šeima, nes be jos nebūčiau tokia, 
kokia esu. Labai ją myliu ir didžiuojuosi, nors ir nesipuikuoju. 
Kadangi studijavau klasikinę filologiją ir visiems toje aplinkoje 
buvo žinomos mano šaknys, prisipažinsiu, ne visada dėl to 
maloniai jausdavausi, galbūt tai net truputį įpareigodavo. Mano 
seneliai yra mano seneliai, mano tėvai yra mano tėvai, o aš esu 
aš – visi rašome savas istorijas ir likimus. Niekada negalvojau, 
kad man galėtų taip patikti pedagoginis darbas, kaip tuo įsitiki
nau dabar. Tad gal visgi ir egzistuoja toks dalykas kaip genai...

Ačiū. Ir laimingų Naujųjų metų!
ZinaRIMGAILIENĖ
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Užrašas„Guliverioakademija“skelbė,kad
atėjauten,kurirnorėjau.Paskambinus
durisatvėrėStephenasLeeirmaloniai
pakvietėeitidrauge.Jis–naujaiįkurtos
privačioslietuviškos-australiškosmokyklos
direktorius,atvykęsčiaišAustralijos.
Netrukussusipažinauirsudirektoriaus
„dešiniąjaranka“,mokyklos„bendraautore“,
psichologeRūtaValatkevičiūte-Gustaitiene. 
Koridoriuminužygiavometiesiaiiki
virtuvėlės,prokurioslangusmatėsiklasė.
Jauku,pamaniau...

Step he nas ne tru kus pa kvie tė už ei ti į kla sę. Pri si pa žin siu, 
nu ste bi no... Tarp kla sių – jo kių sie nų. Vi si tri jų kla sių vai kai mo
ko si ben dro je erd vė je, tik prie at ski rų sta lų. Šie met su for muo tos 
pir mo sios trys kla sės, ku rio se mo ko si po 5 vai kus. Mo kyk la sa vo 
veik lą pra dė jo rug sė jį, per šiuos ke lis moks lo mė ne sius mo
ki niai jau pri pra to prie jos iš skir ti nu mo. Mums įė jus į kla sę, jie 
net ne re a ga vo. Su si kau pę skai tė, ra šė, at li ko mo ky to jų pa ves tas 
už duo tis. Mo ki niai jau iš mo ko su si kon cen truo ti į tai, ką da ro.

Sta lai leng vai trans for muo ja mi, pri rei kus ga li bū ti iš
dė lio ja mi bet ko kia for ma. Ben dro je erd vė je yra dar ke le tas, 
skir tin gas funk ci jas at lie kan čių, erd vių – tai po il sio zo na, kny gų 
skai ty mo kam pe lis, di de lis sta las su kė dė mis ben drai kla sių 
veik lai, pro jek tams, rank dar biams ir pan.

Iki pie tų pa mo kos vyks ta lie tu vių kal ba ir vai kai mo ko
mi pa gal ben drą sias pro gra mas, o po piet Step he nas ir Rū ta 
su mo ki niais ben drau ja an gliš kai. Mo kyk lo je mo ko si lie tu vių 
ar ba miš rių šei mų vai kai. Dau ge lis an glų kal bą yra gir dė ję jau 
ir anks čiau, ki ti – ir var to ję. Ži no ma, vi siems rei kė jo pri pras ti, 
kad ji skam bės kas dien. An glų kal ba vai kai šneka maž daug 3 
va lan das – iki 15 val. po piet. Pa sak Rū tos, ji jau ke le tą die nų 
jau čia, kad ne be rei kia vai kams ver tė jau ti.

Kaip ir kam ki lo idė ja steig ti šią mo kyk lą?
Kaip tei gė Rū ta, idė ja steig ti mo kyk lą ki lo nuo pa žin ties su 

šiuo ypa tin gu žmo gu mi – Step he nu. „Su si pa ži no me stu di juo da
mi An gli jo je, Step he nas at vy ko į Lie tu vą atos to gų ir su si ža vė jo 
mū sų ša li mi. Jis skai tė kny gas apie Lie tu vą, jaut riai re a ga vo į 
mū sų oku pa ci jos is to ri ją. Lie tu va la bai pa lie tė Step he no emo
ci jas. Iš pra džių pra dė jo me dirb ti su mo kyk lo mis ir ki to mis 
or ga ni za ci jo mis po ky čių te ma, bet ne tru kus su pra to me, kad, 
no rė da mi įgy ven din ti tik rus po ky čius, pri va lo me veik ti pa tys“, – 
kal bė jo Rū ta. Step he nas pri si pa ži no, kad jų sie kis bu vo tap ti 
po ky čio da li mi, o ne tik kon sul tan tais. „Ta da mes su pra to me, 

Lie tu viš ka mo kyk la, taikanti  
aust ra liš ką pe da go gi ką

kad po ky čiai pra si de da mo kyk lo je. O vė liau žmo nės va do va vi
mo, ben dra vi mo, kul tū ros sti lių ne ša si iš mo kyk los į įmo nes, 
ver slą ir pa na šiai“, – sa kė jis.

Step he nas pri si pa ži no, kad Aust ra li jo je ir už jos ri bų 
tu rė jo iš ti są mo kyk lų tin klą. Jis bu vo aukš čiau sia eli ti nio mo
kyk lų tin klo gal va. Bet pa klaus tas, kam jam mo kyk la Lie tu vo je, 
Step he nas at sa kė, kad Aust ra li jo je jis jau ne be rei ka lin gas: „Ten 
mo kyk los ir me to dai vei kia, bet aš jau ne be tu riu, ką veik ti.“

Anot Rū tos, Step he nas yra mo ky to jas iš pa šau ki mo. 
„Aš la bai pri si ri šu prie žmo nių. Pra ėju sią sa vai tę pra lei dau 
Aust ra li jo je, ap lan kiau sū nų, bet la bai pa si il gau šių sa vo vai kų. 
Skam bi nau jiems per „Sky pe“ pro gra mą tam, kad pa ma ty čiau 
ir pa si kal bė čiau. Ap skri tai, man la bai pa tin ka Lie tu va ir lie tu viai. 
Ma nau, kad mo kyk la tu ri au gin ti ir mo ky ti vai kus bū ti lie tu viais 
Eu ro po je“, – sa vo pa ste bė ji mais da li jo si di rek to rius.

Kaip mo ki niai at ėjo į „Gu li ve rio aka de mi ją“?
Abu pa šne ko vai šyp te lė jo... „Ne bu vo leng va“, – pri si pa ži

no. Anot jų, tė vai tu rė jo pa si kliau ti tik va do vais, nes jo kių re zul
ta tų, mo ky mo(si) pro ce so pa ro dy ti ne ga lė jo. „Ėjo me skir tin gais 
ke liais. Re kla ma vo me mo kyk lą su kur to je „Gu li ve rio aka de mi
jos“ vei dak ny gė je, kal bė jo mės su žur na lis tais, bet la biau siai 
mums pa dė jo žmo nių ne ša ma ži nia iš lū pų į lū pas“, – kal bė jo 
Step he nas. Rū ta sa kė, kad jai dar ir šian dien vai kų tė vai, jų ti
kė ji mas mo kyk la ke lia jau du lį ir ver čia juos bran gin ti.

Kol kas mo kyk lo je dau gu ma – ber niu kai. Iš vi so mo ko si 
15 vai kų. Stei gė jai šie met są mo nin gai ne rin ko ket vir to kų kla sės, 
nes ma nė, kad tė vams per ne lyg ri zi kin ga at ves ti vai ką vie ne
riems me tams į nau ją sis te mą.

O kaip pa si rin ko te mo ky to jas?
Abu pa šne ko vai pa ste bė jo tai, kad at ei nan čios dirb ti mo

ky to jos ri zi ka vo, kaip ir tė vai, pra dė da mi leis ti sa vo vai kus... Jos 
ne ži no jo, ko kia ši mo kyk la, ko iš jų rei ka lau si me, ko kie bus 
dar bo me to dai. Pa sak Rū tos, ji daug kal bė jo si su pa gei dau jan
čio mis dirb ti pe da go gė mis. „Sa kiau joms, kad ne bus jo kių dar bo 
in struk ci jų. Šiuo lai ki niai vai kai be ga lo ta len tin gi. Mo ky to jams 
dirb ti sun ku. Jie tu ri ras ti spren di mus, kaip va di na mą ją „Z“ kar tą 
mo ky ti, jų ne už go žiant, ne įvel kant į rė mus. Mū sų mo kyk lo je tai 
da ry ti yra dar sun kiau, nes dau ge lis da ly kų yra nau ja ir vai kams, 
ir mo ky to jams“, – sa kė Rū ta. Step he nas pa si džiau gė, kad jiems 
pa si se kė, nes mo ky to jos – jau nos en tu zias tės, no riai mo ko ir 
mo ko si įvai rių aust ra liš kų sub ti ly bių. „Mums la bai svar bu, kad 
mo ky to jai ge rai jaus tų si mo kyk lo je. Sten gia mės kur ti jau kią 
at mos fe rą, be įtam pos. Jei gu mo ky to jui blo gai, ta da jam sun ku 
ir pa gir ti, ir adek va čiai ver tin ti. To pa sek mė – mo ki niai taip pat 
ima jaus ti įtam pą. Mū sų mo ky to jai jau ni op ti mis tai – nei eš ko 
klai dų, ieš ko ga li my bių“, – sa kė va do vas.
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Mo kyk la ir tė vai...
„Tė vai yra part ne riai. Kol mo kyk la ma ža, ga li me au gin

tis stip rią ben druo me nę. Ne sun ku pa lai ky ti ry šį su 15 šei mų.
Su stip ri nę ma žą, vė liau ga li me ti kė tis tvir tos di de lės ben druo
me nės“, – pa ste bė jo Step he nas. Pa sak Rū tos, dirb da mi iš vien, 
ne ga li me nu stum ti at sa ko my bės „kaž kam“.

Ko kiais ug dy mo prin ci pais re mia ma si?
Kas ryt di rek to rius mo ki nius pa si tin ka kie me, kiek vie nam 

pa spau džia ran ką, pa lin ki ge ros die nos. Šis ges tas – ne be rei
ka lo, pa sak pa šne ko vų, vai kai tu ri jaus tis lau kia mi. „Ma nau, už 
bet ko kius ug dy mo prin ci pus daug svar biau yra tai, kad vai kams 
pa tin ka čia bū ti. Jie ge rai jau čia si. Sa vai me su pran ta ma, mo
ki niai mo kyk lo je įgy ja da ly ki nių ži nių, bet kar tu mes au gi na me 
cha rak te rius, ug do me as me ni nes sa vy bes. Kas dien mo ko mės, 
kaip spręs ti kon flik tus, ben drau ti, sau go ti san ty kius. Daug kal
ba me apie pa ty čias“, – pa brė žė Step he nas.

Pa klau sus, ar jų mo kyk lo je esa ma pa ty čių, va do vas tei gė, 
kad pa ty čių yra vi so se mo kyk lo se. „Ste bi me, klau so mės ir daug 
kal ba mės, ne ig no ruo ja me net ma žiau sių smul kme nų“, – kal
bė jo Rū ta.

In for ma ci nės tech no lo gi jos pa mo ko se – 
lei džia mos ar drau džia mos?
„Iš ma nu sis te le fo nas, ma no nuo mo ne, tai dar vie nas mo

ky to jas kla sė je. Jei gu mo ky to jas ne ži no at sa ky mo į klau si mą, 
te le fo nas ga li į jį at sa ky ti. Mū sų sie kis, kad vi si mo ki niai tu rė tų 
ant sta lo plan še ti nį kom piu te rį“, – lū kes čiais da li jo si Step he nas 
ir at krei pė dė me sį į tai, kad vai kus mo ko me XXI a., to dėl tu ri me 
aug ti drau ge su tech no lo gi jo mis. Tai ne iš ven gia ma, nes mo ky
mas be tech no lo gi jų pa si bai gė XX a.

Kol kas „Gu li ve rio aka de mi ja“ dar tik pra de da pa žin tį su 
in for ma ci nė mis tech no lo gi jo mis...

Ver ti ni mas ir įsi ver ti ni mas...
Pa žy miai yra ra šo mi, bet jie la biau rei ka lin gi mo ky to jui, 

kad ži no tų, ko kių da ly kų vai kams dar ne pa vy ko įsi sa vin ti. „Pa

vyz džiui, va kar vie nas iš vai kų skun dė si, kad ga vo 9, bet aš jam 
sa kiau, kad tai pui ku. Juk da bar ži nai, ką dar rei kia pa si mo ky ti. 
Jei gu vi sa da gau tu mei 10, va di na si, tes tas bu vo per leng vas. 
Tes tai tu ri pa dė ti su vok ti, ką dar rei kia mo ky tis“, – pri si mi nė 
Step he nas.

Rū ta at krei pė dė me sį, kad jie sten gia si ak cen tuo ti nuo la
ti nį mo ky mą si, to dėl vai kams są siu vi niuo se nuo lat yra pa ra šo
mas at ga li nis ry šys. „Mes mo ko me vai kus įsi ver tin ti. Mo ki niai 
tu ri sa vęs ver ti ni mo la pą. Pa sau li niais ty ri mais pa grįs tas da ly
kas, kad vai kui pa siek ti ge res nių re zul ta tų pa de da ge bė ji mas 
įsi ver tin ti. Tu ri veik ti pu siau svy ra tarp sa vęs ver ti ni mo ir mo
ky to jo ver ti ni mo. Jei gu jie abu veiks, ta da ir bus su ku ria mas 
tik ra sis įver ti ni mas“, – sa kė Step he nas.

Spe cia lių jų po rei kių vai kai – už ar prieš?
„Pri ima me spe cia lių jų po rei kių vai kus, bet ne ga li me tu rė ti 

jų daug, kol mū sų kla sės ne di de lės. Vie nas vai kas jau mo ko si, 
o ki tas tu rė tų at ei ti ne tru kus. 2 iš 15 nė ra per daug. Kai kla sės 
iš augs, ga lė si me pri im ti dar ke le tą spe cia lių jų po rei kių vai kų“, – 
sa kė mo kyk los įkū rė jas. Rū ta pa ste bė jo: „Re gis, Lie tu vo je tai dar 
la bai sun ki te ma. Tė vai iš gy ve na dėl sa vo spe cia lių jų po rei kių 
vai kų. Jie no ri, kad vai kai bū tų ug do mi, o mū sų mo kyk los nė ra 
tam pa si ren gu sios. At vė rę mo kyk los du ris, pa ju to me di džiu lį 
pa slau gų po rei kį spe cia lių jų po rei kių vai kams. Kaž kas dar „ne
įvy kę“ su šia sri ti mi mū sų švie ti mo sis te mo je.“

Kur Jū sų stip ry bė?
„Pu sę gy ve ni mo pra lei dau mo kyk lo je, vai kai, su ku riais 

dirb da vau, tap da vo ma no šei ma. Vi sa da pa lai ky da vau la bai ar ti
mus ry šius su vai kų tė vais, to dėl ir jiems bū da vau la bai ar ti mas. 
Ma no nuo mo ne, vi si mo kyk lų va do vai pri va lo mo ky ti. Mo ky mo 
es mė – bū ti kar tu su vai kais, mo ky to jais, bū ti ben druo me nė je. 
Šios mo kyk los vai kai – da bar ti nė ma no šei ma. Tai ir yra mū sų 
stip ry bė“, – su si jau di nęs kal bė jo Step he nas.

„Psi cho lo gas taip pat ne ga li sė dė ti sa vo ka bi ne te. Aš esu 
vi sur: kla sė je, val go ma ja me, kie me. Ten, kur ma nęs ga li pri
reik ti. Psi cho lo gas – ko man dos da lis. Pro ble mos spren džia mos 
ne psi cho lo go ka bi ne te, o kla sė je“, – vie ną iš stip ry bių įvar di jo 
Rū ta ir pa brė žė, kad jai itin pa tin ka ba lan sas, to dėl jie ne au gi na 
„ka ra lie nių“ ir „ka ra lių“ – au gi na žmo nes.

Baigdamipokalbį,mokyklos sumanytojai sakė, kad jie
nėra tobuli, kaip ir visi susiduriantys ir nuolat sprendžiantys
problemas.Betjiebegalodžiaugiasituo,kądaro,irjiemsgera,
nesvaikamstaiyrapalankivietamokytis.

Paprašytiišsakytikalėdiniuslinkėjimus,abususimąstė...
Rūtapalinkėjogerųnaujienųirvisiemssiuntėvienąišjų:„Mes
auginamelabaiprotingąkartą.Turimetalentingųvaikų–turime
ateitį.Didžiuojuosišiaisvaikais,mūsųtėvaiviskądarogerai...“
Stephenasvisiemslinkėjodovanųirteigė,kadmokiniaikasdien
išmokytojųgaunadovaną–taigerąšvietimąirjaukųbendravi
mą,lygiaitaippatirvaikaijiemsvisiemsdovanojabuvimąkartu.

Dė ko ju už po kal bį ir pir mą kar tą po dau giau kaip 13 
me tų pa jaus tą no rą su grįž ti į mo kyk lą, bet to kią – ki to kią...

AušraŽIDŽIŪNIENĖ

S. Lee ir R. Va lat ke vi čiū tėGus tai tie nė bendrauja su mokiniu
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Kaip ver ti na te įtrau kio jo ug dy mo si tu a ci ją pro jek to mo kyk
lo se? Ko kias tei gia mas ten den ci jas iš skir tu mė te?

Ty ri mas at sklei dė, kad kiek vie na mo kyk la yra la bai skir
tin ga me ke lio nės in kliu zi nės mo kyk los link eta pe. Įtrau kio jo 
ug dy mo si tu a ci ja pro jek te da ly vau jan čio se mo kyk lo se ben drą ja 
pras me ga li bū ti ver ti na ma kaip vi du ti niš ka, o jei kal bė tu mė me 
mo kyk li ne kal ba, pa gal de šimt ba lę ska lę vi du ti nis vi sų mo kyk lų 
ba las bū tų sep ty ni.

Ty ri mo re zul ta tai lei džia teig ti, kad to kie įtrau kio jo ug dy mo 
kul tū ros po žy miai, kaip mo ky to jo dė me sys vai ko as me ny bei ir 
pa gal ba mo ki niui, la biau siai iš reikš ti pra di nio ug dy mo pa ko po je. 
Ki tas svar bus mo men tas – to se mo kyk lo se, ku rio se pa ste bi
mas po zi ty vus mo ky to jų nu si tei ki mas ug dy ti nių at žvil giu, yra 
aukš tes nė mo ki nių tar pu sa vio pa gar bos ir pa gal bos kul tū ra.

Mo kyk los vyk do mos po li ti kos sri ty je pa lan kiau ne gu ki tos 
sri tys ver ti na ma vals ty bi nė pa gal bos vai kui po li ti ka ir dė me sys 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems mo ki niams. Dau gu
ma tė vų tei gia mai ver ti na mo kyk los pri ei na mu mą kiek vie nam 
no rin čiam jo je mo ky tis, tė vų pri ėmi mo ir įtrau ki mo po li ti ką.

Po zi ty vu tai, kad mo ky to jai mo ky mo(si) pro ce se vis daž
niau tai ko per so na li zuo to mo ky mo(si) stra te gi jas, o dau gu ma 
mo ki nių, gau nan čių spe cia lio jo pe da go go pa gal bą, ją ver ti na 
kaip veiks min gą.

Mo ky to jo pa gar ba ir dė me sys 
bet ku riam vai kui – rak tas į 
mo kyk los ir mo ki nio sėk mę

Šiųmetųgegužės–birželiomėnesiaisketuriolikoje
projekto „Renkuosimokyti –mokyklųkaitai!“mokyklų
jungtinėŠiauliųuniversitetotyrėjųgrupė(LinaMiltenienė,
SigitasBalčiūnas,JūratėValuckienė,MildaDamkuvienė)
analizavo įtraukiojo (inkliuzinio)ugdymo(si) požymius
irprocesus, tyrinėdamikiekvienos jųkultūrą,politiką ir
praktiką.Atliktastyrimasnaujasirvertingasnetiksavo
apimtimi, bet ir tuo,kad reiškinysbuvoanalizuojamas
sistemiškai, remtasi visų svarbiausiųugdymoproceso
dalyvių–mokinių,tėvųirpedagogų–nuomone.Gavusios
tyrimoataskaitą,projektomokyklosplanuosreikalingus
pokyčius,keissavopolitiką irpraktiką,bendruomenėse
kursįtraukiojougdymokultūrą.

Apiepagrindinestyrimoįžvalgas,kurios
aktualiosvisaišvietimobendruomenei,
kalbamėssutyrėjųkomandosvadove,
ŠiauliųuniversitetoSpecialiosiospedagogikos
katedrosvedėjadoc.dr.LinaMilteniene.

Ko kio se sri ty se mo kyk loms rei kė tų su telk ti dau giau pa
stan gų?

Mo kyk loms dar tik rai yra kur aug ti ir to bu lė ti. Dau giau 
dė me sio tu rė tų bū ti ski ria ma pa gar bos ir pa gal bos kul tū rai 
puo se lė ti, ben druo me niš ku mui ska tin ti, pa ty čioms ma žin ti. 
Ne tik mo ki niai, bet ir mo ky to jai tu rė tų lai ky tis pa gar bos ir ly
gia ver čio ben dra vi mo prin ci pų. Ne ma ža da lis mo ki nių iš reiš kė 
ne pa si ten ki ni mą sa vo mo ky to jais dėl ne pa gar baus ben dra vi mo, 
psi cho lo gi nio smur to (rė ki mo, keiks mų, že mi ni mo, kai ku riais 
at ve jais net dėl ini ci juo tų pa ty čių).

Mo kyk lo se trūks ta dė me sio ly gių ga li my bių kul tū rai ir 
an ti disk ri mi na ci nei po li ti kai. Te oriš kai mo ky to jai de kla ruo ja, 
kad jiems svar bus kiek vie nas mo ki nys, ta čiau mo ki nių ir tė vų 
at sa ky mų į at vi rus klau si mus ana li zė pa ro dė, jog mo kyk lo se 
rei kia dau giau dė me sio skir ti kiek vie nam mo ki niui pri pa žin ti ir 
ly gioms ga li my bėms už tik rin ti, o ne ska tin ti eli tiz mui, ku ris tik 
di di na kon ku ren ci ją ir at skir tį tarp mo ki nių. De ja, bet mo kyk
lų vi di nė po li ti ka daž nai nau do ja ma kaip įran kis mo ki niams 
rū šiuo ti, vi di nei jų seg re ga ci jai. To pa sek mė ga li bū ti tai, kad 
ben druo me nė se vis dar yra mo ki nių ir tė vų, reiš kian čių ne pa
kan tu mą įvai ro vei, seg re ga ci nes ir dis kri mi na ci nes nuo sta tas 
dėl „nor ma lu mo“ stan dar tų ne ati tin kan čių mo ki nių. Sie kia ma 
tuos, ku rie yra ma žiau ga būs ar „ma žiau pro tin gi“, „tu rin tys 
psi chi nę ne ga lią“, per kel ti mo ky tis at ski rai nuo „pro tin ges nių“.

Ug dy mo prak ti ko je vis dar per ne lyg re tai tai ko mi ak ty
vaus mo ky mo si me to dai, ino va ty vios ir ne tra di ci nės prie mo
nės. Dau giau dė me sio rei kė tų skir ti mo ki nių kri ti nio mąs ty mo 
ir me ta kog ni ty vi nių ge bė ji mų ug dy mui. Me cha niš ką mo ky mą 
min ti nai ir at kar to jant tu rė tų keis ti mo ky ma sis kel ti sau tiks lus, 
nau do tis in for ma ci ja, ją su si ras ti, at si rink ti, klau si nė ti ir sa va
ran kiš kai mo ky tis. Kol kas mo kyk loms dar sun kiai se ka si ir 
in di vi du a li zuo ti bei per so na li zuo ti ug dy mą.

Mo kyk lų ap lin ko je trūks ta po il sio zo nų, jau ku mo, funk
cio na lu mo, ino va ty vių spren di mų ir prie mo nių.

Ar Jums, kaip įtrau kio jo ug dy mo eks per tei, bu vo ne ti kė tų 
at ra di mų?

Ko ge ro, la biau siai su si mąs ty ti pri ver tė re zul ta tai, lei dę 
pa ma ty ti są sa jas tarp skir tin gų įtrau kio jo ug dy mo di men si jų. 
Ne re tai ga li ma iš girs ti, kad šiuo lai ki niams vai kams nie kas 
ne įdo mu, jie ne tu ri mo ky mo si mo ty va ci jos ar ba ta mo ty va ci ja 
la bai že ma. Ma no ma ny mu, la bai svar bią ži nu tę mo kyk loms 
siun čia toks kon sta tuo tas fak tas, kad mo ki nių vi di nė mo ky
mo si mo ty va ci ja yra di des nė to se ug dy mo įstai go se, ku rio se 
mo ki niai jau čia dė me sį sau kaip as me ny bei, su lau kia mo ky to jo 
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pa gal bos, ge rai ver ti na gy ve ni mą mo kyk lo je, vy rau ja kiek vie no 
mo ki nio pri pa ži ni mo, pri ėmi mo, pa gal bos kul tū ra, įtrau kia mi 
tė vai, že mes nis pa ty čių ir dis kri mi na ci jos ly gis, ne daug mo ki nių 
seg re ga ci jos ap raiš kų, ste bi ma mo ky to jų pro fe si nė ben drys tė, 
re tai pa si reiš kia for ma lus tra di ci nis mo ky mas.

Vi sų mo ki nių įsi trau ki mą į mo ky mo si pro ce sus ne pa lan
kiau siai vei kia for ma lus tra di ci nis mo ky mas, mo ki nių seg re
ga ci ja ir iš ori nių mo ky mo si pa žan gos trik džių ak cen ta vi mas. 
Aki vaiz du, kad mo ki nių mo ky mo si mo ty va ci ja nė ra tik jų pa čių 
rei ka las, ją taip pat le mia iš ori niai ir, kaip ro do ty ri mo re zul ta tai, 
su mo kyk la su si ję veiks niai.

Ki tas už fik suo tas svar bus mo men tas – per so na li zuo to 
mo ky mo si stra te gi jas mo ky to jai daž niau tai ko ta da, kai mo
kyk lo je vy rau ja pri pa ži ni mo, pa gar bos ir pa gal bos mo ki niui kul
tū ra. For ma lus tra di ci nis mo ky mas daž niau su si jęs su eli tiz mo 
reiš ki niu mo kyk lo je, pa ty čių ir dis kri mi na ci jos raiš ka, iš ori nių 
mo ky mo trik džių ak cen ta vi mu, t. y. no ru ne sėk mes ar sun ku
mus pa tei sin ti iš ori niais veiks niais. Mo ky to jai, ku rie pa žy mi, kad 
mo kyk lo je vy rau ja pri pa ži ni mo, pa gar bos ir pa gal bos mo ki niui 
kul tū ra, re čiau nu ro do, kad vai ko sun ku mus le mia ne pa lan ki 
šei mos ap lin ka, kad trūks ta lai ko ben dra dar bia vi mui. Tai ži nia 
mo kyk loms, ko kia lin kme rei kė tų keis ti įstai gos kul tū rą, po li
ti ką ir prak ti ką.

Taip pat įdo mu tai, kad iš ryš kė jo ke lios mo ki nių gru pės, 
ku rios dėl ug dy mo si pro ce se at si ran dan čių kliū čių ga li bū ti 
dis kri mi nuo ja mos, nes jiems nė ra už tik ri na mos vie no dos ga
li my bės ir veiks min gas ug dy ma sis. To kio je si tu a ci jo je at si du ria 
pa ten ki na mai ir blo gai be si mo kan tys, spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių tu rin tys mo ki niai, ber niu kai... Ko dėl? Ty ri mo re zul
ta tai ro do, kad pa ten ki na mai ir blo gai be si mo kan tys vai kai re tai 
pa ti ria mo ky mo si sėk mę, ge ro kai daž niau nei ki ti ne spė ja at lik ti 
už duo čių kla sė je, ne su pran ta, kaip jas at lik ti na muo se. Že
mes nių pa sie ki mų mo ki niai tu ri ma žes nes ga li my bes su lauk ti 
pa gal bos, nes nu sta ty ta, kad aukš tes nių pa sie ki mų ug dy ti niai 
gau na dau giau mo ky to jo dė me sio ir pa gal bos. Spe cia lių jų ug
dy mo si po rei kių tu rin tys mo ki niai ma žiau įsi trau kia į ug dy mo(si) 

pro ce są, pa ti ria ma žes nę mo ky mo si sėk mę. 
Ber niu kai, pa ly gin ti su mer gai tė mis, pa si žy mi 
že mes ne vi di ne mo ky mo si mo ty va ci ja, re čiau 
pa ti ria mo ky mo si sėk mę ir pa ste bi mo ky to jo 
dė me sį sa vo as me ny bei, men kiau įsi trau kia į 
mo ky mą si, su lau kia ma žiau mo ky to jo ir ben
dra am žių pa gal bos.

Api ben dri nant, ką tu rė tų da ry ti mo kyk la, 
mo ky to jai ir tė vai, kad stip rė tų mo ki nių mo
ky mo si mo ty va ci ja, įsi trau ki mas į mo ky mo si 
pro ce sus?

Kur ti to kias mo ky mo si ap lin kas, ku rio se 
bū tų ge ra bū ti tiek fi zi ne, tiek ir emo ci ne pras me. 
Mo kyk la – tai ne tik pa mo kos ir aka de mi nės ži
nios. Mo kyk la – tai gy ve ni mo da lis, to dėl svar bu, 
kad bū tų rū pi na ma si į mo ki nių in te re sų ir po rei
kių ten ki ni mą, ak ty vų mo ky mą si orien tuo to mis 
po il sio ir mo ky mo si erd vė mis, ne for ma lio mis 
veik lo mis, ku rios leis tų kiek vie nam vai kui mė
gau tis bu vi mu mo kyk lo je ne tik per pa mo kas.

Dau giau dė me sio rei kė tų skir ti ben druo me nės na rių 
tar pu sa vio san ty kiams, ku rie tu rė tų bū ti grin džia mi ben drys te, 
įtrau kio jo ug dy mo ver ty bė mis, pa gar ba ir pa gal ba ki tam, po zi
ty viu ska ti ni mu, o ne au to ri ta riš ku mu, draus mi ni mu ir kon tro le, 
kon ku ren ci jos ir eli tiz mo ska ti ni mu, pa ty čio mis ir dis kri mi na
ci ja. Mo ky to jai pa si gen da pa gar bos ir pa gal bos tarp mo ki nių 
kul tū ros, ta čiau ty ri mo re zul ta tai ro do, kad pra dė ti rei kė tų nuo 
sa vęs, nes mo kyk lo se, ku rio se pe da go gų ben druo me nė je 
vy rau ja kiek vie no ug dy ti nio pri pa ži ni mo, pri ėmi mo, pa gal bos 
kul tū ra, įtrau kia mi tė vai, yra že mes nis pa ty čių ir dis kri mi na ci jos 
ly gis, ne daug mo ki nių seg re ga ci jos ap raiš kų, ste bi ma mo ky to jų 
pro fe si nė ben drys tė. 

For ma lų tra di ci nį mo ky mą tu rė tų keis ti į mo ki nį orien tuo
tas ak ty vus mo ky ma sis. Mo kyk loms rei kė tų dau giau dė me sio 
skir ti vi di niams su si ta ri mams ir ak ty viai mo kyk los po li ti kai 
die giant įtrau kio jo ug dy mo ver ty bes, ku riant nau ją ug dy mo 
prak ti ką.

Svar bu stip rin ti pa gal bos kul tū rą mo kyk lo je ir kur ti 
veiks min gą, į mo ki nį orien tuo tą pa gal bos sis te mą. Pa gal bos 
mo ki niui sis te mo je tu rė tų bū ti nu ma ty ta ir tei kia ma kas die nė 
mo ky mo si pa gal ba kiek vie nam tiek per pa mo kas, tiek ne per 
pa mo kas. Pri rei kus tu ri bū ti už tik ri na ma veiks min ga so cia li nė 
pe da go gi nė, psi cho lo gi nė, spe cia lio ji pe da go gi nė ir spe cia lio ji 
pa gal ba bet ku riam ben druo me nės na riui.

Mo kyk lo je tu ri veik ti įvai rios pre ven ci nės pro gra mos, ku
ria mos mo ki nių tar pu sa vio pa gal bos sis te mos, veiks min giau 
spren džia mos el ge sio pro ble mos, tai ko ma ne draus mi ni mo 
ir bau di mo sis te ma, o mo ki nių po zi ty vaus el ge sio ska ti ni mo 
stra te gi jos.

Svar bu su pras ti, kad kiek vie nos mo kyk los to bu lė ji mo 
ke lias įtrau kio jo ug dy mo link yra iš skir ti nis ir ne pa kar to ja mas, 
o dėl nuo lat be si kei čian čios ben druo me nės ir kon teks to tar si 
nie ka da ne pa si bai gian tis. Bet tai tva rios ir so cia liai at sa kin gos 
mo kyk los sėk mės ke lias. Bū ti na pra dė ti juo ei ti.

Projekto„Renkuosimokyti–mokyklųkaitai!“inf.

Ga vu sios sa vo mo kyk los ty ri mo ata skai tą, mo kyk lų po ky čio ko man dos su si ti ko ap tar ti re zul ta tų  
ir nu si brėž ti po ky čių kryp čių
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Lietuvosteritorijojepriskaičiuojama 
apie1000piliakalnių,taippatgausybė
pilkapių,šventviečių,senkapių...
Gyviejiistorijosliudininkaiapiebaltų
irkaimyniniųšaliųistoriją,kultūrą
irpapročiusgalipapasakoti
la bai daug.

Kaip pa dė ti mo ki niams pa žin ti ir pra kal bin ti pi lia kal
nius, at ras ti ir per skai ty ti jų siun čia mus žen klus? Šiam tiks lui 
bu vo skir tas pro jek tas „Pi lia kal nių Lie tu va“, ku rį šių me tų ru de nį 
or ga ni za vo Lie tu vos vai kų ir jau ni mo cen tras kar tu su Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri ja bei part ne riais – Ne ries re gio ni niu par ku 
ir Vals ty bi ne kul tū ros pa vel do ko mi si ja.

 y Rug pjū čio 28 d. Birš to no kur hau ze vy ko kon fe ren ci ja pe da
go gams, no rin tiems iš girs ti is to ri kų, ar che o lo gų, ap lin ko
sau gos ir kul tū ros spe cia lis tų įžval gas, kaip su pi lia kal niais 
su si ju sius da ly kus įtrauk ti į is to ri jos, ge og ra fi jos, gam tos 
moks lų pro gra mas ir taip pa di din ti vai kų su si do mė ji mą bei 
mo ty va ci ją mo ky tis.

 y Rug sė jo 22 d. Ne ries re gio ni nia me par ke or ga ni zuo tas na
cio na li nis moks lei vių žy gis. Jo da ly viai ne tik įvei kė 5 ar ba 
10 km žy gio tra są ir pa ty rė žy gia vi mo kar tu ma lo nu mą – pu
siau ke lė je jų lau kė ama tų dirb tu vė lės bei iš šū kių ir at ra di mų 
džiaugs mo ku pi ni se nie ji lau ko žai di mai.

 y Vi są ru de nį mo ki niams or ga ni zuoti kū ry bi niai fo to gra fi jų, pie
ši nių, ko mik sų ir vaiz do fil mu kų kon kur sai pi lia kal nių te ma 
„Aš@Lie tu vos pi lia kal nis“.

Ko dėl pi lia kal niai ga li bū ti įdo mūs vai kams?
Jie lei džia is to ri ją pa teik ti ki taip – ke liant sun kius klau

si mus ir ieš kant į juos at sa ky mų. „Tai su tei kia vai kams ga li
my bę pa tiems ieš ko ti at sa ky mų į ne at sa ky tus klau si mus, dėl 
ku rių ne su ta ria net is to ri kai, to kius kaip: „KurbuvoVoruta?
Šeimyniškėliųpiliakalnis,Neries irNemuno tarpupisarNau
gardukas?“, „KurbuvoPilėnai?Punia, ŽemaitijosarBilionių
piliakalnis?“ – pa ste bi Lie tu vos is to ri jos ins ti tu to Ar che o lo gi jos 
sky riaus vy res ny sis mu zie ji nin kas Vy te nis Po dė nas, pe da go gų 
kon fe ren ci jo je Birš to ne skai tęs pra ne ši mą „Lie tu vos pi lia kal nių 
is to ri ja: pa grin di niai na ra ty vai Eu ro pos kon teks te“.

Dis ku si jo se, ke liant ne vi sa da leng vus klau si mus, at sa
ky mai at ran da mi grei čiau siai. Įsi trau ki mas ir azar tas su ža di na 
mo ki nių ini cia ty vu mą, ska ti na pa ži ni mo kom pe ten ci ją, la vi na 
ben dra vi mo, dis ku ta vi mo ge bė ji mus.

V. Po dė no įsi ti ki ni mu, pi lia kal niai ga li tap ti jung ti mi tarp 
Lie tu vos ir Eu ro pos ša lių is to ri jos, ge og ra fi jos ir bio lo gi jos pa
mo kų, nes lei džia su pras ti ne tik vie na me re gio ne vyks tan čius 
pro ce sus.

TaibuvoPiliakalniųmetai...

Pi lia kal nių 
Lie tu va

Ug do ge bė ji mą su pras ti sim bo lius
„Apie pi lia kal nių kil mę ir juo se vy ku sius įvy kius pa sa ko ja 

dau gy bė kar tais ste buk li nes pa sa kas pri me nan čių sak mių ir 
pa da vi mų. Pi lia kal nis – tai tar si dau gia funk cė vie ta, at spin din ti 
vi sas pa grin di nes žmo gaus veik los sri tis: nuo su die vy bė mis 
su si ju sių is to ri jų ir re li gi nių apei gų iki gy ve na mo sios vie tos, 
is to ri nių įvy kių pa li ki mo, ben druo me nės su si rin ki mų ir šven čių 
vie tos“, – kal bė jo pe da go gų kon fe ren ci jos Birš to ne pra ne šė jas, 
Vals ty bi nės kul tū ros pa vel do ko mi si jos vy riau sia sis spe cia lis tas 
Ar tū ras Ste pa no vi čius. Jo pra ne ši mas „Pi lia kal nio su vo ki mo ir 
ak tu a li za vi mo mo de liai“.

Ug do kom pe ten ci ją su pras ti ir pa sa ko ti is to ri ją, 
pa nau do jant įvai rias me ni nes prie mo nes
Vil niaus uni ver si te to Is to ri jos fa kul te to doc. dr. Rū ta Šer

mukš ny tė sa vo pra ne ši me „Kom pe ten ci jos su pras ti ir pa sa ko ti 
is to ri ją ug dy mas: tarp nor mos ir re a ly bės“ pa ste bė jo, kad kal
bant apie is to ri nių šal ti nių nau do ji mą mo ky to jų ga li my bės la bai 
ri bo tos įgy ven din ti tai, ką siū lo moks li nin kai. Pa sak pra ne šė jos, 
vie nas pa grin di nių rei ka la vi mų, ke lia mų šių die nų mo kyk li nei 
is to ri jai, – tai mo ki nių ak ty vaus, kū ry biš ko san ty kio su is to ri ne 
in for ma ci ja ug dy mas. Pa grin di nis vaid muo yra ski ria mas mo
ki nių dar bui su įvai riais is to ri nės in for ma ci jos šal ti niais. Per jį 
mo ki niai mo ko mi sa va ran kiš kai at kur ti is to ri ją – įsi sa vin ti ne 
jau pa ruoš tą in for ma ci ją, o at ras ti is to ri nes ži nias ra šy ti niuo se, 
daik ti niuo se ar vaiz di niuo se pra ei ties liu di ji muo se bei įvai raus 
po bū džio pra ei ties in ter pre ta ci jo se. To kiu bū du yra su tei kia ma 
ga li my bė su si da ry ti sa vo nuo mo nę apie is to ri nę si tu a ci ją ir ją 
įver tin ti.

Kaip pa ste bi moks lų dak ta rė, pa vel do pa nau do ji mas 
mo kant(is) is to ri jos epi zo diš kai fi gū ruo ja da ly ki nė se is to ri jos 
pro gra mo se, o ofi cia lio sios švie ti mo ins ti tu ci jos nei mo ky to jų, 
nei mo ki nių ne ska ti na juo do mė tis. Nors mo ky to jams kar tais 
or ga ni zuo ja mi spe cia lūs pa vel dą ap ta rian tys kur sai, daž niau siai 
jie bū na ini ci juo ja mi ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų pa stan go mis.

Mo ki niams pa vel das ge riau siu at ve ju yra in teg ruo ja mas 
pla tes nių už si ė mi mų, edu ka ci nių veik lų kon teks te. Ne pai sant to, 
sten gia ma si su mo ki niais lan ky ti pa vel do ob jek tus – už si ė mi
mai mu zie juo se ar spe cia lios eks kur si jos į to li mes nes vie to ves 
ple čia vai kų pa sau lė vo ką, kul tū ri nį iš si la vi ni mą.

Medalius gavo visi įveikę žygio trasą
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Mo ky mo si pro ce są 
da ro įdo mes nį
Ne ries re gio ni nia me par ke, ki to se 

sau go mo se gam tos ir kul tū ros pa vel do te
ri to ri jo se mo ki niai ga li ke liau ti pa žin ti niais 
ta kais, leis tis į žval gy bi nius žy gius, tvar ky ti 
žel di nius, jiems ren gia mos pa žin ti nės ar 
kū ry bi nės se nų jų ama tų dirb tu vės. Ne ries 
re gio ni nio par ko kul tū ro lo gė Ka ro li na Žel
vė kal bė jo apie žy gia vi mą kaip mo ky mą si 
per nuo ty kį ir ma lo nią pa tir tį. Ži nios čia 
įgy ja mos tie sio giai, per įveik tus iš šū kius 
ir iš gy ven tas emo ci jas, o in for ma ci ja įsi
me na ma daug ge riau ir il ges niam lai kui. 
Žy giai nuo eks kur si jų ski ria si, vi sų pir ma, 
tuo, kad už tik ri na vi sų da ly vių ak ty vų 
įsi trau ki mą, ne lie ka ga li my bės pa sy viai 
lik ti nuo ša lė je. Vie na me žy gy je, pa sak 
lek to rės, ga li tilp ti dau gy bė te mų – is to
ri ja, ją kū rę žmo nės, jų pa pro čiai, kul tū ra, 
kal ba, ry šiai su kai my nais, ge og ra fi ja... Per 
žy gį taip pat for muo ja mi emo ci niai ir so cia li niai ge bė ji mai –  
at si sklei džia svar biau sios as me ni nės sa vy bės, na tū ra liai 
puo se lė ja mi tar pas me ni niai ry šiai, ska ti na mas ben dra vi mas, 
no ras sa va ran kiš kai pri im ti spren di mus, pri si im ti at sa ko my bę 
už gru pę.

Ru dens ly gia die nį – 2000 mo ki nių žy gis 
po pi lia kal nius
Sie kiant pa dė ti pa tir ti žy gia vi mo ma lo nu mą, per ru dens 

ly gia die nį, rug sė jo 22 d., Ne ries re gio ni nia me par ke vy ko na cio
na li nis mo ki nių žy gis po pi lia kal nius. Pa si rink tą 5 ar ba 10 km 
marš ru tą įvei kė apie 2000 mo ki nių ir mo ky to jų – 70 ša lies 
mo kyk lų ko man dos iš vi sų Lie tu vos re gio nų.

Žy gio pu siau ke lė je no rin tie ji ga lė jo da ly vau ti edu ka ci nė

se dirb tu vė se: kep ti duo ne lę, pin ti so dus, pa žin ti apa vo is to ri ją, 
 žais ti se no vi nius ko man di nius žai di mus. Vi si žy gei viai ga vo 
di plo mus ir me da lius.

„Pi lia kal niai su do min ti ga li bet ku rį mo ki nį – iš pri gim ties 
jud riam pa tiks pats žy gia vi mas ar ko pi mas į kal ną, trokš tan čiam 
ži nių – tai tur tin gas pra ei ties pa ži ni mo šal ti nis, kū ry biš kam – 
įspū din gi ir įkve pian tys gam tos vaiz dai, tie siog smal siam – pa
sa ko ji mais api pin ta, pa ži ni mą ska ti nan ti vie ta, – pa ste bi šio 
pro jek to or ga ni za to rė, Lie tu vos vai kų ir jau ni mo cen tro Pro jek tų 
sky riaus va do vė Vil ma Sma liu kie nė. – Kaip tik dėl to pi lia kal
niai – pui ki vie ta ste bė ti, ty ri nė ti, pa žin ti ir kur ti.“

JūratėJANAVIČIENĖ

Gargž dų „Kran to“ pa grin di nės mo kyk los pe da go gės Vil ma 
Triuš kie nė, Aud ro nė Re mei kie nė, Si gi ta Si čiū nie nė ir bib lio te kos 
ve dė ja Vi ta li ja Va lai kė su ma nė įdo mų pro jek tą, skir tą pi lia kal nių 
me tams pa mi nė ti. Pri tai kiu sios ne tra di ci nius mo ky mo me to dus, 
suor ga ni za vo ke le tą in teg ruo tų veik lų.

Pro jek to tiks las – su pa žin din ti 6b kla sės mo ki nius su 
pi lia kal nių pa vel du per is to ri ją, ge og ra fi ją, tau to sa ką ir et no
gra fi ją. Mo ki niai ga vo už duo tis su rink ti ir pri sta ty ti in for ma ci ją 
apie Lie tu vos pi lia kal nius, ar che o lo gi nius ka si nė ji mus ir ant 
pi lia kal nių vy ku sias apei gas. Kon sul tuo da mie si su sa vo is
to ri jos, ge og ra fi jos mo ky to jo mis pa ruo šė įdo mius vaiz di nius 
pri sta ty mus. Šeš to kai, kon sul tuo da mie si su lie tu vių kal bos 
mo ky to ja ir mo kyk los bib lio te ki nin ke, sa vo kla sės drau gus 
su do mi no tau to sa kos kū ri niais, ki ti net su kū rė le gen das apie 
Gargž duo se stūk san tį Kal niš kės pi lia kal nį.

Ne tra di ci nė in teg ruo ta veik la „Kran te“
Pir mo ji pro jek to veik la ir bu vo su rink tos in for ma ci jos 

pri sta ty mas per kla sės va lan dė lę. Mo ki niai ga vo ir pa gy rų, ir 
nau din gų pa sta bų, o pa bai go je vi si bu vo pa kvies ti į apei gas ant 
kal ne lio mo kyk los kie me, kur kiek vie nas, su gal vo jęs po no rą, 
ėmė žiups ne lį gin ta ro dul kių ir me tė į de gan čią lieps ną, kad 
no ras iš si pil dy tų.

Ant ro ji veik la – vi sa kla sė va ka ro ti per si kė lė į mo kyk los 
skai tyk lą, o su te mos su kū rė šiek tiek mis tiš ką at mos fe rą. Čia 
auk lė to ja ir bib lio te ki nin kė su ren gė prot mū šį, mo ki nių ko man
dos de monst ra vo sa vo is to ri jos, ge og ra fi jos, li te ra tū ros ži nias, 
at li ko sma gias orien ta ci nes už duo tis. Tą pa slap tin gą va ka rą net 
mo kyk la trum pam bu vo vir tu si tik ru pi lia kal niu.

Gargždų„Kranto“pagr.mklosinf.

Kūrybinių darbų paroda



16Tautiniokostiumometams

Pir mą kar tą su tau ti niu kos tiu mu su si pa ži nau Ma ri jam
po lės Sū du vos gim na zi jos fol klo ro an sam bly je „Kle ve lis“, ta čiau 
iš puo se lė tą, tvar kin gą ir šiek tiek sce nai pri tai ky tą tau ti nį kos
tiu mą ap si vil kau bū tent Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to (KTU) 
tau ti nio me no an sam bly je „Ne mu nas“. Prieš še še rius me tus, 
pa ra gin tas sa vo se sers, ku ri jau šo ko an sam bly je, pri si jun giau 
prie vie no se niau sių KTU me no ko lek ty vų ir nuo ta da ak ty viai 
da ly vau ju jo veik lo je. Šiuo me tu jau an trą kar tą esu iš rink tas 
„Ne mu no“ val dy bos pir mi nin ku.

SeK ti Ną PA Vyz dį ro do VALS ty bėS 
VA doVAi

Be ne pir mas da ly kas, ku rį iš moks ta nau jie ji „Ne mu no“ 
na riai, – mei lė ir pa gar ba tau ti niam kos tiu mui. Ap si vil kęs jį su
pran ti, koks at sa kin gas tam pa ta vo vaid muo vi suo me nė je, to dėl 
pri va lai pa si temp ti ir iš di džiai dė vė ti tau ti nį dra bu žį.

Vi suo me nei tai yra uni ka lus kul tū ri nis pa li ki mas, is to ri nis 
Lie tu vos pa vel das, ku rio svar bą tu ri ži no ti ir jau no ji kar ta. Tam, 
kad pa vyk tų su ma niai at skleis ti ne tik kos tiu mo gro žį, bet ir jo 
evo liu ci ją, is to ri ją, vaid me nį kas die nia me žmo gaus gy ve ni me 
anks čiau ir da bar, rei kia ieš ko ti nau jų raiš kos bū dų.

Liūd na, bet šian dien dau ge liui jau nų žmo nių tau ti nis 
kos tiu mas yra pra ra dęs sa vo reikš mę, ke lia juo ką ar net gė dą. 
Ma no nuo mo ne, to ne tu rė tų bū ti. Bet la bai džiu gu, kad ži no mi 
po li ti kos ir vi suo me nės vei kė jai ran da vis dau giau pro gų vie šu
mo je pa si puoš ti tau ti niu kos tiu mu. Tai ro do ge rą pa vyz dį jau na jai 
kar tai, kad kar tais net pra ban giau sias di zai ne rio dra bu žis ga li 
nė iš to lo ne pri lyg ti iš puo se lė tam tau ti niam kos tiu mui.

Puo Se Lė JA Me Per LiAu dieS Mu zi Ką 
ir šo KiuS

Ar tai bū tų že mai čių klum pės, mar gas pal vės ska ros gū
nios, ar iš skir ti niai aukš tai čių mo te rų nuo me tai, tam sių spal vų 
Klai pė dos kraš to kos tiu mo ak cen tai, su val kie čių pri juos tės, 
ste bi nan čios sa vo mar gu mu ir raš tų gau sa, ar lan guo ti dzū kų 
kos tiu mai ir siu vi nė tos pri juos tės – vi si dra bu žiai su da ro vie ną, 
iš skir ti nę ir ne mu nie čio sie lai ar ti mą tau ti nio kos tiu mo vi su mą. 
O kur dar juos tos, apa vas, vy riš kos skry bė lės ar ser mė gos, ka
rū nos, gin ta ri niai ka ro liai ar va sa rą mer gi nų gal vas puo šian tys 
įvai rias pal viai gė lių vai ni kai – iš skir ti vie ną, svar biau sią, at ri bu tą 
bū tų pa pras čiau siai ne tei sin ga. Pa ly gin čiau tai su Lie tu vos et no
gra fi niais re gio nais – Su val ki ja, Dzū ki ja, Že mai ti ja, Aukš tai ti ja ir 
Ma žą ja Lie tu va. Vi si re gio nai sa vi ti, įdo mūs ir be ga lo rei ka lin gi.

Kar tu su ki tais ne mu nie čiais lie tu viš kas tra di ci jas puo
se lė ja me, pir miau sia, kon cer tuo se at lik da mi liau dies mu zi ką, 
šo kius ir dai nas. Taip pat kiek vie nas at ėjęs į „Ne mu ną“ tu ri 
ga li my bę pa žin ti iš kar tos į kar tą per duo da mus se nuo sius pa
pro čius, tap ti mū sų gy vo sios is to ri jos da li mi.

Svar bu ir tai, kad liau dies dai nos skam ba ne tik sce no je – 
be ne kiek vie na šven tė ar an sam blio na rių jau kus pa si sė dė ji mas 
prie lau žo bai gia si dar niais liau dies dai nų akor dais.

Ne tu rė tų bū ti Po Li ti zuo JA MAS

Lie tu vių tau ti nis kos tiu mas nu si pel nė ofi cia lios šven
tės – vie nin te lės to kios pa sau ly je – tau ti nio kos tiu mo die nos. 
Štai Dai nų šven tės ren gė jai jau kal ba apie tai, kad lie pos 6ąją, 
Min dau go ka rū na vi mo die ną, ga lė tų pra si dė ti vi suo ti nė tra di ci ja 
puoš tis tau ti niu kos tiu mu.

Džiu gu, kad vis gar siau kal ba ma apie tau ti nį kos tiu mą, 
ta čiau ne rei kė tų jo po li ti zuo ti. Pa žvelg ti į tau ti nį kos tiu mą rei
kia nau jai, gal būt ne įpras tai, nau do jan tis nau jo mis me di jo mis 
ir tech no lo gi jo mis. Kiek vie nas kos tiu mas siu va mas iš lai kant 
tam tik ram re gio nui bū din gas tra di ci jas, spal vi nę ga mą. Taip 
iš sau go mas au ten tiš ku mas, ku ris ir yra pa grin di nis bruo žas, 
iš ski rian tis lie tu viš kus tau ti nius dra bu žius iš ki tų ša lių. Svar
bi kiek vie na kos tiu mo de ta lė, ja me su dė ta daug dau giau, nei 
at ro do: žmo nių bui tis, iš min tis, is to ri ja, emo ci ja, kas die ny bė ir 
daug mei lės sa vo ša liai.

ŠarūnasŠČERBAKOVAS
KTU tau ti nio me no an sam blio „Ne mu nas“ val dy bos pir mi nin kas

Žmonėspuikiaižinokitųšaliųtautinius
akcentus,pavyzdžiui,škotiškussijonus,
vadinamuskiltais,betnežino,kiekskirtingų,
unikaliųirsavitųregionųkostiumųturi
Lietuva.Tautiniskostiumasmūsų
protėviamsvisadabuvodrabužisišeigai.
Manau,kadišsilavinusiam,saveirsavo
šalįgerbiančiamžmoguitautiniskostiumas
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tau ti nis 
kos tiu mas 
nu si pel no 
šven tės!
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XVi–X Vii a. re for ma ci jos  
Lie tu vo je reikš mė: nau jo vių 
ke liai

Reformacijos500metųsukakčiai



Re for ma ci jos Lie tu vo je is
to riog ra fi jo je, per žvel gus ją ben
driau siais bruo žais tuo po žiū riu, 
kaip su vo kia ma pa ti Re for ma ci ja, 
iš si ski ria ke lios pa grin di nės is to
ri kų gru pės. Len ki jos ir Vo kie ti jos 
is to ri kai Lie tu vos Re for ma ci ją 
lai ko jų kul tū rų iš spin du liuo tu 
re zul ta tu. Trum pai ta riant, Re
for ma ci ja ver ti na ma kaip sve ti
mų kul tū rų su kel tas reiš ki nys. 
Ši pa žiū ra vy ra vo ir tar pu ka rio 
Lie tu vos ka ta li kiš kos pa krai pos 
is to ri kų (An ta no Alek nos, Sau liaus 
Su žie dė lio) dar buo se. Ze no nas Ivins kis Re for ma ci jos pli ti mo 
Lie tu vo je prie žas ti mi lai kė pa čios ka ta li kų baž ny čios sil pnu mą, 
že mu ti nio dva si nin kų sluoks nio ne pa kan ka mą pa si ren gi mą 
dar bui ir kai my ni nių pro tes tan tiš kų vals ty bių įta ką. Kai ku rie 
ka ta li kiš kos kryp ties is to ri kai (Juo zas Pu ric kis) ir pro tes tan tų 
is to ri kai (Jo nas Še pe tys, Kris tu pas Gu dai tis) žvel gė į ją kaip į 
Lie tu vos is to ri nės rai dos eta pą, tu rė ju sį sa vo iš sa mias prie žas
tis. Šiai po zi ci jai pri ta rė dau gu ma Lie tu vos po ka rio ir da bar ti nių 
is to ri kų ir nu ro dė skir tin gas svar biau sias Re for ma ci jos pli ti mo 
Lie tu vo je prie žas tis.

Lie tu vo je is to ri kai dėl Re for ma ci jos pra džios iš es mės 
su ta ria – tai XVI a. ket vir ta sis de šimt me tis: 1536 m. Ši la lė je 
evan ge liš kus pa moks lus jau sa kė Jo nas Tar ti la vi čius Ba ta kie tis, 
1539–1542 m. Vil niu je vei kė Ab ra o mas Kul vie tis, įkū ręs mo kyk
lą; į liu te ro nų pu sę lin ko Jo nas Rad vi la, Kęs gai las ir kt. Lie tu vo je 
bendros nuo mo nės dėl Re for ma ci jos pa bai gos nė ra. Lie tu vos 
tar pu ka rio is to ri kai, dau gu ma emig ra vu sių iš Lie tu vos po ka rio 
me tais is to ri kų bei kai ku rie po ka rio Lie tu vos ir Len ki jos is to ri kai 
(Sau lius Su žie dė lis, Ze no nas Ivins kis, Juo zas Še pe tys, J. Tu me
lis, M. Kos ma nas ir ki ti) bu vo lin kę Re for ma ci jos pa bai gą ma ty ti 
jau ta da, kai į Lie tu vą at vy ko jė zui tai, kon trre for ma ci jos pra džios 
lai ko tar pį pri skir da mi jau ne be Re for ma ci jos rai dai. Dau gu ma jų 
pas ku ti nio XVI a. ket vir čio pro ce sus pri sky rė kon trre for ma ci jai 
kaip vy rau jan čiai jė gai. Iki XX a. šeš to jo de šimt me čio XVII a. is
to ri ja bu vo la bai ma žai ty ri nė ja ma. Tik nuo XX a. antrosios pusės 
ty ri nė to jai pra dė jo ati džiau nag ri nė ti to šimt me čio reiš ki nius. 
Ra po las Kra saus kas at krei pė dė me sį į evan ge li kų baž ny čias 
XVII a., K. Gu dai tis ra šė evan ge li kų baž ny čios is to ri ją iki XX a. 
vi du rio, Jo kū bas Kregž dė ap ta rė jos is to ri ją iki XVI II a. pa bai gos.

Yra pa grin do skir ti Re for ma ci ją – stip rų pa grin dą tu rė ju sį 
vi suo me ni nį, re li gi nį, kul tū ri nį ju dė ji mą – nuo jos su for muo tų 

evan ge li kų baž ny čių to li mes nės is to ri jos XVI I–XX a. Re for ma
ci jos pa bai ga siū ly čiau lai ky ti XVII a. vi du rį: 1658 m. Len ki jos– 
Lie tu vos vals ty bės sei mas pa skel bė ba ni ci ją ari jo nams, XVII a. 
vi du rio ka rai su Šve di ja ir Ru si ja bu vo kul tū ri nio ir po li ti nio 
pe ri odo pa bai ga, ku ri pa ro dė sil pną sias vals ty bės ir vi suo me
nės struk tū ros pu ses, su krė tė vi suo me nę, su nai ki no prieš ka rą 
tu rė tą ma te ria li nę kul tū ri nio gy ve ni mo ba zę, o kar tu ir pa kei tė 
jė gų san ty kį vi suo me nė je. Po šių įvy kių nau jos pro tes tan tų 
ben druo me nės jau nebe si stei gė, evan ge li kų baž ny čių tin klas 
bu vo su griau tas ir ne be pa jė gė vi sas at si kur ti, nau jos baž ny čios 
ne be bu vo sta to mos, o svar biau sia – su ma žė jo, nors vi sai ir ne
iš ny ko, evan ge li kų įta ka Lie tu vos vi suo me ni niams pro ce sams.

Svar biau si kri te ri jai, pa de dan tys nu sta ty ti Re for ma ci jos 
Lie tu vo je truk mę, tu rė tų bū ti jos ak ty vu mas, ku ria mo ji, vi suo
me nės pro ce sus for muo jan ti ga lia. Ši ga lia nuo XVI a. vi du rio 
iki XVII a. vi du rio vei kė dau ge lį vi suo me ni nio gy ve ni mo sri čių, 
vers da ma mo bi li zuo ti jė gas, nuo lat sek ti at si ran dan čias nau jo
ves, į jas at si žvelg ti ir ban dy ti pri tai ky ti Lie tu vo je ar ba jas kur ti. 
Lai ko tar pį, per ku rį re for ma ci jos ga lia Lie tu vos vi suo me nė je 
bu vo do mi nuo jan tis veiks nys, ga li ma va din ti Re for ma ci ja. Ne 
kiek vie ną šimt me tį, ku rio me tu bu vo spar čiai ku ria mos nau jo
vės, lai ky tu me Re for ma ci jos šimt me čiu. Re for ma ci ja va di na
me pro ce sus, ku riuos XVI–X VII a. su kė lė baž ny čios ir ti kė ji mo 
re for mos. Lai kan tis to kio po žiū rio, Re for ma ci ja kaip ak ty vus 
vi suo me ni nis, re li gi nis, kul tū ri nis ju dė ji mas Lie tu vo je tru ko apie 
100 me tų. To kia pe ri odi za ci ja ne ati tin ka Vo kie ti jo je ir Švei ca ri
jo je – Re for ma ci jos kil mės kraš tuo se – pri im tos is to riog ra fi jos. 
Žvel giant į Re for ma ci jos Lie tu vo je rai dos ypa ty bes yra pa grin do 
pe ri odi zuo ti ją ki taip nei kai my ni niuo se kraš tuo se.

Re for ma ci ja Lie tu vo je pra si dė jo vi suo me nės da ly je, ku
rio je nuo XVI a. pir mo jo ket vir čio la bai ryš kiai bren do nau jo vių 

Katekizmas
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 po rei kis ir su vo ki mas, kad bū ti nos per mai nos dau ge ly je Lie tu
vos vi suo me ni nio gy ve ni mo sri čių: teis mų ir vals ty bės val dy mo 
sis te mo se, o ypač kul tū ros rai dą or ga ni zuo jan čio se ins ti tu ci jo se 
ir kul tū ri nio gy ve ni mo tu ri ny je, ku rį tuo me tu for ma vo ka ta li kų 
baž ny čia. Vi suo me nė je iš ryš kė jo švie ti mo ins ti tu ci jų ir mo ky mo 
tu ri nio re for mos po rei kis. Per šį šimt me tį pa ste bi mas di de lis 
at vi ru mas nau jo vėms. Sten gia ma si su vok ti, ko rei kia am ži nin
kams, mo bi li zuo ja mos in te lek ti nės jė gos kū ry biš kai pa ten kin ti 
vi suo me nės po rei kius, kar tu juos for muo jant. Ki tą pa na šaus 
po bū džio lai ko tar pį, per ku rį bu vo pa siek ta pa na ši in te lek ti
nė įtam pa, Lie tu va iš gy ve no tik XIX šimt me ty je, jau pra ra du si 
vals ty bin gu mą, sie ku si iš lik ti kaip tau ta ir kur ti vals ty bę. Da bar, 
po 300 me tų, žvelg da mi į šimt me tį, ku ria me kū ry bi nes ga lias 
for muo jan ti jė ga bu vo Re for ma ci ja, ga li me blai viai įver tin ti jos 
sėk mes ir ne sėk mes, iš si aiš kin ti, ko ne pa jėg ta ta da pa da ry ti. 
Mū sų am ži nin kams, at si dū ru siems vi suo me nės per tvar ky mo 
si tu a ci jo je, tai ne pri lygs ta mos pa tir ties san kau pa, ne pa kan ka
mai mū sų įver tin ta ir su vok ta.

Pa ban dy ki me su telk ti dė me sį ir ati džiau pa svars ty ti, ką 
da vė Re for ma ci jos šimt me tis Lie tu vai, koks šio is to ri nio reiš
ki nio už mo jis ir mas tas, kur jo ga lia ir sil pnu mas.

Pir ma sis Re for ma ci jos eta pas Lie tu vo je – XVI a. ket
vir ta sis– penk ta sis de šimt me čiai – rė mė si liu te ro nų idė jo mis. 
Evan ge li kų pa ly gin ti dar bu vo ne gau su, ta čiau jų veik la bu vo itin 
re zul ta ty vi. Pir mie ji liu te ro ny bės pa se kė jai Di džio jo je Lie tu vo je 
bu vo vi sų kil min gų jų luo mo sluoks nių at sto vai, mies tie čiai ir 
mies te lė nai: tur tin gie ji žem val džiai Kęs gai las, Jo nas Rad vi la, vi
du ti niai ba jo rai Venc lo vas Ag ri pa, Ab ra o mas Kul vie tis, ne tur tin gi 
ba jo rai Sta nis lo vas Ra po lio nis, Jur gis Zab loc kis ir kt. Pas ta rie
ji – ne tur tin gi, bet as me niš kai lais vi, pro ti niu dar bu duo ną pel nę 
žmo nės bu vo tuo me tu kū ry biš kiau sio ji ir žen kliau sią pėd sa ką 
Lie tu vos kul tū ro je pa li ku si Lie tu vos pro tes tan tų da lis. Iš Lie
tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės (LDK) ki lu sios as me ny bės 
pa dė jo pa grin dus trims iš es mės nau jiems reiš ki niams Lie tu vos 
kul tū ro je: 1) at si ra do ne scho las ti nė te olo gi ja; 2) vie šai įtei sin tas 
raš tas lie tu vių kal ba: t. y. kny gos lie tu vių kal ba; 3) per tvar ky ta 
švie ti mo sis te ma, jos ins ti tu ci jos ir tu ri nys.

Pir mas jų su kur tas nau jas Lie tu vos pa dan gė je kul tū ros 
reiš ki nys bu vo te olo gi jos tei gi nius in ter pre tuo jan tys teks tai. 
Tai S. Ra po lio nio dak ta ra to gy ni mas Vi ten ber ge De po eni ten tia 
(„Apie at gai lą“) 1544 m., la bai ge ra ir tiks li Martyno Liu te rio te
zės in ter pre ta ci ja ir ar gu men ta ci ja, nuo ra šais pli tu si Li vo ni jo je 
bei Vo kie ti jo je. Pir mas sa va ran kiš kai pa reng tas ne scho las ti nės 
te olo gi jos teks tas bu vo S. Ra po lio nio – jau Ka ra liau čiaus uni ver
si te to pro fe so riaus – 1544 m. pa ra šy tos ir iš spaus din tos te zės 
Disputatiodeecclesiaeteiusnotis („Dis pu tas dėl baž ny čios ir jos 
po žy mių“). Iš es mės tai bu vo M. Liu te rio tei gi nių in ter pre ta ci ja 
ir ar gu men ta ci ja. Kiek vė liau, nuo XVI a. penk to jo de šimt me čio 
pra si dė jus kal vi nis tiš ka jam ir ari jo niš ka jam Re for ma ci jos lai ko
tar piui, Lie tu vo je ir vi so je LDK vy ko gau sy bė te olo gi nių dis pu tų, 
pa gal ku riuos bu vo lei džia mos kny gos. Pa tys pir mie ji ant ro jo 
lai ko tar pio te olo gi niai teks tai bu vo kal vi nis tiš ki – tai Mi ka lo jaus 
Rad vi los Juo do jo at sa ky mas po pie žiaus nun ci jui Alo y zui Li po
ma nui Du ae epis to lae („Du laiš kai“, 1556 m.), po de šimt me čio 
(1565 m.) An drius Vo la nas, rem da ma sis Jo no Kal vi no kny gos  
Deinstitutiochristianae(„Apie krikš čio ny bės pa grin dus“) sky riu
mi apie Tre jy bę, laiš ke Ki je vo vys ku pui Mi ka lo jui Pa cui api brė žė 
Lie tu vos kal vi nis tų Tre jy bės dog mos in ter pre ta ci jos pa grin dus. 
Kaip iš gau sy bės ra go pa si py lė gin čai apie baž ny čios sam pra tą, 
Tre jy bę, vai kų krikš tą: LDK ari jo nų vei ka lai – ne iš li ku si Pet ro 
Go nen zie čio kny ge lė DeFilioDeihomineChristoJesu („Apie 
Die vo Sū nų žmo gų Jė zų Kris tų“, 1566 m.), Rad vi lų dva rų pa
moks li nin kų įžan ga Gže go žo Po vi lo Bže zi nie čio kny ge lei Krótkie
wypisanie sprawy („Trum pas dis pu to ap ra šy mas“, 1563 m.), 
Pet ro Go nen zie čio kny ge lė DeprimatuEcclesiaeChristiana 
(„Apie krikš čio nių baž ny čios pri ma tą“, 1566 m.). Vi sų evan ge li kų 
kryp čių ener gin gas te olo gi jos tei gi nių aiš ki ni ma sis, jų in ter pre
ta ci ja ir ar gu men ta ci ja su kū rė si tu a ci ją, ver tu sią to pa ties im tis 
ir ka ta li kų baž ny čią. Pas ku ti nia me XVI a. ket vir ty je ka ta li kų 
baž ny čios pro fe sū ra Vil niaus uni ver si te te taip pat ener gin gai 
po le mi za vo dėl te olo gi nių te mų, ren gė dis pu tus, ku riuos pa da rė 
su dė ti ne stu den tų mo ky mo dar bų da li mi. Vil niaus uni ver si te to 
te olo gi jos kur sai tę sė te olo gi jos Lie tu vo je is to ri ją. Ka da nors, 
kai bus pa ra šy ta Lie tu vos te olo gi jos is to ri ja, pir mie ji sky riai 

bus apie pro tes tan tiš ką ją jos pra džią 
XVI a. vi du ry je. XVI a. ant ro jo je pu sė je 
kal vi nis tiš ko ji Re for ma ci jos kryp tis 
su kū rė ne vie ną reikš min gą teks tą: 
an tai 1592 m. Vil niu je bu vo iš leis ta 
A. Vo la no Me di ta tio in epis to lam di vi 
Pau li apo sto li ad Ep he sios („Apaš ta lo 
šv. Pau liaus laiš ko efe zie čiams ap
mąs ty mas“). Lie tu vos te olo gi jos is to
ri ja bū si mie siems Lie tu vos te olo gi jos 
is to ri jos dok to ran tams – ma žai pu
ren ti, bet ža dan tys ge rą pjū tį dir vo nai.

Ant ra sis svar bus Re for ma ci jos 
pe ri odo re zul ta tas – su kur ta spau da 
lie tu vių kal ba. Raš ti ja lie tu vių kal ba 
gy va vo ir iki pir mo sios lie tu viš kos 
kny gos. Tai bu vo ran kraš čiai, jų nuo
ra šai (mal dų, evan ge li jų iš trau kų 
ver ti mai, pa sta bos kny gų pa raš tė se), 
li tur gi nių teks tų ver ti mai. Lie tu viš ki  

„Kniga nobaznistes krikscioniskos“
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Prū si jos ku ni gaikš tys tės vi suo me nės struk tū ros re for mą ir 
su teik tas lė šas lei di niams iš leis ti. Per Re for ma ci jos šimt me tį 
evan ge li kai liu te ro nai ir evan ge li kai re for ma tai pa ren gė du 
pil nus Šven to jo Raš to ver ti mus (Jo no Bret kū no ir Sa mu e lio 
Bo gus la vo Chi lins kio).

Su šia nau jo ve sie jo si ir dvi švie ti mo re for mos kryp tys, 
nu ma ty tos Re for ma ci jos pra džio je: 1) Martyno Maž vy do pra
dė tas na mų mo kyk los, ku rio je mo ko ma raš to lie tu vių kal ba, 
kū ri mas ir raš to de mok ra ti za ci ja; 2) Ab ra o mo Kul vie čio ban
dy mas Lie tu vos švie ti mo sis te mą pa pil dy ti vi du ri ne mo kyk la, 
kaip ma no ma, pa rem ta tri jų kal bų (heb ra jų, grai kų, lo ty nų) 
mo ky mu ir hu ma nis ti niu tu ri niu. A. Kul vie tis pa skel bė nuo sta tą, 
kad švie ti mo rei ka lams pir miau sia tu ri bū ti skir tas baž ny čios 
su kaup tas tur tas, ir pra dė jo vie šą svars ty mą, kaip šis tur tas tu ri 
bū ti nau do ja mas. Svars tant šį klau si mą bu vo aiš ki kri ti nė da lis: 
A. Kul vie tis pik ti no si, kad ka ta li kų baž ny čios tur tas tar nau ja 
as me ni nei dva si nin kų nau dai, ir po zi ty vio ji – pro gra mi nė da lis: 
tur tas pri va ląs bū ti pa nau do tas kuk liam dva si nin kų iš lai ky mui 
ir švie ti mo rei ka lams. Tai ska ti no keis ti vi suo me nė je įsi tvir ti nu sį 
po žiū rį ir kon ser va ty vią baž ny čios lai ky se ną.

Ant ro ji Re for ma ci jos ban ga, pra si dė ju si XVI a. penk ta
ja me de šimt me ty je, do mi nuo jant evan ge li kų re for ma tų ti ky bai, 
pra dė tą nau jo vių pri tai ky mo ir jų kū ri mo ke lią Lie tu vo je plė to jo 
ga na prieš ta rin gai. Vis dėl to šis nau jo vių, bū ti nų Lie tu vos vi suo
me nės rai dai, kū ri mas, pri tai ky mas ar įau gi ni mas do mi na vo 
evan ge li kų vi suo me nės ak ty via ja me sluoks ny je; evan ge li kų 
veik la iš li ko vi sos LDK kul tū ri nį gy ve ni mą pro gra muo jan čia 
jė ga. Ši pro gra muo jan čio ji jos ga lia ir bu vo di džio ji Re for ma ci jos 
Lie tu vo je reikš mė. Nau jo vių pri tai ky mo, įau gi ni mo ir kū ri mo 
pro ce sai XVI–X VII a. Lie tu vos vi suo me nė je ne bu vo to ly gūs.

Ma žo jo je Lie tu vo je pir ma ja me eta pe liu te ro nų sėk min gai 
pra dė tą raš ti jos lie tu vių kal ba kū ri mą to liau tę sė iš Di džio sios 
Lie tu vos at vy ku sių vei kė jų pa li kuo nys ir jų kul tū ri niu po žiū riu 
iš ug dy ti vie ti niai lie tu viai. Ant ro ji Ma žo sios Lie tu vos evan ge li
kų kar ta raš ti ją lie tu vių kal ba pa ky lė jo į nau ją pa ko pą: bu vo ne 
tik ver čia ma į lie tu vių kal bą, bet ir ra šo mi ori gi na lūs, au to ri niai 
teks tai. 1591 m. iš leis ta J. Bret kū no pa ra šy ta Postilė. Su dė tin gų 
teks tų ver ti mas rei ka la vo la bai pla čios lek si kos, su ge bė ji mo 
vers ti įvai raus abst rak tu mo ly gio, dau giap ras mės se man ti kos 
sa ki nius – toks bu vo vi so Šven to jo Raš to ver ti mas. Pir ma sis 
vi sas jo ver ti mas į lie tu vių kal bą – J. Bret kū no Bib li ja (vers ta 
1579–1590 m.). Tad lie tu vių kal bos raš ti ja nuo sek liai ki lo į aukš
tes nį ly gį. Po ke le to šimt me čių ga na to ly gi jos rai da su bran di no 
Kris ti jo ną Do ne lai tį.

Di džio jo je Lie tu vo je ant ro sios evan ge li kų re for ma tų ban
gos veik lo je to kio to ly gu mo ne ma ty ti. Nuo pat pra džių ten den ci ja 
raš tui nau do ti šne ka mą ją kal bą ir griau ti dig lo si jos si tu a ci ją 
bu vo įvei kia ma la bai prieš ta rin gai, tiks liau sa kant, ši si tu a ci
ja daž niau siai ne bu vo įvei kia ma, o kai ku riuo se vi suo me nės 
sluoks niuo se bu vo gi li na ma ir per ei na ma prie re a lios dvi kal
bys tės. Da lis ga lė ju sių jų ma te ria liai pa rem ti ir nu lem ti lie tu viš ko 
žo džio ke lią ne įver ti no šios nau jo vės ir nu ė jo pra min tu ke liu, 
me cha niš kai per im da mi nuo sta tą pa lai ky ti stip rias po zi ci jas 
kai my ni nė je Len ki jo je iš si ko vo ju sią len kų kal bą, ku ri tuo me tu 
sėk min gai pra dė jo verž tis į raš to sfe rą, li te ra tū rą.

Doc.habil.dr.IngėLUKŠAITĖ

teks tai bu vo ran kraš ti niai, jie, pa ly gin ti su kny go mis, bu vo 
skir ti vie nam ki tam ap si švie tu siam dva si nin kui. Re for ma ci ja 
su bran di no nau ją po žiū rį į šią raš ti ją, su tei kė jai nau ją sta tu są 
ir ki tą vie šu mo ly gį. Pro tes tan tiš ko ji Lie tu vos in te li gen tų da lis 
re a li za vo gal būt jau anks čiau Lie tu vo je bren du sią min tį, kad 
tech ni kos nau jo vė – spaus di ni mo ma ši nos – ga li bū ti pa nau
do tos raš tui lie tu vių kal ba pla tin ti, min ties pro pa gan dai, kar tu 
ir tau ti nės kul tū ros sa vi raiš kai. Kny gų lie tu vių kal ba ren gi mas 
pa ro dė, kad tau ti nė sa vi mo nė įžen gė į nau ją pa ko pą.

Pir mo sios kny gos lie tu vių kal ba bu vo nau jo vė, stip riai pa
vei ku si vi suo me nės są mo nę: su lau žy tas nuo pat krikš čio ny bės 
pri ėmi mo įsi tvir ti nęs ste re o ti pas, kad Lie tu vo je kal ba ma vie naip, 
bet ra šo ma sve ti mo mis raš to kal bo mis (kan ce lia ri ne ry tų sla vų 
kal ba ar ba lo ty niš kai). Bu vo pra dė ta lau žy ti Lie tu vo je įsi tvir ti nu si 
raš to ir šne ka mo sios kal bos dvi kal bys tės rū šis – dig lo si ja, kai 
tam tik ro se gy ve ni mo sfe ro se var to ja mos tam tik ros kal bos. 
Ta čiau tai, ką pa da rė pir mie ji Lie tu vos liu te ro nai, bu vo tik šio 
pro ce so – dig lo si jos lau žy mo – pra džia.

Pir mo sios kny gos lie tu vių kal ba (ka te kiz mas, ele men
to rius, gies my nai, krikš to apei gų teks tai) pa dė jo pa grin dus 
lie tu viš ka jai raš ti jai, bu vo lie tu viš kai ra šo mos lie tu vių li te ra tū ros 
epo chos pra džia. Tam Di džio jo je Lie tu vo je jau bu vo su bren dęs 
po rei kis. Jau bu vo žmo nių, tin ka mai tam dar bui pa si ruo šu sių 
Lie tu vo je ir Re for ma ci jos cen truo se – Vi ten ber ge, Leip ci ge, 
Ba ze ly je, su ge bė ju sių kū ry biš kai pa si nau do ti liu te ro ny bės su
for mu luo ta ir re a li zuo ta nuo sta ta kiek vie nos tau tos gim tą ja 
kal ba pa žin ti Šven tą jį Raš tą bei ti kė ji mo tei gi nius. Šios as me
ny bės su ge bė jo iš nau do ti ku ni gaikš čio Alb rech to su ma ny tą 

Vi są teks tą skai ty ki te – http://re for ma ci ja500.lt
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Martynas Liuteris (skulpt. Romualdas Kvintas)
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